El Hikayeleri (6) Az Zarar = Çok Kazanç
Ankara Dörtlünün Jeofizik-BSK yarı final etabında 10/1/2014 Cuma gecesi oynanan 28 elin en heyecanlısı ve
deklaranlar için masada muhtemelen en fazla hayal kırıklığı yaratanı aşağıdaki eldi.
Önce istatistikleri vereyim. Bu eli hep DoğuBatı oynamış ve hep batmış. Tüm kontratlar
ve skorlar şöyle:
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5♣ kontrlu -1 : -200
6♣ kontrsuz -3: -300
4♥ kontrlu -5 : -1400 (5 löve alınmış)
5♥ kontrlu -2 : -500 (9 löve alınmış)
5♥ kontrlu -3 : -800 (8 löve alınmış)
5♥ kontrlu -4 : -1100 (7 löve alınmış)
5♥ kontrlu -5 : -1400 (6 löve alınmış)
6♥ kontrlu -5 : -1400 (7 löve alınmış)
İlginç olan ne biliyor musunuz!? Dört, beş ve
altı seviyelerinde toplam 6 kere ♥ kontratı
oynanmış; ve bu kontratlarda 5 löve, 6 löve,
(iki kere) 7 löve, 8 löve ve 9 löve alınmış.

Oysa, herhangi bir ♥ kontratında, bariz gibi
görünen ♠ atağına çaktıktan sonra asker asker
oynayınca (yani ♥A, ♥K, ♣A, ♣K ve ♣) 8
löve var.

Hah hah... Batının eli ile 3♥ bile yapmanın imkansız olduğu kimin aklına gelir, havsalasına sığar!?
Masalarda gerçekte neler olduğunu bulmak zor; fakat ♠ ataktan sonra, 2 tur ♥ çeken bazı deklaranların (Güney
ikinci ♥’e uymayınca) morallerinin bozulduğunu varsaymak kolay. Bu da; değişik, epey esrarlı (!)
oyun tarzları peşinde koşulmuş olma ihtimalini akla getiriyor. Halbuki skorlardan da görülebileceği gibi,
her az veya fazla batış ciddi bir ‘imp’ alışverişi yaratıyor. Hal böyle olunca ‘az zarar’ gerçekten ‘çok kazanç’
anlamına geliyor.
♥ kontratlarının gizemine bu kadar kafa yormak yeter. Biraz da bu elde Doğu-Batı tarafından en iyi skoru yazan
Yalınayak takımının sporcuları Hasan Görmüş ve Burhan Poshoroğlu’nun oynadığı kontrlu 5♣ kontratına
bakalım. Batıda oturan Hasan, 5♣’e koz atak gelince bir batarak Kuzey-Güney’e yalnızca 200 sayı vermiş.
Peki ya ♠ atağına 5♣’in akibeti ne olurdu? Atağa çaktıktan sonra yere küçük bir ♥ çakıyoruz. Şimdi ♣ empası
ile ele gelip yere bir küçük ♥ daha çakıyoruz. Eğer Güney bu ♥’ün üstüne çakarsa bir batarak kurtuluyoruz.
Ama Güney ♥’ün üstüne çakmazsa, ele çakarak dönmek zorunda olduğumuz için ♥’lere yetişemiyoruz. Toplam;
yerden 2 koz, elden 5 koz ve 2 de ♥ lövesi alarak 9’da kalıyoruz. Bu elde Doğu-Batı için -500 de gayet iyi bir
skor; ama -200 resmen en iyisi.

