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TÜRK DAMASI HAKKINDA GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME ĠLE 

AVRUPA LĠTERATÜRÜNDEN NOTLAR 

 

Murat ÇELĠK 

 

GĠRĠġ 

 

Türkiye’de, genel olarak eğlence özel olarak da dama oyunu konusunda bir literatürün 

geliĢtiğinden söz edilemez. Bu yüzden ilgilisi için bir tartıĢmanın oluĢabilmesine zemin 

sağlayacak bilgi ve yayın zenginli mevcut değildir. Oysa gerek özgün gerekse tarihî olmak 

bakımlarından eskiye götürülebilecek bir merak saikinden söz edilebilir. Ancak bu çabaların 

devamının gelmediği anlaĢılmaktadır. Kesinti yahut meraksızlık olarak da adlandırılabilecek 

olan bu halin makul gerekçeleri tahmin edilebilmektedir. 

 

Eğlence oyunlarının zaman geçirmek üzerine kurgulandığı düĢünülse de bu oyunların 

sırf bu amaçla geliĢtirilmiĢ ya da keĢfedilmiĢ oldukları, aĢağıda dile getirilecek sebeplerden 

ötürü, anlamlı gözükmemektedir. Satrançtan daha önce ortaya çıkan oyunların yanı sıra 

damanın da strateji geliĢtirmeye matuf gerekçelerinin olması doğal ve mümkündür. Tüm bu 

oyunlar aklın bir algoritma oluĢturmasıyla ilgilidir. Ġhtimallerin teĢekkülü ve teĢekkül etmiĢ 

ihtimallerin yeni gerekçelerle yenilenmesi üzerine kurulan bu oyunların bir tefekkür biçimi 

olarak anlaĢılması gerekir. Bu yüzden sırf eğlence ve keyifli zaman geçirmek üzerine 

geliĢtirilecek anlama biçimleri yetersiz ve eksik kalacaktır. Damanın da dar bir alanda 

kısıtlıimkanlarla yapılabileceklerin tespiti üzerine inĢa edilmiĢ bir oyun Ģeklinde anlaĢılması 

yerindedir. 

 

Damanın Doğu coğrafyası ve Türkler arasındaki yaygınlığı bilinen bir gerçektir. Buna 

karĢın Türklerin oynadığı dama oyununa iliĢkin Avrupa’da da bir ilgi olduğu söylenebilir. 

Avrupalıların Türklerle olan iliĢkilerinin baĢlangıcından itibaren oyunlarına da ilgi 

gösterdikleri anlaĢılmaktadır. Henüz yeterince ve derinlikli bir biçimde kaynak taraması 

yapılmamıĢsa da Avrupalı seyyah ve yazarların yanı sıra modern dönem Avrupalılarınca da 

Türklerin oynadığı damaya iliĢkin notlar paylaĢtıkları ifade edilebilir. Ġlk dönem 

paylaĢımlarının yaĢam kültürü içinde ele alınabilecekken modern dönemdeki 

çalıĢmalarınTürk damasının oyun olarak nitelik ve kurallarına yönelik bir içerikle 
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zenginleĢtirildiği söylenebilir.Öyle ki, pek çok yayında Türk damasına yer verildiğine Ģahit 

olunmaktadır. 

 

TÜRK DAMASI 

  

Türk damasının bir eğlence oyunu olmaktan ziyade bir strateji geliĢtirme aracı olarak 

görülmesi daha doğru olacaktır. Zira dama bir olasılık düzenin parçası olarak algılanmalıdır. 

Dama bir matematik oyunudur. Bu bakımdan diğer oyunlardan ayrı ele alınması daha 

makuldür. 

 

Türk daması, bir dama oyunu olup tarihçesi henüz yeterince aydınlatılmıĢ değildir. 

Dama çok geniĢ bir coğrafya ile birlikte tarihsel dönemi içerdiğinden Türk damasının da bu 

genel yapının içinde alınması gerekmektedir. Türk daması altmıĢ dört [64] kareden oluĢan ve 

8x8’lik karelerden müteĢekkil bir zemin oyunudur. On altısı [16] siyah on altısı [16] beyaz pul 

yahut taĢ ile oynanır. Damaya farklılık veren önemli özelliklerinden biri taĢların diziliĢ 

biçimleridir. Oyun tahtasının ikinci [2.] ve üçüncü [3.] sırasına beyaz taĢlar, karĢı tarafında 

yer alan ve beyazlardan itibaren sayılacak altıncı [6.] ve yedinci [7.] sıraya da siyah taĢlar 

dizilir. 

