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göndermiş, onun elçiye hakarette bulu
narak mektubu yırtması üzerine kisranın 
mülkünün paramparça olması için bed
dua etmiştir. Il. Hüsrev'in ölümü uzun sa
vaşlarla zayıf düşen ülkede kaos yarattı 
ve on dört yıl içerisinde on iki hükümdar 
(ikisi Hüsrev'in kızı) tahta geçti. 632'de 
asiller ll. Hüsrev'in torunu olan henüz ço
cuk yaştaki lll. Yezdicerd'i tahta çıkardı
lar. Aynı yıl ilk Arap akınları başladı. İslam 
orduları Kadisiye (ı 5/636) ve Nihavend ( 211 
642) savaşlarında Sasanller'i yenilgiye uğ
ratarak son hükümdarları lll. Yezdicerd'i 
doğuya doğru çekilmeye ve topraklarını 
peyderpey teslim etmeye mecbur bırak

tılar. 651 yılında düşmanları tarafından 
Merv'de öldürülen Yezdicerd'in sülalesi
ne mensup olanlar VIII. yüzyılın ortaları
na kadar Çin sarayında sürgün hayatı ya
şadılar. 

Sasanl toplumunda hiyerarşinin başı şe
hinşahtı. Kendisinde "fer" adı verilen ilahi 
bir gücün bulunduğuna ve bu gücün Er
deşlr'in V. Erdavan' ı yenmesinden sonra 
Part hanedamndan Sasanl hanedanına geç
tiğine inanılırdı. Her hükümdarın kendine 
özgü bir tacı olması ve otoritesi sarsıldığı 
takdirde yeni bir taç yaptırması gerekiyor
du. Güçlü hükümdarların halefierini tayin 
etmeleri ve asillerle rahiplerin kabulünü 
sağlamaları beklenirdi. Şehzadeler taşraya 
vali gönderilir ve bu süreç içerisinde dev
leti yönetme yeteneğine sahip olup olma
dıkları tecrübe edilirdi. Sasanl toplumu 
dört sınıfa ayrılırdı: Rahipler, askerler, ka
tipler ve halk. Bu ayırım kesin hatlarla ya
pılmıştı ve bir sınıftan diğerine geçmek 
mümkün değildi. Her sınıfın bürokratik bir 
yapısı vardı, her sınıfın temsilcisi o sınıfı 
divanda temsil ederdi. 

Sasaniler dönemine ait altın tepsi (British Museuml 
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"MCıbed-i mCıbedan" (mubez-i mubezan) 
denilen başrahip çok güçlüydü ve hüküm
darlar taçlarını onun elinden giyerlerdi. As

kerler sınıfına "büzürgan" (büyükler) deni
lirdi. Doğrudan şehinşaha bağlı, fakat iç 
işlerinde nisbeten bağımsız olan büzürgan 
eski Part aşiretlerinden ve yeni toprak
lardan getirilen ailelerden oluşurdu; devle
tin en önemli makamları onlara aitti. Bun
lar kendi gelirleriyle orduyu besierdi ve 
Ortaçağ Avrupası'nda olduğu gibi zırhlı 
süvari birlikleri vardı. 1. Hüsrev'e kadar de
vam eden bu durum askere maaş bağlan

masıyla sona erdi. En alt kadernede "aza
dan" bulunuyordu. Azadan ağalara ben
ziyordu ve İran toplumunun bel kemiğini 
teşkil ediyordu. 

