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2. Basıma Önsöz
HAKAN KULAÇOĞLU

Futbol konulu bir kitabın –hele de sadece bir kurumu, bir ca-
miayı inceleyecek şekilde hazırlanmışsa– altıncı baskısına ulaş-
ması hem şaşırtıcı hem sevindirici hem de gelecek açısından 
umut verici bir durum. Her şeyin başında bu nedenle büyük bir 
mutluluk duyuyoruz.

Yirmi yıla yakın bir süre önce derlenen bu hacimli kitabın 
yazılarında otuz yedi insanın emeği ve izi, bu sayıdan çok daha 
fazlasının da hatırası mevcut. Futbol, iddiayla dolu bir heyeca-
nı ve bazen kontrolden çıkabilen bir hırsı olduğu kadar, insa-
nın artık içinde tutmayı başaramayacağı gözyaşlarını üretecek 
düzeyde bir duygusallığı da içinde barındıran bir olgu. Kitabı-
mızın yeni baskısına önsöz yazma kıvancını yaşarken, biraz bu-
nu sağlayan sportif başarı dolayısıyla, çokça da artık fiziksel ya 
da ruhsal anlamda aramızda olmayanların eksikliği nedeniyle 
yoğun bir duygusallık yaşadığımı itiraf etmeliyim.

Tanıl Bora’nın fikir öncülüğü ve editörlüğüyle dört yüz say-
fayı aşkın bir kitap haline gelen yazıların içindeki bazı fikirle-
rimizin evrilmiş, başarıya giden yolda yapılması gerekenlerin 
gerçekten de az ya da çok değişmiş olması hayatın doğal akı-
şının eseridir. On sekiz yıllık bir sürenin sonunda bunca eme-
ği bir konuya indirgemiş durumuna düşmek istemeyiz elbet-
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te, ancak elinizdeki kitabın son yazısının başlığındaki “Trab-
zon spor tekrar şampiyon olabilecek mi?” sorusu olumlu şe-
kilde cevaplanmış olmasaydı yeni baskı için biraz daha bekle-
memiz gerekeceği gerçeğini de görmezden gelemeyiz. Bordo-
Mavili camia 18 yıl önce baskıya giren o yazıda sunulan “yüz-
de 90” koşulunu yerine getirmiş olmalı ki, 38 yıl sonra yeni-
den bir şampiyonluk kutlama hakkına kavuşabildi. Yine o ya-
zıda yer alan “Trab zon spor’un tekrar şampiyon olması elbette 
çok önemlidir, ancak daha önemlisi sporumuz ve diğer kulüp-
ler için örnek bir kurum olmasıdır,” sözü de tüm dünyanın ilgi-
sine mazhar olan cıvıl cıvıl, pırıl pırıl kutlamalarla taçlandırıldı.

Trab zon spor’un yeni şampiyonluğu hakkında mutlaka ki-
tap, klip ve belgesel türü çalışmalar yapılıp futbolseverlere çok 
güzel ürünler sunulacaktır. Son dönemlerde ortaya konan iş-
ler bu yeni yapıtların çok nitelikli olacağının bir müjdecisi ola-
rak düşünülebilir. Bizim kitabımız ise yeni baskısında günce-
li irdelemeden ve şampiyonluk temalı ürünlerin alanını ihlal 
etmeden her zamanki sadeliği ve kalıcılığıyla sizlerin karşısı-
na bir kez daha çıkıyor. Kitabın künyesindeki ve geri planında-
ki tüm isimlere ve bugünlere ulaşmasını sağlayan okuyuculara 
en içten teşekkürlerimizi ifade ederken, Trab zon spor’un şam-
piyonluğuna en büyükten en küçüğe kadar katkı sağlayan her 
bir insanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki futbol var, iyi 
ki Trab zon spor var...
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Sunuş
HAKAN KULAÇOĞLU

“Trab zon spor’un bir şampiyonluğunu bile görmek nasip olma-
dı,” diye sızlanan seksen sonrası kuşağa benzer benim Trab-
zon spor yazarlığım. Doksanların ortasından bu yana... Trab-
zon spor’un en çalkantılı yıllarına denk gelir; kısmet işte! Bü-
yük ölçüde üzüntü, tartışma, huzursuzluk, maddi manevi sı-
kıntı dönemleri. Ülke genelindeki Trab zon spor sempatisinin 
hızla eridiği yıllar.

