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BÖLÜM1:GİRİŞ 

Bu kitap 2020-2021 eTwinning Aklımı Seveyim projesinin ortak 

ürünü olarak hazırlanmıştır. Projemizde, öğrencilerimizin zeka 

seviyelerini artırıp,yaptığımız etkinliklerle dersleri daha 

eğlenceli hale getirmeyi amaçladık.Ortaya çıkan bu ürün, tüm 

yapılan çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sekiz 

bölümden oluşan kitabın her bölümünü, her bir okulumuz 

titizlikle hazırlamıştır. Akıl ve zeka oyunları öğrenmede 

başkalarına da yardımcı olacağını düşündüğümüz bu çalışmanın 

oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 

AKIL VE ZEKA OYUNLARI NEDİR? 

Zeka Oyunları; bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından 

yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir. 

Zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan “Zeka 

Oyunları” geleceğin eğitim metodudur. “Eğlenirken öğrenme” ilkesine dayanan zeka oyunları 

zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zeka gelişimine, yaratıcılıklarına ve 

akademik başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, zekaları gelişir. 

ZEKÂ OYUNLARI EĞİTİMİNİN GENEL AMACI 

 

Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen genel amaçlar çerçevesinde, Zekâ oyunları dersinde 

öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve 

özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı 

geliştirmesi, zekâ oyunları kapsamında bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma 

becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi 

amaçlanmaktadır. Zekâ oyunları dersi öğrencilerin problemleri algılama ve değerlendirme 

kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle 

karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve çözüme odaklanma 

alışkanlığı geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini 

geliştirmelerini sağlayacaktır. Öğrenciler zekâ oyunlarıyla bireysel çalışmalar ve grup 

çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanıyacak, geliştirecek ve 

özgüvenlerini artıracaktır. 

 

ZEKÂ OYUNLARI 

 

Eğitsel oyun bağlamında önemli potansiyele sahip oyun türlerinden biri de zekâ oyunlarıdır. 

Mitchell ve Savill-Smith‘in (2004) zekâ oyunu (logical games-brainteasers-puzzlers) olarak 

sınıflandırdığı bu oyunlara tangram, kendoku, sudoku, yapboz, dama, satranç, kelime avı gibi 

oyunlar örnek verilebilir. MEB ise zekâ oyunlarını; işlem oyunları, hafıza oyunları, kelime 

oyunları, strateji oyunları, geometrik mekanik oyunlar ve zekâ soruları şeklinde 

sınıflandırmaktadır (MEB, 2015). Bunlar, problemlerin çözümünde bireylerin bazı stratejileri 

ve mantıksal problem çözme becerilerini kullanmasını gerektiren oyunlardır (Muller & 

Pearlmutter, 1985; Alessi & Trollip, 2001). Bu anlamda bireylerin düşünme süreçlerini 

desteklemektedir (Bottino, vd., 2007).  Bir diğer tanıma göre de zekâ oyunları zihni açan, aklı 
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çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodudur (“Neden 

Zeka Oyunları,” 2013). Beyin eğitici oyunlar olarak da kabul edilen (Howard-Jones, 

2009) zekâ oyunları beyine egzersiz yaptırarak ve bireyleri bu tür beyin jimnastiği ile meşgul 

ederek bilişsel işlevleri geliştirebilir (Ott & Pozzi, 2012).  Griffiths’e (1996) göre bu tür 

oyunların eğitsel bileşenleri bulunabilir, öğrenmeyi teşvik edebilir ve insanların oyunlar 

hakkındaki birtakım olumsuz düşüncelerini değiştirebilir (akt. Bottino, vd., 2007). 

 

Zekâ oyunlarının çeşitli eğitsel özellikleri barındırması, düşünme becerilerini desteklemesi 

gibi sebeplerden dolayı bu çalışmada öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanılmasına karar 

verilmiştir. Çalışmada kullanılan zekâ oyunları, çeşitli zekâ alanlarına yöneliktir. Bu 

oyunlardan bir kısmı uzamsal becerilerilerin kullanılmasını gerektiren geometrik-mekanik 

oyunlardır. Diğer bir kısmı ise çeşitli matematiksel işlemlerin farklı kombinasyonlarının 

zihinden yapılarak doğru sonuca ulaşılmasını gerektiren işlemsel becerilerle ilgili oyunlardır. 

Bu oyunlarda öğrenciden, bilinen durumlardan yola çıkarak ve mantıksal düşünme süreçlerini 

kullanarak alternatif çözüm yollarından biri ya da birkaçı ile sonuca ulaşması beklenmektedir. 

Bu açıdan öğrenci bu oyunlarda başarıya ulaşmak için çeşitli stratejileri ve çözüm yollarını 

düşünmeli, denemeli ve sonuç için en doğru çözüm yoluna karar vermelidir. Ayrıca çalışmada 

öğrencilerin eski bilgilerini hatırlayarak kullanmalarını, mevcut bilgilerini yeni durumlarda 

kullanmalarını gerektiren çeşitli türlerde kelime oyunları kullanılmıştır. Bu oyunlarda 

öğrencinin sonuca ulaşması için önbilgilerini etkinleştirmesi, farklı durumlarda kullanması, 

alternatif yollar içerisinde kendi çözümünü kurgulayarak oluşturması gerekmektedir. Tüm bu 

oyunlarda öğrencinin zihinsel olarak kendini zorlaması ve bilinmeyen bir durumda 

bilinenlerden yola çıkarak alternatif çözümler üretmesi beklenmektedir. 

Bu çalışmada, zekâ oyunlarının öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanılması çeşitli kuramsal 

temellere dayandırılmıştır. Aşağıda eğitsel oyunlarda kullanılan öğretim stratejileri ve 

yaklaşımları betimlenerek bu strateji ve yaklaşımlardan oyun tabanlı öğrenme, aktif öğrenme, 

sosyal öğrenme ve oyunlaştırma strateji ve yaklaşımları zekâ oyunları etkinliklerinin kuramsal 

dayanakları olarak açıklanmıştır. 

 

AKIL VE ZEKA OYUNLARININ ÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALARI NELERDİR? 

Çağımız değişim çağıdır, bu değişime ayak uydurmak için kendimizi sürekli yenilemek 

durumundayız. Kendimizi yenilemenin yolu da zihnimizi sürekli aktif tutmaktan geçmektedir. 