Sasanl İmparatorluğu'nda yahudiler ve 
hıristiyanlar da yaşamaktaydı. özellikle Hı
ristiyanlığın Bizans'ın resmi dini olmasın
dan sonra Bizans İmparatorluğu'na sem
pati göstermekle suçlanan hıristiyanlar dış
lanıyor ve kötü muamele görüyordu. Aynı 
şekilde yahudiler de zaman zaman baskı
lara maruz kalıyorlardı. Sasanl hakimiye
tindeki hıristiyanlar çoğunlukla NestCırl idi. 
NestCırlliğin 431 'deki Efes Konsili'nde sap
kın mezhep ilan edilmesinin ardından bu 
hıristiyanların kilise ile bağlarını kesmeleri 
Sasanl İmparatorluğu'ndaki konumlarının 
düzelmesine yol açtı. Daha sonra kurulan 
müslüman devletlerin, özellikle de Abba
sller'in devlet teşkilatında ve vergi siste
minde Sasanller'in etkisi göz ardı edilemez. 
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Arap asıllı Osmanlı eğitimeisi 

ve Arap milliyetçisi. 
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Yemen'in San'a şehrinde doğdu. Halep'in 
ileri gelen tüccar ailelerinden birine men
suptur. İstlnaf Mahkemesi reisi olan ba
basının memuriyeti dolayısıyla on üç yaşı
na kadar San'a, Adana, Ankara, Trablus
garp ve Konya'da bulundu. 1893'te girdi
ği Mekteb-i Mülkiyye'den 1900'de mezun 
olduktan sonra Yanya vilayeti idadlsinde 
öğretmenliğe başladı. 1904'te öğretmen
lik görevi yanında Yanya vilayeti maiyet 
memurluğuna, 1905'te Kosova'ya bağlı Ra
doviç'e, 190Tde Manastır'a bağlı Florina'
ya kaymakam tayin edildL Bu görevleri sı
rasında Balkanlar'da giderek güçlenrnek
te olan milliyetçilik hareketleri hakkında 
bilgi sahibi oldu. Manastır'da kaldığı yıl
larda İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriy
le beraber çalıştı, ancak cemiyete üye ol
madı. O da İttihatçılar gibi ll. Abdülhamid 
rejiminin sona erdirilmesi ve meşrutiyet 
idaresinin yeniden kurulması gerektiğine 
inanıyordu . Temmuz 1908'de ilan edilen ll. 
Meşrutiyet'i desteklemek için yaptığı ko
nuşmalar Manastır'da Neyyir-i Hakikat 
mecmuasında yayımlandı . Kısa süre son
ra İstanbul'a döndü. Hemen ardından En
var-ı Ulum adlı bir dergi çıkardı. Eylül 
1908'de Darülmuallimln-i İbtidaiyye ka
sımda Darülmu~llimln-i Aliye müdüriOğü
ne tayin edildL Müdür yardımcılığı görevi
ne Ismayıl Hakkı Bey'i (Baltacıoğlu) getir
di. Bu sırada okulun öğretim programını 
ve personelini yenileme çabalarıyla dikkat 
çekti. Okulda verdiği konferansta toplum
ların geri kalması veya ilerlemesinin din 
ve milliyetle ilgisinin bulunmadığını, geri 
kalmanın en önemli sebebinin taassup ve 
bilgisizlik olduğunu söyledi. Konferansın 
metni aynı yıllarda çıkarmaya başladığı 
Tedrisdt-ı İbtiddiyye Mecmuası'nda neş
redildL 1910'da Batı eğitim sistemlerini 
incelemek amacıyla iki ay süren bir Avru
pa seyahatine çıktı. Avrupa dönüşü verdi
ği konferansta başarının sırrının azim ve 
çalışma olduğu üzerinde durdu. 1911 'de 
Anadolu ve Rumeli gezilerine çıktı. Mü
dürlüğü sırasında Mekteb-i Mülkiyye'de ve 
Darülhilafe Medresesi'nde ders vermenin 
yanı sıra bir hemşire okulu açtı. Balkan 
savaşlarının olumsuz etkileri üzerine kon
feranslar verdi, gazetede yazılar yayımla-



