
Sayıları değ�l sınırları aşan b�r fanz�n: Heyt Be!
Erdem Ş�mşek

Hem ç�zer kadrosu hem okur k�tles� �le uluslararası b�r boyut yakalayan Heyt Be!, okurlarıyla kurduğu �let�ş�mle aynı

zamanda b�r sosyal oluşum olmayı da başarıyor

Kültürel sınırlar �çer�s�nde nasıl tanımlasanız b�r yanı eks�k kalacak, tanımlamaya çalıştıkça el�n�zden kayıp g�decek

kavramlar vadır. Fanz�n de bunlardan b�r�s�d�r. Üzer�ne onlarca anlam yükleneb�l�r ama ne kadar anlam yüklesen�z, y�ne

b�r süre sonra o anlam o zem�nde tutunmaz, kayıp g�der. Genel olarak b�r karşı kültür ürünü d�yeb�l�r�z fanz�nler �ç�n.

Kültür endüstr�s� �çer�s�nde ana akım kurallarının dışında kalan amatör ruhlu derg�ler d�yel�m had� ve tanımları b�r an

önce geçel�m…

Konumuz ve konuğumuz Heyt Be! Fanz�n. Hem kadrosuyla hem de ulaştığı k�tleyle uluslarası b�r boyuta ulaşmış olan

Heyt Be! b�r �llüstrasyon ve m�zah fanz�n�. Beş yılı ger�de bırakırlerken hatırı sayılır b�r k�tle de ed�nm�ş durumdalar.

Üstel�k evde f�lm göster�mler� ve konser g�b� etk�nl�klerle de okurlarıyla aralarında farklı b�r bağ oluşturmuşlar. B�z de

Üç Tutku: Kahve, K�tap ve Ç�kolata Fest�val�’nde tanışma şansı bulduğumuz Heyt Be! Fanz�n’den Den�z Beşer �le fanz�n

dünyasını ve Heyt Be! Fanz�n’� konuştuk.

Beş senede 11 fanz�n

Nasıl yola çıktı Heyt Be! H�kayes� nasıl başladı?

Heyt Be! tam beş sene önce “Ben�m Annem B�le K�tap Yapab�l�r” �s�ml� b�r fanz�n serg�s� sayes�nde ortaya çıktı. Bu

serg�de aldığımız olumlu tepk�ler sonucunda, fanz�n� devam ett�rme kararı aldık. Sedef Karakaş, Barış S�ns� ve ben Den�z

Beşer olmak üzere üç k�ş� tarafından kuruldu. Şu an Sedef Karakaş �le b�rl�kte �k� k�ş� yola devam ed�yoruz. Heyt Be! b�r

�llüstrasyon ve m�zah fanz�n�. Her sayıda farklı temaları ele alıyoruz. Son sayıda sahte popülar�te temasını ele aldık ve �lk

kez Heyt Be!, matbaada basıldı. Evvelden fotokop� �le 400-500 adet basılıyordu. Son sayıda daha büyük b�r baskı yapmak

�sted�k ve matbaada 1000 adet bastırdık. Şu an İstanbul’da 35 noktada mevcut. K�tapçı, galer�, kahve dükkanı ve müz�k

dükkanı g�b� yerlerde bulunab�l�r. İng�l�zce vers�yonları �se Zür�h, Berl�n ve V�yana’da yer alıyor. Heyt Be! Fanz�n,

Türk�ye’n�n �lk fanz�n fest�val� olan İstanbul Fanz�n Fest�val�’n�n de kurucuları arasında yer almaktadır. Bu sene n�san

ayının son haftasında Fanz�n-İst Fest�val adıyla bu fest�val�n dördüncüsünü yapacağız. Beş senede sek�z sayı, �k� müz�k

albümü, b�r tane de Star Wars özel sayısı bastık. Toplamda 11 fanz�n bastık.

Yurtdışında Heyt Be!

Pek� uluslararası boyuta nasıl taşıdınız?

Ben ressamım. Görsel sanatçı olarak çalışıyorum. Sürekl� yurt�ç�nde ve yurtdışında serg�lere dah�l oluyorum. Fransa’da,

Avusturya’da, Rusya’da, Kazak�stan’da, Kırgız�stan’da serg�lere katıldım. Bu uluslararası dolaşımla fanz�n� de İng�l�zce ve

Türkçe basmaya başladık. Yurtdışında çok öneml� fanz�n fest�valler� var. 400-500 katılımcının olduğu, b�z�m k�tap

fuarlarına benzeyen fanz�n fest�valler� var. B�z�mk�s� daha küçük çaplı elbette ama bunun b�r örneğ�n� de İstanbul’da
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Watchmen: Sert b�r dünyada maske, travma
ve ego!
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yapıyoruz. Heyt Be!, bu yurtdışındak� fest�vallere yaklaşık üç sened�r katılıyor. Zür�ch Small Press Fa�r, Z�nefest Berl�n

g�b� fest�vallere katıldık. Ünlü tasarımcı Bülent Erkmen tarafından Par�s’te 60’lardan günümüze bağımsız yayınları ele

alan b�r serg�ye davet ed�ld�k. Heyt Be! Fanz�n, yalnızca b�r fanz�n değ�l, aynı zamanda b�r sosyal oluşum. Evde f�lm

göster�mler�, evde konserler, serg�ler organ�ze ed�yoruz. Açık Stüdyo g�b� organ�zasyonların destekç�s�y�z.