Kendimizi yenilediğimizde değişimin nesnesi değil öznesi oluruz. Zekâ oyunları günümüzde 

tüm eğitim sistemlerinin hedefi olan aşağıdaki becerileri kazandırmanın etkili ve eğlenceli en 

yaygın yoludur: 

 Akıl yürütme ve problem çözme becerisinin gelişmesi 

 Konsantrasyon süre ve derinliğinin artması 

 Okuduğunu anlama, anladığını uygulama beceri ve hızının artması 

 Sorunlarla başa çıkma, yenilgi karşısında pes etmeme ve yeniden başlayabilme becerisi 

 Yaratıcılığın gelişimi 

 3-boyutlu görebilme, görünmeyeni canlandırabilme becerisinin artması 

 Çok yönlü/stratejik/eleştirel düşünebilme 

 Eldeki verileri doğru değerlendirme ve bunları sonuca ulaşmada verimli ve akılcı 

kullanabilme 

 Sebep-sonuç ilişkisini doğru kurabilme 

 Planlı hareket etme yetisi 

 Hızlı düşünme ve karar verme 
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 Durumlar karşısında farklı çözüm yolları/stratejileri geliştirebilme 

 Kaybetmeye tahammül, başaranı ve başarıyı takdir edebilme 

 Ekip çalışmasına yatkınlığın artması 

 Sosyal başarının artması 

 Akademik (sınav/ders) başarılarının artması 

BÖLÜM2: 

RESFEBE OYUNU 

Kelime veya kelime gruplarının; harf, sayı ve resimlerle temsil edilmesiyle oluşturulan 

oyunlara Resfebe deniyor. Hemen hemen hepimizin okul yıllarından hatırladığı resfebe, resim 

ve alfabe kelimelerinden türetilmiştir. 

ide okulları olarak öğrencilerimizde bu oyun hakkında farkındalık yaratmak, onların hayal 

dünyalarının ve analitik düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla resfebe 

gününü kutladık. ide ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz, matematik dersi kapsamında 

tasarladıkları resfebeleri okul içerisinde sergilediler. 

RESFEBE'NİN FAYDALARI  

-Harfler, sayılar, renkler gibi kavramlara farklı açılardan bakmayı sağlar. 

-Planlı hareket etmeyi öğretir, planlı hareket etmenin önemini kavratır. 

-Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi geliştirir. 

-Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımasını sağlar. 

-Belirli bir konuya odaklanma alışkanlığı kazandırır. 

-Merak duygusunu geliştirerek araştırmalar yapmaya yönlendirir. 

-Olaylara şüpheci yaklaşımı öğreterek ezberci zihniyetten uzaklaşmayı sağlar. 

  

   

https://www.ide.k12.tr/storage/images/gallery/2/8/8/1100x740/ide-ilkokulu-matematik-bolumu-1543820853.JPG
https://www.ide.k12.tr/storage/images/gallery/2/8/8/1100x740/ide-ilkokulu-matematik-bolumu-1543820853.JPG
https://www.ide.k12.tr/storage/images/gallery/2/8/8/1100x740/ide-okullari-ilkokulu-matematik-dersi-1543820863.JPG
https://www.ide.k12.tr/storage/images/gallery/2/8/8/1100x740/ide-okullari-ilkokulu-matematik-dersi-1543820863.JPG
https://www.ide.k12.tr/storage/images/gallery/2/8/8/1100x740/ide-okullari-ortaokulu-matematik-dersi-1543820866.JPG
https://www.ide.k12.tr/storage/images/gallery/2/8/8/1100x740/ide-okullari-ortaokulu-1543820867.JPG
https://www.ide.k12.tr/storage/images/gallery/2/8/8/1100x740/ide-ilkokulu-matematik-bolumu-1543820853.JPG
https://www.ide.k12.tr/storage/images/gallery/2/8/8/1100x740/ide-okullari-resfebe-gunu-1543820855.JPG
https://www.ide.k12.tr/storage/images/gallery/2/8/8/1100x740/ide-okullari-ilkokulu-matematik-dersi-1543820863.JPG
https://www.ide.k12.tr/storage/images/gallery/2/8/8/1100x740/ide-okullari-ortaokulu-matematik-dersi-1543820866.JPG
https://www.ide.k12.tr/storage/images/gallery/2/8/8/1100x740/ide-okullari-ortaokulu-1543820867.JPG
https://www.ide.k12.tr/storage/images/gallery/2/8/8/1100x740/ide-ortaokulu-matematik-bolumu-1543820869.JPG
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RESFEBE NASIL HAZIRLANIR 

 

RESFEBE kelime, harf, sayı ve resimlerin harmanlanarak hazırlandığı ve üst düzey 

düşünmenin yanı sıra öğrencilere farklı bakış açısı kazandırdığı için oldukça önemlidir. 

Şimdi sizlere RESFEBE hazırlanırken bazı çok kullanılan ipuçlarından söz edeceğiz. 

RESFEBE hazırlarken çocuğun yaş düzeyine uygun bütün kanallar kullanılabilir. 

Bunlardan bazıları; 

 

Örnek - 1 : 

 

Ayı ters çevrildiği için IYA olarak düşünüyoruz. @ = et olarak ilgili yerlere yazdığımızda 

cevap KIYAFET olur. 

Örnek - 2 : 

 

Birinci görsel KAR,  ikinci görsel TAHT ilgili yerlere yazıldığında cevap KARATAHTA 

olur. 

 

https://www.ide.k12.tr/storage/images/gallery/2/8/8/1100x740/ide-okullari-ortaokulu-1543820867.JPG
https://www.ide.k12.tr/storage/images/gallery/2/8/8/1100x740/ide-okullari-ortaokulu-1543820867.JPG
https://www.ide.k12.tr/storage/images/gallery/2/8/8/1100x740/ide-ortaokulu-resfebe-gunu-1543820877.JPG
https://www.ide.k12.tr/storage/images/gallery/2/8/8/1100x740/ide-ortaokulu-resfebe-gunu-1543820877.JPG
https://www.ide.k12.tr/storage/images/gallery/2/8/8/1100x740/ide-resfebe-gunu-1543820885.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-7OH36_Ss0Vs/W7h8zrSgmsI/AAAAAAAACDM/FO4yES4mI2oZD-v-SQL4QqbeOFNxfdSHACLcBGAs/s1600/DeepinEkranG%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCs%C3%BC_20181006121146.png
https://4.bp.blogspot.com/-skzJZyBfHBs/W7h-FmKXf1I/AAAAAAAACDY/cJ35Gn1BC70E9qcJGHvbxirWhdgsXw5agCLcBGAs/s1600/img_58752e4f53b67_1484074575.jpg
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Örnek - 3 : 

 

10 = ON , görsel FİLE olarak yazıldığında cevap BONFİLE olur. 

Örnek - 4 : 

 

Birinci görsel AY dır. İkinci görsel BALIK tır ancak - B yapıldığı için ALIK olarak 

düşünürüz. İlgili yerlere yazdığımızda cevap AYVALIK olur. 

Örnek-5: 

 

Birinci görsel pirdir.İnç ile yazıldığında PİRİNÇ olur. 

