
ROMAN KEY-CARD BLACKWOOD (1430) 
 

RKC Blackwood 4NT ile Şlem veya Grandşlem araştırması için yapılır. Key-card tanımı 4 As ve Koz 
Rua’sının içinde bulunduğu 5 kart için yapılmıştır. Bu tanımla birlikte bir ortaklıkta 2 veya daha fazla 
Key-card eksikse Şlem’den kaçınmak gerekir. 1 Key-card ve Koz Dam’ı eksikken ortaklıkta toplam 10 
ya da daha fazla Koz yoksa Şlem belirsizdir. 
 
Key-card cevabı anlaşılan renk üzerinden verilir ancak anlaşılan renk yoksa son konuşulan renk 
üzerinden verilir. 
 
Şlem veya Grandşlem’e giderken genel prensipler: 
 
 Eğer açan ile cevapçı arasındaki kuvvetler eşit ise; bir tarafın Key-card sorabilmesi için elinde   

2 Key-card olmalı ve elinde Şikan bulunmamalıdır. Şikanı olan ortak, Key-card soramaz çünkü 
cevabın hangi As olduğunu bilemeyecektir. (Bu durumda Exclusion Roman Key-card Blackwood 
uygulanarak sorun çözülebilir.) 

 

 Eğer açan ile cevapçı arasındaki kuvvetler dengesiz ise; (2 ve 2NT açışları gibi) genelde limite 
olmuş, dağılımı belli oyuncular Key-card sormaz. Limite olmamış ortak kaptandır onun sorması 
gerekir. 

 
Sonuç: Dağılımı ve puan limiti bilinen oyuncu Key-card sormamalıdır. Eli bilinmeyen Key-card 
sorar. 

 
 
RKC BLACKWOOD CEVAPLARI 
 

4NT 

5 1. step 1−4 Key-card 

5 2. step 0−3 Key-card 

5 3. step 2 Key-card ve Koz Dam’ı yok. 

5 4. step 2 Key-card ve Koz Dam’ı var. 

 
 
Eğer cevapçının Şikan rengi varsa 
 

4NT 

5NT 5. step 
0−2 Key-card ve 1 Şikan var. 

(Bunun üzerine 6 hangisi Şikan sorusudur.) 
6 seviyesinde 

kozdan daha ucuz 
bir renk 

 1−3 Key-card ve o renkte Şikan. 

6 seviyesinde koz  1−3 Key-card ve Koz’dan daha pahalı bir renkte Şikan. 

 
Şikan renk cevaplarındaki 0−2 çift sayıda 1−3 ise tek sayıda Key-card olarak da yorumlanabilir. 
 

Aşağıdaki örnek Koz’un  olduğu varsayımı ile 4NT Key-card sorusuna verilen cevaplar: 
 

4NT 

5 1−4 Key-card 

5 0−3 Key-card 

5 2 Key-card ve Koz Dam’ı yok. 

5 2 Key-card ve Koz Dam’ı var. 

5NT 0−2 Key-card ve 1 Şikan 

6 1−3 Key-card ve  Şikan 

6 1−3 Key-card ve  Şikan 

6 1−3 Key-card ve Koz’dan daha pahalı bir renk (ki burada ) Şikan 
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KOZ DAM’I SORUSU 
 
Cevap verenin 2 Key-card’ı olduğunda Koz Dam’ının olup olmadığı da öğrenilmektedir. 1−4 ve 0−3 
Key-card olduğu durumlarda ise Koz Dam’ı bir sonraki adımda sorularak öğrenilebilir. Key-card 
cevabın bir üstündeki renk ile (ki bu Koz rengi olmamalıdır ancak Koz’a denk geliyorsa bir daha 
üsteki renk ile) Koz Dam’ının olup olmadığı sorulur. Cevap olarak: 
 
Koz Dam’ı yokken 5 seviyesinde Koz’a dönülür. Koz rengi geçilmişse 5 seviyesinde (NT dâhil) en 
ekonomik konuşma yapılır. 
 