dı. Bunları daha sonra Ümit ve Azim, Va
tan İçin adlarıyla kitap haline getirdi. Bu 
dönemde Terbiye isimli bir dergi çıkardı. 
1912'de Maarif nazırı ile anlaşmazlığa dü
şerek istifa ettiyse de ertesi yıl Darüşşa
faka müdürlüğü göreviyle tekrar memu
riyete döndü. Temmuz 1914'te dört ay sü
ren ikinci Avrupa seyahatine çıktı. Bu ge
zide daha çok anaokulları üzerinde durdu. 
191S'te Yeni Mekteb'i kurdu. Tevfik Fikret 
ile görüş birliği içinde açılan bu okul kız öğ
retmen okulu niteliğindeydi. Okulun bün
yesinde kurduğu çocuk yuvasının başına 
kız kardeşi Neriman Hanım'ı getirdi. Kum
kapı'da açılan ve daha sonra Teşvikiye'ye 
taşınan okul onun istanbul'dan ayrılma
sından sonra Fevziye Mektebi adını aldı. 
1916'da Hüseyin Hüsnü Paşa'nın kızı Ce
mile Hanım'la evlendi. 

Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda 
yenilmesi, Arap topraklarının Osmanlı yö
netiminden çıkması, istanbul'da bulunan 
Osmanlıcılık fikrine bağlı Arap kökenli bir
çok kişi gibi Satı Bey'i de yol ayırımında 
bıraktı. istanbul'dan ayrılmayı düşünen 
Satı Bey kararını Nisan 1919'da toplanan 
Matbuat Kongresi'nde açıkladı. Ona göre 
Osmanlı Devleti çatısı altında iyi yetişen 
Araplar'ın yeni şartlardaki en önemli gö
revi, bilgi ve birikimlerini Arap toprakla
rında kurulacak olan yönetimlerin hizme
tine sunmaktı. Arkadaşları ve öğrenci
lerinin karşı çıkmasına rağmen Temmuz 
1919'da istanbul'dan ayrılarak Suriye'ye 
gitti. Paysal hükümeti döneminde bir sü
re eğitim müfettişliği ve müdürlüğü yap
masının ardından eğitim bakanlığına ge
tirildi. Temmuz 1920'de Fransa, Suriye'yi 
işgal edip Faysal hükümetine son verince 
ülkeden ayrıldı. italya, isviçre ve istanbul'
da Paysal adına temaslarda bulundu. Ka
hire'de Mısır eğitim sistemi, Mısırlılar'ın 
Araplığı ve Arap milliyetçiliği konularında 
çalışmalarını sürdürürken ingiltere tarafın
dan Irak krallığına getirilen Paysal'ın Tem
muz 1921'de daveti üzerine Bağdat'a git
ti. Bağdat'ta yirmi yıl eğitim hizmetleriy
le meşgul oldu. Eğitim Genel Müdürlü
ğü ( 1923-1927). Darülmuallimin'de hocalık 
( 1927-1931). eğitim başmüfettişliği (1931). 
Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesi de
kanlığı ( 1932-1935) ve Eski Eserler genel 
müdürlüğü ( 1936- 1941) yaptı. ingiltere'ye 
karşı giderek artan tepkinin 1941 'de ihti
lale dönüşmesinin ardından Irak, ingilte
re tarafından ikinci defa işgal edildiğinde 
birçok Arap milliyetçisi gibi o da Irak va
tandaşlığından çıkarıldı. Haziran 1941 'de 
Halep'e gönderildi , oradan Beyrut'a geçti. 
Beyrut'ta resmi bir görev almayıp fikirle-
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rinden çok etkilendiği ibn Haldün üzerine 
araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu çalışma
ların sonucu olan Dirasat 'an Mu]faddi
meti İbn Ijaldun 1943'te yayımlandı. 
1944'te Fransız manda yönetiminin eğitim 
alanındaki uygulamalarına karşı eğitimde 

milmeşme politikaları geliştirmek amacıyla 

Suriye hükümetinin davetiisi olarak Şam'a 
gitti. Ancak eğitim alanında gerçekleştir
mek istediği reformlara karşı çıkılınca is
tifa ederek Beyrut'a döndü (Kasım I 946). 

