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Gazzilli 
 
Açan ve cevapçı onör puanları, dağılımları dikkate alarak yaptıkları değerlendirme sonucu ellerini 
aşağıdaki kümelerden birine koyarak anlatmaya çalışırlar 
Açan için onör puan aralıklarına göre elini koyabileceği 3 küme vardır. 
 
BASİT ELLER KÜMESİ                  11 / -15 OP 
Açanda basit el varken cevapçıda da basit el varsa ortaklık part skorda kalır.    
  
DAVET ELLERİ KÜMESİ              15 / -18 OP  
Cevapçıda basit elin iyisi(8-9 op)ve davet eli varken ortaklık zon oynanacak ise açan elini davet 
elleri kümesine koyar.    
 
ZON ELLERİ KÜMESİ                 18+    OP   
Cevapçının basit elininin minimumuna bile zon oynayacak eller olarak tanımlanır, 
      
Sadece onör puanlarını dikkate aldığımız bu sınırlar mutlak değildir. Onör puanlarımız as, rua gibi 
birincil değerlerden mi, dam vale gibi ikincil değerlerdenmi oluşmaktadır. Onörlerimiz uzun 
renklerimizdemi yoksa kısa renklerimizde mi yoğunlaşmıştır, vb. kriterleri dikkate alarak 15 
puanlık bazı elleri basit eller kümesine dahil edebileceğimiz davet ellerine de koyabiliriz. Sınırdaki 
bazı zon ellerini davet-bazı davet ellerini de zon elleri kümesine koyabiliriz. 
 
Ortağı oyun açtığında cevapçı 6+ OP ile cevap verdiğinden cevapçı içinde aynı şekilde onör puan 
aralıklarına göre elini koyabileceği 3 küme vardır. 
 
BASİT ELLER KÜMESİ                 6 /-10 OP 
DAVET ELLERİ KÜMESİ              +10/-12 OP 
ZON + ELLERİ KÜMESİ                12+ OP 
 

A) Gazzilli nedir?  
 

1 / 1açışına  1NT cevabı geldiğinde açanın ve cevapçının ellerinin hangi kümeye ait 

olduğunu anlatmaları için Açıcının 2  rebidini artifisiyel ve forsing olarak kullandığı konvansiyona 
gazzilli diyoruz. 
  
Gazzilli ‘nin açıcıdaki davet+ ellere belli bir çözüm getirmesiyle, ortaklıklara sıçramalarda 
kolaylıklar sağlamıştır. Bu sıçramalar artık zon forsingi olmaktan uzaklaşmış buna karşılık 2 
seviyesindeki ( 2 Trefl hariç ) deklareler puan hakkında daha fazla bilgi vermeğe başlamıştır.  Bu 
da cevapçının deklareyi açık tutmak için deklare yaratmasına gerek bırakmamaktadır.   
 

Rekabet olmadığı durumlarda Açıcının rebidleri 1 / 1 sekanslarından sonra aşağıdaki gibidir.  

Rebidler genellikle natürel olmaktadır ama Gazzilli konvansiyonel bir metod olup, forsingdir ve 
deklareler devam ettikçe durum giderek netleşip, puan ve dağılım belirginleşir.   2/1 sisteminde 1 
NT cevabının 5 -11 hcp arasında ve forsing olarak yer aldığını da hatırlamak gerekir.  
 
Gazzilli konvansiyonel metodunda 1 NT cevabı genellikle bir tur forsing olarak tanımlanmaktadır. 
Eğer cevapçı daha önceden PAS geçmiş ise bu 1 NT cevabı artık oynama amaçlı olacaktır. 
 
NOT: Gazilli oynanıyorsa 1Maj 2Maj (8-10 3’lü fit) tutuş dekleresi, artık 4-7Op 3+fit olarak 
kullanılabilir. Bu sistem son zamanlarda çok popüler Gazilli ile birlikte kullanılıyor. 
8-11 Op ve 3+fit dekleresi 1♠   1NT   2♣   2♦ dan sonra gerekiyorsa gösterilebilir. 
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B) 1  açışından sonra cevapçının Forsing NT su üzerine açanın rebidleri 
 
Açıcı     Cevapçı   
1   1NT 

? 

2 = Gazzilli 

2 = basit el natürel 3+   

2 = basit el natürel 6’lı   

2 = davet+     5’li  ve +4’lü    

2NT  = Zon eli. 6+  ve yanda 4’lü minör veya 5’li kör ve 5’li bir minör      

3 = davet eli natürel 5’li   ve 5’li    

3 = davet eli natürel 5’li   ve 5’li    

3 = davet eli natürel 6+   
 
 
 

1     1NT 

2NT                                               3  soru. 
? 

