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TÜRDEB, dergicilik alanındaki
mesleki gelişimi desteklemek,
yöntemler geliştirmek, uygulamaya dönük çalışmalar yürütmek ve
dergiciliği güçlendirmek amacıyla
2008 yılında bir araya gelen
dergi editörlerinin ve yayın
yönetmenlerinin oluşturduğu
bir sivil toplum teşkilatıdır.
Dergiler Dergisi, TÜRDEB
Resmi Yayınıdır.

Değerli dergi dostları, Dergiler
Dergisi sizlerin teveccühüyle yürüyüşünü kararlı bir şekilde sürdürüyor. Bu sayımızda Fanzinleri dosya
konu olarak işledik. Birbirinden
değerli kalemler yazılarıyla bu dosyamıza katkıda bulundular. Yazar
dostlarımıza hassaten şükranlarımız sunuyorum.
Bildiğiniz üzere Fanzin Fanatik ve
Magazin kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. 1990’lı yılların
başından itibaren ülkemizde yaygınlaşma başlamıştır. Alternatif
medya yayını olarak da değerlendirilen Fanzinler özellikle gençler
tarafından yoğun ilgi görmüştür.
Fanzinler çıkaranlarının kalp atışlarını en güçlü duyuran yayınlardır.
Sivil, bağımsız, bağlantısız, özgür
cümlelerin kurulduğu sayfalar genç
kalemlere bütün dünyayı karşısına
alacak bir özgüven verir.
Yazmanın sihirli dünyasına yürüyenleri Fanzinler yüreklendirir
hatta kanatlandırır. Birçok yazarın
mutlaka bir fanzin hikayesi vardır.
Özellikle okul yıllarında yazmaya tutkulu arkadaşların bir araya
gelerek düşüncelerini duyurmada
önemli bir araç olmuştur.
Fanzinler dergilerin alternatifi değildir. Bilakis dergilerle aynı ocaktan ısınır. Amatör ruhla çıkarılsalar
da profesyonel bir kabul görürler.
Fanzinlerin özel okuyucusu vardır.
Kitapçılara gelen bütün Fanzinleri
alı takip eden okurlar biliyorum.

yor. Kapak resminden iç tasarımına
kadar saf bir emekle vücud bulan
Fanzinleri çıkaranlar belki eskisi kadar çok olmasa da her zaman
olacak. Söylemek derdi olanlar söyleyeceklerini söyleyecekler.
Fanzinlerde patron yoktur. Sözün
gücünden başka güç tanınmaz.
Teslimiyet söz konusu değildir.
Muhalif dil korunur. Hiçbir gruba
yaslanmadan bağımsız bir şekilde
sürdürürler koşularını.
Fanzinlerin çıkması çoksesliliğin
korunması genç yüreklerin dillerindeki isyanın kağıtlara geçmesi
açısından önemlidir. Biz de ülkemizin neresinde olursa olsun sesini
yeryüzüne yayma çabasında olan
bütün fanzinci dostlarımızı muhabbetle selamlıyor direnişlerinin
daim olmasını diliyoruz.

Dijital dönüşüme rağmen Fanzin
kültürü devam ediyor. Elden ele Yeni sayılarda görüşebilmek diledağılan muhabbet paylaşımı sürü- ğiyle efemdim…
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baskandan

Fatih Bayhan

Türdeb Yönetim Kurulu Başkanı

ASIM GÜLTEKIN’E
MEKTUP
Vefat haberi geldiğinde
bir arkadaşını kaybeden
insanın hüznü çöktü üzerime…
Uzun yıllara dayanan bir
arkadaşlığın finali…
TÜRDEB için Ankara’ya
Sebilürreşad Yazıhanesine
geldiğinde günü beraber
geçirmiştik. O gün akşama kadar dergiler üzerine
geçmişten geleceğe uzun
bir gündü…
Ankara’ya geldiğinde
mutlaka bir araya gelir,
çeşitli ziyaretlerde bulunurduk. Evet, Asım,
dergilerle ilgili örülü bir
dünyası, aklı vardı. Bu
anlamda “dergi kurmayı”
diyebileceğimiz bir özellik
taşıyordu. Dergi konusunda “kurmay zekası” vardı.

O yüzden kendisini herkesin tatlı tatlı kızdığı
eksiklikler iyi niyetinin
verdiği atmosferde kaybolurdu.
***
Birde ezgiler ilgili ortak
yanımız vardı Asım’la….
Eşref Ziya dinler, Ömer
Karaoğlu marşları açar
birlikte sesli sesli haykırırdık. Bazen bir marşı
bir defadan fazla dinlediğimiz olur, biter yeniden
başa sarardık. Dinledikçe
bilenirdik sanki…
Defaatle kültür ve sanata
dair duyarsızlıkları içsel
bir eda ile konuşur ve
ümitsizliğe bürünürdük.
Son görüşmemiz gecenin
ikisinde başlayıp sabah
ezanında bitmişti…

Sanki holding yönetiyor
gibi Dergiler Birliği’ne
dair uzun projeksiyonlar
çizerek geceyi sabaha
kavuşturduk. Sabah ezanı okunduğunda ne çok
uzun konuştuğumuzu anlamıştık. Sonra hanımların, çocukların hakları da
var deyip gün ola harman
ola duasıyla kapatmıştık…
İçinde kültür olan her
şeyin kenarında, ucunda,
ortasında, bazen faili olarak yer almayı severdi.
Evet, tutucu yanı vardı…
Evet, geleneksel olana
bağlıydı…
Evet, Nuh dedi mi, peygamber demezdi. Ona
bazen “Nuh, Kur’an’da
geçen Peygamber’dir.
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Azizim Hem Nuh, hem
Peygamber diyelim” diye
takılırdım.
Esnek davranmak yerine, kuralcı davranmak
huyuydu. Kuralcılığı yüzünden de çok “dayak”
yemişliği vardır… (elbette
fiziki değil, sözlü ve eleştirel şekilde)
Ah Asım!
Şimdi ben kiminle didişeceğim?
Babamı 1 Temmuz’da toprağa verdiğim gün taziye

dileğini almıştım…
Adana’da henüz babamla
vedalaşmanın tesiri altındayken bu sefer senin
vefat haberini almak evet,
ağır geldi. Çünkü son didişmelerin helalleşmesini
yapmıştık ama, “Bir daha
bir araya gelelim, bize
Ankara’da sabah kahvaltısı
ikram et” diye takılmıştın… Kahvaltıyı yapamadık, çekip gittin…
TÜRDEB’de emeğin çok.
Bunu da kimse inkar etmiyor.
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TÜRDEB karşısında yeni
platform kurmakta sana
nasip oldu ya…
***
TÜRDEB, kendi mecrasında ilerleyecek inşallah.
Dergiler Dergisi artık her
ay çıkıyor. Salgın nedeniyle bu yıl fuar izni yine
yok. Sende izinsiz kaçıp
gittin, yalnız bıraktın bir
kez daha. Böyle anlaşmamıştık azizim. Allah
her birimizin taksiratını
affetsin.
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gündem
MANEVİYATSIZ TOPLUMLARDAN
EDEBİYAT ÇIKAR MI?
Osman Cüneyd Bulut

