Çok güzel hareketler bunlar!
Okan Zabunoğlu
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Dördüncü Açık Avrupa Takım Şampiyonasında (2009, San
Remo – İtalya) yukarıdaki sekans sonucu 3SA’ye ulaşan
Güneydeki deklaran ile beraber kart oyununu hem irdeleyelim
hem de oynayalım.
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Masaya oturduğumuzda sormuştuk; rakipler büyük apel, düz
sayı (büyük-küçük=çift) oynuyorlar, standart atak ediyorlar
ve 3-3 minörle 1♣, 4-4 minörle 1♦ açıyorlar.
♥Q ve ♥J Batıda olduğuna göre, ♦A ve ♦K Doğuda olmalı.
♥’ü kazanınca ♦’lar üstüne oynayarak 2 ♠, 1 ♥, 3 ♦ ve 3 ♣
şeklinde 9 löve almayı planlıyoruz.

Batının atağı en az 4 tane ♥’den değilse, zaten batarız. Yapılacak ilk şey ♥’ü uygun zamanda
(yani Doğunun 3 tane ♥’ü varsa, üçüncüde) almak; yoksa 3 ♥ ve 2 ♦ veririz.
Ancak daha önemli bir sorun var. Diyelim ki ♥’ü 2 kere bağışladık ve üçüncü ♥’ü alıp ♦ oynadık;
Doğu (ilk veya ikinci) ♦’yu kazanınca doğal olarak ♣ dönecek ve el antremiz kalmayacak. ♣’i
kazanınca diğer 2 alıcı ♣’i de çekmeli mi, çekmemeli mi? Eğer çekersek, Doğunun 4 tane (veya
daha fazla) ♣’i varsa, biz ♦’ları sağlayamadan defansın beşinci lövesi açığa çıkar; çekmezsek,
Doğunun 3 tane ♣’i varken (eli 4333 ise), Doğu üçüncü ♦’yu alıp ♠ dönerek kontratı batırır.
İyi de ♣’leri çekmediğimiz hangi durumda kontratı yaparız ki? Doğudaki 3334’e hala
yapamayız. Ancak Doğuda ♦AK sek ise (mesela, eli 4324 veya 3325 ise) yaparız galiba...
Eğer Doğunun ♥’ü 2 tane ise, işimiz daha kolay. O zaman ikinci ♥’ü alırız; Doğu ♦ ile el tutunca
♣ gelirse, 3 büyük ♣’i çekip yerden 2 tane ♠ atar ve ♦ oynarız. Bu durumda Doğunun ♣’i 4 tane
de olsa kontratı yaparız, vs. vs...
En baştan bu kadar analiz yeter, oynamaya başlayıp gelişmeleri izleyelim.
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Oyun
İlk löveye Doğu ♥7’li verir, biz ♥6’lı. Doğu ilk lövede ♥K’sını ‘debloke’ etmediğine göre ♥’ü 3
tane olmalı. Batı ♥J ile devam eder, Doğudan ♥K. Bu ♥’ü de bağışlıyoruz.
Doğunun ♥ dönüşünü kazanmak üzere elimizde ♥A’ını hazır tutarken, Doğu beklenmeyen bir
hamle yapar: ♠Q??
Bu iyi oldu galiba; 2 el antremiz de duruyor. Yerde ♠T’lu olduğu için ♠’ten de bir tehlike yok.
Doğu, puanları sayarak, ♣’lerimizin sağlam olduğunu ve ortağında sağlanacak ♥’e antre
bulamayacağını düşündü herhalde.
Batı ♠’e ♠5’li verir, löveyi ♠A ile kazanıp ♦4’lü oynarız: Doğudan ♦3’lü, elden ♦Q, Batıdan ♦6’lı.
Löveyi kazanırız.
♦ devam ederiz: Batıdan ♦2’li, yerden ♦J ve Doğu ♦K ile kazanıp beklenmeyen bir hamle daha
yapar: ♠J?!
♠T’lu löve oldu. Hmmm... Ama yerdeki ♦’lara ulaşamıyoruz artık. 3 ♠, 1 ♥, 1 ♦ ve 3 ♣: 8 ediyor.
Ele antre sorunumuzun kalmadığına sevinirken yere antre sorunu çıktı. Bir çare bulmak lazım...
Batı ilk ♠’e ♠5’li vermişti, şimdi ♠6’lı verdi; bu noktada yanlış sayı vermesi çok zor, demek ki
Batının doğuştan 3 tane ♠’i vardı. Bu durumda Doğunun dağılımı 4333 olur. O halde ... ♠T’luyu
kurtarıp, Batıya bir ♣ verirsek, beşinci ♣’i sağlayarak dokuzuncu löveye ulaşırız. İşte çözüm
bulundu.
♠T’luyu çeker (Doğudan ♠9’lu, elden ♦, Batıdan ♠7’li) ve yerdeki ♣8’liyi oynarız; Doğudan
♣T’lu.
Niye ♣T’lu koydu ki Doğu? Ya ♣’leri JT9 üç parça ya da eli Batıya vermemize engel olmaya
çalışıyor. Hiç fark etmez, dördüncü ♣ Batıda oldukça dokuzuncu löveye ulaşacağız.
Bu löveyi ♣A ile kazanıp (Batıdan ♣4’lü) ♣K’yı çekeriz: Batıdan ♣J gelir (nedense!), Doğudan
♣2’li. ♣Q’ını da çekeriz (Batıdan ♣6’lı?!) ve ♣ ile çıkarız. Batı dördüncü ♣’e ♥ atar! Doğu ♣’i
♣9’lu ile kazanır ve ♦A’ı ile ♠3’lüsünü göstererek kartlarını ‘bord’a sokar.
Nası yani, dördüncü ♣ Doğuda mı? Dördüncü ♠ de Doğuda?? Yok canım, olamaz. Doğunun eli
4333 değil miydi? Başka ne olabilir ki? ... ... Haaa, 4234... tabii yaa 4234...*&*%*#*$... Kötü
kazıklandık. Üstüne üstlük 2 battık, ♥A’ı da badem oldu.

