KUR’ÂN-I KERİM’İN ANAHTARI (FATİHA SURESİ) KONULU KOMPOZİSYON
YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Amaç
Gaziantep ili genelinde düzenlenen KUR’ÂN-I KERİM’İN ANAHTARI (FATİHA
SURESİ)’ konulu kompozisyon yarışmamızın amacı; varlığımızı değerli kılan yüce kitabımız
Kuran-ı Kerim’i hayatlarımızın merkezine almak, insanlığı Kuran ahlâkıyla tanıştırmak,
mukaddes dinimiz İslam’ın öğretileri çerçevesinde manevi bir iklim oluşturmak, yazarlarımızı
dil kurallarına uygun olarak yazmaya özendirmek ve genç nesillerimizin milli ve manevi
şuurunun güçlendirilmesini hedeflemektedir.
Yarışmanın Konusu
Resül-i Ekrem (S.A.V.) Cebrail aleyhisselam ile otururken yeryüzüne ilk defa inen bir
melek huzuruna gelmiş ve ''Sadece sana verilen, daha önce hiçbir peygambere verilmeyen iki
nur sebebiyle seni tebrik ederim'' diyerek bu iki nurun Fatiha suresi ile Bakara suresinin son iki
ayeti (Amenerresulü) olduğunu bildirmiştir.
Bu yarışma, duaların en üstünü yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim’in özü ve temeli,
okunmadığı takdirde namazımızın eksik kalacağı, Resül-i Ekrem (S.A.V) aracılığı ile bizlere
bildirilen Fatiha suresinin, derin manasıyla tanışmak ve faziletlerinden nasiplenmek için
düzenlenmektedir. Bu kapsamda yarışmacılarımız, Kur’an’ı Kerimin anahtarı olan ve aynı
zamanda Kur’an’ı Kerim’in ilk suresi olan Fatiha Suresini merkeze alarak, çıkarımları ve Fatiha
Suresi özelindeki yapacakları okuma ve araştırmalarının bir neticesi olarak kompozisyon
yazılması istenmektedir.
Not: Ek 1’de Fatiha suresinin kısa açıklamalı meali yer almaktadır.
Yarışmayı düzenleyenler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Kapsam
Bu yarışma Gaziantep ili ve ilçelerine özel bir yarışmadır. Yarışmaya, 15-27 yaş aralığında
olan her genç başvurabilir.
Başvuru
1. Yarışmaya 15-27 yaş aralığında olan her genç başvurabilir
2.

Eserlerin kompozisyon özelliklerine uygun olması gerekmektedir.

3. Metinler, 1,15 satır ve paragraf aralığıyla, 12 punto büyüklüğünde, Times New
Roman yazı tipiyle, Word standart kenar boşluklarına uygun olacak şekilde, 2-5
(iki-beş) sayfa arasında yazılacaktır. (En az 2, En fazla 5 sayfa)
4. Yazım kuralları açısından Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu esas
alınacaktır.

5. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, yazarı hususunda ihtilaf veya
şaibe bulunan eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm
haklarından feragat etmeyi kabul etmiş sayılacaktır.
6. Yarışmaya katılan eserlerin her türlü telif hakları Gaziantep Büyükşehir
Belediyesine ait olacaktır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yazarların
isimlerine yer vermek kaydıyla eserleri kullanabilecektir.
7. Her yarışmacı en fazla bir kompozisyon ile katılım sağlama hakkına sahiptir.
8. Yarışmaya katılanlar kompozisyonlarını yarisma@gaziantep.bel.tr adresine .Doc
veya .Docx (Microsoft Word) uzantılı olacak şekilde kullandığı kaynaklarının
yazarlarını ve yayın evlerini ekleyerek, İsim-Soyisim, T.C, İletişim Bilgisi ve
İkametgâh adresi ile birlikte gönderecektir.
9. Yarışma başvuruları 20.08/2020 Saat 08.30 de başlayıp, 25/09/2020 Saat 17.00
de sona erecektir.
10. Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik
ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Puanların eşit olması halinde ödül doğum
tarihi itibari ile yaşı küçük olana verilecektir.
11. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu kendilerine gelen kompozisyon
yazımlarını, EK-2 Eser İnceleme ve Değerlendirme Formundaki kriterlere göre
inceleyecektir. Seçici Kurul’un değerlendirme sonucu katidir, sonuçlara itiraz
hakkı yoktur.
12. Kazananlar Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait resmi Sosyal Medya
hesaplarından ve Resmî Web Sitesi üzerinden açıklanacaktır.
13. Yarışmaya başvuruda bulunanlar şartnamedeki tüm maddeleri aynen kabul
etmiş sayılır.
14. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yarışma şartnamesinde değişiklik yapma,
yarışmayı erteleme ve iptal etme hakkına sahiptir.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğü
Sekretarya İletişim Bilgileri:
Erkan HEZER
0342 211 12 00 /1271
Sorularınız için Twitter adresi: gbbegitimvegon1

