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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 catur anga (dört unsur) olduğu, bunun Farsça'ya çet-reng ve oradan Arapça'ya şat
ranc şeklinde geçtiği bilinmektedir. Hintliler'e göre bu dört unsur atlar, filler, savaş arabası ve piyadelerdir. Buna göre savaş taktiklerinin teorik biçimde tahta üzerinde uygulandığı bir oyun olan satrancın
esasen dört bölümden oluşan Hint ordusunu temsil ettiği anlaşılmaktadır. Kral ordunun üstünde ve karar verici konumunda
bulunduğu, vezir de onun yardımcısı olduğu için oyunda bunlar ordudan sayılmaz.
Kelimenin anlamı konusundaki değişik görüşlerden 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 satranç taşlarıdır (Safedl, II, 90; Kalkaşendl,
ll, 158). Muhtemelen satranç tahtasının sekiz karesinden esinlenerek Farsça heşt
rengden (sekiz renk) türediği de ileri sürülmüştür (Adli- Ebu Bekir es-SQll vdğr.,
s. 1-2). Satranç konusunda İslam kültürünün Batı'ya etkisini bu oyunun Avrupa dillerindeki isimleri açıkça ortaya koymaktadır. Nitekim ispanyolca'daki ajedrez biçiminin Arapça eş-şatrancdan, İtalyanca

scacchi ve Almanca schach biçiminin Farsça 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 ettirilmesiyle uygulanır. Her iki tarafın amacı, kurallara uygun bir hamle ile rakibi yenilrnekten 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 biçimiyle çizgili 64 (8 x 8) eşit kareden oluşur, kareler sırayla açık ve koyu renktedir.
Satranç tahtası iki rakip arasına beyaz renkli 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
tahtaya yerleştirilmesini, her taşın 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 zamanla dörtlü şekilden ikili şekle getirilmiş,
böylece şataranca satranca dönüşmüştür.
Müslüman kaynaklarında tarihsel gelişimi
içinde birbirinden oldukça farklı on çeşit
satrançtan söz edilir. Satrançta piyon üstü taşları karakterize eden varlıkların bazı
ları çeşitli kültürlerde farklı laşmıştır. 1061
yılında kilise satrancı İslam kültürünün bir
parçası saydığı için oynayanları aforoz edince 147S'te Avrupa'da vezir yerine kraliçe,
filler yerine papazlar ve atlar yerine şöval
yeler konularak oyundaki islamı unsurlar,
dolayısıyla aforoz edilme gerekçesi ortadan kaldırılmıştır (Eir., V, 395; ML, XI, 2930)
taşların
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icadı ve Yayılışı. Satrancın icadıyla ilgili bilgiler mitolojik bir şahsiyet olan Hermes' e (İdrls) kadar götürülür (Yekta!, IV/
5-6 113481. s. 75). Tarihi kaynaklarda doğ
duğu yer olarak Hindistan, Yunanistan, Çin,
Rusya, İran, Arabistan, Mısır, Mezopotamya ve İrlanda gibi pek çok medeniyet havzasından söz edilmekte, ancak Hintliler'e
ve Eski Yunan-Roma dünyasına ait olduğunu söyleyenierin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu görüşleri destekleyen tarihi bilgiler, rivayetler. hikayeler. efsaneler ve işaretler bulunmakta, ayrıca bütün
kanıtlar satrancın V ve VI. yüzyıllarda tanı
nıp bilindiğini göstermektedir (Ragıb el-isfahanl, I, 447; Züheyr Ahmed el-Kaysi, s.
14; M. Murad es-Sükker, XV/127-130 119891.
s. 66-67; Tarablşl, LXV/2 11990J, s. 282;
Yekta!, IV/5-6 [ 1348 h ş. ı. s. 73) Satranç
Romalılar'ın "diyo desim sekripta" ve "calculaurum" ile Mısırlılar'ın "dama" oyunundan farklı olduğuna, ayrıca Troya savaşın
dan sonraki Yunan eserlerinde satrançtan
bahsedilmediğine göre bu oyunun başlan
gıcı Doğu'da aranmalıdır. Satrancın ilk defa Çinliler tarafından oynandığını ileri sürenler varsa da hemen her şeyi kaydeden
Çin kaynaklarında yer almaması bu görüşü zayıflatmaktadır. Eldeki bilgilerden hareketle satrancın Hindistan kaynaklı olduğunu söylemek daha doğru olur. Pirdevsi de satrancı Hint kökenli bir oyun kabul
eder (Şehname, lll, 1398, 1676-1679, 16941695) Oyunun VI. yüzyılda Hindistan'da
oynandığı 600'lü yıllara ait bir yazırtan anlaşılmaktadır. Buna göre satranç Hindistan'dan İran'a, oradan en geç VI. yüzyılın
sonlarında veya VII. yüzyılın başlarında
Arabistan'a girmiştir. Satrancı bulan Brahman rahibi veya bilgenin oyunu şaha ar-