  

Damadaki asıl amaç rakip hatta eriĢmek ve dama olmaktır. Bunun için taĢlar damada 

bilinen hareketin aksine çapraz olarak hareket etmekten mahrumdur. Ona Türk daması 

özelliğini veren hususlardan biri, belki de en önemlisi budur. TaĢlar boĢluklar olduğu sürece 

ileri ve sağa sola hareket ederek hamle yaparlar. Geriye gitmeleri söz konusu değildir. Çapraz 

dıĢında öne ve arkaya hareket etme kabiliyeti sadece dama olmuĢ taĢa tanınan bir haktır. 

Amaç karĢı tarafın taĢlarını almak ve çokça damaya çıkmaktır. 

 

Türk damasına özgü kimi terimler: 

Açmaz: Bir çeĢit hareket algoritmasıdır. Rakibe verilen taĢlarla yapılan hamledir. 

Beceri ve teknik bilgi birikiminin gerekli olduğu belirtilmektedir.
1
 

Hurda: “Az taĢla yapılan oyun teknikleri”ne verilen ad.
2
 

Kayım [Gayyım]: Türk damasında rakiplerin beraber kalma durumu
3
. 

                                                           
1
 Ali Ulusoy, Osmanlı Döneminden Günümüze Dama, Ġzmir: [y.y.], 2009, s. XI. 

2
 Ali Ulusoy, aynı yer. 

3
 Ali Ulusoy, aynı yer.. 
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Oyunortası: AçılıĢtan sonra geçilen evre. 

Yoz: Dama olmuĢ taĢ. 

 

Özden Özsarı’ya göre haklarında derinlikli bilgi yoksa da kitabın yazıldığı tarihteki 

meĢhur damacılardan bazılarının adları Ģunlardır: 

 

Ġstanbul’dan: Bahriyeli Ufuk. 

Ġzmir’den: Bahriyeli Hüseyin, Hurşit, Sarı Hamza. 

Aydın’dan: Çilingir Ahmet. 

Adana’dan: Talebe Ahmet, Vecdi, Şalgamcı Duran, Şükrü, Gözlüklü Sinan, Karpuzcu 

İmdat, Seyfettin, Hasketli Sabit. 

Gaziantep’ten: Antepli Ömer. 

Ceyhan’dan: Ceyhanlı Duran. 

Tarsus’tan: Sarı Ali, Sucu Mustafa, Ali Testici, Cahit, Mehmet Kurtoğlu, Hayri 

Dündar, Nalbant Mahir, NihatBalaban, Şato Mustafa ve Avukat Rafet.
4
 

 

YERLĠ YAYINLAR 

 

Türkiye’de dama konusunda yukarıda da iĢaret edildiği üzere zengin bir literatürden 

bahsedilemez. Bununla beraber Türk damasının tarihine katkı sağlayacak 19. yüzyılda kaleme 

alınmıĢ ve henüz neĢredilmemiĢ kimi çalıĢmaların yayınlanmak üzere hazırlanmakta oldukları 

söylenebilir. 

 

1889 yılında yazarı ve diğer bilgileri malum olmayanFaideli ve Eğlenceli Oyunlar: 

Dama baĢlıklı eserin yayınlandığı bilinmektedir. Ufak bir risale boyutunda olan bu eser 71 

sayfa halinde Ġstanbul’da basılmıĢtır.
5
 Aynı kitabın farklı sayfalar halinde baĢka matbaalarda 

da basıldığı ayrıca belirtilebilir.
6
Keza 19. yüzyılda yayınlanmıĢ baĢka çalıĢmaların olduğu da 

bilinmektedir. Kitapçı Arakel’de 1900 yılında yüz sayfa büyüklüğünde basılmıĢ Dama adlı 

esermuhtemelen ilklerden olmalıdır.
7
 Bu kitap yakın bir tarihte günümüz Türkçesine 

çevrilerek yayınlanmıĢtır. Bunun dıĢında baĢkaca özgün eserler bulunmakla beraber henüz 

Türk eğlence oyunları ve dama literatürüne kazandırılmamıĢlardır.  

