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SUNUÞ
Deðerli Ýstanbullular;
Ýstanbul bir dünya þehri ve Avrupa'nýn bel‐
li baþlý metropollerinden biridir.
Bu þehir, tarihî deðerleri ve tabiî güzellik‐
leri yanýnda;ekonomik iliþkiler, kültürel ve
sanatsal etkinlikler ile sportif faaliyetler
açýsýndan da çekim merkezidir. Bu bilinçle
Ýstanbul'un bütün bu niteliklerini uluslara‐
rasý platforma taþýma gayretinde olduk. Bu‐
nu büyük bir ölçüde de baþardýk.
Ev sahipliðini yaptýðýmýz Þampiyonlar Ligi
Final Maçý, VTA Tenis Turnuvasý, Formula 1
Yarýþlarý, 27. Avrasya Maratonu ve Dünya
Moto GP Þampiyonluk Yarýþlarý dolayýsýyla
dünya sporunun gözü kulaðý bizdeydi. Ayrý‐
ca Büyükþehir Belediyesi olarak 7'den 77'ye
her yaþtan Ýstanbullunun spor yapmasý için
17 spor kompleksimizde ve sporun her da‐
lýnda hizmet veriyoruz. Hedefimiz her ilçeye
bir spor tesisi yapmaktýr.
seyyarkitap.com
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Deðerli sporseverler;
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Spor Ku‐
lübü'nde aktif güreþ yaþamýný sürdüren; 2
Olimpiyat, 3 Dünya, 8 Avrupa Þampiyonluðu
bulunan ve "Asrýn Güreþçisi" unvanýna sa‐
hip Hamza Yerlikaya ,bu þehrin yetiþtirdiði
çok deðerli bir sporcumuzdur.
Güreþe Ýstanbul'da baþlamýþ, bu þehrin
imkanlarý ile yetiþmiþ ve bu kentin yetiþtir‐
diði bir sporcu olarak, sahasýnda dünyanýn
en iyisi olmuþtur. Ýstanbul Büyükþehir Bele‐
diyesi olarak, bu deðerlerimize dün olduðu
gibi bu gün de sahip çýkýyoruz. Sporcumuz
Hamza Yerlikaya halen Belediyemiz adýna
güreþmeye devam etmektedir. Adý Gazios‐
manpaþa Hamza Yerlikaya Spor Komplek‐
si'nde yaþatýlmaktadýr.
Elinizdeki kitap, ismini Türk spor tarihine
altýn harflerle yazdýran sporcumuzu gele‐
cek nesillere tanýtýlmasý bakýmýndan önem‐
lidir. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi , sahip
olduðu sportif deðerlere sahip çýkarak ,Türk
sporuna yeni isimler kazandýracaktýr. Bu
düþüncelerle sporcumuz Hamza Yerlikaya
baþta olmak üzere bu kitabýn hazýrlanma‐
sýnda emeði geçenlere teþekkür ediyor,
saygý ve sevgilerimi sunuyorum.
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TAKDÝM

Nevzat BAYHAN
Kültür A.Þ. Genel Müdürü

seyyarkitap.com
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GÝRÝÞ
Türk milletinin en önemli ata sporla‐
rýndan olan güreþ, aslýnda dünya kurul‐
duðundan beri var olduðu bilinen spor‐
lardan biridir. Türkler gerek Anadolu'ya
gelmeden önce ve gerekse Anadolu yýl‐
larýnda güreþe ve güreþçiye büyük önem
vermiþlerdir.
Bu önemin en belirgin göstergesi kuþ‐
kusuz Tarihî Kýrkpýnar Güreþleri'dir. Bir
zamanlar Anadolu'nun her tarafýnda, dü‐
ðünde, dernekte, seyranda güreþ yapýlýr
ve pehlivanlýk önemli bir iþ olarak kabul
edilirdi.
Ülkemizde güreþin önemli bir yer teþkil
ettiði beldelerin baþýnda "pehlivanýn har‐
man olduðu yer" olarak anýlan Sivas gelir.
Bu kitabýn konusunu teþkil eden ve Si‐
vas'tan Ýstanbul'a göçen Yerlikaya ailesi‐
nin bir ferdi olarak dünyaya gelen Hamza
Yerlikaya da zaten bu görüþü ispatlar ni‐
telikte adýndan bahsettiren bir isimdir.
Türk güreþinin artýk dünya minderlerin‐
de sýkýntý yaþadýðý yýllarda, eline aldýðý mil‐
li mayosuyla iki olimpiyat, üç dünya ve se‐
kiz Avrupa þampiyonluðunun yaný sýra sa‐
yýsýz turnuvalarda ve þampiyonalarda ba‐
þarýlar elde eden Hamza Yerlikaya ülke‐
miz için bir gurur kaynaðý sayýlmaktadýr.
Biz, deðil Hamza için bir Seyyar Kitap
hazýrlamak, aslýnda Hamza fenomeninin
üniversitelerde bilimsel olarak incelen‐
seyyarkitap.com
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mesinin gelecek nesiller için çok faydalý
olacaðýný düþünenlerdeniz.
Minderde bir abide gibi duran güreþçi‐
mize yönelik böyle bir kitabýn hazýrlan‐
ma düþüncesi Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi Kültür Komisyonu Toplantý‐
sý’nda söz konusu edildiði vakit baþta
baþkan Yalçýn Ýpbüken; Kültür A.Þ. Ge‐
nel Müdürü Nevzat Bayhan, Spor A.Þ.
Genel Müdürü Ayhan Bölükbaþý ve diðer
üyelerin sýcak yaklaþýmlarý bize cesaret
verdi. Bu vesileyle fikrimizi destekleyen
sayýn üyelere, özellikle bu kitabýn sizlere
ulaþmasýna vesile olan Büyükþehir Be‐
lediye Baþkaný Mimar Dr. Sayýn Kadir
Topbaþ'a ve diðer emeði geçenlere te‐
þekkür ediyoruz.
Yayýn Kurulu
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GÖRÜÞLER
Kýsa zamanda çok sayýda baþarýya im‐
za atan millî güreþçimiz Hamza Yerlika‐
ya, spor tarihimizdeki gurur tablosuna
kendi adýný da altýn harflerle yazdýrdý.
Kendisinin elde ettiði baþarýlarý ilgiyle
takip ediyor, onun gibi nitelikli bir spor‐
cuya sahip olduðumuz için milletimiz
adýna seviniyor ve onur duyuyorum.

Ýnsanlarýmýz ‐3

mýzdan biri olan Hamza kardeþimiz, sa‐
hip olduðu faziletler nedeniyle de kendi‐
sinden sonra gelecek sporcularýmýz için
örnek teþkil etmektedir.
Bu duygu ve düþüncelerle baþarýlarýný
bir kez daha kutluyorum.
Hamza Yerlikaya'dan, bu büyük baþa‐
rýlarýna, rekorlarýna gelecekte yeni ba‐
þarýlar ve rekorlar eklemesini diliyo‐
rum.
Daha önce katýldýðý her þampiyonadan
zaferle dönen bu büyük güreþçimizin,
ayný baþarýyý 2008 Pekin Olimpiyatla‐
rý'nda tekrar etmesini temenni ediyo‐
rum.
Recep Tayyip ERDOÐAN
Baþbakan

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’dan plaketini
alýrken...

Keza, bu deðerli sporcumuz güzel ah‐
laký, mütevazýlýðý, centilmenliði ve ha‐
yýrsever kiþiliðiyle de milletimizin yük‐
sek övgüsüne mazhar olmuþtur.
Baþarýlarla dolu sporculuk kariyeri
bakýmýndan gelecek nesiller için mutla‐
ka örnek alýnmasý gereken sporcularý‐
seyyarkitap.com
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madan sürdüren bir güreþçi, örnek bir
sporcu kimliðini de aktarmasýný bekliyoruz.
Hamza Yerlikaya ülkesini pek çok kez
gururlandýrdý. Þimdi sýra bizde. Spordan
sorumlu Devlet Bakaný ve Baþbakan
Yardýmcýsý olarak ona uzun ve baþarý do‐
lu bir ömür diliyorum.
Sevgi ve saygýlarýmla.
Mehmet Ali ÞAHÝN
Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý

Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Mehmet Ali
Þahin tarafýndan tebrik edilirken...

Hamza Yerlikaya, sporcu kiþiliði, ulu‐
sal ve uluslararasý baþarýlarý, ülkesine
ve güreþ sporuna olan tutkusuyla Türk
sporunun örnek isimlerindendir.
Anadolu'nun orta yerinden, Sivas'tan
göçüp, Ýstanbul'da hayat mücadelesi
içinde kendisinin ve ailesinin geçimini
saðlamaya çalýþan yine güreþ tutkunu
bir babanýn mirasýna en iyi biçimde sa‐
hip çýkan Hamza, Türk güreþini son 15
yýlda bütün dünyaya tanýtan en önemli
sporcularýmýzdan da biri oldu.
Hiç kuþku yok ki Hamza'dan yeni baþa‐
rýlar ve yeni madalyalar bekliyoruz. An‐
cak daha önemlisi, onun, yeni nesle,
spor ahlakýna uygun, kaybetmeyi de ka‐
zanmak kadar doðal bir durum olarak
kabul eden, azimli ve çalýþmayý hiç býk‐
seyyarkitap.com
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Güreþi kadar ahlak ve karakteri de gü‐
zel olan, bu yiðidimize Allah'tan ömrünün
uzun, yolunun açýk olmasýný diliyorum.
Ýnþallah 2008 Pekin Olimpiyatlarý'nda al‐
týn madalya alarak güreþ hayatýný nokta‐
lar ve hepimizin gururu olur.
Sadettin TANTAN
Eski Ýçiþleri Bakaný
Eski Güreþ FederasyonuBaþkaný

2001 Avrupa þampiyonu olan ekip dönemin içiþleri ba‐
kaný Sadettin Tantan’la birlikte Hamza ile beraber
kabül de...

Sporcularýmýzýn en önemli eksikliði özgü‐
ven ve sahip olduðu gücü kullanamamak.
Dönemimizde çok genç olmasýna raðmen
Hamza Yerlikaya'nýn içindeki gücü kullana‐
bilme kabiliyetini hissettik o da bizleri mah‐
cup etmedi. Bir sporcuda olmasý gereken
hýrs, cesaret, zeka ve temsil kabiliyeti özel‐
liklerinin hepsi Hamza'da mevcut.
Hamza; Türk gençliðine idol olmuþ du‐
rumda, özellikle uluslararasý alanda yaka‐
ladýðý baþarýlý performansla dünya spor ka‐
muoyunda da hafýzalardan belli bir süreli‐
ðine de olsa silinen "Türk gibi kuvvetli" sö‐
zünü tekrar spor gündemine taþýmýþtýr.
Türk milleti bu evladýyla ne kadar övünse
azdýr ve yeridir.
seyyarkitap.com
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Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay ile
birlikte...

Dünya güreþ tarihinin hafýzalara altýn
harflerle kazýnmýþ ismi olan Hamza Yerli‐
kaya, ahlaký, tekniði, azmi, gayreti, baþa‐
rýlarý ve "ilk"leri ile yaþayan bir efsanedir.
Dünya ve Olimpiyat þampiyonu olarak,
Sivas'ýn baðrýndan çýkan Hamza Yerlika‐
ya, daha 17 yaþýnda büyükler kategorisin‐
de Dünya þampiyonu olmayý baþarmýþ gü‐
reþ tarihinin tek sporcusudur.
Hamza bu özelliðiyle Dünya Güreþ Fe‐
derasyonlarý Birliði (FILA) tarafýndan
"Asrýn güreþçisi" unvaný ile ödüllendiril‐
miþ gelmiþ geçmiþ tek güreþçidir. Adý
spor tarihimizin þeref tablosunda zirvede
yer alan Hamza Yerlikaya ayný zamanda
iki olimpiyatta üst üste altýn madalyaya
ulaþan üçüncü Türk güreþçisi olmayý ba‐
seyyarkitap.com
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þarýrken, Türk milletine sekiz kez Avru‐
pa þampiyonluðu yaþatan ilk güreþçidir.
Baþarýlarý bu satýrlar ve sayfalara sýð‐
mayacak kadar çok olan, dünya üzerinde
adýndan çekinmeyen bir rakibi bulun‐
mayan Yerlikaya "Minderin aslaný" un‐
vanýný da hak ediyor inancýndayým.
Azmi, kararlýlýðý, disiplin anlayýþý ve
ahlaký ile tam bir örnek sporcu olan
Hamza Yerlikaya'nýn 2008 Pekin Olimpi‐
yatlarý'nda üçüncü defa altýn madalyayý
boynuna takarak tarihe adýný bir kez da‐
ha altýn harflerle yazdýracaðýna gönül‐
den inanýyorum.
Türk milletini gururlandýran sayýsýz
baþarýya imza atan Hamza'nýn Türk spo‐
runa çok uzun yýllar çeþitli makam ve
mevkilerde hizmet edeceði umuduyla
üstün baþarýlarýnýn devamýný dilerim .
Mehmet ATALAY
Gençlik ve Spor Genel Müdürü

19
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BAÞLARKEN...
Türk Güreþi son yýllarda gözle görülür
bir ilerleme içerisinde oldu. Güreþçile‐
rimiz yýllarca dünya güreþ arenasýnda
fýrtýna gibi esti. 1970 yýlýna kadar yaþa‐
nan yükseliþ yerini 1970‐1990 yýllarý
arasýnda duraklama ardýndan da gerile‐
me devrine býraktý. 1990 yýlýna gelindi‐
ðinde dönemin yetkililerinin ve özellikle
de devletin desteði ile beraber güreþte
yeni bir canlanma yaþanmaya baþladý.
Güreþ Federasyonu'nun baþýna getirilen
Yalçýn Ýpbüken ardýndan Esat Güçhan ile
baþlayan bu kýpýrdanma disiplini ile ta‐
nýnan Sadettin Tantan'ýn federasyonun
baþýna gelmesi ile adeta bir canlanma
dönemi olmaya baþladý. Tantan döne‐
minde baþlayan disiplin beraberinde ge‐
len eðitim desteði ve alt yapýnýn geliþ‐
mesi sonucu, Türk güreþinde uzun bir
döneme imza atacak icraatlar peþi sýra
gelmeye baþladý.
Tantan'ýn emniyetten gelen disiplinini
mindere de yansýtmasý ve takýmlarýn ba‐
þýna kaliteli antrenörler getirilmesi ile
birlikte 1991 yýlýndan itibaren dünya
minderlerinde tekrar Ýstiklal Marþýmý‐
zýn çalýnarak, bayraðýmýzýn göndere
çektirilme ve güreþte tekrar dirilme dö‐
nemi baþladý. Ara sýra hafif düþüþ gra‐
fikleri olmasýna raðmen bu yükseliþ dö‐
nemi bu yýla kadar devam etti .
seyyarkitap.com
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1991 yýlýndan itibaren baþta büyük er‐
kekler kategorisinde olmak üzere genç‐
lerde, yýldýzlarda ve ümitlerde birçok Av‐
rupa ve Dünya, Olimpiyat oyunundan
þampiyon çýkarmaya ve yeniden dünya
minderlerinde isminden söz ettiren bir
ülke haline gelmeye baþladýk. Kýsaca be‐
lirtmek gerekirse bu dönem Türk güreþi
için adeta ikinci bir þahlanma dönemi ol‐
du. Bu þahlanma döneminin baþlarýnda
ortaya çýkan bir isim ise adeta bu döne‐
me damgasýný vurmayý bildi. Bu isim bir
yanda gençler arasýnda yýldýz olarak
parlarken diðer yanda da büyüklerde ra‐
kiplerine göz daðý vermeye baþladý.
Bu yýldan itibaren minderlerle tanýþan
ve dünya minderlerine çýkarak Türk gü‐
reþinde bir ilke imza atan isim zamanla
bir ekol olacak olan Hamza Yerlikaya'
dan baþkasý deðildi. Yerlikaya baþarýlarý
ile bu döneme adeta imzasýný silinmez
bir þekilde kazýttý. Avrupa, Dünya ve
Olimpiyat minderlerinde kazandýðý top‐
lam madalyalarla zirvenin en üstüne
yerleþen cýva gibi genci sizlere tanýtmak
ve gelecek nesillere bir idol olmasý için
bu eser ortaya çýkarýldý.
1991 yýlýndan 2006 yýlýna kadar çýkýþ dö‐
nemi yaþayan güreþimizde baþlý baþýna
Türk güreþinin aðýr toplarýndan olan
Hamza Yerlikaya, bu baþarýlarý ile kýrýlmasý
güç bir rekora imza attý. Büyükler kategori‐
sinde Ýki Olimpiyat, Üç Dünya ve Sekiz Avru‐
pa þampiyonluðu ile sayýsýz turnuvalarda bi‐
21
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rincilikleri defterine yazdýran Hamza gü‐
reþ kariyeri boyunca resmî þampiyona‐
larda, turnuvalar hariç, 20 Altýn, 4 Gü‐
müþ, 2 Bronz toplam 26 madalya kazan‐
ma baþarýsý gösterdi.
Hamza Yerlikaya; bu baþarýlarýnýn ya‐
nýnda FILA tarafýndan 1996 ve 1997 yýlla‐
rýnda dünyanýn en iyileri sýralamasýnda
birinci olarak gösterilirken Avrupa Güreþ
Federasyonu (CELA) tarafýndan da 2005
yýlýnda Avrupa'nýn en iyi güreþçisi seçildi.
Türkiye'de bir çok gazete tarafýndan deði‐
þik yýllarda Yýlýn Sporcusu, unvanýný alan
Hamza Yerlikaya ile alakalý olarak hazýr‐
lanan bu "Seyyar Kitap"ta Hamza ile be‐
raber zamanýn federasyon baþkanlarýna
ve Hamza' nýn yer aldýðý kulüp ve milli ta‐
kým antrenörleriyle ekip arkadaþlarýna
teþekkür etmeyi bir vefa borcu olarak
görmekteyiz.
Yayýn Kurulu