Örnek-6: 

 

Görsel oktur.Baştaki R ve sondaki A ile yazdığımızda ROKA olur. 

https://1.bp.blogspot.com/-hL1o3xvUVUw/W7h-u578PlI/AAAAAAAACDg/72O-YssSVI8n6n0HDhg53EB_4dOAWI-YQCLcBGAs/s1600/hqdefault.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-h9hJ_UDv_i0/W7h__RJEtCI/AAAAAAAACD0/BLzHXkpJGAsx4eTbE_pbhgOQmKI0Cg6LQCLcBGAs/s1600/hqdefault+(1).jpg
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Örnek-7: 

 

Baştaki görsel pidir.Sondaki y ve on ile yazıldığında PİYON olur. 

Örnek-8: 

 

Sondaki görsel elektir.M ile yazıldığında MELEK olur. 

Örnek-9: 

 

İlk görsel çanaktır.İkinci görsel ise kaledir.Birlikte yazıldığında ÇANAKKALE olur. 
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BÖLÜM3: 

MANGALA’NIN TANIMI VE TARİHÇESİ 

Dünyada “Coffee House” kültürünün temelleri 1554 yılında İstanbul’da atılmış; İstanbul’dan 

sonra günümüz Avrupa’sında kahve kültürünün izleri 1650 yılından itibaren, bizden 96 yıl 

sonra görülmeye başlanmıştır. Günümüze, bu güçlü temellerin atıldığı dönemin kahve 

kültürünü yansıtan sadece iki adet görsel kaynak miras kalmıştır. İki kaynak da İstanbul’da 

resmedilmiştir. Mangala oyunu, iki görsel kaynakta da bulunan oyunlardan birisidir. Mangala 

Oyunu, tarih boyunca kumar amaçlı olarak oynanmamıştır. Ülkemize gelen yabancı 

seyyahlar, Türklerin bu oyunu saatlerce hiç tartışmadan zevkle oynadıklarını ve asla parayla 

oynamadıklarını seyahatnamelerinde anlatmışlardır. 

 

Dünyanın farklı ülkelerinde Mangala benzeri oyunlar oynanmaktadır ancak Mangala Türk 

Zeka ve Strateji Oyunu’nu diğer kuyu esaslı oyunlardan ayıran kimi özellikler vardır. Diğer 

Mangala türlerinde taşlar genelde “tohum” adını almakta, taşları hareket ettirme ise “tohum 

saçma” olarak ifade edilmektedir. Bu da o kültürlerin ziraatçı bir toplum olduklarını 

göstermektedir. Oysa Türk Mangalasında taşlar “asker” olarak görülmektedir. Ayrıca 

günümüze “hazine” olarak aktardığımız bölüme Türkler “orda” yani “karargâh” demişlerdir; 

bu da oyunumuzun bir çiftçilik oyunu değil, savaş oyunu olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Mangala Oyun, insanlık tarihi kadar eski ve süregelen aktivitelerden olduğu için toplumlarda 

her zaman önemli bir yer tutmuştur (Durnagölü, 2015). Öyle ki M.Ö. 3000 yıllarına dayanan 

Antik Mısıra ait belgelerde mangala oyunu oynandığı tahmin edilmektedir (Onur, 1992). 

Mangala oyununun tarih sahnesindeki yerine farklı bir yönden bakıldığında Orta Asya’daki 

göçebe hayatın izlerini bünyesinde barındıran bu oyun Türk kültürüne özgü bir oyun olarak 

anılmaktadır (Küçükyıldız, 2015). Saka, Hun, Göktürk ve Osmanlı dönemlerinde farklı oyun 

kuralları ile oynanarak günümüze kadar ulaştığı ifade edilebilen bu oyun farklı bölgelerde 

yüze yakın isimle oynandığı söylenebilir. Öyle ki Türk dünyasında tokuz korgool, eson 

korgol, kale, altıev, meneli taş, evcik, mereköçtü ve benzeri adlarla oynanmaktadır. Ayrıca 

oyunun isimleri “hareket ettirmek” anlamından türeyen “mankala” kelimesine dayandığı 

söylenebilir (Şahin, 2017; Küçükyıldız, 2015). Mangala oyunu türü itibari ile zekâ oyunu 

özelliği taşıması nedeniyle bünyesinde stratejik hamle nitelikleri taşımaktadır (Boobekova, 

2017). Başkaca, sokakta çukur kazarak, buzdolabı buzluk kabı kullanılarak ya da yumurta 

folluğu gibi şeylerle de oynanabilen mangala oyunu iki kişinin karşılıklı olarak oynadığı bir 

oyundur. Bu oyunda oyun tahtasında ya da alanında bulunan 12 küçük kuyuya (6 kuyu bir 

sporcunun 6 kuyu bir sporcunun) toplamda 48 taşın 4’er şekilde dağıtılması gerekmektedir. 

Her oyuncunun taşları toplayabileceği bir hazinesi bulunmaktadır. Oyundaki asıl amaç ise 

kişilerin söz konusu hazineye taşları toplamasıdır (Dünya Etnospor Konfederasyonu [DEF], 

2017; Gençlik ve Spor Bakanlığı [GSB], 2014). Dünya çapında bilinen ve oynanan bir oyun 

olan mangala oyunu internet alış verişlerinin evrensel seviyede tanınan pek çok sitesinde de 

satıldığı görülmektedir (Yalçınkaya, 2016). Dahası çocukların bu kültür mirası oyundan 

habersiz ve de bilgisiz kalmaması gerektiği söylenebilir. Hatta bu amaçla olsa gerek Dede 

Korkut Hikâyeleri isimle çizgi filmin bazı kesitlerinde mangala oyunu hakkında kesitler 

sunulduğu görülmektedir (Hardal ve Kılıç, 2015). 

Zekâ ve ya strateji oyunu olma özelliği olan mangala oyununun Antik Mısırdan 

günümüze kadar geldiği ayrıca halen varlığını daim kıldığı ifade edilebilir. Öyle ki köklü bir 

geçmişe sahip olan mangala’nın yüze yakın farklı isimle adlandırıldığı söylenebilir. İki kişinin 

karşılıklı oynadığı mangala oyununu 12 küçük kuyu ve toplamda 48 taş ile istenilen her yerde 

oynanabilindiği belirtilebilir. Mangala oyununda asıl amaç ise bir oyuncunun, oyun 

alanındaki tüm taşlara sahip olması olduğu söylenebilir. 
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BÖLÜM4: 

MANGALA OYUNU NASIL OYNANIR? 

 

 
 

Mangala Türk Zeka ve Strateji Oyunu iki kişi ile oynanır. Oyun tahtası üzerinde karşılıklı 

6’şar adet olmak üzere 12 küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük 

hazine bulunmaktadır. Oyuncular her bir kuyuya 4’er adet olmak üzere 48 taşı dağıtırlar. 

