
Kamisado
Kamisado iki kişilik soyut bir strateji oyunudur. Her bir oyuncu 8 adet sekizgen ‘ejderha kulesini’ yönetir. Kulelerin her birinin ‘rengi’ bir Çince 

(Kanji) sembol ile belirtilmiştir. Bu semboller ilgili renklerle boyanmıştır. Bu sayfadaki Hızlı Başlama Kuralları ‘Temel’ oyuna hemen başlayabilmeniz 
için ihtiyacınız olan herşeyi sağlamaktadır. Daha detaylı kurallar ve ‘Maç’ yönergeleri için sayfa 3-8’de bulunan ana kurallara başvurunuz.

Kamisado HızlıBaslangıç Kuralları

Hazırlık
Kimin beyaz kimin siyah olacağına karar verin. Oyun alanını, beyaz 
ejderhaların olduğu köşelerin beyaz kuleleri kullanacak oyuncunun ve 
siyah ejderhaların olduğu köşelerin siyah kuleleri kullanacak oyuncunun 
önünde olacak şekilde yerleştirin. Her bir kulenin rengi üzerinde durduğu 
karenin rengi ile eşleşebilecek şekilde, tüm kulelerinizi (siyah veya beyaz) 
Başlangıç Sıra’nıza (size en yakın olan sıra) yerleştirin (kahverengi kule 
kahverengi karenin, yeşil kule yeşil karenin üzerine vs.).

Oyunun Amacı
Kulelerinizden birisiyle rakibinizin Başlangıç Sırasına ulaşmak.

Oyun
Oyuna siyah başlar ve ilk hamlesi için bir kule seçer. Siyah tarafından 
yapılan bu açılış hamlesinden sonra, oyuncular aşağıdaki üç kurala 
uyarak sırayla bir kule oynayarak oyuna devam ederler:

1. Hamle

Bir kule bir eksen üzerinde düz veya çapraz  olarak hep ileriye (asla 
yanlara veya geriye değil) olacak şekilde istenildiği kadar hareket 
ettirilebilir. Kule yalnızca boş kareler boyunca ilerleyebilir ve üzerinde başka 
bir kulenin bulunduğu bir karenin üzerine yerleştirilemez.  Bir kule başka bir 
kulenin üzerinden ‘atlayamaz’. Bir kule köşeleri birbirine değen karelerde 
bulunan iki kule arasından geçerek çapraz olarak hareket edebilir.

2. Aktif Kule

Her hamlede, rakibinizin hamlesini sonlandırdığı karenin rengiyle eşleşen 
kulenizi oynamalısınız. Bu kuleye bu hamlede ‘aktif’ kule denir.

3. Engelleme

Eğer hareket edebiliyorsanız hamlenizi mutlaka yapmalısınız. Ancak her 
türlü ileri yönde hareketinin engellenmesinden dolayı kulenizi hareket 
ettiremiyorsanız, hamle sırası rakibinize geçer. Rakibinizin oynamak 
zorunda olduğu kule ise sizin oynayamadığınız engellenmiş kulenizin 
üzerinde bulunduğu karenin rengi ile eşleşen kuledir. 

Teoride her iki oyuncunun da kulelerini oynayamayacağı bir ‘kilitlenme’ 
durumu oluşabilir. Böyle bir durumda, oyunun kilitlenmesine sebep olacak 
şekilde, en son hamleyi yapmış olan oyuncu oyunu kaybeder.

Oyunun Sonu
Kulelerinden biriyle rakibinin Başlangıç Sırası’na ulaşan ilk kişi oyunu 
kazanır. 
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