Edebiyat toplumlar arasında
yeni organik bağlar kurmaya
yardımcı olur. Ayrıca din, kanun
ve törelerin edebiyat üzerinde
meydana getirdiği etkilerle bu
kavramların edebiyatın alanındaki yerini tespit eder. Hemen
hemen her toplumda görülür.
Kulaktan, dilden, yazıdan tüm
insanlığa ulaşır.
Edebiyat ile medeniyet, medeniyet ile din arasında güçlü
bir bağ vardır. Zira medeniyet
çok geniş anlamlar içermekle
birlikte, en çok din kelimesiyle
örtüşür. Geçmiş zamanlarda din
kavramıyla uzaktan, yakından
örtüşmeyen toplumların temel
yapı taşlarının yerine oturmadığı görülmektedir. Çağın gerisinde sandığımız Yunan, Hind
ve İslam medeniyetleri, aslında
bir yeraltı çağlayanı gibi günümüzde de çağa yön vermektedir. Hatta bu üç medeniyet
içinde İslam, Doğu‘dan Batı‘ya
bütün kültür ve edebiyatları etkisi altına almıştır. Hatta Batı
medeniyetinin doğuşunda bu
medeniyetlerin izleri görmek
mümkündür. Bu sebeple Batı‘ya
bir medeniyetten çok bir kültür olarak da bakabiliriz. Zira
Batı medeniyetinin kökeninde
Endülüs tecrübesi yatmaktadır.
Bugünkü Batı medeniyeti bütün
inkârına rağmen ilhamını bu
medeniyetten almış, kültürünü

oluşturmuştur.
Bugün içimizdeki birçok görüş maneviyat-edebiyat kelimelerini birbirinden ayrı birer obje
olarak ele alır. Hatta bununla
kalmayıp maneviyat unsurunu
“Soyutlanma arayışındaki obje”
olarak sınırlandırılabilir. Onlar
için tasavvur edemedikleri bu
pervasız yorumları, her zaman
‘’muhafazakâr cenah’’ olarak
adlandırıp, bir tür geride kalmışlık, siyasi öfke öbeğinde nitelendirirler. Kendilerini güya
laik tarafında görüp, bizim çerçevelerimizi hep ikinci planda
tutarlar. Kabul etmediler, kabul
etmek istemediler, fırsat ellerine geçtikçe ilk hamleleri bizim
görüşlerimizi bir bahaneyle aşağı indirmek için kullandılar ki,
günümüzde bunun çok yakın
örneğini, İstanbul Tiyatro gösterimi sahasında bahanelerin
ardına saklanan ayrımlardan
görmüş olduk. Bu zihin seneler
geçse de değişmeyecek. Biz de
kavgamızdan vazgeçmeyeceğiz…

yabiliriz. ’’Edep’’ görgü, terbiye,
yaşam tarzına ilişkin hikaye ve
gözlemlerden oluşurken, ‘’Mana’’gizli ve derin anlama işaret
etmektedir. Bu sebeple bir sanatın ve bize aktardıklarını zihnimizde okuyabilmek için, anlam
bütünlüğüne ihtiyacımız vardır.
Yine anlam bütünlüğünü oluşturmak için sağlam bir temel,
ideolojik yapı ve doğru-Din bilgisine sahip olmamız gerekir.
Kökenleri din adına sağlam olmayan toplumlar, temellerinde
hep bir hurafeye bağlanmışlardır.

Bir insanın, okurken zihninde
oluşanları ortaya koyabilmesi
için, mana ehli olması gerekir.
Ruhsuz, maneviyatsız ne bir
Necip Fazıl’ın imanı anlaşılabilir, ne Cahit Zarifoğlu’nun teslimiyeti. Mehmet Akif ’in isyanını
anlayamazdık maneviyatsız. Direnişi bilmeden dokunamazdık
Nuri Pakdil’in satırlarına. Mana
ehli değilsek, Sezai Karakoç’un
mısralarında dirilemezdik. Nurettin Topçu’nun ahlakını anlaPeki maneviyatsız edebiyat ne yamazdık mana olmadan, bakamazdı kimse Cemil Meriç’in
kadar anlaşılabilir?
hakikat penceresinden. İsmet
Ya da anlaşılması mümkün Özel’in Türklük vurgusunu anolabilir mi?
lamazdık manaya varamadan.
Etimolojik olarak bu kelime- Sadece bir isim değil bu saydıklerin kökenlerini incelediğimiz larım... bizi biz yapan en hakiki
zaman, ‘’Edebden ve Mana’dan değerlerimiz...
bir çok aynı temeli ortaya koDergiler Dergisi Ağustos - Eylül 2020
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gündem

ASIM GÜLTEKİN ANISINA...
Sümeyra Bulut

Öyle çok etkiledi ki beni vefatı, o Rahmana kavuşalı yaklaşık iki ay kadar oldu.
Her sabah namazında gözlerimin önüne gelmesini tarif edemiyorum. Vefatını duyar duymaz, öğrencilerime Yasinler dağıtıyorum. Tanımadığım bilmediğim bir
insan için her sabah ruhu için belki acizane bir Fatihâ gönderiyorum. Kimdi ki bu
adam, öylece dûa’ya mecbur kalıyorum.
Sen öyle bir yaşa ki, seni tanıma- tından sonra, Aa.. o adam! Diyerek
yanlar bile ardından Yasinler oku- şaşkınlığımı dile getirmeye çalışıp,
sun...
bir yandan da neden hiç yolumuz
Yakinen hiç tanımadığım , sa- kesişmedi ki bu ağabeyimizle diye
dece bizim camianın dergilerinde hayıflandığım güzide insan. Meğer
resmini gördüğüm bir ağabeyimiz. ne çok gönüllere dokunmuş, ne
Kendisiyle bizzat görüşmedim, çok gençlere yol olmuş bir ağabeaynı ortamda da bulunmadım. yimizmiş. Kime sorsam mutlaka
Zihnimde sınırlı olan sadece, dergi cândan bir anısı olmuş ve alçak göyapraklarını çevirirken anımsadı- nüllülüğünü her safhada korumuş.

gözlerimin önüne gelmesini tarif
edemiyorum. Vefatını duyar duymaz, öğrencilerime Yasinler dağıtıyorum. Tanımadığım bilmediğim
bir insan için her sabah ruhu için
belki acizane bir Fatihâ gönderiyorum. Kimdi ki bu adam, öylece
dûa’ya mecbur kalıyorum. Bu yazıyı yazarken dahi kendisini tanımıyorum. Ama kendimi ona dua
ğım kahverengi yeleği, tebessümÖyle çok etkiledi ki beni vefatı, etmek için borçlu hissediyorum.
leriyle hitap ettiği bir iki fotoğraf o Rahmana kavuşalı yaklaşık 1 ay
Bizlerin hani biraz bilgimiz, bir
karesi belkide. Hatta öyle ki, vefa- kadar oldu. Her sabah namazında kaç tecrübemiz, ee tabi biraz da
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Muhit dergisi Eylül sayısında merhum Asım
Gültekin’i dosya haline
getirdi. Önemli isimlerin
dosya için kaleme aldığı
yazılarla okurun karşısına çıktı.

çevremiz var. Buna güvenmekle kalmayıp hiç ölmeyecekmiş gibi sırtımızı dayıyoruz ya, sahi dayandığımız
yerler nerelerdi? Hangi amelimiz
dört dörtlüktü de, öylece kibre boğulmuşçasına yaşıyoruz. Topluma
faydalı olan bir yanımız bile yok,
oldu ki var zararın en derin hasarlarını bilhassa bizler bırakıyoruz. Tevazumuz yok.
Kim anlatsa Asım üstadı, tevazu
sahibiydi diyorlar. Kimden duysam
gönüllere dokunuşundan bahsediyorlar. Öncü oluşundan, arkada duruşundan... o her gencin hikayesini,
projelerini, hayallerini, icraatlarını
dinler ve hemen hemen hepsine tavsiyelerde bulunurmuş. Sahi gençlerin yüreğinde hürmetle anılan insan
olmak, bu hayattaki en büyük cihad
yapmak değil miydi? Bu cihad tüm
topluma mücevher hükmünde bir
miras değil miydi?
Sen öyle bir yaşarsın ki, adın Süleyman ismine az gelir “Kanuni” derler.
Hatta ona bile sığmaz Muhteşem ünvanını eklerler yanına...

Abdürreşid İbrahim ilk
defa bir dergiye kapak
oldu. Yazarı olduğu asırlık dergi Sebilürreşad,
Eylül sayısında İbrahim’i
dosya haline getirdi.

