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Yuvasına güvenli bir
uzaklıkta kurulu bir
kameradan yapılan canlı
yayın, bu kuşun başından
geçenleri internetin
erişebildiği dünya
üzerindeki 16 milyonu aşan
sayıda bir izleyici kitlesine
ulaştırmakta.
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Kamran İnce
konseri CRR’de
Times gazetesinin “modern müzikle bağlantısını koparmadan egzotik kalabilen nadir bir besteci” olarak nitelendirdiği, dünyaca ünlü festivallerde sadece onun müziğine ayrılmış konserler düzenlenen Kamran
İnce, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda
eserlerinden bir seçki sunacak. Dünyanın
en prestijli ödülleri arasında görülen Roma
Ödülü’nün sahibi olan, tüm eserleri Naxos
CD firması tarafından yayınlanan, The
Guardian gazetesi tarafından günümüzün
en etkili yirmi bestecisi arasında gösterilen
İnce’nin piyanist ve çellist olarak katılacağı
programda, kendisine Türkiye’nin
önde gelen müzisyenleri eşlik
edecek. Konser, 15 Mart
günü saat
20.00’de
Cemal Reşit
Rey Konser
Salonu’nda.

Ürdün Galerisi’nden
bir seçki
Akdeniz kıyısındaki Arap ülkelerinden
sanatçıların modern ve çağdaş yapıtlarını
buluşturan “Çöl ve Deniz Arasında, Ürdün
Güzel Sanatlar Galerisi’nden Bir Seçki”
sergisi Pera Müzesi’ne konuk oluyor. Cezayir, Mısır, Ürdün, Libya, Lübnan, Fas,
Filistin, Suriye ve Tunuslu sanatçılardan
derlenen eserlerde, farklı kuşakların tarzları
ve Arap çağdaş sanatındaki eğilimler, resim, çizim, gravür, seramik, heykel ve yerleştirme gibi çeşitli alanlarda ifade buluyor.
Modern ve çağdaş Arap sanatına odaklanan Ürdün Ulusal Güzel Sanatlar Galerisi,
Ortadoğu’nun en önemli koleksiyonlarından birine sahip. Koleksiyonunda İslam ve
Arap ülkelerinin yanı sıra aralarında Asya,
Afrika, Avrupa, Amerika ve Okyanusya’dan
sanatçıların işlerinin de yer aldığı 3 binin
üzerinde eser bulunuyor. Sergi 21 Nisan’a
kadar Pera Müzesi’nde gezilebilir.

Sinek kuşu yuvasından canlı yayınla doğa
Evrim, doğanın canlıların karşısına çıkardığı yaşamsal sorunları çözme becerisidir. Phoebe’nin doğal
tarih öyküsü, akıllara birçok soru getiriyor. Örneğin, 17 yıl gibi uzun bir yaşam süresinin sırrı nedir?
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ünümüzde yalnızca Amerika
kıtasında bulunan rengarenk
sinek kuşlarını
belgesellerde bolca görürüz.
Uçarken kalbi dakikada 600 kere
atan bu kuşlar fizyolojik bir esneklikle gece uyurken atışlarını
dakikada 39’a düşürerek herkesi
etkiler. 2007 yılından beri Kaliforniya’daki bir evin bahçesindeki
gül çalısına yuva kuran dünyaca
ünlü “Phoebe” (“fibi” diye okunuyor) adlı bir sinek kuşundan
söz etmek istiyorum. Yuvasına
güvenli bir uzaklıkta kurulu bir
kameradan yapılan canlı yayın,
bu kuşun başından geçenleri
internetin erişebildiği dünya
üzerindeki 16 milyonu aşan
sayıda bir izleyici kitlesine ulaştırmakta. Yönetmenliğini John
Frankenheimer’in üstlendiği ve
başrolünü Burt Lancaster’in oynadığı 1962 yapımı “Alkadraz
Kuşçusu” filmi bile belki de bu
kadar izlenmemiştir.
BİLİM ELÇİSİ BİR KUŞ
Phoebe bu yılın üreme mevsimini, 10 ve 13 şubat tarihlerinde
yumurtladığı mercimek büyüklüğündeki iki yumurta ile açtı.
Yavrulardan ilki (Fleur) 1 Mart’ta
yumurtadan çıktı. Diğer yavru
aynı başarıyı gösteremedi. Yerine
7 Mart günü anaları ürküp kaçtığından öksüz kalan “Pip” adlı
bir evlatlık getirildi. Anlatıldığına
göre, bahçıvan yuvanın bulunduğu dalı yanlışlıkla budayınca
anne bir daha geri dönmemiş.
Phoebe yuvaya döner dönmez ilk