Firdevsi'nin Şahname ad l ı eserinde EbOzer-i cemher'in Hint
hekimiyle satranç oynamasını tasvir eden minyatür (iü Ktp. ,
FY, nr. 1406)

zedişinin

hikayesi meşhurdur. Oyundan çok
onu icat edene, "Dile benden ne dilersen" deyince o da oyunun her
karesi için bir önceki karede aldığı buğ 
dayın iki mislini ister. Başlangıçta şah bu
talebi küçümserse de hesaplama sonucunda ortaya çıkan miktarın dünyanın 1500
yıllık buğday üretimine denk olduğu görülür. Bilgenin buğday yerine dirhem (gümüş para) istediği de belirtilir. Bu hikayeyi
anlatan müslüman yazarlar katlamalı buğ
day 1 dirhem hesabının analizini ayrıntıla
rıyla verir (mesela bk. Blrünl, el-Aşarü'l-ba
l):ıye, s. 138-139; Ragıb el-isfahanl, ı. 447).
hoşlanan şah

Satrancın icadına

dair değişik görüşler
Bu oyunun Hint kaynaklı olduğunu
söyleyenlerden bazıları, Hint racalarını doğ
ruya yöneltmek ve devlet yönetiminde güçlendirmek veya rahatsızlığından dolayı ata
binerneyen Hint racasına oturduğu yerden savaşı yönetebileceğini gösterip teselli etmek amacıyla icat edildiğini belirtir. Muhammed b. Ali er-Ravendl'ye göre
satrancın icat ediliş amacı, yöneticilik sanatının mahiyetini bu makama gelecek
olanların daha iyi anlaması ve savaş taktiklerini öğrenmesi, halkı!} da hoşça vakit
geçirmesidir. Böylece satrancı Hint bilgeleri icat edip bağlı oldukları Enüşirvan-ı Adil'e
yollamışlar, Enüşirvan da onu Bizans imparatoruna göndermiştir (Rahatü's-sudür,
ll, 376). Mes'Qdl de satrancın savaşta savunma taktiğini geliştirme ihtiyacının ürünü olduğunu söyler (Mürücü'?-?eheb, I, 81)
İslam kaynaklarındaki bir hikayeye göre
taht için savaşan iki kardeşten biri mükemmel bir savaş taktiğiyle diğerini kuşatarak onu çaresizlik içinde bırakır ve
üzüntüden ölmesine yol açar; daha sonra büyük acı çeken annesine kardeşinin
ölümünü izah edebilmek amacıyla olayın
nasıl gerçekleştiğini, iki ordunun durumunu sembolize eden bir kurguyla anlatır,
böylece satrancı da icat etmiş olur (Firdevsl, lll, 1683-1695; Yekta!, IV/5-6 11348 ı.
s. 63; M. Murad es-Sükker, XV/127-130
11989[, s. 67-68; Tarabişl, LXV/ 2 11990[, s.
283-284) Firdevsl'ye göre satrancın icadıyla ilgili olarak bir tek kişi yerine birçok
kişiden söz etmek daha doğru olur (Şeh
name, III, 1695).

vardır.

Tarihi seyri içinde satranç Enüşirvan döneminde İran'a intikal etmiştir. Satranç
kelimesinin formu oyunun Hindistan kökenli olduğunu, bu oyunda kullanılan Farsça terimler de onun üçüncü durağı olan
Yakındoğu'ya iranlılar tarafından ulaştırıl
dığını - göstermektedir (EJ21İng. J, IX, 366)

İran'da uzun bir geçmişi olan satrancın
Pehlevlce yazılmış üç kitapta söz konusu

edildiği

belirtilmektedir. Bunlardan birincisi Kô.mô.mek-i Erdeşir-i Pô.pekô.n, ikincisi ljüsrev ü Ridek, üçüncüsü Vicô.rişn-i