Trab zon spor’un en karanlık dört yılına, yani 1996-2000 dö-
nemine tanıklık eden yazılarımı topladığım kitabımdan son-
ra yeni bir proje vardı aklımda. O unutulmaz mayıs haftasın-
daki kargaşadan, olaylardan, intiharlardan sonra belirir olmuş-
tu kafamda yavaş yavaş. O yılın sonundaki yönetim değişikliği-
ni takiben başlayan imaj erozyonu, hele de Trab zon spor’a yö-
netici olmuş isimlerin adlarının tuhaf konularda anılması, ço-
ğu Trab zon sporlu gibi bana da fena halde dokunuyordu. Yitir-
diğimiz sempatimizin ötesinde, ülke insanının, Trabzonluların, 
Trab zon sporluların futboldan başka bir şeyden anlamadıkla-
rı, onu da artık fazlasıyla tatsız hale getirdiklerini düşünmeleri-
nin üzüntüsüydü beni bir şey yapma zorunluluğuna iten uyarı.

Medyanın Trab zon sporlu olarak yansıttığı kişiler futbolcular 
ve kulüp yöneticileriydi haliyle. Garip bir çıkar, para ve mevki 
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mücadelesine yenik düşüyordu koca camia. Kamuoyuna Trab-
zon spor’un aydınlık yüzünü göstermek, alternatif bir Trab zon-
spor platformu takdim etmek gerekiyordu. Birisi bunu yapma-
lıydı. Mutlaka!..

Tanıl Bora ile tanıştık o sıralarda. Kitabımı okumuş ve görüş-
mek istemişti. Kısa süre sonra da yeni bir Trab zon spor kitabı 
teklifi geldi, İletişim Yayınları adına. Bu, epeydir aklımda olan 
projeyi gerçekleştirmek için bulunmaz bir fırsattı. Hemen özet-
ledim Tanıl’a, kendi başıma birşeyler yazmaktansa, bir platform 
kitabı yaratmayı önerdim. Trab zon sporlu yazarların, şairlerin, 
sanatçıların, müzisyenlerin, araştırmacıların, tarihçilerin, ga-
zetecilerin, Trab zon sporlu aydınların yazılarından oluşacak bir 
ortak yapıt. İşte böyle başladı bu kitabın çalışmaları.

Doğrusu, beklediğimizden çok daha uzun sürdü hazırlığımız. 
Önce yazarları ve konuları belirledik birlikte. Kolay ulaşılanı ol-
du, zor bulunanı da. Yazarım, diyen kadar olmasa da, yazamam, 
diyen de vardı. Olumlu yanıt verip de bir türlü yazamayanlar da 
oldu. Bazı isimlerin yerine yenilerini ekleyerek devam ettik yo-
la. Trab zon sporlular dışında, Trab zon spor’u uzun süreden beri, 
hatta başarı yolunda verdiği ilk belirtilerden itibaren izleyen de-
neyimli gazetecileri unutamazdık, unutmadık. Onlara, son dö-
nemin objektif gözlerini, beyinlerini ekledik. Trab zon spor ol-
gusuna ve yaşanmış olaylara farklı açılardan bakabilen geniş bir 
kadromuz, müthiş bir takımımız oldu sonunda.

