
Gameshow’un Şubat 1996 sayısının kapağı.

Önceki yazı:

“Gerçekleri Silah Yoluyla

Değiştiremezsiniz!”

Sonraki yazı:

Konuk Kitaplığı: Yekta

Kopan

� Menü � Ara

Gameshow Dergisi
Yayınlandığı tarih: 15 Kasım 2011 / Yayınlandığı yer: Boo! Dergisi
Etiketler: boo, dergi, eski medya / Henüz yorum yok

Medya? Tartışmalı konularda kıvırmak adettendir, bir rock müzik
dergisinde Portecho röportajı yayınlanırsa “ama performansları bir rock
konseri havasında geçiyor” diye kıvırarak anında savunma
mekanizmasına geçilip yapılan iş meşrulaştırılır mesela. Ama şimdi biz de
medyayız, Gameshow da medyaydı, ama yer altındaydı.

90’lı yıllar müzik ve edebiyatın haricinde video oyunlarında da fotokopi
fanzinlere sahne oldu. Mert Topçu ve Timur Çataklı tarafından Mart
1995 tarihli ilk Gameshow yayınlandığında bir fotokopi fanzindi ve
sadece 100 adet basılmıştı. İkinci sayı 350 kopyaya çıkınca üçüncü
sayıda ofset baskıya geçme ihtiyacı hissettiler. Dördüncü sayı 900,
beşinci sayı renkli kapak derken dergi 2000 tirajı görüp, arkasında dev
medya gücü olmamasına rağmen on ikinci sayısında hem Yay-Sat ile
anlaşıp bütün Türkiye’deki dergi bayilerine ulaştı, hem de o sayıda
Screamer adındaki yarış oyununu diskette hediye etti. Bunların
sonucunda ise üçüncü sayfaya kocaman puntolarla “RİSK BUDUR!”
yazmayı hak ettiler.

Ben o sayıyı aldığım günü hatırlıyorum, kabul, Screamer için almıştım
dergiyi ve bahaneyle bilgisayarın RAM’ini 4 MB’den 8’e çıkarttırmıştım.
Sonra disket çalışmadı o ayrı… Yaş küçük olunca dergide yazan hiçbir
şeyi anlamıyordum. Oyun terimleri, mavra kültürü, yazarların kendi
aralarında şakalaşmaları… Dergiyi özel yapan şeylerin hiçbiri o yaşıma
hitap etmediği için bir daha da almadım Gameshow’u, büyüyünce
pişman olarak…

Gameshow’un birinci dönemi Eylül 1998’e kadardı, 1 yıl sonra geri döndüler. İkinci dönemleri ilki kadar parlak olmadı, Kasım
2001’de ise kepenkleri bilfiil kapağın üzerine indirdiler. Aynı ekip 1999-2001 arasında FRP&Magic ve Netshow adında dergiler
de çıkardı. Ve burada yerimiz yetmediği için, detay bekleyenleri sadecebirmuze.com adresine yolluyoruz.

Not: Bu yazı Boo! dergisinin 15 Kasım 2011 tarihli ikinci dönem ikinci sayısında yayınlanmıştır.
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Yazıya yorum yap:

Rastgele yazılar
Metin Solmaz: Ehlikeyif Öğlen Yemeğinde

Mortal Sin – Psychology of Death

Mercyful Fate & King Diamond

Moribund Oblivion: “Türk sanat müziğinden ilham almaktayım”

Amebix – Sonic Mass

Mekong Delta – Wanderer on the Edge of Time

Evile – Five Serpent’s Teeth

Sarke – Oldarhian
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