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Bugün 2 Şubat. İşte tarihte bugün yaşanan bazı önemli olaylar:

1882 yılında bugün;
İrlandalı romancı James Joyce doğdu.
Tam adıyla James Augustine Aloysius Joyce, 20. yüzyıl edebiyatını anlatım yenilikleri ile derinden
etkiledi.
James Joyce, 1882 yılında Dublin’de doğdu. Felsefe ve modern diller eğitimi aldı. Joyce, 1900 yılında
henüz üniversite öğrencisiyken Ibsen’in bir oyunu üzerine yazdığı yazısı Fortnightly Review dergisinde
yayımlandı.
O sıralar, daha sonra Oda Müziği adlı kitapta toplanacak olan lirik şiirlerini yazmaya başladı. Bir dönem
İngilizce öğretmenliği de yaptı. Joyce, 1915’te tek oyunu olan Sürgünler’i yazdı. Sanatçının Bir Genç
Adam Olarak Portresi adlı otobiyografik romanı 1916 yılında yayımlandı. Aynı yıl ailesi ile Zürih’e
taşınan Joyce, burada en büyük eseri olan Ulysses üzerine çalıştı. Önce bir Amerikan dergisinde dizi
halinde yayımlanan Ulysses, kitap olarak ilk kez 1922’de Paris’te basıldı. Dublin'de geçen 24 saati
anlatan roman Homeros'un Odysseia'sı üzerine kuruludur. Pek çok yeni tekniğin kullanıldığı roman
yayınlandığında büyük yankı uyandırdı. İlk basımı birçok dizgi yanlışı içeren “Ulysses”in aslına uygun
halde basılması 1984 yılında gerçekleşti. Ulysses'in Türkçe çevirisi Nevzat Erkmen tarafından
gerçekleştirildi ve 1996 yılında basıldı.
Ve bugün 1936’da;
Galatasaraylı futbolcu Metin Oktay, doğdu.
Golcülüğü ve yaşadığı gol krallıkları sayesinde "Taçsız Kral" lakabıyla da anılır.
Profesyonel kariyerine 1954 yılında İzmirspor'da başladı. Buradaki tek sezonunda İzmir Profesyonel Ligi
şampiyonluğu ve gol krallığı yaşadı. Bir yıl sonra Galatasaray ile anlaştı. Aynı yıl giydiği Türkiye Millî
Futbol Takımı formasıyla 36 maça çıktı ve 19 gol atmayı başardı. Attığı gollerle üç sezon üst üste gol
kralı oldu. 1959'da kurulan Millî Lig'de de gol krallıkları yaşamaya devam etti ve ligin ilk üç sezonunda
gol kralı unvanını korudu. Metin Oktay, yine bu yıl, Fenerbahçe ile oynanan Türkiye ligi finalinin ilk
maçının 37. dakikasında rakip kaleye, ünlü "ağları yırtan gol"ünü attı.
1961’de İtalya takımı Palermo ile sözleşme imzaladı. Ancak ertesi yıl Galatasaray’a döndü. Bundan
sonra üç lig, dört Türkiye Kupası ve iki Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray
formasıyla toplamda 324 lig maçına çıkan Oktay, attığı 294 golle hem Galatasaray'ın hem de Türk
futbolunun en çok gol atan oyuncuları arasına girdi.
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1959 yapımı Gönül Kimi Severse adlı filmde küçük bir rolde, kendisi olarak yer aldı. 1965 yılında,
senaryosu kendi yaşamı üzerine kurulan, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı “Taçsız Kral” filminde
başrol oynadı.
Futbolculuk kariyerinden sonra teknik direktör olarak 1973 yılının sonuna kadar görevini sürdürdü.
Ardından Galatasaray'da yöneticilik ve çeşitli gazetelerde spor yazarlığı yaptı. Taçsız Kral, 13 Eylül 1991
tarihinde bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

2 Şubat günü tarihte iz bırakan bazı olayları aktardık. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.

Her hakkı saklıdır. Ticarî amaç ile basılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright ©