HAMZA YERLÝKAYA KÝMDÝR?
Modern zamanlar içinde Türk güreþine
damgasýný vuran Hamza Yerlikaya kim‐
dir? Gerçekten kimdir "güreþin aslaný"
denilen bu delikanlý? Ýþte onun biyografik
hikayesi:
Hamza Yerlikaya Ýstanbul Kadýköy 'de
Sivaslý bir ailenin ikinci çocuðu olarak
dünyaya gelir. Daha üç günlük iken; eski
bir güreþçi olan dedesi Mehmet Yerlika‐
ya, onun, Sivas'a kendi yanýna getirilme‐
sini ister. Baba Mustafa Yerlikaya ve an‐
nesi yola koyulurlar. Dede Mehmet Yerli‐
kaya kutsal mekanlara yolculuk yaparak
Hac görevini yerine getireli henüz on beþ
gün olmuþtur. Dedenin ilk sorusu "Ona
ad koydunuz mu? " olur; "Hayýr! " yanýtýný
alýnca da, " Ona Hamza ismini verin. Allah

ona Hz. Hamza gibi güç, kuvvet verir in‐
þallah! " der ve doðan çocuðun adý dede
nasihatý olarak Hamza olarak kalýr. Dede
sanki gelecekte olacaklarý tahmin eder
gibi babaya tembihte bulunmayý da ihmal
etmez " Bu torunumu pehlivan yap. Bu

çocuk gelecekte büyük iþler yapar inþal‐
lah! " Baba Mustafa Yerlikaya eþi ve yeni
doðan çocuðu Hamza ile birlikte Ýstan‐
bul'a döner ve 10 gün sonra dede Meh‐
met Yerlikaya'nýn vefat haberi gelir.
Daha doðar doðmaz yaþanan bu durum
Hamza'nýn tesadüfen güreþçi olmadýðýný
seyyarkitap.com
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gösteren en güzel örnektir. Hamza, Ýs‐
tanbul'da deðil de babasýnýn memleketi
olan Sivas'ta da olsaydý muhtemelen 5‐6
yaþlarýnda yine çayýrlarda minderlerde
güreþ tutmaya baþlayacaktý.
Baba Mustafa'da doðduðu topraklarýn
özelliðinden olsa gerek, bir zamanlar
pehlivanlýkta hiç de küçümsenmeyecek
bir isim olarak anýlmýþsa da, sonradan
hayat þartlarýnýn yönlendirmesiyle gü‐
reþi býrakmak zorunda kalmýþ ve içinde
hep bir burukluk yaþamýþtýr. Hiç olmaz‐
sa ben güreþemedim ama çocuklarým
güreþ yapsýn diye düþünen baba Yerlika‐
ya, kendi kendine bir arayýþ içine girmiþ,
iki oðlunun da güreþçi olmasý için büyük
bir çaba harcamýþtýr.
Çevresinin de etkisiyle 16 yaþýna kadar
güreþten çok futbol ile ilgilenen Ham‐
za'nýn çocukluðu Kadýköy'de geçmiþtir.
Hamza, Moda'da fýrsat buldukça da yü‐
zer ve futbol oynayarak günlerini geçi‐
rir, bundan da çok keyif alýrdý. Hamza,
aðabeyi Muttalip ile öncelikle sadece fi‐
ziðini güçlendirmek amacýyla dönemin
güreþteki en iyi kulüplerinden biri olan
Ýstanbul Demirspor'a gitmeye baþladý.
Fanatik bir Fenerbahçe taraftarý olan
Hamza Yerlikaya sarý‐lacivertli kulübün
alt yapýsýnda futbol oynayarak bu alan‐
daki tecrübesini de ispatlamýþ bir isim‐
dir. Sporun yanýnda ailesine oldukça

baðlý olan Hamza'nýn en büyük sevgisi
küçük kardeþi Mikail'e yöneliktir. Küçük
yaþta yakalandýðý kan kanseri illetini ve
uzun yýllar süren tedavi sonucunda bu
hastalýðý, inançlarý ile beraber yenen
Yerlikaya ailesinde Hamza ile Mikail
arasýndaki sevginin bir ölçüsü yoktur.
Hamza Yerlikaya için geriye dönüp ba‐
kýldýðýnda; asla yüzünün kýzardýðý veya
kiþiliðinin tartýþýldýðý hiç bir olay yoktur.
15 yýl içerisine bir çok madalya ve baþarý
sýðdýrmaya çalýþmýþtýr sadece...

seyyarkitap.com

24

Hamza Yerlikaya sporculuðu, örnek yaþa‐
mý, insanî yaklaþýmlarý ile, ülkemizin yetiþtir‐
diði, en büyük sporcularýn baþýnda gelenler‐
dendir.
Ýki kez olimpiyat þampiyonu olmak, çok bü‐
yük bir baþarýdýr. Þimdi kendi istediði daha
üst kiloda yarýþmak, Pekin Olimpiyatlarý'nda
3. kez altýn madalyayý kazanarak, dünya güre‐
þinin zirvesine çýkacaðýna inanýyorum. Ona
sonsuz baþarýlar dilerim.
Togay BAYATLI
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Baþkaný
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ÝLK GÜREÞ YILLARI
Hamza ilk antrenmanýný ne zaman
yaptýðýný tarih olarak hatýrlamamakta‐
dýr. Aðabeyi Muttalip, küçük kardeþini
yanýna alarak Haydarpaþa'daki Hamit
Kaplan Spor Salonu'na götürüp, güreþ
branþýna yazdýrmýþtýr. Önceleri amacý
sadece fizik güçlendirme olan Hamza,
babasýnýn isteði ve desteði ile aðabeyiy‐
le birlikte Türk güreþinin önemli isimle‐
rinden biri olan Salih Bora ile Muzaffer
Aydýn'ýn birlikte çalýþtýrdýðý Demirs‐
por'da idmanlara baþlarlar. Yerlikaya
kardeþlere zor yaþam þartlarýna rað‐
men aile tarafýndan maddî ve manevî
destek eksik edilmemiþtir. Muttalip ve
Hamza da bu desteði arkalarýna alarak
durmadan, býkmadan çalýþmaya baþlar‐
ken Hamza'da da güreþe karþý bir iþti‐
yak ve sevgi doðmaya baþlamýþtýr artýk.
Aðabey Muttalip'in 1988‐90 yýllarý ara‐
sýnda yýldýz ve gençler kategorilerinde
Avrupa ve Dünya þampiyonalarýnda aldý‐
ðý madalyalar küçük kardeþ Hamza için
tam bir motivasyon kaynaðý oldu. Alýnan
madalyalardan sonra yaþanan sevinçler
kendisini kamçýlamaya baþlayýnca Ham‐
za da artýk kendini mindere ve güreþe
vererek gelecekte büyük bir isim olma‐
nýn hesaplarýný yapmaya baþladý.
Daha ilk günlerden itibaren güreþin en
önemli oyunlarý olan künde, suplex, ve
çýrpma oyununa karþý büyük bir heyecan
seyyarkitap.com
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duyan ve bu oyunlarý en iyi yapan isim
olmak için çaba sarfeden Hamza za‐
manla bu oyunlarýn ustasý oldu. Öyle bir
zaman geldi ki artýk rakipleri künde na‐
sýl atýlýr diye çalýþmak yerine Ham‐
za'dan künde nasýl yenmez diye çalýþ‐
malar yapmaya baþladýlar. Ayakta da
çok iyi yaptýðý bir oyun vardýr: Salto. Ay‐
ný zamanda yer güreþinde çok iyi parat
yapar. Kampta en büyük zevki aðýr sýklet
güreþçiler Þaban Donat veya Fatih Ba‐
kýr'ý çýrpmaktý. Kamplarda özellikle
kendisinin bir üst sýkleti olan Hakký Ba‐
þar ile Mehmet Özal arasýndaki antren‐
manlarý kýran kýrana geçerdi.
FILA, 2005‐2006 yýlýnda Hamza' nýn en
çok sevdiði ve uyguladýðý oyun olan
"Künde" yi yer güreþinde zorunlu tutuþ
pozisyonu olarak belirledi. Bu uygula‐
ma, Hamza baþta olmak üzere grekoro‐
men güreþte yarýþan millilerimiz için bir
avantaj oldu.

Yerlikaya'nýn pehlivanlýðý genetik. Hamza
tesadüfen güreþçi olmamýþ, atadan kalma bir
maya, bir istem, bir yönlendirme doðrultu‐
sunda çok küçük yaþlarda adeta minderle be‐
þik kertmesi yapmýþ''
Ömer ALTAY
Sporvizyon
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Sarýyer'de antrenman öncesi olimpiyat kampýnda an‐
trenörler Salih Bora, Ömer Suzan Ýbrahim Yýldýrým ve
Ata Karataþ ile birlikte...

ÝLK MÝLLÝ TAKIM KAMPI
Hamza'nýn milli takýma girmesi hiç
de kolay olmadý. 1991 yýlýnda yapýlacak
dünya ve Avrupa þampiyonalarý için
milli takým kamplarý tüm hýzýyla Sarý‐
yer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde de‐
vam ederken, aðabey Muttalip Yerlika‐
ya kardeþi Hamza'yý kampa almanýn
yollarýný araþtýrýyordu. Dönemin milli
takým hocalarýna kardeþini durmadan
öven ve gelecekte büyük baþarýlar ka‐
zanacaðý konusunda telkinlerde bulu‐
seyyarkitap.com
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nan aðabey Muttalip istediði karþýlýðý
bir türlü alamýyordu. Dönemin yöneti‐
cileri yaþý küçük olan Hamza'nýn sade‐
ce idmanlara katýlmasýna izin verirken
kamp merkezinde kalmasýna ve yat‐
masýna izin verme taraftarý deðillerdi.
Ancak Hamza baþarýlarýn kamp orta‐
mýnda bulunmaktan geçtiðinin bilin‐
cinde olduðundan bir þekilde bu
kampta yer almak istiyordu. Yönetici‐
lere son bir kez yapýlan müracaat yine
olumsuz çýkýnca Hamza ve aðabeyi
Muttalip önemli bir karar alýrlar.
Hamza takýmýn antrenmaný bittikten
sonra Kadýköy'e eve gidermiþ gibi ya‐
parak dýþarý çýkar daha sonra duvar‐
dan atlayarak, kimseye görünmeden
aðabeyinin kaldýðý odaya çýkar ve
onunla ayný yatakta yatmaya baþlar.
Sabahlarý da erken kalkarak ayný yol‐
dan dýþarý çýkýp yeni geliyormuþ gibi
tesislere girer. Tesislerde yemeklerde
de yöneticilerin dikkatini çekmemek
için daha çok Muttalip aðabeyi ile be‐
raber yemek yerlermiþ. Velhasýl aða‐
beyi onun için güreþte belirli bir za‐
man önder olmuþ. Hamza bunu bildiði
için aðabeyi hakkýnda " Bende emeði
çoktur ." diye hakký teslim eder.
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Hamza Yerlikaya ile ilgili görüþlerim soruldu‐
ðunda; cevap için bir an tereddüt ettim, çünkü FILA
baþkanýnýn görevi bir güreþçiyi yargýlamak deðil,
özellikle bu güreþçi mesleðinin en popüler zama‐
nýndayken. Hamza Yerlikaya' nýn, kariyeri özellik‐
le 30 yaþýnda bir istisna. Genç Hamza'yý ilk defa 15
yaþýndayken, 65 kiloda 1991 Dünya Þampiyonasý 'nda
4. olduðunda tanýdým. Ben hemen kanýnda güreþme
ruhu olan, bu genç adamýn parlak bir kariyerini tah‐
min ettim. Sonrasýnda 1993'te Dünya þampiyonu ol‐
du. Büyüklerde 17 yaþýnda bu beni þaþýrtmadý. Ulus‐
lararasý güreþte dünyada özel bir yer alacaðýný
gayreti bana iþaret etmiþti.
Hamza'nýn bu zaferlerini listelemeye gerek yok.
Tarihçiler bu sýra dýþý kariyeri yazacaktýr. Fakat
ben dikkatle takip edeceðim. Ve bu uzun kariyerin
tüm basamaklarýnda bulundum. Baþarýlarý elde
ettiðinde kapasitesini tüm durumlar ve kurallar
için çalýþtýrýr. Bazý güreþçiler kurallarýn deðiþikli‐
ðine uymakta zorlanýr ve güreþ stillerini deðiþtir‐
mede baþarý gösteremezler. Sadece Hamza deðil,
bu kurallara uyum saðlayan, ama o onlarýn baþýn‐
da. Kötü hakem korkusuyla sadece deðil, ayný za‐
manda o kurallarla bu avantajý bilinçsizce ona ve‐
rinceye kadar, FILA yeni dünya güreþi sloganýný
bildiriyor. Hamza bu dünyaya girmek için bu gün
ilk yarýþçýdýr. Hamza 30 yaþýndaki parlak güreþ‐
çi kariyerini baþardý. Ve güreþ þampiyonu haya‐
týna sorumluluklarý ile baðlandý. Hamza'nýn yeni
bir meydan okumaya giriþeceðine inanýyorum.
Atina 'da 4. oldu ama 2008'de Pekin Olimpiyatla‐
rý'nda kariyerinin son halkasýný oluþturacak. 3.
Olimpiyat þampiyonluðunu alacaðýndan eminim.
Raphael MARTINETTI
FILA‐ Uluslararasý Güreþ Federasyonlarý
Baþkaný
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ÝLK ÞAMPÝYONLUÐU
Hamza'nýn gerek antrenmanlardaki az‐
mi ve gerekse hýrsý milli takým hocalarýnýn
dikkatini çekince 1991 yýlýnda yapýlan Yýl‐
dýzlar Dünya Þampiyonasý'nda 65 Kg.da
mayoyu Hamza'ya teslim ediyorlar. Ancak
Hamza iyi maçlar yapmasýna raðmen tec‐
rübesizliðinin de kurbaný olarak þampiyo‐
nadan ancak dördüncülükle dönebiliyor.
Bu sonuç Hamza'yý yýldýrmýyor. Azim, ça‐
lýþma ve teþvik gibi unsurlarýn da etkisiyle
güreþe daha sýký sarýlan Hamza artýk he‐
defini büyük tutmak gerektiðini anlýyor.
1992 yýlýnda federasyon baþkaný Sadettin
Tantan döneminde yýldýz‐genç milli takýmý
kuran ahtrenör Celal Taþkýran, burada
Hamdi Sancaklý, Rüstem Kazakov ve Ata
Karataþ'tan oluþan bir ekip içine Hamza
Yerlikaya'yý da dahil ediyor. Takým tüm hý‐
zýyla kendi ülkemizde yapýlacak olan Dün‐
ya Yýldýzlar Þampiyonasý'na sýký bir þekil‐
de hazýrlanýyor. Ýstanbul'da yapýlacak
olan þampiyonada Hamza artýk takýmda
yer almakta ve 76 kiloda milli mayoyu giy‐
mektedir. Hamza burada tüm rakiplerini
teker teker yenerek güreþ kariyerinin ilk
þampiyonluðuna ve ilk altýn madalyasýna
ulaþýrken minderde adeta þov yapýyordu.
Final müsabakasý öncesi milli takým an‐
trenörü Celal Taþkýran; Hamza 'ya döne‐
rek "Hamza! Çýk, Türk halký önünde Türk
nasýl güreþir göster." der ve Hamza o hýz‐
la rakibi karþýsýnda þov yaparak sayý üstün‐
31
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lüðü ile minderden galip ayrýlarak ilk ma‐
dalyasýný alýr.
Salon dakikalarca Hamza' yý alkýþ ve
tezahüratlarla adeta göklere çýkarýrken,
artýk Türkiye'nin gelecekte ekol olacak
güreþçisi Hamza Yerlikaya'yý herkes ta‐
nýmýþ olur.
Hamza büyümeye baþlamýþ, yýldýzlar
kategorisinden gençler kategorisine
yükselmiþtir. 1992 yýlýna gelindiðinde
Hamza gençlerde de mayo giyme þansý
yakalar ve Kolombiya'da yapýlan Gençler
Dünya Þampiyonasý'nda 76 kiloda ülke‐
mizi temsil eder. Bu þampiyonada Hamza
dünya ikincisi olurken þampiyon olamadý‐
ðý için üzüntüden adeta kahrolmuþtur.