Koz Dam’ı varken aynı zamanda yan Rua yoksa 5NT varsa 6 seviyesinde bir renk söylenerek; ya 
okunan rengin Rua’sı ya da okunan rengin dışında kalan renklerin Rua’sı ile birlikte gösterilmiş olur. 
Yine Şikan renk Koz’dan daha pahalı bir renkse burada da Koz rengi deklare edilerek ondan daha 
pahalı bir renk işaret edilir. Soran elindeki Rua’ların varlığına göre cevabı yorumlayacaktır. 
 
Koz Dam’ı cevabında belirsiz kalan tek gelişme vardır. O da Koz’un Kör olduğu ve Key-card cevabının 
0−3 Key-card olduğu durumdur. 
 
Aşağıdaki örnekte bu tam olarak görülecektir: 
 
 

 1 3  

RKC Blackwood 4NT 5 0−3 Key-card 

Koz  olduğu için Koz Dam’ı, 

5 yerine 5 ile sorulur. 
5 

5NT 

Koz Dam’ı yok: Koz rengi geçildiği için 
5 seviyesinde Koz’a dönülemiyor. 

5 seviyesindeki en ekonomik konuşma 
olan 5NT cevabı veriliyor. 

Ancak bu cevap alttaki ile çakışıyor. 

5NT 
Koz Dam’ı var ve yan Rua yok için 

standart olarak 5NT cevabı 
verilecektir. 

6 
Dam var aynı zamanda 

 Rua’sı ya da  ve  Rua’ları var. 

6 
Dam var aynı zamanda 

 Rua’sı ya da  ve  Rua’ları var. 

6 

(6, ’den daha pahalı bir rengin 

Rua’sını gösterir ki burada  
Rua’sıdır.) 

Dam var aynı zamanda 

 Rua’sı ya da  ve  Rua’ları var. 
 

 
 
Key-card soranın, her hangi bir Şikan renk cevabı (5. step ve sonrası) aldıktan sonra Koz Dam’ı ya da 
yan Rua sorma şansı kalmaz. Fakat cevap ilk 4 step içerisinde kalmışsa Koz Dam’ı veya yan Rua’ları 
da sorabilir. 
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YAN RUA SORUSU 
 
4NT Blackwood cevabında Koz Dam’ının olup olmadığı söylenmiş ve Şikan renk cevabı da 
verilmemişse ya da Koz Dam’ının olup olmadığı söylenmediği halde devamında sorulmamışsa yan Rua 
sorusu sorulabilir. Bu durumdaki 4NT Blackwood’dan sonra gelen 5NT; yan Rua sorusudur. 
 
Rua cevaplarını renkleri ile birlikte verebiliriz. 
 
Koz dışında kalan üç Rua’dan bir veya ikisi varken bunlar; 6 seviyesinde okunan renk ile ya okunan 
rengin Rua’sı ya da okunan rengin dışında kalan iki rengin Rua’sı diyerek gösterilir. Burada da yine 
gösterilecek renk Koz rengini geçiyorsa Koz deklare edilerek ondan daha pahalı bir renk işaret edilir. 
Burada da soran elindeki Rua’ların varlığına göre cevabı yorumlayacaktır. 
 
Koz dışında kalan üç rengin Rua’sı da varsa; Koz yedi seviyesinde söylenir. Çünkü yan Rua sorusu 
Grandşilem oynamak içindir ve eksik kalmamıştır. 
 
Aşağıdaki örnekte Koz yine Kör; 4NT ile Key-card sorulduktan ve cevabı alındıktan sonra (Koz Dam’ı 
sorulmadan) 5NT ile yan Rua’ların sorulması ve renkleri ile birlikte cevapları verilmiştir. 
 
 

 1 3  

RKC Blackwood 4NT 5 0−3 Key-card 

Yan Rua sorusu 5NT 

6 Ya  Rua’sı ya da  ve  Rua’ları 

6 Ya  Rua’sı ya da  ve  Rua’ları 

6 

(6, ’den daha pahalı bir rengin 

Rua’sını ki burada  Rua’sını 
gösterir.) 

Ya  Rua’sı ya da  ve  Rua’ları 

7 3 yan Rua da var 
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