Oyunda her oyuncunun önünde bulunan yan yana 6 küçük kuyu, o oyuncunun bölgesidir. 

Karşısında bulunan 6 küçük kuyu rakibinin bölgesidir. Oyuncular hazinelerinde en fazla taşı 

biriktirmeye çalışırlar. Oyun sonunda en çok taşı toplayan oyuncu oyun setini kazanmış olur. 

Oyuna kura ile başlanır. Oyunda 4 ana temel kural vardır. 

 

                                
 

1. TEMEL KURAL: Kura neticesinde başlama hakkı kazanan oyuncu kendi bölgesinde 

bulunan istediği kuyudan 4 adet taşı alır. Bir adet taşı aldığı kuyuya bırakıp saatin tersi 

yönünde, yani sağa doğru her bir kuyuya birer adet taş bırakarak elindeki taşlar bitene kadar 

dağıtır. Elindeki son taş hazinesine denk gelirse, oyuncu tekrar oynama hakkına sahip olur. 

Oyuncunun kuyusunda tek taş varsa, sırası geldiğinde bu taşı sağındaki kuyuya taşıyabilir. 

Hamle sırası rakibine geçer. Her seferinde oyuncunun elinde kalan son taş oyunun kaderini 

belirler. 

 

2. TEMEL KURAL: Hamle sırası gelen oyuncu kendi kuyusundan aldığı taşları dağıtırken 

elinde taş kaldıysa, rakibinin bölgesindeki kuyulara da taş bırakmaya devam eder. Oyuncunun 

elindeki son taş, rakibinin bölgesinde denk geldiği kuyudaki taşların sayısını çift sayı yaparsa 

(2, 4, 6, 8 gibi) oyuncu bu kuyuda yer alan tüm taşların sahibi olur ve onları kendi hazinesine 

koyar. Hamle sırası rakibine geçer. 

 

3. TEMEL KURAL: Oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş, yine kendi bölgesinde yer 

alan boş bir kuyuya denk gelirse ve eğer boş kuyusunun karşısındaki kuyuda da rakibine ait 

taş varsa, hem rakibinin kuyusundaki taşları alır, hem de kendi boş kuyusuna bıraktığı taşı 

alıp hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer. 
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4. TEMEL KURAL: Oyunculardan herhangi birinin bölgesinde yer alan taşlar bittiğinde oyun 

seti biter. Oyunda kendi bölgesinde taşları ilk biten oyuncu, rakibinin bölgesinde bulunan tüm 

taşları da kazanır. Dolayısıyla, oyunun dinamiği son ana kadar hiç düşmez. 

 

Mangala Oyunu 5 set olarak oynanır. 

Oyunu kazanan oyuncu (1) puan, kaybeden (0) puan ve berabere bitiren oyuncular yarım (0,5) 

puan alır. 

  

 

 
 

Mangala oyun kurallarını inceledikten sonra şu noktalara dikkat etmek gerekebilir: 
 Amaç  kuyu rakip ve kendi bölgesi amacımız hazineye en fazla doldurmaktır. 

 Son taş oyunu belirler 

 Sağ tarafa doğru hareket edilir. 

 Taşların alındığı ilk  kuyuya bir taş bırakılır. 

 Eğer son taş oyuncunun kendi hazinesine düşerse tekrar oynar. 

 Son taş rakip kuyusuna bırakılıp kuyudaki taşlar  çift olur ise o kuyuda bulunan taşlar 

alınır fakat oyun sırası rakibe geçer. 

 Oyuncunun kuyusunda  taş kalmazsa oyun biter ve kuyusunda taş olmayan oyuncu tüm 

taşları alır. 

 

BÖLÜM 5: 

SUDOKU TANIMI 

Sudoku (数独, sūdoku, Rakam Yerleştirme diye de bilinir) standart olarak 9x9 boyutlarında 

bir diyagramda çözülen ve her satır, her sütun ve her 3x3'lük karede 1'den 9'a rakamların birer 

kez yer alması gereken sayı tabanlı bir zeka oyunu türüdür. 

9×9 kareden oluşan bir alanda oynanır. Bu 9×9’luk alan içinde 3×3’lük küçük bölgeler kareler 

vardır. Bulmacayı elinize aldığınızda bazı karelerde rakamların yazılı olduğunu görürsünüz. 

Boş olan kareleri sizin doldurmanız ve bulmacayı tamamlamanız istenir. 

Sudokuda yapmanız gereken boş kareleri 1 ile 9 arasındaki rakamlar ile doldurulmaktadır. 

Her satır,  her sütun ve 3×3’lük her bölge 1 ile 9 arasındaki rakamlarla doldurulur. Fakat bu 

rakamlar sadece 1 kez kullanılabilir. 

Örneğin; 3×3’lük bölgedeki 9 karede sadece 1 tane 9 kullanma hakkınız vardır aynı bölgede 2 

tane 9  kullanırsanız rakamlar çakışır ve bulmacayı yanlış yapmış olursunuz. 
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SUDOKU TARİHİ 

     Japonya’dan tüm dünyaya yayılan bir bulmaca olan sudokunun isim babası Japon bulmaca 

dergisi şirketi Monthly Nikolist ‘in kurucusu Maki Kaji’ydir. Dergide ilk olarak 1984 te 

yayınlanan bulmaca ilk zamanlarında japonca “sayılar tek olmalı” anlamına gelen “Suuji wa 

dokushin ni kagiru” olarak anılmış, sonrasında ise bu isim kısaltılarak ‘soduku’ halini 

almıştır. Modern sudoku dünyaya Japonya’dan yayılsa da, aslında çok daha öncesi olan bir 

bulmaca. 

     Sudokuya esin kaynağı olan Latin Karesi üzerine Euler’in bazı çalışmaları olması 

nedeniyle oyunun kaşifi olarak Euler’in olduğu yönünde bazı yanlış anlaşılmalar vardır. Gel 

gör ki, Euler’den binlerce yıl önce Greco-Latin kareleri olarak bilinene Latin Kareleri 

özellikle kabir ve mezarların üzerinde tılsım olarak kullanılmış. Euler’in yaptığı ise 

popülaritesini canlandırmak olmuş. Benzer biçimde 1800’lerin sonlarında Fransız gazetesi La 

France’da 9×9 düzeninde, 1den 9a sayıları tüm satır ve sütunlara yerleştirilmesini bekleyen, 

Sihirli Kare (magic square) olarak anılan bulmacalar yayınlanmış. Ancak 3×3 alt karelerin 

olmaması ve çözüm için sadece mantığın yeterli olmayıp, matematik kullanılması da aradaki 

farklardandı. 

