‘ZORLU’ defans
Çevirerek ve uyarlayarak yazan: Okan Zabunoğlu
Kaynaklar: Zia Mahmood’un “The Guardian Weekly” adlı İngiliz gazetesindeki briç köşesi (Aralık-1995)
ve “London Metropolitan Bridge Association” ağ sayfası: http://www.metrobridge.co.uk/

1894-1941 yılları arasında yaşamış olan Richard Lederer (İngiliz) Acol sisteminin öncülerinden
iyi bir briç teorisyeni ve oyuncusu olarak ün yapmıştı.
1946 yılında Richard Lederer’in oğlu Tony babasının anısına “Richard Lederer Memorial Cup”
ismiyle Londra briç kulüpleri arasında bir turnuva başlattı.
Tony’nin 1976’da ölümünden sonra, turnuvanın adı “Lederer Memorial Trophy” olarak
değiştirildi ve yarışmaya uluslararası bir nitelik kazandırıldı.
Londra Metropolitan Briç Birliği (“London
Metropolitan Bridge Association”) tarafından
organize edilen bu son derece prestijli turnuvaya
İngiltere’den ve uluslararası arenadan en gözde
çiftlerin oluşturduğu 8 takım davetli olarak
katılabiliyor.
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Salvo-Nafiz ortaklığının bu turnuva sırasında
İrlanda takımına karşı oynadığı yandaki el,
onların uluslararası briç dünyasındaki saygın
yerinin iyice sağlamlaşmasına katkıda bulundu
(o dönemde henüz “blue ribbon” ikiliyi
kazanmamışlardı; o bundan 6 sene sonra geldi).
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İrlandalı çift aşağıdaki sekans ile 6♦’ya ulaştı.
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1995 yılında Salvador Assael ve Nafiz Zorlu bu
turnuvaya davet edilmişti. O sene Nafiz ve
Salvo’nun takımı finalde Bernard Teltscher,
Tony Priday, Willie Coyle, Victor Silverstone
ve David Edwin’den oluşan İngiliz takımına
kaybetti.
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Deklarelerin açıklamasını boş verip kart oyununa geçelim; sonuçta 6♦ (her atağa) sorunsuz gibi
gözüküyor.
Batı ♥4 atak etti. Güneyde oturan meşhur İrlandalı oyuncu Hanlon yerdeki ♥J ile ilk löveyi
kazandı, iki turda dışarıdaki kozları bitirdi ve yerden ♣ oynadı.
Doğudaki Nafiz Zorlu ♣J (!) verdi ve deklaranın ♣K’sı löveyi
kazandı. Deklaran ♠A’a gitti, yerden bir ♣ daha oynadı; Doğudan
♣5. Vee Hanlon düşünmeye başladı… …
Sorunsuz gibi gözüken 6♦’da ciddi bir sorun mu çıkmıştı yoksa?!
Zia Mahmood, “The Guardian Weekly” gazetesindeki 10 Aralık
1995 tarihli briç köşesini bu hamleye ayırmış ve deklaranın neler
düşündüğü hakkında şu yorumu yapmıştı: “Güney’in şuna karar
vermesi gerekiyordu: Doğudaki oyuncu ♣JTx’ten ilk turda ♣J
verecek kadar salak (“idiot”) mı, yoksa ♣AJx’ten ilk turda ♣J
verecek kadar dahi (“genius”) mi?”
Hanlon uzunca bir sure düşündükten sonra ♣Q oynadı ve 6♦’yu
yaptı. Aslında Hanlon böylesi üst düzey (davetli) bir turnuvaya
katılan bir oyuncunun salak olmayacağını tabii ki biliyordu; asıl kafasını
kurcalayan şey, nasıl olup da ♣AJx’ten ilk turda ♣J verilebileceği idi…

Nafiz Zorlu

Sonuçta deklaran (aslında olmayan!) sorunu çözmüştü. Bu defans, ne 6♦’nun akıbetini ne de
turnuvanın sonucunu etkiledi. Mamafih, Nafiz Zorlu’nun ♣J hamlesi ”1995 Lederer Memorial
Trophy”nin ‘en iyi defans’ ödülüne layık görüldü.

Bu elde Salvador Assael değil, Nafiz Zorlu başrolde.
Fakat Salvo’nun aydınlık bakışlarını ve gülen yüzünü
görmek (azıcık içimiz burkulsa da) her daim güzel.
Salvador Assael (1954-2013)

