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Bu özet Dr.Tim Redmen'ýn "Chess as
Education: Character Assassination"
ve "Life of the Mind" isimli kay-
naklarýndan ve Robert Ferguson'un
doktara tezinden de yararlanarak ya-
zýlmýþtýr. Aþaðýdaki çalýþmalar özet
olarak sunulacaktýr. 

Chess and Aptitudes, Albert Frank 
Chess and Cognitive Development,
Johan Christiaen 
Developing Critical and Creative
Thinking Through Chess, Robert
Ferguson 
Chess as a Way to Teach Thinking,
Dianne Horgan 
The Development of Reasoning and
Memory Through Chess, Robert
Ferguson 
The Effect of Chess on Reading Scores,
Stuart Margulies 
Étude Comparative sur les
Apprentissages en Mathématiques 5e
Année, Louise Gaudreau 
Playing Chess: A Study of Problem-
Solving Skills, Philip Rifner 

John Artise "Chess and Education
(Satranç ve Eðitim)"da þu iddiadadýr.
"Görsel uyarý herhangi diðer uyarýlar-
dan daha çok hafýzayý güçlendirme
eðilimindedir... Satranç, hafýzanýn ge-
rekli olduðu alanlara en çok etkiyi ya-
pan, hafýzayý geliþtiren mükemmel
alýþtýrma yöntemidir" Aþaðýdaki çalýþ-

malar Artise ve diðerlerinin düþünce-
lerini destekleyen güçlü kanýtlar sun-
makta. 

Zaire'deki çalýþma "Chess and Apti-
tudes (Satranç ve Doðal Yetenekler)"
Dr. Albert Frank tarafýndan Protestan
Okulu'nda (þimdi Lisanga okuludur)
Kisangani, Zaire'de 1973-1974 yýlýnda
gerçekleþtirilmiþtir. 

Frank satranç öðrenme yeteneðinin 
a) Uzaysal kavrama / üç boyutlu
kavrama
b) Kavrayýþ hýzý
c) Sebep sonuç iliþkisini kurabilme
d) Yaratýcýlýk

e) Genel zeka
gibi özelliklerin bir sonucu olup
olmadýðýný araþtýrmaya karar verdi. 

Ýkinci olarak Frank satranç öðren-
menin bu bahsi geçen beþ özellikten
birini veya daha fazlasýný geliþtirip
geliþtiremediðini öðrenmek istedi.
Birtakým yetenekleri, satranç oynamak
ne kadar geliþtirebilirdi? Eðer sat-
rancýn böyle bir katkýsý varsa, satrancýn
okullarýn  ders programlarýna sokulma-
sý tavsiye edilecekti. 

Ýlk hipotezin doðruluðu kanýtlandý. Ýyi
satranç oynamakla, üç boyutlu, sayýsal,
idari ve kaðýt üstü (sayýsal) yetenek-
lerde belirgin bir korelasyon vardý. Bu

EÐÝTÝMDE SATRANÇ ARAÞTIRMASININ ÖZETÝ *

*www.satrancokulu.com’dan alýnmýþtýr
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göstermektedir ki satranca olan ye-
tenek sadece bir iki yeteneðin sonucu
deðil, ama daha fazla sayýda olan ve
satranç tahtasý baþýnda topluca kul-
lanýlan yeteneklerin sonucuydu. Sat-
ranç bireyin, bütün yeteneklerini kul-
landýðý bir oyundu. 

Ýkinci hipotez, iki yetenek için ispat
edildi. Satrancýn sayýsal ve sözel
yetenekleri arttýrdýðý görüldü. 

‘’Satranç ve Kavrama Çalýþmalarý"
Johan Christiaen tarafýndan yürütüldü.
Araþtýrma 1974-1976 okul döneminde
Belçika'daki Assenede Belediye
Okulu'nda gerçekleþtirildi. 