1947'de Kahire'ye giden Satı Bey, 1945'
te oluşturulan Arap Birliği'nde Kültür mü
şaviri olarak çalışmaya başladı. 19S3'te ye
ni kurulan Yüksek Araboloji Enstitüsü'nün 
müdürü oldu. Emekliye ayrıldığı 1957 yı
lına kadar bu görevde kaldı . Emeklilik dö
nemini Bağdat'ta, Beyrut'ta ve Kahire'de 
geçirdi. Bu dönemdeki en önemli faaliyeti 
hatıralarını yazmak oldu. Irak'la ilgili hatı
raları ( 1921- ı 941) neşredildi (Beyrut 1967, 
ı 968). 196Tde Osmanlı dönemine dair ha
tıralarını yazmakla meşgul olduğu bilin
mekle birlikte bunların yayımlandığı tes
bit edilememiştir. 24 Aralık 1968'de Bağ
dat'ta vefat etti ve imam-ı Azam Ebu Ha
nife Camii bitişiğindeki Azamiye Mezarlı
ğı'na defnedildi. Satı Bey, istanbul'dan ay
rıldıktan sonra Türkiye ile irtibatını kes
memiş, kız kardeşi Neriman Hanım fel
sefe profesörü Nusret Hızır ile evlenerek 
Ankara'ya yerleşmiştir. 

Satı Bey, milliyetçilik hareketlerinin gi
derek güçlendiği bir dönemde Osmanlılı
ğa kuwetle inanmış bir eğitimci olarak her 
türlü milliyetçi akıma karşı çıkmış, Osman
lılık idealinin gerçekleşmesi için eğitimin 
çok önemli olduğu fikrinden hareketle ça
lışmalarının hemen tamamını bu alana has
retmiştir. Onun 1919 öncesinde ısrarla sa
vunduğu düşünceler Osmanlı vatanperver
liği, azimle çalışmak, gençleri küçük yaş
tan itibaren modern eğitimle yetiştirmek 
şeklinde özetlenebilir. Osmanlı Devleti'nin 
sona ermesiyle Osmanlılık fikrinin yerini 
Arap milliyetçiliği almış. modern eğitim 
konusundaki tavrını hayatının sonuna ka
dar sürdürmüştür. Satı Bey'in Osmanlılık 
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anlayışında olduğu gibi Arapçılık fikrinde 
de din önemli bir yer almamıştır. Ona gö
re Arap milletinin dayandığı temel unsur
lar din, etnik köken ve bölge aidiyeti de
ğil dil ve tarih birlikteliğidir. Bu temeller 
üzerine inşa edilecek Arap birliği hedefi
ne ancak seküler bir anlayışla verilecek 
modern eğitim sayesinde ulaşacaktır. Sa
tı Bey'in milliyetçilik anlayışının şekillen
mesinde ibn Haldün'un asabiyet fikriyle 
Alman birliğinin oluşumunda dil ve tarih 
unsuruna vurgu yapan J. G. Fichte'nin et
kili olduğu görülmektedir. Dine karşı me
safeli duruşu Arap kimliğinde dinin önemi
ne vurgu yapan kesimlerce tepkiyle karşı
lanırken Baasçılar ve Nasırcılar üzerinde 
etkili olmuştur. Hayatının yaklaşık son elli 
yılını bu temeller üzerine inşa etmeye ça
lıştığı Arap milliyetçiliği ideolojisine ada
yan Satı Bey'in bir eserine başlık olarak 
seçtiği "el-'UrGbetü ewelen" (önce Araplık) 
ifadesi onun hayatının ikinci döneminin 
özeti sayılabilir. 

