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Bu el 186 çiftin katıldığı 4 seanslık 2011 İstanbul İkili Şampiyonası’ndan rapor edilmiştir.  

Batı karo ası atak etti ardından  as pik ve karo rua oynadı. Oynayan, Orhan Özçelik, karoya 

çakıp koz oynadı; asla eli alan Doğu üçüncü karo ile devam etti. Özçelik çaktı ve bütün kozları ( 10’lu 

trefli debloke ederek) çekti. Batı’nın son üç kartı, rua pik, büyük karo ve tref valeydi.  Oynayan as 

trefle giderken yolda trefl valeyi gördü ve ardından   9’lu trefle doğru oynayarak oyunu yaptı. Doğu el 

tuttuğunda son karosunu oynamayıp, karo yerine pik dönseydi, durum daha karmaşık olacaktı : 



 

 

Bu sefer son koz oynandığında, Batı, son karosunu atabilir, ancak daha önce karoyu defos 

ettiyse trefl atması zorunlu olacaktır . Oynayan yerden piki atacak ve Batı minörler arasında sıkışacak. 

 

Başka bir masada,  aynı başlangıçtan  sonra, Doğu, Tezcan Şen (San Remo’da  Avrupa Karışık 

ikil Şampiyonu ve Verona’da IMP ikili Dünya Şampiyonu) kör damı boşladı.  Oynayan defansa karo 

tehdidini temizleme şansı  vermeyi istemediğinden pik çakarak ele geldi ve büyük bir koz daha oynadı 

ve yerden pik attı. Tezcan Sen tekrar boşladı. Üçüncü kör oynanırken oynayan bir ikilem  ile karşı 

karşıya kalmıştı yer sıkışmıştı: yerde iki pik, iki karo ve üç trefl kalmıştı. Pik ya da karo defos edilirse 

Doğu bu rengi oynayarak tehdit oluşturmasını önleyecekti bu yüzden oynayan yerden  trefl 10’luyu 

defos etti. Şimdi Tezcan Şen skuiz için gerekli olan gidiş gelişi bozacak trefl dam ile devam etti 

(Oynayan elden alsa trefl as yerde tek kalıyordu yerden alsa yer geçeri kalmıyordu). Gözkamaştıran 

bir savunma olmuştu.  

Bununla birlikte oynayan oyunu yapma şansını kaçırmıştı. Kör damdan sonra ele pik çakarak 

geçmek yerine karo çakarak gelseydi  yukarıdaki dağılıma göre Doğu’nun karosunu temizleyecek ve 

koruma skuizi (guard squeeze) daha önce olduğu gibi yine çalışacaktı. Ancak oyuncunun işi yine 

zordu, karolar 4-4 olsaydı  bu seferde Doğu kör as ile eli tuttuğunda karo oynayarak bu renkteki 

tehdidini ortadan kaldırabilecekti.     
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