Öyle yerleri feth edersin ki, fethettiğin yerler isminin yanında azametli
kalır. “Fatih” demek mecburiyetinde
kalır insanlar seni çağırırken. Mehmet ismini hatırlamazlar bile çoğu
zaman...
Kahraman olursun Selim adı çok
sade kalır meşrebini anlatırken. “Yavuz” adamdı demek zorunda kalır
insanlar senden bahsederken, düşmanların bile...

haletin kalır.
Aslında bu yalan dünyada hangi
isimle anıldığımızdan çok, bu dünyada nasıl yaşadığımız, insanların
hayatlarında nasıl izler bıraktığımız
ve nasıl gideceğimiz daha önemli...
Demem o ki, hayatta bir çok Asımlar gelir, Mahmutlar gelir, kimisi
kendine bile faydası olmadan göçüp
gider bu hayattan. Kimi bir çok insana hatta onun tanımadığı insanlara
kadar iz bırakır. Hatta öyle iz bırakır
ki, vefatında ardından sure-i yasinler, ekberler anılmasına şahit kılınır
cihanda...
Belki benim ömrüm bu yazıdan
daha az, belki çok ama bildiğim tek
şey asla bazı doğruları ertelememek,
ben Asım hocamızı tanıyamadan
gitti bu hayattan, onun gibi çok değerli ve hayatımızın mihenk taşları
olan, bize yol gösteren, çoğu zaman
dille değil de kalp ile anlaştığımız
insanlar var şu hayatta. Hâla bugün
ümidimizi kaybetmeden izlerinden
gitmeyi, cihanda Ekber olabilmeyi,
hiç bir şey olmasa dahi bir yaprak kımıldatacak gücü Asım hocamız gibiler sayesinde öğrendik… Belki haddim olmadan kaleme alıyorum hatta
çoğu ismi buraya sığdıramıyorum lakin, bu dünyadan böyle kıymetli insanların bir helalliğini almadan boş
dolaşmayın. Rabbim tüm aramızdan
geçen Asım’ımızdan, Necip’imizden,
Cahit’imizden sayamadığım bir çok
usta kalemimizden ebediyyen razı
olsun. Bizleri de onların ardından,
onların gittikleri yolu izleyen hayatlara dokunabilen insanlardan eylesin
inşaAllah.

Ömrün boyunca Amr bin Hişam
olarak çağırılırsın. Çocukların, mevkin, malların olur. Sonra nesiller
İyi insan olmak, belki de hayatın en
senin cehaletine şahitlik eder, Ebu
Cehil olarak anılırsın. Adın sanın zor tekâmül meselesi.
unutulur, geriye sadece akıllarda ce-
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siir

KIYAS
İmran Sadai

Ömür
Nefes alışverişinin ötesinde olmalı
Bu denizde bahaneler olmalı
Kıyıya sürükleyici bir ağaç kütüğü gib.
Tutunduğun belki şaire ecel oluverdikten
sonar
Kendini intihar eden dar ağcının kalıntısı
olmalı.
*
Ömür
Muhayyelelerin sana özgü tarihi olmalı
Mürekkepsiz yazılıp duran .
Ömür kadar cimri, ömür kadar cömert olmalı
Eğer her saniye onu tüketiyorsan.
*
Ömürün en basit bir tanımı olmalı...

DUYURU

İstanbul Valiliği’ninin aldığı karar
gereği açık alanda tüm etkinlikler
iptal edildi. Dolayısıyla dergi fuarı
da iptal edilmiş bulunmaktadır.
Genel Sekreterliğimiz gerekli
açıklamayı yapacaktır.

dergilerdergisi@gmail.com
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‘FANZİN’ NE?
Harun AYDIN
						

Yavuz Sultan Selim,
Derin Tarih dergisinin Eylül sayısında
kapaktaydı. Yine
ilginç yazılarıyla okuruyla buluştu.

Ağustos ayında bir
çok dergi gibi, Yedi
İklim’de kapağına
Ayasofya Camii’nin
açılışını taşıdı.

Eğitimci Yazar

Fanzin, aykırı olmanın satırlarını kayda
geçirmenin adıdır çoğu zaman. Hatta günümüzde
yazının bile karşısında blog olarak yayın yapanları
da mevcut. Sanala doğru yönelmenin doğal
görüldüğü zamanımızda daha interaktif bir hale de
dönüşmekte olan fanzinler belki de isyan ettikleri
sularda dolaşmaya başlayacaklar.

90’lı yıllardan itibaren sosyal yaşantımızda, okul ve okul dışındaki
öğrenci topluluklarında alternatif
üretim mekanizması olarak ortaya çıkan ve üretmenin heyecanını
yaşayan gençlere yol açan bir kavramdan bahsedeceğim. Bir kaleme,
bir yazana bir de kontrol edene ihtiyacı olan veya bunların her birini
eksik de olsa yapabilen biriyle olacak iş. Adından çok tadından anlatabileceğim bir kavram. Göreve
yeni başladığım yıllarda ekonomik
olarak imkânları zorlamadan kendi heyecanını değirmene taşıyarak
gerçekleştirdiğimiz bir hayaldi. Sokaktan okula girmiş yaramaz bir
kedi gibi oradan oraya koşturan
ama bulunduğu mekânın kurallarına uyması için uğraşılan heyecan.
Dışarıya çıksa Karanfil Caddesinde
bir gencin ellerinde simaları dola-
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şacak bir tebessümdü belki. Bilgisayar öğretmenimiz ile ev arkadaşım Adanalı Cengiz Hoca, bizim
tabirimizle felsefeci Yavuz Hoca ve
Okul Müdürümüz Adem Hoca’nın
verdiği destekle yürüdük. ‘Meyyal’
demiştik adına, tutkun. İlk kez şiiri çoğaltılacak bir kâğıtta çıkacak
öğrencinin kalp atışlarını hissettik
ruhumuzda. Fikirleri, karikatürleri,
şiirleri, resimleri bir araya getirdik
imece duygusuyla. İlçenin tek lisesinin tek ürünü, hakikatte bugünün diliyle bir nevi ‘fanzin’ imiş
bizimki., Hayat bu, ileriye doğru
yaşanıyor ve geriye doğru bakılarak
anlaşılıyor. Hani ‘fanatic’ ve ‘magazine’ kelimelerinin kısaltmasıyla ya
da “hayran dergisi” anlamındaki
“fan magazine” ifadesinden oluşan,
profesyonel yayın tekniği ile değil
de fotokopi ile çoğaltılan ve ama-
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Birnokta dergisi
de Ağustos ayında
Ayasofya’ı kapağına
taşıyan dergiler arasındaydı.

Popular Science
Türkiye dergisi Eylül
ayında “Kara delik
çevresinde yaşam
mümkün mü” sorusuna yanıt aradı.