Denek grubunda deney ve kontrol
grubu olmak üzere ikiye ayrýlmýþ þe-
kilde 40 tane beþinci sýnýf (ortalama
10.6 yaþ) öðrencisi vardý. Tüm öðren-
cilere kavrama hýzý ile ilgili Piaget test-
leri ve PMS testleri verildi. Testler
beþinci sýnýfýn ve altýncý sýnýfýn sonun-
da uygulandý. Deney grubu, "Gençler
için Satranç" kitabý kullanýlarak 42
adet birer saatlik temel satranç dersleri
aldý. 

ANOVA kullanýlarak yapýlan deney ve
kontrol grubu arasýndaki araþtýrma
sonuçlandý. Sonuçlar belirgin bir þe-
kilde satranç oyuncularýnýn lehineydi.
Beþinci sýnýf sonundaki akademik
sonuçlarý .01 iken altýncý sýnýf sonuna
geldiðinde bu sonuç .05'e çýkmýþtý. 

Dr. Gerard Dullea ifade etmektedir ki
Dr. Christiaen'in çalýþmalarýnýn deste-
ðe, geniþletilmeye ve onaylanmaya
ihtiyacý vardýr. Araþtýrmanýn gerekliliði
yanýnda þunu da söylemiþtir: "... hep

bildiðimiz þey konusunda elimizde bi-
limsel kanýtlar var; satranç çocuklarý
daha zeki yapar!" (ChessLife, 1982
Kasým, s.16) 

Ferguson'un ilk çalýþmasý "Developing
Critical and Creative Thinking through
Chess (Eleþtirisel ve Yaratýcý Dü-
þüncenin Satranç Yoluyla Geliþti-
rilmesi)" Dullea'nýn referanslarýný
destekledi. Dr.Ferguson'un ESEA kod
IV-C isimli projesi federal olarak
desteklendi ve üç yýl uygulandý. (1979-
1982) Bir okul senesi boyunca daha
uzatýldý (82-83) ve toplam dört senelik
bir çalýþma oldu. Çalýþmanýn en önem-
li hedefi satrancýn eleþtirisel ve yaratýcý
düþünceye katkýsýnýn olup olmadýðýný
bulmaktý. 

Proje, zeka olarak yetenekli çocuklarýn
araþtýrýlmasý üzerine idi. Bradford Area
School District'in 7’nci, 8’inci ve
9’uncu sýnýf öðrencileri katýlýmcýlardý.
Temel baðýmsýz deðiþkenler satranca
yaklaþým (davranýþsal), bilgisayara
yaklaþým ve diðer satranç dýþýndaki
konulara yaklaþým idi. 32 hafta boyun-
ca her grup haftada bir kez ilgi
alanýnýyla ilgili aktivitelerde bulundu. 

Bu çalýþmanýn ilk yönü eleþtirisel
düþünce üzerineydi. "Watson-Glaser
Eleþtirisel Düþünce Testi"ne göre
satranç grubundaki ortalama artýþ
17.3% idi. Çalýþmanýn ikinci bölümü
yaratýcý düþünce üzerineydi. Satranç
yaratýcýlýk konusunda tüm diðer
gruplara büyük fark attý ama en belir-
gin geliþme gösterdikleri alan "özgün-
lük" konusundaydý. Pek çok araþtýrma-
cý özgünlük konusundaki geliþmenin
yaratýcýlýk alýþtýrmalarý yapanlar için
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doðal olduðunu ama konuþma
akýcýlýðýndaki geliþmenin bu grupta hiç
veya çok az olmasý gerektiðini iddia
ettiler. Gerçek þuydu ki satranç
grubundaki konuþmadaki akýcýlýk
ulusal normlarýn .05 seviye üstündeydi
ve bu þaþýrtýcý bir buluþtu. 

Venezuela deneyi "Learning to Think
Project  (Düþünmeyi Öðrenmek Pro-
jesi)" satrancýn "Wechsler Intelligence
Scale for Children" ile ölçülen zeka
seviyesini arttýrýp arttýrmadýðýný
araþtýrmak üzerineydi. 

