Bir kitabın okuyucuya gelene kadar, geçtiği üretim
aşamalarını düşünerek Başak için bir hareket planı hazırla.

Hareket Planı

Bir kitabın üretim
aşamalarını
araştırmamız
gerekiyor.

Yani, kitap bizim
elimize gelene kadar
olan süreci mi?

Evet.

Başak’ın Çalışması

Kağıt fabrikası

KÂĞIT ÜRETİMİ
Paketleme

İlk hammadde

Matbaanın satın alma görevlileri

İkincil
hammadde

Kâğıdın yeniden
Matbaaya yolculuk

kullanımı önemli.

Bir Yazarın Özellikleri

YAZAR

Editörün
odası

Müthiş bir yazar!
Yazar adayı bu
sandalyede oturmuştu.

Gelecek vaat ediyor. Basalım!
Yok… Bence işe yaramaz.

YAYINEVİ

MATBAA

1. Başak’ın hazırladığı çalışmayı incele.
2. Sürecin aşamalarını belirle ve sırayla yaz.

3. Önceki sayfaya dönüp bir yazarın sahip olması gerektiğini düşündüğün özellikleri kutucuğa yaz.

OKUMADAN
ÖNCE
ARAŞTIR.

forma
kırma
e-kitap
dizgi

?

İnternet sitesinden ayın en çok satılan kitaplarını öğren. Sınıfta paylaş.

Yazdığı bir kitabın yayımlanmasını isteyen bir kişi, bunu bir
yayınevine gönderir. Kitabın basılıp basılmayacağına yayıncı karar
verir. Eğer kitabın değerli olmadığı ya da iyi satış yapmayacağı
kanısına varırsa kitabı yayımlamaz, yazarına geri verir.

Yazar, kitabını yayımlayacak bir yayınevi bulmak için başka
yayıncılara başvurur. Hiçbir yayıncının kitabı yayımlamayı kabul
etmemesi durumunda, kitap ya yayımlanmadan kalır ya da kişi
kendi maddi olanaklarıyla kitabı yayımlar.
Aslında günümüzde bambaşka çözümler ortaya çıktı.
Buna ayrıca değinmek istiyorum.

Yayımlanacak metni dikkatle okuyarak yayıma hazırlayan kişi
yayın yönetmenidir. Diğer adıyla editör. Yani ben ve
meslektaşlarım.

Bu okuma ve düzeltme işinin ardından metni matbaaya
-basımevi de denir- göndeririz.

Aşkın Tahaoğlu Yüksel, Editör
Editörün anlattıklarını, senin ona sorduğun sorulara
yanıt olarak düşün. Peki ona neler sordun? Çizgili
yerlere sorularını yaz.

Hayır. Genelde o şekilde işlemez bu kısım. Kitabın biçimini,
boyutlarını, ne tür harflerin kullanılacağını, kitaptan kaç tane
basılacağını ve kullanılacak kâğıdın niteliğini yayınevi belirler.
Fakat çok kitapları çok satılan, satış listelerinde üst sıralarda yer
alan yazarlar için durum farklıdır.

Çocuk edebiyatı yazarlarından Yalvaç Ural, Aytül Akal ve Bilgin
Adalı’yı sayabilirim. Yetişkin edebiyatından da Orhan Pamuk ve
Elif Şafak aklıma ilk gelenler.
İşin biraz da teknik kısımlarından söz edelim mi?
Tabii… Mekanik dizgi makinelerinin icadına kadar, harfler elle tek
tek dizilerek sözcükler ve satırlar oluşturulur; bundan sonra
satırlar, sayfalar biçiminde düzenlenerek sayfa kalıpları
hazırlanırdı. Mekanik dizgi makinelerinde ise, yazılar satır olarak
dizilir ve makineden çıkan dökme kurşun satırlar bir araya
getirilerek sayfalar oluşturulur. Günümüzde dijital dizgi
yöntemiyle ve bilgisayarlar kullanılarak dizgi yapılır.

Kitap baskıya hazırlanırken yayıncı basılacak kitap sayısına
göre, istenen boyut ve nitelikte kâğıt satın alarak basımevine
gönderir. Bu arada basımevinde dizilmiş olan kitabın "prova"
adı verilen ilk baskıları yapılır. Bu ilk baskı, yazar ve yayıncı
için heyecan vericidir. Kitabın yazarı provaları okuyarak dizgi
yanlışlarını düzeltir; bazen gerekli gördüğü değişiklikleri ve
eklemeleri de provalar üzerinde yapar. Düzeltilmiş provalar
yeniden basımevine gönderilir.
Provalardaki düzeltmelere uygun olarak sayfa kalıplarında
düzeltmeler yapılır. Yayıncı ve yazar kitabın yanlışsız olduğu
kanısına varırsa, baskıya geçilir.
Uzun ve yorucu değil mi?
Bitmedi. Genellikle bir tabaka kâğıdın bir yüzüne kitabın 8
sayfası birden basılır. Aynı tabaka basım makinesinden ikinci
kez geçirilerek, kâğıdın öteki yüzüne 8 sayfa daha basılır ve
16 sayfalık bir forma elde edilir. Daha büyük makinelerde
16'nın katları olarak 32 ve 64 sayfa basılabilir.