tör bir ruhla çıkarılan baskı ürünü,
fanzin. İşte o günlerde tüm gayretlere Kaymakam Beyden yazı almanın
verdiği mutluluğu da ekleyince her
şey tamam olmuştu. Fotokopi makinesinden sıcak sıcak çıkan kâğıtlar,
fırından yeni çıkmış ekmek heyecanı ile işçilerinin alın terini birleştirmiş, tam kalbinden zımbalamıştık sonunda.. Öğrencilerden esnafa
kadar aldığımız tebrik ve takdirler
‘fanzin’de yer alan şair, ressam ve
yazarlarımızı çok memnun etmişti. Doğrusu o zaman dergi demeye
cesaretimiz vardı ama aradan onca
yıl geçince küçültmek için değil
özelleştirmek için fanzin tabirinin
daha doğru olduğunu düşünürüm.
Kitaplara ve televizyonlara duyulan
hayranlık yani büyük halkaya talip
olmak küçük ama önemli adımların atılmasın engel oluyor çoğu
zaman. Oysa bizim inanç geleneğimizde hepsi yapılmayan şeyin hepsi
terk edilmezdi ve bahar bir çiçeğin
içinde gizlenir, zamanı gelince ortaya bir güneş misali çıkardı. Çıktı
da… Evde söz hakkı olmayan ya da
dışarıda bir şey paylaşmaya cesareti olmayan nice güzel fikrin tohumu o zaman atılmıştı. Şimdi büyük
adamlar, hanımlar iyi ki diyor. İyi ki
dedik. Kendine belki ama en önemlisi hayatın rutin akışına atılan bir
kement. Aslında dergilerle birbirinin rakibi gibi algılanan fanzinler,
birbirinin eksikliklerini görmesine
yardım eden ve birbirini tamamlayan unsurları içermektedir. Her ne
kadar dergiler kadar tematik olma-
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sa da daha çok gençlerin eleştirisini, karşılaştıkları sorunlara dönük
isyanını edebi ya da edebiyata konu
haline getiren bir buket çiçek olarak
değerlendirilir. Derlenip toplandığında bütün a’lar aynı olduğunda
mesela daha çok dergi oluyor. Ancak
bir tecrübe, bir temrin, bir kıvılcım,
yarını aydınlatacak kandillere yol olduğunu kimse inkâr edemez.
Fanzin, aykırı olmanın satırlarını kayda geçirmenin adıdır çoğu
zaman. Hatta günümüzde yazının
bile karşısında blog olarak yayın
yapanları da mevcut. Sanala doğru
yönelmenin doğal görüldüğü zamanımızda daha interaktif bir hale
de dönüşmekte olan fanzinler belki
de isyan ettikleri sularda dolaşmaya
başlayacaklar. Ne olursa olsun yeter
ki bir yaraya merhem olsun, muhalif
olmakla düşman olmayı karıştırmasınlar ve yeri geldiğinde iğneyi kendine batırmayı zül kabul etmesinler.
Farklılık, bir gürültü tarzına ya da
görüntü kirliliğine yol açmadığında
her varlığa duyulan saygının ve zevkin biricikliğini bilinir hale getirilmesiyle anlamlıdır.
Elinde üç-beş sayfa metinle garazsız bir sesle yazıyor, yazıyor! diye
dolaşan bir çocuğun gözlerinden
okunası metinler şöyle suyun içindeki kalem gibi çevirse ve başka bir
renge döndürse ebruya benzeyen
hayatı. Ve merak edilse hasretle ilgili
ne yazılmış, kavuşmak nedir, ölüm
ne? Siyaset ve spor şöyle bir kenarda
dursa…
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Sena Azattemur

Madem fanzinlerde kalemin her
türlüsü mübah kılınıyor. Hazır
Ayasofya’nın açılışı hürmetine
“genç kalemlerin kalemine kuv-

vet” demeciyle, sıvadık kollarımızı. Bu dünya bizim, dergiler okulumuz fanzinler evimiz. Kalemin
yazısı da kutsaldır, çizimi de.
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BİZİM FANZİN
Ceyda Toker

Kitaplık dergisi Eylül - Ekim kapağında
Nurullah Ataç yer
verdi.

Lacivert dergisi Eylül - Ekim sayısında
“Salih Bolat” söyleşini okurun ilgisine
sunuyor.

Bir arkadaşım var güzel şiirler yazan. Kelimeleri okkalıdır hani. Bir
arkadaşım da öyküler yazar şöyle
kısasından. Bir öykü yazar, okutur
bize bitti zannederiz. Bakarız ertesi
gün devam etmiş aynı öykü, ayrılamamış karakterden. Karakterleri
öyle uzaktan değildir. Bizim mahalleden kedilerle konuşan Necla
Ablayı yazar, köşedeki kasap Hüseyin amcayı yazar. Bende yazılar
yazarım. Kuşlara yazarım, ağaçlara
yazarım, duvarlara yazarım. Evet
duvarlara yazarım.

yan bir arkadaş çizdiklerini getirdi,
ekledi şiire, hikâyeye en güzellerini.
Oldu mu sana nur topu gibi bir fanzin. Duyan geldi, duyan geldi bizim
fanzine, büyüdükçe büyüdü, sayfalar çoğaldıkça çoğaldı. Bide bir
isim lazım bu fanzine. Hani senden benden dedik ya Bizim Fanzin
olsun adı. Basbayağı bizim fanzin
işte. İlk Mehmet amcanın kahveye verdik bir iki, baktık pek rağbet
yok. Çıktık 9:15 vapuruna. Martılara simit atar gibi dağıttık on tane
dergiyi.

Yatarken aklıma gelir zamansız
cümleler, kurşunkalemle karalayıveririm uçmasın aklımdan diye
yastığımın hizasında. Ertesi gün
annemden paparayı yerim o ayrı
mevzu. Toplandık bir gün dedik
bir dergi çıkartsak ya. Nasıl ederiz, o dergiyi bastıracak para bizde ne gezer derken, bir fikir verdi
bizim şair. Bizde fanzin çıkartırız
dedi. Nedir ki bu fanzin? ‘Fanatic’
ve ‘magazine’ kelimelerini kısaltmışlar, adına ‘fanzin’ demişler. Müzik, sinema, edebiyat, politik çizgi
roman gibi türleri var. Çok rağbet
göreni de var, bir sayı çıkarıp devamını göremeyeni de. İşte senin benim gibi yazan çizenler toplanıyor
döküyor kalplerindekini kalemlerine, çoğaltıyorlar fotokopiyle, ulaştırıyorlar elden ele. Ne kimse senin
Necla ablayı anlatmana karışabilir,
ne benim uçanı kaçanı yazmama.

Bizim Fanzin’in alıcısı arttı bir
anda. Masalara koymak için aşağıdaki pastaneyi mi dersin, gelen
giden okusun diye alan kuaför
Selma Hanım’ımı. 9:15 vapurunda martılara şiir okumaya devam
tabi. Duyduk ki bizim öykücünün
öyküsü için yeni sayıyı dört gözle
bekleyenler varmış. Şairin şiirlerini
kız arkadaşına okumak için bekliyormuş delikanlılar. Benim yazılarında seveni vardır elbet.
İşte fanzinler böyle. Kabına sığmadan, bir sayfada buluveriyorsun
kendini ister yazar, çizer olarak ister bir okuyucusu olarak. Alıyorsun
çantana atıyorsun, ders aralarında,
otobüste, durakta, arkadaşını beklerken bir anda sayfalara dalıveriyorsun.

Şimdi Bizim Fanzin’in yeni sayısına hazırlık yapmamız lazım. Sizde
gönlünüze uygun bir fanzin bulun
Oturduk biz üç arkadaş eserleri- ve müdavimi olun. Fanzin okuyun,
mizi kağıtlara aktarmaya. Bunu du- fanzinle kalın…
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FANZİN
Nevin Özdemir

Herkesin fanzinine kimse karışamaz diyerek topu
başkalarına atmadan, bireysel sorumluluğumuzun
farkına vararak faydalı işleri gözümüzde/gözlerde
büyütmeden hakikati ‘fanzinleyelim.’
Fanzin kelimesi, fanatik ve magazin
kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşmuş;
alışılagelmiş yazılı medya organlarının
dışında herhangi bir finansal destek ve
kaygısı olmayan bir yayın. aynı zamanda
otorite karşıtlarının sıkça kullandığı bir
araç olarak ön plana çıkmıştır.

ların yaygınlaşmasıyla birlikte azalmaya
başladı. Neyse ki üniversite öğrencileri
‘fanzin kültürünü’ okullarında devam ettirmek için uğraş veriyorlar.

Yayın tarihleri/zamanları bazılarımızın
hayatı gibi belirsiz.

kullanmak oldukça önemli.

Teknolojiyle birlikte okumaktan, yazmaktan, aktif fikir üretmekten uzaklaşan
ve bütün bunlardan dolayı okuduğunu
Yabancı ama bir o kadar da bizden fan- anlamakta zorlanan çocuklarımız/gençzin. Bazen tek bir konuyla ilgili, bir say- lerimiz için fanzini teşvik ederek sosyal
fa halinde hazırlanır. Bazen de zımbayla hayatın içinde zihinsel olarak aktif yer
veya iğneyle birbirine iliştirilmiş, içeri- almaları sağlayabiliriz.
ğinde farklı alanların ‘resim, müzik, edeAmacımız, davamız vs. adına ne dersek
biyat vs.’ yer aldığı sayfalardan meydana diyelim; var olan materyalleri, basın-yagelir.
yın araçlarını verimli ve faydalı şekilde

Fanzin; yazmaya, anlatmaya ve bunları paylaşmaya hevesli kalemlerin, maddi-manevi şartların elverişsizliği nedeniyle, arka mahallede çay sohbetlerinin
ötesine geçmelerine fırsat veriyor.