                                                           
4
 Özden Özsarı, Dama Kitabı, Tarsus: [Ġlke Matbaası], [t.y.], s. 2. 

5
Faideli ve Eğlenceli Oyunlar: Dama, Dersaadet: [Matbaa-i NiĢan Berberyan], 1305 [1889].  

6
Dama, Dersaadet: [Mahmudbey Matbaası], 1305 [1889]. 

7
 Dama,[Ġstanbul], KitabçıArakel, [1900]. 
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Enteresan bir ĢekildeErdoğan Örnek’in hazırladığı 211 sayfalık dama ve tarihçesine 

iliĢkin bir kitap 1974 yılında yayınlanmıĢtır.
8
 Daha sonra aynı yazar 1975 tarihinde aynı kitabı 

bu defa farklı bir adla tekrar bastırmıĢtır.
9
 Bahsi edilen bu kitap daha sonraki bir tarihte, 2009 

yılında geliĢtirilerek ve Ģekiller eklenerek yeniden basılmıĢtır.
10

 

 

Farklı tarihlerde Türkçe eserler yayınlanmıĢtır. Özden Özsarı’nın ufak ancak ilginç 

içerikli kitabı bunların arasında sayılmalıdır. Basım tarihi olmayan bu kitapçık Mersin’in 

Tarsus ilçesinde Ġlke Matbaası’nda basılmıĢtır.
11

 

 

Ali Ulusoy’un 1075 sayfalık eserinde ise az bilgi bulunmakla birlikte pek çok açmaz 

ve oyuna iliĢkin notasyonlara yer verilmiĢtir.
12

 Bu eser 2009 gibi oldukça yakın bir tarihte 

yayınlanmıĢ olup açmaz notasyonlarını merak eden dama meraklıları için çokça örnek 

içermektedir. Osmanlı ve damanın geçmiĢine iliĢkin bilgiler bulunmamaktadır. Çok yaygın 

bir biçimde ele alınmasa da kimi popüler dergilerde damaya iliĢkin bilgilendirici içerikli 

makalelere de rastlanmaktadır.
13

 

  

YABANCI YAYINLAR 

 

Avrupa kaynaklarında Türk daması hakkındaki bilgiler iki dönemde ya da biçimde 

elde edilebilmektedir. Bunların ilki tarihî devre ait olup Avrupalıların Doğu’ya iliĢkin 

seyahatname ve diğer değerlendirmelerini içeren yayınlarında yer almaktadır. Bu hususta 

zengin kaynakların olduğu söylenebilir. Ne var ki uzun bir uğraĢla seyahatname, kronik ve 

diğer eserlerin taranarak tespitlerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eserler, genelde 

gündelik iliĢkiler kapsamında damanın toplum içindeki oynanıĢı, etkisi ve benzeri sosyo-

kültürel alanlara dair bilgileri içermektedir.  

 

                                                           
8
 Ali Erdoğan Örnek, Dama: Tarihçesi, Oyunlar, Açmazlar, Ġstanbul: [Ġleri Sanat Matbaası], 1974.  

9
 Ali Erdoğan Örnek, Dama Tarihçesi, OynayıĢ Tarzı, ġekilleri, Ġzahı, Ġstanbul: [Yıldırım Ofset], 1975. 

10
 Ali Erdoğan Örnek, Dama Tarihçesi: OynayıĢ Tarzı, ġekillerle Ġzahı, Hurdalar, Oyunlar ve Açmazlar, 

Ġstanbul:[Yıldırım Ofset], 2009. 
11

 Özden Özsarı, Dama Kitabı, Tarsus: [Ġlke Matbaası], [t.y.]; Özden Sarı, Dama Kitabı, Ġstanbul: [y.y.], 1988;  
12

 Ali Ulusoy, Osmanlı Döneminden Günümüze Dama, Ġzmir: [y.y.], 2009. 
13

 Kahraman Olgaç, “Türk Daması”, Bilim ve Teknik, Sayı: 196, Cilt: 17, 1984, ss. 30-31; Kahraman Olgaç, 

“Türk Daması”, Bilim ve Teknik, Sayı: 199, Cilt: 17, 1984, ss. 36-37; Yıldız Cıbıroğlu, “Satranç, Sek Sek, 

Dama, Zar ve Tanrıçalar”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 65, 1999, ss. 50-53. 
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Diğer kaynaklar ise modern döneme ait olan eserlerdir. Bu eserlerde kültürel boyuttan 

ziyade oyun hakkındaki ansiklopedik bilgilere yer verilmektedir. Oyunun oynanıĢı yanında 

nitelik ve teknik bilgilerin varlığına da ayrıca değinmek gerekmektedir. 

