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Sesli Takvim – 17 Ocak

Seviye

B1 – B2

Bugün 17 Ocak 2016. İşte tarihte bugün yaşanan bazı önemli olaylar:
1605 yılında;
Cervantes'in Don Kişot adlı romanı ilk kez yayımlandı.
Don Kişot, Modern Avrupa'nın ilk romanı olarak kabul edilir. Bugüne kadar yazılmış en iyi kurgusal
eserlerden biridir.
Yazarı Cervantes, aynı zamanda şair ve oyun yazarıdır. Ayrıca İspanyol edebiyatında roman geleneğini
başlatan kişi olarak kabul edilir.
Don Kişot 38 dile çevrilmiştir. Bu eser hâlâ dünyanın en çok okunan romanları arasındadır.

17 Ocak 1929'da ise;
Temel Reis çizgi filmi, ilk kez yayımlandı.
Popeye veya Türkçe dublajda bilinen adıyla Temel Reis, Elzie Crisler Segar'ın oluşturduğu bir
karakterdir.
Temel Reis, 17 Ocak 1929’da ilk defa bir çizgi romanın yan karakteri olarak ortaya çıktı. İyice
popülerleşince 1930’dan itibaren çizgi romana kendi adını verdi. 1937’de Amerika Birleşik
Devletleri’nin yeme alışkanlıklarına yaptığı katkıları nedeniyle heykeli dikilen ilk çizgi karakter oldu.
Famous Studios, 1942’den itibaren bu karakteri canlandırarak sinemaya taşıdı. 1960’tan itibaren
televizyonla tanıştı. Bir de çocuğu oldu. 1980’de Robin Williams’ın canlandırdığı müzikal filmle, 2004’te
ise 3 boyutlu bilgisayar animasyonuyla ekranlara geldi.

1942'de ise,
Muhammed Ali dünyaya geldi. Muhammed Ali, üç kez dünya profesyonel boks şampiyonluğunu elde
eden tek boksördür.
Muhammed Ali, 17 Ocak 1942 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentucky eyaletinde dünyaya
geldi. Kendisini tüm dünyaya tanıtan özelliği ise “tüm zamanların en iyi ağır siklet boks şampiyonu”
sıfatına sahip olmasıdır.
Afro – Amerikan ve İrlanda kökenli olan ünlü boksör, henüz 12 yaşında iken bu spor dalı ile tanıştı.
Profesyonel lige 1960 yılında Roma’da aldığı altın madalyayla giriş yaptı. 18 yaşındayken kazandığı bu
altın madalya, Muhammed Ali’nin şöhretini tüm dünyaya yaymaya başladı.
2001 yılında, Hollywood tarafından hayatı filme alınan Muhammed Ali, Will Smith’in kendisini
canlandırmasıyla “Ali” isimli sinema filminde yeni nesle tanıtıldı.
17 Ocak günü tarihte iz bırakan bazı olayları aktardık. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.
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