Gençlerin; ahlak, merhamet, sevgi,
edeb yoksunu yayınlara kolayca ulaşabildiği bu çağ da unutulmaya yüz tutmuş
değerlerimizi yeniden hatırlatma da fanzinler kolaylıkla kullanılabilir.

Herkesin fanzinine kimse karışamaz
El yazısı ve daktiloyla hazırlanarak; diyerek topu başkalarına atmadan, bireyokurlarıyla piyasanın soğuk kısıtlamala- sel sorumluluğumuzun farkına vararak
rından uzak, samimi şekilde buluşuyor.
faydalı işleri gözümüzde/gözlerde büyütBilimkurgu, müzik, edebiyat, çizgi ro- meden hakikati ‘fanzinleyelim.’
man, politik, spor gibi pek çok alanda
İyi fanzinler.
türleri olan fanzin; teknoloji ve e-yayın-
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İzdiham dergisi,
Temmuz - Ağustos
sayısında “Artık eskisi gibi yakın olamayız diyerek pandemiye dikkat çekti.

Yayın hayatına Eylül
ayında başlayan ve
üç ayda bir yayımlanacak olan Edebiyat
Atölyesi dergisi,
Yaşar Kemal ve Zülfü
Livaneli’nin yazma
serüvenini dosya
haline getirdi.

FARZEDELİM Kİ
FANZİNLER YOLDA, SİZİ
HANGİ DURAKTAN
ALSINLAR?
Ferhat Özcan

E-Fanzin demek Fanzinin yüreğine vurulmuş
pranga demekle eş değer diye düşünüyorum.
Fanzin, nitelikli insanların, nitelikli düşünceleri
ve fikirleri ifade ederken popüler olma kaygısı taşımadıkları iletişim aracıdır. İnternetin ve sosyal
medyanın güdümünde olan E-Fanzinler de maalesef aynı durum söz konusu değildir.
Fanzin, insanın doğasına ve düşünce yapısına anlam veremediği
bazı düşünce ve yapısal sorunlara karşı aynı düşünce ya da eylem
içine girebilecek bireylerin güdülenmesiyle ortaya çıkardığı şerhlerin, kağıt üzerinde yazı ve resimle
nesneleştirildiği, periyodik basım
kaygısının olmadığı, kâr amacının
güdülmediği, amatör ruhla hazırlanan, başkaları gibi olmak istemeyen ve çoğula kitlesinin sesiyle itikat etmeye çalışan yayınlardır.
Fanzin için öncelikle insana ve
topluma hem şeklen hem de ruhen
bakmak gerektiği aşikârdır. Bizler
de azıcık insana ve yaşadığı topluma bakalım. İnsan: doğar, büyür,
olgunlaşır, düşer ve ölür. İnsanı ve
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yaşamı beş zamanda tanımlamak
ne kadar da kısa bir ifade. Halbuki her döneminde içinde yaşadığı
toplumda, toplumlarda bir sürü hikayesi vardır insanın.
Doğduğunda gözleri kapalıdır,
büyüdüğünde gözleri büyür, olgunlaştığında gözleri aramaya başlar, düştüğünde geçmiş muhasebesini görmek için kısıldıkça kısılır,
öldüğünde toprağını bile göremez.
Ağzı vardır ne konuşacağını bilemez, kulakları vardır bazılarını
duymaz, burnu vardır yeri geldiğinde nefsini bile koklayamaz. İnsan! Sen nasıl bir varlıksın ki yüreğin, iyi ya da kötü vicdanın, türlü
duyguların ve sende gizli bir başka
sen varsın. İşte o sen, seni hiç dur-
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durmayacak. Duraktan durağa bir
sürü indi-bindi yapacaksın. Senin
çığlık çığlığa söylemek istediğin,
dağlara taşlara haykırmak istediğin o kadar çok hissin var ki sende
kaldığında seni lâl edecek. Sen!

Nerde durduğunu iyi seç, konunu belirle, o anda yaşadığın hayatın resmini çiz, ekibini amatör
ruhlardan seç ve haydi o durakta
sözlerini haykır, kocaman kocaman yaz

Çoğunluğu amatör ama duygu
yüklü ekiplerin düşünce süzgecinden geçmeyen, yazıldığı dilin köklerine ve canlılığına saygı
Fanzin vasıtasının üzerine. Bu duymayan, bireyleri ve toplumu
arada değişime de açık ol! Fanzin kültürel gecikmenin karanlık tüvasıtası hareket ediyor. Duraklar neline sokan görsel materyal olaçok, vakit geçiyor, şekle bağlı kal- rak karşımıza çıkmaktadır.
ma. Dil canlı bir varlıktır; dilinle,
Üstelik sosyal hayatın içine nedüşüncenle yaşa ama otobüsün redeyse hiç çıkmadan sosyal hafrenini arada tut.
yatla ilgili beyan edilen düşün-

Gör, konuş, ağla, sev, beğenmiyorum, sevmiyorum de ya
da bunların tam tersini söyle…
Biliyorsun ki seni bu hâle getiren içinde yaşadığın toplumsal
düşünce ile zıtlıklar ve mutabıklıklar içinde yaşadığımız hayatın
ta kendisidir. Sınırlar çizilmiştir,
Belirlediğin sınırlar, vermek ismesafeler zamirlerle bile sınırlar tediğin mesajlar hem etkili olsun
konulmuştur.
hem de vicdani olsun. Unutma
Yasalar, çoğulculuk ve çoğun- seni sen yapan doğacak düşünlukla ya da farklı yönetim biçim- cene çığır açtıracak olan, Fanzin
lerine has uygulamalarla konul- vasıtasını hangi durakta bekledimuştur.
ğindir ve ‘’bu vasıta şuraya gidiSen de o yasalara ve genel kabul yor mu?’’ Diye soruşunda gizlidir.
görmüş toplumsal kurallara bağlı Nihayetinde amaç olan düşünceyi
yaşayacaksındır. Baktın ki söyle- yaymak ve etkili bir şekilde topmek istediğin sözlerin var, top- luma kazandırmaktadır. Merak et
luma ya da toplumu yönetenlere ve devam et.
durun yapmayın, şöyle daha güzel
olmaz mıydı? Diyesin var. Makro
ölçekli bakarsak sosyolojik olarak
var, siyasi olarak var, ekonomik
olarak var, demografik olarak
var, teknolojik olarak var, coğrafik olarak var, sanatsal olarak var,
inanç anlamında var…

Mikro ölçekli bakarsak duyguların var, maneviyatın var, geçimin
var, ailen var… Sen varsın. Sanma
ki senin sınırların yok, çizgilerin
yok, eleştiri kabul etmeyecek bir
yüzün yok…
O zaman ne yapalım? Fanzinler
yolda sizi hangi durakta alsınlar
efendim. Bir sürü konu yazdık
değil mi?

maalesef aynı durum söz konusu
değildir.

celerle doludur. Tersi durumlar
söz konusu mudur? Tabii ki de
düşüncesini, fikriyatını, eleştirisini, toplumun ve dilin dinamiklerini düşünerek topluma ve gelecek nesillere bırakmaya çalışan
E-Fanzinler yok değildir.