 

Avrupa için Türk daması Türklerin oynadığı dama oyundur. Ne var ki bu oyun 

bilinmedik bir oyun da değildir. Zira Batı dünyası öteden beri sayıları belli kutucuklardan 

müteĢekkil bir alanda taĢlarla oynanan oyunlardan haberdardır. 

 

Bu oyunların Roma ve Antik Mısır’dan beri bilindiği bir sır değildir. Çünkü oyunun 

zihinsel ve biliĢsel bir eylem olması yüzünden tarihen köklü bir geleneğinin olması gerekir. 

Zira, “oyun, bireylerin ortak dil seviyeleridir. Oyunlar bireylerin fiziksel, biliĢsel ve 

entelektüel seviyesine göre belirlenir.”
14

 Bu da oyunun salt eğlence amaçlı olmadığı ve tarihin 

yazılı devirlerinden itibaren dikkati çeken insanî bir eylem olduğunu ortaya koyar. 

 

Batılı oyun kitaplarında dama, baĢlı baĢına bir masa oyunu olarak anlaĢılmaktadır. 

Tarihenlatrunculiden
15

alquerqueye
16

 değin bir seyir esnasında farklı coğrafyalarda az ya da 

çok değiĢikliklerle varyantalar oluĢturmuĢtur. Bu varyantlara göre de çoğu defa coğrafî ve 

millî nispetlerle anılmıĢtır. Bu çerçevede,  

 

Türk daması yanında,  

Ġtalyan daması 

Ġspanyol daması 

Kanada daması ve pek çok baĢka dama oyunları ortaya çıkmıĢtır.
17

 

 

Türk damasının ya da sadece damanın Osmanlılar arasında oynandığı bilinmekle 

beraber müdellel çalıĢmalardan yoksun olduğu ifade edilebilir. Bununla beraber Osmanlılar 

zamanında erkekler arasında satranç,kağıt oyunları ve tavlayanında damanın da yaygın 

                                                           
14

 Ahmet Küçük, “Ethnomathematics in Anatolia-Turkey: Mathematical Thoughts in Multiculturalism”, 

RevistaLatinoamericana de Etnomatemática, Vol. 7, No: 1, 2014, ss. 171-184, s. 181. 
15

Latrunculi hakkında daha fazla bilgi için bakınız: UlrichSchädler, “Latrunculi: A Forgotten Roman Game 

ofStrategyReconstructed”, Abstract Games, No:1, 2001, ss. 10-11.  
16

Alquerque hakkında daha fazla bilgi için bakınız: GovertWesterveld, TheHistory of Alquerque, Murcia: 

Academia de EstudiosHumanísticos de Blanca, 2013.  Anadolu’daki alquerque kalıntıları için 2.cilt. 
17

Dama tarihi ve diğer dama oyunları hakkında daha geniĢ bilgi için bakınız: GovertWesterveld, TheHistory of 

Checkers (Draughts), Murcia: Academia de EstudiosHumanísticos de Blanca, 2013; W. S. Branch, TheHistory 

of CheckersfromtheEarliestKnownDate: ItsEvolutionandGrowth, [Bilthoven]: Kruijwijk, 1990; David 

SidneyParlett, The Oxford History of Board Games, Somerset: Oxford UniversityPress, 1999. 
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oyunlardan olduğu araĢtırmalardan anlaĢılmaktadır. MeĢhur eserinde Lewis erkeklerin çay 

ocaklarının önünde tavla, kağıt ve dama oynadıklarını belirtmektedir.
18

Mansel de benzer 

ifadelerle erkeklerin sigara içerek kahve yudumlayıp dama oynadıklarını paylaĢmaktadır.
19

 Ne 

var ki, kahvehanelerde özellikle BatılılaĢma ile bu tür oyunların yerini baĢka modern 

eylemlerin aldığı belirtilmektedir.
20

 

 

Türk damasına iliĢkin basılı bilgilerin çeĢitli kaynaklarda olduğu ifade edilebilir. 19. 

