5. Çok kötü bir şlem ama...
(Erol Turan bildirdi. Ankara Dörtlü Yarı Final etabı, 15/1/2017.)
Güney'den 1♠ açınca frenler tutmadı ve
kendimizi 6♠'te bulduk. Atak: ♠9.
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♠’ler 5-0 değilse sekiz direkt löve var. Bu el
“4♠’in en iyi oyun tarzı nasıl olmalı?” diye de
sorulabilirdi! Neyse, biz geldiğimiz kontrata,
6♠’e bakalım.
(NOT: Kart oyunu analizini sadeleştirmek için
tüm markalar en küçük olarak verilmiştir.)
Üç kere ♥’e çakarak ♥A’ının düşmesini ummak
tek yol gibi gözüküyor. Bunun bir sonuca
ulaşması için başka şartlar da sağlanmalı: ♠’ler
3-2 (veya 2-3) dağılmış olup ♦K empası
geçmeli. 6♠’in yapılabilmesi için gereken ön
şartlar şunlar:

(1) ♠’ler 3-2 (veya 2-3) olmalı (% 67,8)
(2) ♦K Batı’da olmalı (% 50,0)
(3) ♥A üç parçadan düşmeli (% 10,5)
(♥A’ının iki parçadan düştüğü durumu ihmal ettik.)
Bu şartların hepsinin birden gerçekleşme olasılığı % 3,56. Ancak bu durumda bile altı ♠,
bir ♥, iki ♦ ve iki ♣ ile 11’e geliyoruz ve hala bir löveye ihtiyacımız kalıyor. (6♠
gerçekten çok kötü bir kontratmış.)
Onikinci löve minorlerden gelmeli. Uygun zamanda minörlerin birinden bir löve
bağışlarsak 12 löveye ulaşabiliriz belki.
O halde yukarıdaki ön koşullara ilaveten minörlerle ilgili koşullar da var. Bir rakipte bir
minör şikan iken veya ♦ tek iken kontratı yapamayız, çünkü yere yeterince antre
bulamayız. Minör renkler 2♦-5♣ veya 5♦-2♣ olarak dağılmışsa da şansımız yok, çünkü
minörlerden ekstra bir löve üretmemiz olanaksız.
Geriye kalan dağılımlar (ön şartları da içerecek şekilde) şunlar: [3♠-3♥-3♦-4♣], [3♠-3♥4♦-3♣], [2♠-3♥-4♦-4♣], [2♠-3♥-3♦-5♣].
Doğu’da veya Batı’da bu dağılımlardan biri varsa kontratı yapma şansımız var.
Yukarıdaki ön koşullara minörlerle ilgili bu yeni koşullar da eklenince % 3,56 olan
başarı şansı % 2,55’e düşer.
İyi de hala işimiz bitmedi. Yukarıdaki dört dağılımın hepsine birden 6♠’i yapamıyoruz.
Hangi minör üstüne oynayacağımıza karar vermemiz lazım.
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♦ üstüne oynamaya karar verirsek: ♦A ve ♣K’yı kullanmadan önce bir ♦ lövesi
bağışlamalıyız. Bu durumda kontratı sadece ♦ partaj iken yapabiliriz; yani, herhangi bir
rakipte [3♠-3♥-3♦-4♣] veya [2♠-3♥-3♦-5♣] varken.
(NOT: Doğu’da 2-3-3-5 varken Batı’nın 3-6-3-1’den tek ♣’ini çıkmadığını varsaydık.)
♣ üstüne oynamaya karar verirsek: uygun zamanda bir ♣ bağışlamamız gerek. Bu
durumda kontratı ♣ partaj iken ya da bir rakipte 4-4 minör varken (skuiz yoluyla)
yaparız.
♣ üstüne nasıl oynayacağımıza bakalım.
Löve 1: ♠ atağını elden al. (Yerden alırsak da plan çalışır ama elden almak daha iyi gibi
duruyor.)
Löve 2: ♣ oynayıp boşla.
Löve 3: Defans ne dönerse dönsün yerden al. Diyelim ki defans ♠ döndü; ♠J ile kazan.
Löve 4: ♥’e çak.
Löve 5: ♦Q’a git.
Löve 6: ♥’e çak.
Löve 7: ♣K’ya git.
