4. Nesir Yarışması
Güçlü kaleminin tesiriyle pek çok zihne yol gösteren ve ortaya
koyduklarıyla Üstad’ımız olan Necip Fazıl Kısakürek’e ithafen
hazırladığımız web sitemizde, bundan önce 3 defa
gerçekleştirdiğimiz şiir/makale yarışmasını bu sene de, konu
ve hediyelerini biraz değiştirerek tekrarlıyoruz.
İçimizdeki

üretkenliği

doğru

bir

yolda

değerlendirmek,

kullanıcılarımızla bağımızı arttırmak, sitemiz adına nitelikli
yazılar elde etmek ve manevî değeri yüksek hediyeleri
paylaşmak gayesiyle düzenlemekte olduğumuz ve dördüncüsünü
gerçekleştireceğimiz nesir yarışması hakkındaki bilgileri
aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Bu seneki yarışmamızın konusu; Üstad’ın şahsının, şahsına ait
bazı yönlerin veya onun kaleminden çıkan kitap, makale veya
şiirlerin herhangi bir şekilde incelenmesi olacaktır. İnceleme
derken, örneğin yalnızca Üstad’a ait bir yazının paragraf
paragraf, dipnotlarla açıklanmasını kastetmiyoruz. Bunu
yapabileceğiniz gibi, Üstad’ın herhangi bir eseri veya
şahsiyetiyle ilgili, kendi izlenim ve fikirlerinizi
barındıran, yayınlanma değeri olan farklı nesir türleriyle de
yarışmamıza katılabilirsiniz. Yarışma konusunu bu şekilde
belirlememizdeki asıl sebep, üretime geçme vaktimizin
geldiğini ve dolayısıyla Üstad’la ilgili gerek akademik, gerek
edebi, gerekse de tahlil değeri taşıyan yazılarımızın sayısını
arttırmak gerektiğini düşünüyor oluşumuzdur. Buna binaen
yarışmaya girecek bazı yazıları, yazarlarından izin aldıktan
sonra dökümanlar bölümüne katmak istiyoruz. Toparlamak
gerekirse yarışma için kaleme alacağınız yazılarda Üstad’ın
şahsını veya eserlerini değerlendirmeniz gerekecektir.
Yarışmaya katılım süresi bu mesajın gönderildiği tarihte
başlamıştır ve 31 ekim 2010 tarihinde, saat 23:59’da sona
erecektir. Süre uzatımı sözkonusu değildir.

Yarışma için kaleme alınan yazılar bu başlık altında
paylaşılacaktır. Bir kullanıcı birden çok yazıyla katılabilir,
fakat her kullanıcı tek yazıyla dereceye girebilir. Yazıların
daha önceden hiçbir yerde yayınlanmamış olması katılabilme
şartıdır. Yöneticiler bu yarışmaya katılamayacaktır.
Bu zaman zarfı içerisinde gönderilen ve yarışma konusuna uyan
makaleler, yarışma neticelendikten sonra Toplantı Odası’nda
yöneticilerimiz tarafından değerlendirilecek ve en yüksek
puanı alan 3 yazı dereceye girmiş sayılacaktır.
Değerlendirmenin, yarışmanın bitiminden itibaren 4 hafta
sürmesi beklenmekle beraber, yoğunluğa göre bu süre
değişebilir.
Yarışma neticesinde dereceye giren kullanıcılara verilecek
hediyeler şu şekildedir.
Birinci için:
* 2 adet 1967 serisine ait Büyük Doğu Dergisi
* Hediyeleri alacak olan kişinin belirteceği, 4 adet Üstad
Necip Fazıl’a ait kitap
* 1 adet n-f-k.com arşiv DVD’si
İkinci için:
* 1 adet 1967 serisine ait Büyük Doğu Dergisi
* Hediyeleri alacak olan kişinin belirteceği, 4 adet Üstad
Necip Fazıl’a ait kitap
* 1 adet n-f-k.com arşiv DVD’si
Üçüncü için:
* 1 adet 1967 serisine ait Büyük Doğu Dergisi
* Hediyeleri alacak olan kişinin belirteceği, 3 adet Üstad
Necip Fazıl’a ait kitap
* 1 adet n-f-k.com arşiv DVD’si
Forumumuzdaki
tıklayınız.
Hediyeler,

yarışma

neticenin

ile

ilgili

ilanını

konuya

mütakiben

gitmek

için

yöneticilerimiz

tarafından sahiplerine gönderilecektir.
Muvaffakiyetler diliyor; yarışmanın hem katılacaklara, hem de
sitemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