iş olarak yeni yavruyu besleyince
küresel düzeyde duygusal anlar
yaşatarak coşkulu alkışlar topladı.
Bu kuş (bilimsel adı Selasphorus sasin ), sinek kuşu türleri
içinde ılıman Akdeniz iklimine
uyum sağlamış, göç etmeyen nadir bir tür. Göç etmediği için tüm
enerjisini üremeye yönlendirebiliyor. Öyle ki, yılın 7 ayı boyunca
yavru büyütebiliyor. Yuvası çok
hareketli ve dolayısıyla izleyicilerine sürekli olarak ilginç davranış
örnekleri sergiliyor. Phoebe, biz
insanlar için bir bilim elçisi görevini üstlenmiş durumda.
DOĞAYA İLGİ UYANDIRDI
Doğayı anlayabilmek için doğa tarihi bilgisi bir ön koşul.
Doğa tarihi bilgisi ancak doğrudan gözlemle beslenebilir.
Belgesellerde izlediğimiz “damıtılmış” gözlemler kuşkusuz
çok bilgilendirici. Öte yandan,
belgeseller göze hoş görünme
kaygısıyla adeta bir mücevher
gibi parıldayan yanardönerli tüyleriyle etkileyici yetişkin
kuşlara odaklanarak yuvadaki
hiçbir şeye benzemeyen çirkin
yavruları gözardı edebilirler. Bir
biyolog olarak Phoebe üzerinden
duyduğum en sevindirici nokta,
bu kuşun bizlere yaşamının her
saniyesini tüm gerçekliğiyle sergilemesiyle gerçek anlamda bir
“bilimi halka yayma” projesi
sunuyor olmasıdır. Dünyanın
her köşesine yayılmış gözlemciler, bu minik kuşun başından
geçen türlü maceraları ortak bir
heyecanla izlemekteler. Özellikle Amerika’nın doğu kıyısındaki
okullar, sınıflarda saat farkının
verdiği kolaylıkla bu kuş üzerinde

gözlemler yürüterek doğaya ilgiyi genç yaşta beslemekteler. Saat
farkı Türkiye’deki gözlemcilerin
daha da işine yarayan bir durum
olabilir. Phoebe’nin yuvasında
güneş Türkiye saati ile 17:00’de
doğmakta. Neredeyse tüm kış
mevsimi boyunca doğanın uyanışını beklerken evde ailecek bilgisayar başında doğrudan gözlem
yapmak olası.
Evrim, doğanın acımasızca
canlıların karşısına çıkardığı
yaşamsal sorunları çözme becerisidir. Phoebe’nin doğal tarih
öyküsü akıllara pek çok soru getiriyor. Sinek kuşları dünyanın
en küçük kuşlarıdır. Vücut boyutundaki minyatürleşmenin
getirdiği yararlar nelerdir?
Sinek kuşları 17 yıl gibi
uzun bir süre hayatta kalabilirler. Böylesine enerjik bir canlının bu kadar
uzun yaşam süresine
sahip olmasının ne gibi
nedenleri olabilir?

gelen bir başka soru yavru bakımı üzerine. Yavrulara niçin
yalnızca dişiler bakmaktadır?
Diğer kuşlarda, örneğin şahin,
kartal, baykuş gibi yırtıcılarda,
yavru bakımını her iki ebeveyn
birlikte götürür.
Phoebe’nin yuvasının
yanı sıra aralarında

ÇİÇEĞİNİ KORUYOR
Bitki hayvan etkileşimi hep
ilgimi çekmiştir. Bu kuşlar
uzun yaşamları boyunca beslendikleri çiçeklerin yerlerini
çok iyi bilirler ve bölgelerini
diğerlerine karşı savunurlar. Gelişkin bir uzamsal bellek ve uzun
yaşam süresi, bitkilerin çok işine
yarayan iki özellik. Sinek kuşları
bir çiçekten diğerine hiç zaman
kaybetmeden doğrudan uçarak
bitki tozlarının hedefe en verimli
biçimde ulaşmasını sağlar. Günümüzde 8 binden fazla bitki
türünün çiçek yapıları yalnızca
sinek kuşları ile tozlaşabilecek
biçimde evrimleşmiştir. Akla