Nihayetinde kağıda elle yazılmış
bir yazı, yazının ruhunu taşıyan
bir resim, sadece kitleye ulaştırmak adına çoğaltmak ve düşüncenin sahibi ekibin harika bir amaİnternetin ve sosyal medyanın tör ruhu.
geldiği noktada bu merak ve düSade, beyaz, kokulu, buruşşünce iklimi tarzı bireylerin konu- muş… Bir kağıt ya da internetin
şamadıklarını ifade etmeye çalış- önünü açtığı harika bir sosyal
tığı, herhangi bir özen kaygısının mecrada kitleye hazırlanmış dütaşınmadığı, ağzıma ne geliyorsa şünsel bir nitelikli eser.
haykırırım denilen sosyo-politik
Fanzinin vermek istediğini veve ne yazık ki yaşamsal mecralar
recek olan duyguları, vicdanı,
olarak karşımıza çıkmakta.
eğitimi, saygısı ve sevgisi gelişmiş
Bunun adına da E-Fanzin de- sosyal süreci, makro değişkenleri
mek Fanzinin yüreğine vurulmuş ve dünyayı iyi irdelemiş insanlarpranga demekle eş değer diye dır.
düşünüyorum. Fanzin, nitelikli
Nerede olduğu hiç önemli deinsanların, nitelikli düşünceleri
ve fikirleri ifade ederken popüler ğil yaşadığın toplumda gideceğin
olma kaygısı taşımadıkları ileti- duraklarda düşünce iklimini yeşerteceğin durakları kaçırma yeşim aracıdır.
ter. Fanzin her yerde, her devirde
İnternetin ve sosyal medyanın düşüncelerini taşır.
güdümünde olan E-Fanzinler de
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Çizim: Hazal Vuslat İşçi

İLK ADIM İLK FANZİN
Salih Doğan

Odadan çıktığımızda hepimizin yüzünde bir tebessüm gözlerinde ise
bir heyecan vardı. Akşam okul çıkışı eve gitmemeye okulda kalıp nasıl
bir yol izlememiz gerektiğiyle ilgili toplanmaya karar verdik.
Her akşam yastığa başımı koyduğumda hayallere dalardım. Acaba
derdim kendi kendime. Acaba hayallerimi gerçeğe dönüştürebilecek
miyim? Tabi o zamanlar hayallerimizi çevremizdekilerle paylaşmamız pek mümkün değildi. Zira
ümidimizi kırarlardı, hatta alay
edenler bile olurdu. Nadiren çok
güvendiğimiz
arkadaşlarımızla
paylaşabilir dik.

Bir gün yine hayallerimizi yorganımıza göre uzatarak uykuya dalmıştık. Gerçekleştireceğimiz günü
iple çekiyorduk. Çok kitap okumanın ve kitaplarla alakadar olmanın
sonucunda içimizde bir yazma isteği vardı. Lise yıllarında olan bir
genç için belki de çok büyük bir
hayaldi bu. Belki de gerçekleştirilmesi imkansız duygulardan ibaretti. Düşünsenize o yaşlarda, kitap
çıkarmanın, dergi çıkarmanın, ya-
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zar olmanın ve yazmanın peşinde
bir genç.
“Azim ve kararlılık gösterirsen
başarabilirsin” demişti edebiyat
öğretmenim. Belki de aklımıza
düşen ilk tohumdu ya da atılan ilk
işaret fişeğiydi bu. Önemli olanın
eldeki imkânları en iyi şekilde kullanmak olduğuna inandırmıştı bizleri. Sonuçta bir yerlerden başlanmalıydı. Şartların olgunlaşmasını
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dosya

beklemekten ziyade o şartları
oluşturacak yolların yapı taşları bizzat ellerimizle döşenmeliydi. Eğer bir yola çıkılacaksa
hedefe varılacağından emin
olunmalıydı. Ve öyle de oldu.
Önce kendimizi sonrada çevremizde bulunan bize inanan
ve fikirlerimize değer veren
arkadaşlarımızı inandırmıştık.

tıldığımız derslerde bedenen
orada olsak da aklımız başka
yerdeydi. İçimiz içimize sığmıyor, heyecanımızdan yerimizde duramıyorduk. Mesela tarih
derslerini çok sever, öğretmenimizin anlatımlarına katılım
sağlayan bir öğrenciydim. O
gün tek kelime etmeyişimin
farkına varan tarih öğretmenimiz ders sonu beni çağırdı ve
İlk olarak bir fanzin çıkarma neyim olduğunu sordu. Kenkararı aldık. Tabi bu kararı al- disini sevdiğim için anlattım,
mamızda edebiyat öğretme- sağolsun beni dinledi destek
nimizin katkısı çok büyüktü. verdi.
Birkaç arkadaşımla kütüphanedeki odasında kendisini ziO gün akşam okul çıkışı yol
yaret etmiştik. Bize bu yolu iz- haritamızı belirledik. Önce nalememizi telkin etmişti. Hatta sıl bir fanzin çıkaracağımıza,
bazılarımız fanzin kelimesinin kaç sayfa olacağına ve ne tür
ne anlama geldiğini dahi bil- yazılar yayınlayacağımıza kamiyordu. Öğretmenimiz tane rar verdik. Tabi işin birde mali
tane anlattı ve aklımıza yattı. boyutu vardı. Ben kağıt temin
Fanzin’in amatör bir ruhla ya- edecektim, arkadaşlarımdan
pıldığını ve bu ruhu bizde gör- birisi fotokopi masraflarını
düğünü söyledi. İçerik olarak üstlenecek diğeri de dağıtım
ise şiir, öykü ve hikâye olarak konusunda elinden geleni yabaşlamamızın uygun olacağını pacaktı.
söyledi. Aslında bu görüşmeArtık ilk adım atılmıştı.
nin en önemli yanı bizlere güToplam 4 sayfa olacak şekilde
ven aşılamış olmasıydı.
yazılarımızı hazırladık. Ben
Odadan çıktığımızda hepi- bir kompozisyon yazmıştım.
mizin yüzünde bir tebessüm Murat’ın şiire olan merakıngözlerinde ise bir heyecan dan ötürü iki kıtalı bir şiiri de
vardı. Akşam okul çıkışı eve sayfalardaki yerini aldı. İbragitmemeye okulda kalıp nasıl him ise yazısını defalarca silip
bir yol izlememiz gerektiğiyle yeniden yazıyordu. Ondaki
ilgili toplanmaya karar verdik. heyecan görülmeye değerdi.
Tabi o gün öğleden sonra ka- Sınıftan ve okuldan birkaç

Dergiler Dergisi Ağustos - Eylül 2020

arkadaşın şiir ve yazısını da
aldıktan sonra sıra onları yazmaya geldi. Önce daktiloda
denemek istedik ama istediğimiz yeterli alan kalmadığı için
el yazısında karar kıldık. Murat’ın el yazısı hepimizinkinden güzeldi ve onun yazmasını
istiyorduk.
Tabi bu anlattıklarım bir haftalık telaşın bir ürünü. Heyecandan olacak ki o günlerde
pek uyuyamazdık. Bir an önce
yazım aşamasının bitmesini ve
fotokopiyle çoğaltıp dağıtmanın derdine düşmüştük. Sonunda yazım aşaması tamamlanmış ve soluğu kırtasiyede
almıştık. Fotokopiden gelen
kâğıtları sayfa sırasına göre
dizip zımbalamıştık. İşte bu
bizim ilk yayıncılık deneyimimiz ilk adımımızdı. Koşarak
ilk sayımızı edebiyat öğretmenimize götürmüştük. Heyecanımızı görülmeye değerdi.
Aradan yıllar geçti. O gün
amatör ruhla ilk fanzinimizi
çıkarmıştık. Bugün ise Ulusal
bazda çıkan Nüktedan Derginin Genel Yayın Yönetmenliğini üstleniyorum. Yani demem
o ki hayallerinizin peşinden
gitmekten asla vazgeçmeyin.
Azminiz ve kararlılığınız sizi
hayallerinize kavuşturacaktır.
Muhabbetle…
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yazı

Çizim: Hazal Vuslat İşçi

SEYYAR FANZİNLER
Elif Taşdemir

İmecede biri kulağımıza küpe takıyor: Devlet çakıl yola asfalt dökecekmiş,
su kaynağının ağzını başka yere çevirmek icâb edermiş.
“Fanzin” kelimesinin sözlükteki
anlamına bakınca, aslında bu tanıma çok da yabancı olmadığımı fark
ettim. Hatta birkaç ay önce çıkarttığımız derginin de bir fanzin olduğunu anlayınca bayağı şaşırdım.
Bu kelimeyi neden bu kadar geç
duydum, bilmiyorum ama bu vesilesiyle size köylerimizin “seyyar
fanzinler” inden bahsedeceğim.

kimse anlamıyor. Zaten fındık,
bağ, bahçe işinin vermiş olduğu
yorgunluktan gözümüz çayı değil
muhabbeti arıyor. Bizi gülmeye ve
düşünmeye sevk edecek eş dost istiyor ruhumuz.