Çatrang u

Nihişn-i

Nev

Erdahşir baş

lığını taşır. Anlatıldığına göre satranç islam'ın doğuşuna yakın bir tarihte Araplar'a intikal etmiş. ilk öğrenen kişi ise Amr
b. As olmuştur. Ayrıca ünlü Arap şairi imruülkays b. Hucr'un ,Kaşide-i Lô.miyye'sinde satranç şairin oyunu bildiğine işa
ret edecek kadar ayrıntılı biçimde geçmektedir. Ancak bu kasideye sonradan eklemeler olduğu ileri sürülmektedir (Züheyr Ahmed el-Kays!, s. 109, lll; M. Murad es-Sükker, XV/127-130 11989[, s. 7172). Böylece satranç, Persler'e geçtiği ilk
elli yılda Arap coğrafyasının yanı sıra muhtemelen VI. yüzyılın sonunda Bizans sarayına ulaşmış, sarayda sık oynanan oyunlardan olmuştur. Adli ve Ebu Bekir es-SüIY'ye ait Kitô.bü'ş-Şatranc'da (s 10) yer
alan bir rivayetten satrancın Hz. Ömer
döneminde Araplar tarafından bilindiği anlaşılmaktadır. Hz. Ali zamanında ise toplumda oynanmaya başlandığının açık işa
retleri görülmektedir (Ragıb el-isfahanl, ı.
447; Murrey, s. 169) Böylece 1. (VII.) yüzyılın başlarında Arap coğrafyasına intikal
edip yayılan satrancın ll. (VIII.) yüzyılda
Emevller'den Kuzey Afrika-Endülüs-İtal
ya (Sicilya) yoluyla Avrupa'ya geçtiği söylenebilir. Satrancın Endülüs'e ulaşmasından
çok sonra Tuleytula (Toledo) Okulu'nda bilimsel gelişmeleri başlatan Kral Alfansa
(ö 1283) burada Doğu'ya ait kitapları tercüme ettirmeye başlamıştır. Bunlar arasında Adli ve SOll'nin Kitô.bü'ş-Şatranc'ı
da (Jeugos de Ajedrez) bulunuyordu (Züheyr Ahmed el-Kaysi, s. 377-378).
Satrancın müslüman Araplar'a intikali
önemli bir dönüm noktasıdır; çünkü oyunun gelişmesi, kurallarının belirlenmesi,
yazılması ve Batı 'ya intikali onlar sayesinde olmuştur. En önemli gelişmelerden biri müslümanların daha I. (VII.) yüzyılın sonunda oyunun kurumsallaşmasına katkı
da bulunmalarıdır. Nitekim Emevl Halifesi
Yezld b. Abdülmelik'in hilafeti döneminde Abdülhakem el-Cümahl, Mekke'de özel
bir mekanı tavla, satranç vb. oyunlar için
düzenlemiştir (Ebü'l-Ferec el-isfahanl, IV,
253-254; Ragıb el-isfahanl. 1. 448-449). İlgi
li bütün kaynaklarda yöneticisi, alimi, şa
iri, hatta görme engeliisiyle müslümanların satranca büyük ilgi gösterdikleri, onun
toplumda yayılmasına ve gelişmesine öncülük ettikleri bildirilir. Müslümanlar üstün yeteneklerini ortaya koyarak ilginç buluşlarla satranç oyununa önemli yenilikler katmıştır. Bunlardan biri satranç tah-
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tasına bağlı kalmaksızın

(zihinden) , bir dianda birden fazla kişiyle (simültane) satranç oynanmas ı dır. Bu tarzdaki
oyunlarda yeteneklerini sergileyenler arasında görme engeliiierin de bulunduğu
kaydedilir (Ebu Ali et-Tenuhl. I. 65 ; Safedl, II, 89). Bu arada satranç aynarken
dikkat edilmesi gereken birtakım kurallar
geliştirilmiş ve özenle uygulanmıştır. Bilhassa halifeler ve üst düzey yöneticilerin
huzurunda oynanırken daha dikkatli olmak gerekiyordu. Catıiz iyi bir neclimin nitelikleri arasında okçuluk, avcılık, çevganla birlikte satranç ustalığını da zikreder
(et-Tae, s. 12 ı) . Ünlü satranç ustaları Razi
ve Ebü Bekir es-SGII'nin yanında Keykavus
b. İskender ve Havendi de satranç adabıy
Ia ilgili bilgi verir. Ayrıca " Edebü'ş-şatranc"
adıyla müstakil eserler yazılmıştır. I. (VII.)
yüzyılda birçok sahabinin doğrudan veya
dalaylı biçimde satrançla ilgisinin olduğu
kaynaklarda belirtilir. Nitekim Ebü Hüreyre'nin, kölesini çağırıp onunla satranç oynadığı (Adli- Ebu Bekir es-SQll v.dğr., s.
14-15; Züheyr Ahm ed el-Kaysi, s. 80 ; M .
Murad es-Sükker, XV/ 127- 130 [1989]. s.
74). saha be ve tabiinden birçoklarının ve
savaşla ilgili bir oyun olduğu gerekçesiyle
Hz. ömer'in buna izin verdiği (Adli- Ebu
Bekir es-Sul! v dğr., s. 12, 14-23; Safedl, ll,
89 ; Züheyr Ahmed el-Kaysi, s. 152- I 53,
156-162, 176- I 77) anlaşılmaktadır. Kralları n oyunu sayılan satranç her dönemde
müslüman devlet adamları , ulema, üdeba ve halk tarafından oynanmıştır.
ğeri aynı