Hışmından kertenkele korktu
16 Mart 2010 tarihinde yuvaya bir kertenkele saldırarak yumurtaları yeme girişiminde bulunmuştu. Phoebe boyundan
beklenmeyen bir hışımla yuvasını savunmuş ve kertenkeleye
gününü göstermişti. O sarsıcı olayın ardından Phoebe yuvaya
yaklaşırkenki uçuş biçimini değiştirdi. Eğer dikkat edilirse kanatlarının çıkardığı ışın kılıcına benzeyen ses yuvaya gelmeden
önce kesiliyor (belli ki yakındaki bir dala konarak çevreyi kolaçan
ediyor). Ardından kanat çırpma sesinden konduğu yerden
yeniden havalanarak yuvaya gelişini hissedebiliyoruz.

Alvin Lee’nin ardından, farkına pek varmadığımız şeylere dair...

Özgürlük yolunda yürüyordu hâlâ
Ten Years Afters’ın gitaristi, vokalisti ve kurucusu Alvin Lee’yi; bu gönülçelen,
dünyayı aşkla değiştirmek isteyen insanı 6 Mart’ta, 68 yaşında yitirdik. Ama
yaşattığı duyguları asla yitirmeyeceğiz.

Redhack’le söyleşili
‘Red!’ gösterimi NHKM’de

Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde
yarın akşam “Red!” belgeselinin özel bir
gösterimi yapılacak. Bu özel gösterimde,
Redhack’le internet üzerinden bağlantı kurularak söyleşi yapılacak.
Dünya gündeminde ağırlığı her geçen yıl
artan siber aktivizm ve hacktivizm konularını merkezine alan belgesel, bunu da
özellikle Anonymous’un ve Türkiye’den
RedHack’in eylemleri üzerinden gerçekleştiriyor.
Bir yandan da belgesele katkıda bulunan
bilişimci, akademisyen, hukukçu ve siyasetçiler aracılığıyla hacktivizmin siyaset,
etik ve hukukla ilişkisini irdeliyor.
Yayınlanmasının ardından büyük ilgi gören
ve önceki gün montajlanmış bir versiyonunun provokasyon amacıyla internette dolaşıma sokulmasıyla tekrar gündeme gelen
belgesel, ODTÜ’nün ardından NHKM’de
de Redhackçilerin söyleşisiyle gösterilecek. “Red!” belgeseli özel gösterimi 14
Mart Perşembe akşamı iki seans halinde
18.00 ve 20.30’da Nâzım Hikmet Kültür
Merkezi Ruhi Su Salonu’nda izlenebilir.

APTÜLİKA

Woodstock ismiyle tarihe yazılmış
o muhteşem festivalin unutulmazı kimdir? Janis Joplin mi? Jimi
Hendrix mi? Santana mı? Kuşkusuz
bütün katılan isimler unutulmazlar
arasına girmiştir. 1970 yılında bu
festivalin bir de albümü çıkmıştı. İşte bu “LongPlay”i 70’lerin
ortasında bir arkadaşımda dinlediğimde, benim aklıma bir isim
fena halde yerleşecekti. Penanın
teller üzerinde dansıyla başlayan
bir ritme seyircinin alkışıyla oluşan tempo, bir süre sonra davul ve
basın da katılımıyla insanın içini
kıpırdatan bir rock’n roll’a kesik
kesik giren bir sesin haykırışları.
“I’m Going Home” Yorumda alçalıp yükselen, hiç bitmeyen enerji
ve ilk kez blues tınılarını bu kadar
iyi hissettiğim bu dokuz dakikalık
parça üzerinden Ten Years After
ile tanışmam, o Woodstock plağı
ile oldu.
Benim o gün ilgimi kamçılayan
“sert” çalmalarıydı. O günlerde
buna “hızlı müzik” derdik, sonraları onun hard rock olduğunu,
tellaffuzda bir takım zorlukları kısa
sürede yenip anlayacaktık.
Ten Years After’ın Woodstock
plağındaki o yorumları, 15-16 yaşlarında neden bana o duyguları
yaşatmıştı ve dahası, o duygular,
yıllar sonra, 50 yaşımda nasıl aynı
şekilde etki edebiliyordu? Bunun
müsebbibi, Ten Years Afters’ın
gitaristi, vokalisti ve kurucusu