Yer davaları, define haritaları,
gençlik hatıraları derken semaver
de yoruluyor. Söndürüyor gecenin
ocağını sessizce ve herkes hanesine
Buralar bazen serin oluyor, ge- dağılıyor imamesi kopan tesbih taceleri üşüyoruz. Ailecek sohbet neleri gibi.
ederken çay ansızın bitiveriyor.
İmamın ince, cılız sesi sabah
Amcamla çayı gizliden haşlıyoruz, köyü uyandırmaya yeterken, şehir
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bu kutsî sese henüz kulak veremiyor. İşte bizim “seyyar fanzinler”in
hikayesi de bu saatlerde başlıyor.
Cumhuriyet mahallesinin Elmalık mevkiinde her sabah minibüsleriyle sıraya giren şoförler, bu gizli
görevi seve seve yapıyorlar. Üstelik TV’ deki gibi tekrarı olmayan
programlar bunlar. Bu fanzinlerin
yazılı olmaması biraz üzücü olsa
da köylüyü şehirliyle buluşturan ve
aralarındaki dinamiği harekete geçiren kuvvetli bir iksirdir.
Üstelik bu olaylar halkın dinle19

me ve hikaye anlatma kabiliyetini
de diri tutuyor. Şehrin merkezi saat
08.00 sularında, kepenklerini Mahmut Emmi’nin kaçan kızı ve Hayriye
Yengenin patoz alan oğlu Ali’nin haberleriyle Bismillah diyerek açıyor.

İnternet ortamında
yayımlanan dergilerden Açıkkara çıkmaya devam ediyor.
E - dergi olarak okuruna ulaşan Açıkkara’nın Eylül sayısı
kapağında sıradışı
bir görsel kullandı.

OT dergisi Ağustos
ayında Turgut Uyar’ı
kapağına taşıdı.

tırmanıyoruz bizim köyün zirvesine.

Tarlalarda ciğerdelen türküler söylenmiyor. Onun yerine oynak şarkılar çalıyorlar gençler. Tabii kahyalar
biraz geriliyor. TV’deki yaz dizileriBiliyor musunuz, artık köy kahve- ne bütün köylüler hakim.
hanelerinde eskisi gibi hükümet deBir ay sürüyor fındık, bağ, bahçe
virip kurmuyorlar üstelik. Bu bizim telaşımız. Dalı silkele, yerden topseyyar fanzinler her yere internet la, ocağı kontrol et, başak yap derbağlamış. Sabah tarlaya giderken ken koskoca otuz gün bir kar tanesi
güne taze fındık kokularıyla tezek gibi eriyor avuçlarımızda. İstanbul’a
kokularını harlanmalayıp içimize dönmeden seyyar fanzinleri çaya
çekerek başlıyoruz. Bu sizi üzmesin çağıralım, diyorum babama. Anladoğru açı ve kaliteli bir paylaşımla mıyor adam, lakap taktım sanıyor.
gelen beğeniler günümüzü güzelleşBizim köyde meşhurdur lakap.
tiriyor. Artık sadece para kazanmak
için çalışmıyor daha iyi paylaşımlar Hatta bu köyün ve köylülerinin adı
yapmak için manzara kovalıyoruz yoktur.
bahçelerde. Akıllı patozun fotoğraBizi lakaplar ve unvanlar yaşatır,
fını çekmek için sırada bekliyoruz, diyorum içimden. Gıbış Cumhurigerçi pek bir numarası yok ama …
yetinde fanzinler, gece evlerin avBir selâ ile demleniyor günümüz, lularında semaverin ateşinde yoğugeçmişi hayırla yâd ediyoruz. As- rulur; basım dağıtım derken sabah
lan Dayı anlatıyor: Benim bahçe- 08.00 ’de yavaş yavaş işyerlerine ve
nin sınırını taşla belirledik. Taş her hanelere ulaşır.
bayram oynuyor. Meğer Samet’in
Büyük şehirlerden gelen bizler,
oğulları o taşın sınır olduğunu bil- köylerimizde insanları ve hayatı
mezmiş…Ölene rahmet kalana zah- okumayı öğreniriz. Bu ansiklopedik
met olan evden çıkıp gidiyoruz. Yu- bilgilerin içine biraz mizah ve samikarı mahallede biri fındıkları patoza miyet ekince seyyar fanzinler ortaya
vermiş de …
çıkar.
İmecede biri kulağımıza küpe taBuralar bazen serin oluyor ve bekıyor: Devlet çakıl yola asfalt döke- nim köyüm hiç beklemediği bir
cekmiş, su kaynağının ağzını başka anda hayali bir fanzinin orta sayfayere çevirmek icâb edermiş.
sına konuk oluyor.
Hoop , sabah oluyor patpata biniKöyde, kasabada bir dergi , fanzin
yoruz. Ali Dede’nin damadı gelmiş hatta gazete bulmak bile zorlaşıyor.
yurtdışından. Kendisi biraz çıtkı- Hepimiz çevrimiçi olma derdinderıldım olduğu için ormandan ağaç yiz. Ananelere , kültüre değer veren
çekemiyormuş. Söylene söylene yo- bireyler olarak seyyar fanzin’lere sakuş yukarı yarışıyor bizimle. Hiç pat hip çıkıp derlemeli ve onlara bazen
patla yarışılır mı Ali Dede, derken satır aralarında bazen de kalın punpat pat bozulur veriyor. Ali Dedeyle tolu haberlerde manşet yapmalıyız.
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Salih Doğan
Nüktedan Dergi Genel Yayın Yönetmeni

İdealleri çerçevesinde, hiçbir oluşumdan destek almadan, hiçbir oluşuma
bağlı kalmadan fikirlerin özgürce dile getirildiği bir platformdur.
Nüktedan Dergi, 15 Ağustos
2017 tarihinde yayın hayatına “Temiz Edebiyat” anlayışıyla başlamıştır. Türkiye’de unutulan bir kavram
olan Nüktedan kelimesinin tekrar
insanlara hatırlatılması ve Anadolu coğrafyasının “Yunus dili” diye
adlandırdığı gönül dilinin aşılanmasını, yaygınlaştırılmasını gaye
edinmiştir.

mesajı okuyucularına bu yolla ak- rerek anlatmaktır. Sözün başı nataran bir kuruluştur.
sılsa sonu da öyle olmalı, tıpkı niyet
Kırmadan dökmeden konuşan, gibi. Biz gönüller yapmaya geldik,
gönül köprüleri inşa etmeyi ve bu- gönüllere köprü olmaya, geçmişle
nun insanlar arasında yaygınlaştı- geleceği buluşturmaya geldik.

rılmasını amaçlayan bir kültür elÇıktığımız bu yolda meselemiz
çisidir.
bir matbu basımdan daha fazlasıİçerisinde sosyalojiden psikolo- dır. Bizlere ışık tutan geçmişimizjiye, edebiyattan sanata, birçok ko- deki kalem erbablarının açtığı yolnunun yer aldığı dergide birbirin- da, o ışığı daha ileriye taşımaktır.
Bireylerin kendini toplumdan den değerli kalemlerin şiirleri de Toplumda kaybolmuş bir değerdir
soyutladığı, muhabbet, samimiyet, yer almaktadır.
Nüktedan kişi olmak.
vefa gibi kavramların içinin boBunu topluma kazandırmaya,
Ayrıca ülkemizde kültürel anşaltıldığı, sevginin ve hoşgörünün
üretilen
fikirleri hayata dahil etmeneredeyse unutulduğu şu dönem- lamda rol model olan, gençlerimi- ye, edebiyatımızın gönül insanlarıde; Nüktedan yüzlerde tebessüm zin yoluna ışık tutan şahsiyetlerin nı, gönül insanlarıyla buluşturmahayatları da sayfalarda önemli bir
bırakmayı benimsemiştir.
yer tutmaktadır. Alanında uzman ya geldik.
İdealleri çerçevesinde, hiçbir olu- yazarların hayata dair analizleri,
Yeni sayılarımızda da toplumun
şumdan destek almadan, hiçbir sinema dünyasında ses getiren ya- gelişimine katkı sağlamak ve fikri
oluşuma bağlı kalmadan fikirlerin pıtların incelenmesi de olmazsa ol- yönde bir duruş sergilemek için
özgürce dile getirildiği bir plat- mazlarımızdandır.
nüktedan kişiliğimizle sizleri sayformdur. Edebiyata temiz ve özgün
Kısacası Nüktedan olmak; kır- falarımızda ağırlamaya devam
bir pencereden bakan, söyledikleedeceğiz.
rine nükte katan, vermek istediği madan dökmeden, gülerek güldü-
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FANZİN İLE TECRÜBE
Av. Kübra Temiz