Her federasyon baþkanýnýn takýmýnda görmek
istediði ender sporculardan biridir. Bizim dönemi‐
mizde de çok anlamlý þampiyonluklar alarak Türk
grekoromen güreþinin tekrar kamuoyunda zirveye
çýkmasýna vesile olmuþtur.
Hamza Yerlikaya, bu hali ile 2007 Dünya Þampi‐
yonasý dahil olimpiyatlarýn, altýn madalyaya yakýn
en büyük favori ismidir.
Hamza yalnýz kendisi çalýþmakla kalmýyor tüm
takýma da ayrý bir ruh, motivasyon ve güven veri‐
yor. Buradan genç güreþçilere sesleniyorum: Ör‐
nek olarak Hamza' yý seçmenizi istiyorum…Evet
kaptan sana yolun açýk olsun diyorum.

Recai USTAOÐLU
Türkiye Güreþ Federasyonu Baþkaný
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A MÝLLÝ TAKIMA GÝRÝÞÝ
Hamza artýk kendini minderde ispatla‐
mýþtý, ancak 1993 yýlýnda daha henüz 17 ya‐
þýnda olduðu için Büyükler Türkiye Greko‐
romen Güreþ Þampiyonasý'nda güreþmesi‐
ne izin verilmedi. Bu dönemde baþkan Tan‐
tan'ýn direktifleriyle bir ay sonra yapýlacak
olan Vehbi Emre Grekoromen Güreþ Tur‐
nuvasý kadrosuna alýnan Hamza turnuvada
adeta gövde gösterisi yaptý. Dünya minder‐
lerinin önemli turnuvalarýndan biri olan
Vehbi Emre'de tüm rakiplerini zorlanma‐
dan yenen Hamza'ya artýk A Milli Takým
kampý ve mayosunu giyme yolu açýlmýþ, bu
da Hamza'ya güven getirmiþtir.
Ýstanbul'da kendi seyircimiz önünde
yapýlacak olan þampiyonaya büyük önem
veren dönemin federasyonu ve milli ta‐
kým hocalarý bu þampiyonadan büyük bir
baþarý ile çýkmak istiyordu. Bu sebeple
seçmeler ve kriterler ortaya konur, an‐
trenörler Hamza'yý milli takýma alma ko‐
nusunda bir türlü karar veremezler. Bu‐
nun tek nedeni de Hamza'nýn genç ve tec‐
rübesiz olmasýydý.
Konu dönemin federasyon baþkaný Sa‐
dettin Tantan'a anlatýlýr ve yardýmcý ol‐
masý istenir. Hamza'nýn gelecekte nasýl
biri isim olacaðý konusunda öngörüsü
olan Sadettin Tantan; tarihe mal olmuþ
olan kararlý ve cesur direktifini verir:
"Hamza'yý takýma alýn, korkmayýn. Genç‐

tir yenilmesi önemli deðil ama ileride
seyyarkitap.com
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þampiyon olacaktýr ." Böylece antrenörler

ðini bilmeden Ýsveç'in Stockholm þehrin‐
de yapýlacak olan Dünya Þampiyonasý'na
gider. Federasyon Baþkaný Sadettin Tan‐
tan'ýn nezaretinde Stockholm'e varan
Türk ekibinin baþýnda antrenörler Yeltsin,
Sýrrý Acar ve Ömer Suzan bulunmaktadýr.
Stockholm'de Hamza dünya devlerini
kaðýt gibi buruþturup her birini minderin
altýna sokar. Çalýþmanýn, samimi çalýþýp
inanmanýn insana neler getirdiðinin ör‐
neklerini sergileyen Hamza, 82 kiloda Av‐
rupa, dünya ve olimpiyat þampiyonlarýný
birer birer yenerek finale yükselir.
Finalde rakibi Kazaklarýn ünlü ismi bir
önceki olimpiyatlarýn üçüncüsü Devlet
Turlikanov olur. Rakibi karþýsýnda olduk‐
ça rahat olan Hamza minderden 6‐2 galip
ayrýlarak ülkemize 26 yýl aradan sonra çok
önemli bir dünya þampiyonluðu getirir.
Artýk Türk güreþi hem bir yýldýz kazanmýþ
hem de 1992 yýlýnda olimpiyatlarda baþla‐
yan çýkýþ devam etmeye baþlamýþtýr.
Hamza Yerlikaya 17 yaþýnda büyükler
kategorisinde en genç dünya þampiyonu
olarak tarihe geçerken bir trajedi de yaþa‐
nýr. Hamza finalde mücadele ederken kö‐
þesine çýkan antrenör Ömer Suzan'ýn kal‐
bi bu önemli tarihî müsabakaya dayana‐
maz ve maç bitiminde kalp krizi geçirir.
Hamza minderde ter dökerken öte yanda
yönetici Oktay Kurtböke onun hocasýný
hastahaneye taþýmaktadýr.

Avrupa Þampiyonasý için ona Milli takým
mayosunu teslim ederler. Bu Hamza için
çok önemli bir karar olur ve artýk Türk
güreþinin efsane ismi olma yolunda ilk
basamak için Hamza A Milli Takým'da
mücadele etmeye baþlar.
Bir sene önce olimpiyatlarda aldýðýmýz
büyük baþarýnýn ardýndan Ýstanbul Abdi
Ýpekçi Spor Salonu'nda yapýlan Avrupa
Þampiyonasý'nda mindere çýkan Hamza,
arkasýna aldýðý seyirci desteðiyle, kendi‐
sine güvenenleri mahcup etmemek için
minderde adeta eser savurur. 82 kiloda
mücadele eden Hamza tüm maçlarýný ka‐
zanarak finale kadar gelir ve finalde Al‐
manlarýn meþhur güreþçisi, bir önceki
yýlýn Avrupa þampiyonu, Thomas Zander
ile karþýlaþýr. Rakibi karþýsýnda bekle‐
nenden güzel bir maç çýkaran Hamza,
gençliði ve tecrübesizliðin etkisiyle tak‐
tik hatasý yaparak, önde götürdüðü mü‐
sabakadan 4‐2 sayý ile maðlup ayrýlarak
Avrupa ikincisi olur. Böylece Hamza bu
derecesiyle büyüklerdeki ilk madalyasýný
da kazanýr. Ancak tüm otoriteler Ham‐
za'nýn gelecekte büyük bir güreþçi olaca‐
ðýný görmüþ olurlar.
BÜYÜKLERDE ÝLK DÜNYA
ÞAMPÝYONLUÐU
Grekoromen güreþ camiasý, 1993 yýlýn‐
da yeni bir yýldýzýn doðuþunu seyredece‐
seyyarkitap.com
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Hamza Yerlikaya son yýllara imzasýný atan bir
güreþçimiz. Efendiliði ve minderden kazandýðý
þunca parayý hep ailesine harcadý. Hamza' nýn
sosyal anlayýþý bana göre çok farklý, oturmasýný
kalkmasýný bilen, kendisiyle yaptýðým konuþma‐
larda güreþ sporunun içinden birisi olarak her
þeyi çok açýk açýk bilen ve söylemekten de çe‐
kinmeyen dürüst bir sporcumuz.
FILA onu boþuna yüzyýlýn güreþçisi ilan etme‐
di, Türkiye'de de yýlýn sporcusu boþuna olmadý.
Bu ödüller onun hakký. Eðer Hamza gibi güreþ‐
çilerimizin sayýsý artsa Türkiye minderde dünya‐
nýn tozunu atar.
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ASRIN GÜREÞÇÝSÝ ÜNVANI
FILA, þampiyona sonrasýnda yaptýðý
toplantýda bir karara varýr. Buna göre
son yüz yýl içinde 17 yaþýnda kimsenin
dünya þampiyonu olamadýðý ve bu sebep‐
le Hamza Yerlikaya'ya "Asrýn Güreþçisi"
unvaný verilmesini kararlaþtýrýr. Kuþku‐
suz bu kararýn alýnmasýnda emeði geçen
en önemli isim dönemin FILA üyelerin‐
den ve Türk güreþinin önemli isimlerin‐
den olan Kemal Oktay'dýr.
DÝÐER BAÞARILARI: 1993

A. Kadir YÜCELMA N
Cumhuriyet Gazetesi
Türk güreþinin alýþýk olmadýðý grekoromen
stilde, 1993 yýlýnda sivrilmeye baþlayan Hamza
Yerlikaya ile adeta minderlerde esmeye baþla‐
dýk. 17 yaþýnda büyüklerde dünya þampiyonu ol‐
du. Türk güreþi yýllar sonra elde ettiði bir cevhe‐
ri kiþilerin þahsi kaprisleri yüzünden zaman za‐
man yok etmeye çalýþsa da Hamza bunlara hep
minderde cevap verdi ve kürsünün her zaman
üstünde oldu. Elde ettiði baþarýlarla Türk güre‐

Hamza Yerlikaya bu baþarýsý ile milli
takýmýn bu sýkletteki deðiþmez ismi ola‐
caðýný göstererek rakipsiz olduðunun
sinyallerini vermeye baþladý. Artýk Türk
güreþinin efsane güreþçileri arasýnda yer
almaya adým adým yaklaþan Hamza ayný
yýl Fransa'da yapýlan Akdeniz Oyunla‐
rý'nda üçüncü olurken henüz genç olduðu
için mücadele etme hakký olan gençler
kategorisinde de Avusturya'daki Avrupa
Þampiyonasý'nda birinci oldu.

þinde bir tarih ve madalya avcýsý olurken bir çok
yerde de milli takýmý kurtaran isim oldu. Hamza
Türk güreþ tarihinde bir çok rekoru kýrarak, yeni
hedeflere koþuyor, ya sen olmasaydýn Hamza !!
M. Murat ÝÐREK
Cihan Haber Ajansý
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1994: BÜYÜKLERDE ÝSTENEN OLMADI
Türk güreþinin önemli bir taþý olacak olan
Hamza Yerlikaya genç yaþta gelen dünya
þampiyonluðundan sonra 1994 yýlýnda bü‐
yükler kategorisinde beklenen bir baþarý el‐
de edemese de gençler ve ümitlerde yine
37
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madalya kazanmaya devam etti.
Bu yýl yeni yapýlan uygulamayla fede‐
rasyon baþkanlýðý seçimle belirlenmeye
baþlarken baþkanlýk görevine Ýsmail De‐
mirci seçilmiþ, milli takým hocalýklarý da
deðiþerek milli takýmýn baþýna Bilal Ta‐
bur ve Vedat Ergin getirilmiþtir.
Hamza büyüklerde Yunanistan'ýn baþ‐
kenti Atina'da yapýlan Avrupa Þampiyo‐
nasý'nda beþincilikle yetinirken ayný yýl
Finlandiya'nýn Tampera þehrinde yapýlan
dünya þampiyonasýndan ise bekleneni ve‐
remeyerek madalyasýz döndü. Bunun sý‐
kýntýsýný yaþayan Yerlikaya Ýstanbul'da
yapýlan Ümitler Avrupa Þampiyonasý ve
Macaristan'da yapýlan Gençler Dünya
Þampiyonasý'nda birincilikler kazanarak
þampiyon olurken bir nebze de olsun te‐
selli bulmuþ oldu.

da dünya þampiyonu olarak az da olsa
moral kazandý.
1995 yýlýnýn son þampiyonasý olan Dün‐
ya Þampiyonasý için takýmlar Çek Cum‐
huriyeti'nin Prag þehrine gelirken gözler
yine Hamza'nýn üzerindeydi. Ve Hamza
beklenen patlamasýný yaparak Hakký Ba‐
þar ile birlikte ülkemize iki altýn madal‐
yayý kazandýrma baþarýsýný gösterdi.
Böylece Türk güreþi, 1962 yýlýndan bu ya‐
na ilk defa bir dünya þampiyonasýnda
grekoromende iki altýn madalya kazanma
baþarýsý gösterdi.
Hamza ilk önce ezeli rakibi Alman Tho‐
mas Zander’den 1993 yýlýnýn rövanþýný
alýr. Daha sonra ise finalde Ýsrailli Gotcha
Tsitsashvili'yi 3‐1 sayý ile yenerek ikinci
defa Büyükler Dünya Þampiyonu olur.

1995: BÜYÜKLERDE ÝKÝNCÝ DÜNYA
ÞAMPÝYONLUÐU
Artýk Hamza geliþen vücudu ve oyunla‐
rýyla adýndan iyice bahsettirirken 1995 yýlý
Hamza için yine iç açýcý bir yýl olarak baþ‐
lamadý. Fransa'nýn Besancon þehrinde
yapýlan Avrupa Þampiyonasý'nda beklen‐
medik maçlar çýkarmasýna raðmen Ham‐
za, Avrupa yedinciliði ile yetinirken kendi‐
si hakkýnda da þüpheler uyandýrmaya
baþladý.
Ancak yýlmayan Hamza, Ýran'da yapýlan
Dünya Ümitler Þampiyonasý'nda kilosun‐
seyyarkitap.com
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1996: ÝLK AVRUPA VE OLÝMPÝYAT
ÞAMPÝYONLUKLARI
Ýki defa dünya þampiyonluðu kazanan
Hamza Yerlikaya' nýn hedefi artýk olimpi‐
yat oyunlarýdýr. Ancak olimpiyatlardan
önce 1993 yýlýndan beri katýldýðý Avrupa
þampiyonalarýnda bir türlü altýn madalya
kazanamayan Hamza'nýn içinde bir bu‐
rukluk vardýr. Bu sebeple hem Avrupa
Þampiyonasý'na hem de olimpiyatlara bü‐
yük bir istekle hazýrlanmaya baþlar. Artýk
hedef 1996 yýlýný zirvede kapatmaktýr.
Olimpiyatlar öncesi seçme mahiyetinde
olan Avrupa Þampiyonasý Macaristan'ýn
39
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baþ þehri Budapeþte'de yapýlýr. Ülkemizi
burada baþarý ile temsil eden güreþçileri‐
miz üç altýn madalyayý Hamza Yerlikaya,
Þeref Eroðlu ve Nazmi Avluca ile kazanýr‐
ken artýk tüm gözler olimpiyatlara ve
Hamza'ya çevrilmiþtir.
Hamza'nýn Budapeþte'de ne yapacaðý
büyük bir merak konusu oldu. 1995 yýlýn‐
da dünya þampiyonluðundan sonra katýl‐
dýðý bu þampiyonada zorlanacaðý tahmin
edilen Yerlikaya beklendiði gibi ilk maç‐
larýnda zorlandý. Ancak daha sonra açýlan
güreþçimiz tüm rakiplerini tek tek yene‐
rek finale yükseldi. Finalde rakip ev sahi‐
bi Macarlarýn bu kilodaki iddialý ismi bir
önceki olimpiyatlarýn þampiyonu Peter
Farkas idi. Çok çetin bir mücadeleyle ge‐
çen müsabaka sonrasýnda yapýlan bir ba‐
riz hata sebebiyle Macar güreþçi galip
ilan edilir, sonra yetkililerin yaptýðý itiraz
sonucu yapýlan toplantýda karar deðiþti‐
rilir ve Hamza galip ilan edilir. Hamza ar‐
týk ilk Avrupa þampiyonluðunu kazanmýþ
olmanýn verdiði mutlulukla hedefinin At‐
lanta Olimpiyatlarý olduðunu burada her‐
kese bir kez daha gösterir.
Artýk sýra olimpiyat oyunlarýna gelmiþ‐
tir. Türkiye yýllar sonra 1992'de M. Akif
Pirim ile olimpiyat þampiyonluðu kaza‐
nýrken þimdi madalyaya en yakýn isim
Hamza Yerlikaya'dýr. ABD'nin Atlanta
þehrinde yapýlan Olimpiyat Oyunlarý
Hamza Yerlikaya için ilk olimpiyat oyunla‐
rý idi ve kim ne derse desin çok heyecan‐

lýydý. Çünkü biliyordu ki olimpiyat, þampi‐
yonalarýn en büyüðü idi ve her sporcunun
gönlünde buraya katýlma ve madalya ka‐
zanma arzusu vardý. Bunun bilincinde ay‐
larca yapýlan çalýþmalar sonrasýnda artýk
Atlanta'daydý ve herkes ondan madalya
bekliyordu.
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Hamza Yerlikaya 1996 Atlanta ‘da kürsüde...

