Problem 6 ve çözümü
Uzun zamandır arşivimde yer alan, kaynağını bilemediğim zor bir problem. “Zorluk derecesi”
kişiye göre değişir tabii ki ama bu elin zamanında beni çileden çıkardığını hatırlıyorum. Eminim,
önümüzdeki günlerde çözümü derli toplu yazmak için tekrar analiz ederken yine uğraştıracak...
Güney tarafından her atağa 5SA.
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ÇÖZÜM
♠ atak ile başlayıp sıra ile gidelim.
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1. ♠ atak: İlk ♠’i kazanıp ♦ oynarız; Batı
onör koyar, yerden alıp ♣A’a geliriz.
1.a Batı ♣K’yı atmaz.
İki tur ♦ ve alıcı ♠’i çekip, ♣ ile eli Batıya
veririz. Batı ♥K oynarsa boşlarız. 2♠, 2♥, 4♦
ve 3♣ ile 11 löve.

1.b Batı ♣K’yı atar.
♦ oynarız, Batı örter, yerden alıp ♣8’li
oynarız. Doğu örter, elden ♣Q ile kazanıp
♦’yu çeker ve ♥A’a gideriz. Son 6 kartta,
yandaki pozisyondayız, henüz hiç el
vermedik. Yerdeki sağ ♦’yu çektiğimizde
Doğu ♠ atmak zorunda, elden ♣6’yı (!) atarız
ve ♠Q’a gelip ♠ ile eli Doğuya vererek ♣’e
yatırırız. 2♠, 1♥, 4♦ ve 4♣ ile 11 löve.
Dikkat: Eğer üçüncü lövede yerden ♣A’a
gelmeyip, ♠ ile ele gelmeye kalkarsak,
yukarıdaki oyun sonu için gerekli ele ♠
antresini zamansız kullandığımız için batarız.
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2. ♥ atak
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2.a ♥K atak
İlk ♥’ü kazanıp ♣A ve ♣6 oynarız. Batı ♣K ile
kazanıp ♥ devam eder; ♥’ü elden alır ♦
oynarız. Batı örter, ♣Q ile ele, bir ♦ daha, Batı
yine örter. ♦’da bloke kaldık, ama ♣J çekip
eldeki büyük ♦’yu atarak blokasyonu çözeriz
ve şimdi yerdeki ♦7’liyi çektikten sonra, son 4
kartta yandaki pozisyona ulaşırız. Yalnızca bir
el verdik. Son ♦’yu çektiğimizde Batı skuiz
olur.
Dikkat: ♣A’a geldiğimizde ♦ oynarsak sorun
çıkar. Bu durumda Batı ♣K ile el tutunca ♦
onörünü oynayarak yer ile bağlantımızı
koparır.

2.b ♥J atak
İlk ♥’ü elden ♥Q ile kazanıp ♦ oynarız. Batı örtünce yerden alır, ♣A ve ♣ veririz. Batı ♥ de dönse
♦ da ♥K ataktan sonraki oyun sonuna ulaşırız.

3. ♦Q atak
Yerden kazanıp ♠A’ına geliriz. (Dikkat: Eğer ♣A’ına gelirsek kontratı yapamayız! Bunu en
sonunda analiz edeceğiz.)
3.a Batı ♠K’yı (♠A’ın altına) atmaz.
İki tur ♦ çeker ve küçük ♠ ile eli Batıya veririz. Batı ya ♥ ya da ♣ dönmek zorunda.
3.a.1 Batı ♣ dönerse:
♣Q, ♣A ve ♠Q çekip ♣J’ye gideriz. Yandaki
pozisyonda yerdeki son ♦’yu çektiğimizde
Batı ♥ - ♥ skuizi olur.
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3.a.2 Batı ♥K dönerse:
♥A ile kazanır, yerdeki son ♦’yu çekeriz,
elden ♥ defos. Şimdi ♣A’a gelir, ♠Q çekeriz.
Son 4 kartta şu pozisyonda eldeyiz. Yalnızca
bir löve verdik.
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NOT: Aslında ♣A’a gelmek yerine, ♣Q’a
gelirsek de aynısı olur. Batı ♣K ile alır, ve
sonra ♥Q üzerine Doğu skuiz olur.

3.a.3 Batı ♥J dönerse: (Bana en zor gelen
varyant!)
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♣Q oynarız. Batı alır ve ♥ döner. Doğu
ortağının döndüğü bu ♥ üzerine skuiz olur.

♠JT
♥♦♣T9

Elden ♥Q ile alır, ♠Q, ♣A ve küçük ♣ oynarız.
Batı ♣K ile alır. Son 4 kartta şu pozisyonda el
Batıda, tüm löveleri almamız gerek.