Erkekler ve kýzlar bir yýldan az bir süre
sistematik biçimde satranç çalýþtýktan
sonra IQ'larýnda artýþ kaydettiler. Pek
çok öðrenci minumum 4.5 aylýk bir
süreden sonra belirgin bir geliþme gös-
terdi. Sonuç, metodik bir þekilde öðre-
tilmesi sonucunda satrancýn, her cin-
siyetteki ve sosyo-ekonomik boyuttaki
ilkokul çocuklarýnýn IQ'sunu  art-
týrdýðýydý. Bu çalýþma satrançsal dü-
þüncenin baþka alanlara taþýnmasýnýn
çok enteresan sonuçlarý olduðunu
göstermiþtir (FIDE Raporu, 1984,
s.74). Bu konularda kendini kanýtlamýþ
psikolog B.F. Skinner þöyle demiþtir:
"Hiç kuþku yoktur ki bu proje yüzyýlýn
en büyük sosyal deneyi olacaktýr."
(Tuleda 1987) Çalýþmanýn kazandýðý
baþarý ile satranç programý çok hýzlý
geniþledi. 1988-89 öðretim yýlýnýn
baþlamasý ile satranç dersleri Vene-
zuela'daki okullarda verilmeye baþladý.
Satranç þu an 30 ülkede binlerce okul-
da ders müfredatýnda bulunmaktadýr. 

Dianne Horgan çalýþmalarýnda satrancý
baðýmsýz bir deðiþken olarak taným-
lamýþtýr. "Chess as a Way to Teach

Thinking (Öðrenmeyi Öðretme Aracý
olarak Satranç)" (1980) adlý çalýþ-
masýnda Horgan 24 ilkokul öðrencisi
ve 35 orta ve lise öðrencisini denek
olarak kullandý. Not ve beceri oranlarý
korelasyonlandý.  Horgan ilkokul öð-
rencilerinin yüksek dereceli oyuncu-
larýn arasýnda yer almasý halinde, bu
çocuklarýnda yetiþkinler kadar kar-
maþýk problemlerin üstesinden
gelebileceði sonucuna vardý. 

Horgan’a göre yetiþkinler bir konu
üzerinde uzmanlaþýrken detaylardan
daha geniþ bir merkeze doðru iler-
lemekte, çocuklar ise sezilerine
güvenerek bu iþi götürmektedir. Bu
onu küçük yaþlarda satrancý öðre-
nebilme yeteneðinin, en az eriþkin-
lerdeki kadar olduðu sonucuna götür-
müþtür. Horgan, satrancýn çocuklara
kolayca öðretilebilir olduðunu ve bu
becerileri erken yaþlarda öðrenmenin
zihin geliþimi için büyük faydasýnýn
bulunduðunu belirtiyor. Eski Amerika
Eðitim Bakaný Terrel Bell de buna
katýlýyor. "Your Child's Intellect", adlý
kitabýnda Bell, okul öncesi eðitimde
satranç bilgisinin zekayý geliþtirdiðini
belirtiyor (Bell, 1982  s. 178-179). 

Margulies 'in "The Effect of Chess on
Reading Scores: District Nine Chess
Program Second Year Report" adlý
1991 yýlýndaki çalýþmasýnda, satranç
programýna katýlmýþ 53 ilköðretim
öðrencisini, programa katýlmamýþ 118
öðrenciyle karþýlaþtýrýp bir deðer-
lendirme yapmýþtýr. 

Dr. Margulies satranca iþtirak etmenin
okuma performansýný arttýrdýðý sonu-
cuna varmýþtýr. T testi sonuçlarý belir-



10

www.SatrancOkulu.com   www.SatrancOkulu.com     www.SatrancOkulu.com

SATRANÇ EÐÝTÝMÝ ÝÇÝN EL KÝTABI                                              www.SatrancOkulu.com

gin bir þekilde 01 seviyesinin üzerinde
idi. Satranç oynayanlar ve satranç
oynamayanlar arasýnda en iyi skorlarý
alanlar için Chi Kare testi de 01
seviyesinde idi. 

Margulies'in çalýþmasý satranç oyna-
yanlarýn okuma yeteneklerini belirgin
bir þekilde arttýrdýðýný kesin bir þekilde
ortaya koymuþtur. "Inside Chess (21
Þubat 1994)" þunu ifade etmektedir:
"Margulies Çalýþmasý satrancýn yüz-
lerce öðretmenin de bildiði gibi bir
öðrenme aracý olduðunu kanýtlayan en
güçlü tezdir." 