Bilal Tabur, Salih Bora ve Vedat Ergin
nezaretinde maç günleri beklenirken
Hamza'nýn heyecaný her geçen dakika
artmaktaydý.
Hamza bu olimpiyatlarda, birbirinden
zor müsabakalar yaptý. Rakiplerinin hepsi
ya dünya ya da Avrupa veya olimpiyat
þampiyonu olmuþ güçlü tecrübeli isim‐
lerden oluþuyordu. Ýlk rakip olimpiyat
üçüncüsü Kazak Devlet Turliykanov oldu.
Tecrübeli bir güreþçi karþýsýnda attýðý
künde ile 3 puan alan Hamza, sonra salto
ile beraber bu önemli güreþi 7‐0 alýrken
41
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altýn madalyanýn sinyallerini vermeye
baþladý.
Sýrada Beyaz Rus Valeri Tsilleent gibi
kurt bir güreþçi de var idi.
Ama kurtluk Hamza'ya sökmedi ve ani
bir atakla bastýrarak rakibini yere düþürdü
ve 1 puan aldý. Ve derken bir supleks ata‐
rak ikinci güreþini de 5‐0 aldý.
Hamza; gurup finalini ise ileride; ezeli
rakibi olacak olan Ýsveçli Martin Lidberg
ile yaptý. Hamza ve Martin daha önce üç
kez karþýlaþmýþ ve yalnýz Ýsveç’teki bir tur‐
nuva da Martin galip gelebilmiþti (Ki kendi
basýný bile ertesi gün gazetelerinde "Mar‐
tin hakem desteði ile aldý " gibi bir ifade
kullanmýþtý !). Martin, Hamza'yý yenmek
için olimpiyatlar öncesinde ve olimpiyatlar
süresince de özel psikolojik rehabilitasyon
kurslarýna gitmiþti, Hamza fobisini psiko‐
lojik olarak yenmek istiyordu. Hamza mü‐
sabakaya oldukça dikkatli baþladý. Koca
salonda çýt yoktu, adeta iðne atýlsa yerde
sesi duyulmayacak kadar bir sessizlikle
herkes maçý izliyordu.
Beþ dakika süren müsabaka iki usta gü‐
reþçinin taktik mücadelesi þeklinde geçti.
Her iki güreþçi de dikkatli olduðu için mü‐
sabakanýn normal süresi beraberlikle bitti
ve maç uzatmaya gitti. Uzatmalarýn da bi‐
timine bir dakika kala tek kol benzeri bir
teknikle Hamza altýn deðerinde bir puan
alýp maçý galip bitirdi ve finale yükseldi.
Finalde rakip tanýdýk bir isimdi ve 1993
Avrupa Þampiyonasý’nda yenildiði 1995

Dünya Þampiyonasý'nda ise yendiði tecrü‐
beli Alman güreþçi Thomas Zander ile kar‐
þýlaþacaktý. Hamza kafa olarak hazýrdý,
þampiyon olacaðýný aklýna sokmuþtu bir
kere.
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Hamza Yerlikaya bir müsabaka esnasýnda rakibini
kündeye yatýrýrken...

Federasyon Baþkaný Ýsmail Demirci sa‐
lonun dýþýndaki koridorda sinirli bir þekil‐
de dolaþýyor; heyecandan, sigara üstüne
sigara yakýyor ve kendi kendine söyleni‐
yordu. " M. Akif Pirim'in 3. oluþu yazýktýr

yahu... Haydi bari Hamza sen bizi mahcup
etme " deyip duruyordu.
Müsabakalarý izleyen dönemin TMOK
Baþkaný Sinan Erdem ve genel sekreteri
Togay Bayatlý ile hem salondaki hem de
ekranlarý baþýndaki tüm Türkler heyecan
içindeydi. Mindere önce Thomas Zander
43
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çýktý. Ardýndan Hamza minderde görün‐
dü. Her zamanki gibi duasýný yaparak, ön‐
ce orta hakemin, ardýndan da rakibinin
elini sýktý ve müsabaka baþladý.
Hamza rakibini ani kontra atakla bastý‐
rarak iki puan aldý ama Finli orta hakem
bir puan vermiþti. Baþkan Demirci yerin‐
de duramýyordu hemen yaný baþýnda olan
Tevfik Sarpkaya ise ona " sakin ol baþkan"
deyip duruyordu. Heyecan doruktaydý. Ýþ‐
te tam bu sýrada Hamza hücuma geçti.
Rakibini avlayarak bir suplex ve üç puan
aldý. Yine Finli bir puan keserek iki puan
verdi; sonuç 3‐0 olmuþtu.
Bu sonuç Hamza'ya ilk olimpiyat þam‐
piyonluðunu getirmeye fazlasýyla yetti.
Artýk Hamza dünya ve Avrupa þampiyon‐
luklarýndan sonra koleksiyonuna bir de
olimpiyat þampiyonluðu ekleme baþarýsý
gösterdi.
Þampiyon olduktan sonraki sözleri ha‐
len belleklerimizde: " Hayatýmýn en mutlu

anýný yaþýyorum. 20 yaþýnda olimpiyat
þampiyonu oldum ne mutlu bana ve Türk
halkýna. Allah ömür verirse Mithat Bay‐
rak ve Mustafa Daðýstanlý gibi ikinci altýn
madalyamý kazanacaðým. Hedefim þimdi‐
den Sydney 2000 ."
Hamza olimpiyat þampiyonu olmasýnýn
yanýnda önemli bir rekora ortak oldu.
Hamza tüm maçlarýný kazanmasýnýn ya‐
nýnda hiçbir maçýnda puan vermeden
þampiyon olma baþarýsý göstererek her‐
kesin takdirini kazandý.
seyyarkitap.com
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Hamza 1996 yýlýnda olimpiyat þampiyo‐
nu olurken bir baþka ilke imza attý. O
þampiyonluðu yakalarken vatan görevini
yapmakta ve askerî üniforma altýnda bu‐
lunmaktaydý. Böylece Hamza ülkemizde
ilk defa olimpiyat þampiyonu olan asker
unvanýný da eline geçirmiþ oldu. Hamza
olimpiyatlara hazýrlandýðý süreç içinde
Genelkurmay Baþkaný Org. Ýsmail Hakký
Karadayý ve ordudaki komutaný ve antre‐
nörü Binbaþý Seçkin Saruhan'dan ciddi
destek gördüðünü dile getirir.

Hamza'yý, ülkemize þampiyonluklar kazandýran
büyük bir þampiyon ve hemþerim olarak takdir edi‐
yor ve onunla gurur duyuyorum. 1993 yýlýnda henüz
17 yaþýnda iken büyüklerde Dünya þampiyonu olan
Hamza, FILA tarafýndan 1993 yýlýnda "asrýn güreþ‐
çisi'' ilan edilmiþtir. 2006 yýlý Nisan ayý itibariyle, 8
Avrupa, 3 Dünya ve 2 Olimpiyat þampiyonluðu kaza‐
narak Türk güreþ tarihine adýný altýn harflerle yaz‐
dýrmýþ büyük bir güreþçimizdir.
Büyük Atatürk'ün " Ben sporcunun zeki, çevik ay‐

ný zamanda ahlaklýsýný severim " özdeyiþine uygun
hem þampiyon, hem de güzel ahlaklý bir sporcudur.
Kendisinden önümüzdeki dönem de büyük baþarý‐
lar beklemekteyiz. O'nun bunu yapacaðýndan da
eminim. Yolun açýk olsun büyük þampiyon.
Ahmet AYIK
Olimpiyat Dünya ve Avrupa Þampiyonu
FILA Yönetim Kurulu Üyesi
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Hamza Yerlikaya ile Ýlgili Bir Anekdot
Hamza Yerlikaya'nýn yaþadýðý onca ha‐
diseden ilginç anekdotlar da çýkar. Ken‐
disinden dinleyelim: “Uluslararasý Olim‐
piyat Komitesi'nde görevli Avrupalý bir
yönetici bir gün yanýma geldi ve ‘ Sen

Türkiye'nin güreþte 1 numarasýsýn. Sana
bir soru sorabilir miyim?' dedi. Ben de
'Elbette. Buyurun ' dedim. Yönetici devam
etti, 'Yýllardýr olimpiyat oyunlarýnda bir
türlü tam olarak yok edemediðimiz bir
belamýz var. O da doping. Bu sorunu nasýl
ortadan tamamen kaldýrýrýz? ’ Hamza
Yerlikaya, hemen cevabý patlatýr. Yerli‐
kaya'nýn þaka yollu da olsa cevabý karþý‐
sýnda Avrupalý yönetici, önce þaþkýnlýk
geçirir, sonra da onu tebrik eder: ‘Bunda

o kadar düþünecek ne var sayýn Mösyö,
siz de ayrýca bir Doping Olimpiyatlarý or‐
ganize eder, bu sýkýntýlardan tamamen
kurtulursunuz’. Adam yüzüme hayranlýk‐
la baktý ve þöyle dedi: 'Mükemmel, muh‐
teþemsin, bu zeka ancak senin gibi bir
eþsiz þampiyonda olur. Pratik zeka,
muhteþem Türk' deyip bana sarýldýktan
sonra koþarak yanýmdan ayrýldý. Ben ta‐
mamen þaka olsun diye böyle bir fikir or‐
taya attým. Bu kadar ciddi bir olumlu tep‐
ki alacaðýmý hiç tahmin etmezdim."
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1997: DÜNYA ÝKÝNCÝLÝÐÝ
1997 yýlýna gelindiðinde federasyon
baþkaný deðiþmiþ göreve Ahmet Ayýk se‐
çilmiþti. Grekoromen'den sorumlu as
baþkanlýða Tevfik Aydeniz, antrenörlük‐
lere ise Salih Bora, Ýbrahim Yýldýrým, Ha‐
luk Koç ve Ata Karataþ getirildi. Hamza
ise askerliðini bitirmiþ ve yeni kurulan
Emlak Bankasý Güreþ Takýmý'na Önder
Yakþi tarafýndan transfer edilmiþti.
Bu yýl Hamza için yine iyi geçti sayýlýr.
Önce Avrupa þampiyonluðu sonra da dün‐
ya ikinciliði alan Yerlikaya, Dünya Kupasý,
Dünya Milletler Kupasý ve Akdeniz Oyun‐
larý'nda da birinci olma baþarýsý gösterdi.
Finlandiya Kouvala þehrinde yapýlan
Avrupa Þampiyonasý'nda 82 kg'da minde‐
re çýkan Hamza tüm maçlarýný kazanarak
finale yükseldi. Rahat maçlar çýkaran
Hamza'nýn finaldeki rakibi yine Alman
Thomas Zander oldu. Çekiþmeli geçen bir
müsabaka sonrasý rakibini yenen Hamza
ikinci Avrupa þampiyonluðuna ulaþtý.
Bu þampiyonadan sonra Ýtalya'nýn Bari
þehrinde yapýlan Akdeniz Oyunlarý'nda
da mindere çýkan Hamza burada hiç zor‐
lanmadan altýn madalya kazanarak kür‐
sünün en üstüne çýkarken dünya þampi‐
yonasý için göz kýrptý. Ancak evdeki he‐
sap çarþýya uymayacaktý.
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1997: DÜNYA ÞAMPÝYONASI
Dünya güreþinin önde gelen ülkelerin‐
den biri olan Rusya, yükseliþe geçen as‐
rýn güreþçisi Hamza Yerlikaya'ya karþý
artýk önlem almaya karar verirken karþý‐
sýna deðiþik bir rakip çýkarttýlar. Psikolo‐
jik olarak Hamza'ya karþý iyi hazýrlanan
Rus güreþçi hakemlerin de desteði ile al‐
týn madalya bekleyen güreþçimiz Ham‐
za'ya zor anlar yaþattý. Her iki güreþçi de
ilk maçlarýný rahatlýkla geçerek finale ka‐
dar geldiler. Finalde karþý karþýya gelen
iki güreþçinin maçý görülmeye deðer bir
maçtý. Rakip, Hamza'yý nasýl yenebiliriz
diye plan yapan Ruslarýn adli bir suçtan
dolayý hapiste yatan ve sýrf bu müsabaka
için özel izinle dýþarý çýkardýklarý Rus
Sergei Tschwir'di. Bu sporcu zihnen ta‐
mamen Hamza ile yattý Hamza ile kalktý
ve özel bir çalýþma sistemi ile hem psiko‐
lojik; hem de güç olarak Hamza'ya karþý
hazýrlandý. Rakibi karþýsýnda isteneni ya‐
pamayan Hamza, rakibine yenilerek ikin‐
cilikle yetinmek zorunda kaldý. Bu þam‐
piyonada Hamza'nýn altýn madalya ala‐
mamasý kadar sürpriz bir baþka konu yýl‐
lardýr milli takýmda yer aldýðý halde bir
türlü istenen baþarýyý gösteremeyen Er‐
can Yýldýz'ýn buradan Þeref Eroðlu ile bir‐
likte þampiyon olarak dönmesiydi.
Ülkemizi FILA'da temsil eden eski
þampiyon ve dönemin federasyon baþ‐
seyyarkitap.com
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kaný Ahmet Ayýk o anlarý þöyle anlatýyor:
"1997 yýlý Dünya Grekoromen Güreþ
Þampiyonasý Polonya'nýn Wroclaw ken‐
tinde yapýlýyor. Ben de Federasyon Baþ‐
kanýyým.Tüm dünyanýn Türk güreþçi
Hamza Yerlikaya'dan övgü ile söz ettiði,
güreþ severlerin maçlarýna kilitlendiði
bir dönem. Türk milli takýmýnda bir çok
yýldýz isim var. Ýlk baþlarda Ercan ve Þe‐
ref altýn madalyanýn sahibi oldu. Artýk
hepimiz Türkiye'nin üçüncü altýn madal‐
yasýný Hamza Yerlikaya ile kazanacaðýna
emin. Hamza'nýn rakibi Rus Tschwir.
Hamza o tarihte 85 kg'da güreþiyor.
Türk güreþ tarihinde ilk kez grekoro‐
men stilde bir dünya þampiyonasýnda üç
altýn madalya kazanma sevincini yaþa‐
yacaðýmýzý kuvvetle umut ediyoruz. Ne‐
fesler tutuldu, Hamza ile Tschwir'in gü‐
reþi izleniyor. Rus güreþçi pasif güreþi‐
yor, ancak hakemlerden hiçbir uyarý
gelmiyor. Minder amiri Kore'den, orta
hakem Finlandiya'dan. Rus güreþçi
Hamza'yý yenecek kapasitede hiç deðil.
Ancak, yýllardýr Rusya'nýn güreþteki üs‐
tünlüðü ve yöneticilerinin baskýsý ile ha‐
kemler pozisyonlarý doðru deðerlendi‐
rememekte ve hep etki altýnda karar
vermekteler. Hamza'nýn antrenörleri
Haluk Koç, Salih Bora ve Ýbrahim Yýldý‐
rým, Ata Karataþ köþelerinde, yapýlacak
haksýzlýðý sezinlercesine sýkýntýlý olduk‐
larý yüzlerinden okunuyor. Herkes ger‐
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gin, ben yerimde oturamýyorum, müda‐
hale ediyorum. Sonuç olarak, Rus gü‐
reþçi galip ilan edildi. Her iki takým ida‐
reci antrenörleri arasýnda sert tartýþ‐
malar yapýldý. Bu þampiyonada sporcu‐
luk ve yöneticilik hayatýmýn en mutsuz
ve stresli günlerini yaþadým. Rusya Gü‐
reþ Federasyonu Baþkaný Mamiashvili
beni yatýþtýrmaya çalýþýyor. Ama nafile,
hiçbir þey benim bu haksýzlýða kaþý çýk‐
mama engel olamýyor. Türk grekoromen
takýmý, tarihinde ilk kez hem takým ha‐
linde birinciliði hem de ayný þampiyona‐
da üç altýn madalya kazanma þansýný iki
hakemin bariz hatalarý yüzünden kaçýr‐
mýþ oluyor. Ýki hakemin kasýtlý kararlarý
sonucunda Güreþ Milli Takýmý çok az bir
puan farkýyla ikinci oldu. Bu sonuç tari‐
himizde 35 yýl sonra gelen takým halin‐
deki bir baþarý. Ancak bu ne beni, ne de
diðer arkadaþlarýmý teselli ediyor. Zira
hepimiz üçüncü altýna ve þampiyonluða
kilitlenmiþtik. Hamza maçý kazansaydý
biz birinci Rusya ikinci olacaktý. En son
1962 yýlýnda Toledo' da güreþ milli taký‐
mýmýz takým halinde ikinci olmuþtu."
Dönemin Baþbakaný Sayýn Mesut Yýlmaz
takýmýn bu baþarýsýný ödüllendirmek üzere
ATA uçaðýný Polonya'nýn Wroclaw'a þehri‐
ne göndererek sporcularýmýzýn fazla bek‐
lemeden ülkeye dönmelerini saðladý. Bu
davranýþ devletimizin güreþ sporuna ver‐
diði önem ve dikkatin bir göstergesi idi.
seyyarkitap.com

