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BRİÇTE 2015 YILI KIŞ 
AÇIK TAKIMLAR ŞAMPİYONASI 
28 ŞUBAT-7 MART TARİHLERİ 
ARASINDA BURSA MERİNOS 
ATATÜRK KONGRE VE KÜLTÜR 
MERKEZİ’NDE 192 TAKIMIN 
KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 
1200 SPORCU, TURNUVA 
SÜRESİNCE ŞAMPİYONLUK 
MÜCADELESİ VERDİ. TURNUVA 
SIRASINDA TÜRKİYE BRİÇ 
FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 
GÖREVİNİ BAŞARIYLA 
SÜRDÜREN MESLEKTAŞIMIZ  
DR. NEVZAT AYDOĞDU İLE, 
DR. MERT ÖZCAN VE ESKİŞEHİR 
BRİÇ KULÜBÜ BAŞKANI 
DR. ABDURRAHMAN ÖZÇELİK 
İLE GÖRÜŞTÜK. BU 3 HEKİM 
ORTOPEDİ VE BRİÇ TUTKULARINI 
ANLATTILAR.
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Nevzat Bey’den başlayalım. Bu briç macerası 
nasıl başladı? Üniversitede okul kantinlerinde 
mi yoksa daha farklı bir ortamda mı?

Nevzat Aydoğdu: Üniversiteye 
girdiğimiz yıllar 1977-1978 yıllarıydı, 
son derece karışık bir dönemdi. O 
dönemlerde biraz öğrenci olaylarının 
yaratmış olduğu bir ortam vardı 
ve o ortam içerisinde doğru dürüst 
hiçbir şey yoktu. Ben 12 Eylül’den 
sonra 1981-1982 yıllarında 
brice başladım. Önce fakültedeki 
öğrencilerin toplandığı bir kahvede 
oynamaya başladık. Bir yıl bu şekilde 
oynadıktan sonra 1982 sonunda 
Ankara Briç Kulübü’ne gittik. Kurallı 
briç ile Ankara Briç Kulübü’nde 
tanıştım. Üniversiteden sonra yani 
23-24 yaşından sonra öğrendim brici, 
bugün tabi öyle değil daha küçük 
yaşlarda öğreniliyor.

Peki bricin nesi ilginizi çekti? 
Nevzat Aydoğdu: Briç dışındaki bazı 

kozlu oyunları fakülte kahvesinde 
oynardık. Tabii briç de biraz bunlara 
benzer bir oyun. Oradaki oyunlarda 
iyi oynayınca bir arkadaşım “Bak 
iyi oynuyorsun, briç diye bir oyun 
var, onu da iyi oynayabilirsin” dedi 
ve beni kendisine partner yaptı. 
Briç çok güzel bir oyun. Ben şimdi 
Türkiye Briç Federasyonu Başkanı’yım, 
Türkiye’deki bu organizasyonun 
bir numaralı kişisiyim. Bunu benim 
söylemem belki “her zaman söylerler” 
gibi oluyor ama öyle değil. Ben 
gerçekten bunun çok güzel bir oyun 
olduğuna inanıyorum. 

Abdurrahman Bey, sizin briç maceranız nasıl 
başladı? Nerede başladınız, niye başladınız?

Abdurrahman Özçelik: Ben lise sonda 
başladım, Polatlı’da lise sonda 
ağabeylerimiz vardı. Ağabeylerimiz 
bize öğretti, Polatlı’dan ayrılıp 
Ankara Tıp’a girdikten sonra zaten 
otomatik olarak bricin içerisindeydim. 
Ankara Tıp’ın morfoloji kantini diye 
özel bir yeri var, briç oynanan bir 
yer değil ama her sosyal paylaşımın 
olduğu özel bir kantini vardır, orada 
başladım. Benim kahvehanelerden 
sonra kulübe geçişim Ankara 
Kontrat’ın kurulmasıyla birlikte oldu. 
Genç bir kuşak geldi Hacettepe’den, 
Ankara Tıp’tan. Onlar bizi çağırdılar, 
biz de bu vesileyle kulüplerde 
oynamaya başladık. 