Önce biz elleri cebe attık sonra akrabaların vs. desteğiyle
parayı toparlayabildik. Fanzin çıkarmamızı çok olumlu gören
bir abinin bizi yönlendirdiği yayınevinin sahibi ile bu sefer
zorlu bir süreç başlamıştı. Bizim netleştirdiğimiz her konuda
değişiklik yapma hakkını kendinde buluyordu.
Herkesin hayatında dönüm
noktaları vardır. Gençlerin
gözünden baktığımızda en
önemli dönüm noktaları sınavlardır herhalde. Lise sınavları, üniversite sınavları…
Hayatımızda aşırı önem teşkil etmezken, en önemli şeymiş gibi hayatımızın ortasına
oturmasına sebep ne sizce?
Yaşanılacak onca şey esas üniversiteden sonra başlarken
hayat sanki üniversitenin bitmesiyle duracakmış hissine
ne demeli peki? Lise sınavında doğru yaptığı iki soruyu
yanlışlıkla boş bırakan gencin
o aşırı mutsuz hali şimdi hepimize gereksiz geliyor elbet.
Zamanla öğrendik çünkü hiçbir şeyin son olmadığını, bitti
denilen yerden tekrar başlanabildiğini, gayretin çoğu sıkıntıya deva olduğunu.

ve köklü bir üniversitede bu
deneyimi yaşamanın ve büyük bir şehirde sosyal yönlerini geliştirmeye çalışarak
zamanı
değerlendirmenin
kıymetini nasıl ifade ederiz
bilemiyorum. Ha, buldum.
İşte bu bir dönüm noktası
olabilir. Bu lütfa erişmiş biri
olarak üniversitede öncesinde
deneyimleyemediğim birçok
şeyi tecrübe etme imkânım
oldu.
Geçmişe dönüp baktığında
en zorlu ama aynı zamanda
en etkili deneyimin neydi diye
soracak olursanız bir avuç arkadaşla çıkardığımız fanzini
söyleyebilirim.

yapmak için sahip olduğumuz
gayretti.
Her birimiz farklı bölümlerdeydik. İlahiyat, öğretmenlik,
eczacılık, hukuk gibi. Öncesinde kitap okumaları, hadis
okumaları, manevi temelli geziler yaptık.
Bir gün dernek tarafından
üniversite gruplarının fanzin
çıkarması yönünde büyük bir
teşvik aldık. Teşvik derken
para değil tabi ki. Çünkü bu
aşamada para dışarıdan alınan bir şey değil, senin kendi
cebinden ortaya koyduğun ve
fanzinin basılmasına destek
olacak bir şey. Tamam, ikna
olacak gibi hazırda bekliyorduk hepimiz ama fanzin ne
demek ondan bile habersizdik.

Herhangi bir dini, siyasi
oluşumdan bağımsız sadece
gençleri hedef alan bir dernek
çatısı altında düzenli aralıkBu yönde sorduğum ilk solarla bir grup arkadaşla bir ruda bir arkadaş “Dergi takım
Gereğinden fazla büyüttü- araya geliyorduk.
elbiseyse fanzin pijamadır.”
ğümüz hususları bir kenara
Ortak
noktamız
aynı
ünidemişti. Bu kadar yüzeysel ve
bırakacak olursak üniversitede okumanın, üstelik büyük versitede okumak ve bir şeyler kimine göre yeterli olmayan
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açıklama bize yetmişti.

Olmadı. Tekrar baştan…

Dergide olması gereken zorunlu unsurların fanzinde olmayacak olması, herhangi bir
kısıtlamaya tabi tutulmadan
istediğimiz yön de, istediğimiz tasarımda fanzini çıkarabilecek olmak bizi cezbetmişti. Sonrasında yaşayacağımız
zorluklardan habersiz ilk toplantıları yapmaya başladık.

Kapağın tasarımına karar
verdik ancak büyük bir eksiğimiz vardı: tasarımcı. Grubumuzdan kimse bu tarz tasarımlarda başarılı değildi.
Arayışa girdik ve baya uzaktan
ismen tanığımız, bakanlıkta
Peki. Gelelim büyük sorulaçalışan bir abi bize yardım et- ra.
meyi kabul etti ve kapağı iste-Neden fanzin çıkardınız?
diğimiz gibi tasarladı.
Bu soruya herkesin cevabı
Fanzinin basılması için içe- farklı olabilir. Motivasyon kayrik, tasarım yönünden herşey nağımız her birimizin farklıdır
tamamken bu sefer finansal muhtemelen ama biz birilerisıkıntılar baş gösterdi. Yardım ne ulaşabilmeyi hedefledik.
istediğimiz çoğu kişiden red
Gençlere nesillerdir değişcevabı aldık.
meyen bir yoldan ulaşmayı
Önce biz elleri cebe attık ve sözümüzün kalıcı olmasını
sonra akrabaların vs. desteğiy- istedik. Bu çalışmanın hepile parayı toparlayabildik. Fan- mizin ihtiyacı olan “ hareket”
zin çıkarmamızı çok olumlu haline derman olacağını biligören bir abinin bizi yönlen- yorduk.
dirdiği yayınevinin sahibi ile
-Nasıl bunca zorluğa rağmen
bu sefer zorlu bir süreç başlamıştı. Bizim netleştirdiğimiz kolaylaştı?
her konuda değişiklik yapma
Herkesin belirli görevleri
hakkını kendinde buluyordu. vardı ve başlangıcında hemen
Yaşından ötürü saygı duysak yılmayacak kadar motivasyoda kararlı olduğumuz konu- numuz sağlamdı. Hem bizim
fazlasıyla amatör halimizin gelarda değişikliğe gitmedik.
tirdiği onca zorluk herkes için
Birkaç eklemede bulunma- aynı derecede olmayacaktır.
sına da kendi aramızda yapŞimdi gelelim en büyük sotığımız istişareler sonucunda
ruya:
Bunca tecrübe bir döses çıkarmadık. Bazen karşı
tarafın tavrından ötürü ağla- nüm noktası değildir de nedir?

İlk işimiz fanzine bir isim
bulmaktı. Bu ismin tek yönlü
olmasındansa basit ve birden
fazla anlama gelebilecek, her
seferinde farklı konularla altının doldurulabilecek olmasını
istedik.
Çünkü her sayıda farklı bir
kapakla farklı bir açıdan anlamlandırmayı planlıyorduk.
İsmi bulduk, içeriğe karar
verdik, yazıları kimlerin yazacağını netleştirdik, sonra
tasarımı hakkında konuşmaya
başladık. Kapak nasıl olacaktı,
boyutu nasıl olmalıydı ki insanları daha kolay çekmeli ve
daha rahat yoldaşlık etmeliydi? Bu toplantılarımız saatlerce sürdü; bazen sessiz bir sahilde çimlerin üstünde, bazen
hatırımızın geçtiği bir kafede.
Tam karar verdik, bakalım boyut nasıl olacak bir sayfa çıktı
alıp deneyelim dedik. Baktık.
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dık, bazen aynı şeyi defalarca
düzelttik, bazen aynı yazıyı defalarca okuduk ama yılmadık.
Sonunda oldu. Fanzin basıldı.
Her şeyini ilmek ilmek işleyen
bizler o ağır kolileri de taşıyacaktık elbet.
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Maskeni Tak!

Sosyal Mesafeni
Koru!
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