50

Ýnsanlarýmýz ‐3

1975‐1982 yýllarý arasýnda TOFAÞ SAS Kulü‐
bü'nün baþkaný olarak ve 1987‐88 yýllarýnda da
Güreþ Federasyonu Baþkaný olarak Türk ve
dünya güreþi ile yakýndan ilgilenme imkaným ol‐
du. Þu sýrada da, TMOK Yönetim Kurulu üyesi
olarak yüksek performans gösteren dünya
sporcularý ve takýmlarý ile de ilgilenmekteyim.
Ülkeler, Olimpiyat ve Dünya þampiyonu çýkart‐
mak için büyük çabalar sarfetmekte ve önemli
kaynaklar tahsis etmektedirler. Olimpiyatlarda‐
ki þampiyonluk ve diðer derecelere göre strate‐
jik planlarýný yapmakta, bütçelerini ve kaynakla‐
rýný buna göre tahsis etmektedirler.
Türkiye'nin halterde yaþamakta olduðu sýkýn‐
týlardan sonra, 2008 Pekin Olimpiyatlarý baþta
olmak üzere, Olimpiyatlarda ve dünyada altýn
madalya þansý yalnýzca güreþte gözükmektedir
ve bunun da kolay olmadýðýný hepimiz bilmekte‐
yiz. Hamza Yerlikaya'yý, sahip olduðumuz þam‐
piyonu, çok daha iyi anlamamýz, alkýþlamamýz ve
teþvik etmemiz gerekmektedir. Hamza Yerlika‐
ya'yý geçmiþ yýllarda þahsen tanýma imkaným ol‐
du. Bütün o "asrýn güreþçisi" olma baþarýsýna
raðmen, inanýlmaz derecede tevazu sahibi ve
örnek bir sporcu olduðunu da gözlemleme fýr‐
satým oldu. Hamza yalnýz bir olimpiyat þampiyo‐
nu deðil, ayný zamanda gerçek bir Türk milliyet‐
çisidir. Hamza Yerlikaya gibi sporcular her asýr‐
da bir veya iki kez yetiþmektedir. Hamza'ya sa‐
hip çýkalým, Hamza'yý teþvik edelim ve bu inanýl‐
maz insanüstü gayreti karþýsýnda da ona gerekli
saygýyý ve sevgiyi gösterelim.
Yalçýn ÝPBÜKEN
TMOK Yönetim Kurulu Üyesi
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Hamza ile Rus Tschwir Fransa'da ya‐
pýlan olimpiyat seçmeleri final maçýnda
yine karþý karþýya geldiler. Salon Türk
seyirciyle dolu, heyecan dorukta maçýn
baþlamasý bekleniyor. Hamza tüm ra‐
kiplerini yenerek finale geldi. Her iki
güreþçi mindere çýktý. El sýkýþtýlar, an‐
cak Rus güreþçi maç yapmadý. Hamza
da rövanþýný böylece almýþ oldu.
1997: KUPALAR
Hamza büyük bir sporcu olduðunu
Milletler Kupasý maçlarýnda gösterdi.
Bir üst sýklette mücadele ettiði maçlar‐
da adeta takýma birinciliði getiren isim
oldu. Kendi kilosu 85 olmasýna raðmen
bir üst sýklette Polonyalý olimpiyat
þampiyonu Andrei Wronski ile karþýla‐
þan Yerlikaya sakatlanmasýna raðmen
minderden çekilmedi ve kendisinden 14
kilo aðýr olan rakibini 4‐3 yenerek taký‐
mýn birinci olmasýnda büyük pay sahibi
oldu.
Bundan sonra Ýran'da yapýlan Dünya
Kupasý maçlarýnda ev sahibi ülkenin
güreþçisi Jowishidi Behrouz ile karþý‐
laþtý. Hamza bu maçý da kazanarak
Dünya Kupasý þampiyonu oldu.
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Henüz 17 yaþýnda iken büyüklerde dünya
þampiyonluðu ile asra imzasýný atan Hamza Yer‐
likaya, çok büyük sporculuðunun yaný sýra ayný
zamanda üstün bir karaktere ve ahlaka sahip ol‐
masý hasebiyle de, Türk gençliðine örnek teþkil
eden abide bir þahsiyettir. Hamza Yerlikaya þim‐
diye kadar birçok Avrupa, Dünya ve Olimpiyat
þampiyonluðu kazanmýþ ama efendiliði ve onur‐
lu þahsiyeti hiç deðiþmemiþ; daima ilk günkü gi‐
bi kalmayý baþarmýþ, olaðanüstü vasýflara ve
mizaca sahip, ideal nitelikler ve ilkelerle donan‐
mýþ bir sporcumuzdur.
Türk milleti onunla ne kadar iftihar etse azdýr.
Ýnanýyorum ki Hamza Yerlikaya þimdi önüne al‐
dýðý hedef olan Pekin Olimpiyatlarý'nda da Ayyýl‐
dýzlý bayraðýmýzý göndere çektirecek, Ýstiklal
Marþýmýzý tüm dünyaya dinletecek ve bununla
da yetinmeyerek, yeni hedeflere ilerleyecektir.
Bu milletin verdikleri Hamza'ya helal olsun.
Çünkü, o bunu fazlasýyla hak etti ve milletine çok
þey kazandýrdý. Çok yaþa sen Hamza! Daha nice
baþarýlara...
Tamer TAÞPINAR
Ýstanbul Gençlik ve Spor Ýl müdürü
Hamza 1993 yýlýnda Stockholm'de Dünya
þampiyonluðu ile kucaklaþtýðýnda henüz 17
yaþýnda idi. FILA o zamana kadar bu yaþta bü‐
yüklerde þampiyon çýkmadýðý için bu unvana
Hamza'yý layýk gördü. Hamza hakikaten bu
unvaný taþýyacak bir sporcudur.
Ali GÜMÜÞ
Tercüman Gazetesi
AIPS Güreþ Komitesi Baþkaný
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1998: AVRUPA ÞAMPÝYONLUÐU
Hamza için 1998 yýlý beklendiði gibi
geçmedi. Bu yýl yapýlan þampiyonalar‐
dan sadece Avrupa Þampiyonasý’nda
madalya kazanarak birinci olan Hamza
Yerlikaya dünya þampiyonasýnda dere‐
ceye giremedi.
Belarus'un Minsk þehrinde yapýlan Av‐
rupa Þampiyonasý'nda mindere çýkan
Hamza, bir önceki dünya þampiyonasýnda
yenildiði Rus Sergei Tschwir'i hiç zorlan‐
madan 4‐0 yenerek altýn madalya kazandý
ve üçüncü defa Avrupa þampiyonu olma
baþarýsýný gösterdi.
1998 yýlý aslýnda sadece Hamza için de‐
ðil Türk güreþi içinde olumsuz bir yýl ola‐
rak anýldý. Zira bu yýl içinde yapýlan dünya
þampiyonalarýnda Türk güreþi adeta so‐
ðuk bir duþ etkisi yaptý. Ne serbestte ne
de grekoromende altýn madalya kazana‐
mayan güreþçilerimiz içinde Hamza da
yer aldý. Hamza Ýsveç'in Gavle þehrinde
yapýlan maçlarda ancak beþinci olabildi.
I999: DÖRDÜNCÜ AVRUPA
ÞAMPÝYONLUÐU
1999 yýlýna gelindiðinde Hamza Yerlikaya
hâlen güreþtiði Ýstanbul Büyükþehir Bele‐
diyesi Güreþ Takýmý'na transfer oldu ve ta‐
kýmýn kaptanlýðý görevini üstlendi. Döne‐
min Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný
ve günümüzün Baþbakaný Recep Tayyip Er‐
doðan'ýn da sýcak baktýðý ve hakkýnda çok
seyyarkitap.com
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olumlu sözler sarfettiði Hamza, Belediyes‐
por'un güreþ branþ baþkaný Mustafa Erdo‐
ðan'ýn da büyük gayretleriyle geldiði yeni
takýmýnda büyük baþarýlara imza attý. Taký‐
mýnýn kulüpler bazýnda Avrupa þampiyon‐
luklarý kazanmasýnda büyük pay sahibi
olan Hamza burada genç güreþçilere de
örnek oldu.
Bu yýl içinde yapýlan þampiyonalara ge‐
lindiðinde Hamza; Avrupa Þampiyonasý’n‐
da yine gemisini kurtaran kaptan oldu.
Bulgaristan'ýn Sofya þehrinde yapýlan Av‐
rupa Þampiyonasý'nda birincilik kürsüsüne
çýkarak dördüncü defa Avrupa þampiyonu
olan Hamza'nýn dýþýnda baþka kimse altýn
madalya kazanamadý. Dönemin Ýstanbul
Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Tayyip
Erdoðan da sýrf Hamza'nýn maçlarýný izle‐
mek üzere Bulgaristan'a gitti ve baþta
Hamza olmak üzere tüm sporculara moral
vermeye çalýþtý.
Hamza her zaman olduðu gibi fazla zor‐
lanmadan galip gelme baþarýsý gösterdi.
Finalde rakibinin peþini býrakmayan ezeli
rakibi Ýsveçli Martin Lindberg oldu. Rakibi‐
nin müsabakanýn baþýnda attýðý suplekse
engel olamayan Hamza, henüz ilk dakika‐
larda 2‐0 maðlup duruma düþtü. Ancak
müsabakadan kopmayan güreþçimiz;
Lindberg'e verdirdiði ihtar sonrasýnda son
dakikaya girilirken rakibini çýrparak duru‐
mu 2‐2 yaptý. Müsabaka bu þekilde bitince
o dönemdeki kurallar gereði iki güreþçi
saltoya baðlandý. Burada Lindberg ellerini
açýnca kural gereði Hamza bir puan aldý ve
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dördüncü Avrupa þampiyonluðuna ulaþtý.
1999 yýlý dünya þampiyonasý Yunanis‐
tan'ýn baþkenti Atina'da yapýldý. Þampiyona
sonrasýnda Hamza adeta bir yýkým yaþadý.
2000 olimpiyatlarý için baraj statüsünde
olan bu þampiyonada güreþçimiz madalya
alamazken olimpiyat vizesini de kaçýrarak
olimpiyata gitme hakkýný kazanamadý. An‐
cak FILA sene içinde yapýlan turnuvalarý da
baz alacaðýný açýklayýnca Hamza'ya bir ýþýk
daha belirdi. Yýl içinde yapýlan turnuvalar‐
da baþarý elde eden Hamza olimpiyatlara
gitme hakkýný zor da olsa elde etti. Tüm
turnuvalara net kilosuyla katýlan Hamza
için bu bir þekilde doping oldu.

Ýnsanlarýmýz ‐3

Ve Hamza yapacaðýný yaparak ülkemize
Sydney' de tek altýn madalyayý kazandýrýr‐
ken Türk güreþinde iki olimpiyat madalyasý
olan güreþçiler arasýna girdi.

SYDNEY 2000: ÝKÝNCÝ OLÝMPÝYAT
ÞAMPÝYONLUÐU
Her sporcunun hayali olan olimpiyatlarýn
günü gelip çatmak üzereyken artýk tüm he‐
saplar 2000 yýlýnda Avustralya'nýn Sydney
þehrinde yapýlacak Olimpiyat Oyunlarý'na
çevrilmiþti. Dönemin federasyonu ve genel
müdürlüðünün aldýðý yanlýþ kararlar ve
yapýlan yanlýþ hesaplamalar sonrasýnda
güreþçilerimiz Avustralya'nýn Sydney
þehrine müsabakalarýn baþlamasýna
günler kala çok erken bir tarihte götürül‐
dü. Bu sporcularýmýz arasýnda sýkýntýya
sebebiyet verirken idarecilerin de birbiri‐
ne düþmesine sebep oldu.
Olimpiyatlara hazýrlanan Hamza özellikle
Ankara Gülhane Týp Akademisi'nde 20 gün
basýnç odasýnda kalarak hazýrlandý. Bu ba‐
sýnç odasý Hamza için büyük bir destek oldu.
seyyarkitap.com
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Hamza Sydney 2000' de final maçýndan sonra ...

Hamza; olimpiyatlarda müsabakalarýný
yaparken her zaman olduðu gibi ilk maçlar‐
da fazla zorlanmadý. Ancak final öncesi ak‐
þam aniden rahatsýzlanan Hamza tüm kafi‐
lede endiþeye yol açtý. Bir diðer sporcu olan
Ayþe Kil'in ilk müdahalesiyle Hamza'ya se‐
rum takýlýr ve sporcumuz kendine gelmeye
baþlar. Bundan sonra dinlenerek ertesi gü‐
ne hazýr hale gelir.
Hamza buradaki baþarýsý ile 40 yýl aradan
sonra üst üste iki kez olimpiyat þampiyonlu‐
ðu kazanan üçüncü Türk güreþçisi olarak
Türk spor tarihine geçer. Daha önce bu un‐
vana sahip olan güreþçilerimiz Mithat Bay‐
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rak ve Mustafa Daðýstanlý ile birlikte tarih
listesine adýný yazdýran Hamza'nýn hedefi
artýk büyümüþtür.
Müsabakalar baþladýktan sonra grekoro‐
mende güreþlere iyi baþlayamadýk. Talihsiz
maçlar sonrasýnda tüm sýkletlerde minder‐
den boynumuz bükük ayrýlmýþtýk. Þeref,
Nazmi ve Hakký teker teker yenilerek ele‐
nirken minderde sadece Hamza kalmýþtý.
Hamza çeyrek finalde Küba'lý Luis Enri‐
que Mendez'i, yarý finalde ise Gürcü Muk‐
harn Vakhtangadze'yi yenerek finale yük‐
selme baþarýsý gösterdi. Artýk saatler ve
dakikalar final için geçiyordu.
Nihayet zorlu olimpiyat finali için vakit
gelip çattý. Rakip, Macarlarýn son dönem‐
de yetiþen genç ve güçlü isimlerinden biri
olan Ý. Sandor Bardosi'ydi. Maçýn hemen
baþýnda yere yatýrýlan Hamza puan ver‐
meden kalkarken, Bardosi bir kontra atak
yaptý ve boyunduruktan Hamza'yý köprüye
düþürdü. Hamza'nýn sýrtýnýn yere yapýþ‐
masý yani tuþ olmasý iþten bile deðildi.
Hamza inanýlmaz bir þekilde mücadele
ederek köprüden daha doðrusu tuþ olmak‐
tan kurtulmuþtu ama rakibine de çok önem‐
li üç puan vermiþti.
Ýlk devre bu þekilde tamamlandý. Herkesin
yüzünde tedirginlik ve heyecan dolu bakýþ‐
lar vardý. Ýkinci devre baþladýðýnda Hamza
durmadan tempo ile saldýrýyordu, hakem
Macar güreþçiye kurallar gereði pasivite
cezasý verdi.
Artýk herkes yerde güreþ ustasý olan
Hamza'dan puanlar ve galibiyet bekliyordu.
Yüzlerdeki tedirginlik az da olsa gitmiþti. Zi‐
ra Hamza'nýn yerden söküp atamayacaðý

isim neredeyse yok gibiydi. Hamza yerde ra‐
kibine supleks atarak üç puan alýp durumu
eþitledi. Müsabaka bu sonuçla uzatmaya
gitti. Uzatma bölümünde atak olan Hamza
idi. Herkeste tedirginlik ve heyecan nere‐
deyse had safhaya dayanmýþtý. Bu son daki‐
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Sydney 2000 'de üst üste ikinci olimpiyat altýn
madalyasýný, alan 85 kilo güreþçimiz: "Artýk kür‐

sülere alýþýðým. Madalya kazandýkça doyuyor,
bir ay sonra yine acýkýyorum'' derken hakikaten
güreþe doymayan bir karakter olduðunu göste‐
riyor.
Celal DEMÝRBÝLEK
Hürriyet Gazetesi
Hayattayken efsane olmak zor, efsane olarak
kalmak daha zor, efsane olduktan sonra müte‐
vazi kiþiliðini deðiþtirmemek çok daha zordur.
Hamza pehlivan, bu zorlarý baþardý. Bizim gele‐
neðimizde, pehlivan; güreþçinin, yiðit, mert, na‐
muslu, gücün, sahip bulunan nimetlerin mesu‐
liyet olduðunu bilenlerine, bu bilginin gereðini
yapanlarýna denir. Hamza bu manada da pehli‐
vandýr.
Hamza, "Pirimiz Hz. Hamza" deyip, erliði,
pehlivanlýðý en büyük rütbe kabul edenlerden.
Ne diyeyim, Rabbim iki cihanda aziz etsin.
Halil DELÝCE
Türkiye Gazetesi
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kalara yürek dayanmazdý. Uzatma dakikala‐
rýnda baþka puan çýkmadý ama kurallar ge‐
reði pasivitesi daha fazla olan güreþçi Ham‐
za olduðu için galip ilan edildi ve ikinci olim‐
piyat þampiyonluðunu kazandý. Macar gü‐
reþçinin ilk iþi Hamza'nýn elini kaldýrmak ol‐
du. Bu hareket herkes tarafýndan alkýþlarla
karþýlandý. Artýk tedirginlik ve üzüntü gitmiþ
tüm kafilede büyük bir sevinç yaþanmaya
baþlamýþtý. Grekoromende dökülen güreþ‐
çilerin halini Hamza unutturmuþtu.
Hamza'nýn bu baþarýsý Avustralya'da ol‐
duðu kadar maçý televizylonlardan izleyen
Türkiye'de de büyük bir sevinçle karþýlandý.
Dönemin cumhurbaþkaný, baþbakaný, mec‐
lis baþkaný teker teker Hamza'yý tebrik eden
mesajlar yayýnladýlar.

pýlan þampiyonada salon uzun yýllardýr
görmediði bir seyirci topluluðu gördü.
Salon neredeyse hýnca hýnç doluydu. Yýl‐
larca kaptan Hamza'yý hep yurt dýþýnda
televizyonlardan izleyen Türk sporsever‐
ler, ilk defa böyle bir ekibi seyretmenin
mutluluðunu yaþadý. Müsabakalar boyun‐
ca dönemin Ýstanbul Büyükþehir Belediye
Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan da nere‐
deyse salondan hiç ayrýlmadý ve tüm
maçlarý tek tek takip etti.
Maçlar heyecanla devam ederken göz‐
ler hep Hamza'yý ve onun maçlarýný takip
etti. Olimpiyat sonrasý herkes onu ve
maçlarýný heyecanla bekliyordu. Ham‐
za'da bu beklentileri boþ çýkarmadý ve sa‐
londan þampiyon olarak çýkarken herkes
ayakta onu alkýþlýyordu. Tebrikler sarýl‐
malar, sarmaþ dolaþ olmalar, sevinç göz‐
yaþlarý sel gibi akýyordu.
Müsabakalar baþlayýnca tüm ekipte
maçlarýn Türkiye'de yapýlmasýnýn getirdi‐
ði farklý bir heyecan vardý. Takýmda nere‐
deyse sadece Kaptan Hamza sakindi.
Hamza ilk maçýný Slovak Atilla Batki ile
yaptý ve zorlanmasýna raðmen maçý 3‐0
galip bitirdi. Burada þunu belirtmekte fay‐
da var. Hamza hemen her müsabaka süre‐
cinde bir "ilk gün" sendromu yaþar bunu
atlatýnca açýlýr. Nitekim Ýstanbul'da da bu
oldu. Hamza kendinden beklenen maçlarý
tam olarak yapamasa da ikinci ve üçüncü
turdaki maçlarýndan galip ayrýlmasýný bildi
ve ilk günü kayýpsýz tamamladý.