EK:1
Fâtiha; başlangıç demektir. Bir bitki tohumu nasıl o bitkinin dallarını, yapraklarını,
meyvelerini ve diğer özelliklerini özünde barındıran bir çekirdek programı ise, Fatiha’da
Kur’an’ın çekirdeği, özü ve özetidir. Peygamberliğin ilk yıllarında indirilmiştir.
Bütün olarak gönderilen ilk sûre olup, yedi ayetten oluşmaktadır. Fâtiha, Yüce Yaratıcı
huzurunda kulun, en içten şükran ve minnettarlık duygularıyla O’na yönelişi, O’nun sınırsız
merhameti, adâleti, kudreti, cömertliği, yüceliği önünde saygıyla boyun eğişidir. Fâtiha, Allah
ile kulu arasında ezelî ve ebedi, şerefli bir kulluk antlaşmasıdır.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla! Beni yoktan var edip üstün yeteneklerle
donatan ve kulluk göreviyle yeryüzüne gönderen sonsuz şefkat ve merhamet sahibi yüce
Rabb’imin adıyla, O’nun verdiği güç ve yetkiye dayanarak ve yalnızca O’nun adına okuyor,
söylüyorum:
1. Hamd, âlemlerin Rabb’i Allah’a aittir.
Her türlü övgüye, teşekküre lâyık olan sadece O’dur. Gerçek anlamda övülmek O’nun
hakkıdır ve yalnızca O’na yaraşır. Çünkü kâinatı yoktan var eden,tüm canlıları besleyen, terbiye
eden, yöneten ve yönlendiren gerçek efendiniz, sahibiniz, yöneticiniz O’dur. Her varlığı kendi
yaratılışındaki hikmete uygun niteliklerle donatan, onları daima iyiye ve güzele doğru
yönlendirerek her şeye hedefini ve yolunu gösteren; kulağa duymayı, göze görmeyi, güneşe ışık
vermeyi, kelebeğe uçmayı, çiçeğe açmayı, ağaca meyve vermeyi öğreten O’dur.
O hâlde, bütün iyiliklerin, güzelliklerin kaynağı olan Rabbinizi tüm kalbinizle överek
yüceltmeli, en derin saygı ve şükran duygularıyla O’nun hükümlerine boyun eğmeli ve yalnızca
O’na kul olmalısınız.
2. O, Rahmândır; çok şefkatli, çok merhametlidir.
Sizi sizden çok sever, size sizden daha yakındır. O’nun sonsuz rahmet ve şefkati, bu
dünyada mümin-kâfir ayrımı yapmaksızın tüm varlıkları kuşatmıştır. O, Rahîmdir. Rahmetini
tamamlamak üzere bu Kitabı göndermiş ve onun ışığında yürüyen bahtiyarlara, ahiret hayatında
sonsuz mutluluk ve kurtuluş müjdesini vermiştir. Fakat O, çok şefkatli, çok merhametli olmakla
birlikte, hikmetli ve adaletlidir de:

3. Din Gününün Mâlikidir.
Gerçekleşeceğinde asla şüphe olmayan, Yargı Gününün hâkimidir. O Gün tüm insanlar
yapıp ettiklerinden hesaba çekilecek ve böylece, hiçbir iyilik mükâfatsız, hiçbir kötülük cezasız
kalmayacaktır. O Gün, size dünyada emânet olarak verilmiş olan gücünüz, irâdeniz ve tercih
hakkınız elinizden alınacak ve ilâhî hükümranlık tüm dehşet ve ihtişamıyla tecellî edecek.
Sesler kesilecek, başlar öne eğilecek ve Mutlak Hâkim, en âdil hükmü verecek: İyiler
cennete, kötüler cehenneme! O hâlde, ey Rabb’imiz! Tüm içtenliğimizle Sana söz veriyoruz:
4. Sadece Sana kulluk ederiz; yalnızca Sana ibâdet eder, bütün emirlerine kayıtsız şartsız
itaat ederiz.
İyiyi-kötüyü, güzeli-çirkini, doğruyu-eğriyi belirlemede, kendimize yalnızca ilâhî
ölçüleri rehber ediniriz. Ve ancak Senden yardım dileriz. Her türlü iyiliğin, güzelliğin Senin
elinde olduğunu bilir, Senin iznin ve onayın olmadıkça hiçbir dileğin gerçekleşmeyeceğine
yürekten inanırız. Dertlerimize devâyı, hastalıklarımıza şifâyı, sıkıntılarımıza çareyi ancak
Sende arar; gerekli tedbirleri almakla birlikte, Senden başka hiç kimseden, hiçbir varlıktan
medet ummayız. Sadece Sana yalvarır, yalnızca Senin kudret ve merhametine sığınırız.
5. Ey Rabb’imiz! Bizi, insanın doğal yapısıyla; duyguları, eğilimleri ve ihtiyaçlarıyla
birebir örtüşen, varlık kanunlarıyla tam bir uyum ve âhenk içinde olan o dosdoğru yola,
insanlığı hem dünyada, hem de âhirette mutluluğa ulaştıracak o apaydınlık yola, yani İslâm
yoluna ilet.
6. Nîmet verdiğin kimselerin, insanlık tarihi boyunca, tevhid sancağını elden ele taşıyan
Peygamberlerin ve onların izinden yürüyen âlimlerin, şehitlerin, salihlerin yoluna…
7. Gazâba uğramışların, hakîkati pekâlâ bildikleri hâlde, dünyaya ve dünya nîmetlerine
aşırı bağlılıkları yüzünden ilâhî irâdeye başkaldıran; bu yüzden dünyada ve âhirette Senin
gazâbını hak eden azgınların yoluna değil yâ Rabbi ve sapmışların, bidat ve hurâfeleri ‘iyi
niyetlerle’ Allah’ın dinine ekleyerek hak dinden sapan, âhireti kazanma adına dünyayı ve dünya
nîmetlerini inkâr eden; okuma, öğrenme ve düşünme yeteneklerini kendi elleriyle körelterek,
cehâlet ve bağnazlık zindanlarında bocalamayı “Allah’a yaklaşmak” zanneden o şaşkınların
yoluna değil…
Allah’ın Elçisi (s) bu sûrenin sonunda “Âmîn!” yani “Duâmızı kabul eyle, yâ Rab!” derdi.
(Mahmut Kısa/ Kısa açıklamalı Kur’an’ı Kerim Mealinden alıntıdır)

KUR’ÂN-I KERİM’İN ANAHTARI (FATİHA SURESİ) KONULU KOMPOZİSYON
YAZMA YARIŞMASI PUANLAMA VE YARIŞMA TAKVİMİ
2020

EK:2

PUANLAMA
1-Kompozisyonda Plan (Başlık,Serim,Düğüm,Çözüm ve Kağıt Düzeni)

10

2-Noktalama

15

3-İmla

15

4-Anlatım Özellikleri ve Özgünlük

20

5-Konuya Hakimiyet ve Ana Duyguyu Verebilme

40

TOPLAM

100
YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Onaylarının alınması

15.08.2020

Yarışmanın Duyurusunun Yapılması

20.08.2020

E-mail Gönderimleri için Son Başvuru Tarihi
Değerlendirme Tarihi

25.09.2020
26.09.2020/
30.09.2020

Sonuçların İlanı Tarihi (İlk Üç Derece ve Mansiyon ödüller ilk 10)

5.10.2020

Ödül Töreni Tarihi

İlan Edilecek

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü

4000 TL

İkincilik Ödülü

3000 TL

Üçüncülük Ödülü

2000 TL

500 TL
Mansiyon Ödülü: 4-10 arasındaki 7 (yedi) eser sahibine
Seçici Kurul Özel Ödülü: Dereceye giren 10 esere Kısa Açıklamalı Kur’an’ı
Kerim Meali