yüzyıldan önce ilk bilgilerin Dr. Thomas Hyde’ın 1694 tarihliDe ludisorientalibusadlı 

eserinde yer aldığı söylenebilir. Bu eserden sonra daha geniĢ bir Ģekilde 

AntoinOlivier’ineserinde kimi bilgilere rastlanmaktadır.Olivier’inOsmanlı topraklarına yaptığı 

seyahatte kadınları betimlerken evde arkadaĢlarını ziyarete geldiklerine değinmekte ve onların 

satranç, kağıt oyunlarını oynadıklarını not etmektedir. Bu oyunların yanında seyyah, 

kadınların dama oynadıklarını da kaydetmektedir.  

 

Ancak seyyahın açıkça yazdığı bu damanın ne olduğu ve nasıl oynandığı çok net ve 

belirgin değildir. Öyle ki, soğuk havalarda ısınmak için tandırın etrafına oturarak sohbet eden 

bu hanımlar dama oynamaktaydılar.
21

 Dikkati çeken baĢka bir husus ise dama oynayan 

hanımların hangi milletten olduklarının çok açık olmadığıdır. Müslüman kadınların dama 

oynayıp oynamadıkları bu bakımdan belirgin değildir. Dama oynayan hanımların gayr-i 

müslim olup olmadığı çok net değilse de bu Ģekilde yorumlamak belki daha makul 

olabilecektir. 

 

Yukarıdaki bu çıkarıma karĢın Türk kadınlarının araĢtırıldığı bir baĢka kitapta ise ne 

olduğuna iliĢkin bilgi verilmeden dama ve tavlanın kadınlar arasında oynandığı belirtilmekte, 

öyle ki bu oyunun imparatorluk sathında yaygınlığı ayrıca ifade edilmektedir.
22

 Benzer bir 

biçimde Osmanlıdaki kadınlar hakkında bir kitap kaleme almıĢ olan Pars Tuğlacı da benzer 

biçimde düĢünmekte ve kadınların dama da dahil oyunlar oynadıklarını belirtmektedir.
23

 

 

                                                           
18

RaphaelaLewis, Everyday Life in OttomanTurkey, New York: DorsetPress, 1988, s. 139. 
19

 Philip Mansell, Constantinople: City of World’sDesire, 1453-1924, London: Hachette UK, 2011,s.  98. 
20

Mehrdad Kia, Daily Life in OttomanEmpire, Greenwood: ABC-CLIO, 2011, s. 258. 
21

GuillaumeAntoineOlivier, Travels in theOttomanEmpire, Egypt, andPersia, UndertakenbyOrder of 

theGovernment of France, Duringthe First SixYears of theRepublic, London; T N. Longmanand O. Rees, 

1801, s. 149. 
22

GodfeyGoodwin, ThePrivate World of OttomanWomen, London: SaqiBooks, 2006, s. 174. 
23

 Pars Tuğlacı, Osmanlı Saray Kadınları, Ġstanbul: Cem Yayınevi, 1981, s. 83. 
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Ġlginç baĢka bir bilgi ise 1832 tarihinde 2. Mahmud’asunulduğu iç kapağında belirtilen 

bir gramer kitabında geçen ifadelerdir. Bu ifadelere istinaden dama oyununa iliĢkin iki kelime 

bulunmaktadır. Bu kelimelerin Ġngilizceleri yanında Türkçe okunuĢları ve Arap harfleri ile 

olan imlalarına da yer verilmiĢtir. Bu kelimeler: 

 

Draughts  Damahóiuni  داوينىمها  

Draughts-man Tavla tashi  طاشىطوله  
24

 

 

Balkanlarda seyahat eden Firm, Arnavutlar hakkındaki gözlemlerini yazıya geçirirken 

Türk damasına da dolaylı yollardan değinmekte ve Arnavutların kiĢiliklerini bu Ģekilde 

ifadeye çalıĢmaktadır. 1840 yılında yayınlanan seyahatnamesinde Firm, Arnavutları 

tanımlarken keyifli, eğlenceli ve hareketli kimseler olduklarını kendilerini sportif eylemlerde 

göstermekten çok, Türk daması gibi oyunlarla ifade ettiklerini ve eğlendiklerini 

belirtmektedir.
25

 

 

Batı’da Türk daması hakkındaki derli toplu bilgileri ilk kez veren kiĢi Edward 

Falkener’dir. Ansiklopedik çalıĢmasına Türk daması hakkındaki bilgileri de eklemiĢtir. Kitabı 

yazdığı sırada Türk damasının Anadolu’da yaygın biçimde oynandığını ayrıca not etmiĢtir.  

