
 � Merhaba Ömer Bey, “İktisat ve Toplum Dergisi” 
olarak başlatmış olduğumuz “Fark Yaratanlar” 
köşemizde röportaj önerimizi kabul ettiğiniz için 
çok teşekkür ediyoruz.

Ben de teşekkür ediyorum.
 � Sokaktaki insana, “Ömer Üründül kimdir?” 

diye sorarsak vereceği yanıt; “Spor adamı ve 
futbol yorumcusu” olacaktır. Hâlbuki biz, araş-
tırdığımızda gördük ki Ömer Üründül aynı za-
manda başarılı bir iş adamı. Peki, bu spor me-
rakı nereden geliyor?

Benim rahmetli babam gençliğinden beri çok büyük 
bir futbol meraklısıydı. Küçük yaşından beri de 
Taksim statlarından başlamak üzere maçlara giderdi. 
Herhalde genetik bir yapı olacak ki ben de, hatta 
ondan da ileri derecede bir spor meraklısı oldum. 
Küçük yaştan beri bütün sporlara (tabii futbol 
ağırlık olmak üzere) bir ilgim vardı. Takipçilik 
vs. Okulu bitirdikten sonra iş hayatına atıldık. İş 
hayatında da belli bir çalışma düzenimin içindeyken, 

dünyada olan organizasyonlara, dünya kupalarına, 
Avrupa şampiyonalarına, olimpiyatlara vs. kendi 
imkânlarımla izleyici olarak gitmeye başladım. Bu 
gittiğimiz yerlerde de, doğal olarak otellerde bazı 
medya mensuplarıyla tanışma imkânım oldu. 1986 
senesinde Meksika’daki Dünya Kupası'na gittim. 
Orada kaldığım otelde de Necip Kapanlı ile tanıştım. 
Necip Kapanlı, o zaman Tercüman Gazetesi’nin 
spor müdürüydü. Sonra ailece görüşmeye başladık. 
Bana dedi ki; “Sen bu işi çok seviyorsun, gel bizde 
yazı yaz, hem de biz seni akredite ederiz, sen de 
böylece maçlara girersin.”. O şekilde ben, 1988 
senesinde Tercüman Gazetesi’nde başlangıç yaptım. 
Sonra bana, (ilk başladığımdan belli bir süre sonra) 
“Bu hafta birinci ligde, Sakarya-Sarıyer maçı var, 
ona gidip bir tenkit yazısı yaz.” dediler. O zaman 
cep telefonu yok, ben de elime on tane jeton aldım. 
Maça bilet alarak girdim, maçı seyrettim, çıktım. 
Telefon kulübesinden maç yorumu yazdırdım. 
Benim yazdığım yazı çok ilginç geldi. İlginç gelmesi 
üzerine dediler ki; “Burada, çok enteresan terimler 

  FARK YARATANLAR-RÖPORTAJ  

Sayı: 85 • Kasım 2017 • İktisat ve Toplum 47

Ömer Üründül

İş dünyasının önemli aktörlerinden biri olmasına rağmen sokaktaki insanın spor yorumcusu olarak 
tanıdığı Ömer Üründül bu ay Fark Yaratanlarla Röportaj köşemizin konuğu. Ömer Üründül ile röportajı 
yazı işleri müdürümüz Fethiye Çolak gerçekleştirdi.



www.iktisatvetoplum.com • Kasım 2017 • Sayı: 8548

var.” Hemen bir hafta sonra Eskişehir-Galatasaray 
maçına gittim, bu şekilde de başlamış oldum. O 
sırada Fenerbahçe’ye teknik direktör olarak Hiddink 
geldi. İki sene üst üste PSV’yi Avrupa şampiyonu 
yapmıştı. Tabii, çok büyük bir ses getirdi, onun 
Fenerbahçe’ye gelmesi. Havaalanında büyük bir 
kalabalık karşıladı. Yer yerinden oynadı desek 
yeridir. Ben de Fenerbahçe’nin, oldukça önemli 
olan bazı takımlarla olan hazırlık maçlarını izledim. 
Sonra baktım ki bu Hiddink’in PSV’ye oynattığı 
oyun modeli, Fenerbahçe’ye hiç uymayan bir 
model ve bir gece oturdum, “Hiddink’in dikkatine” 
diye bir yazı yazdım. Bu yazının içeriğinde de 
şunları söyledim: “Eğer bunda ısrar ederse, (o 
zaman da dünya çapında kaleci Schmeichel var, 
Fenerbahçe’de), Fenerbahçe Schmeichel gibi bir 
kaleci ile ligin en çok gol yiyen takımlarından biri 
olur ve alt sıralara düşer.” Bu yazıyı Tercüman 
Gazetesi’ne koyamadılar, çekindiler, bize çok 
büyük tepki gelir düşüncesine girdiler. Fakat orada 
da bir arkadaşımız yazıyı çok enteresan bulduğu için 
ısrar etti. En sonunda düşünüp taşınıp, 10-15 gün 
geçtikten sonra bu yazıyı manşete koydular. Bu yazı 
koyulduktan sonra gazetenin telefonları ve faksları 
kilitlendi. “Bu adam kim, nereden çıktı?” Herkesin 
suratı düştü. Dört ay sonra Fenerbahçe ligin en çok 
gol yiyen takımı oldu ve Hiddink görevden alındı.