Eserleri. Satı Bey'in kırkın üzerinde ese
ri vardır. Ayrıca 1919 öncesinde istanbul'
da başta Tedrisat-ı İbtidaiyye Mecmu
ası, Terbiye ve Muallim gibi dergilerle 
Tanin ve Sabah gibi gazetelerde, 1920'
lerden itibaren Bağdat, Beyrut, Dımaşk 
ve Kahire'de el-Adab, e§-Şe]fate, er-Ri
sale, l:favliyyatü'§-§e}fafeti'l-'Arabiyye, 
Mecelletü't-Terbiye ve't-ta'lim, Mecel
letü Mecma'i'l-lugati'l- 'Arabiyye gibi 
mecmualarda ve Avrupa'da bazı dergiler
de makaleleri yayımlanmıştır. A) Türkçe 
Ders Kitapları: Tarih-i Tabiiden İlm-i 
Hayvanat (İstanbul 132 ı) ; Ma'Wmat-ı Zi
raiyye (İstanbul 1321 ); Etnogratya (ilm-i 
Akuam) ( İsta nbul 1327) ; Tarih-i Tabiiden 
İlm-i Nebôtat (İstanbul 1327); Mebôdi-i 
Ulum-i Tabiiyye'den Fizik ve Kimya 
(İstanbul 1327); Dürus-ı Eşya (1-11 , istan
bul 1327- 1 330) ; Mebôdi -i UlUm-i Tabi
iyye 'den Tatbikat-ı Ziraiyye (İstanbul 
1 328); Mebddi-i UWm-i Tabiiyye'den Fi
zik ve Kimya, Tatbikat-ı Ziraiyye, Sı
naiyye, Sıhhıyye ve Beytiyye (İstanbul 
1328); Mebôdi-i UlUm-i Tabiiyye'den 
Tarih-i Tabii ve Tatbiki (İstanbul 1328) . 
B) Türkçe Diğer Eserleri: Fenn-i Terbi
ye (İ stanbul 1325, 1327, pedagoji alanın
da Türkçe'de yayımlanan ilk eser olarak 
kabul edilir); Laymalarım (istanbul 1326, 
Darülmuallimin müdürlüğü s ırasında Maa
rif Nezareti'ne sunduğu altı layihadan oluş
maktadır); Vatan İçin (İ stanbul 1329); 
Ümit ve Azim (İstanbul 1329); Büyük 
Milletler: Japonlar ve Almanlar (İstan
bul 1329). C) Arapça Eğitimle İlgili Eser
leri: el-Kıra'atü'l-Ijalduniyye (Bağdat 
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1922); Mürşidü'l-Kırfı'ati'l-ljalduniyye 

(Bağdat 1922); Dürus fi uşilli't-tedris (Bağ
dat 1928); Müsfı'idü'l-Kırfı'ati'l-ljaldu

niyye (Bağdat 1934); Te]fö.rir 'an ]Jfıleti'l
ma'fırii ii Suriye ve 'i]ftirfı]Jfıt li-ışlfı]Jihfı 
(HI, Dımaşk 1944-1946); Ara' ve e]Jfıdiş 
ii't-terbiye ve'l-ictimfı' (Beyrut 1962). D) 

Arapça Diğer Eserleri: Na]fdü ta]friri Lec
neti Monro (Bağdat 1932); Dirfısfıt 'an 
Mu]faddimeti İbn ljaldun (HI, Beyrut 
1943-1944; Mısır 1953, Süleyman Uludağ 
tarafından tekmile kısmı hariç Türkçe'ye 
çevrilmiştir [İbni Haldan Üzerine Araştır
malar, İstanbul 200 IJ ); Ara' ve e]Jfıdiş ii't
terbiye ve't-ta'lim (Kahire 1944); Ara' ve 
e]Jfıdiş ii'l-vataniyye ve'l-]favmiyye (Ka
hire 1944); Yevmu Meyselun (Beyrut 
194 7, Sydney Glazer tarafından İngilizce'
ye çevrilmiş ve müellifin bu baskı için yaz
dığı önsözle birlikte yayımlanmıştır [The 