     Sudokuyu bildiğimiz formatına ise emekli bir mimar olan 74 yaşındaki Hindistan’dan 

Howard Garns getirmiş. Garns’ın hazırladığı bulmacalar 1979’da Dell Magazin dergisinde 

Number Place adıyla yayınlanmışken, bulmacanın kaşif SUDOKU adıyla bu kadar fenomen 

olduğunu göremeden 1989’da hayata veda etmiş. Yeni Zelandalı emekli yargıç Wayne Gould 

1997’de bir Japon bulmaca kitabında gördüğü oyunu bilgisayar programıyla geliştirdi ve 

SUDOKUyu kullanması için The Times gazetesini ikna etti.Gazete oyuna 2004’te yer verince 

bir anda popülerleşmeye başladı. Ardından cep telefonlarına kadar ulaştı. New York Times 

Bulmaca Editörü ve Dünya Zeka Oyunları Federasyonu eski 

Başkanı Will Shortz da SUDOKUyu ünlendiren isimlerden biri 

oldu. Dünya’da ve Türkiye’de ilk SUDOKU kitabını bir Türk; 

Nevzat Erkmen yayınlamış. Erkmen, Zeka Oyunları 

Federasyonu’nun kurucu üyesi ve Türkiye temsilcisi, aynı zamanda 

Gould’un keşfinden 3 yıl önce bulmacayı Türkiye’ye taşıyıp bizlere 

Diamond adıyla tanıtan isim olmuştur. Japonya’dan Nikoli 

firmasının tescil ettiği ve tüm dünyaya yaydığı, günümüzde 100’ün 

üzerinde ülkede fenomen haline gelen SUDOKU halen bazı 

yerlerde Number Place olarak anılıyor. 

https://bilgideposu.ra6.org/bilgi-icerikleri/turkiye.htm
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BÖLÜM6: 

SUDOKU TÜRLERİ 

 Klasik Sudoku 

 Bölgesel Sudoku 

 Ardışık Sudoku 

 Ardışıksız Sudoku 

 Tek Çift Sudoku 

 Multi Sudoku 

 Büyük/Küçük Sudoku 

 3D (Kübik) Sudoku 

 Köşegen Sudoku 

 Toplamlı Sudoku 

 Zincir Sudoku 

 Oklu Sudoku 

 Kale Sudoku 

 Salyangoz Sudoku 

 Termometre Sudoku 

 AntiKnight Sudoku 

 Kropki Sudoku 

 Toroidal Sudoku vb.daha birçok sudoku çeşitleri vardır. 

 

Genel olarak oynanan sudoku türlerine örnekler: 
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SUDOKU KURALLARI 

Bütün sudoku çeşitleri için üç temel kural geçerlidir.  

* Her satırda tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa yer almalıdır.  

* Her sütunda tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa yer almalıdır. 

* Her bölgede tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa yer almalıdır. 

 

Sudoku 9 kare içinde yer alan her bir kare içerisinde yine 9 kare vardır. Her satır ve sütunda, 

her kare içerisinde 1 den 9 kadar olan rakamların sadece 1 er defa olması gerekmektedir. Bu 

ise oldukça zor görünse de doğru teknikle çözmek mümkün olmaktadır. Şu doku çözmek için 

uygulanması gereken teknikler şu şekildedir: 

 

 1-Sudoku çözmek için kurşun kalem ve silgi kullanılmalıdır. 

 

 2-Boş kutulara 1den 9 a kadar rakamlar yazılmaktadır. Bu aşamada içinde sayılar yazan 

rakamların üzerleri çiziliyor. Kutu içerisinde yazılan rakamlar tekrar kullanılmıyor.  

 

 3- Sağa ve sola doğru çizilen çizgilerde aynı satır ve sütunda aynı rakamlar bulunmaması için 

çift rakamlardan bir tane bırakılacak şekilde siliniyor. 

 

 4- Kesinleşen sayıların etrafı çizilir ve tüm sayılar için aynı işlem uygulanır. 

 

 5- Son iki adım sonrası sudoku bulmacasına göz atılır, bu aşamada bazı kutucuklara sadece 

bir ya da iki kutucuk boş kalmıştır. Bu kutucuklara gelecek eksik rakamlar ise belli olmuştur. 

 

SUDOKU NASIL OYNANIR 

Sudoku bulmaca Japon zeka oyunlarından birisidir. 9 satır ve 9 sütün olmak üzere 81 kareden 

oluşmaktadır. 81 kare kendi içinde 9 (3×3) kutucuk oluşturur. Hem bu kutucuk içerisindeki 9 

kutucuğa hem de satır ve sütunlara 1 den 9 a kadar sayılar yazılıyor. Hem kutucukta hem de 

satır ve sütunlarda her rakamdan sadece bir tane olması gerekiyor. 
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Boyutuna Göre Sudokular 

 

Sudoku 4x4, 6x6, 9x9 gibi birçok boyutta oynanır. 

4x4 sudoku, 4'er karelik 4 bölgedeki 16 kareden oluşur, 1'den 4'e kadar olan rakamlar üç 

temel kurala göre yerleştirilir. 

6x6 sudoku, 6'şar karelik 6 bölgedeki 36 kareden oluşur, 1'den 6'ya kadar olan rakamlar üç 

temel kurala göre yerleştirilir. 

9x9 sudoku, 9'ar karelik 9 bölgedeki 81 kareden oluşur, 1'den 9'a kadar olan rakamlar üç 

temel kurala göre yerleştirilir. 

 

 

SUDOKU ÇÖZME YÖNTEMLERİ NELERDİR? 

 Sıkıştırma Tekniği 

 Satır sütün kesişmesinde tek ihtimal  

 Sudoku satır-sütun etkileşimleri 

 Satır veya sütundaki eksik rakamlar 

 İhtimalleri yazmak ve “ikililer”den yararlanmak 

 Satır veya sütun içindeki “gizli ikililer” 

 X-Wing Tekniği 

 Swordfish Tekniği  

 XY-Wing Tekniği 

 XYZ-Wing Tekniği 

 XY-Chain Tekniği 

 Deneme-Hata Tekniği 
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SUDOKU ÖRNEKLERİ 
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BÖLÜM7: 

SATRANÇ TANIMI 

Satranç, iki oyuncu arasında satranç tahtası ve taşları ile oynanan bir masa oyunu. 

Dünya çapında turnuvaları düzenlenir ve bir spor dalı olarak kabul edilir. 

Bu oyun satranç tahtası denilen 8×8'lik kare bir alan üzerinde 32 adet satranç taşıyla 

oynanır. Toplam 64 karenin yarısı siyah, yarısı beyaz renklerden oluşur. Taraflar beyaz ve 

siyah renkli taşları alırlar, her oyuncunun bir seferde bir hamle yapmasıyla oyun gelişir. 