 �  Başkan, Ali Şen miydi o zamanlar? 
Hatırlayamıyorum, değildi galiba. Bundan sonra 
Tercüman Gazetesi’nden ayrıldım. Ardından Milli-
yet Gazetesi’nden teklif geldi. O zaman Milliyet de 
tabii çok ünlü bir gazete. Tercüman’da da bir takım 
sıkıntılar oldu, gazetenin gidişatı dolayısıyla. Bu 
sıkıntıları da görünce, Milliyet Gazetesi’ne geçtim. 
1996 senesinde ilk Avrupa şampiyonasına katıldık. 
O gün ilk maçı ben yorumladım. Ondan sonra yo-
rumculuk hayatım başladı TRT’de. UEFA Finali, 
dünya üçüncülüğü hepsini ben anlattım. Böylece 
başlamış oldum yani.

 � Fenerbahçeli olduğunuzu biliyoruz, ben de bir 
Beşiktaşlı olarak (Bu röportajı yaparken takımı-
mı da söylemiş olayım.), sizin futbol programla-
rında yorumlarınızı izlerken beraber çalıştığınız 
sunucuların, sizinle, oldukça candan ve abi kar-
deş ilişkisindeki muhabbetini görüyorum. Sunu-
culukta onlara abilik yaparak, bir takım mesleki 
katkılarınız da oluyor zannediyorum. 

O iki şekilden kaynaklanıyor. Bu aileden gelme, 
önemli holdingler yöneten benim rahmetli babam 
büyük bir müteahhitti, Atatürk Barajı’nın yönetim 
kurulu başkanlığını yaptı. Bizim ailede şöyle 
bir şey var, biz her çalışanımıza saygı gösterdik; 
yanımızdaki çaycısına, diğer çalışanlara. Ben 
öyle alıştım, öyle bir yapım var. İnsanlara değer 



veriyorum. O insanlara yaklaşımım çok samimi, 
içten ve saygı çerçevesinde; bu, birinci cevabı 
sorunuzun. İkincisi de ben gerek program yapan 
gerekse maç anlatan kişileri rahatsız etmeyip, 
onlara yardımcı olurum. Mesela çok önemli bir 
maç anlatıyoruz diyelim, ben de yorumcuyum, 
öyle çok fazla konuşmam. Çok fazla konuşursanız 
spiker rahatsız olur. Spikerin maçı aktarma akışı 
içinde araya girmem, böyle olması maç anlatan 
arkadaşları rahatlatıyor. Ayrıca spor programlarında 
da yine aynı şekilde çok konuşmadan teşhisler 
yaparak, onlara da konuşma imkânı veririm. Birinci 
söylediğim saygı ile bu birleşince, onların da bana 
bir sevgi ve saygısı oldu. 

 � Bu bir parantez içi olsun: Spor yorumları sıra-
sında, maç sırasında değil de maçtan sonraki 
yorumlar yapılırken elektriklenmeyi seven, ge-
rilme, gerginlik ve tartışma ortamı yaratmayı 
seven bazı yorumcular var. Bir de maçı olduğu 
gibi anlatmak, doğruları tespit ederek anlat-
mak, sizin yorumcu olarak katıldığınız yerlerde 
bu hava da seziliyor. Aslında izleyen kişilerin 
doğru eğitim almaları, doğru bilgilenmeleri ve 
bir de doğru tavır öğrenmeleri için bu da önemli 
galiba.

Tabii üslup da önemli, reyting önemli olduğu için 
herkes reytingi düşünerek, hangi alanda etkiliyse 
oradan kendisine bir yol bulmak istiyor. Ben bir 
teknik analiz yorumcusuyum, öyle olduğum için 
ben gücüme ve o yeteneğime göre hareket ettim her 
zaman. Bu zaten benim toplumda yer almam için 
önemli. Beni o şekilde kabul ediyorlar, zaten dışına 
çıktığım zaman herkes şaşırır. 

 � O gergin atmosferin olmaması açısından da si-
zin üslubunuz çok önemli diye düşünüyorum. 

Eleştirinin de üslubu var. Eleştiri yaparken insan-
ları taciz ederek eleştirmem. Yani onun da bir üs-
lubu vardır, benim yapım öyle. Mesela enteresan 
şeylerim vardır. Ben, bir teknik direktöre “kovuldu” 
tabirini hiç kullanmam. Çünkü kovuldu suistimal 
yapmış insana karşı söylenir, o yüzden “Görevden 
alındı.” derim, bu bir saygıdır. Bence kovulmak 
argo bir tabir. İş yerinde yüz kızartıcı bir şey yap-
mıştır, ona kovulma denir. Adam, görev yapıyor. 
Saygılı bir insan başarılı olamamış, yönetim de onu 
görevden almış.