2001: BEÞÝNCÝ AVRUPA ÞAMPÝYONLUÐU
2000 Sydney sonrasý ülkeye dönüþte de
bir çok sýkýntý yaþandý. Günlerce sporcu‐
larýn neden oraya erken götürüldüðü tar‐
týþýldý. Ardýndan da federasyon baþkanlýðý
seçimlerine gidildi. Büyük bir oy farkýyla
baþkanlýða getirilen Osman Þansal, gre‐
koromen milli takýmýný Ata Karataþ'ýn
teknik direktörlüðü altýnda Bilal Tabur,
Hakký Baþar, Mehmet Açak, Rüstem Ko‐
yuncu ve Erhan Balcý'dan oluþan ekibe
teslim etti.
Yeni federasyon ve yeni teknik ekibin ilk
sýnavý Ýstanbul'da yapýlan Avrupa Grekoro‐
men Güreþ Þampiyonasý oldu.
Ýstanbul Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda ya‐
seyyarkitap.com
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Hamza gurup finalini Beyaz Rus Valeri
Tsilent ile yaptý. Baþa baþ geçen maçý
Hamza 3‐2 kazanarak gurup birincisi
olup çeyrek finale yükseldi.
Hamza'nýn çeyrek finaldeki rakibi Ýsra‐
il'li Gocha Tsitsiashvili oldu. Gürcü asýllý
sporcu Ýsrail adýna þampiyonaya katýl‐
mýþtý. Ama o da Hamza'ya direnemedi.
Hamza'nýn finaldeki rakibi Polonyalý Letki
Movien'i oldu. Rakibi karþýsýnda rahat

olan Hamza minderden galip ayrýlarak
beþinci Avrupa þampiyonluðuna ulaþtý.
Hamza maçlar bittikten sonra eline aldýðý
Türk bayraðý ile salonda tur atarken her‐
kes gözyaþlarý içinde Asrýn Güreþçisi'ni
alkýþlýyordu.
Bu arada Avrupa Þampiyonasý Türk güreþi
için önemli bir basamak taþý oldu. Yaklaþýk
17.000 kiþinin önünde mücadele eden milli‐
lerimiz takým halinde de Avrupa þampiyonu
olarak en yakýn rakibine on puan fark attý.
Takýmda Hamza'nýn yaný sýra ve Þeref Eroð‐
lu altýn, Ercan Yýldýz ve Fatih Bakýr gümüþ,
Nazmi Avluca ise bronz madalya kazandý.

Tüm spor dallarýný seyredilir kýlan en
önemli faktör, yýldýz sporculardýr. Spor onla‐
rýn varlýðýyla kitlelere ulaþýr, popüler hale ge‐
lir, teknik, taktik ve endüstriyel geliþimini
saðlar. Güreþte de bunu gerçekleþtiren Ham‐
za Yerlikaya'dýr. Hamza istikrarýný uzun yýllar
koruyarak, iki yüzyýla birden damga vuran
yeryüzündeki nadir sporculardan biridir.
20.Yüzyýl'ýn tarihini yazanlar da Hamza Yerli‐
kaya’sýz bir ajanda çýkaramayacak, 21.Yüzyýl'ý
kaleme alanlar da... Türk spor tarihinin ulus‐
lararasý arenadaki en baþarýlý figürü olan
Hamza, yalnýz sporculuðuyla deðil, efendiliði,
sadeliði, saðlam karakteri ve örnek kiþiliðiyle
de gönüllerde taht kurmayý baþarmýþ bir gü‐
reþ fenomenidir. Türk güreþi, 'Hamza'dan

önce ', 'Hamza'dan sonra ' diye ikiye ayrýlarak
deðerlendirilmelidir.
Hamit TURHAN
Fanatik Gazetesi
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2001: DÜNYA ÞAMPÝYONASI
Avrupa þampiyonluðundan sonra yakala‐
nan müthiþ hava ile 2001 Dünya Þampiyo‐
nasý hazýrlýklarý hemen baþladý. Ancak
ABD'nin Atlanta þehrinde yapýlmasý plan‐
lanan þampiyona, müsabakalara bir ay ka‐
la 11 Eylül saldýrýsý sebebiyle ertelendi. FI‐
LA þampiyonayý yapmak üzere müracaat
eden ülkeler içinde Yunanistan'ý ve Patras
þehrini þampiyona için seçti. Ancak Hamza,
Patras'tan madalya almadan döndü. Takým
olarak da 1998‐2001 yýllarý arasýnda yapý‐
lan dünya þampiyonalarýnda altýn madalya
kazanamýyorduk.
Patras'taki 46. Dünya Grekoromen Gü‐
reþ Þampiyonasý'nda Hamza çeyrek fi‐
nalde hakem destekli Ýsveçli ezeli rakibi
Martin Lidberg'e yenildi. Hamza bu mü‐
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sabakayý 6‐4 kaybetti. Hakemlerin açýkça
taraf tuttuðu müsabakada Hamza hýrsýn‐
dan gözyaþlarýný tutamadý.

demekti. Finlandiya'nýn Seinajoki þehrinde
yapýlan þampiyonada Hamza; Þeref Eroðlu ile
birlikte altýn madalya kazanýrken koleksiyo‐
nuna altýncý Avrupa þampiyonluðu madalya‐
sýný ekledi.
Hamza çok iyi maçlardan sonra finalde Ýs‐
veç adýna güreþen Ermeni asýllý Ara Abra‐
hamyan'ý 4‐1 yenerken formda olduðunu her‐
kese gösterdi. Hamza tüm maçlarda rakiple‐
rinden toplam 30 puan alýrken sadece üç pu‐
an kaybetti.

Hamza baþarýlý bir sporcu, olmasýnýn yaný
sýra, yardýmsever, hoþgörülü, mütevazý ve
manevî duygulara çok önem veren merha‐
metli bir yapýya sahiptir. Allah vergisi olan
yeteneðinin yanýnda, düzenli ve sýký antren‐
man yapan disiplinli bir sporcudur. Onun
mantalitesinde ikincilik diye bir baþarý yok‐
tur. Onun için baþarý kürsünün en üst basa‐

2002: DÜNYA ÞAMPÝYONASI

maðýnda olmaktýr.
Büyük hedefleri olan her sporcu ve hatta
her insan Hamza 'nýn hayatýný ve çalýþma az‐
mini, örnek almalýdýr. "Asrýn Güreþçisi" un‐
vanýný her anlamda hak eden bir sporcudur.
Önümüzdeki yüzyýlda da böyle yetenekli ve
örnek bir güreþçi daha gelir mi, bilemiyorum.
Ercan YILDIZ
Takým Arkadaþý

2002: ALTINCI AVRUPA ÞAMPÝYONLUÐU
2001 dünya þampiyonasýnda takým halinde
alýnan baþarýsýz sonuçlardan sonra milli taký‐
mýn teknik kadrosu yenilendi. Takýmýn baþýna
Akif Pirim getirilirken yardýmcýlýklarýný Seç‐
kin Saruhan ve Mehmet Açak üstlendi.
Hamza için 2002 yine Avrupa þampiyonluðu
seyyarkitap.com
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2002 yýlýnýn dünya þampiyonasý Rusya'nýn
baþkenti Moskova'da yapýldý. Güreþçimiz‐
den burada madalya bekleyen herkes ha‐
kem hatalarý sonrasýnda bir hüsran yaþadý.
Þampiyonaya çok iyi baþlayan Hamza Yerli‐
kaya, ilk turda Japon, ikinci turda ise Koreli
güreþçileri üstün maçlar sonunda yenerek
çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finaldeki ra‐
kibi bir önceki Avrupa Þampiyonasý finalinde
yendiði Ermeni asýllý Ýsveçli Ara Abraham‐
yan oldu. Rakibi karþýsýnda özellikle orta
hakemin yanlý tutumu ile minderden 3‐0 ye‐
nik ayrýlarak madalya þansýný kaybetti. Bu‐
rada ilginç bir durum ortaya çýktý. Ham‐
za'nýn hýzýný kesmek isteyen kesimler maça
Ermeni asýllý bir hakem atadý. Ýlginç bir ata‐
mayla maçta görevlendirilen Ermeni asýllý
hakem maç sonunda Hamza'dan özür dile‐
mesine raðmen güreþçimiz bu þampiyona‐
dan madalyasýz dönmek zorunda kaldý.
65
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2003: AVRUPA ÞAMPÝYONASI'NA
TERCÝH SEBEBÝYLE KATILMADI
Federasyon 2003 yýlýnda teknik kadro‐
yu yeniden deðiþtirerek takýmýn baþýna
Salih Bora, Seçkin Saruhan, Rüstem Ko‐
yuncu, Erhan Balcý'dan oluþan bir ekibi
getirdi. Bu teknik kadro, Yugoslavya'da
yapýlan Avrupa Þampiyonasý'na 84 kilo‐
da Nazmi Avluca'yý götürme kararý alýdý‐
ðý için Hamza, Avrupa Þampiyonasý'nda
güreþmedi. Ancak Nazmi Avluca, Avrupa
Þampiyonasý'nda beklenen bir sonuç
alamayarak sekizinci olunca teknik ekip
dünya þampiyonasýna yeniden Hamza
Yerlikaya'yý götürme kararý aldý.
Avrupa Þampiyonasý'na tercih sebebiy‐
le katýlmayan Hamza, Fransa'nýn Creteil
þehrinde yapýlan dünya þampiyonasýna çok
iyi bir baþlangýç yaptý. Sýrasýyla Japon,
Avusturyalý ve Kübalý güreþçileri çok rahat
yenen Hamza, ezeli rakibi Ara Abrahamyan
ile 2002 Avrupa Þampiyonasý gibi çeyrek fi‐
nalde karþýlaþtý ve yine yenildi. Baþa baþ
güreþmesine raðmen normal süresi 2‐2
biten maçta rakibin pasivitesi az olduðu
için maçý Ýsveçli güreþçi kazandý ve
Hamza sýkletinde ancak yedinci olabil‐
di. Ancak Hamza olimpiyat barajý olan
bu þampiyonada kýl payý vize aldý ve
olimpiyatlara katýlma hakký kazandý.

Ýnsanlarýmýz ‐3

2004: OLÝMPÝYATLAR
2004 yýlý Hamza için tarihe yeni bir
sayfa ve baþarý açma yýlý olarak geldi.
Bir yanda üniversite sýnavlarýna hazýrla‐
nan Hamza diðer yanda üçüncü olimpi‐
yat þampiyonluðu için sýký bir çalýþma
temposu uyguluyordu. Bu sebeple Ham‐
za olimpiyatlardan önceki Avrupa Þam‐
piyonasý'na katýlmadý. Hamza'nýn yerine
mindere Nazmi Avluca çýktý.

Olimpiyatlarda bayraðýmýzý hep gururla taþýdý...
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2004 yýlý Türkiye'de üniversite sýnavý
yapýlýrken Hamza Almanya'daki Grand‐
Prix Turnuvasý'nda mücadele ediyordu.
Takýmýn baþýnda Macidov Komandor,
yardýmcýlýklarýnda da Ata Karataþ ve Seç‐
kin Saruhan vardý. Gençlik ve Spor Genel
Müdürü Mehmet Atalay'ýn giriþimleriyle
alýnan özel izin sonrasýnda Hamza üni‐
versite sýnavlarýna yurt dýþýnda girdi.
Hamza bu sýnav sonrasýnda Isparta Sü‐
leyman Demirel Üniversitesi'ni kazana‐
rak üniversite yaþantýsýna baþladý.
2005: AVRUPA VE DÜNYA
ÞAMPÝYONLUÐU
Atina olimpiyatlarýnda yaþanan hüzün‐
den sonra 2005 Hamza için çok önemli
bir yýl oldu. FILA yeni kurallar getirmiþ,
baðlamadaki salto kuralý kaldýrýlmýþ ye‐
rine 0‐0 beraberlik durumunda künde
ile baþlayan kuralý getirmiþti. Müsaba‐
kalar birbirinden baðýmsýz iki devre ha‐
linde yapýlmaya ve finale çýkan her iki
güreþçinin de bronz madalya almaya
baþladýðý bu kurallar hemen uygulan‐
maya baþlandý. Hamza bu yýl artýk tama‐
men bir üst sýklete çýkma kararý aldý ve
96 kiloda mücadele etmeye baþladý.
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Her toplumun, her ulusun hikayesi, kah‐
ramanlarý vardýr. Yaþadýðýmýz çaðdan, gele‐
ceðe aktarabileceðimiz, üstelik geçmiþimizi
de simgeleyen bir sporcudur Hamza.
Cengiz Aytmatov; " Yedi ceddini bilmemek

ata yurdumuzda ayýp sayýlýr " der, bu sporcu‐
yu, asrýn güreþçisini bilmemek de bu gün
yakýþýk almaz.
Hamza ile ilgili önemli bir anýmý da dile
getirmek istiyorum: Yorucu ve uzun bir yol‐
culuktan dönmüþtük, biz arkadaþlarla din‐
lenmeye çýkarken, eþofmanlarýný giymiþ sa‐
lona antrenmana giden Hamza'yý görünce
þaþýrmýþtýk! Ýsveç'te Avrupa Þampiyonasý’n‐
da takýmda deðil, fakat hep birlikte Ýsveç'te
85 kiloda güreþen Nazmi'nin köþesinde
Hamza'yý adeta antrenör gibi kendini parça‐
larken sizde görseydiniz inanýn gözleriniz
yaþarýrdý..
Kendine maðlubiyeti yakýþtýrmayan, yen‐
diði zamanda meþhur taklasý ile sizi zafere
ortak eden adamdýr Hamza..
Gelecek nesillere örnek olmasý dileði ile
baþarýlar…
Mehmet KILIÇ
Güreþ federasyonu Eski As Baþkaný
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2005: YEDÝNCÝ AVRUPA ÞAMPÝYONLUÐU
Bu yýl içinde yapýlan federasyon baþ‐
kanlýðý seçimlerinde Recai Ustaoðlu ve
Mahmut Demir arasýndaki kýyasýya bir yarýþ
yaþanmýþ ve Recai Ustaoðlu bu yarýþtan ga‐
lip ayrýlarak güreþ federasyonu baþkanlýðýný
kazanmýþtý. Yeni federasyon, grekoromen‐
den sorumlu as baþkanlýða H. Hüseyin
Yaþar'ý, milli takýmýn baþýna da Hakký Ba‐
þar, Mehmet Açak, Erhan Balcý, Rüstem
Koyuncu ve Remzi Öztürk'ten kurulu bir
ekibi getirdi.
Hamza uzun yýllar mücadele ettiði 82‐
85 kilo aralýðýndan sýyrýlarak artýk 96 ki‐
loya alýþmýþ ve burada mücadele etmeye
baþlamýþtý. Bu sýkletteki en büyük rakibi
ise dünya þampiyonu güreþçimiz Mehmet
Özal oldu. Ancak federasyon ve GSGM
Mýsýr'ýn son yýllardaki en iyi güreþçisi Ka‐
ram Gaber'i transfer etmek istediyse de
bu gerçekleþmedi.
Avrupa Þampiyonasý'nda ilk defa 96 kilo‐
da mücadele eden Hamza ilk maçýnda Es‐
tonya'lý Richard Karelson'u 3‐0 ve 1‐0'lýk
sonuçlarla 2‐0 yendi. Ýkinci turda Litvan‐
yalý Mindaugas Ezerskiz karþýsýnda ilk
devreyi 1‐0 yenik bitirmesine raðmen di‐
ðer iki devreyi 1‐0 alarak maçý da 2‐1 ka‐
zandý. Çeyrek finalde Çek Marek Svec ile
karþýlaþan Hamza bu maçý da 2‐1 galip bi‐
tirerek finale yükseldi.
Hamza'nýn finaldeki rakibi yýllardýr min‐
derde karþýlaþtýðý ezeli rakibi Ýsveçli Martin
Lidberg'in kardeþi Jimmy Lidberg oldu.
seyyarkitap.com
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Taktik müsabakasý þeklinde geçen maçta
ilk devre 0‐0 bitti. Yapýlan kurayla Hamza ilk
yarýyý kazandý. Ýkinci yarýyý da alan Hamza
maçtan 2‐0 galip geldi. Böylelikle yedinci
Avrupa þampiyonluðuna ulaþarak Türkiye
de kýrýlmasý güç bir rekorun sahibi oldu.
2005: ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÞAMPÝYONLUÐU
Bu yýl adeta Hamza Yerlikaya yýlý oldu.
Kazanýlan yedinci Avrupa þampiyonlu‐
ðundan sonra sýrada üçüncü dünya þam‐
piyonluðu geliyordu. Hamza 1995 yýlýnda
kazandýðý ikinci dünya þampiyonluðun‐
dan sonra bir türlü dünya þampiyonlu‐
ðunu kazanamayan Hamza 10 yýl sonra
yeniden kürsünün en üstüne çýkma ba‐
þarýsý gösterdi.
Macaristan'ýn baþþehri Budapeþte'de
birbirinden güzel müsabakalar çýkaran
Hamza Yerlikaya herkesin ilgi odaðý oldu.
Hamza ilk turda Norveçli Fritz Aannes
karþýsýnda ilk devreyi 2‐1 yenik kapattý.
Ýkinci devrede süper bir maç çýkaran
Hamza devreyi 5‐0 kazandý. Yapýlan uzat‐
ma devresini de kazanan Hamza ilk turu
2‐1 galip bitirdi. Hamza ikinci turda Po‐
lonyalý Marek Sitnic'i 2‐0 , çeyrek finalde
ise Alman Mirko Englich'i 2‐0 yenerek ya‐
rý finale yükseldi.
Yarý finalde rakip Rus Vassily Teplouk‐
hov'tu. Hamza Rus güreþçi karþýsýnda
adeta þov yaptý ve her iki devreyi de 4‐0 al‐
dý ve maçý 2‐0 kazanarak finale yükseldi.
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ki 10 yýl aradan sonra üçüncü altýn ma‐
dalya sahibi ve bir üst sýklette büyük‐
lerde üçüncü dünya þampiyonu olmak.
Bugün itibariyle 26 yýllýk gazeteci, 20 yýllýk spor
medyasý mensubuyum. Bu zaman zarfýnda birçok
þampiyon gelip geçti. Ama bu sürecin bir numarasý
Hamza Yerlikaya'dýr. Ýstikrarý ile, dünya çapýndaki
büyük baþarýsý ile, insanî yönü ve sporcu ahlaký ile
Hamza Yerlikaya'dýr. Meslek hayatýmýn "Asrýn Gü‐
reþçisi" ile kesiþmiþ olmasýný bir þans olarak görü‐
yorum. Çünkü benden sonraki nesillerin böyle bir
ayrýcalýðýnýn olmasý zor görünüyor.
Sadýk SÖZTUTAN
Türkiye Gazetesi

