
Başkanın Sözü 
 Satranca yeni başladığımız zamanlarda her seviyeden satranç oyuncusuna hitap eden 
bir satranç kitabı bulabilmek ne mümkündü! Zaten o zamanlar bulunabilecek Türkçe 
kitaplar bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az ve genelde başlangıç seviyelerine 
hitap ediyorlardı. Yurtdışından getirtebildiğimiz kitapları da anlayacak dilimiz henüz 
gelişmemişti. O zamanlardan beridir içimde bir sıkıntıdır değerli kitaplara “ana 
dilimizde” erişememek. 
 
 Uzun zamandır “bu sıkıntıyı gidermek için ne yapılabilir?” sorusunun cevabını 
araştırıp, yetişmekte olan ve yetişmiş sporcularımızın eksiklerinin neler olduğunu tespit 
ettikten sonra Türk Satranç Okulunu kurmaya karar verdik. Ama bu okulun müfredatı 
dışarıdan ithal kitaplardan değil, sporcularımızın eksikliklerini giderecek, ihtiyaçlarını 
karşılayacak özgün kitaplardan oluşmalıydı. Özgün kitapları kimin yazacağına karar 
vermek için hem uzaklara baktık hem de yakınlara. Sonunda sporcularımızın 
yetiştirilmesi için kendilerine güvenip sporcularımızı emanet ettiğimiz Ulusal 
Çalıştırıcılarımızın yazmasına karar verdik. Sporcularımızı en iyi onlar anlamakta ve 
tanımakta, ihtiyaçlarını en iyi onlar bilmekteydi. Yılların deneyimine sahip olan 
çalıştırıcılarımız yazarlık konusunda da yetkin insanlardı. 
 
 Türkiye Satranç Federasyonu olarak ihtiyaçları belirledikten sonra elde edilebilirliği 
kolay ama kaliteli olması ve okuyucuyu sıkmaması için kendisi ince fakat içeriği yüklü 
kitaplar olmasını istediğimiz için sayfa sayısı 100’den fazla olmasın ama içinde iki konu 
bulunsun istedik. Farklı çalıştırıcıların, sporcuların ve yazarların farklı bakış açıları 
olduğundan bir iki yazar ile sınırlı da kalmadık. Kitapların anlaşılabilirliğini artırmak 
amacıyla kitapların konuları ile bağlantılı alıştırma kitapları da zaman içinde sizlerin 
kullanımı için hazırlanacak.  
 
 Her ne kadar Internet sayesinde bilgiye erişim oldukça kolaylaşmışsa da doğru 
bilginin seçilebilirliği o kadar azalmış olduğundan doğru ellerden çıkmış bir kitabın 
yerini hiçbir şeyin dolduramayacağına inanıyorum. Atalarımızın dediği gibi “Söz uçar, 
yazı kalır, yazı kanıttır”. 
 
 Şu anda kitapların yazılması, Fahri Karabay tarafından dilimize çevrilmesi ve 
satranç diline uygunluğunun IM Hasan Kılıçaslan tarafından kontrolleri devam ediyor. 
Baskıya hazır hale geldiklerinde gruplar halinde sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz.  
 
 Hazırlanan eserlerin dördüncüsü olan bu kitabın gelecek nesillere ışık tutması ve 
Türkiye’de eksikliği hissedilen eğitim yöntemselinin yerini doldurmak için bir başlangıç 
olmasını arzu ve umut ediyorum. İlerleyen zaman içinde doğacak eksiklikleri tespit 
ederek gidermek için gereken ne varsa yapılacaktır. Daha yeni başlıyoruz.  
 
 Kadın milli takım hocamız GM Adrian Mikhalchishin bu eserin yazarı. Kişiliğiyle, 
öğretmenliğiyle, dostluğuyla örnek insan Adrian’a teşekkürler. Siz değerli 
sporcularımızın ise Türkiye adını dünyaya duyuracağınızdan hiç şüphemiz yok. Yeter ki 
doğru hamleyi yapın. Başarılar! 
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