 � Biraz önce spor yorumculuğuna nasıl başladı-
ğınızı söylediniz ama yorumculuğun ilerleyen 
dönemlerinde spor yorumculuğu için eğitim al-
dınız mı?

Hayır, hiç almadım. 
 � İstanbul Üniversitesi’nden bir eğitiminiz var de-

ğil mi? 
Ben, Saint Benoit’te, ondan sonra son iki sene de 
Şişli Koleji’nde okudum. Ardından, Şişli’deki Siya-
sal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun 
oldum. 

 � O zaten iş yaşamınızın da temelini oluştur-
du zannederim. Bu arada sizinle bu röportajı 
yapmadan önce, iş yaşamınızla ilgili yazıları 
okurken, çok değişik alanlarda çok başarılı ça-
lışmalarınız olduğunu gördük. Üründül Gruba 
gelinceye kadar olan süreç, çok hareketli bir iş 
yaşamınız olduğunu gösteriyor. Oldukça yoğun 
iş yaşamının arasında,  spor yorumculuğuna ve 
maçları seyretmek için nasıl vakit buluyorsu-
nuz? 

Öncelikle ben şuna inanan bir insanım; iş hayatımda, 
sporda ve her şeyde ekip çok önemli. Ekibinizi 
çok iyi seçeceksiniz. Benim şansım, babamın çok 
önemli bir iş adamı olmasından dolayı seçtiği 
ekiplerin ve o ekiplerdeki iş alanının edindiği 
konumdur. Mesela şöyle bir örnek vereyim size, 
ben HES Projesi yaptım Tokat’ta, 14 megavatlık 
ama o işin başına Atatürk Barajı’nın bir numaralı 
mühendisini getirdim. Bunu bir örnek diye verdim. 
Benim öyle bir avantajım var. İkinci olarak da yine 
bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim, bana seneler 
önce bir abim şöyle bir şey söyledi, benim çok 
hoşuma gitmişti. “Dünyada mutlu olabilmek için 
birinci planda sağlık çok önemli, bunun dışında 
insanın mutlaka çok sevdiği bir hobisi olacak. Daha 
da önemlisi, bu hobiyi yapabilme imkânı bulacak.” 
dedi. Bu yüzden ben onun söylediği gibi yaşıyorum. 
Bir insanın, hayatında mutlu olmak için sevdiği bir 
şeyi yapması ve bunu yaparken aldığı mutluluk, onu 
iş hayatında çok daha enerjik kılıyor. İnsan ruhen 
rahat olup istediklerini yapabildiği zaman çok 
daha güçlü oluyor. Zihni çok daha açık oluyor. Bir 
takım problemlere takılmıyorsun. Mesela yarın ben 
gideceğim, kısmet olursa, evde bir odam var, orada 
oturacağım. Başak Şehir maçını seyredeceğim, 
bu arada bir İngiliz ligi varsa ona da bakacağım. 
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Ardından Fenerbahçe… Bu benim oradaki bir 
deşarjım, kafamdaki her şey gidiyor. Ben tek çocuk 
olduğum için babamın vefatından sonra tek başıma 
bir holding yönetmek durumunda kaldım. Çok 
işlerimiz var ama dediğim gibi hepsi çok sistemli. 
Ta Atatürk Barajı’ndan, babam zamanından gelen 
bir danışmanımız var, devamlı toplantılarla, onların 
bana verdiği bilgilerle,  kararlar alırım. Bana 
gerekçeler söylerler, şöyle böyle, yani sistemli bir 
şey var. Bu şekilde işlerimi yürütüyorum. Öğrenmek 
istediğiniz bir şey vardır, onu da size söyleyeyim, 
sizi de rahatlatayım. Bu spor programını soran çok 
oluyor çünkü. Para almıyorum. Onu da şöyle izah 
edeyim. Bu işe başladıktan bir süre sonra, bu iş 
paralı bir hale dönüşecekti fakat, paraya ihtiyacım 
yok, bana diyorlar ki “Al hayır kurumuna ver.”, ben 
zaten her türlü yardımı sürekli yapan bir insanım. 
Şunu düşündüm, prensip sahibi bir insan olarak, eğer 
çalıştığım yerden para alırsam, o zaman tamamen 
onlara bağımlı olmam gerekir. Örneğin; şimdi 
TRT’de yorum yapıyorum, maç yorumluyorum. 
Diyelim ki milli takım (stadyumda program 
yapıyorum 2008 senesi) Avrupa şampiyonasına 
katılacak ve mayıs ayında on beş günlük bir kamp 
için Almanya’ya gidiliyor. O zaman bana diyecekler 
ki, (zaten partnerime dediler) “Abi sen oraya git, 
kampı takip et.” Bu yüzden de para almıyorum. 
Bağımsız kılıyor, çünkü herhangi bir toplantım 
olduğunda, onların söyledikleri maça gitme şansım 
olmuyor. Bunu bir kere iki kere yaparsan olur ama 
beş kere yaparsan olmaz. Bütün neden bu. 