Sonra bu satırları okuyan kişinin kitapla ilgili macerası başlar.
Vitrinde görmek, reklamına denk gelmek, tanıtımıyla ilgili bir
yazı okumak, arkadaş tavsiyesi ya da okulla ilgili
zorunluluklar, bizi kitabı almaya yönlendirir.
Okuduğun kitabı seversen, onunla yatar onunla kalkarsın.
Aklın fikrin bir sonraki sayfada olur. Peki, ya sevmezsen?
Yanıtla.
Sor.
Evet, ondan ayrıca söz etmek istediğimi söylemiştim.
İnternet bağlantısı olmadan işlerimizin bir kısmını
halledemediğimiz bir dönem yaşıyoruz artık. Haberleşme, alış
veriş ve bilgi aktarımı için hep beraber internetteyiz. Kitabını
yayımlayacak yayıncı bulamayan yazarlar, web günlükleri
olan blog’ları kullanıyor ve kitaplarını bu blog’larda
yayınlıyorlar artık. Neredeyse maliyetsiz…. Bu yolla
ün kazanan pek çok genç yazar var günümüzde.
Elektronik kitaplar hakkında ne düşünüyorsunuz?
E-kitaplar da yeni yazarlar için bir başka çözüm
yolu. Sadece e-kitap formunda yayımlanan,
baskıya girmemiş kitaplar var hatta. Ünlü yazar
Ayfer Tunç’u biliyorum örneğin ben.
“Havada Bulut”u ve “Harflere Bölünmüş
Zaman”ı, e-kitap olarak yayımlamayı seçti.
E-kitapların sayısı, onları okumayı
kolaylaştırıcı cihazların çoğalıp ucuzlamasıyla
artacak. Belki bir gün, bu cihazlar her kitap
için ayrı birer kitap kokusu bile yayabilirler.
Neden olmasın?

1. Metni anlatan kişinin mesleği ne?
2. Bu meslek dalında çalışanların metinde anlatılan görevleri nelerdir?
3. Kitabının biçimiyle ilgili karar verme hakkına sahip yazarların özellikleri nelerdir?
4. Anlatıcının saydığı çocuk edebiyatı yazarları kimler?
5. Dijital dizgi yönteminden önce, dizgi nasıl yapılıyormuş?
6. Prova nedir?
7. Yayınevlerinin kitabını basmadığı bir yazar için çözüm yolları nelerdir?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Sürecin hangi aşamasında yer almak isterdin? Neden?

2. Bir yayınevi, kitabın satışını arttırmak için neler yapabilir?

3. Elektronik kitap okutucularla basılı kitapların benzer ve farklı yönleri nelerdir?

4. Editörün, son cümlesiyle anlatmak istediği nedir? Bunu önemli bulup bulmadığını gerekçelerinle birlikte açıkla.

Ozan

Başak
Nesnel:

Öznel:

(…)
İlk kitap Ağaç Zamanı’ymış.
Evet, çok heyecanlı.
Ben pek sevmem gerçekçi
olmayan öyküleri.
Ben başladım okumaya.
Kitap 104 sayfa! Her gün
bir sayfa okusam 104
gün sürer.

maNga’ya ben de bayılıyorum!

2

Nesnel yargı ve öznel yargıyı
kendi cümlelerinle tanımlar
mısın?

1

Mesaj kutucuklarının yanına,
nesnel bir yargıysa (N); öznel
bir yargıysa (Ö) harfi koyalım.

3

Bir cümle, hem nesnel hem de
öznel yargılar barındırabilir mi?

maNga kurulduğunda, 2001’miş.
Biz bebekmişiz.
En çok “Bitti Rüya”yı seviyorum
ben.
İkinci albümden o.

Komiksin!
Hadi, bence sen şu Ağaç
Zamanı’na başla artık.

Bir
konu
belirleyip.

Yazım
kurallarına
uygun.

Nesnel öznel
cümleler
kullanarak.

En az 5 nesnel,
5 öznel cümle…

Sarmalın içindeki örneği inceleyelim. Dikdörtgenlerdeki sözcükleri, aynı mantıkla sarmalların katlarına sıralayalım.

ağaç
orman
yaprak
dal
doğa
bitki

parmak
insan
tırnak
kol
el
vücut

hece
harf
paragraf
cümle
metin

varlık
insan
burun
surat
canlı

balık
varlık
istavrit
canlı
yüzgeç

Kökleri eklerle birleştir. Ortaya çıkan sözcüğü yaz.
Değişen, türeyen ya da kaybolan sesi(harfi) göster.

KÖK

EK

toprak
geçit
şurup
araç
ortak
yurt
kitap
durak
burun
ağız
gül
öp
yumuşak
sıcak
küçük
yap
dar
bir
his
red
af
bekle
izle
oyna

-da
-den
-cu
-dan
-ı
-um
-ın
-a
-um
-ın
-cük
-cük
-cık
-cık
-cük
yalnız
-cık
-cik
et
et
et
-yor
-yor
-yor
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AZ ÖNCE NE OLDU?
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