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FANZİNLERİN TARİHİ VE SANALLAŞMA SÜRECİ 

 

Asiland Sinan KARAMAN 

 

Özet: Fanzinler, genellikle sistem dışında yer alan konu ve düşünceleri içeren, finansal 

beklentisi olmayan, anarşist veya kolektif bir yöntemle yazılmış alternatif yayınlardır. 

Fanzinlerin çıkış noktasından kalıplara karşı olduğunu görmek mümkündür. Ancak fanzinler 

içerik olarak kendi aralarında farklılık göstermektedir. Bunlar; karma fanzinler, müzik 

fanzinleri, edebi fanzinler, çizgi roman fanzinleri, siyasi fanzinler, tribün fanzinleri, içeriksiz 

fanzinler olarak ayrılabilir. Bu çalışmada, fanzinlerin tarihçesi ve sanallaştırma süreci detaylı 

olarak ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fanzin, Punk, Sanallaştırma. 

 

HISTORY OF FANZINES AND VIRTUALIZATION PROCESS 

 

Asiland Sinan KARAMAN 

 

Abstract: Fanzines are alternative publications written in an anarchist or collective method, 

without financial expectations, that generally include issues and thoughts located outside the 

system. It is possible to see that fanzines are against molds from the point of origin. However, 

fanzines differ among themselves in terms of content. These can be divided into mixed 

fanzines, music fanzines, literary fanzines, comic book fanzines, political fanzines, tribune 

fanzines, contentless fanzines. In this study, the history of fanzines and the virtualization 

process will be discussed in detail. 

Keywords: Fanzine, Punk, Virtualization. 
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FANZİNLERİN TARİHİ 
VE SANALLAŞMA SÜRECİ

Asiland Sinan KARAMAN

Fanzinler genel olarak sistemin dışında konumlanmış konu ve düşünce-
lere yer veren, maddi beklentisi olmaksızın anarşist ya da kolektif me-

totla yazılmış alternatif yayınlardır. Aslında tanımlara karşı olan Fanzin’in 
genel anlamda bir tanımına bakacak olursak, dilimize Fanzin olarak geçen 
kelime aslında iki farklı sözcüğün birleşiminden oluşmştur. İngilizcede Fana-
tic ve Magazine kelimelerinin kısaltmalarının birleşimiyle oluşmuş olan fan-
zin, finansal amaç gütmeyen, aykırı ve karşıt görüşlerin daha çok baz alındığı 
yazılı bir materyaldir. Fanzinlerin klasik bir çoğaltma yöntemi yoktur, fakat 
en yaygın yayım biçimi fotokopi yöntemidir. Genelde belirli aralıklarla ya-
yınlanan yayınlar değillerdir. Amatör ruhla çıkarılan yayınlar olduklarından 
birtakım avantaj ve dezavantajları vardır. Profesyonel bir hiyerarşiden söz 
etmek mümkün değildir. Aslına bakılırsa genel olarak anarşist yapısı gereği 
bir hiyerarşiden bahsetmek mümkün değildir. Bu durum da hem üretimsel 
hem de mevcut yapının sürdürülmesi açısından yer yer sıkıntılara sebep ola-
bilir. Reklam ve maddi kaygıdan uzak olmalarından dolayı sınırsız özgürlü-
ğe sahiplerdir. Bunun yanı sıra hiyerarşik bir yapıya sahip olmamaları yayın 
anlamında özgürlükçü bir avantaj olsa da, yayının uzun süreler ekibini ko-
ruması ve yayın hayatına devam etmesi açısından dezavantaja dönüşebilir. 

Fanzinlerin ilk çıkış zamanları Stalin dönemine dayanmaktadır. SSCB’de-
ki muhaliflerin yazılarını teksir yöntemiyle çoğaltıp dağıttıkları yayınlar bu 
alternatif yayın türünün atası sayılmaktadır. 1950’lerin ortalarında yayınla-
nan bu yayınlardan sonra 1970’lerin müzik temelli alt kültürlerinin palaz-
landığı yerlerde ortaya çıktığı görülmektedir. Fanzinler İngiltere’nin Punk 
kültürüne dair bir alt kültür olarak karşımıza çıkmaktadır. Punk kendi giyim 
tarzını, anarşist felsefesini oluşturduğu gibi edebiyat kültürünü de oluştur-
muştur. Bu noktada da fanzinler devreye girmiştir.