 � Aile hayatınızı bu yoğun tempoya nasıl sığdı-
rıyorsunuz? Örneğin günlerce süren Dünya ve 
Avrupa Kupası maçları olduğunda, yurt dışına 
gittiğinizde eşiniz şikâyet etmiyor mu? Bildiği-
miz kadarıyla yaşlarını bilmiyorum ama 3 çocu-
ğunuz var, onlar ne dediler ya da ne diyorlar?

2005 senesinde üçüncü evliliğimi yaptım. İlk evlili-
ğimden bir oğlum bir kızım var. İkinci evliliğimden 
de bir oğlum var. Büyük oğlum kırk yaşında kızım 
otuz iki yaşında küçük oğlum yirmi üç yaşında. Ev-
liliklerimdeki ayrılma nedenlerimin de futbolla ala-
kası yok. Beraber paylaşmak da çok önemli. Mesela 
ben her sporu seviyorum. Örneğin, Rolangolas’ta 
bir locam var, oraya eşimle ve çocuklarımla gidi-
yorum ve bir hafta Paris’te kalıyorum. Birlikte tenis 
maçına gidiyoruz. Bazen eşimi de (pek zevk almaz 

futboldan) önemli maçlara götürüyorum. Evde de 
böyle bir problem olmuyor. Ben maç seyredersem o 
da dizi seyrediyor. Sosyal hayatımızı bunlar yüzün-
den engellemiyorum. “Bugün de şu maç var, ben 
gelmiyorum.” demiyorum. Büyük oğlumla beraber 
çalışıyorum şu anda, o da tabii benim en önemli 
yardımcım. Küçük oğlum Los Angeles’ta ekonomi 
okuyor, Alman lisesini bitirdi. %31,5 ile Ytong’un 
en yüksek hissedarıyım ve Almanlarla ortaklık var. 
Oğlum da dönünce bu işin başına geçecek, öyle 
planlarım var, o da bunu biliyor. 

 � Biraz daha sporun teknik sorularına geçelim. 
Ömer Üründül, Türkiye’de spora nasıl bakı-
yor? Türkiye, neden spor konusunda kurum-
sallaşamıyor? Örneğin, Almanya’da yaşayan 
3-4 milyon Türk var biliyorsunuz, bunların içe-
risinden sürekli Türk futbolcular çıkıyor. Hem 
diğer ülke takımlarında oynuyorlar hem de biz 
onları Türkiye’ye transfer ediyoruz. 80 milyon-
luk bu ülkede, futbolcu çıkmıyor diye sıkıntımız 
var. NTV’de akşamları bir spor programı var. 
Gürcan Bilgiç ve Cem Dizdar, geçenlerde bir 
programda, alt yapıdan yetişemeyen futbolcu-
lar yüzünden yaşanılan sıkıntıları konuşuyor-
lardı. Sürekli bu yabancı sayısının arttırılması, 
14, 14’ün sınırlandırılmaya çalışılması vs. gibi 
şeyler bizim futbolcu yetiştiremeyişimizden kay-
naklanan bir şey, aynı konu aslında diğer spor 
dallarına da yansıyor. Basket takımları çıkıyor 
sahaya ve belki bir Türk oluyor bazı zamanlarda 
çıkan giren oyuncularla genelde Türk oyuncula-
rın olmadığı basket maçlarını izliyoruz. 

Çok yönlü cevap vereyim. Bir defa, sizin de dedi-
ğiniz gibi bu kadar potansiyeli olan bir ülkede bi-
zim alt yapı ile ilgili yatırımlarımız çok yetersiz, 
eğitimsizlikten dolayı genç arkadaşlarımız yeterli 
derece de disipline olamıyorlar. Belli bir seviyeye 
gelen de tekrar onu taşıyamıyor. Bu, çok önemli. 
Basketbol öyle değil ama basketbolda eğitim düzeyi 
daha yüksek. Son zamanlarda gündemde “yabancı 
oyuncu sınırlandırılması” tartışması var. Kulüpler 
kendine göre haklı, biz de milli takım açısından 
baktığımız zaman haklıyız. Şimdi kulüpler diyor ki; 
“Ben şampiyonlar liginde oynuyorum.”, şampiyon-
lar ligi çok önemli bir olay hem maddi açıdan hem 
manevi açıdan ve “Avrupa’nın en üst düzey kulüp-
leri Reel Madrid vs. sınırsız yabancı ile oynuyor-
lar, ben bunlarla nasıl baş edeceğim.” diyor. Yüzde 