Louise Gaudreau "Étude Comparative
sur les Apprentissages en Mathé-
matiques 5e Année" (30 Temmuz
1992) adlý çalýþmasý son zamanlarda
dilimize çevrilmiþtir ve eðitimde
satrancýn hakkýnda þimdiye kadar
varolan en ilginç görüþleri ortaya
koyuyor. Çalýþma 1989 Haziran'ýndan
1992 Temmuz'una kadar süren bir
zaman diliminde New Brunswick
ilinde gerçekleþtiriliyor. 

Beþinci sýnýfý bitirmiþ üç gruptan
oluþan toplam 437 öðrenci bu araþtýr-
mada test ediliyor. A grubuna yani
kontrol grubu çalýþma boyunca
geleneksel matematik dersi veriliyor. B
grubu çalýþmanýn ilk yarýsýnda mate-
matik dersi, kalan yarýsýnda satranç ve
problem çözmek üzerine zenginleþti-
rilmiþ bir eðitim alýrlar. C grubu ise
satranç ile zenginleþtirilmiþ müfredatý
en baþtan itibaren alýr. 

Temel hesaplarýn bulunduðu standart
testte gruplar arasýnda belirgin fark-
lýlýklara rastlanýlmamýþ, fakat testin

problem çözme kýsmýnda B ve C
gruplarý arasýnda önemli farklýlýklar
ortaya çýkmýþtýr. C grubunun problem
çözme baþarýsý 62% den 81% 'e yük-
selmiþtir. 

"Playing Chess: A Study of Problem-
Solving Skills in Students with
Average and Above Average Intel-
ligence " adlý çalýþma 1991-1992 okul
döneminde Philip Rifner tarafýndan
yönetilmiþtir. Bu proje ortaokul öðren-
cilerinin öðrendikleri genel problem
çözme yeteneklerinin baþka alanlarda
da kullanýlýp kullanýlamadýðýný sapta-
mak amacýyla gerçekleþtirilmiþtir.
Çalýþma iki kýsýmdan oluþmaktaydý.
Birincisi satrancýn oynanmasýnýn
öðretildiði kýsým, ikincisi ise þiirsel
analizin kullanýldýðý transfer bilgisi.  

Yarý-deneyin sonucunda sadece trans-
fer yeteneðinin geliþmesi gözlenmiþtir.
Nicel-tanýmlayýcý çalýþmalarý ortalama
yetenekteki öðrencilerin üzerinde uy-
gulandýðýnda yetenek gerektiren tüm
dallarda ilerleme kaydettirmiþlerdir. 

Çýkan sonuca göre branþlar arasý trans-
fer ancak bu transfer yeteneðini
geliþtirme ön plana çýkarsa artabilir ve
bu transfer edebilme özelliði ortalama
yeteneðin üstündeki öðrencilerde
artarak görülür.  

Satranç neden bu kadar etkilidir?

Satranç oyuncularý neden “Torrance
Tests of Creative Thinking” testlerinde
yüksek baþarýlar elde ettikleri gibi
“Watson-Glaser Critical Thinking Ap-
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praisal” teslerinde de ayný baþarýyý elde
ederler? Kýsaca, en az yedi önemli fak-
tör var.

1) Satranç her türlü güce yer vermekte-
dir.
2) Satrançta pratik yapmak için bol
miktarda problem vardýr.
3) Satrançta problem çözerken kiþi
anýnda ödüllendirilir veya ceza-
landýrýlýr.

