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1964 yılında kurulan Türkiye Briç Federasyonu, çeşitli turnuvalarda başarı gösteren oyunculara master point (MP) verip, kariyerlerini gösteren bir klasman yapmayı kararlaştırmıştı.
Halen İsviçre'de uygulanmakta olan yönteme benzer nitelikte; beyaz ve kırmızı
olarak sınıflandırılan iki MP baremi vardı. Dörtlü maçlarda galip gelen takımın
oyuncuları 2 kırmızı MP kazanıyor; ikili turnuvalarda ise, masa sayısına bağlı olarak, beyaz MP veriliyordu. 50 Beyaz MP, bir kırmızı ediyor ve 100 kırmızı MP
kazanan oyuncu pik gurubuna terfi ediyordu. Daha az kırmızı MP sahibi olanlar
ise; kör, karo, trefl guruplarında as ile ikili arasında sıralanıyordu.
1972 yılında, çoğunluğu turnuva oyuncusu olan yönetim kurulu, "herkesin puanı
aşırı yükseliyor" düşüncesiyle, ilerde Türkiye Briç Federasyonu'nun MP baremini
defalarca tümüyle iptal eden yöneticilerine ışık tutacak bir karar aldı ve bütün turnuvalarda verilen MP miktarını 9/10 oranında azalttı! Böylece, dörtlü maçların
galibine 0.2 kırmızı MP vermeyi önerirken, geçmişte kazanılmış ve hanelerine
yazılmış puanları olduğu gibi kabul etmeyi de ihmal etmedi!
Suha Eratak'ın çabası ile, kartoteks usulü saklanan MP klasmanı 1985 yılına kadar
muhafaza edildi; fakat 1986 yılında seçilen yeni yönetimin ilk işi, itiraz ve aksi
görüşlere rağmen, MP listelerini iptal edip, yeniden MP listesi tutacaklarını ilan
etmek oldu. Ankara ve İstanbul'daki turnuvalarda söylevler verip, toplantılar yaptılar ve bu gaye ile, oyunculardan lisans ücreti aldılar.
18 yılı kapsayan puanlarımın silinmiş olmasına rağmen, yeni MP uygulamasının
başlamasından kısa süre sonra, 1988 yılında büyük bir farkla ilk sıraya yükselmiştim. TBF yönetimi 1987 ve 1988 yıllarında genel MP listesi yayımladıktan sonra
bu uygulamadan vazgeçti ve son olarak briç dergisi 1989 yılında genel MP klasmanının açıkladı.
Şimdi 1990/91 yılı MP listesinin kayboluş öyküsü ile başlayıp, gelişmeleri birlikte izleyelim:
1993 Cumhuriyet Bayramı Turnuvası'nda, son üç yılın klasmanı ve plaketleri
hazırlanmıştı. Genel klasmanda açık farkla birinci olmam dışında, bu yılların özel
klasmanında da ilk sıralarda yer aldığımı sanıyordum; fakat 1990/91 yılı listesine
bakınca yanıldığımı anladım. Dedehayır ikinci, ben üçüncüydüm ve birinciden itibaren üçer puan fark ile sıralanmıştık.
1986 yılandan beri görevde olan yönetici Ata Aydın ve zamanın federasyon üyesi
Merih Tokcan'a, "Ahmet Dedehayır benim takımımdaydı; birçok turnuvayı beraber oynadık, ayrı katıldıklarımızda da ondan daha iyi derece aldım ve ben
Cumhuriyet Kupası'nda ikinci olurken o katılmadı, nasıl benim üstümde yer alabilir?" diye sordum. Tokcan, sadece son sezonun hesaplarını yaptığını söyledi; Ata
Aydın ise, bütün bu hesapları kulübünde yapan eski görevlinin keyfi davranmış
olduğunu beyan edip, plaketleri hazır bekleyen 1990/91 listelerini iptal etti!
1991/92 ve 1992/93 listesini inceleme fırsatı bulamamıştım; fakat 1995 yılında
Çorlu Briç Kulübü'ne gittiğim zaman, bana federasyonun kendilerine gönderdiği
1991/92 ve 1992/93 listelerini verdiler. Aşağıda sadece ilk sayfasını gördüğümüz
1991/92 listesini birlikte inceleyebiliriz. Öncelikle ilk onbir sırayı alan oyuncuların briç dergisinde yer alan, federasyon turnuvalarındaki klasmanlarına bakalım:
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Dergi no.
Turnuva
01. Kolata
02. Karadeniz
03. Ekşi
04. Aydın
05. Yıldız
06. Kilercioğlu
07. Köksoy
08. Kubaç
09. Şengüler
10. Göksu
11. Özdil

26
28
Cumhuriyet İst.
İkili
Dörtlü

28.
---4.
------14.
---2.
1.
---2.