yüz haklılar. Buna karşılık, bizim oyuncularımız az 
görev alınca olumsuz etkileniyorlar. Bir taraftan da 
diyoruz ki “Biz yetiştirelim de onlar da oynasın.”. 
Bir de bu kısım var, örneğin Fenerbahçe bu kadar 
yatırım yapıyor, bu kadar maddi olanakları olan bir 
kulüp, oyuncuları transfer ediyor. Bir santrafor so-
runu yaşandı, Van Persie’nin durumu ortada, yeni 
transferler geç kaldı ve o arada bir genç arkadaşı 
alt yapıdan oynatmak durumunda kaldılar ama ço-
cukta hiçbir şey göremiyorsun. Artık öyle bir şey 
olmalı ki kulübün ihtiyacı olduğunda, alt yapıdan 
gelen oyuncu iyi bir şeyler yapsın. Yani eğitimin 
yetersiz olduğunu gördük. Basketbola baktığımız 
zaman, basketbola nasıl başarı geldi? Orada da sı-
nırsız yabancı oldu. Basketbol futbol gibi olmadığı 
için, iyi paralara dünyanın en iyi sporcularını alabi-
liyorsunuz. Fenerbahçe çok önemli bir şampiyon-
luk kazandı, bütün dünya televizyonları verdi. Ama 
futbolda bir Neymar 220 milyon, bizim takım bazı 
oyuncuları alamıyor ki. Yabancı sınırlaması kalk-
masına rağmen, takımlarımız istenilen başarıyı elde 
edemiyor. Çünkü biz ucuz oyuncuları, yaşı geçmiş 
yıldızları alıyoruz, yani böyle sorunlar var. Basket-
bol süre alamayın genç arkadaşları milli takımda 
bir araya gelince gördük. Mükemmel bir mücadele, 
herkes her şeyini yansıttı ama yeterli olmadı, çünkü 
çok az süre aldıkları için çok maç eksiklikleri var. 

 � Bir takımın uyum problemleri de çıkıyor milli 
takım maçlarında.

Tabii ki, mesela milli takımdaki en büyük sıkıntımız 
şu, futbolda dünyada benzeri görülmemiş bir kadro 
istikrarsızlığımız var. Yani kim çağrılacak, kim oy-
nayacak kimse bilmiyor. En canlı örnek ise, Ukray-
na ile oynuyoruz, üç gün sonra Hırvatistan maçı var 
ve 7 tane değişik oyuncu bulunmakta. Bu dünyada 
hiçbir yerde benzeri yok bunun. Hırvatistan hala 
bizim 2008’te karşılaştığımız takımla oynuyor, 2-3 
tane oyuncu değiştiriyor. Bizde bunlardan dolayı ne 
oluyor? Uyum sorunu çıktığı için herkes ayrı telden 
çalıyor. O yüzden de işte bir Ukrayna ile felaket oy-
nuyoruz, kaybediyoruz. Sonra bir iyi oynuyoruz, bir 
hırslı oyun, Hırvatistan’ı yeniyoruz. Ama bir sonra-
ki maça ne yaparız dediğimiz zaman rahat bir analiz 
yapamıyoruz. 

 � Sizi hazır bulmuşken Milli Takıma ilişkin de 
yorum isteyeyim sizden. Yıllarca Fatih Terim 
milli takımda teknik direktördü, bir sürü değişik 
adlar, unvanlar da verildi kendisine, “Kadro ile 
ilgili kafamızda insanlar var.” dedi. Kendisine 
göre seçimler yaptı. Hiçbir takımı ayırmadan, 
kulüplere baktığımızda, çok başarılı oyuncular 
var. Bazı sporcularda ısrarcı olduğunu gördük. 
Kimi zaman yan yana gelmeyecek isimleri 
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 � Devletin spora bakışını nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? Çünkü biraz önce Türkiye’de seksen mil-
yon insan var ama sporcu yetişmiyor dedik. Bu 
sadece takımların sorunları ya da teknik heyet-
lerin alt yapı sorunları olmasa gerek, o yüzden 
böyle bir soru sormak istedim. 

Tabii, şimdi devlet spor için bana göre elinden gele-
ni yapıyor. Spor derken yalnızca futbolu görmeye-
lim. Güreşi, atletizmi vs. var bunun içinde. Mesela 
futboldan büyük bir keyif alıyorum. İnanılmaz bü-
yük futbol sahaları yapıldı Anadolu’da. Gaziantep, 
Samsun, Malatya, Bursa her yere. Onlar ellerinden 
gelini yapıyorlar ama esas içerideki, bu işin başında 
olan kişidir, yani sporu idare edenlerde oluyor ben-
ce sıkıntılar. Ben sorarım büyük kulüplere, “Niye 
bana oyuncu yetiştirmiyorsun?” diye. Bunları irde-
lemeliyiz. Onun için devlet ne yapacak? Oyuncuyu 
da kendi yetiştirecek değil. Böyle bakmak lazım. 

 � Bu sorunun asıl temelinde yatan konu biraz 
önce dediğiniz gibi, konuya sadece futbol ola-
rak bakmayışımızdı. Son dünya şampiyonasında 
atletizmde neredeyse bütün sporcularımız yer 
aldı, hatta 200 metrede dünya şampiyonu olan 
bir sporcumuz var biliyorsunuz. Ama bunların 
hiçbiri Türk kökenli sporcular değil. Başarılı 
oyuncuları aynen futbolda olduğu gibi trans-
fer ediyoruz. Bu kadar çok nüfusun içerisinde 
yüzmede, koşmada, sırıkla atlamada, çekiçte, 
halterde vs. biz neden sporcu yetiştiremiyoruz? 
İşte milli sporcumuz diyoruz ama milli sporcu 
Türkçe bile konuşamıyor. Türk vatandaşlığına 
geçirilmiş, milli sporcu olarak gönderilmiş ama 
Türkçe bile konuşamayan sporcular orada Tür-
kiye adına yarışıyorlar. Bu spor adına doğru bir 
şey mi? 