Briçte sizi cezbeden şey neydi?
Abdurrahman Özçelik: Ortada bir 

problem çözme keyfi var. Benim için 
en güzel tarafı çok dürüst bir oyun, 
hem ortağınıza hem de rakiplerinize 
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tarafları var. 
Briç oynayan çok fazla hekim var, bu nedenle 

midir?
Nevzat Aydoğdu: Analitik bir 

mentaliteye sahip olmak lazım. Bu 
şart. Aynı zamanda risk almak 
gerekli. Hiçbir oyunda böyle birşey 
yoktur, risk almak gerekebilir bazen.

Peki briç Türkiye’de nasıl başlamış?
Nevzat Aydoğdu: Türkiye’de briç 

1960’lı yıllarda başlamış. 1960’ta 
bizim takımımız Avrupa’ya gitti, 
Avrupa Şampiyonası’nda oynadık 
1969’da. Resmi olarak brici devletin 
kabul etmesi ise 1997.

Abdurrahman Özçelik: Bricin oyun 
olarak gelmesi daha eskilere 
dayanıyor. Mesela İsmet İnönü’nün 
oynadığı söyleniyor. Kurumsal 
anlamda belki 60’larda ama oyun 
olarak gelmesi  daha eskilere 
dayanabilir.

Nevzat Aydoğdu: Briç Kulübü ve 
Federasyonları 1960’lı yıllarda 
kuruldu. 1997’de de devlet bunu 
satrançla beraber bir beyin sporu 
olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı 
bünyesine aldı. Şu anda 49 tane 
spor federasyonu var, briç de 
bunlardan birisi. Devlete bağlı kendi 
personeli olan bir spor olarak kabul 
ediliyor. Bütün dünyada böyle, 
Türkiye’de de böyle. 

Nevzat Bey sizin üniversiteden sonraki 
maceranız nasıl oldu? Şampiyonluklarınız var. 
Federasyona gelişiniz orada yükselmeniz nasıl 
oldu?

Nevzat Aydoğdu: Ben 13 defa 
Türkiye şampiyonu oldum, Türkiye’nin 
en önde gelen 3-5 briççisinden 
biriyim ama belki ortopedi hekimi 
olmasaydık daha farklı olabilirdi. 
Profesyonel, dünya çapında bir 
oyuncu da olabilirdik. Ben mesleğimle 
bir arada yürütmeye çalıştım. Briçte 
şöyle bir olay var, belki bütün 
etkinliklerde böyle, bir defa yetenek 
şart. Bu işte gelişmek için yetenekli 
bir kişi olacaksın. İkincisi emek, 
yani çalışmadan, bu işe bir mesai 
ayırmadan, birtakım uluslararası 
yayınları takip etmeden bu işte belli 
bir noktanın ötesine taşmanız mümkün 
değil. Yeteneğiniz olacak, emeğiniz 
olacak, bir de kişilerin içinde 
bulunduğu ortam da çok önemli. 
Yani kompetisyonun zor olduğu, sıkı 
rakiplerle devamlı boğuştuğunuz bir 
ortamda daha iyi gelişiyorsunuz.  
Ben, örneğin Ankara Tıp’ta 
öğrenciyken brice başladım fakat 
Ankara brici Türkiye’de çok geri bir 

karşı. Kartlı oyunlar içerisinde bir 
centilmenlik var, kesinlikle çok dürüst 
bir oyun. 

Mert Bey, sizin briç merakınız nasıl başladı?
Mert Özcan: Ben lise yıllarındayken 

babam briç oynardı, yazlıkta oraya 
gelen turistlerle. Polonyalı turistler 
gelirdi onlarla beraber oynarlardı.

Baştan uluslararası başladınız..
Mert Özcan: Evet, ben onları 

izliyordum, o zamanlar küçüktüm, 10 
ya da belki 12 yaşında bilmiyorum.  
Dil konusunda anlaşamıyorlar ama 
briç oynuyorlar. Çok ilgimi çekmişti. 
Sonra lise yıllarımda birkaç meraklı 
arkadaş toplandık, bir hoca bulduk 
kendimize o da benim babamdı. Ben 
Marmara Üniversitesi mezunuyum. 
Sonra üniversite yıllarında, Erenköy’de 
Bağdat Caddesi üzerinde bir merkez 
vardı. Oraya gidiyorduk, orada 
oynuyorduk. 