Punklar içinde bulunduklan durumu protesto etmek için ellerindeki her 
malzeme ile bedenleri de dahil, kendilerini ironik bir biçimde “toplumsal 
atık” olarak sunma çabasına girmişlerdir. Köle kıyafetleri, zincirler, deriler, 
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dayatılan cinsiyetçi modaya karşı androjenlik, parçalanmış giysiler, Mohawk 
adı verilen rengarenk ve dikleştirilmiş saç biçimleri ve punk sembollerinden 
bedene iliştirilmiş çengelli iğne gibi aksesurlar bir antici kaygının tezahü-
rüdür. Punk anti-modadır. Amacı geleneksel kalıplar içinde yaşayan top-
luma karşı algıyı bozmaya yönelik bir protestodur. Bununla birlikte ayrıksı 
konumlanan punk kültürü kendi dayanışma ve iletişim ağını da yaratmıştı 
fanzinler. Kültür ve sanat endüstrisine ve sisteme karşı bir direniş olan fan-
zinlerin varoluş nedeni yadsıma, reddetme talebi ve çağrısıdır. Fanzinlerin 
punk eylem yaşam biçiminde oldukça önemli bir yeri vardır. Yeraltı edebiya-
tı içinde görülebilecek ilk Punk fanzini, “Sniffin’ Glue”, Punk’ın “kendi-ba-
şına yap” (do-it-yourself) felsefesini ortaya çıkarmıştır. Bir gitar üzerinde üç 
akorun yerleri gösterilmiş ve şu başlık atılmıştır: “İşte size bir akor, işte iki 
tane daha, hadi şimdi gidip kendi grubunuzu kurun.”

Punklar arasında iletişim ve düşünsel ağ oluşturmasının yanı sıra fanzin-
lerin yaptığı bir diğer önemli katkı ise yıkıcı grafik tasarım estetiğini oluş-
turmasıydı. Çoğunluğu elle yazılan, siyah-beyaz olan ve kaotik bir kolajla 
oluşturulup fotokopi ile çoğaltılan fanzinler sadece dış görünüşleri ile bile 
algıyı bozmaya, kalıpları yıkmaya yönelikti.

İngiltere gibi o yıllarda Türkiye’de de fanzinvari örnekler görülmeye baş-
lamıştır. 70’li yılların çalkantılı siyasi hareketliliği neticesinde edebiyat dergi-
lerinde yer bulamayan bilimkurgu yazarları Antares adında bir yayına imza 
atmışlardır. Dergi özellikleri taşıyan yayın teksirle çoğaltıldığı için kimilerince 
ilk fanzin olarak kabul edilir. Ancak kimilerine göre de ilk yerli fanzin örnekleri 
1991 yılında görülmüştür. O yılın Mayıs ayında çıkan iki dergi ilk örnek sıfatını 
paylaşır. Bunlardan ilki Mondo Trasho, ikincisi ise bugünlerde kendi adıyla bir 
festivalle anılan Laneth’dir. Mondo Trasho sinema, edebiyat, müzik ve sosyo-
loji konularında içeriklere sahiptir. Laneth ise tamamen Heavy Metal alanında 
uzmanlaşmış kişilerce hazırlanmıştır. Önemli bir fark da Mondo Trasho’nun 
fanzin çıkartma idealiyle bir araya gelen bir ekipçe yayınlanmasıydı. Laneth için 
ise bu durum söz konusu değildi. Hatta Laneth o sıralarda çıkarttıkları yayının 
fanzin olarak anıldığını dahi bilmiyordu, ancak bu kesinlikle negatif bir durum 
değildi. Yalnız ilk örnekleri birbirinden ayrıştıran ufak farklardan birisiydi.

