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GİRİŞ

T

ürk futbolundaki ‘İstanbul’ hâkimiyetine son veren ‘Karadeniz Fırtınası’nın destanlarla dolu tarihine hoş geldiniz.
Karadeniz’den, önce İstanbul’a sonra Avrupa’ya kısa değil
uzuuun uzuun mesaj gönderen Trabzonspor’un gurur dolu
ve en kapsamlı hikâyesi için doğru adrestesiniz. Bu kitap
sizi Trabzonspor’un kuruluş yılı olan 1967’ye değil çok daha
eskilere götürecek. Bu yüzden yolculuk hazırlıklarınızı buna
göre yapmanızda fayda var. Trabzonspor’un kuruluş yılı
1967 olsa da Trabzon şehri futbola 1900’lü yılların başında
“Merhaba” dedi. ‘Fırtına’nın kuruluş aşamasıyla birlikte çok
sayıda sorunun cevabını bu kitapta detaylarıyla bulacak, 10
numara karikatürler ile eğlenmeyi garanti edeceksin. Haydi
cevabını bulacağın birkaç soruyu alta yazalım ve heyecanımızı yavaş yavaş tavan yaptıralım.
*Trabzonspor hangi iki takımın inadı nedeniyle gecikmeli
kuruldu?
*Bordo Mavi renk kararı nasıl alındı?
*Barcelona, Liverpool ve İnter zaferleri nasıl geldi?
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*Şenol Güneş futbola başlamadan önce hangi spora ilgi
duyuyordu?
*Hangi başkanın açıklamasından sonra ünlü yabancı
futbolcu ülkesine dönme kararı aldı?
*Kadıköy’deki 5 gollü derbi zaferinde neler yaşadı?
*Trabzonspor tarihinin en fazla forma giyen Türk ve
yabancı oyuncuları kimler?
*Trabzonspor’un şampiyonluklarında en fazla rekabete
girdiği takım hangisiydi?
*2010-2011 sezonunda neler yaşandı?
*En fazla acı çektiren sezonlar hangileri oldu?
Sadece bu soruların cevapları yok elbette. Bu kitabı
okuduktan sonra bir ‘Trabzonspor Uzmanı’ olmamanız için
hiçbir sebep yok. Arkadaşlarınızla yapacağınız futbol sohbetlerindeki havanız da oldukça fazla olacaktır. Haydi, Fırtına
Trabzonspor’un muhteşem tarihini okumak için yolculuğumuz başlıyor.
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TrABZOn FUTBOllA
TAnIŞIYOr

T

rabzonspor’un kuruluşu büyük tartışmalar sonucunda
1967’de gerçekleşti. Resmi tarih 1967’ydi ama Trabzon
şehrinin futbol futbolla tanışması bu tarihten yaklaşık 60 yıl
önceydi. Bu yüzden isterseniz kuruluş tartışmalarının kaynağına, yani 1910’lu yılların başına gidelim. Hazırsanız, ‘Fırtına’nın doğduğu Karadeniz’in incisi Trabzon’a doğru yola
çıkıyoruz. Trabzon’da yaşayanların, Trabzon dışından gelen
misafirlerini harika bir şekilde ağırlayacaklarına eminim.

Trabzon’da Kurulan İlk Türk Takımı:
İdmanyurdu

1900’lerin başında Türkiye topraklarında
futbola sevgi ve ilgi yavaş yavaş başlamıştı.
Özellikle İstanbul’da yaşanan futbol hareketlenmeleri Trabzon’da da yoğun bir şekilde kendini gösteriyordu. Bu ilgi 1911’de
ilk meyvesini verdi ve Trabzon sınırları
içerisinde ilk Türk takımı kuruldu: İdmanyurdu... Ama bu takımın ömrü cepheye
giden ve şehit olan futbolcularından dolayı
çok fazla uzun sürmedi. Ancak bu faydalı
bir girişim, Trabzon’da efsanenin doğuşu
için mükemmel bir başlangıç oldu.

Şehir Futbola, Futbol Şehre Hazır
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İdmanyurdu takımı, kentte futbola dair ilgiyi katlamıştı.
Türk gençleri kulüp kurma adına artık daha iştiyaklı, daha
cesaretli ve daha inançlıydı. 1920’ler Trabzon şehri için
futbol adına kırılma yılları oldu. Birçok takım bu yıllarda
Trabzon’da kurularak şehri hareketlendirdi. Nasıl hareketlendirmesin; takımların aralarındaki rekabeti sayesinde
Trabzonlular da farklı bir heyecan içinde bekliyorlardı maç
günlerini.

13

OCAklIlAr-GÜçlÜler
rekABeTİ BAŞlIYOr

İ

lk kurulan takım, adına ‘Asoseyşın Futbol’ ismiyle kitap
basılan İdmanocağı oldu. 20 Ocak 1921’de kurulan kulüp, bugünkü Trabzonspor’un doğuşunda çok önemli bir
yer tutuyordu. Trabzon şehri iyiden iyiye futbola konsantre
olmuştu. İdmanocağı’nın en büyük rakibi de tam üç yıl sonra
kuruldu: İdmangücü... İki takım arasında büyük bir rekabet
başlamıştı. Trabzon’un büyük derbisi hâline gelmişti Ocaklılar-Güçlüler arasındaki maçlar. Bu iki takımın maçları şehri
karnaval yerine çevirirdi. İdmanocağı’nın rengi Sarı-Kırmızı,
İdmangücü’nünki ise Yeşil-Beyaz... Ocaklılar-Güçlüler arasındaki maçlar, o dönemde yavaş yavaş filizlenmeye başlayan
Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki rekabete benzetilirdi.
Trabzon’da başa güreşen ve Trabzonspor’un kuruluşundaki
temel taşlar bu iki takım olsa da, Trabzon topraklarında
Necmiati, Birlikspor, Karadenizgücü, Doğanspor, Yolspor,
Trabzon Lisesi, Martıspor ve Erdoğdu Gençlik gibi birçok
takım şehrin futbol gücüne büyük katkı sağladı.
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İki Takımdan 7’şer Şampiyonluk

Şehirde düzenlenen resmi liglerde Ocaklılar ile Güçlüler
şampiyonluk yolunda büyük bir yarışa girmişti. Özellikle
1930’dan sonra... İdmanocağı 1935’e kadar 7 kez üst
üste şampiyonluk sevinci yaşayarak, şehrin en kariyerli
takımı olma yolunda ilerliyordu. Ancak 1935’ten sonra 7
yıl arka arkaya İdmangücü’nün şampiyon olması, iki takım
arasındaki ve şehirdeki rekabeti fena hâlde alevlendirmişti.
Trabzon için artık dünyanın en büyük maçları İdmangücüİdmanocağı arasında oynanan maçlardı. Trabzon’da büyük
rekabetin odağındaki iki takım, şehirdeki futbol kalitesini
artırmış artırmasına ama aralarındaki çekişme Trabzonspor
Kulübü’nün kurulmasını geciktirmişti.
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