Bu, senelerden beri böyle zaten.  Bunun yanında 
mesela atletizmde bizim kendi sporcularımız çıktı, 
Süreyya Ayhan vs., doping çıkan, İngiltere’de ya-
rışan ve birinci gelen kız. Şöyle bakmak lazım ki, 
biz de çalışma ciddiyetini özendiremiyoruz insan-
ları. Tenisi ele alalım, bizde de Avrupa gibi her tür-
lü imkân var. Tenis kortları, gece ışıkları vs. Şimdi 
bu tenisçiler nasıl bu seviyeye geliyor? Bizde ufak 
ufak çıktı Çağlalar vs. günde yedi sekiz saat çalı-
şıyorlar. Bu çok önemli. Bizim insanlarımız böyle 
disiplinli çalışmanın altına girmiyorlar. Atletizm ol-

takıma aldığını gördük. Milli maçlardan milli 
maçlara bir araya gelip oynadıkları için de 
sıkıntılar oluştu. Şimdi Lucescu ne yapacak? 

Tabii ki, zaten sizin bir sisteminiz yoksa başarısız-
lık kaçınılmaz. Avrupa takımlarında da futbolcular 
başka ülkelerde değişik yerlerde oynuyorlar. Al-
manya milli takımını  ele alalım, senelerdir başarılı 
bir sistemi var. O oyuncular bir araya geldiği zaman 
zaten herkes birbirinin ne yapacağını biliyor. Sis-
tem oturmuş bizde öyle bir şey yok. Biz dışarıdaki 
adamı getirsek, içeriden de hep alsak sistem olma-
yında değişen bir şey olmayacak. Bir şeyi daha ör-
nek vereyim; bundan evvelki Avrupa Şampiyonası 
elemelerinde grup maçlarında biz hep dört maçta 
25 oyuncu oynatmışız, bu da korkunç bir rekordur. 
Bu hakikaten çok enteresan bir şey. Baktığımız za-
man tabii şöyle de değerlendirilebilir, Fatih Terim 
bu takımla başarılar elde etti. Galatasaray bir UEFA 
kupası şampiyonu (1996), ilk defa katıldık oraya, 
takım onunla gitti. 2008’de Avrupa üçüncüsü olduk, 
doğal olarak şöyle bir şey soruluyor: “Bir tek Fatih 
Terim mi var Türkiye’de? Fakat teknik adamlar da 
kendilerini gösteremiyorlar ve gösterecekleri şans 
da verilmiyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz ligin 
beşinci haftası, birinci ligde dört tane teknik adam 
görevden alındı veya kendi istifa etti. Bu da bir yer-
de görülmüş tablo değil. 

 � En son Sergen haberini örnek verelim…

Doğru, birinci ligi söyledim, o da ikinci lig. O za-
man ne oluyor, bir yerden birileri başarılı olsa onu 
forse edemiyoruz. Şimdi Ersun Yanal mesela, Trab-
zonspor bu kadar transferler yaptı Ersun Yanal da 
kuramıyor bir şey, orası da soru işareti. Öyle olunca 
ne oluyor, o zaman siz Fatih Terim’i eleştiriyorsu-
nuz ama yeni bir aday gösteremiyorsunuz. Zaten o 
da olmadığı için Lucescu geldi. 

Geçen sene Antalya Spor kötü gidiyordu, Rıza Ça-
lımbay’ı getirdiler. Rıza Çalımbay iyi de bir ant-
renördür, çok da disiplinlidir. Büyük bir başarıya 
ulaştırdı, sıfırdan aldığı takımı. Bu sene mesela Ga-
latasaray’ı elinden kaçırdı. Şanssız da sonuçlar aldı 
ve ayırdılar yolları. 
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kazan kaynarken tabii doğal olarak daha fazla 
görüşmelerle ve daha fazla yapıcı yaklaşımlarla 
bunların hallolması lazım. Bunlar hallolmadıkça 
dünyaya huzur gelmesi mümkün değil. Ama biz 
her şeye rağmen bu kadar sıkıntılar içinde yine 
ayaktayız bu da çok önemli bir şey. 

 � Geçen haftalarda büyüme oranımız 5.1 olarak 
açıklandı.  Türkiye’nin içinde bulunduğu hem 
coğrafi yapının içinde bulunduğu sıkıntıla, hem 
geçirdiği siyasi gelişmeler düşünülürse büyüme 
oarının 5.1 olması çok önemli. 