Nihai analiz (“post mortem”)
Bu kontratı savunurken Doğunun yaptığı güzel hareketlere şöyle bir bakalım: ilk ♥’e küçük
vermek, [♠QJ93]’ten yerdeki [♠AKT2]’ye doğru iki kere ♠ oynamak ve yerden oynanan ♣’e
♣T’lu girmek.
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Tüm bu güzel hamlelere rağmen deklaran kontratı yapabilir miydi? Oynayanın gözden kaçırdığı
bir karşı-hamle var mı? Varsa, nerede? (Oynayan ilk ♥’ü veya ikinci ♥’ü alsaydı yapıyordu kontratı,
ama bunları bilmek mümkün değil.)

Deklaran beşinci lövede, yani yerden ilk ♦’yu oynayıp
elden kazandıktan sonra (yandaki pozisyonda), ikinci
♦’yu oynamak yerine ♥A’ını çekmeliydi; ♥A’ı Doğuyu
3 renkten skuiz eden güzel bir hamle olurdu.

Kuze y
♠ KT 2
♥9
♦JT98
♣8

2

D

G ü ne y
♠8
♥A
♦75
♣AKQ75

Doğu
♠J93
♥♦AK
♣T932

Bu noktada ♥A’ını çekmenin herhangi bir sakıncası yok.
♥A çekilse de çekilmese de Doğunun dağılımı 4333 ise
kontrat oluyor, 3334 ise batıyor; o halde, ♥A’ını çekmek
masadaki orijinal dağılıma karşı şık bir tedbir oluyor.
NOT: Çok ironik bir vaziyet: Deklaran, (Doğunun ♠Q
oynadığı üçüncü löve hariç) ilk beş lövenin dördünde ♥A ile
löve alma fırsatı varken alsaymış, kontratı yapıyormuş;
sonrasını hatırlıyorsunuz: o ♥A’ını son lövede Doğunun sağ
♠3’lüsüne vererek 2 battı.

Güneydeki (İspanyol) oyuncu, Doğunun güzel hamlelerine aynı
güzellikte bir hamle ile karşılık verme fırsatını kaçırmıştı, ama
maç sonunda Doğunun yanına gelip “very very well done,
congratulations” diyerek elini sıktı; böylece güzel hareketlere bir
yenisi daha eklendi.
Doğu: Süleyman Kolata

Güzel hareketler bu kadarla da kalmıyor; gözden kaçırılmaması
gereken bir güzel hareket daha var arada.
Hatırlarsanız, deklaranın çektiği ikinci ♣’e Batıdan ♣J gelmiş,
üçüncü ♣’e ise Batı ♣6’lı ile uymuştu. Batı ikinci ♣’e ♣J’yi
atmasaydı, deklaran ♣Q çekmek yerine küçük ♣ oynayarak kontratı
yapabilirdi. Oynayanın Doğuya plase ettiği dağılıma göre böyle
oynama ihtimalinin oldukça düşük oluşu, ♣J’nin ikinci ♣ lövesine
atılmasının bir diğer güzel hareket olmasına mani değil.
Batı: İsmail Kandemir

SON SÖZ: Oyunumuzu daha da güzelleştiren güzel hareketlerle dolu bir el...
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Tüm dağılım:

NOT: Doğu dördüncü lövede oynanan ilk ♦’yu
kazanıp ♠ dönse kontratı (teorik olarak)
batırabilir miydi? Yanıt: Hayır.
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