Go Nedir ?
Binlerce yıllık zihin ve zeka oyunu…
Go Çin’de 4000 Yıl önce oynanmaya başlanmıştır ve hale daha orijinal formda oynanan en eski
oyundur. Kuralları çok basittir, herkes kısa zamanda kolayca go oynamayı öğrenebilir. Fakat aynı
zamanda oyun kuvvetli mantık ve strateji gerektirir. Dünyada milyonlarca kişi go oynayarak
konsantrasyonunu artırmakta, zihinsel yeteneğini geliştirmekte ve duygusal yönden denge
sağlamaktadır.
Nobel ödüllü matematik dahisi John F. Nash ‘in hayatını anlatan iyi bilinen “Akıl Oyunları” filminde
John Nash ve Princeton üniversitesinde öğrencilerin üniversite kampüsünde go oynadıkları sahneler
bulunmaktadır.
2009 yılında Amerika başkanı Borak Obama Çin başkanı Hu Jintao ‘ya Çin devletini ziyaretinde bir
go takımı hediye etmiştir.
Microsoft ‘un sahibi Bill Gates go oynamaktan çok hoşlanmaktadır. Bill Gates “Bill Gates
Konuşuyor” adlı kitabında en üst seviyede satranç ve go oyuncusu olmak istediğini belirtmiştir.
Princeton, Howard, Stanford gibi üniversiteler arası sıralamada en üst derecede bulunan bir çok
üniversitenin go kulüpleri bulunmaktadır.
Çin, Kore ve Japonya’da go oyunu bir kazananın ve birde kaybedenin olduğu entelektüel zihin sporu
olarak kabul edilmekte ve çok saygı görmektedir.
Go oyununu özellikle Japonya batıya tanıtmış ve oyun batıdaki ülkelerde hızla yayılmıştır. Diğer
olimpik disiplinler gibi birçok ülkede resmi ulusal go birliği kurulmuştur. Avrupa’da 37 ülke, Asya’da
17, Amerika’da 15, Okyanusya ‘da 2, Afrika’da 3 resmi ulusal go birliği bulunmaktadır. Londra
olimpiyatlarında go müsabakalarına uluslararası go federasyonuna bağlı 130 ülke katılmıştır.
Amerika’da 100 den fazla go kulübü mevcuttur.

Go Nasıl Oynanır?
Go iki oyuncu arasında 19x19 bir tahta üzerinde 180 beyaz
181 siyah taşla oynanan alan-bölge oyunudur. Oyunda alanbölge taşlar arasında ilişki kurularak kazanılır. Oyunda
taşların başka oyunlardaki gibi farklı değerleri yoktur.
19x19 bir tahta üzerindeki çizgiler 361 adet kesişim noktası
meydana getirir ve oyun taşlar sıra ile boş bir tahta
üzerinde, iki taraf tarafından bu kesişim noktalarına konarak oynanır. Taşlar hareket etmez ve esir
alınmadığı taktirde oyun sonuna kadar tahta üzerinde kalırlar.
Taşlar alındığı taktirde tahtadan kaldırılır ve oyun sonuna kadar, oyun bittiğinde toplam puanı
belirlemek için saklanır.
Go oyununda amaç taş almak değil, tahta üzerinde rakibinizden daha çok alan kazanmaktır. Go
oyununa başlarken tahta boştur ve teker teker hamle yapılarak tahta üzerinde bir kök, bir temel yaratıp
her hamle sonrasında kökten çıkacak ağacı, yapıyı hissetmek gerekir. Çünkü mantıksal-sistematik bir
düşünce tahta üzerinde tüm olasılıkların toplamı olan 361 faktöriyel’i hesaplayamaz.
Bu nedenle go oyununda taşlar arasında sonsuz sayıda ilişki olasılığı vardır. Birbirine benzeyen hiçbir
go maçına rastlanmamıştır.

Go Oyununun Çocuklarımıza Kazandırdıkları Nelerdir?
Go oyunu özellikle konsantrasyonu, analitik düşünceye ve öngörü yeteneğini geliştirmektedir. Üst
seviyede 70 go oyuncusunun beyin görüntülenmesi (neuroimage) araştırma sonuçlarına göre; beyin
fonksiyonlarında ve beynin çeşitli bölgeleri arasındaki ilişkilerde artış tespit edilmiştir. Bu durum
özellikle beynin problem çözme, konsantrasyon ve hafıza bölgelerinde gözlemlenmiştir. Bu nedenle
yüksek hafıza kapasitesine, ilgisini çeken konularda yüksek konsantrasyona ve yüksek problem çözme
yeteneğine sahip üstün zekalı çocukların entelektüel özelliklerine go oyunu hem uygunluk
göstermekte hem de bu potansiyellerin en üst seviyede yüksek performansa dönüşmesine katkı
sağlama imkanı sunmaktadır.
Çocuklarda go oyununun yararları çok iyi bilinmektedir; Konsantrasyon, patern-örüntü tanıma,
strateji, öngörü ve taktik go oyununun sağladığı zihinsel yararlardan bazılarıdır. Bununla birlikte Go
oyununun sağladığı birçok sosyal yararda vardır.








Basit kurallar kompleks sonuçlar,
Ne kadar ilerlersen o kadar derinleşen bir dünya,
Taşlar arasında etkileyici ilişki,
Her hamle sonrası farklı bir manzara,
İşte go oyunu
Zihin oyunlarının kralı…

Eğitmen Hakkında:
Go ve Satranç antrenörü Mehmet Fatih VARLI lisansı psikolojik danışmanlık, yüksek lisansı
uygulamalı kinik psikoloji ve doktorasını üstün zekalıların eğitimi bölümlerinde tamamladı . Beyin
görüntülenmesi (neuroimaging), nörofziyoloji, davranış nörolojisi, üstün zekalı ve yetenekli çocuklara
eğitim ve psikolojik danışmanlık, yetenekli çocukların ailelerine psikolojik danışmanlık, biofeedback
ve zihin oyunları ilgi alanlarıdır.
Program İçerik Koordinatörü:
Üstün Zekâlılar Eğitimi Uzmanı Yrd. Doç.Dr. Ayşin KAPLAN SAYI
Go ve Satranç antrenörü : Dr. Mehmet Fatih VARLI
Program Öğretim Üyesi :Dr. Mehmet Fatih VARLI

Tarih

Saat

08.11.2014 11:00 – 13:00

15.11.2014 11:00 – 13:00
22.11.2014

29.11.2014 11:00 – 13:00
06.12.2014

İçerikler



Go Kuralları ve Tahtası
Taş Alma ve Taş Yaşam Alanları

Anahatlar
 Gözler ve Yaşayan Gruplar
 Kuşatma Yarışı
 Tesuji’ler
 Yaşam ve Ölüm
 İyi ve Kötü Şekil
Açılışlar
 Açılış Hamleleri
 Handikaplı Go Stratejileri
 Joseki’ler

Salon
Kadıköy Yerleşkesi

Kadıköy Yerleşkesi

Kadıköy Yerleşkesi

13.12.2014
20.12.2014

11:00 – 13:00

Oyun Ortası


27.12.2014
03.01.2014
10.11.2014

11:00-13:00

Oyun Ortası Teknikleri

Oyun Sonu ve Go Mücadeleri


Kadıköy Yerleşkesi

Oyun Sonu Go mücadeleri

Kadıköy Yerleşkesi