3. Dünya Þampiyonluðu için kürsüde...

Finalde ise ev sahibi ülke sporcusu;
Lajors Virag ile karþý karþýya gelen gü‐
reþçimiz doðal olarak Macar güreþçi le‐
hine yapýlan tezahüratlara karþý yýlma‐
dý. Bu arada güreþ milli takým kafilesi ve
bir avuç Türk Hamza için adeta çýrpýný‐
yordu. Hamza maçýn devrelerini 1‐1 ve
4‐1'lik skorlarla galip bitirerek üçüncü
defa dünya þampiyonu olma baþarýsýný
gösterdi. Müsabaka bitiminde Hamza
neye uðradýðýný anlayamadý ve bir anda
tüm milli takým antrenörleri sevinçten
Hamza'nýn üstüne atladý. Hamza'yý Ma‐
car seyirciler ve güreþseverler dahil
tüm salon alkýþlýyordu. Kolay deðil, tabii
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2005 Macaristan Dünya
Þampiyonasý'ndan Bir Enstantane
2005 Dünya þampiyonasý sonrasý Rus‐
larýn ünlü güreþçisi A. Karelin'den son‐
ra dünyadaki Hamza ile dünya þampiyo‐
nalarýnda en çok madalyasý bulunan ak‐
tif güreþçilerden Ermeni asýllý Bulgar 60
kg Olimpiyat Dünya ve Avrupa þampiyo‐
nu Armen Nazaryan ile ilginç bir diyalog
da yaþandý.
Macaristan'da dördüncü defa dünya
þampiyonu olan Armen Nazaryan açýk‐
lamýþtý: "‐ Hamza býrakasýya kadar, ben

de güreþi býrakmayacaðým. Bakalým ki‐
min daha çok þampiyonluðu olacak!"
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Hamza'nýn cevabý " Benim býrakmamý da‐
ha çok beklersin" oldu.

2005 Macaristan Dünya Þampiyonasý’nda
müsabaka esnasýnda...

2006: DÜNYA KUPASI TAKIM
ÞAMPÝYONLUÐU
2006 yýlýna gelindiðinde milli takým yö‐
netiminde büyük bir revizyon yaþandý.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü serbest
ve grekoromen stilde iki yabancý antrenö‐
rü takýmlarýn baþýna getirdi. Grekoromen
Daðýstanlý Ýslam Doguçiev'e teslim edilir‐
ken yardýmcýlýklarýna Hakký Baþar, Seç‐
kin Saruhan ve Mehmet Açak getirildi.
En büyük hedefi 2008 olimpiyatlarý olan
Hamza 2006 yýlýna da iyi bir baþlangýç
yaptý. Yerlikaya; ülkemizde yapýlan Ulus‐
lararasý Vehbi Emre Grand Gold Prýx
seyyarkitap.com
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Þampiyonasý'na sakatlýk nedeniyle gire‐
medi. Ancak ardýndan Macaristan'ýn Bu‐
dapeþte þehrinde yapýlan ve Macaristan,
G. Kore, Küba, Rusya ve Bulgaristan'ýn
katýldýðý Dünya Kupasý maçlarýnda ülke‐
mizi temsil etti. Hamza; burada rahat
maçlar çýkardý ve sýrasýyla Bulgarlarýn
tecrübeli ismi Kalojan Dýntchekov ve Kü‐
balý Alaýn Rývas'ý saf dýþý ederek finale
yükseldi. Güreþçimizin finaldeki rakibi
ise Rus güreþçi Vasili Tsillent oldu.
Hamza rakibini yenmeyi baþarýrken hem
ikinci defa dünya kupasý þampiyonu oldu,
hem de onun puanlarýyla milli takýmýmýz
dünya kupasý þampiyonu olmasýnda bü‐
yük bir pay sahibi oldu.
2006: SEKÝZÝNCÝ AVRUPA
ÞAMPÝYONLUÐU
2006 yýlýnda da Hamza dur durak bilme‐
den madalyalarý almaya rekorlarý alt üst
etmeye devam ediyor. Nitekim Dünya Ku‐
pasý Þampiyonluðu'ndan sonra gelen Av‐
rupa Þampiyonluðu ile adeta Türkiye'de
kýrýlmasý çok güç bir rekora daha imza attý.
Moskova'da yapýlan þampiyonanýn ilk
gününde mindere çýkan Hamza herkesin
beklediði gibi yine þampiyon oldu. Þampi‐
yonada genç Ýsmail Güzel de altýn alarak
yýllar sonra Türk güreþine grekoromen
aðýr sýklette bir altýn madalya getirdi ve
takým 2001 yýlýndan sonra takým halinde
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farklý bir þekilde Avrupa þampiyonu oldu.
Hamza bu þampiyonluk ile artýk Türkiye
içinde kýrýlmasý güç rekoru iyice pekiþti‐
rerek dünya rekoruna gözünü dikti. Þam‐
piyonadaki tüm maçlarýnda mükemmel
bir performans sergileyen ve yaptýðý dört
müsabakayý da 2‐0'lýk skorlarla kazanan
Hamza, bu müsabakalarýn tümünde ra‐
kiplerine sadece 1 puan verdi.

üstünlükle kazanarak 2‐0 galip geldi ve
altýn madalyanýn sahibi oldu.
Hamza bu madalyasý ile 2006 yýlýnýn so‐
nunda yapýlacak olan Dünya Þampiyona‐
sý'nda da madalyanýn en güçlü ismi oldu‐
ðunu gösterdi.

Kar yeni kalkýyordu, Beyaz Rusya'nýn Minsk
kentinin topraklarýndan. Kardelen çiçekleri açý‐
yordu. Ancak final günü minderde bir tek Olim‐
piyat, Dünya ve Avrupa þampiyonu kalmýþtý. Ra‐
kiplerine hiç puan vermeyen Hamza þampiyon
oldu…
Cihat SOYSAL‐Mustafa YENER
TRT

2006 8. Avrupa þampiyonasýnda galip ilan edilirken...

Þampiyonanýn sabah seansýnda Ýsveçli
Jimmy Lidberg'i 2‐0 (4‐0, 3‐0), Litvanyalý
Stanislav Volotkevich'i 2‐0 (4‐0, 3‐0) ve
Yunan Theodoros Tounoisidis'i de ayný
skorla 2‐0 (4‐0, 4‐1) yenerek finale yük‐
selen Hamza Yerlikaya, akþam seansýn‐
daki final müsabakasýnda Ukraynalý
Mykhail Nikovayev ile karþý karþýya gel‐
di. Rakibi karþýsýnda son derece rahat
bir müsabaka çýkaran Yerlikaya, ilk peri‐
yodu 3‐0, ikinci periyodu da 7‐0 teknik
seyyarkitap.com
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HAMZA YERLÝKAYA'NIN KENDÝ
ANLATTIKLARI
Güreþin Eðitim Müfredatýna Dahil
Edilmesini Ýstiyor
Hamza'ya göre güreþ Türkiye'de ata
sporudur ama ABD, Rusya, Japonya ve
Almanya kadar sistem oturtulmamýþtýr:
" Türkiye'de henüz seçmeli olmasýna kar‐

þýlýk örneðin bugün Amerika'da, kolej‐
lerde, liselerde ve ilköðretim okullarýnda
güreþ mecburi derstir."
Yerlikaya'ya göre sporun eðitim müfre‐
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datýna dahil edilmesinin çok faydalý yanlarý
vardýr. Yerlikaya, sporla ilgilenmenin insaný
kötülüklerden koruyacaðýný söyleyerek,
mecburi spor eðitimi sayesinde okullardaki
þiddetin de önüne geçilebileceðini düþün‐
mektedir:" Spor mutlaka ders müfredatýna

zorunlu olarak konulmalý. Çocuklarýn üze‐
rindeki enerji sporla alýnmalýdýr."
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Bütün Dünya Türklüðünü Arkasýnda
Görüyor
Minderde mücadele ederken, zaman za‐
man üzerinde aþýrý baskýlar hisseden Yerli‐
kaya, buna raðmen, uluslararasý müsaba‐
kalarda sadece Türkiye'deki 70 milyonun
desteðiyle güreþmediðinin de bilincindedir.
Azeri olsun, Türkmen olsun Orta Asya Türk‐

Hamza Yerlikaya için söylenecek çok fazla
bir þey yok aslýnda. O geçtiðimiz yýl yaptýðým
röportajda da söylediði gibi, ilerleyen yaþýna
karþýn, güreþ nedeniyle evlenmeye dahi vakit
bulamamýþ bir fenomendir. Bir baþka deyiþle,
Allah'ýn güreþ için yarattýðý bir insandýr. Üs‐
tün sportif yapýsýnýn yaný sýra, kiþilik ve ka‐
rakter olarak da çok farklý buluyorum onu.
Kýsacasý, onunla ilgili hiçbir tanýmlama tam
olarak yeterli olmaz. Sanýrým dünyada bir
baþka örneði de yoktur. Allah yolunu açýk etsin.
Erden AKTOÐU(SALTO)
Salto Dergisi

Hayatýnýn Büyük Bölümü Çalýþmakla
Geçiyor
Hamza Yerlikaya'nýn hayatýnýn büyük bö‐
lümü hep çalýþmakla geçiyor. O "Asrýn Gü‐
reþçisi" unvanýný almasýný sürekli çalýþma‐
sýna baðlýyor: "Çalýþmak, çalýþmak, sürekli

çalýþmak. Arý gibi çalýþýyoruz. Baþka alter‐
natif yok. Her þey hayal etmekle baþlar, ama
çalýþmakla bitirilir."
seyyarkitap.com
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Baþarýsýný bütün dünya Türklerinin desteðine
baðlýyor...
79
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leri dahil, dünyadaki tüm Türk coðrafya‐
sýnýn dualarýný da aldýðýndan emindir. On‐
larýn desteklerini de her zaman yanýnda
hissettiðini ifade etmektedir bugün:
" Zaman zaman geçiþ süreçlerinde baþa‐

ne gidildiðini belirterek, "Þimdi hepsinin
baþý önde, ben ise dimdik ayaktayým" di‐
yor. Bu gün hangi ülkeye giderseniz gidin,
Türk güreþinin bugünü denince aðýzlardan
çýkan ilk isim, "Hamza Yerlikaya" oluyor.
Dünya güreþ camiasýnda kendisinden
korkanlarýn olduðunu söyleyen Yerlikaya,
Ruslarýn baþý çektiði bir lobinin, güreþi
býrakmasý yönünde çalýþmalar yaptýðýný
düþünmektedir. Yerlikaya, 2004 Atina
Olimpiyatlarý sýrasýnda bunu iyice hisset‐
tiðini de anlatmaktadýr: " Baktýlar ki tüm

rýsýz kalacaðýmýz yerler olacaktýr. Ýn‐
sanlarýn tahammül edip beklemeleri la‐
zým. Bu yükü taþýmak kolay deðil. Çünkü
insanlar bizden çok þey bekliyor. 'Türk
evladý' diyor, bize sevgi ile bakýyor. Hep‐
si dua ediyor ."

Avrupa'da yaþayan ve güreþin içinde
olan, Avrupalý güreþçilerle de yakýn görü‐
þen bir arkadaþýnýn bu hususla ilgili Yerli‐
kaya'ya anlattýðý bir olayý da nakletmiþ
olalým. Avrupalý arkadaþý, Hamza'ya, ra‐
kiplerinin, kendisine ait maçlarýn video
kayýtlarýný izlediklerini ve "Hamza'yý yen‐
meden madalya almamýz imkansýz" de‐
diklerini anlatýr. Bu iþe kendilerini olduk‐
ça kaptýran rakipleri, arkadaþýna " Bu

þartlarda sence Hamza'yý yenebilir miyiz?
" diye de bir soru yöneltir. Arkadaþýnýn
verdiði cevap, Yerlikaya'nýn da hoþuna gi‐
der: "Her þeyiniz tamam da hesaplaya‐

madýðýnýz bir þey var. O da Hamza'nýn
maneviyatý ve Türk milletinin dualarý. Bu,
gönülden baðlýlýktýr. Yalnýzca maddiyatla
eksik olur."
Önünü Kesmek Ýsteyenler Olmasýna
Raðmen O Hep ileriye Bakýyor

Budapeþte'de üçüncü kez dünya þampi‐
yonu olan Hamza Yerlikaya, önünü kes‐
mek için sýk sýk kural ve siklet deðiþikliði‐
seyyarkitap.com
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þampiyonluklarý kazanýyorum, önümü
kesmek için kural ve sýklet deðiþiklikleri
yaptýlar. En güçlü rakibi sensin. Yani Tür‐
kiye olarak, baþka bir ülke böyle rakibin
olsa ve senin de lobin güçlü olsa sen de
karþýndakini baþarýsýz kýlmak için uðra‐
þýrsýn. Rus lobisi çok güçlüdür FILA'da ."
2004 yýlýnda güreþi býrakmasý yönünde
telkin ve baskýlar olduðunu da ifade eden
Yerlikaya, baskýlarýn motivasyonunu art‐
týrmasý ile 2005 yýlýnda onlara en iyi ceva‐
bý minderde verir: " Bize kimse hor baka‐

maz. Ben yine mücadeleme devam ediyo‐
rum. Gittiðim ülkelerde herkes gýpta ile
bakýyor. Bize gösterilen sevgi selini bura‐
da anlatmam mümkün deðil." Þartlar
müsait olursa güreþe uzun seneler daha
devam etmeyi planlayan Yerlikaya'nýn,
güreþi býrakmakla ilgili kafasýnda hiç bir
düþüncesi de yoktur: " Kafamda öyle bir

psikoloji içerisine girersem bu çok uzun
sürmez zaten. Ben þu anda sadece ileriye
gitmek için mücadele ediyorum."
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Türk milleti Hamza Yerlikaya'yý ne kadar bað‐
rýna basýyorsa, ben ve benim gibi spor gazeteci‐
leri iki katý minnettardýr ona. Futbola endeksli
þu kýsýr sporumuzda güveneceðimiz sporcular o
kadar az ki… Ben Hamza'yý daha reþit olmadan
Dünya þampiyonu olduðu günden beri tanýrým.
Ve meslek hayatýmda bir kere bile Hamza'yý
eleþtiren yazý yazmadým. Çünkü Hamza'nýn
eleþtirilecek yanýný bulamadým. Bize hep güzel‐
likler sundu o büyük yüreði ile. Hep kazandý. Da‐
ima aðýrbaþlýydý. Modern zamanlarýn gelenek‐
sel pehlivaný Hamza ile benim meslek yaþamým
çakýþtýðý için þanslýyým.
Ercan GÜVEN
Milliyet Gazetesi