6.
2.
1.
6.
6.
3.
---2.
---2.
2.

28
İst
İkili

11.
12.
---5.
5.
---15.
18.
1.
---18.

29
Seçmeler
Dörtlü

2.
1.
---------------1.
---1.
1.

29
Türkiye
Dörtlü

1.
katıldı
2
1.
1.
katıldı
katıldı
katıldı
?
katıldı
katıldı

29
Türkiye
İkili

1.
7.
4.
3.
3.
1.
5.
---26.
-------

Yukarıdaki tablo incelenirse, keyfi sıralamayı tesbit etmek zor değil. O yıllarda,
takımımızın bütün maçlarında yer aldığım ve federasyonun tertiplediği Philip
Morris kupasını Marmara Bölgesi’nde kazandığım da hesaba katılırsa, takım
arkadaşlarım Karadeniz, Göksu ve Kubaç'ın klasmanda benim üstümde yer
almaları şaşırtıcı!
Genel sekreter Ata Aydın’ın, itirazımı duyduğu anda, 1990/91 listesini
federasyonda çalışan kişinin rasgele yaptığına karar vermesi de çok ilginç! Niçin
hata yapılmış olabileceği düşüncesiyle incelemiyor da, "keyfi hazırlamış" yanıtını
veriyor ve nasıl bu kadar emin olabiliyor?
Bu listelerin kaç yıl bu şekilde keyfi olarak düzenlendiğini bilemeyiz. Kim
tarafından düzenlendiği ve kime fayda sağladığına gelince; herkes istediği gibi
düşünmekte serbesttir; fakat Türk Brici’ne faydası olmadığını kesin olarak
söyleyebiliriz.
1995 yılında, bricimiz ile ilgili gerçekleri ortaya koymuş ve MP konusunu da dile
getirmiştim. Bunun üzerine Nafiz Zorlu’nun ikinci başkan, Ata Aydın’ın genel
sekreter ve Sevda Zorlu’nun genel sekreter yardımcısı olduğu yönetim kurulu 21
Eylül tarihli bir bildiri ile, bütün MP listelerinin ellerinde olduğunu açıkladı.
Ayrıca, 1994/95 yılı klasmanının oluşturulabilmesi için kulüplerin turnuva
sonuçlarını dokuz gün içerisinde kendilerine iletmesini istedi ve bu bildirisinin
üstünden üç gün geçtikten sonra, TBF başkanının katılmadığı bir toplantıda istifa
kararı alındı!
22 Ekim 1995 olağanüstü seçimlerinde karma federasyonun iş başına gelmesinden
sonra 7 Ocak 1996 olağanüstü seçimlerinde yönetime gelen Zorlu ve ekibi, daha
önce MP listelerine sahip olduklarını beyan etmiş olmalarına rağmen, tekrar yeni
MP uygulamasına geçtiler.
1997 yılına kadar süren bu son uygulama, özel federasyonun sona ermesi ve
devletin briç oyununu resmi spor olarak kabul etmesi üzerine sona erdi ve tüm
puanlar yine silindi...
Bu gelişmeleri gözönüne getirirseniz şu sonuca varabilirsiniz:
1964 yılında MP kazanmaya başlıyan bir oyuncu 1972 yılından itibaren
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turnuvalara katılan rakiplerine oranla 10 misli avantaj elde etmiştir. Eşdeğer bir
rakibinin, bu oyuncunun sekiz yılda topladığı MP miktarına ulaşabilmesi için 80
yıl briç oynaması gerekir. Çoğu 1964 yılından beri turnuvalara katılan TBF yöneticilerinin 1972 yılında aldığı kararın sonucu budur.
Geçmiş MP klasmanlarının silinmesi Türk Briç Tarihi’ne vurulmuş darbelerdir.
Onbeş yıl sonra TBF yönetimine gelen genç kuşaklar, eskilerin puanlarını siler ve
yeniden MP klasmanı yapmaya karar verirlerse, elde edecekleri sonuç 1986, 1996
ve 1997 yıllarında elde edilenin aynisi olur..
Aralık 1999
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