 

Falkener yaklaĢık bir sayfa ayırdığı Türk daması kısmında oyunun ne tür bir zeminde 

oynandığı, taĢların nasıl hareket ettikleri ve ne tür taĢların kullanıldığına dair bilgileri de 

ilgilileri için sıralamaktadır. Dama taĢlarının dıĢında dama olan taĢa theQueen adını vermekte 

ve bu taĢın da diğerlerine oranla nasıl hareket ettiği bilgisini de ayrıca vermiĢtir.. 

 

Yazar bu oyunun, “oyuncuların kendi güçlerine konsantre olduğu gerçekten 

mükemmel bir oyun” olduğunu ifade etmektedir. Oyuncuların hareketleri ile rakibi zor 

durumda bırakacak hamleler yapabildiklerini belirtmektedir.
26

 

 

1847 yılında Londra’da basıldığı tahmin edilen bir gazete ekinde ise Türk daması ile 

ilgili bir dizi bilgiye rastlanılmaktadır. Aslında ilk bakıĢta bir Ġskoç gazetesine ait olduğu 

                                                           
24

 Arthur LumleyDavids, A Grammar of theTurkish Language, London: [ParburyandAllen], 1832, s. 132 
25

 John MurrayFirm, A HandbookforTravellers in theIonianIslands, Greece, Turkey, AsiaMinor, 

andConstantinople: Being a Guide tothePrincipalRoutes in ThoseCountries, Including a Description of 

Malta, withMaximsandHintsforTravellers in the East, London: [y.y.], 1840, s. 226. 
26

 Edward Falkener, Games Ancient andOrientaland How the Play Them, London: Longmans, GreenandCo., 

1892, s. 237. 
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izlenimi veren ThePeople’sDraughtsBookeki kırk [40] sayfadan oluĢmaktadır. Derginin 

baĢlığında Dr. S. A. Lucas’ın bir sözüne yer verildiği görülmektedir: 

 

“But ifourminds on warare bent  “Ama eğer zihinlerimiz mücadeleye niyetliyse 

Thenlet us have a tournament!  Haydi o zaman bir turnuva yapalım! 

Andfight it out –in draughts”    Damada kavgasını edelim.” 

 

Bahsi edilen ekin 36. sayfasında Ġtalyan, Ġspanyol damaları yanında Türk damasına da 

değinilmektedir. Bu değinide Türk damasının Türklere ait bir dama olduğu vurgulanmakta, 

oyun tahtasının Britanya’daki benzerlerinin aynı olduğu belirtilmektedir. Bu bölümde de Türk 

damasının kuralları sıralanmakta rakip sahaya eriĢen damaya theKing adı verildiği ve almanın 

oldukça zor olduğu ifade edilmektedir.
27

 

 

Türk damasına ait ilginç kanıtlardan birine Ġngiliz dominyonu altında bulunan 

Hindistan alt kıtasında yayınlanmıĢ bir ilanda rastlanmaktadır. 1888 yılında Kalküta’da 

MooreandCompanytarafından verilen oyuncak ilanlarının arasında Dama ya da 

TurkishDraughts ifadesine rastlanmaktadır. Muhtemelen oyun takımı olarak satılan bu dama, 

Türk daması olarak pazarlanmaktaydı.  

 

Ġlandaki bilgilere göre takım, 12 annas üzerinden satılmaktaydı.
28

 Rupinin 16’da 1’ine 

karĢılık gelen bu para biriminin Hindistan Müslümanları arasında yaygın olduğu bilindiğinden 

oyun takımının Türk daması Ģeklinde pazarlanması oldukça anlamlıdır. Hint Müslümanları 

arasında Türklere duyulan sevginin bu bakımdan pazarlama enstrümanlarına eklendiği 

söylenebilir. 