Bir gazeteci olarak Hamza'yý anlatmakta
zorlanmak, Hamza'nýn ne kadar büyük bir
sporcu olduðunun güzel bir ispatýdýr diye dü‐
þünüyorum. Hamza için yazýlacak yazýlar için
kelimeler ve duygular özenle seçilmeli. Ala‐
lade bir anlatým Hamza'ya saygýsýzlýktýr. Gü‐
zel ifadeleri yazýya dökmek þu an için müm‐
kün deðilse, o zaman ne demeliyiz? Sen çok
yaþa Hamza...
Özkan EMÝNOÐLU
Yeniçað Gazetesi

seyyarkitap.com
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Baþarýlarýnýn Devamýný Getirmek
En Yüce Ýdeali
Hamza önünde yapýlacak daha çok þeyin
olduðunu þöyle açýklýyor: "Ülkemiz için ya‐

pacaðýmýz daha çok þeyler, kazanacaðýmýz
daha çok madalyalar var. Türk milletine,
kolay kolay kýrýlamayacak bir rekor hediye
etmek istiyorum. Bugüne kadar edindiðim
tecrübelerimden anladýðým kadarýyla, bay‐
raðý taþýmak ve bir ulusu temsil etmek hiç
þüphesiz ki çok zor, fakat bir o kadar haz
veren bir duygu ve þereftir. Buna layýk ol‐
mak için hiçbir fedakarlýktan kaçýnmadan
baþarýlarýmýn devamýný sürdürebilmek en
yüce idealimdir. Ülkemin ve halkýmýn bu
yüce þerefine layýk olarak ilklere imza at‐
maya devam edeceðim. Gücümün kaynaðý
Türk halký ve devletidir. Bu gücün kaynak‐
larýna her zaman minnettarým, bu vesile ile
bir kez daha bunu vurgulamak benim için
büyük bir onurdur. Sonsuza kadar yaþa
Türkiyem..."
HAMZA YERLÝKAYA'NIN ANKETLERDEKÝ
YERÝ VE TOPLU DERECELERÝNÝN TABLOSU

1.Milliyet 2005 Ýkinci Defa Zirvede
Hamza Türkiye'nin spor oscarlarý olarak
adlandýrýlan Milliyet Gazetesi'nin gelenek‐
sel yýlýn sporcusu anketinde defalarca aday
gösterildi ve iki defa yýlýn sporcusu unvaný‐
ný kazanan isim oldu. Ödülden sonra
Hamza’yla yapýlan röpörtajda þu ifadeler
yer aldý: Minderin Padiþahý, “bu onura layýk
83
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olacaðým” þeklinde konuþtu.
"Hamza artýk bitti" deyince, yerine "it‐
hal" umutlar aramaya baþlandý. Ama o
gerçek bir "Þampiyon" olduðunu 2005'te
kanýtladý.
Yeni kilosu ile (96Kg.) yeni bir baþlangýç
yaptý, ilk rekorunu Avrupa'da 8. defa Av‐
rupa þampiyonu olarak kýrdý. Ardýndan
tam 10 yýllýk hasretten sonra 3. defa Dün‐
ya þampiyonu oldu. Hamza Milliyet okur‐
larýnýn oylarý ile 2 . kez çýktýðý "Yýlýn Spor‐
cusu" kürsüsünden þu mesajý verdi. " Yý‐
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kýlmadým, dimdik ayaktayým "

Hamza yýlýn sporcusu seçilince þunlarý
söyledi: " Yýlýn sporcusu seçilmek, mutlu‐

luklarýn en büyüðü … Vefakar Türk insanýnýn
bu büyük taktirine layýk olabilmek için artýk
daha güçlü bir motivasyon ile mücadelemi
sürdüreceðim. Sporcunun gýdasý madalya‐
dýr. Henüz gidilecek çok turnuva, alýnacak
çok altýn var. 2005 yýlýný namaðlup bitir‐
dim.Töreni sabýrsýzlýkla bekliyorum. Benim
için sadece minder var. 30 yaþýndayým, ve en
az 2008 Pekin Olimpiyatlarý'na kadar güre‐
þeceðim. Faal güreþçiler içinde benden faz‐
la þampiyonluðu olan yok. Fakat ben 3. kez
Olimpiyat altýnýný kazanýp A. Karelin gibi ef‐
sane olmadan minderden inmeyeceðim.
Ölene kadar da güreþe hizmet edeceðim.
Spor, gençlerin, hem bedenini, hem ruhu‐
nu, terbiye ediyor. Hepsine güreþle veya
mutlaka bir sporla ilgilenmelerini tavsiye
ediyorum. 4 büyük takýma ata sporumuz
olan güreþe el atmalarý çaðrýsýnda bulunu‐
yorum."
2‐ Hamza Yerlikaya Zaman Gazetesi Okur
larýnýn Yýlýn Sporcusu Favorisi

Milliyet Gazetesi okurlarýnýn oylarýyla iki defa yýlýn
sporcusu seçildi.
seyyarkitap.com
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Zaman Gazetesi'nin geleneksel olarak
yaptýðý Yýlýn Sporcusu anketlerinde Hamza
Yerlikaya sürekli olarak derece alan isimler
arasýnda yer almaktadýr. Hamza tam sekiz
defa Zaman Gazetesi okurlarý tarafýndan
kürsüye çýkarýldý. Hamza Yerlikaya 1993,
1995, 1996, 1997 ve 2005 yýllarýnda kürsü‐
nün en üstüne çýkarak birinci, 1998 ve 2000
yýllarýnda ikinci ve 2001 yýlýnda da üçün‐
85

seyyarkitap.com

Ýnsanlarýmýz ‐3

cü olarak Zaman okurlarý tarafýndan yý‐
lýn sporcusu payesi ile ödüllendirildi.
3. Hamza Yerlikaya AIPS Tarafýndan da
Yýlýn Sporcusu Seçildi
AIPS tarafýndan yýlýn sporcusu seçilen
Hamza için, Dünya Spor Yazarlarý Birliði
Güreþ Komisyonu Baþkaný Ali Gümüþ
þunlarý söylemiþti: “ Hamza adýnýn yanýna

her türlü olumlu unvan yakýþýr, Asrýn
Güreþçisi olma onurunu yaþayan, Ham‐
za' nýn kariyerine, bir de ‘2005 yýlýnýn gü‐
reþçisi’apoleti takýlmýþ çok mu yani? O
yalnýz Türk güreþine deðil, dünya güreþi
içinde örnek olacak bir deðerdir .”
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Hamza, 1990'lý yýllardan bu yana Türk güreþi‐
ni sýrtlayan büyük bir þampiyon. O þimdi bir re‐
kortmen. Bu ayný zamanda tüm otoritelerin gö‐
rüþü. Hamza, Allah'ýn kendine verdiði gücü çok
iyi kullanabilen son zamanlarýn yetiþtirdiði en‐
der sporculardan biridir.
Avni TARHAN
Zaman Gazetesi
Hamza ile bir döneme beraber baþladýk
1990'dan itibaren, Avrupa ve Dünya þampiyo‐
nasýna beraber gittik, bazen güldük, bazen
aðladýk. Hamza bana göre "Adam gibi adam"
ayný zamanda kariyeri ile gururlandýðým can
dostum. Türkiye'nin gururu... En büyük dile‐
ðim 2008 Pekin Olimpiyatlarý'na gitmesi ve
büyük gurur olacak olan 3.Olimpiyat madal‐
yasýný almasý. Ben tüm kalbimle buna inaný‐
yorum. Haydi kaptan dualarýmýz seninle.
Þaban DONAT
Takým Arkadaþý

4. Hamza Yerlikaya CELA (Avrupa Güreþ
Federasyonlarý Birliði) Yýlýn Sporcusu
Ödülünde Layýk Görüldü

AIPS tarafýndan “Yýlýn Sporcusu” seçildi.
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Avrupa Güreþ Federasyonu Birliði (CELA)
tarafýndan"2005 yýlýnýn en iyi güreþçisi

unvanýna Güreþçimiz Hamza Yerlikaya layýk
görüldü." Yapýlan ankette; Hamza Yerlikaya
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Grekoromen stilde % 44.89'la 1. ‐Bulgar
Gregori Nikolay % 42.90 'la 2. ‐ Ermeni asýllý
Bulgar Armen Nazaryan ise % 08.52 ile 3.
oldular.
Ayrýca, Hamza Yerlikaya, 2005 yýlýnda
TMOK tarafýndan Meþale Ödülü'ne layýk gö‐
rülmüþtür.
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Hamza Yerlikaya'nýn Toplu Dereceleri

Asrýn þampiyonuna þampiyonluk yakýþýr. Yaþar
Doðu, Celal Atik, Gazanfer Bilge ve diðer takým arka‐
daþlarýmla beraber bir güreþ hayatým oldu, Olimpi‐
yatlarda güreþtim. Çok heyecanlý güreþler izledim.
Ama son yýllarda Hamza Yerlikaya' nýn güreþlerin‐
de yine eski heyecanla yaþadýðým güreþ günlerine
döndüm. Senin sayende her iki devri de yaþamýþ ol‐
dum, iyi ki varsýn Hamza. Tek dileðim:"Senin Türk

milletine 2008 Pekin'de Altýn madalya alarak Türk
halkýna bu sevinci yaþatmandýr."
Sadrettin ÖZDEN
Milli Güreþçi
Hamza 'nýn yetiþtirici antrenörü olduðum için ayrý
bir zevk ve gurur duyuyorum. Hamza iyi çalýþtýðý tak‐
dirde, bu kurallarla her þampiyonanýn en güçlü altýn
adaylarýndandýr. Milli takým seviyesine çýkmýþ Ham‐
za gibi sporcularýmýza teknik ezberletmek artýk
mümkün deðildir. Teknik adamýn bu aþamadan son‐
ra þampiyonaya motive etmesi yeterlidir. 2006 Dün‐
ya þampiyonasýný da iyi bir sonuçla atlatýrsa 2008 Pe‐
kin'in en güçlü adaylarýndandýr. Nitekim ben 3.
Olimpiyat þampiyonluðunu ülkemize getireceðinden
çok ümitliyim.
Salih BORA
Grekoromen Güreþ A Milli Takýmý
Eski Teknik Direktörü
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SONUÇ
Hamza'nýn bu kadar þampiyonluðunu
telaffuz etmek kolay; ve belki de çok keyif
veriyor gibi. Ama bunlarýn her biri sabýr,
irade, çalýþma özverisi, olan þampiyon‐
luklardýr. Bir þampiyona bitiyor arkasýn‐
dan bir baþkasý baþlýyor, 1991‐2006 yýllarý
arasýna tam on beþ yýl. Dile kolay, her de‐
fasýnda ayrý bir heyecan, gerçekten zor
bir durum.
Genelde Avrupa þampiyonalarý ayrý
mevsimde, dünya ve olimpiyatlar ise yine
ayrý mevsimlerde yapýlýyor. Bu da ister is‐
temez çalýþma þeklinin deðiþmesine se‐
bep oluyor. Deðiþik þartlarda çalýþýyorsu‐
nuz, rakým yüksekliklerini hesaplýyorsu‐
nuz. Hamza yýllardýr bunu býkmadan
usanmadan yapýyor. Ancak Hamza bütün
bu baþarýlarý yine de " Allah'ýn bir lütfu"
olarak görüyor.
" 70 milyon içersinde Hamza Yerlikaya

olmak kolay deðil; elbette sorumlulukla‐
rým var" diyor."Bir devlet memuru nasýl
düzenli olarak iþe gelip gidiyorsa, biz de
düzenli olarak kamplara gidip çalýþýyo‐
ruz, bu bizim iþimiz."
Hamza'nýn çok mütevazý bir insan oldu‐
ðu belki ekranlara da yansýyordur ama
biz bunu görerek, yaþayanak öðrendik.
Nitekim, "Bu gün dünya güreþinin Hamza
Yerlikaya'sý olmasaydým" diyor ve ekli‐
yor;"sýradan bir kiþi olabilirdim. Bir þe‐

kilde bir iþte çalýþacaktým. Güreþ futbol
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gibi deðil! Ferdi bir spordur, siz hata ya‐
parsanýz kaybedersiniz ama hata yapma
lüksünüz asla olamaz . Zeki olamayan as‐
la güreþ yapamaz, güreþ beyin ve kas ko‐
ordinasyonunun birleþmesi sonucu, anlýk
karar vermek zorundasýnýz. Patlayýcý kuv‐
vet de gerekiyor þu anki sistemde ."
Hamza Yerlikaya birçok yerli ve yabancý
güreþçinin gýpta ile izlediði bir sporcu.
Müsabakalara çýktýktan sonra minderde
hakem baþla demeden, sýrtýný mindere
dönüp meþhur duasýný yapmadan hiçbir gü‐
reþe baþlamýyor. Bunu ona çok soran olmuþ
cevap ise ona göre "Benimle Allah arasýnda
bir diyalog." Hamza'yý pek magazin prog‐
ramlarýnda görmek mümkün deðil. Nedeni
ise þöyle "Halkýn gönlündeki yerim belli,
onlarýn idolüne zarar vermek istemiyorum."
Türk halkýnýn mayasýnda güreþ var. Hamza
gerçekten halk arasýnda çok seviliyor. Halk
ile onun arasýnda bir sevgi var.
Güreþ camiasýnda arkadaþlýklarý, iliþkileri
çok samimi bir þekilde geçer. Hamza için
þimdiye kadar alýnan madalyalarýn en
anlamlýsý ve eðer kýsmet olursa Pekin
2008 olimpiyat þampiyonluðu olacak.
Hamza Yerlikaya sendromu vardýr bazý
kiþilerde. Baþarýlý olmasýný asla istemez‐
ler, bunlarýn içinde yerlisi de var, yaban‐
cýsý da. Mesela, 1997 dünya þampiyona‐
sýnda Hamza Rus güreþçiye yenilince FI‐
LA üyesi Rus Mamiaþvili aðzý kulaklarýna
vararak " Artýk sen güreþi býrak" gibi laf‐
lar etmiþti. Ancak Hamza bu tür insanla‐
ra cevabý hep minderde verdi.
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Hamza'nýn künde atýþý apayrý bir stil,
iyi aldý mý kurtuluþu yok, atýyor. Bazen
de tüm rakipleri onu kündeci olarak bil‐
dikleri için künde paradýný geliþtiriyor‐
lar, o da vazgeçip taktik gereði suplex ve
çýrpma atýyor.
Bu arada 2005 Dünya Þampiyonasý'nda
deðiþen kurallar, puan alýnmadýðý zaman
künde tutuþu gibi, Hamza için ayrý bir
avantaj oldu. Bu kurallarla 2006 yýlýnda
dünya kupasý ve Avrupa þampiyonu oldu.
Hamza artýk Türk güreþine mal olmuþ
bir isim. Ancak Hamza'yý Hamza yapan
özelliklerin yanýnda isimsiz kahramanlarý
da unutmamak gerekir. Bu isimsiz kahra‐
manlar bir þampiyonun yetiþmesi için
kendileri sürekli arkadaþlarýyla idman
yapar ve onu þampiyonalara hazýrlarlar.
Ýþte Hamza için isimli ve isimsiz olan kah‐
ramanlardan bazýlarý þunlar: Elvan Mert,
Nurkan Avcý, Hakký Baþar, Ýbrahim De‐
mirtürkoðlu, Serkan Özden, Nazmi Avlu‐
ca, Muhammed Yücedað, Mehmet Özal,
Seyit Özdemir, Emin Öztürk, Mustafa Çe‐
tinyürek, Hamdi Eraslankýlýç,Tekin Çað‐
lar ve diðerleri. Beraber antrenman yap‐
týðý terlerinin birbirine karýþtýðý, Ham‐
za'nýn þampiyon olmasýnda emeði olan
insanlardýr bunlar.
Hamza'yý , Hamza'nýn yaptýðý hareket‐
lerle idol olarak örnek aldýklarý insandýr
dünya güreþinde. Örneðin mayosunun as‐
kýlarýný çapraz olarak deðiþtirmesi, he‐
men moda olur ve bunu taklit ederler. Yi‐

ne Hamza'nýn meþhur taklasý da bu þekil‐
de yaygýn hale gelmiþtir.
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Taklasýyla meþhur...

Gözüken o ki bu rekor makinesi durma‐
yacak, gücü yettiðince 2008 Pekin Olimpi‐
yatlarý'na kadar güreþecek. Þayet Hamza
2006 Eylül ayýnda yapýlacak Dünya þampiyo‐
nasýnda da þampiyon olursa 2008 Pekin
Olimpiyatlarý'nýn en büyük madalya favorisi
olacaktýr. Ama 2008'den sonra ne olur, orasý
meçhul. Zira Hamza Yerlikayalar kolay ye‐
tiþmiyor, yetiþmeye baþlayanlarýn da önün‐
de çok zorlu günler var.
Bu arada Hamza'nýn hedefinde güreþi bý‐
raktýktan sonra antrenörlük ve federasyon
baþkanlýðý geçmiyor. Bir çok yerde kendisi
ile yapýlan mülakatlarda hedefinin büyük ol‐
duðunu söyleyen Hamza'nýn güzü çok daha
yukarýlarda.
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ÝLETÝÞÝM ADRESÝ:

www.aa.com.tr
www.milliyet.com.tr
www.turkiyegazetesi.com
www.zaman.com.tr
www.gsgm.gov.tr
www.hamzayerlikaya.com
www.guresiyorum.com
www.ahmetayik.com
www.guresdosyasi.com
www.kirkpinar.com
www.serhatkaradag.com
www.ercanyýldiz.com
www.mahmutdemir.com
www.gureshakemleri.org.tr
www.fýla‐wretling.com
www.tgf.gov.tr
www.istanbulguresihtisas.com
www.guresiyorum.8m.com
www.coskungures.com
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