Oyunun başında beyaz ve siyahların 16 taşı bulunur. Bunlar bir şah, bir vezir, iki kale, iki fil, 

iki at ve sekiz piyondan oluşur. Oyunun amacı karşı tarafın şahını mat etmektir. 

SATRANÇ TARİHİ 

Mısır piramitlerindeki bulgular, satrancın günümüzden 4000 yıl önce oynandığına dair 

kanıtlar sunmaktadır. Satrancın, Çin’de, Mezopotamya’da ve Anadolu’da da oynandığına dair 

bulgular ise farklı zamanlarda yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkmıştır. 

 Bugünkü Türkmenistan'da yapılan kazılarda, burada yaşayan Kuşhan Türklerine ait ve MS 

150. yüzyıla ait olduğu saptanan satranç taşlarının bulunması, satrancın ilk defa Kuşhan 

Türklerince oynandığı ve onlar tarafından Hindistan'a götürüldüğü yolunda iddiaları gündeme 

getirmektedir. 

  Satranç ile ilgili ilk yazılı belgeler M.S. 3.-4. yüzyıllarda yaşamış Hint Hükümdarı II. 

Chandragupta zamanında yazılmış Sanskritçe metinlerdir. Bu metinlerde oyunun ismi 

‘Çaturanga’ olarak geçmektedir. 600lü yıllarda Hindistan’ın Pencap bölgesinde oyunun 

kurallarının son halini aldığı düşünülmektedir ve aynı yüzyılda Çin’de de satranç ‘Sat-RanÇu’ 

ismiyle oynanmaya başladığı yolunda iddialar mevcuttur. 

  Satrancın ortaya çıkışı ve dünyaya yayılışı ile ilgili çok sayıda araştırma sonucu var 

olsa da bulunan ilk satranç taşları M.S. 760 yılına aittir ve Afrasiyap’ta; ilk satranç takımı ise 

Nişapur, Türkistan’da bulunmuştur. 

  Satranç taşına benzer taşların Kuşhan Devleti başkenti Dervazintepe’de (M.S. 100) 

bulunduğu düşünülmektedir. Bazı tarafsız kaynaklarda ise satrancın Kuşhan Türkleri 

tarafından Hindistan’a getirildiği bildirilmektedir. Güney Özbekistan’da 2. yüzyıldan kalan 

antik kalede, 1972 yılında yapılan kazı çalışmalarında satranç taşları bulunmuştur. Rus satranç 

taşları uzmanı Linder, bunların satranç taşı olmayabileceğini; ancak satrancın öncüsü 

olabileceğini söylemektedir. Antik kalede bulunan kalıntılar satranç tarihini kabul edilenden 

daha öne çekmektedir. 

Satranç taşları ve satranç tahtasının biçim ve tasarımında Türk Medeniyetlerinde 

önemli bir yeri bulunan balbal, çadır, kümbet ve at sembolü gibi sembollerin büyük bir rol 

oynadığı da düşünülmektedir. XI. yüzyılda bir fildişi satranç takımı bulunmuştur ve Selçuklu 

satranç takımı olarak adlandırılan bu takım, IX. ya da X. yüzyıla ait diğer fildişi taşların bir 

satranç takımına ait olduğunun bir kanıtı olarak kabul edilmektedir. 
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Rusya’nın çeşitli bölgelerinde Türk medeniyetlerine ait yerleşim yerlerinde de satranç 

takımlarına rastlanmıştır. Ruslar bu taşların ve satrancın Hazar Volga Boyu yolundan 

taşındığını söylemektedirler. Bu bölgelerde rastlanan taşlar, Afrasiyap taşları ile benzerlik 

göstermektedirler. 

  Moğolistan’daki Hun-Göktürk Dönemi Anıt Mezarlığı ‘Şatırçulu’ ismini taşımaktadır. 

Türkçe olan Şatır, Şatra, Şıdıra, Şatıra ve Şator kelimeleri Satranç anlamına gelmektedir. 

Satrancın 6. yüzyıldan itibaren İran’da bilindiğine ilişkin bulgular bulunmaktadır. 500lü 

yıllarda yaşayan İran Şahı I. Hüsrev’e bir satranç takımı hediye edilmiştir ve oyun ‘Çatrang’ 

olarak isimlendirilmiştir. 600lü yıllara gelindiğinde ise Arapların İran’ı istila etmesinin 

ardından oyun Arap-İslam dünyasında kabul görmüş ve ‘Satranj’ olarak anılmaya 

başlanmıştır. Oyun Endülüs Devleti aracılığıyla da İspanya üzerinden Avrupa’ya yayılmıştır. 

Satrancın Kuzey Avrupa ve Doğu Roma İmparatorluğu’ndan Avrupa’nın tamamına 

yayıldığına dair görüşler olsa da satrancın Türkistan coğrafyasından Avrupa’ya taşındığı 

düşünülmektedir. 

  Bazı kaynaklara göre Avrupa’daki ilk satranç takımının Halife Harun Reşid tarafından 

Fransa Kralı Charlemagne’ye hediye edilen satranç takımı olduğunu kaydetmektedir. 

Katalonya, Fransa, Floransa, Sicilya, Polonya, İngiltere, Hollanda, Norveç, Arnavutluk, 

Özbekistan ve Afganistan gibi Avrupa’nın ve Asya’nın çeşitli bölgelerinde çok sayıda 

Ortaçağ satranç takımları ve müstakil satranç taşları bulunmuştur. Bodrum Serçe Limanı Cam 

Batığı buluntusu Türk tipi satranç seti ise satrancın Avrupa’ya yalnızca Araplar ile değil 

Türkiye üzerinden de taşındığını göstermektedir. 15. yüzyıldan itibaren Avrupa’da soylular 

arasında popüler olan satranç, burada ‘kraliyet oyunu’ olarak anılmıştır. 

  Arap ve Avrupa el yazması kitaplardan sonra İspanyol Lucena’nın ilk basılı satranç 

kitabında (1497) satrancın o zamanki yeni ve günümüzde de kabul edilen kuralları yer 

almaktadır. Ayrıca İspanyol El Greco’nun (17. YY) ve Fransız Philidor’un (18. YY) satranç 

kitapları bulunmaktadır. Satrancın kuralları ve dizilişleri zaman içinde çeşitli değişiklikler 

göstermiş olsa da 19. Yüzyılda bugünkü halini almıştır. 

 1850'lerden itibaren güçlü oyuncuların yer aldığı satranç turnuvaları düzenlenmeye 

başlamıştır. İlk dünya satranç şampiyonluk karşılaşması ise, zamanın iki güçlü oyuncusu olan 

Steinitz ve Zukertort arasında oynanmıştır. Maçı 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi ile W. 

