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Bugün 9 Ocak 2016. İşte tarihte bugün yaşanan bazı önemli olaylar:

1890 yılında;
Romancı, kısa öykü, oyun ve deneme yazarı Karel Capek doğdu.
Capek, 20. yüzyılın önemli Çekoslovak yazarıdır. Robot kavramını ortaya atan kişi olarak bilinir. Robot
kelimesi, ilk defa olarak Karel Capek'in 1920 yılında yazdığı R.U.R. - Rossum's Universal Robots adlı
eserinde yer aldı. Bu eser Türkçeye Halid Fahri tarafından Alemşumul Suni Adamlar Fabrikası adıyla
çevrildi. Daha sonra tüm dünyada kullanılmaya başlandı. Ancak aslında bu terimin gerçek yaratıcısı
Karel Capek'in kardeşi olan Josef Capek'tir.
Karel Capek, akıl ve mizah içeren geniş bir alanda yazdı. İnsanın ve dünyanın gelecekteki sosyal evrimine
bakışının yanı sıra, teknik ve gelişmiş uzay yolculuğu öyküleri ile yeni bir akımın öncüsü sayıldı.
20. yüzyılın ilk yarısında etik açıdan devrimci buluşları ele alan eserleri, kütle ve atom silahları, insan
ötesi akıllı varlıklar ve robotlar ile ilgiliydi. Capek, eserlerinde sosyal felaketlerin iç yüzü, şiddet ve
teröristlerin sınırsız gücünün insan üzerindeki etkilerini ele aldı.
Diğer kitapları, dedektif hikâyeleri, romanlar, peri masalları, tiyatro oyunları ve bahçecilik üzerinedir.
Bununla beraber en önemli çalışmaları, "Bilgi Nedir?" sorusu üzerine olmuştur.

1900 yılında;
Mısır'da Kahire demiryolu tamamlandı ve ilk tren hizmete girdi.

9 Ocak 1955’te;
Türk opera sanatçısı, Leyla Gencer, temsiller vermek üzere İtalya'ya gitti.
Gencer, 20. yüzyılın en önemli sopranolarından biridir. Batı ülkelerinde "Türk Divası" olarak ünlenir.
Leyla Gencer, hem seçkin opera sahnelerinde hem resitallerinde hayranlık uyandırmış sanatçılardandır.
Opera repertuarı, 23 bestecinin 72 yapıtını kapsar. Gencer, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısıdır.

Son olarak 1969 yılında;
Ses hızını aşan ilk yolcu uçağı “Concord” deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Yapımına ilişkin ilk fikir 1956 yılında ortaya çıktı. Bu amaçla İngiltere’de sesten hızlı uçak komitesi
kuruldu. Fransa da 1962’de aynı yönde bir çalışma başlattı. Daha sonra iki ülke ortak yapım konusunda
anlaştı. Sesüstü olarak tasarlanan efsane uçağın uçuşları, 25 Temmuz 2000 tarihindeki talihsiz bir kaza
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sonucu durduruldu. Güvenilirliğinin az, yüksek maliyeti ve sınırlı yolcu kapasitesi olduğu için üretimden
kaldırıldı. Concord uçaklar son ticari seferini, 24 Ekim 2003'te Londra-New York arasında yaptı.

9 Ocak günü tarihte iz bırakan bazı olayları aktardık. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.
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