Peki sizi briçte çeken neydi?
Mert Özcan: Bence briç çok asil 

bir oyun. Oyun demeyelim de spor 
demek istiyorum ve inanılmaz sosyal 
bir spor. Briç sayesinde Türkiye’nin 
her yerinde inanılmaz dostluklar 
kurdum.

Nevzat bey, bize brici biraz anlatır mısınız? 
Bricin özelliği nedir? Briç nasıl başlamış, nasıl 
gelişmiş?

Nevzat Aydoğdu: Bricin başlangıcıyla 
ilgili değişik iki varsayım var, 
bunlardan bir tanesi 1800’lü yıllarda 
İngiltere’de Wist adlı bir oyundan 
esinlenerek geliştirilmiş, onun biraz 
daha revize edilmiş ileri bir hali. 
Diğer teori de İstanbul’da bizim Haliç 
Köprüsü’nden kaynaklı. İngiliz Sefareti 
‘nde yine Türklerle beraber oynarken 
o Haliç Köprüsü’nden esinlenerek 
köprü anlamına gelen bir isim 
verildiği yönünde.

O zaman çok yeni bir oyun. Satranç gibi 
değil.

Nevzat Aydoğdu: Evet 150 yıllık. Bu 
iki hikayeden hangisi doğru olursa 
olsun, 1800’lü yılların sonlarına 
doğru ortaya çıkan bir oyun. Bu 
oyunun özelliği bir partnerle oynamak 
zorundasınız, güzel taraflarından 
birisi bu. Bir anlamda bir işbirliği, bir 
partnerlik ilişkisi kuruyorsunuz. Hem 
teknik anlamda hem de sosyal ilişki 
açısından bir hukuk oluşturuyorsunuz. 
İki tane rakip var, aynı şekilde 
oyun ve defans kısmında onlarla da 
bir hukukunuz var. Burada analiz 
etme, programlama, sentez etme, 
uygulamaya geçirme var yani tıpkı 
bizim cerrahi gibi ona çok benzeyen 

Bricin başlangıcıyla 
ilgili değişik iki varsayım 
var, bunlardan bir 
tanesi 1800’lü yıllarda 
İngiltere’de Wist adlı 
bir oyundan esinlenerek 
geliştirilmiş, onun biraz 
daha revize edilmiş ileri 
bir hali. Diğer teori de 
İstanbul’da bizim Haliç 
Köprüsü’nden kaynaklı. 
İngiliz Sefareti ‘nde yine 
Türklerle beraber oynarken 
o Haliç Köprüsü’nden 
esinlenerek köprü anlamına 
gelen bir isim verildiği 
yönünde.
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başkanıyım, bu beş yıllık süreç içinde 
de bizi başkanlığa getirdiler onları 
toparlamaya çalışıyoruz. 

İstanbul ekolü tamam en güçlü ama 
Anadolu’da böyle parlayan yerler var mı? 
Eskişehir hem öğrenci potansiyeli yüksek bir 
şehir hem daha farklı bir kafa yapısı var. 
Eskişehir’in yeri nedir?

Abdurrahman Özçelik: Üniversite 
takımları içinde bugüne kadar hep 
Eskişehir’den gelen çocuklar kendini 
gösterdi. Eskişehir yaşlılarının çok 
görülmüş bir başarıları yok ama 
üniversiteden gelen takımların 
başarıları hep Anadolu Üniversitesi ve 
Osmangazi Üniversitesi’nden geliyor. 
Dünya Şampiyonu olan Mert’le Altuğ 
Anadolu Üniversitesi mezunlarıdır. 
Eskişehir’de üniversitenin getirdiği bir 
ivme var.

