Her Defans Bir Macera
Uğur Taş
Briçte en zorlandığım kısım tereddütsüz defanstır. Kitaplarda sözü edilen; puanları ve
dağılımı sayma, ataktan sonuçlar çıkarma, deklarasyonu gözden geçirme, ortağın o ana kadar
vermiş olduğu apelleri, sayıları değerlendirme gibi şeyleri düşünmeye ben daha yeni
başlamışken oyun altıncı löveye kadar ilerlemiş olur genelde ve nedense (!) el de bendedir. Ne
oynayacağım konusunda sağdan soldan bir ipucu bulmaya çalışırken ortağın ilk apeline göre
oynamış bile olurum ve böylece koleksiyonuma kabus gibi yeni defans anıları eklerim.
10 Ocak 2014 Cuma gecesi Ankara Kış 4’lünün Jeofizik Briç Spor Kulübü yarı finallerinde
aşağıdaki el geldiğinde, kendimi bir anda defans üzerine yapageldiğim sayısız
çalışmalarımdan birinin daha içinde buluverdim.
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Ufff! Sabri abi göndermiş 12 ile.
Soruyu sordu yine. Yerde az puan var,
bu da demek ki kolay bir oyun
olmayacak deklaran için. Aslında
deklaran pek umurumda değil de benim
koleksiyona her an yeni bir hatıra
eklenebilir. Ne güzel olurdu; yerde 1415 puan, kapalı ♦ filan olsaydı. Neler
düşünüyorum ben? Çabuk puanları say
Uğur.
Bu arada Sühan abi yerden küçük ♥
verdi bile. Benden ♥9’lu, deklaran ♥Q
ile kazandı ve beklendiği gibi ♦ oynadı:
♦5, ortaktan ♦4.
Tam löveyi kazanıp ne oynayacağım
konusunda her zamanki
bunalımlarımdan birine girmek üzere
iken, biraz da seyircilerin etkisiyle,
löveyi almadan önce düşünmeye karar
verdim. Karar verdim vermesine de
önce puan mı sayıyorduk, dağılım mı?

Ortağın atak markası neydi bu arada? Galiba küçükçe bir şeydi ama en küçük de değildi;
sanırım ♥6’lıydı. Yerde ♥5’li ve ♥4’lü var, bizde de ♥2’li olduğuna göre ortak ♥ onörü vaat
ediyor. İşte ilk tespitimi yaptım: ♥K’sı ortakta.
Oynayan 2NT dediğine göre herhalde ♥Q’ı ikili değildir. Belki de öyledir. Amaaan beklesin
şimdi ♥’ler.
♥ atak pek iyi olmadı sanki. ♦’yu alınca ne oynayacağım ben? Karo demişken, şu ♦ lövesine
ne vermişlerdi? Ohh neyse ki kartlar hala masada (löveyi almadan önce düşünmekle iyi
yapmışım): ♦5’li ve ♦4’li, yani en küçükler. Biraz daha yakından bakalım şu ♦’lara. Hem
deklaranda hem de ortakta ♦ tek olamayacağına göre biri tuhaflık yapmış. Ortağa
güvenmemiz lazım bu durumlarda, o halde ortakta ♦ tek.
Bir dakika yaa, oynayan elinde ♦9’lu varken neden küçük oynasın ki? Kendi kendine antre
sorunu çıkarır. Sühan abinin böyle oynaması imkansız. (Hani ortağa güvenecektik? Yoksa
deklarana mı güvenmek lazım ne!?) Demek ki ortak ♦9’luya kıyamamış. İlker genellikle
doğru sayı verir. ♦9’lunun löveye mal olması da imkansız gerçi... ... ?!
Haa bu arada, Sühan abinin ♥’ü üç parça imiş. ♦’su tek, ♥’ü iki parça olsa herhalde NT
demeyip başka bir deklare bulurdu.
Neyse biz ♦’yu alınca ne döneceğimize odaklanalım. Seyirciler bile sabırsızlanmaya başladı.
Oynayanda ♦ tek olduğuna göre almanın bir sakıncası yok. Ve ♦ lövesini ♦Q ile kazandık.
Acaba ♦’yu hemen almayıp bir tur beklese miydim? Ortak belki faydalı bir apel atardı ikinci
♦’ya. Yok yok, ortağın ♦’su iki tane, ikinciye uyacak. Fakat belki deklaranın ikinci ♦’ya
yapacağı defostan bir bilgi alabilirdim? Çok geç. Löveyi almış bulunduk.
Şimdi ne döneceğiz? Aaa bir dakika. İlker şu anki sorunumu benden önce görmüştür kesin. O
nedenle ilk ♦ lövesine kasıtlı olarak küçük ♦’yu vermiş olabilir. Helal ona. İyi ortak böyle olur
işte. Adam süper defans yapıyor ya; daha ikinci lövede bana ne dönmem gerektiğini
söylemeye çalışıyor. Şu eli berbat etmesek bari. ♣ dönelim. ... ... Mi acaba?
Hele bi dur Uğur; sağlama yapmanın zararı olmaz. Ne kadar puanı vardır ki İlker’in? Yerde
12, bizde 10, solda davet eli. Zonda 12 çıkmaz Sühan abide, davet etmeden 3NT gönderirdi.
Sühan abiye 10-11 versek, hepsi 32-33 eder. Ortağa en fazla 8 puan kalır. Ortakta neleri
gördük? ♥K’sını sadece. ♣KQ da olsa eder 8 puan; olur mu olur. ♣KJ olsa da batıyor. Acayip
kolay oldu bu el. Bak puan saymanın faydaları.
Tamam ♣ oynayacağız, ama bir şey daha vardı kitaplarda. Neydi o? Haa evet; oynayanın
lövelerini de saymak lazım. Bu kadar düşündük biraz daha düşünüverelim. ♣KJ ortaktaysa,
oynayanın ♠’leri AQJ ile başlar. ♠T’lusu da varsa; dört ♠, üç de ♥ alır, eder yedi. ♦A hala
bende olduğuna göre ♣’in acelesi yok. Gerekirse sonra da ♣ dönebilirim.
Haydaa, yoksa ♠ oynamam mı gerekiyor? Belki de ortak ♦4’lüyü yalnızca ♦9’luya kıyamadığı
için verdi, yani ♣ filan istemiyor? ... ...? Belki de ortakta ♠AJxx var? ... ...?
Gene karıştı herşey. ♠ oynadığımızda neler oluyor, ona da bakalım bari. Mesela deklaran ♠’i
yerden alsa, ♦’yu çıkaracak. Bu arada ortak ♠’e gel-gelme demiş olacak. Gel dediyse herhalde
♠AJ’si vardır; ♠ gideriz. Gelme dediyse o zaman ♣ oynarız. Alıyorsak üç ♣ alırız,