Dini Hükmü. Tavlayı yeren birçok rivayetin nakledilmesine karşılık (Acurrl, s. 4759) satrançla ilgili bir tek hadis bulunmakta (a.g.e., s. 61-66). bu hadis de sahih hadis kitaplarında yer almamaktadır. Bu durum, satrancın tavla vb. oyunlara göre
dini sakıncasının daha hafif olduğu şek
linde yorumlanmıştır (Şafii. VI, 224). Hz.
Ali'nin satranç oynayan bir topluluğu görünce, -hayvanlardan oluşan satranç elemanlarını kastederek- "Karşısına geçip ibadet ettiğiniz bu heykeller de nedir?" dediğine dair bir rivayet (Ragıb el-isfahanl,
I, 447; ibşlhl , ll , 3 12) bazı din alimleri tarafından yasaklama olarak değerlendiril
miştir (Acurrl. s. 62; Ragıb el-isfahanl. I,
448; ibşlhl, II, 312; EF [İng . ]. IX, 366) Bu
sözde bir nehiy bulunmadığını düşünen
ler ise, " Eğer Hz. Peygamber'den yasaklayıcı bir emir gelseydi bunu Hz. Ali mutlaka bilir ve satranç aynayaniara yasağı
hatırlatarak onları menederdi" demişler
dir (Ragıb el-isfahanl, I, 447; Züheyr Ah med el-Kaysi, S . 110). Adli ve san ise bu
rivayetin satrancın cevazına işaret etti-
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ğini belirtir (Kitabü 'ş-Şatranc, s. 13). Öte
yandan Abdullah b. Ömer gibi sahabeden,
Hasan-ı Basri gibi tabiinden bazılarının bunu hoş karşılamadığı bilinmektedir. Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli kaynakları
satrancın hükmüyle ilgili farklı bilgiler verir. Ancak bu bağlamdaki açıklamalardan,
kumara bulaştırılmadığı, Allah'a, aileye ve
topluma karşı görevler aksatılmadığı, daha önemli bir işin ihmaline yol açmadığı
sür ece satranç aynanmasında dinen bir
sakınca bulunmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim birçok İslam alimi satrancın zihni
kuwetlendirdiği, mizacı geliştirdiği, iş hayatında azimli ve mücadeleci olmayı öğ
rettiği , görüş ufkunu genişlettiği , kendine güveni arttırdığı, insanı sosyalleştirdi
ği, güçlü arkadaşlıklar kurulmasını sağla
dığı yönündeki faydalarını hatırlatarak satranç oynamanın mubah olduğunu ifade
etmiştir (Adli- Ebu Bekir es-Suii v. dğr.. s.
15 ; Ragıb el-isfahanl. ı. 44 7-448; Ravendl.
II, 384; EF [İng.]. IX, 367; Ahmed Abdürrezzak, I, 125).