Mert Bey’e dönelim, sizin nasıl gelişti?
Mert Özcan: Asistanlık yıllarımda 

ben Edirne’de Trakya Üniversitesi’nde  
ihtisas yaptım, mecburen ara 
veriyorsunuz. Biliyorsunuz asistanlığın 
ilk yılları, 3 sene hiç oynamamışımdır 
ama sonra yavaş yavaş tekrar 
başladım. O dönem ara verince tabi 
2-3 yıl hiç oynamayınca herşey çok 
değişiyor. Yeniden adapte olmak 
gerekiyor.Edirne’de güzel bir çevremiz 
vardı, sonrasında hiç bırakmadım 
hep daha iyiye nasıl gideriz, nasıl 
yaparız gibi çalışmalarımız oldu. Bir 
taraftan akademisyenlik gidiyor bir 
taraftan ailenize zaman ayırmanız 
gerekiyor, toplantılarımız vs. Bir 
taraftan zaman ayırmak çok büyük 
sıkıntı, şimdi buraya geliyoruz bir 
hafta sürecek turnuva. Bir hafta her 
şeyden feragat etmek zorundasınız, 
gerçekten yürütmek çok zor.

O zaman o soruya sizden başlayalım. 
Mesleğinizle ailenizle briç nasıl gidiyor? Bir 
arada götürebiliyor musunuz?

Mert Özcan: Götüremiyoruz, bütün 
briççilerin derdidir, hanımlarına bunu 
anlatamazlar.

Hanımlar oynamaz mı?
Mert Özcan: Bizimkiler oynamıyor. 

Oynayanlar tabiki var.
Genelde nasıl peki?
Mert Özcan: Edirne’de kadın oyuncu 

hiç yok. Ama büyük şehirlerde 
var elbette.Şimdi Edirne’de başka 
bir oluşum yapmaya çalışıyoruz. 
Üniversitede bir takım kurduk, bir 
kulüp açtık, öğrenci yetiştiriyoruz. 
Şu anda 35 tane öğrencimiz 
var. Daha çok kız ağırlıklı, 20-
25 tane kız öğrencimiz var, onları 
yetiştiriyoruz. Çok meraklılar, bu 
işin tohumlarını üniversitede atmak 

briçti. Briç İstanbul’da çok öndeydi. 
İyi oyuncular genelde hep İstanbul 
menşeliydi. Ben ihtisas için İstanbul’u 
sadece briç için yazdım. İstanbul’da 
hiç kimsem yoktu, hiçbir tanıdığım 
yoktu. Ben orada sadece briç için 
daha uygun kompetisyon ortamını 
bulurum, kendimi de güçlendiririm 
diye tercih ettim. 

Hala öyle midir? İstanbul ekolü önde midir?
Nevzat Aydoğdu: Hala öyledir ama 

tabii ki eskisi kadar fark kalmadı. 
Eskiden İstanbul açık ara öndeydi 
ama bugün İstanbul’da olmayan bir 
takım Türkiye Şampiyonu olabiliyor. 
Yine de reyting sıralamasına 
bakarsak İstanbul bu işte önde 
gelen bir şehirdir, doğaldır bu. 
Belki yeteneğimizdendir bilmiyorum 
ben 1982-83’te brice başladım. İlk 
Türkiye şampiyonluğumuz 1984’te 
oldu. Sonra ihtisas döneminde 
mecburen biraz uzak kaldım ama 
uzman olduktan sonra biraz daha 
aktif bir şekilde çalıştım ve birçok 
başarıyı da uzman olduktan sonra 
yakaladım. Bricin aslında yaşı yok, 
ileriki yaşlarda aslında insanlar daha 
çok olgunlaşıyor. Partner ilişkileri 
daha sağlıklı oluyor, daha başarılı 
oluyorlar. Bugün Avrupa’da da öyle, 
bir sürü şampiyon briççiler hep 
50’nin üzerinde ama bunlar brice 
20’li yaşlarda başlamış oluyorlar 
ama belli bir noktadan sonra yaşı 
yok, zaten güzel taraflarından birisi 
de budur. Bunu 10 yaşındaki bir 
çocukla 80 yaşındaki dedesi aynı 
anda oturup aynı masada oynayabilir. 
Erkek kadın ayrımı yok, yaş problemi 
yok. Zaman sıkıntısı yok o yüzden 
diğer sporlara göre çok artısı olan 
bir şey.

Abdurrahman Bey, sizin briç maceranız 
sonraki dönemde nasıl yol aldı?