Alvin Lee’den başkası değildi. İşte
6 Mart’ta, bu gönülçelen insanı
68 yaşında yitirdik. Ama yaşattığı
duyguları asla yitirmeyeceğiz.
"I'd Love to Change the
World" adlı Ten Years After parçası
1971’in ortamına bir başyapıt olarak oturmuştu. Bu adamlar “dünyayı değiştirmek istiyor”du ama
ellerindeki tek silah “aşk”tı. Akıp
giden gitar ve o tatlı melodinin
akışını bozan, haykıran vokal, bir
inancı temsil eder gibiydi. O Woodstock konserindeki “I’m Going
Home” ise Britanya adasındaki bir
beyazın, ABD’de ikinci sınıf sayılan, horlanan siyahi insanın çığlını
Avrupa’ya taşımasıydı. “Help Me”
adlı şarkıda ise yardım dilenmiyor,
hesap soruyordu.
Sonra, orta yaş döneminde,
Alvin Lee’yi tek başına ama gizliden gene Ten Years After bay-

kızıl şahin ve şah kartalının da
bulunduğu daha başka yuvaları
şu adresten canlı olarak izleyebilirsiniz:
http://naturedocumentaries.
org/category/webcams/

rağını taşıdığı “Bluest Blue” adlı
parçasıyla hatırlarım. Bazen de
80’lerin şaşkınlığında “Outside
my Window”la.
Geçen yıl da bir albüm yapmıştı.
“Still on the Road to Freedom”
Belki de her şey bu son albümde
gizliydi: “Hâlâ özgürlük yolunda
yürüyorum.”
70’ine merdiven dayamış bu
müzisyen, rutin bir cerrahi müdahaleden sonra geçirdiği beklenmedik bir komplikasyon sebebiyle
aramızdan ayrıldı. Yaptığı önemli
şeyleri pek fark etmediğimiz gibi,
sessizce.
Sözün özü, samimi ve dünyayı
aşkla değiştirecek kadar farklı, siyah
insanın blues’ına gönlünü adamış
beyaz İngiliz müzisyen, “özgürlük
yolunda yürüyordu hâlâ” ve farkına varmasak da bizim ona çok
ihtiyacımız vardı.

Ankara Film Festivali,
Akün Sahnesi’nde açılıyor
Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Ankara Uluslararası Film
Festivali, satılması ve kapatılması gündemde olan, bu
nedenle yoğun bir mücadele gündemi yaratan Akün
Sahnesi’nde yarın yapılacak törenle açılıyor. Devin Özgür
Çınar’ın ve Yekta Kopan’ın sunuculuğunu üstlendiği geceye, Yıldız İbrahimova da şarkılarıyla katılacak.
Gecede ayrıca “Özel Ödüller” verilecek. Üç ayrı başlıkta
belirlenen ödüllerden “Aziz Nesin Emek Ödülü” karikatürist
Tonguç Yaşar’a, “Kitle İletişim Ödülü” Stüdyo FM radyo
programı adına Şebnem Savaşçı ve Yavuz Aydar’a ve
“Sanat Çınarı” ödülü ressam Nevzat Akoral’a verilecek.
24 Mart’a kadar sürecek olan festivalin ana teması
“Doğu İmgeleri”, on filmden oluşan bir seçki sunuyor.
Festival, ellinci yılında Çek Yeni Dalgası’ndan da bir
seçki sunuyor.
Filmler, Ulusal Uzun Film Yarışması, Ulusal Belgesel
Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve bu yıl ilk
kez verilecek olan, jürisinin tamamı akademisyenlerden
oluşan Akademia Ödülü olmak üzere dört kategoride
değerlendiriliyor.
Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yer alan, aralarında
“Babamın Sesi”, “Tepenin Ardı”, “Güzelliğin On Par
Etmez” gibi filmlerin de bulunduğu sekiz film, toplam on
üç dalda ödül için yarışacaklar. Uzun Film Yarışması’nın
jürisinde Tomris Giritlioğlu, Şenay Gürler, Ercan Kesal,
Cemil Kavukçu, Ezel Akay yer alıyor.
Belgesel Film kategorisinde dokuz, Kısa Film’de ise
onu kurmaca yedisi deneysel olmak üzere toplam on
yedi film yarışacak.
Festival Mehmet Eryılmaz’ın “Nâzım Hikmet Şarkıları”
belgeseli ile ölümünün ellinci yılında Nâzım’ın kendi sesinden şiir ve şarkılarla büyük ustayı selamlıyor.