İşte bu noktada kimbilir kaç kere takıldım.
Diğer tüm varyantlar çözülmüştü, ama bunu
çözemiyordum. O zaman belki de başka bir
yerde hata olduğunu düşünerek geri dönüp ta
GÜNEY
baştan herşeyi tekrar tekrar gözden geçirmek
gerekti. Ama diğer herşey yerli yerindeydi, bu
♠5
♥62
varyantın bir çözümü olmalıydı… İyi de zaten
toplam 4 tane kart kalmış; el Batıda, o da
♦♣Q
mecburen ♥ dönüyor ve yerin ♥A’ı ile
kazanıyoruz, yani hepsi hepsi 3 tane kart var!
Bu noktada olası bir çözümü görememek mümkün müydü!? Mümkünmüş; nihayet çözümü fark
ettiğimde neredeyse “evreka” diye bağırmak gelmişti içimden.
Batı ♥ oynar, yerden ♥A ile alırız, Doğu ♠ defos eder, sağ ♦’yu çekeriz. Doğu ne atsın? ♣ atarsa
eldeki ♣Q’ını atarız, yer sağ. Doğu ♠ atarsa, ♣Q’ı atmayız, çünkü elimizdeki ♠ sağ.
3.b Batı ♠K’yı (♠A’ın altına) atar.
♦ devam ve üçüncü ♦’dan sonra ♣A:
3.b.1 Batı ♣K’yı (♣A’ın altına) atmazsa:
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♠Q’ını tahsil edip, küçük ♣ ile eli Batıya veririz. Şu ana dek bir tek ♣K’ya el verdik. Batı ♥’den
yatar. ♥K oynarsa bağışlıyoruz tabii ki; (1.a) ile aynı oyun sonu.
3.b.2 Batı ♣K’yı (♣A’ın altına) atarsa:
Bu noktada iki siyah Q da elimizde iken hemen bir ♥ laçkalamak gerek (♥’ü kimin aldığı
önemsiz). Defansın en iyi dönüşü ♠; ♠Q ile kazanıp ♥A’a gideriz. Son 5 kartta, yerdeyiz ve
durum şöyle:
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Önce ♦’yu çekeriz, Doğu ♠ atmak zorunda, biz
eldeki ♥’ü atarız. Şimdi ♣8 oynarız, Doğu
örtmezse, ♣8 löveyi kazanır; ♣Q’a gelip, ♠ ile eli
Doğuya verir ve yerdeki ♣J’yi löve yaparız. Doğu
♣8’liyi örterse, ♣Q ile kazanıp ♠ ile eli Doğuya
veririz. Doğu küçük ♣ gelirse el sağ, büyük ♣
gelirse yer sağ.
DİKKAT: Bu oyun sonunu (1.b)’deki ile
karşılaştırmakta fayda var; (1.b)’deki benzer
oyun sonunda elimizdeki ♣6’lıyı yerin son ♦’suna
defos ederek kontratı yapabilmiştik. Şimdi ise
♣6’yı defos edecek tempoya gelemedik, ama
gelinen noktada buna gerek de kalmadı (çünkü ♥
laçkaladık).

TUZAKLAR
♦Q ataktan sonra, Batı önce ♠K’yı sonra da ♣K’yı debloke edince, tek çare hemen ♥ laçkalamak.
Hiç ♥ bağışlamadan (1.b)’deki pozisyona ulaşmaya çalışırsak, eldeki ♣6’lı başımıza bela olur.
♥’ü ne zaman bağışladığımız da önemli. Mesela, ♠Q çekip ♥ laçkalarsak defans ♣ dönerek; ya
da ♣Q çekip ♥ laçkalarsak defans ♠ dönerek kontratı batırır. İki siyah Q’ı da çekip ♥
laçkalamaya kalkarsak Doğunun ♥7’lisi sorun yaratır.
(3.a.1)’deki gibi Batıya karşı ♥ - ♥ yatırma skuizi peşinde koşmak gelebilir aklımıza. Ama o da
çalışmaz. Çünkü henüz hiç love veremedik, yani sayıyı düzeltemedik.
Bana en zor gelen varyant (3.a.3)’tü, ama iki siyah K’nın feda edildiği bu varyant da epey sorun
yarattı.
4. ♣ atak: En kolayı. Diğer ataklara 5SA yaptıktan sonra ♣ atağını konuşmaya gerek yok.
Onun yerine, ♦Q atağını yerden aldıktan sonra, niye ♣A’a gelirsek kontratın battığını irdelemek
daha iyi olur. Hem bu zaten problemin eksiksiz çözümü için de gerekli. Ama ben bıktım artık bu
elden, onu da meraklısına bırakıyorum.
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