Abdurrahman Özçelik: Ben üniversiteden 
sonra briçten çok uzaklaştım. Mecburi 
hizmet ve Eskişehir’e geçtikten sonra 
akademisyenlik de araya girince 
mecburen 15 yıl civarında brice ara 
verdim. 

Anladığım kadarıyla ihtisas sırasında hep ara 
veriliyor mecburen bir durma oluyor...

Abdurrahman Özçelik: Evet mecburen, 
benim ihtisas hep Eskişehir’deydi, 
doçentliğime kadar. Aslında 
Eskişehir’de briççilerle çok geç 
tanıştım, ben tanışmadan önce de 
varlarmış ama ben çok tesadüfen 
tanıştım, onlarla tanıştıktan sonra 
5-6 yıl sonra tekrar brice döndüm. 
Ama şimdi keyifli, ayrılamıyoruz 
artık. Şimdi Eskişehir Briç Kulübü 

Briç çok özel bir tutku, 
dışardan insanlar bunu 
kolay kolay anlamıyorlar, 
kendi eşim bile inanamıyor, 
“Nasıl bu kadar bu işe 
zaman harcıyorsunuz?” 
diye çünkü bizim her gün 
mutlaka briçle ilgili birkaç 
saatimiz geçiyor.
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özel bir tutku, dışardan insanlar bunu 
kolay kolay anlamıyorlar, kendi eşim 
bile inanamıyor, “Nasıl bu kadar bu 
işe zaman harcıyorsunuz?” diye çünkü 
bizim her gün mutlaka briçle ilgili 
birkaç saatimiz geçiyor. Akşamları 
mutlaka birkaç saat bilgisayar 
karşısında zamanımız geçiyor. 
Çoluğumuzu çocuğumuzu, evimizi 
eşimizi ihmal edebiliyoruz. Ne kadar 
beraber yapmaya çalışsak da mutlaka 
bu oluyor.

Abdurrahman Bey’e soralım. Sizin işle, evle 
briç arası nasıl gidiyor?

Abdurrahman Özçelik: Vallahi ben 
bricin çevresine onları monte 
ediyorum. Eşim aslında çok 
destekliyor.

O da oynuyor mu?
Abdurrahman Özçelik: Kendisi hiç 

oynamıyor ama briç oynamazsam 
benim çok bunalacağımı biliyor. 
Eşimle ilgili hiçbir sıkıntı olmadığı 
için, şimdi, çocuklar da öyle. Mesela 
iki gün önce oğlum, birinin “Babanla  
aranız nasıl?” diye sorması üzerine 
şöyle dedi: “Babam brici biraz 
fazla ciddiye alıyor”.İki gün 
önceki cümlesi bu. Ama bizde 
ailecek yerleşti, çocuklar kesinlikle 
kanıksadılar. Brici üniversitelerin 
içine sokmaya çalışıyoruz zaten 
üniversitelerde hem Osmangazi’de

gerekiyor, sonuçta hepimiz bu işe 
üniversitede başladık.

Ortopedistlik çok ağır bir meslek birlikte 
götürmek gerçekten zor. 

Mert Özcan: Evet çok zor, hem 
mesleğimizi götürüyoruz hem 
akademisyenliği götürüyoruz, 
öğrencilerimiz var, ailemiz var, zor 
oluyor ama bu şekilde yürütüyoruz 
çünkü brici çok seviyoruz. Birtakım 
şeyleri es geçip artık brice zaman 
ayırıyoruz. 

Nevzat Bey sizin nasıl devam etti,  çünkü 
sizin dünya şampiyonalarına katılımınız var, 
Türkiye şampiyonluklarınız var, yöneticilik kısmı 
var bir de ortopedistlik kısmı var. 