3 = 6 + ve 4’lü minör 

3 = 5 li ve 5 li    (Sırayla Sinek+Kör) 

3 = 5 li ve 5 li   (Sırayla Karo+Kör) 
  
Soruya hep sırayka cevap verilir cl+d+h+sp     
                                                 

C) 1  açışı üzerine gazzilli sonrası Cevapçının Rebidleri  
 

Gazzilli konvansiyonel deklaresi devreye sokulduğu andan itibaren cevapçının forsing deklaresi 

2’dur ve 8 +op gösteren bu konuşma ile açandan detay bilgi ister.  Açıcı genellikle davet+  el 
vaad ettiğinden bu 8 puanlık başlangıç zona ulaşmak için yeterli olabilir. 
Cevapçı için ilk zorunluluk aşağıda anlatılan çerçeve ve en kısa süre içinde elini limitlemektir. 
 
 

1             1NT  

2 Gazzilli    ? 

          2 = röle, zon forsing, 8 + hcp. 

          2 = 2/3   oynamak için. 

          2 = minör renklerde 5-4 dağılım, 3 kart pik var 
          2NT  = her iki minör renk, sign-off ortağın rengi kısa 

          3 = 6+, sign-off. 

          3 = 6+, sign-off. 

          3 = 9-11Op limit destek 3’lü (Not: 4’lü olamaz)  
 
2 karo dışındaki bütün konuşmalar oynamak içindir ve 8-hcp gösterir. 
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1   1NT  

2  Gazzilli   2 
?    

2 = basit el, 5 ve 3+ 

2 = ortak elini sen anlat, benim elim naturel konuşmaya uygun değil, davet+ 

2NT  = davet eli, 5’li , 5-3-3-2dağılım   

3 = davet eli natürel 4 lü♣ 

3 = davet eli naturel 4 lü 

3 = zon eli 6+ dengeli   

3NT  = zon eli 5’li 5332 dağılım 
 
 
Açan 4 lü piki ve davet + değerleri olan elini direkt 2 pik ile anlatır.2 trefl rölesi sonrası 2 
pik dekleresini ise naturel konuşmaya uygun olmayan davet + elleri anlatmak için kullanır 
ve cevapçıdan elini anlatmasını ister. Röle sonrası diğer majörü okumak naturel değildir. 
             

1             1NT   

2  Gazzilli   2   

2                                      ? 
2NT    = her iki minör renk, 4-4 veya 5-4 (55 minör olabilir) 

                                           3 = 6+ (8-11 op, trefller kalitesiz)  

                                           3 = 6+ (8-11 op, karolar kalitesiz) 

                                           3 = 5 adet   var 

                                           3 = 5 adet   var 
                                           3NT   = 44 minör(3244) 
 
Cevapçının minör rengi Kaliteli ise 1majör açışına, direkt 3 minör derdi. Bu konuşma 
bergen tutuşları yerine kullanılır. Cevapçıda davet eli (9-11 op) vardır. Açış rengi kör 
kısadır. 
 

1    1NT   

2  Gazzilli    2  

2                                      2NT  = her iki minör renk, 4-4 veya 5-4 

3 (uzun minörün ?)          ? 

                                          3      5-5 minör, 

3      trefl uzun (sırayla) 

3      karo uzun (sırayla) 
 

 

1    1NT   

2  Gazzilli    2  

2                                      2NT  = her iki minör renk, 4-4 veya 5-4 

3 uzun minörün?             3    = 5-5 minör 

3(kısa rengin ?)                 ?  (Cevap sırayla)                   

                                            3    =  kör kısa (sırayla) 8-9 op   
                                            3NT  =  pik kısa (sırayla)8-9 op 

                                            4 =  hepsi kısa 8-9 op 6511 veya 6610 

                                            4 =  kör kısa (sırayla) 10-11 op 

                                            4 =  pik kısa (sırayla) 10-11 op 

                                            4 =  hepsi kısa 10-11 op 



  12.02.2019 Bbsk Notları 

4 
 

Sınıflandırma : Genel 

 

D) 1  açışından sonra cevapçının Forsing NT su üzerine açanın rebidleri 
 

1    1NT 
? 

2 Gazzilli  

2 basit el natürel 3+ 

2 basit el natürel 4+  

2 basit el natürel 6+  

2NT  Zon eli 6+ ve yanda 4’lü bir renk veya 5 li pik ve 5 li bir renk 

3 davet eli natürel 5+ ve 5+   

3 davet eli natürel 5+ ve 5+  

3 davet eli natürel 5+ ve 5+  

3 davet eli 6+  
 
 
 

1     1NT 

2NT                                               3  soru. 
? 

3 = 6 +♠  ve 4’lü minör 

3 = 5 li  ve 5 li    naturel körler  

3 = 5 li  ve 5 li   siyahlar pik-trefl  

3NT    = 5 li  ve 5 li 
                                                    

1     1NT 

2NT                                               3  soru.  