Bakıyorum şimdi, turistte ne kadar sıkıntı yaşadık. 
Bu sene, biraz hareketlendik. Onun dışında mülte-
cilere harcanan paralar, en önemlisi, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin değil mi? Bir yere gidip bir bomba 
atmak, bunların maliyetlerini düşünebiliyor musu-
nuz? Korkunç bir şey. Yapıyoruz, daha da yapaca-
ğız ve bunların içinde bu ülke hakikaten önemli bir 
ülke. Öyle bizi kolay kolay da harcayamazlar. Baka-
lım gelişmeleri takip ediyoruz, her saniye bir sorun 
var işte. Mesela üç gün sonraki Barzani sorunu ne 
olacak ne bitecek belli değil.

sun, diğer alanlar olsun, devamlı çalışarak hayatını 
buna adayacaksın. Bu çok önemli, fakat yapılmıyor. 
Yine sorunuzla ilgili bir şey unutmamak lazım ki, 
sporda çok başarılı ülkelerde devşirme kullanılıyor. 
Ama onlardaki  devşirme sporcu daha az. Bizde bir 
tek devşirme sporcular ön plana çıktığı için böyle 
bakıyoruz olaya. Mesela Fransa milli takımında 
devşirme futbolcu oynuyor. Böyle bakmak lazım ki 
onların da bir ekolü var. Çünkü eğer böyle bir im-
kân varsa her ülke bu imkânı kullanıyor. Atletizmde 
10 tane kendi sporcum olup da 3 tane de devşirme 
olsun, biz burada yapamıyoruz. Onun için böyle bir 
sorun ortaya çıkıyor. İmkân verip de çalışmaya dev-
let de yardım eder ama bunları da hazırlamak lazım. 

 � Türkiye ve dünya ekonomisi için ne düşünüyor-
sunuz?

Dünya problemlerle dolu, bu çok önemli yani 
bence belli ülkelerin dışında herkeste bir ekonomik 
sıkıntı var. Zaten görüyoruz işte etraftaki olan 
olayları. Açlıklar, sefaletler… Her an bir gerilim. 
Orta doğu öyle, Irak-Suriye böyle. Öbür taraftan 
Kore’deki nükleer girişimler, bunların hepsine 
baktığımız zaman ortada bir kazan kaynıyor. Bu 
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 � Hem sporu düşünerek hem de sizin iş adamlı-
ğınızı düşünerek, gençler için ne önerirsiniz?

İş hayatında hayalciliğe yer olmuyor, bu çok 
önemli. Mutlaka bir şeye inanacaksanız, onu çok 
iyi yapacaksınız. Bizde herkes bir şeyi hayal edi-
yor, “Ben bunu yaparım.” diyor, öyle olmuyor ma-
alesef. Önce mutlaka iyi bir eğitim alacaksınız. İyi 
deneyim kazanacaksınız. Bunlar çok önemli. Ben, 
kireç pazarlamasıyla başladım. Üniversiteden son-
ra ve o zamanlar anarşist dönemler vardı. Gidip sa-
bahtan akşama kadar en tehlikeli yerlerden tahsilat 
yapıyordum. Böyle başladık, yoksa ben de oturur-
dum orada yazıhanede, yani deneyim kazanacak-
sın. Maceraya girmeyeceksin. Çoğu insan bir şey 
yapmak istiyor çoğu da hiçbir şey yapamıyor. Bü-
tün o parayı da batırıyor. 

 � Ya da iş kurmasa bile bir işte istikrarı sağla-
yabilmek amacıyla sizin dediğiniz o iyi eğitimi, 
aynı zamanda iyi deneyimi kazanma ihtiyacı 
var değil mi?

Çalışmak çok önemli. Ben kendi çocuklarım için 
söylüyorum, bizler bir baba olarak onları hazır-
lamak mecburiyetindeyiz. Benim oğlum iki lisan 
biliyor. Bir sene içerisinde yurt dışında 30 toplan-
tı yapıyorsak, bunların yirmisine oğlumu gönde-
riyorum. Deneyim kazansın diye. Küçük oğlum 
da hazırlıyorum, Ytong’da çalışmaya başlayacak. 
Ytong’da kurulu bir düzen var. Çok da iyi işleyen 
bir şirket ve en büyük hissedarız, yönetim kuru-
lunda da iki kişiyle temsil ediliyoruz, biri oğlum 
olacak. Almanlar da %25 ile ikinci büyük ortak, 
onlar da her toplantıya geliyor. Toplantılarda bize 
şimdi tercüme yapılırken,  oğlumun katılımıyla 
birlikte direk onlarla konuşacağız. Bunları örnek 
diye veriyorum. 

 � Ömer Bey çok güzel, çok içten, çok sıcak bir 
röportaj sağladınız bize bunun için çok teşek-
kür ediyorum. Hem İktisat ve Toplum Dergisi 
ailesi olarak hem de okuyucularımız adına bu 
teşekkürü kabul etmenizi isterim.

Ben de size, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. 
Zahmet verdiniz. 

 � Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri üzerine dü-
şüncelerinizi sorayım.

Avrupa Birliği’nde bizi istemiyorlar yani bu yeni 
şartlarla oluşmuş bir şey değil. Cumhurbaşkanımız 
doğru söylüyor, 1964’te müracaat etmişiz o 
zamandan beri almıyorlar. Ama hep bir bahane, 
hep bir şey üretiliyor. Herkesi aldılar. Ben bizi 
hiçbir zaman alacaklarını da umut etmiyorum. 
Biz görüşmelere devam edeceğiz onlar devamlı 
erteleyecekler, bu yine aynı şekilde gider diye 
düşünüyorum. Ama bizi Merkel’in dediği gibi 
çıkarmazlar, yapamazlar, o mümkün değil yani. 
Yalnızca, süreç yine devam edecek. 