Steinitz kazanarak ilk resmi dünya satranç şampiyonu olmuştur. Steinitz aynı zamanda, 

satrancı sistematik oynama kavramının da babası kabul edilmektedir. 
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BÖLÜM8: 

SATRANCIN KURALLARI VE NASIL OYNANIR? 

Satrancın amacı rakip şahı mat etmektir. Bunun anlamı rakip şahın bulunduğu karenin tehdit 

altında bulunması ve tehdit altında olmayan bir kareye kaçış ya da tehdidi engelleyecek başka 

bir hamlesinin olmamasıdır. Bu da rakibin diğer taşlarını alarak onu güçsüz bırakma ilkesine 

dayanır. 

Satrançta hızlı gelişim de önemlidir. Hızlı gelişim göstermek için yapılan en önemli adım 

gambit, yani piyon fedasıdır. Bu, daha fazla taşın merkeze rahatça açılmasına olanak sağlar. 

Eğer bir oyuncunun şahının bulunduğu kare tehdit altında olmadığı halde bu oyuncunun kalan 

tek taşı şah ise ve şahının tehdit altında olmayan bir kareye yapabileceği bir hamlesi yoksa 

oyun pat olur, yani berabere biter. Ayrıca oyun herhangi bir anda oyunculardan birinin 

yenilgiyi kabul etmesi veya bir oyuncunun beraberlik teklif etmesi ve diğerinin de bunu kabul 

etmesiyle de sona erebilir. 

Oyun sırasında taşları avantajlı yerlere yerleştirerek rakibin hareketini kısıtlamak ve rakibin 

taşlarını almak yoluyla gücünü azaltmak esastır. Her taş, kurallara göre ulaşabileceği bir 

karedeki rakip taşın bulunduğu kareye yerleşerek, yerinden ettiği taşı oyun dışı bırakma 

gücüne sahiptir, buna taş almak denir. Alınan taş oyuna bir daha geri dönemez, ancak 

bulunduğu hattın son karesine varan bir piyon, oyun haricinde bulunsun bulunmasın, arzu 

edilen piyondan değerli, şahtan değersiz başka bir taşla değiştirilebilir. 

Oyunun başında satranç tahtası üzerinde toplam 32 taş bulunmaktadır. Bunların 16'sı beyaz 

(veya açık renk), 16'sı da siyahtır (veya koyu renk). Oyuncuların her birinin 16 satranç taşı 

vardır: 

 Sekiz figür 

 Şah 

 Subaylar 

 Ağır Taşlar: Vezir ve iki Kale 

 Hafif Taşlar: iki At ve iki Fil 

 Sekiz Piyon 

Satranç tahtası, oyuncular arasına oyuncu perspektifinden bakıldığında sağ alttaki kare beyaz 

olacak şekilde yerleştirilir. Sondan bir önceki sırada piyonlar yer alır. Son sıraya da figürler 

yer alır. 

  

Figürlerin sırası beyaz için soldan sağa, (siyah için ters yönde) şöyledir: Kale, at, fil, vezir, 

şah, fil, at ve kaledir. Vezir, bu arada her iki tarafta oyunculara verilen rengin rengini taşıyan 

kare üzerindedir. 

  

Oyuna beyaz başlar ve oyuncular sırayla bir taşla oynarlar. Böyle iki kişinin arka arkaya birer 

kere satranç taşlarından birin hareket ettirmelerine hamle denir. Satrançta hamle sırası 

geldiğinde sıra gelen oyuncunun oynama zorunluluğu vardır 

  

Bir karede en fazla bir taş durabilir. Taş, o alanda durduğu sürece bütün diğer taşlar için o 
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kareyi kendi taşları için bloke eder. Karşı tarafın taşları için bu böyle değildir. Bir taşın 

gitmek istediği hedef karesinde rakibin bir taşı durmaktaysa bu taş, kendi taşını o alana 

koymak isteyen oyuncu tarafından önce tahtadan uzaklaştırılır, sonra böylece boşalmış olan 

bu alana kendi taşını koyar. Buna satrançta karşı tarafın taşını almak denir. 

  

Bir satranç taşı öbür hamlede vurulabilecek konumdaysa bu taş tehdit altındadır. Eğer 

akabindeki yarı hamlede onu alan taşı da almak mümkünse bu taş korunmuştur. 

Şahlardan biri bir hamleyle tehdit altına girerse bu durumu oluşturan oyuncu, karşı tarafa 

‘Şah’ diyerek ikaz eder. Eskiden karşı tarafı ikaz mecburiyeti varsa da bugünkü turnuvalarda 

artık bu alışılagelmiş değildir ve FİDE kurallarında bulunmamaktadır. Şah verilince karşı 

tarafın tedbir alması gerekmektedir. Oyunun hedefi, öyle bir pozisyon oluşturmaktır ki bu 

pozisyonda karşı tarafa şah verilmiş olsun ve o şahı korumak mümkün olmasın (şah mat). 
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HAMLELER 

Satranç taşları sadece bazı kurallar çerçevesinde yürütülebilir. 

  

Taşlar prensip olarak birbirinin üzerinden atlayamaz. Bunun iki istisnası vardır. İlki at, 

ikincisi ise Rok’tur. Oyuncular kendi taşlarıyla işgal edilmemiş alanlarda ya da düşmanın bir 

taşının bulunduğu bir kareye kadar hareket edebilirler. İkinci durumda oyuncu önce orada 

karşı tarafın taşını alıp tahtadan uzaklaştırır, sonra da boşalan alana kendi taşını yerleştirir. 

Eğer bir şah, karşı tarafın bir satranç taşı tarafından tehdit edilirse bu şah, şah tehdidi 

altındadır. Böyle bir şah tehdidini dikkate almamak yasaktır. Oyuncu, bu durumda ya şah 

veren taşı almak, başka bir taşı şah veren düşman taşıyla şahı arasına getirmek (at şah verince 

mümkün değildir) ya da şahını tehdit altında olmayan bir alana çekmekle yükümlüdür. Şah 

verilmiş bir şahın kendini rok yaparak kurtarması yasaktır. 

ŞAH 

Şah, her yönde bir kare gidebilir. Her iki şahlar, birbirlerini tehdit edecekleri ve şahın da 

tehdit edilmiş bir kareye gitmesinin yasak olmasından dolayı hiçbir zaman yan yana 

duramazlar. 

Rok, satrançta bir yarı hamlede iki taşın, yani şah ve kalenin hareket etmesine izin verilen tek 

hamle çeşididir. Rok yapılabilmesi için her iki taşın daha önce hareket etmemiş olması 

gerekir. Şah, rok yapacağı taraftaki kaleye doğru iki kare gider ve o kale de şahın üzerinden 

geçerek şahın üzerinden geçtiği karede yer alır. 