Nevzat Aydoğdu: Burdur’da devlet 
hastanesinde ortopedi uzmanıyım 
ve 20-21 yıldır orada çalışıyorum, 
daha önce de 3-4 yıl İstanbul’da 
uzmanlık hayatım oldu. Ben 
dünyadaki en güzel iki şeye sahip 
oldum. Bu konuda aslında çok 
şanslıyım. Ortopedi doktorluğunu çok 
seviyorum, o işi bırakmayı ya da 
ara vermeyi hiç düşünmedim. Aslında 
bırakabilsem şu anda federasyon 
başkanlığını çok daha aktif, çok 
daha güzel bir noktada yapabilirim 
ve belki Türkiye’yi brici daha 
ilerideki noktalara taşıması konusunda 
kanalize edebilirim. Ama bırakamam. 
Üniversitede bu işe başladık, briç çok 

Briç tutkunları:
Dr. Abdurrahman Özçelik,
Dr. Nevzat Aydoğdu,
Dr. Mert Özcan.

Üniversite takımları 
içinde bugüne kadar 
hep Eskişehir’den gelen 
çocuklar kendini gösterdi. 
Eskişehir yaşlılarının çok 
görülmüş bir başarıları 
yok ama üniversiteden 
gelen takımların 
başarıları hep Anadolu 
Üniversitesi ve Osmangazi 
Üniversitesi’nden geliyor. 
Dünya Şampiyonu olan 
Mert’le Altuğ Anadolu 
Üniversitesi mezunlarıdır. 
Eskişehir’de üniversitenin 
getirdiği bir ivme var.
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kuruluşun da üyesiyiz. Avrupa Briç 
Federasyonu, Avrupa şampiyonaları 
yapıyor, biz Avrupa şampiyonalarında 
erkeklerde yaklaşık 10’unculukla 
15’incilik arasında bir yerde, 
bayanlarda ise üçüncülükle altıncılık 
arasında bir yerdeyiz, elde ettiğimiz 
dereceler var.

Bayanlarda daha iyiyiz...
Nevzat Aydoğdu: Bayanlarda daha 

iyiyiz, bayan takımımız Avrupa 
üçüncüsü de oldu, Avrupa Şampiyonu 
da oldu. Erkeklerde öyle Avrupa 
çapında bir madalyamız yok şu 
ana kadar ama umarım bundan 
sonra olacak. O konuda bir çalışma 
yapıyoruz. Bayanlar belki sayı olarak 
erkekler kadar kalabalık değiller, 
sayıları daha az ama bayanlar daha 
hırslı bizde, onu görüyorum. 20 
saatini brice adayan bayanlarımız 
var, bir de özellikle briççi erkeklerle 
evli olan, bir arada olan ya da 
ağabey kardeş olanlar var. Onlar 
devamlı ortamın içerisinde oldukları 
için gelişmeye olanak buluyorlar. 
Bayanlarda Avrupa’ya göre daha 
iyiyiz, dünyada da Avrupa dışında 
Amerika, Çin, Brezilya ve Güney 
Amerika ülkeleri gibi  ülkelere 
bakarsak üç dört basamak daha 
aşağılardayız Avrupa’ya göre. 

Ama ilk 20’de yer alıyoruz...
Nevzat Aydoğdu: Kesinlikle ve Türk 

briççileri aslında çok potansiyelli 
briççiler. Mesela biz geçen sene 
gençlerde dünya şampiyonu olduk. 
Abdurrahman’ın bahsettiği Eskişehirli 
çocuklar vardı, altı kişilik genç 
takımımız vardı. Amerika’da dünya 
şampiyonu oldular, Avrupa’da 
dördüncü beşinci olduk. Gençlerde 
de belli bir başarımız var. Açık 
takımlarda belli bir başarımız yok 
ama yavaş yavaş o noktalarda da

Bricin Avrupa’da başlama 
yaşı 10, bazı ilkokullarda 
ders olarak da veriliyor. 
Ufak yaşta alan özel 
akademileri var, onlar 
imkan olarak bizden iyiler 
ama küçük bir çocukta 
başka bazı sıkıntılar 
yaratabilir.
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hem de Anadolu Üniversitesi’nde iki 
tane briç sınıfı var, seçmeli derstir. 
İkişer sınıftan 40-60’ar kişi ders 
görüyor, Doğan Hoca ile Korkut 
Hoca iki ayrı üniversitede ders olarak 
veriyorlar.