Literat ür. İslam dünyasında satranç oyununa gösterilen geniş ilgi onu özel çalış
maların konusu yapmış ve birçok ünlü usta satranç hakkında kitap, risale, tezkire
yazmıştır. Bu konuda telifte bulunan müelliflerden bazısını İbnü'n-Nedlm "Şatran
ciyyün" başlığı altında tanıtmıştır. Eseri
günümüze ulaşmamış olsa da satrançla
ilgili ilk telifi Ham b. Ahmed'in (ö 175/791)
yaptığı bilinmektedir. Cahiz'in de en-Nerd
ve'ş-şatranc adıyla bir kitap kaleme aldı
ğı belirtilir (Yaküt, IV, 496; Tarablşl , XLV/2
11990]. s. 293, 303) Ancak teknik anlamda ilk satranç monografisini yaklaşık 240'lı (854) yıllarda Kitabü'ş-Şatranc adıyla
Ebü'l-Abbas Ahmed ei-Adll'nin yazdığı anlaşılmaktadır. Onu "Şatrancl" diye tanınan
Razi takip etmiştir. Bunlardan sonra oyun

Süli'nin
Kitabü 'ş 

Şa(ranc ad lı

eserinden
iki sayfa
(Süleymaniye Ktp. ,

Lala İsmail,
nr. 560/ 1,
vr. 21', 83' )

stiliyle halifeterin ve satranç bilen herkesin hayranlığını kazanmış olan satranç ustası EbQ Bekir es-S(lll bir kitap yazmıştır.
Diğer bir müellif de SQfi'nin seçkin öğrenci
si olup satrançla ilgili çalışmalarından ötürü yanlışlıkla satrancın mü cidi diye anılan
Ebü'l-Ferec Muhammed b. Ubeydullah'tır. Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlı
bulunan (Lala İ s mail, nr. 560/l) Kitabü'ş-Şatranc mimma ellefehu el-'Adli
v e's-Suli ve gayrühüma adlı eser bir derleme olup Fuat Sezgin bu eseri tıpkıbasım
olarak neşretmiştir (Frankfurt am Main
1406/ 1986). Arap literatüründe satranç lirik şiirin ifadesinde, bazan da edebi metinlerde duyguları somutlaştırmak için teş
bih ve istiare olarak kullanılmıştır (Ebü
Mansur es-Seaiibl, s. 120-121; Harlrl, s.
340, 408; Züheyr Ahmed el-Kays], s. 120,
122 ; Efr., V, 395) . Satranç Fars edebiyatı
na da yansımış, başta Firdevsl olmak
üzere birçok şair ve edebiyatçı bu konuya
ilgi duymuştur. Fars literatüründe Firdevsl, Mevlana Celaleddin-i Rüml, Muizzl, Sen al, Ömer Hayyam, Ferldüddin At tar, Hakanl-i Şirvanl, Sa'dl-i Şlrazl, Hafız-ı
Şlrazl gibi şairler insan mücadelesinde
ve kader rüzgarının esintisi önünde satrancı bir istiare şeklinde kullanmıştır (ayrıca bk. bibL) .
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IX. yüzyılın sonlarında doğdu . Karahanlı
Hükümdan Bezir Arslan Han ' ın oğludur.
Adı kaynaklarda Satuk, Satık, Şebk ve Çanak olarak geçmekte, bugünkü Uygur
Türkçesi'nde Sutuk veya Satuk şeklinde
kullanılmaktadır. "Deve aygın " anlamına
gelen Buğra unvanının Vlll. yüzyılın ilk yarısından itibaren Kaşgar'ın batısında Fergana ve çevresindeki Göktürkler'in varisleri tarafından kullanıldığı bilinmektedir.
Satuk'un doğduğu yıllarda babası Bezir
Arslan Han, Uygurlar'ın yıkılmasının (840)
ardından bazı boyların Karahanit topraklarına göç etmesinin süregelen etkileriyle ve ülkede boylar arasında yurt tutmak
için girişilen iç kavgalarla uğraşmaktay
dı. Taraz'da (Talas) bulunan kardeşi Kadır Han Oğulçak ise ülkenin batısından
sorumlu hanedan mensubu olarak Samanller'le ilişkileri düzenliyordu. Samani Emiri İsmail b. Ahmed karşısında yenilgiye uğ
rayıp (280/893) Kaşgar tarafına çekilen Kadır Han Oğulçak, Samanller'le mücadeleyi
buradan yönetmeye başladı. 291 (904) yı
lında Samanller'in denetimindeki Maveraünnehir'e bir intikam seferi düzenlendi. Bu
dönemde, Samanller'in iç meselelerinden
yararlanma düşüncesiyle Samani ailesine
mensup Ebu Nasr b. Mansur'un iltica talebini kabul ederek kendisine Kaşgar yakınlarındaki Artuç beldesini tahsis etti.
Bezir Arslan Han'ın 303 (915-16) yılı ciölümü ve Balasagun'da Karahanlı tahtına ll. Arslan Han ' ın çıkması üzerine Satuk annesiyle birlikte Kaşgar'a gidip
amcası Kadır Han Oğulçak'a sığınmak zorunda kaldı. Amcası adına vergi tahsil etm ek üzere Kaşgar yakınlarındaki Artuç'a
giden Satuk, burada Tezkire-i Satuk Buğ
ra Han'da kuwetli bir alim ve Üveysl bir
kutu b olarak tanıtılan Ebu Nasr b. Mansur ile tanıştı. Ebu Nasr ' ın inşa ettirdiği
caminin etrafında oluşan bu küçük ticaret şehrinde namaz kılanları görünce islam hakkında ilk bilgileri Ebu Nasr'dan
aldı. Onun ve N'işaburlu Ebü'l-Hasan Muhammed b. Süfyan el-Kelematl gibi alim
ve sufilerin telkinleri sonucunda müslüman oldu. İbnü'I-Es'ir, bir gece rüyasında
gökten inen bir kişinin ona Türkçe olarak,
"Müslüman ol ki dünyada ve ahirette esenlik bulasın" dediğini ve sabah olunca Müs-