VEZİR 

Vezir, her yöndeki her boş kareye (çapraz, yatay ya da dikey olarak) başka taşların üzerinden 

atlamamak şartıyla gidebilir. Dolayısıyla kendinde bir kale ve filin özelliklerini toplamaktadır. 

Böylece vezir çok hareketli bir taştır. Vezir, benzer pozisyonlarda duran iki kale kadar 

kuvvetlidir. 

KALE 

Kale, satrançtaki ikinci kuvvetli taştır. Bir kale, satır ve sütunlarda her tarafa doğru istediği 

kadar gidebilirse de başka taşların üzerinden atlamasına izin yoktur. Tek istisna roktur. 

Burada aynı yarı hamlede şahla kale hareket eder, dolayısıyla bir yarı hamlede iki taşın 

oynayabileceği tek hamle budur. Kalenin uzanabileceği kareler, ancak satranç tahtasının 

kenarlarınca sınırlanır. Tahtanın her karesine erişebilmektedir. Sadece kale ve şahla karşı 

tarafın şahını mat etmek mümkündür. Diğer bakımlardan eşit şartlarda kale, bu yüzden bir at 

ya da filden hatırı sayılır ölçüde daha kuvvetlidir. Fakat roktan önce pek hareket etme imkanı 

olmadığından oyunun başında pek etkili değildir. Çok kuvvetli olmasına rağmen bir kale, bir 

at ve bir filin toplamından biraz daha zayıftır. Kale gibi bir taşla at veya fil arasındaki değer 

farkına kalite denir. Bir kaleyi bir at ya da fil feda ederek almaya kalite artışı, bile bile başka 

bir menfaat için daha kıymetli bir taşı vermeye kalite fedası denir. 

At veya file karşın kale, satranç tahtasındaki pozisyonundan bağımsız olarak boş bir tahtada 

hep 14 kareyi tehdit eder. 
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FİL 

Partinin başlangıcında her iki tarafın beyaz ve siyah alanlarda giden birer fili vardır. Bunlara 

vezir tarafı fil ve şah tarafı fil de denmektedir. Filler, üzerinde durdukları renkteki çaprazlar 

üzerinde istedikleri kadar hareket ederler. Başka satranç taşları üzerinden atlamalarına izin 

yoktur. Filler, genelde çok sayıda kareyi tehdit ederek merkezi kontrol ederlerse etkilidirler. 

AT 

At iki düz bir çapraz, sembolik olarak "L" şeklinde gider. Atın en dikkat çekici özelliği 

taşların üzerinden atlayabilmesidir. Başlangıç pozisyonu kalelerin hemen yanıdır. At aynı 

zamanda ortadaki 4 karede çok fazla güç kazanır. 

PİYON 

Her oyuncu partinin başında sekiz piyona sahiptir. Bunlar, diğer taşların önünde bir duvar 

oluştururlar. Sınırlı hareket imkanından dolayı piyon, satrancın en zayıf taşıdır. Diğer taşlar 

gibi geriye doğru hareket edemez. Fakat parti sürdükçe piyonların karşı tarafın en son sırasına 

erişerek kral hariç daha değerli bir taşa dönüşebileceğinden önemi gitgide artmaktadır.  

Başlangıç pozisyonunda piyon, önündeki alanların boş olması şartıyla bir veya iki kare 

gidebilir. Piyon başlangıç pozisyonunda değilse (2.-7. sıra) her hamlede (bir düşman taşını 

almadığı sürece) üzerinde bulunduğu sütunda sadece bir kare ilerleyebilir. Piyon çapraz 

olarak düşman taşını alır. Böylece normal hareketiyle bir taşı alırken yaptığı harekete farklı 

olan satranç tek taştır. Piyon, hareket ettiği zaman ancak ilerleyebilir. Böylece daha önce 

durduğu alana dönemeyen tek satranç taşıdır. 

Bir piyon karşı tarafın en dipteki satırına geldiğinde (beyaz piyon için 8., siyah piyon için 1. 

satır) bu yarı hamlenin bir parçası olarak kendi renginde bir vezir, kale, fil ya da ata 

dönüştürülmek zorundadır. Bu dönüşüm vezirden başka bir taşa olmuşsa değer kaybı olan bir 

dönüşümdür. Piyon oyundan çıkarılıp bu kareye yeni taş konur. Yeni taşın özellikleri hemen 

etkisini gösterir ve hemen şah mata götürebilir. Dönüşüm, bu taşın oyun esnasında önceden 

alınmış olup olmamasına bağlı değildir. Dolayısıyla bir oyuncu dönüşümle aynı taştan 

başlangıç pozisyonunda olduğundan daha fazlasına sahip olabilir. Genelde dönüşüm veziredir. 

Bazı maçlarda bir vezir yerine tahtaya ters bir kalenin konması, turnuvalarda kurallara 

aykırıdır. Gerekirse başka oyun taşlarından bir vezir alınması gerekmektedir. Satranç 

literatüründe taşların değerini sözde piyon birimiyle ölçülmesi yaygındır. Buna göre bir 

piyonun değeri bir piyon birimi olarak tanımlanır. 

Piyonlar şu şartlarda kuvvetlidirler: 

 Hareketli olup özellikle aynı sütunda karşı tarafın piyonlarıyla önlenmeyip bunun 

yanındaki sütunlarda düşman piyonlarınca alınma tehlikesi olmadığında. 

 Grup olarak hareket edip karşı tarafın bir taşını kovalayıp birbirlerini koruduklarında 

(piyon çift veya piyon zinciri). 

 Çok ilerlemiş olup dönüşüm potansiyeli yüksek olduğunda. 
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TERFİ 

Terfi, satranç tahtasının karşı kenarına (son sıraya) ulaşan piyonların arzu edilen bir taşa 

(vezir, kale, at veya fil) dönüşmesidir. Yaygın olarak yanlış bilinen bir kural piyonların sadece 

kaybedilmiş (eksik) taşlara dönüşebileceğidir. Teoride bir oyuncu 9 vezire sahip olabilir.  

NOTASYON 

Satrançta taşların konumları ve hamleleri genellikle cebirle gösterilir. Satranç tahtasında 

düşey sütunlarda birer harf (a, b, c, d, e, f, g, h) ve yatay sütunlara birer sayı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 ) ile gösterilir. 

İSTİSNALAR 

GEÇERKEN ALMA 

Bir Piyon, tehdit ettiği bir karenin üzerinden, ilk diziliş durumundan 2 kare ilerleyerek geçen 

rakip piyonu sanki tek kare ilerlemiş gibi alabilir. Ancak bu hakkını hamle sırası kendine 

geldiğinde hemen kullanmalıdır yoksa ilerleyen hamlelerde söz konusu rakip piyonu geçerken 

alma hakkını kaybeder. Buna geçerken alma (en passant) denir. 
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