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DÜNYA ŞAMPİYONLARINDAN Mikhail Botvinnik’e

göre satranç, bir analiz sanatıdır. Bir diğer şampiyon Emanuel Lasker’e göre satranç, iki beyin arasındaki psikolojik

bir mücadeledir. 1927’de düzenlenen birinci satranç olim-

piyatının şampiyonu Georges Renaud’e göre ise satranç,
ellerle değil akılla oynanan bir oyundur. Görüldüğü üzere
satranç ile ilgili yapılan tanımlamalar bakış açısına göre

farklılık gösterseler de, hepsi bir araya geldiğinde çıkan

ortak sonuç; satrancın bir zihin ve strateji sporu olduğu,
bilimsel ve sanatsal öğeler içerdiğidir. Aynı zamanda bu

tanımlamalar, dünyanın en eski sporlarından biri olarak
kabul edilen satrancın, sıradan bir oyun olmadığı tezini
desteklemektedir.

Günümüzde dünya üzerinde 600 milyon insanın satranç

kurallarını bildiği ve bunların en az yarısının satranç oy-

nadığı tahmin edilmektedir. Bu denli geniş kitlelere hitap

eden ve dünyadaki en popüler zekâ ve strateji oyunu olarak

kabul edilen satrancın kurallarını öğrenmek, bilinenin ak-

sine oldukça kolaydır. Taşların nasıl hareket ettiğini küçük
yaştaki çocuklar bile kısa sürede öğrenmekte ve satranç
oynamaktan keyif almaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalar
göstermektedir ki, satranç öğrencilerin ve gençlerin dikkat dağınıklığı problemlerini gidermede, doğru ve hızlı

karar verme becerilerini geliştirmede kullanılan bir araçtır.
Bunun yanında satranç, yaşlıların Alzheimer gibi zihinsel
hastalıklara yakalanma riskini azaltan etkili bir spordur.

Satranç sporunda, oyuncunun zekâ seviyesi kadar teknik

ve taktiksel becerileri de önemlidir. Bu kitap ile amaçlanan, orta ve ileri düzey satranç severlerin hamle becerileri-

ni pekiştirmek, rakip oyuncuyu iki hamlede mat etmenin

mutluluğunu tekrar ve tekrar yaşatmaktır. Farklı kombinasyonlarda hazırlanan soruları cevaplayarak, klasik bir
sporcunun yaptığı gibi müsabakalar öncesi konsantrasyonunuzu arttıracak, kondisyon kazanacaksınız.

Tüm satranç severlere keyifli dakikalar diliyoruz...
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