Laneth’in ilk 3 sayısı A4 formatında yayınlanmıştır. Dergi çalışanların-
dan birisi bir arkadaşının babasıyla anlaşmış ve bürosunda fotokopilere izin 
vermiştir. Ta ki Laneth’in yazarları fotokopi makinasının tonerini bitirmesi 
üzerine onları kovalayana kadar. Bu olayın akabinde 4. sayıdan itibaren top-
lu çoğaltımda ofset baskı fotokopiden daha ucuza geldiği için ofsete geçiş söz 
konusu olmuştur. İlk sayısı 35 adet basılan dergi, 4. sayısında 500’lük satışa 
ulaşmıştır. 5 farklı şehirde 20’ye yakın müzik dükkanında bulunan Laneth 
1994’e kadar yayınlarına devam etmiştir. Mondo Trasho ise 25 sayıya ulaştığı 
gibi günümüzde de sayıları tekrardan derleme olarak çıkartılan ve ilk yerli 
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fanzin unvanını çoktan alan bir oluşum olmuştur. Yayınlandığı ilk günden 
kapandığı güne kadar formatında ve yayın çizgisinde bir değişiklik yapma-
yan Mondo Trasho, bu özellikleriyle kendinden sonra gelen başta Disguast, 
Antoloji, Mahşer gibi dergiler olmak üzere onlarca dergiyi etkiledi. Laneth 
ise çoğu birebir kopyası olan Mega Metal, Horror News, Moonlight, Mih-
netzine gibi yüzlerce dergi için ilham kaynağı oldu. Genel olarak fanzinlerin 
çıkış noktasından itibaren kalıplara karşı olduğunu görmek mümkündür. 
Ancak içerik olarak fanzinler kendi aralarında ayrılmaktadır: 

Karma fanzinler: İçerik bakımından edebiyat, müzik, karikatür ve hatta 
güncel konulara farklı yorumlar da getiren fanzinlerdir.

Müzik fanzinleri: Müzik fanzinleri ana temasını müzik kültürünün oluş-
turduğu fanzinlerdir. Genellikle punk, rock ya da elektronik müzik ile ilgili 
olan fanzinlerdir.

Edebiyat fanzinleri: Şiir, öykü ve hikâye gibi eserleri barındıran fanzin türleridir.
Çizgi Roman fanzinleri: Çizgi Roman hakkında haber ve bilgilendirici yazı-

lara yer veren fanzin türleridir.
Politik fanzinler: Politik içerikli fanzinlerdir. Bu tür fanzinler, her türlü si-

yasi duruş ve görüş ile ilgili olabilir.
Tribün fanzinleri: Taraftar tribünlerini konu alan fanzinlerdir.
İçeriksiz fanzinler: Herhangi bir belirgin içeriği olmayan, içerisinde her tür-

lü yazı, fotoğraf, kolaj kullanılan fanzinlerdir.
Günümüzde bu türlerde içerik üreten fanzinler katlanarak artmış vazi-

yette. Bununla birlikte fanzinler nispeten alternatif denilebilecek internetin 
kıyısında da yer edinmeye çalışmakta. Ancak bu noktada neyin ağır bastığı 
fanzincilerin yayın platformu seçiminde belirleyici faktör oluyor. Geleneksel 
üretim ve fiziki sonuç mu? Yoksa anti kaygının internet vasıtasıyla daha hızlı 
ve daha çok kişiye ulaştırılma avantajı mı? Aslında webzinelere bakacak ol-
duğumuzda fanzinler kadar yoğun sayıda olduklarını göremiyoruz. Hatta 
öyle ki hatırı sayılır sayıdaki webzine halihazırda varolan fanzinlerin sanal 
uzantıları halinde. Bu konuda Heyt Be! Fanzin’in yaratıcılarından olan Deniz 
Beşer, fanzinlerin sanal ortamda aura kaybı yaşadıklarını ve gerekirse inter-
net üzerindeki pdfleri dahi download edip kâğıt üzerinde okumayı yeğle-
diğini ifade ediyor. Sanallaşmanın genel anlamda fanzinlerin önüne geçme-
mesinin yanı sıra, eskiyi yeni platformda arşivleme imkanı sunduğuna şahit 
olmak mümkün. Genel olarak fanzine ve webzine ikilisini bir çatışmanın iki 
unsuru olarak görmemekte fayda var. Nitekim gitgide tırmanışa geçen oto-
riter yapılar ve kent insanının günden güne artan sorunları hem fanzinlerin 
hem de webzine’lerin sayısında artış sağlıyor. İki platformda da ortak kay-
gılar, sisteme karşı dile getirilen eski-yeni çatışmasından ziyade fanzinlerin 
kısa soluklu yayın hayatlarına çözüm aramak gerekiyor.
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