Tam iki buçuk yıl sürdü bu kitabın hazırlığı. Yazar kadrosu 
çok geniş olduğu için yazıları toparlamak da zordu ama başka 
güçlükler de yormadı değil bizi. Mesela, hazırlık süresi uzadık-
ça yeni gelişmeler yaşandı Trab zon spor’da. Elbette aktüel bir 
yazın değildi oluşturmaya çalıştığımız, kalıcılıktı esas olan, la-
kin bazı bölümlerin güncelleştirilmesinden geri de duramaz-
dık; durmadık. Bir başka zorluk ise üç kelime halinde göster-
di kendini. Kitap henüz proje halindeyken kafamdaki isim bir 
üçlemeydi: “Fırtına-İhtilâl-Efsane.” Ben ne düşünüyorsam, ne 
hissediyorsam, yazarlar da aynı yoldan geçtiler kalemi ele alın-
ca; en çok bu üç kelime geçti yazıların içinde. Bazı yazıların 
belli bölümleri hep aynı şeyleri anlattı doğal olarak. Tekrardan 
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kaçınıp okuyucuyu yormamak için çalıştık Tanıl Bora ile epey-
ce bir süre. Ama sonunda o üç kelimeye bağlı kaldık gönül ra-
hatlığıyla.

“Karadeniz Fırtınası” olarak birden ortaya çıkıp yerleşik her 
şeyi alt üst etmişti Trab zon spor. Lig şampiyonluğunu ilk kez 
İstanbul dışına çıkararak bir “İhtilâl” yapmıştı. Çok kısa süre-
de toplam 6 kez şampiyon olarak, Avrupa’da ülkemizi cesaret-
le ve başarıyla temsil ederek “Efsane”leşmişti. Efsane nitelen-
dirmesinde enflasyon yaşayan Türk futbol kamuoyunun ger-
çek efsanesiydi o.

Zira efsane, çağlar boyunca, kuşaktan kuşağa aktarılan ve 
olağanüstü canlıları, olağanüstü olayları anlatan hikâyelerdi. 
Oysa kupaları bir bir toplayabilmeleri için lehlerine her türlü 
koşulun yaratıldığı, ülkenin tüm zinde güçlerinin seferber ol-
duğu kurumların şampiyon olmaları çok doğaldı; hikâye edil-
meye değmezdi. Ancak... İstanbul dışından mütevazı ve dış 
desteksiz bir kulüp bu tuhaf ülkenin anomalili liginde şampi-
yon olursa, durum olağanüstülük arz ederdi. Hele o takım, bu 
olmazı, yapılmazı tam altı kez başarırsa, işte ona, gönül rahat-
lığıyla, yürekten ağza dolan bir coşkuyla “efsane” denilebilirdi.

İşte sevgili okurlar... Memleketin bir ucundan, kimsenin bek-
lemediği bir dönemde çıkmış ve her türlü dengesizliğe, adalet-
sizliğe, acımasızlığa rağmen zirveye oturmuş, sayısız kupa almış, 
Anadolu’nun ve dahi Trakya’nın gönlünde taht kurmuş bir ku-
rumun hikâyesini anlatıyoruz biz bu kitapta. Farklı alanlarda ça-
lışmalarıyla tanıdığınız çok değerli insanlarımızın kaleminden, 
farklı bakış açıları ve farklı görüşlerle. Türk futbolunda Trab zon-
spor olgusunu ve onun içinden çıktığı az dillendirilen bir tarih-
sel gerçeği “Trabzon Futbolu”nu irdeliyoruz enine boyuna, en 
samimi şekliyle. Kolaya kaçma heveslilerinin, sıkıntı çekmeye 
katlanamayanların, sabredemeyenlerin, özveri nedir bilmeyenle-
rin değil, meşakkatli bir yolculuğu yaşayan ve bundan sonra da 
yaşamaya hazır olanların takımının hikâyesini. Bir yaşam tarzını, 
bir yaşama sevincini... Bilinen, bilinmeyen ve bizim bilmenizi ar-
zu ettiğimiz yönleriyle Trab zon spor’u...