 

1888 yılından yaklaĢık yirmi yıl sonra 1908 yılındaTeetzel’inyayınladığı eserde Türk 

damasına ait bilgilerin verildiği görülmektedir. Bilgilerin arasında diğer dama ile olan 

iliĢkilerine değinilmekte ve bu hususta diğer dama oyunlarıyla bağının kurulması teklif 

edilmektedir. Teetzel, 1694 yılında Dr. Hyde’ın meĢhur eserinde Türk damasına iliĢkin 

verilere de göndermeler yapmaktadır.
29

 

 

                                                           
27

ThePeople’sDraughtsBook, [London]: People’sJour, [1847], s. 36. 
28

 Arun Chaudhuri, IndianAdvertising: 1780 to 1950 A.D., New Delhi: Tata-McGrawHill, 2007, s. 108. 
29

TheCanadianChecker Player, West Lorne: M. D. Teetzel, 1908, 2. Cilt, s. 137. 
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1. Dünya SavaĢı sırasında yayınlanmıĢ olan baĢka bir eserde ise Osmanlıların tavla, 

kağıt, domino ve dama oynadıklarına değinilmektedir. Buradaki bilgiye göre Osmanlılar bu 

oyunları hoĢ zaman geçirmek için oynamaktadırlar.
30

1940 yılında basılmıĢ 894 sayfalık The 

Complete Book of Games adlı kitapta da diğer dama oyunları yanında Türk damasına da yer 

verilmiĢtir.
31

 

 

Richard L. Frey, The New Complete Hoyle: An Encyclopedia of Rules, Procedure, 

MannersandStrategy of Games PlayedwithCards, Dice, Counters, Boards, Words, 

andNumbers adlı çalıĢmasında oyunlar hakkında bilgi verirken Türk damasına da kısaca 

değinilmiĢtir.
32

 

 

Batı dünyasında yabancı oyunlara duyulan ilgi, Robert Charles Bell’inki gibi geniĢ 

kapsamlı ve iddialı çalıĢmalarla neticelenmiĢtir. 1979 yılında Bell’in kaleme aldığı eserin 

tarihin en eski dönemlerinden baĢlayarak daha yakın bir tarihe değin oynanan masa ve tahta 

oyunlarını incelemeyi hedeflediği anlaĢılmaktadır. Yüz altmıĢ dört [164] oyunun tanıtıldığı 

eserde bir tahta oyunu olarak Türk damasına iliĢkinbir bölüme yer vermiĢtir. Bu bölümde 

Bell, Türk damasına ait hemen herkesin bildiği ve yayınında tekrarladığı kuralları 

tekrarlamıĢtır.  

 

Ne var ki Bell’in cömertçe sergilediği ifadelere göre Türk daması bir savaĢ oyunudur; 

bu Ģekilde de telakki edilmelidir. Türk daması hakkındaki bilgileri Falkener’den aldığı hem 

görülmekte hem de fark edilmektedir. Bell, Türk damasına iliĢkin kuralları beĢ [5] maddede 

sıralamıĢ, dama taĢlarının tek hareketlerle sağa sola ve ileriye doğru hareket edebileceğini not 

etmiĢtir. Bell, dama olan taĢa daha önceki yazarların theQueen demelerinin haricinde theKing 

dediğini ayrıca belirtmek yerinde olacaktır.
33

 

 

GylesDaubeneyBrandrethise 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıktığı 

anlaĢılan ansiklopedik bilgiler kapsamında Türk damasına da değinmektedir. 1981’de 

yayınladığı eserinde yazar Türk damasından bahsetmekte, temel bilgileri vermekte ve nasıl 

                                                           
30

Lucy Mary JaneGarnett, Turkey of theOttomans, New York: Scribner’s, 1911, s. 271. 
31

ClementWood, GloriaGoddard, The Complete Book of Games, Garden City, 1940, s. 342. 
32

 Richard L. Frey, The New Complete Hoyle: An Encyclopedia of Rules, Procedure, MannersandStrategy 

of Games PlayedwithCards, Dice, Counters, Boards, Words, andNumbers, Philadelphia: David McKay, 

1941, s. 640. 
33

 Richard Charles Bell, Board andTable Games fromManyCivilization, Rev.ed., New York: Dover 

Publishing, 1979, s. 74. 
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oynanacağına iliĢkin bilgileri ardı ardına sıralamaktadır.
34

 Diğer yayınlarda da olduğu üzere 

bir değerlendirme yapmaktan çok oyunun tanıtımı ile yetinmiĢ olduğu söylenebilir.  