Day of Maysalon, Washington OC 1966 J); 
Şaia]Jô.t mine'l-mfızi'l-]farib (Beyrut 
1948); Ara' ve e]Jô.diş fi'l-]favmiyyeti'l
'Arabiyye (Kahire 1951); Arô.' ve e]Jfıdiş 
ii '1- 'ilm ve '1-a]]lfı]f ve' ş-şe]fö.ie (Kah i re 
1951); Ara' ve e]Jfıdiş fi't -tari]] ve '1-icti
mfı' (Kah i re 1951 ); Mu]Jdçlarô.t ii nüşu'i'l
iikreti'l-]favmiyye (Kahire 1951 ); el-'Uru
betü beyne dü'fıtihfı ve mu'fınzihfı (Bey
rut 1952); el-Mu]Jfıçlaratü'l-iftitd]Jiyye 
(Kahire 1 953); el-'Urubetü evvelen (Bey
rut 1954); el-Bilfıdü'l-'Arabiyye mün~ü 
~uhuri'l-İsldm (Kahire 1954); Ditfı' 'ani 'l
'urube (Beyrut 1956); el-Bilfıdü'l-'Ara
biyye ve'd-devletü'l-Oşmfıniyye (Kahi
re 1957); Ara' ve e]Jô.diş fi'l-luga ve'l
edeb (Beyrut 1 958); Md hiye'l-]favmiy
ye? (Beyrut 1959); lfavle'l-va]Jdeti'ş-şe
]fö.ieti'l-'Arabiyye (Beyrut 1959); lfavle'l
]favmiyyeti'l-'Arabiyye (Beyrut 1961 ); 
Şe]fö.ietünô. ii Cfımi'ati'd-düveli'l- 'Ara
biyye (Beyrut 1962); el-İ]flimiyye: Cü~u
rühd ve Bü~urühfı (Beyrut 1963); Ebhfış 
mu]]tô.re fi'l-]favmiyyeti'l- 'Arabiyye 
(Kahire 1964); ed-Düvelü'l-'Arabiyye ve 
'alfı]fatüha'l-]]fıriciyye ed-diblümfısiy

ye (Beyrut 1966); Mü~ekkirô.ti ii'l-'Irfı]f 
(HI, Beyrut I 967, 1968). 
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liiJ ŞiT 'TuFAN BuzPIN AR 

SATlM 

(bk. BEY'). 

SATRANÇ 

İki kişi tarafından 
savaş taktiklerinin 
karelere bölünmüş 

özel bir tahta üzerinde 

~ 

ve belirli taşlarla uygulanması şeklinde 
oynanan bir masa başı oyunu. 

L ~ 

Satranç kelimesinin aslının Sanskritçe ca
tur anga (dört unsur) olduğu, bunun Fars
ça'ya çet-reng ve oradan Arapça'ya şat
ranc şeklinde geçtiği bilinmektedir. Hint
liler'e göre bu dört unsur atlar, filler, sa
vaş arabası ve piyadelerdir. Buna göre sa
vaş taktiklerinin teorik biçimde tahta üze
rinde uygulandığı bir oyun olan satrancın 
esasen dört bölümden oluşan Hint ordu
sunu temsil ettiği anlaşılmaktadır. Kral or
dunun üstünde ve karar verici konumunda 
bulunduğu, vezir de onun yardımcısı oldu
ğu için oyunda bunlar ordudan sayılmaz. 
Kelimenin anlamı konusundaki değişik gö
rüşlerden biri de aslının Farsça şeş-reng
den (altı renk) geldiğidir. Altı renk veya 
tür altı farklı işlevi bulunan şah, vezir, fil, 
at, kale ve piyadeden meydana gelen sat
ranç taşlarıdır (Safedl, II , 90; Kalkaşendl, 
ll, 158). Muhtemelen satranç tahtasının se
kiz karesinden esinlenerek Farsça heşt
rengden (sekiz renk) türediği de ileri sü
rülmüştür (Adli- Ebu Bekir es-SQll vdğr., 
s. 1-2). Satranç konusunda İslam kültürü
nün Batı'ya etkisini bu oyunun Avrupa dil
lerindeki isimleri açıkça ortaya koymak
tadır. Nitekim ispanyolca'daki ajedrez bi
çiminin Arapça eş-şatrancdan, İtalyanca 

