Kim Kazandı?
Nakleden: Doğan Üzüm
Kağıda döken: Okan Zabunoğlu

Söz konusu maç sırasında çekilmiş bir fotoğraf (Üçüncü Açık Avrupa Briç Şampiyonası, Antalya-2007).

Pakistan asıllı ABD vatandaşı Zia Mahmood zamanımızın en meşhur briççilerinden biridir;
belki de en meşhuru. Şöhretini son derece yaratıcı briç stilinin yanı sıra, masadaki sportmen,
rahat ve esprili tavırlarına da borçludur. Bu nedenle olsa gerek, sürekli kazanır; maçı
kaybederken bile kalpleri kazanmanın bir yolunu bulur!
2007'de Antalya'da yapılan Üçüncü Avrupa Açık Briç Şampiyonasında, Karışık (‘Mixed’)
Takımlar müsabakasının ilk turlarında Zia'nın takımı bir Ankara takımı ile karşılaştı. Ankara
takımının bir ayağında Doğan Üzüm ile Ayşe Tansı oynuyordu ve Zia'nın masasına oturmak
onlara düştü. Ayşe turnuva bricine başlayalı henüz bir-iki yıl olmuştu ve doğal olarak ne
Zia'yı ne de ortağı (muhtemelen dünyanın en meşhur bayan briççisi) Sabine Auken'i
tanıyordu. Ve bu belki de bir avantajdı.
Fakat, Ayşe böylesi durumlarla karşılaşabileceğini önceden tahmin ederek tedbirli davranmış
ve turnuva başında Doğan'a tembih etmişti: "Eğer meşhur birilerine denk gelirsek, beni
önceden uyar, oldu mu?" Doğan da "Tabii tabii, sen hiç merak etme, yalnızca oyununu
oynamaya bak." demişti.
Ayşe, Zia ile aynı perdeye oturur oturmaz masanın etrafındaki seyircileri fark etti ve Doğan'a
Türkçe sordu: "Yoksa bunlar meşhur birileri mi?" Doğan hiç tereddütsüz dönemin en büyük
yalanını söyledi: "Hayır hayır, sen oyununa bak."
İlk ellerden birinde Zia bir 3minör kontratında deklaran oldu. Defans sert ve dakik bir şekilde
karşılıklı çakalarla başladı; Zia henüz el tutamadan kontrat bir içeri girmişti bile. Hala koz ası
da Ayşe'deydi. Ayşe rahat bir tavırla koz asını çekerek Doğan'ın elindeki son kozu topladı ve

sonra da onun çaktığını bildiği rengi döndü. Doğan kozu bittiği için çakamadı ve kontrat
yalnızca iki battı. Zia biraz şaşırmış bir şekilde perdenin altından Doğan'a doğru eğildi ve
sordu: "What is going on here, you still had a trump?" (Neler oluyor burada, sende hala koz
vardı?)
Doğan hemen yanıtladı: "Turkish hospitality!" (Türk misafirperverliği.)
Ayşe ve Doğan artı skorları peş peşe yazıp durdular, toplam 10 ellik maçın ilk 9 elinde bütün
skorlar onların hanesindeydi. Son elde Zia yine bir 3minör kontratına geldi; bu defa bir fazla
yaptı ve hanesine ilk skoru yazdı. Sonra da, masayı terk etmek yerine, oturduğu yerden
sakince perdenin altına doğru eğildi ve elini uzatarak Sabine'e seslendi: "Yess, pard; we
finally had a plus, give me a five". (Heyy ortak, nihayet bir artı skor yazdık, çaak.")
Sanırım maçın sonucunu merak etmiyorsunuzdur, ama yine de söyleyelim: herkes kazandı.
NOT: Bu hikaye 2008 yılında Ankara Kontrat Briç Spor Kulübü Derneği bülteninde yer almıştı.

