
FLAPS CLUB İÇERİK ÜRETİM METODOLOJİSİ
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DÜZEN VE İMLA

• İçeriklerde Türkçe dil bilgisi kurallarına dikkat edilmelidir.

• Paragraflar arasında bir (1) boşluk bırakılmalıdır.
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BAŞLIK VE YAZAR YAZIMI

• Yazı başlıkları “Ruhani Bir Sesin Peşinde” gibi sadece 
baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

• Yazar adının tamamı küçük harflerle yazılmalıdır. 
Ör. ömer bolat
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TİPOGRAFİK DÜZENLEMELER

• Araştırmalar gösteriyor ki yazı içerisindeki anahtar kelimeler kalın | bold 
olarak kullanıldığında daha hatırlanır oluyor. Yazılarınızda 

“önemli” metin ve kelimeleri kalınlaştırınız.

• Yapılan alıntılar italik olarak kullanılmalıdır.
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FOTOĞRAF GÖNDERİM, KONUMLANDIRMA VE SEÇİMİ

• Fotoğraflar yüksek çözünürlüklü olarak seçilmelidir. Fotoğrafların üzerinde 
herhangi bir logo, amblem vs. bulunmamasına dikkat edilmelidir.

• Gönderim yapılırken en azından iki (2) fotoğraf gönderilmelidir.
Bunlardan ilki kapak fotoğrafı diğeri ise içeriğin içinde kullanılmak üzere

kullanılmalıdır. *Flaps kapak fotoğrafında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

• Fotoğraflar isimlendirilirken içeriğin adı ve fotoğrafın kullanım alanı
şu yöntem kullanılmalıdır:

ruhani bir sesin peşinde_kapak
ruhani bir sesin peşinde_foto_1
ruhani bir sesin peşinde_foto_2

• Fotoğraflar yazının içine kesinlikle eklenilmemelidir. İsimlendirilmiş
fotoğraflar paragraflar arasına (foto_1), (foto_2) şeklinde yazı halinde

yazılıp flaps tarafından belirtilen yerlere eklenmesi için imlenmesi 
gerekmektedir

• Fotoğrafların metni varsa, 
(foto_1) İzlanda’da bir kış güneşi şeklinde yanına yazılmalıdır. 
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KAYNAKÇA

• İçerikte yapılan alıntılar eğer eserdense,
Yazarın Soyadı, Adı (Yayın Yılı), Kitabın Başlığı 

(Serinin İsmi, Yayınlandığı Yer: Yayın Evinin İsmi).
şeklinde yazılmalıdır.

Ör.
Meriç Cemil, 1978, Mağaradakiler, İletişim Yayınları

• Bir video konuşmasından alıntılama yapılıyorsa da, videonun adı
ve bağlantısı eklenmelidir.

Ör.
Zenginliğin Büyük Sırrı | Emin Çapa | TEDxIstanbul - https://youtu.be/QlAIjPGP2jg

6

ETİKETLER

• İçeriklere hem internette hem de site içerisinde daha kolay
ulaşılabilmesi adına, içeriğin içinden en az 5 en fazla 10 adet

“önemli” kelime seçilerek metnin sonuna eklemelidir.

Ör.
Kutsallık, Tarih, Düşünmek, Medeniyet, Seçkinlik, Seçmek

şeklinde yazılmalıdır.

Tarihi Ele Alma Üzerine

İnsan nereden geldiğini, nereye gitmek istediğini uzun uzun düşünür. Varoluş onun için yetmez ve 
mevcudiyetine yüksek anlamlar katmak ister. Bu konuda yardıma koşan ilk kurtarıcılardan biri tarih 
olur.

(Foto 1) 1925, Türkiye Büyük Millet Meclisi.

Kişi, tarih sayesinde geçmişe bakıp ilişki kurmaktan kıvanç duyacağı bir kutsal bulur. Bu kutsal öte 
dünyayı muştulayanlardan olmak zorunda değildir. Dünyada büyük başarılara imza atması da iş 
görür. Örneğin geniş topraklara hükmetmesi de, tarihe not düşer gibi eserler yazması da, zamana kafa 
tutacak abideler yükseltmesi de bir başarıdır. Bulunan bu kutsal ile bağ kurmak kişiye gurur vermeye 
başlar. Çünkü o da büyük başarı potansiyeli taşıdığına inanır. Tıpkı tarihi anne babaları gibi. Artık 
nereden geliyor ve nereye gidiyor olduğuna bir cevap bulmanın sevincini yaşar. 

(Foto 2)

İşler buraya kadar gayet güzel ilerler. Fakat kişi, tarihi anne babalarının o değerleri nasıl ürettiğini 
ve sonraki kuşaklara nasıl aktardığını anlamaz ise bu kutsal varolmaya devam edemez ve onunla 
çevresine/hayatına hakimiyet kuramaz. Yani pragmatik sebeplerle seçilmiş normatif dünyalar, içinde 
bulunduğumuz gerçek hayat ile temas edemez ise varlığını sürdüremez. Sadece kan veya gönül bağı 
ile bir millete, tarihe bağlı olmak bizi esas anlamı ile o topluluğun temsilcisi ve taşıyıcısı yapmaz, en 
fazla üyesi yapar. Bir millete ya da ulusa sadece ait olanlar ama herhangi bir düşünsel emeği olmayan-
lar ise kendi kutsallarına gelen ilk eleştiriyi savaş sebebi olarak görür. Yalnızca ait olanlar yapılan 
eleştirilere cevap veremedikçe sinirlenir, sinirlendikçe cevap veremezler. Kaldı ki bu kimseler dünyayı 
da tanımadığı için herkesi kendisine düşman sayar. 

PRAGMATİK SEBEPLERLE SEÇİLMİŞ NORMATİF DÜNYALAR

Öte yandan seçmiş olduğu tarihi anne babaları ile herhangi bir kan bağı olmayan fakat düşünce bağı 
ve kültürel mirasçısı olan kişiler, o kutsalın devam edebilmesini mümkün kılanlardır. Çünkü bu 
kişilerin yüzü geleceğe dönüktür. Sahiplendiği değerleri kendi gününde nasıl ifade edeceğini 
bildiği gibi, bunu yarınlara taşımak için gerekenleri de bilir. Kültürlerin temsilcisi ve taşıyıcısı insanlar 
seçilmiş değil, seçen kişilerdir. Bu insanlar kendi varoluşunu inşa edecek kutsallarını, tarihi anne 
babalarını, ulusunun bekasına hizmet edecek değerleri ve ülküleri seçerler. Bu seçim yapan seçkin 
insanların tarihi de ele alırken bir gayesi vardır; düşünmek. Bu düşünme durumunun en veciz ifadesi 
için Cemil Meriç’ten daha uygun bir kaynak gelmiyor aklıma. Meriç durumu şöyle özetliyor: 

“Düşünmek savaşmaktır, bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir medeniyet uğruna savaşmak.”

Bir medeniyet uğruna savaşanlara selam olsun!

ömer bolat

-

Kaynakça: 

Meriç Cemil, 1978, Mağaradakiler, İletişim Yayınları

Anahtar kelimeler: 

Kutsallık, Tarih, Düşünmek, Medeniyet, Seçkinlik, Seçmek, Kültür, Varoluş

ÖRNEK İÇERİK


