
Beyaz kale, vezirle birlikte çalışmanın ödülünü aldığı 
o maçı düşünerek gülümsüyordu. 

Kale, 
Şahın Üstünden Atladı

Beyaz takım zor durumdaydı. Vezir tek 
başına siyahların tarafında kalmıştı. Ona 
yardım edecek hiçbir takım arkadaşı 
yoktu. Beyaz vezir, oyunu tek başına 

kazanamayacağını 
biliyordu. Takım 
arkadaşlarına 
“Yardıma 
ihtiyacım var!” 
dedi. 

Yardıma 
ihtiyacım 

var!

 İmkânsız hamle! 
Rok yaparken tehdit 

edilen karelerden 
geçemezsin.

Küçük rok 
yaparsanız 
vezirimize 

yardım etmeye 
gidebilirim.

Beni feda 
etmelisiniz.

Şah bir anlık dikkatsizlikle 
donakaldı. Çünkü siyah 
vezir haklıydı. Kaleler 
birbirilerine baktı ve 
mat hamlesini fark etti. 
Tehdit altındaki 
kalenin feda edilmesi 
gerekiyordu. Beyaz 
kale şaha bakarak 
“Beni feda 
etmelisiniz.” dedi. 
Diğer beyaz kale 
seslendi, “Küçük rok 
yaparsanız vezirimize 
yardım etmeye 
gidebilirim.” dedi.

Beyaz şah kararsız kaldı. 
Aklına, oyunun başından bu 
yana hem kendisinin hem de 
iki tarafında duran kalelerin 
hiç hareket etmediği geldi. 
Rok yapabilirdi. Büyük rok 
yaparsam kaleyi kurtarabilirim, 
diye düşündü.

Tam hamlesine başlarken, siyah vezir, 
“İmkânsız hamle! Rok yaparken tehdit edilen 
karelerden geçemezsin.” diye seslendi.

Tam bu sırada 
siyah fil, beyaz 
kaleyi tehdit etti. 

Büyük rok yaparsam
kaleyi kurtarabilirim.

Şah kaleye doğru 
iki kare ilerledi. 

Beyaz şah ve kale 
birbirlerine bakarak 
gülümsedi.

Şahın hemen yanındaki
kareye indi. Böylece 
kanada geçen şahın 
güvenliği sağlanmıştı. 
Aynı zamanda kenarda duran kalenin oyuna 
girerek vezire yardım etmesi daha kolay olacaktı.

Bu özel hamlede 
ona eşlik eden kale, 
şahın hamlesini 
tamamlamasından 
sonra dikkatle şahın 
üzerinden atladı.
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Beyazların rok hamlesiyle beyaz 
kaleler birbirini korumaya başlamıştı. 
Siyahlar taş değişimi yaparak beyaz 
kaleyi almaya karar verdi. Sonuçta kale 
beş puan, filse üç puan değerindeydi. 
Siyahlar için kazançlı bir taş alışı 
gerçekleşebilirdi. 

Siyah fil, beyaz 
kalenin karesine 
girerek onu aldı ve 
oyun dışına çıkardı. 

Siyah takımın bu hamlesinin ardından, 
beyaz takım rakibini bir hamlede 
mat edebileceğini gördü. Beyaz kale 
oyunu kazanmak için feda edilmişti. 
Bunu fark eden siyah takım, oyunun 
amacının taş almak değil, mat etmek 
olduğunu hatırladı.

Rok, şah ve kaleyle yapılan özel bir hamledir. 
Oyunda her takım yalnızca bir defa yapabilir. 
Hamleye şah tutularak başlanır. Hangi kanattan 
rok yapılırsa yapılsın şah rok yapacağı 
taraftaki kaleye doğru iki kare oynanır. Şahın 
hamlesinden sonra kale, şahın üzerinden 
atlayarak hemen yanındaki kareye gelir. 
Hamlenin amacı, şahın güvenliğini sağlamak ve 
kaleyi oyuna sokmaktır.

Vezir kanadı Vezir kanadı
(Büyük rok) Vezir kanadı

(Büyük rok)

Şah kanadı
(Küçük rok)

Şah kanadı
(Küçük rok)

Vezir kanadı Şah kanadı

Şah kanadı

Öykümüzde de beyaz şah, birlikte rok yapacağı 
kaleye doğru iki kare ilerlemişti. Ardından 
kale de şahın üzerinden atlayıp hemen şahın 
yanındaki kareye inerek rok yapmıştı.

Öykümüzde kazançlı 
bir taş alışı yaptığını 
düşünen siyah takım, 
satrancın asıl amacını 

unuttu.

Beyaz takım mat etmek için
hangi hamleyi yapmalı?

Algül Kalay İnce
Çizim: Duygu Cigal

Satranç Bilenler İçin 
Bir Soru

Rok

Beyaz oynar. 1 hamlede mat.

1

Beyaz Siyah

Yanıt 64. sayfada.

Satranç tahtasında 
iki kanat vardır. 
Vezirin bulunduğu 
taraf vezir kanadı, 
şahın bulunduğu taraf 
şah kanadı olarak 
adlandırılır. 

Rok Yapmanın Kuralları:

1. Şah ve rok yapılacak kale 
oynanmışsa rok yapılamaz.

2. Şah ve rok yapılacak kale arasında 
hiç taş olmamalıdır.

3. Şah tehdit altındaysa rok yapılamaz.

4. Rok yaparken şahın geçtiği kareler 
tehdit altında olmamalıdır.
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