Müfredata sokabiliyorsunuz yani..
Abdurrahman Özçelik: Seçmeli ders 

olarak veriyoruz. Üniversitede kendim 
de bununla ilgili bir şeyler yapmaya 
çalıştığım için şimdi üniversitelerle 
ilgili bir sıkıntı olmuyor. Ben son 
olarak bu turnuvaya gelirken 
Dekan Bey kendisi arayıp başarılar 
diledi, öyle güzel bir tarafı da var. 
Üniversitede de popüler oluyorsunuz 
sonuçta briç oynayan başka adam 
yok, işte ben varım tıp fakültesinde, 
Dekan Bey de arayıp “Ne cevherler 
varmış, başarılar hocam” diyerek 
telefon etti bir gün önce.. 

Nevzat Aydoğdu: Üniversitelerdeki 
briç konusunda özellikle ortopedist 
meslektaşlarımdan, akademisyen 
arkadaşlarımızdan, büyüklerimizden 
federasyon olarak ricacı oluyorum. 
Bulundukları üniversitelerde 
öğrencilere bunun ne kadar güzel 
bir şey olduğunu anlatabilmemiz 
lazım. Bizden bu konuda yardım 
istenirse, istenilen her üniversiteye 
brici anlatmak için bir sunum yapmak 
üzere bizler de federasyonun eğitim 
kurulundan görevliler de gidebilirler. 
Hiçbir şey istemeden, üniversite 
bünyelerinde briç kulüplerinin
kurulması için ciddi anlamda 
eğitim, malzeme ve eleman desteği 
verebiliriz. 

Nevzat Bey, dünyada Türk brici nerede? 
Hangi başarıları yakaladık?

Nevzat Bey: Türkiye’de federasyon 
olduğu gibi Avrupa’da “Avrupa Briç 
Federasyonu” ve dünyada “Dünya 
Briç Federasyonu” var. Biz bu iki



Türkiye’de federasyon olduğu gibi Avrupa’da 
“Avrupa Briç Federasyonu” ve dünyada 
“Dünya Briç Federasyonu” var. Biz bu 
iki kuruluşun da üyesiyiz. Avrupa Briç 
Federasyonu,Avrupa şampiyonaları yapıyor, biz 
Avrupa şampiyonalarında erkeklerde yaklaşık 
10’unculukla 15’incilik arasında bir yerde, 
bayanlarda ise üçüncülükle altıncılık arasında bir 
yerdeyiz, elde ettiğimiz dereceler var.

bazı düzeyler katedeceğiz. Onun için 
de bazı çalışmalarımız var.

Son bir soru, çocuklarınıza brici öğretiyor  
musunuz?

Nevzat Aydoğdu: Tabi tabi, üç tane 
çocuğum var, iki kızım bir oğlum 
var. Kızlarım brice pek fazla ilgi 
duymadılar, biri avukat diğeri de bu 
yıl ünversite sınavına girecek. Onlar 
ilgi duymadılar ama 12 yaşında bir 
oğlum var, o çok ilgilenmek istiyor, 
bana devamlı bir şeyler soruyor. Ben 
de onu biraz kağıtlarla haşır neşir 
ediyorum ama orada tabii bir trik 
var. Acaba çocuk buna kapılır da 
okulunu ihmal eder mi diye çünkü o 
yaşlarda çocuklar bazen aşırılıklara 
kapılabilir.

Peki brice başlama yaşı ne, üniversite mi?
Nevzat Aydoğdu: Ben lise döneminde 

olmasını daha uygun buluyorum. 
Çalışma bilincini kazandıktan sonra...

Avrupa’da başlama yaşı 10, bazı 
ilkokullarda ders olarak da veriliyor. 
Ufak yaşta alan özel akademileri 
var, onlar imkan olarak bizden iyiler 
ama küçük bir çocukta başka bazı 
sıkıntılar yaratabilir. 

O konuda pedagojik olarak 
incelemek lazım. Biraz kaygılıyız, briç 
federasyonu başkanı olarak briçle 
ilgilenmesinler de diyemiyorum çünkü 
Kids kategorisinde yarışmalar var. Biz 
de katılıyoruz ama biraz hassas bir 
konu olduğunu özellikle vurgulamak 
isterim.

Türkiye Briç Federasyonu Turnuvasından genel bir görünüm