Bağımsız, bandrolsüz, sansürsüz…

Fanz�n kel�mes� s�z�n �ç�n ney� �fade ed�yor. Bu kültürün yaşamasının anlamı ned�r?

Öncel�kle b�lmeyenler �ç�n fanz�n�n ne olduğunu anlatmakta fayda var. Karşılaştığım b�rçok �nsan, bu kavramın �çer�ğ�n�

b�lm�yor. Fanz�n, fanat�ğ�n fan’ı, magaz�n�n z�n’�nden oluşturulmuş b�r kel�med�r. Bağımsız, bandrolsüz, fotokop� �le

basılan yayınları kapsayan b�r ter�m. İçer�s�nde herhang� b�r sansür mekan�zması yok. Denetlenme unsuru yok.

Tamamen özgürlükçü b�r yayılıma sah�p. Bu bağlamda çok daha ger�lla b�r yöntem. Eğer bu bandrollü b�r yayın olsaydı

ve 30 b�n adet basılsaydı, o denet�m mekan�zmaları sebeb�yle hareket alanı maalesef bell� b�r oranda ufalmış olacaktı.

Fanz�n, bu bağlamda çok özgürlükçü b�r ruha sah�p.

Fanz�n �le derz�n arasında

Pek� matbaada basılan bu son sayıya geçt�ğ�n�z anda �ş fanz�n olmaktan çıkmış mı oluyor?

Hayır, aslında değ�l. Çünkü bunun mazeretler� de var. B�z evvelden fotokop�yle 100 adet basıyorduk. Sonra, Heyt Be!

t�rajını arttırdı, 500 oldu. Fotokop� �le 500 basmak, dolar ve euro kuru �le b�z� zorlar oldu. Aynı f�yata matbaada 100 adet

bastık. Y�ne bandrolsüz, y�ne özgürlükçü ruhu devam ed�yor. 1000 adet de aslında ana akım yayıncılık açısından h�ç

büyük b�r rakam değ�l. Ama evet fanz�n adına bükük rakam. B�z� f�k�rsel anlamda temelde değ�şt�rd�ğ�n� sanmıyorum

ama belk� de fanz�n yer�ne derz�n olduk d�yeb�l�r�z. Yan� derg� �le fanz�n arasında b�r oluşuma doğru yönlen�yor olab�l�r�z.

Y�ne de ben bunu da fanz�n olarak n�telend�r�yorum.

 

F�lm göster�mler� ve sosyal medya

Tak�pç�ler�n�z �le aranızdak� �l�şk� nasıl?

Heyt Be! Fanz�n’� sosyal medyada Facebook üzer�nden 3 b�n 500 k�ş� mevcut. Facebook çok öneml� b�r araç b�z�m �ç�n.

Orada tanıtımlarımızı yapıyoruz. Böylce h�ç yan yana gelmed�ğ�m�z okuyuclarımızla b�r araya gelme şansımız oluyor.

F�lm göster�mler� sonrası f�lmlerle �lg�l� tartışmalar yapıyoruz. Sonuçta gayet sam�m� b�r atmosfer ortaya çıkıyır. Bu da
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b�z�m altını ç�zd�ğ�m�z nokta aslında. Bu f�lm göster�mler�nde de b-mov�e’lere ağırlık ver�yoruz. Sansürlenm�ş ya da

göster�m� zor olab�lecek f�lmlere yer ver�yoruz. H�çb�r şek�lde ana akım f�lm endüstr�s�nde karşılaşamayacağımız,

absürd, punk, avangard b-mov�e’ler her zaman öncel�ğ�m�z.

Fanz�ne �lg� artıyor

Esk�yle kıyaslarsak yen� kuşağın fanz�nlere bakışı nasıl?

Şu an b�r �vme kazanıyor fanz�nler. Taleplerde artış görünür durumda. Bundan beş sene önce fanz�n yapan �nsanların ve

fanz�nler�n sayısı bell� b�r sınırda �ken şu anda bu sayı g�tg�de artıyor. Fest�valde buna �vme kazandırıyor. Çok daha

görünür hale gel�yor fanz�nler. Plaklar nasıl günümüzde yen�den popüler hale geld�yse, bu bağlamda fanz�nler�n de

gelecek üç beş sene �ç�nde canlanacağını düşünüyorum.
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H A K K I M I Z D A

Kahvel� Okur, okuma ve kahve �çme ortaklığının sanal

ortamdak� yansımasına dayanır. Bu s�tede kahve

haberler�, kültür sanat ve yaşam haberler�yle beraber

g�der. Kahvel� Okur, yazılı basında yaşanan erozyon

sonucu yen� b�r yol tutan, meslekler�n� �şler�ne olan

saygılarını ön planda tutarak sürdürmeye çalışan �k�

gazetec�n�n ortak g�r�ş�m�d�r. Daha fazlası �ç�n burayı

tıklayın.

G Ö Z Ü N Ü Z D E N  K A Ç M A S I N

Kahvem�z� �çerken ölümden
konuşalım!

Olmaz demey�n: Drone’la kahve
serv�s�!

Daterra: Kal�tel� kahve, sıfır karbon
Chr�s Cornell’ın ardından söylenen

şarkılar 

B İZ E  U L AŞ I N

�nfo at kahvel�okur.com

ya da

�let�ş�m formu �ç�n tıklayın
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