varında

kabul ettiğini herkese açıkladığı
kaydeder (el-Kamil, XI, 82). Tô.rihu Kô.ş
gar ve Tezkire-i Satuk Buğra Han'da
yer alan menkıbev'i kayıtlara göre Satuk
on iki yaşında müslüman olmuş, islam'ı
öğrenip hanedan mensuplarını gizlice islam'a davet etmiş, yirmi beş yaşına geldiğinde amcası Kadır Han Oğulçak'a (tezkireye göre üvey babas ı Harun Buğra Han)
karşı mücadeleye girişip Kaşgar'ı ele geçirmiştir. Ancak Satuk'un böyle bir girişi
mi gerçekleştirmek için on iki yıl beklemesi ve bunu Kadır Han Oğulçak'tan gizleyebilmesi pek mümkün görünmemektedir.
Mücahid ve gazi unvanlarıyla anılan Satuk'un Müslümanlığı kabulü Türk- İslam
tarihinde bir dönüm noktası oluşturur. 308
(920) yılında (932, 940 veya 945 yılları da
rivayet edi lir) gerçekleşen bu olayın ardın
dan Abdülkerim adını alan Satuk, amcası
Kadır Han ile mücadeleye girişerek İsla
miyet'in Karahanlılar ' ın batıdaki topraklarında yayılması için çalıştı. Bu amaçla
müslüman olmayan Türkler'le uzun süre
mücadele etti. Satuk, Fergana gazilerinin
ve kendisi gibi müslüman olan bazı hanedan mensuplarının desteğiyle Tabgaç Balık ve Atbaşı'nı , ardından Kaşgar' ı ele geçirdi ve amcasını bertaraf ederek Buğra
Han unvanı aldı.
nı

Satuk Buğra Han'ın Kaşgar'ın fethinden
sonra aynı zamanda Kara Hakan unvanı
nı kullanması hakanlığın merkezi Balasagun'u da ele geçirdiğini göstermektedir.
Bununla birlikte bazı kaynaklarda onun
Kara Han unvanıyla anılması yeni müslüman hanedanının ilk atası ve en yaşiısı olmasıyla izah edilmektedir. İslam kaynaklarında Karahanlılar'ın merkezi Balasagun
başta olmak üzere ülkenin doğusunda olup
bitenleri aydınlatacak bir bilgiye rastlanmamaktadır.

Tezkire -i Satuk

Buğra

Han'-

da yer alan bu konudaki bilgiler efsanev'i
niteliktedir. Onun doğudaki askeri faaliyetlerini Hoten, !sık Göl'ün doğu kıyıları ve
Balasagun çizgisi olarak belirlemek mümkündür. 309 (92 1-22) yılında Cürcan Valisi
Leyla b . Nu'man ed-Deylem'i'ye karşı Samani hükümdarına yardıma giden ve onu
Sekke denilen mevkide saklandığı bir evde yakalayıp Saman'iler'e teslim eden Buğ
ra (İbn ü ' I -Eslr, VIII , 125) muhtemelen Satuk Buğra Han ile aynı kişidir.
Samani hükümdan Nasr b . Ahmed'in
amcazadesi İlyas b. İshak b. Ahmed onun
hakanlığını tanımayarak isyan etti ve yenilerek Satuk Buğra Han'ın yönetimindeki
Kaşgar 'a sığındı. Ebu Nasr'dan sonra Ka-
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