3      3  (4’lü renk hangisi) cevap sırayla 
? 

3 : 4’lü  

3NT : 4’lü  

4Cl : 4’lü  
 
 
 

E ) 1  açışı üzerine gazzilli sonrası Cevapçının Rebidleri  
 

1     1NT   

2 Gazzilli    ? 

 2 = röle zon forsing 8 + hcp 

                                           2 = basit el, natürel 4+ 

           2 = basit el,   natürel 2+ 
           2NT  = her iki minör renk, sign-off, ortağın rengi kısa 

           3 = 5+ sign-off. 

           3 = 6+ ,sign-off. 

 3 = Limit destek 3’lü  fiti 9-11Op davet, (Not: 4’lü  olamaz) 
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1    1NT   

2     2 

?  

2  ortak elini sen anlat, Röle sonrası diğer majörü okumak naturel değildir. 

2      = basit el 3 + 

2NT  = davet eli, dengeli 5332   

3 = davet eli 5 ve 4 

3 = davet eli 5 ve 4 

3 = davet eli 5 ve 4 

3      = zon eli 6+ 
3NT  = zon eli 5’li pik 5332 dağılım 
 

1    1NT   

2     2 

2 ortak elini sen anlat   ? 

                                          2 = 4’lü Kör var  
                                          2NT  = minörler var 

                                          3 = 6+  

                                          3 = 6+  

                                          3 = 5 kart  

                                          3 = 5 kart  

                                          3NT  = 5 kart  
 
 
 

1    1NT   

2     2 

2 ortak elini sen anlat   ? 

                                          2 = Kör var  
2NT  = dağılım?  ? 

                                          3 = 4 lü  +  ler var 

                                          3 = 4 lü  +  lar var 

                                          3 = 5 li  +  ler var 

                                          3 = 5 li  +  lar var 

                                          3NT  = hepsi var(4 + )  + (4-4 minör) 
 
 
  
1♥  1♠ 
? 

1NT : 12-14 Nat dengeli 
2♣ : Gazilli elini anlat 

2♦ : 3+♦ basit el 12-14Op 
2♥ : 6+♥ Basit el 12-14Op 
2♠ : 4+♠ fiti 12-14Op 
2NT : 18-19 ZF (6-4 ya da 55 ZF eller) 
3m : 55 Davet 15-17Op 
3♥ : Davet 6+♥ 
3♠ : Davet 4+♠ (Kısa var 15+Dp) 
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1♥  1♠ 

2♣  ? 
2♦  (8+Op ZF) 
2♥ 2-3 lü fit 6-9Op 
2♠ 5+’li ♠ 5-9Op 
2NT Minörler 44, 54 yada 55 dağılım, 6-9Op 
3♥ 3’lü♥ 9-11Op davet 
3♠ 6+♠ 9-11 Op davet (Açan 4m 2+fit kontrol) 

 
 
1♥  1♠ 
2♣  2♦  (8+Op ZF) 
? 
2♥ : 5’li♥ ve 3+♠ Basit el. (3’lü♠ olmasaydı 1NT diyecekti), Cevapcının 2NT si natural 10-11Op 
2♠ : ortak elini sen anlat, Röle sonrası diğer majörü okumak naturel değildir. 
2NT  : davet eli, dengeli 5332   

3 : davet eli 5♥ ve 4 

3 : davet eli 5♥ ve 4 

3 : zon eli 6+ 

3      : zon eli 4+ Şİ 
3NT  : zon eli 5’li ♥ 5233 dağılım (3’lü ♠ yok) 
 
1♥  1♠ 
2♣  2♦  (8+Op ZF) 
2♠  ? 
  2NT  = minörler var 

                     3 = 6+  

                     3 = 6+  

                     3 = 5 kart  

                     3 = 5 kart ♠ ZF (Ortağın 4m fit kontrol) 

                     3NT  = 5 kart  
 
1♥  1♠ 
2♣  2♦ 
2NT/3m ? 
  3♠  5+Sp ZF (Açanın 4m kontrol) 
------------------------------------------------------------------------------ 
1Maj 2Maj : 3+Maj ve 4-7Op oynanması tavsiye ediliyor. 
 
1♠  2♠ : 4-7Op 3’lü ya da dengeli 4’lü fit. 
 
1♠  1NT : 3+Fit ve 8-11Op varsa FNT den geçilir. 
2♣  2♦ 
2♠  ? 

 Pas : 3+Fit 8-10 Op 
3♠ : 3+Fit 10-11 Op Davet 

 
1♠  1NT : 3+Fit ve 8-11Op varsa FNT den geçilir. 
2♣  2♦ 
2♥/3x  ?  

2♠  ya da 3♠,  8-10 ya da 10-11 3’lü fit davet. 
 


