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HAYAL GÜCÜ OLMAYAN İNSANIN KANATLARI YOKTUR.



MUHAMMED
ALİ

Tüm zamanların en iyi boksörü



17 Ocak 1942'de Kentucky

Louisville'de doğdu. Dünyaya

geldiğinde ailesi ona, “Cassius

Marcellus Clay Jr”

adını verdi. Muhammed’in

babası Cassius, sokak levhalarını

boyayan bir boyacı,

annesi Odessa ise temizlik

işçisiydi.



1954 yılının Ekim ayında babasının Noel’de hediye ettiği kırmızı Schwinn marka

bisikleti bir panayırda çalınınca küçük Ali (o zamanki adı (Cassius Clay) yana

döne polisi aramaktaydı. Irkçılığın ve ayrımcılığın had safhada olduğu o

yıllarda ağlayan zenci bir çocuğu hiçbir polis dinlemezdi, ama o kararlıydı.

Aradığı polisi yakınlarda bir çadırda boks maçı izlerken buldu. Atmosferden

öyle etkilendi ki şikayetiyle ilgilenmeyen polisi ve bisikletini çalanları

ringdeki boksör gibi yere sermeye yemin etti.



12 yaşındayken boksla tanıştı ve
kısa zaman içinde National AAU ve Altın Eldiven Şampiyonası'nda amatör
kayıtlara girdi. Yine 1960'ta Roma'da ağır hafif siklette altın madalya alarak

profesyonel lige döndü. 18 yaşındayken katıldığı Roma Olimpiyatları'nda altın madalya
aldıktan sonra ünü giderek artmaya başladı.



Muhammed Ali 18 yaşına geldiğinde adı

artık Amerika sınırlarından dışarı

taşıyordu. Ancak kendisini bu sınırların

dışına çıkarması kendisi için hiç de kolay

olmadı. Çünkü ringlerde kelebek gibi

uçup arı gibi sokan Muhammed Ali

uçmaktan korkuyordu. 1960 Roma

Olimpiyatları’na katılmak için uçağa

binerken sırtına bir paraşüt aldı. O

tarihten sonra bir daha uçağa binmedi.

Muhammed Ali’nin kızı

Maryum Ali: “Babamı korkarken

gördüğüm tek uçağa bindiği andır”

diyerek ömrü boyunca bu korkusunu

yenemediği söylemiştir.



22 yaşında dünya şampiyonu olduktan sonra dini seçimini değiştirmiştir ve Vietnam

savaşına gitmemiştir. Bu durumu şöyle dile getirmiştir: "Benim onlarla sorunum yok.". Bu

nedenle unvanlarına el konuldu ve bokstan uzaklaştırıldı. 5 yıl hapis ve 10 bin dolar para

cezasına çarptırıldı. Fakat o yılmadı ve ceza süreci bittikten sonra üniversiteleri dolaşarak

İslamiyet'i anlattı.



Boks kariyerinin yanında bir de

müzik kariyeri yapmaya karar verdi.

Şampiyonluğuyla aynı yıl, “I am the

Greatest” adını verdiği çoğunlukla

şiir yorumlarından oluşan

albümünü

yayınlamıştı.



Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar

kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalışmıştır. 1960 Roma Olimpiyatları'ndan

döndükten iki gün sonra bir lokantada sadece beyazlara servis yapıldığını öğrenince,

altın madalyasını Ohio Nehri'ne atmıştır.



Uzun süre Park�nson hastalığı �le mücadele eden Muhammed Al� 3 Haz�ran
2016 tar�h�nde solunum yolu rahatsızlığı neden�yle tedav� gördüğü

hastanede yaşamını y�t�rm�şt�r.

Amer�kalı Müslüman profesyonel boksör.
Tüm zamanların en �y� boksörü olarak kabul ed�len Muhammed Al�, kar�yer�

boyunca yaptığı maçların yalnızca 5 tanes�n� kaybetm�şt�r.



DÜNYAYI 20'SİNDE DE 50'SİNDE DE AYNI GÖREN ADAM, 30 YILINI BOŞA HARCAMIŞTIR.