scacchi ve Almanca schach biçiminin Fars
ça şahtan geldiği anlaşılmaktadır (Eir., V, 
393). Aynı şekilde şah-mat (şah mate: kral 
öldü) deyimi İngilizce'de chek-mate şek
linde söylenmektedir (İA, Xl, 354; EF [İng.J, 
IX, 366) 

Satranç eskiden beri genellikle kapalı 
alanlarda oynanan en önemli oyunlardan 
biri olup satranç tahtası diye adlandırılan 
kare biçiminde bir alan üzerinde iki rakip 
arasında taşların sırayla hareket ettirilme
siyle uygulanır. Her iki tarafın amacı, ku
rallara uygun bir hamle ile rakibi yenil
rnekten kurtulması imkansız bir duruma 
düşürüneeye kadar onun şahına saldır
maktır. Bunu başaran taraf rakibini şah
mat yapmış olur ve oyunu kazanır. Her iki 
taraf için de şah-mat yapmak mümkün 
değilse oyun berabere biter yani pat olur. 
Satranç tahtası genellikle günümüzdeki bi
çimiyle çizgili 64 (8 x 8) eşit kareden olu
şur, kareler sırayla açık ve koyu renktedir. 
Satranç tahtası iki rakip arasına beyaz renk
li köşe karesi sağ tarafa gelecek şekilde 
yerleştirilir. Oyunun başında her iki rakip 
bir şah, bir vezir, iki kale, iki fil, iki at ve 
sekiz adet piyona sahiptir. Satranç taşla
rı muhtemelen daha bu oyunun icadıyla 
birlikte sembolize ettiği varlığın şeklinde 
idi. Hiç değilse İslam toplumuna girdiği 
en erken dönemlerde, yani I. (VII.) yüzyıl
da her taşın temsil ettiği varlığın heykeli 
olarak yontulduğu bilinmektedir (Adli 
Ebu Bekir es-Sul! vdğr., s. 13; Firdevsl, lll, 
1398; Ragıb el-isfahanl, I, 44 7). 

Birun1, Hindistan'da oynanan satrançta 
taşların tahtaya yerleştirilmesini, her ta
şın değerini ve oynanışını anlatır ( Ta/:ıkl
ku ma li'l-Hind, s. 90-91). Onun anlattığı , 

dört kişiyle ve çift zar atılarak oynanan 
satrancın aslının Hindistan'daki "şataran
ca" adlı oyun olduğu ileri sürülmüştür. Bu 
oyun sıkıcı ve karmaşık olduğundan za
manla dörtlü şekilden ikili şekle getirilmiş, 
böylece şataranca satranca dönüşmüştür. 
Müslüman kaynaklarında tarihsel gelişimi 
içinde birbirinden oldukça farklı on çeşit 
satrançtan söz edilir. Satrançta piyon üs
tü taşları karakterize eden varlıkların bazı
ları çeşitli kültürlerde farklı laşmıştır. 1 061 
yılında kilise satrancı İslam kültürünün bir 
parçası saydığı için oynayanları aforoz edin
ce 147S'te Avrupa'da vezir yerine kraliçe, 
filler yerine papazlar ve atlar yerine şöval
yeler konularak oyundaki islamı unsurlar, 
dolayısıyla aforoz edilme gerekçesi orta
dan kaldırılmıştır (Eir., V, 395; ML, XI, 29-
30) 