4) Satranç tam olarak kullanýldýðýnda
iyi bir düþünme sistemi üretir.
5) Rekabet. Rekabet ilgiyi arttýrýr,
zihinsel dikkati yükseltir, yüksek
seviyelerdeki baþarýyý ortaya çýkarýr. 
6) Oynamak üzerine kurulmuþ bir
öðrenme ortamý öðrencilerin öðren-
mek üzerine olan tutumlarý üzerinde
pozitif etkiler yaratýr.
7) Satranç deðiþik ve kaliteli problem-
ler tedarik eder.
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Pek çok ülkede defalarca yapýlan çalýþ-
malar göstermiþtir ki SATRANCIN
SÝSTEMATÝK OLARAK ÇALIÞIL-
MASI çocuklarýn eðitim baþarýlarýný
artýrmaktadýr.

Satranç ayný zamanda þunlarýn geliþi-
mine yardým eder:

1. Konsantrasyon
2. Disiplin
3. Mantýksal Düþünce
4. Planlanma
5. Hesaplama
6. Göz - beyin koordinasyonu
7. Okuma yetenekleri
8. Farkýndalýk
9. Kiþinin davranýþlarýnýn sorumlu-
luðunu almasý
10. Sportmenlik
11. Görgü
12. Takým ruhu
13. Özgüven
14. Motivasyon
15. Araþtýrma yetenekleri
16. Estetik yargý
17. Baþarýnýn ve baþarýsýzlýðýn kabulü

Satranç ayný zamanda benzer yapýdaki
insanlar arasýnda dostluklarý saðlar,
yarýþma ihtiyacý için bir çýkýþ nok-
tasýdýr, yüzyýllarca yýllýk bir geçmiþe
dayanan miras ve derinlik ve geniþlik
açýsýndan rakibi bulunmayan bir
yazýndýr. Baþarýlý oyuncular ülke
içinde ve dýþýnda yolculuk yapýp turnu-
va oynama fýrsatý bulurlar. Satranç
olaðanüstü entelektüel canlanma sað-
larken ayný zamanda sizi günlük
yaþamýn sýradanlýðýndan kurtarýr.
Satrancý sýkýcý bulanlara inanmayýn.
Satranç her hýzda oynanabilir. Birer
dakikalýk "kurþun" satranç oyna-
nabildiði gibi yýllarca sürebilecek
yazýþmalý satranç da oynanabilir. Eðer
zaman sýkýþmasýndaki iki oyuncunun
tüm güçleri ve dikkatleriyle oyunu
nasýl bitirmeye çalýþtýklarýna tanýk
olmamýþsanýz, çok þey kaçýrmýþsýnýz
demektir.

Kýsaca satranç dünyanýn en harika
oyunudur. Çocuklarýnýza bu oyunu
deneme fýrsatýný muhakkak ver-
melisiniz.

Neden Çocuklar Satranç Oynamayý Öðrenmeli
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Önemli ve tartýþmaya açýk bir soru.
Ýngiltere'de ve Amerika'da çocuklara
giderek daha ufak yaþlarda satrancý
öðretme eðilimi var. Ýngiltere'de ço-
cuklar satranç kulübüne 7 yaþýnda baþ-
lýyorlar. Pek çok okulda ve özellikle
özel okullarda 5 veya 6 yaþýnda
baþlanýyor. Bu, sadece satrançta olma-
yan bir eðilimin yansýmasý gibi gözü-
küyor. Bununla beraber bazý Avrupa
ülkelerinde satrançta ve diðer konular-
da çocuklar eðitime daha geç baþla-
makta. Buradaki düþünce eðer çocuk-
larýn konu üzerinde zorlanýrlarsa vaz-
geçecekleri endiþesiyle baðlantýlý.

Kasparov Satranç Sitesine göre (artýk
yayýnda deðil) þöyle: "Pek çok satranç
eðiticisi çocuklarýn 7 veya 8 yaþýndan
önce nadiren satranca yeterince odak-
lanabildiklerini düþünmektedir. Beþ
yaþýnda satranç oynamayý öðrenen bir
yetiþkinin satrancý dokuz yaþýnda öðre-
nen birisine üstünlük elde edebileceði
de þüphelidir. Pek çok baþka fikir olsa 

da, uzlaþma noktasý olarak kabul
edilebilecek yaþ dokuz veya ondur."