 

2012 yılında oyun teorileri hakkında kaleme alınmıĢ eserinde Richard A. Epstein Türk 

damasından bahsetmektedir. ġans oyunlarına matematiksel olasılıklar kapsamında bakan 

Epsteinbu eserinde çeĢitli mantık çıkarımlarını ele almaktadır. Bu kapsamda dama 

varyantaları arasında isim olarak Türk damasına da değinmiĢtir. 

 

Ancak bu bahiste oyunun kendisi ve kurallara iliĢkin bir açıklama yer almamaktadır. 

Damanın oynanıĢı hakkında çok temel bilgi vermektedir. Bu eserde Türk daması ile ilgili asıl 

ilgi çeken ifade dama için a flyingKing tanımlamasını kullanmıĢ olmasıdır.
35

 Gerçekten de bu 

ifadenin taĢın hareket ve ilerleme biçimleri yüzünden theKing ya da theQueen ifadesinden 

çok daha anlamlı olduğunu akla getirmektedir. 

 

SONUÇ 

  

 Türk daması hakkındaki çalıĢmalar kısıtlı ve yetersizdir. Bu durumun kolaylıkla 

tahmin olunabilecek sebepleri olabilir. Ne var ki dama sporu içinde bir dalı oluĢturan Türk 

daması zihin sporları kapsamında ele alınmayı hak edecek bir kimliğe sahiptir. Matematiksel 

olasılık hesaplarını, kombinasyonları içinde barındıran bu spor hem spor hem de strateji 

geliĢtirme ile ilgili olduğundan incelenmeyi, tarihî kökenlerinin ortaya çıkarılmasını fazlasıyla 

hak etmektedir. 

  

 Türkçe literatüründe Türk daması hakkındaki yayın sayısı bir elin parmaklarını 

geçmeyecek sayıdadır. Bu yayınların da açmaz kombinasyonları ile ilgili oldukları 

görülmektedir. Bilhassa tarihî arkaplana iliĢkin çalıĢmaların yapılması Türk damasının kökeni 

hakkında ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesine imkan tanıyabilecektir. Böylece Türk 

damasından yola çıkılarak zihin oyunlarına iliĢkin bir külliyat ortaya konabilecektir. 

 

 Batı literatüründe Türklere iliĢkin değerlendirmelere bolcarastlanmaktadır. 16. 

yüzyıldan itibaren artarak devam eden ilginin neticesinde geniĢ ve bereketli bir kaynak 

                                                           
34

GylesDaubeneyBrandreth, TheWorld’s Best Indoor Games, [New York]: Pantheon, 1982, s. 150. 
35

 Richard A. Epstein, TheTheoryGamblingand Statistical Logic, 2. ed.,Burlington: AcademicPress, 2012, s. 

378. 
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oluĢmuĢ durumdadır. Özellikle seyahatnamelerde keskin gözlemlere yer veren seyyahların 

Türklerin zihin oyunları konusundaki görüĢlerinin bulunup çıkarılması ve tasnif edilmeleri 

alanı bakımından etkileyici sonuçları ortaya koyabilecektir. Bu sonuçlar diğer yandan Avrupa 

ile olan etkileĢimlerin ne boyutta olduğuna dair bilgileri de güncelleyecektir. Avrupalı 

kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Türklerin dama oynadıkları sabittir. Damanın 

oynanması yanında yaygınlığı ayrıca dikkat çekicidir. Ġlgi çekici diğer bir husus ise erkeklerin 

yanında kadınların da bu oyunu oynadıklarının görülmüĢ olmasıdır. Keza, damanın sadece 

Ġstanbul’da değil devletin Balkan vilayetlerinde de oynandığının tahmini çok güç değildir.   

 

 Bilhassa 20. yüzyılın yayınlarında Türk damasına iliĢkin bilgilerin seyahatnamelerde 

rastlanılanların dıĢında ansiklopedik bir niteliğe dönüĢmüĢ olduğu belirtilebilir. Yakın dönem 

Avrupa yayınlarında aranılan ve istenilenin oyun hakkında bir rehber ve kılavuz Ģeklinde 

bilgilere yer verildiği yönündedir. Türk daması Avrupa’daki dama tarihi araĢtırmaları 

kapsamında ele alınmadığı söylenebilir. 
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