alamıyorsak ortak ♣ döner ve el bende kalır. Yerde ♠ ve ♣ bitmiş olacak, ♦ ile tıkarım yere ve
ortak ♥K’sını alır. Bingo!
Peki deklaran ♠’i elden alabiliyorsa n’olur? En kötü ihtimalle, ♠’leri AQJT bile olsa dört tane
♠ çekip ♥ empası atar. Ama löveye gelemez; şimdi ♦A ile el tutunca ♣ oynarım.
Sonunda ♠’i oynadım. Ortaktan ♠9’lu: “gelmee” diye bağırıyor. Deklaran yerden ♠K ile
kazanıp ♦ oynadı. ♦A ile aldım ve ♣9 oynadım?!? Nee? ♣9 mu?!? O da nerden çıktı? Nerden
çıkacak, elimden çıktı; gidiverdi masaya. Heyecandan olsa gerek, şurda bi 3NT batırcaz ya.
“İlker yanılmaz inşallah! O bu eli şu ana kadar kesin çözmüştür.” diye iyimser düşünmeye
çalışırken... Eveet, ♣’i döndü bile. (Koçum benim!)
Keh keh, ♣A’ımı aldım, ♦’yu yere taktım (bu saatten sonra bi sorun
çıkmaz di mi!?) vee ortağın ♥K’sı batırıcı löve oldu.
Kan ter içinde 3NT bir battı.
Vay be ne kağıttı. Ortak ♣ preferansı verdi, ben ♠ oynadım; neler
yapıyorum ben böyle? Bu arada ortak niye ilk ♦’ya küçük verdi ki? ♣
değil ♠ oynamam gerekiyormuş. Aslında ortağın ilk ♦’ya verdiği
markaya bakmadan da bu defansı çözebilmeliydim? Ama ortağın ♦’ya
küçük verdiğini fark etmek beni uyandırdı ve düşünmemi sağladı. Aksi
halde yerin zayıfını oynayıp koleksiyonumu zenginleştirirdim kesin.
Hadiii, şimdi aklıma geldi. Biz “Smith Echo” diye bir şey de
oynuyorduk. ... Tabii ya! Belki de ortak basitçe kendi ♥ atağından
memnun olmadığını anlatmaya çalışıyordu? Bir fırsatını bulup sormam
lazım. Ne karışık bir şey şu defans!

Uğur Taş

Editör’den NOT:
(1) Uğur’un bu elin defansı sırasında düşündüklerini okurken, dört eli gördüğüm halde benim
de kafam karman çorman oldu. Uğur’a kesinlikle hak veriyorum; bu kadar şeyi birden
düşünmeye çalışarak defans yapmak gerçekten zor olsa gerek.
(2) Bu elde 8 masanın 3’ünde 3NT yaptırılmış. Diğer 4 masadaki kontratları bilmiyorum, ama
Uğur’un bu analizinden sonra 3NT’yi yaptıranlara empati duymamak mümkün mü?
(3) Yukarıdaki fotoğrafta Uğur’un elindeki ‘en iyi defans’ ödülü değil, 2011 Türkiye Kış
Dörtlü üçüncülük kupası. O sene de ortağı İlker Çubukçu idi ve Zabunoğlu takımında
oynuyorlardı. Yalnızca hatırlatayım dedim...