Kiþisel olarak bu düþünceye itiraz ede-
mem ama sanýrým konuya iki deðiþik
açýdan bakabiliriz. Satrancý gerekli ni-
telikleri elde edecek yaþa geldiðinizde
ele alabileceðiniz bir konu olarak
görürsünüz veya satrancý bu nitelikleri
elde etmenin bir aracý olarak kul-
lanýrsýnýz. Bir baþka deyiþle çocuklar
ne kadar satranca erken baþlarsa o
kadar onu zor bulurlar. Satrancýn bir
özelliði, satranççý olmayanlarýn taþ-
larýn hareketlerini öðrenmenin göreceli
olarak kolay olduðunu düþünmeleri
ama iyi sayýlabilecek bir þekilde oyna-
manýn çok zor olduðunu takdir etmek-
te baþarýsýz olmalarýdýr.

Yanlýþ olduðunu düþündüðüm konu;
çocuklara sadece satrancýn nasýl
oynandýðýný öðretmek, ve onlara yete-
rince çalýþma ve pratik yapma imkaný
vermeden çocuklarý yarýþma ortamýna
sokmaktýr.

Satranca Kaç Yaþýnda Baþlamalý
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"Satranç Eðitimi için El Kitabý"nýn ders
notlarý 6 seviyede,  her biri 10 hafta
sürecek þekilde planlandý. Her seviye-
deki dersler 7 haftada anlatýlacaktýr.
Aþaðýda 7 haftalýk sürede verilmesi ge-
reken dersler görülmekte.  Her kursun
sonunda 8'inci haftada bir test yapýl-
malýdýr. Bu test evde de yapýlabilir. 15
soruluk testin geçer notu 14 doðrudur.
Testi geçen öðrencilere kitaptaki serti-
fikalar verilecektir. 9'uncu haftada test-
lerin cevaplarý kontrol edilecek ve
10'uncu haftada da geçer not alamayan 
öðrenciler yeni bir test alabileceklerdir. 

Ders alan grubun durumuna  göre bu
programda deðiþiklik yapýlabilir.

Testleri cevaplama süresi yaklaþýk 10
dakikadýr. Ufak yaþtaki çocuklarýn testi
okuma konusunda yardýma ihtiyaçlarý
olabilir.

Yeni baþlayan çocuklar için ders en
fazla 35-40 dakika sürmelidir. Daha bü-
yük ve tecrübeli oyuncular bir saat ders
alabilirler. Çocuklara en az ders süresi
kadar pratik yapma imkanýnýn verilme-
si iyi olur.

Dersler Hakkýnda

Seviye 1
1. Tahta ve Taþlar
2. Kale Hamlesi
3. Fil Hamlesi
4. Vezir Hamlesi
5. Þah Hamlesi
6. At Hamlesi
7. Er Hamlesi
Seviye 2
1. Þahý ve Þah Matý Anlamak
2. Tipik Matlar
3. Patý Anlamak
4. Rok Atmak
5. Er Çýkýþý
6. Geçerken Almak
7. Kazanç ve Berabere için Diðer Yollar

Seviye 3
1. Karelerin Ýsimleri
2. Taþlarýn Deðerleri
3. Alýþlara Bakmak
4. Saldýrý, Savunma ve Tehdit
5. Mat Aramak
6. Temel Açýlýþ Prensipleri
7. Ýki Kale Matý

Seviye 4
1. Notasyon Hakkýnda Biraz Daha
2. Çoban Matý I
3. Çoban Matý II
4. Yeni Açýlýþ Prensipleri
5. Çatallar
6. Açmaz ve Þiþ 
7. Þah ve Vezir ile Mat

Seviye 5
1. Çifte Fatih
2. f7'de Patlama
3. Ýtalyan Açýlýþý
4. Çatal Numarasý
5. Ýki At Savunmasý
6. Saptýr ve Yok Et
7. Er Oyunsonlarý

Seviye 6
1. Ölümcül Çapraz
2. Vezir Gezmeye Çýkýyor
3. Ýlk Açýlýþlarýnýz
4. Vezir Çatallarý
5. Arka Yatay Matlarý
6. Açarak Saldýrýlar
7. Þah ve Kale ile Mat