 � Avrupa Birliğinin geleceği konusunda düşün-
celeriniz?

İngiltere olayından sonra onlarda da o sıkıntı var. 
Orada şöyle bir olay var, bir iki devlet çok rahat, 
diğerleri hep sıkıntılı. Kendine rahat olan memnun 
gözüküyor ama öyle değil olayın aslı, bütün ülke-
lerin sıkıntıları var. Sanki biz AB’ye girsek bizim 
sıkıntılarımız bitecek mi? Yine bitmeyecek. Önce 
sen güçlü olacaksın. Olay bu. 

 � Spor ve ekonomi ilişkisi için ne dersiniz, para-
nın spora bu kadar girmesine bakışınız nedir?

Bir yerde bu yarışın içinde kalmak için Avrupa’da, 
bir şeyler harcamak zorundasınız. Ama bunları har-
carken bizimkiler dikkatli harcamıyor. Bir transfer 
yapacaksın, eğer yapacağın o transfer politikasın-
da doğruysa zaten bu rakamlar seneler içinde bu 
kadar borca gitmez. Ama hep yanlış adımlar olu-
yor. Örnek vereyim, Fenerbahçe Van Pierse ile bir 
sene sonra da son derece yaşantısı bozuk Hollanda 
milli takımında, Van der Wiel’i transfer etti. Bun-
ların bu senedeki paraları dâhil, bir yere de veremi-
yoruz ki alıcısı yok. Bu oyuculardan takıma katkı 
gelmediği gibi, hesap ettim 40 milyon euro buraya 
giden para. Sokağa atılmış para. Olay bu. Galata-
saray, eski dönemlerinde hatırlıyorum, bir dönem 
14 tane devre arası transferi yaptı ve hiçbirinden 
fayda gelmedi. Taraftar tepkisinden mecbur kaldı-
lar (o da büyük camia), bu sene doğru transferler 
yaptılar. Siz zaten doğruları yapsanız, bir daha o 
paralar yük olmaktan çıkar. Ama senelerce yapılan 
yanlışlar yüzünden, şimdi sizi UEFA’da takip edi-
yor, cezai müeyyide var. Onları da yapmaları çok 
iyi oldu. 
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Karl Marx'da İktisadi Büyüme
Sencer Divitçioğlu

Elinizdeki kitap yaklaşık altmış yıl önce yazıldı. Bu kadar eski 
bir kitabı tekrar yayınlamanın ne anlamı var diye düşünüyor 
olabilirsiniz. Bunun birkaç nedeni var. Fakat asıl nedeni Sencer 
Divitçioğlu’nun yazdıklarının hâlâ güncel olmasıdır.
Kapitalist ekonomiler 1929 krizinde olduğu gibi, 2007 krizinde de 
düşen kâr oranları ve düşen efektif taleple karşı karşıya kalınca, 
1973 krizi sonrası sürekli yadsıdıkları devlet müdahalesini yeniden 
anımsadılar. Bununla da kalmadılar piyasa mekanizmasına 
bıraktıkları “büyümeyi” tekrar iktisat politikalarının amaçları 
arasına aldılar.
Sencer Divitçioğlu “Karl Marx’da İktisadi Büyüme” başlıklı 
yapıtında Marx’ın büyüme teorisinin ana hatlarını verdikten sonra, 
kapitalizmin büyüme teorisini Marx’ın yaklaşımı çerçevesinde 
analiz edilmektedir. Kitabı okuduğunuzda, siz de bugün çok 
tartıştığımız, azalan kâr oranları, aşırı tüketim, eksik tüketim gibi 
güncel sorunların kaynağında nelerin yattığını göreceksiniz.
Neoklasik iktisat bize bölüşüm teorisini unutturmuştu. Divitçioğlu, 
her ne kadar kitabın bölüşüm kitabı olmadığını ifade etse de, 
Marx’ın büyüme teorisinde, basit yeniden üretim ve genişleyen 
yeniden üretimi analiz ederken, ekonomide bölüşümün büyümeyi 
nasıl etkilediğini de anlamış olacaksınız.

İktisadi Büyüme ve 
Bölüşüm Teorileri
Erinç Yeldan

Sermaye Bölüşüm Büyüme
Yılmaz Akyüz

Büyüme Teorisinin Gelişimi 
ve Türkiye'nin Büyüme 
Sorunları
Vedit İnal



Modernizmin Yansımaları Serisi

1960’lı, 
1970’li, 
1980’li ve 
1990’lı 
yıllarda Türkiye’nin modernizm 
serüvenini anlatan kitaplar siyasal, 
sosyal, ekonomik ve kültürel dina-
mikler ile küresel eğilimleri buluş-
turuyor. Ülkenin geçirdiği süreçleri 
ve olayları özgün bir şekilde farklı 
disiplinlerden yararlanarak okuyu-
cuya sunuyor.