Löve 8: ♥’e çak. (♥A düştü, elde koz kalmadı.)
Löve 9: ♦A’a git.
Löve 10: ♠A çekip dışarıdaki son kozu toplarken elden ♦ at.
Löve 11: Sağ ♥K’yı çek, elden ♦ at.
Löve 12: ♣A’a gel.
Löve 13: Sağ ♣’i çek.
Bu oyun sadece ♣ partajına değil, Doğu’da veya Batı’daki [2♠-3♥-4♦-4♣] dağılıma da
çalışır. Yandaki pozisyonda (yerdeyiz),
♠A’ından sonra ♥K’yı çektiğimizde 4-4 minör
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♦ üstüne oynarsak Batı’da veya Doğu’da [3♠3♥-3♦-4♣] veya [2♠-3♥-3♦-5♣] varken yaparız
kontratı.
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Hangisinin olasılığı yüksek?
3-3-4-3 ile 3-3-3-4 dağılımın olasılığı tastamam aynı. Ama 2-3-4-4 ve 2-3-3-5’in olasılığı
aynı değil. [NOT: Genel olarak (hiçbir koşul yokken) herhangi bir elin 4-4-3-2 dağılıma
sahip olması olasılığı % 21,5, 5-3-3-2 olma olasılığı ise % 15,5.] Bu elde şimdiye dek
not ettiğimiz tüm koşulları ve Kuzey-Güney ellerini (“Dealer” gibi) bir bilgisayar
yazılımına girerek hesap yaparsak sonuçlar şöyle çıkıyor:
[3♠-3♥-4♦-3♣] = % 31,7
[2♠-3♥-4♦-4♣] = % 23,6
Bu ikisinin toplamı, yani ♣ üstüne oynamanın başarı olasılığı = % 55,3.
[3♠-3♥-3♦-4♣] = % 31,7
[2♠-3♥-3♦-5♣] = % 13,0
Bu ikisinin toplamı, yani ♦ üstüne oynamanın başarı olasılığı = % 44,7.
♣ üstüne oynamak ♦ üstüne oynamaktan daha iyi.
(NOT: Doğu’da 2-3-3-5 varken Batı’da 3-6-3-1 olurdu ve Batı ♣ atak edebilirdi; bunu da
dikkate alsaydık fark daha büyük olurdu.)
Tüm koşulların sağlanmasının olasılığı 2,55 idi. Şimdi bunu 0,553 ile çarparsak ♣ üstüne
oynamanın toplam başarı şansı olarak % 1,41 buluruz (♦ için ise bu % 1,14 olur). Ne fark
ama! (NOT: 1,41 ile 1,14’ü oransal olarak kıyaslarsak 1,41 % 24 daha yüksek.)
Tüm ellere (orijinal markaları ile) bakma zamanı geldi.
♣ üstüne oynamaya karar verdiğimiz için
maalesef batıyoruz.
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% 2,55 gerçekleşmişken batmak da hiç
hoş olmadı. Denizi geçip derede
boğulduk!
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Kim takar olasılığı; ben karar değiştirip
♦ üstüne oynuyorum arkadaş... Hem
zaten, bu elde olasılığı düşük şeylerin
gerçekleşme ihtimali daha fazla gibi
durmuyor mu!
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NOT:
Aslında orijinal markalar ile ♣ üstüne
oynarken Doğu’ya ♣Qx iki parça plase
edebilirsek 6♠’i hala yapabiliriz. İlk altı
löveyi aynen yukarıdaki gibi oynarız,
ama Löve 7’de ♣K’ya değil, ♣T’luya gideriz. Şöyle ki:
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Löve 1: ♠ atağını elden al.
Löve 2: ♣7’liye doğru oyna (Doğu ♣Q ile kazanır).
Löve 3: Doğu ♠ döner; yerden al.
Löve 4: ♥’e çak.
Löve 5: ♦Q’a git.
Löve 6: ♥’e çak.
Löve 7: ♣T’a git.
Löve 8: ♣K çek.
Löve 9: ♥’e çak (♥A düştü).
Löve 10: ♣A çek.
Löve 11: ♦A’a git.
Löve 12: ♠A çek.
Löve 13: ♥K çek.
Ancak, bu oyun tarzında ♣ partaj iken (♣J empası geçse bile) batıyoruz...
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