
Değerli Katılımcılar,

Sainte Pulcherie Fransız Lisesi’nin düzenlediği « Liseler Arası Edebi Makale Yazma Yarışması » sekizinci 
yaşında. Makale yazma yarışmamız  toplumcu  sanata emek veren, “An’ların Uzun Soluklu Yazarı” 
Adalet Ağaoğlu ile devam ediyor.

Adalet Ağaoğlu, onurlu bir hayat mücadelesinin, hayatı savunmanın, başkaldırının, düşüncenin, 
arayışın, yaratma sancısının  Türk edebiyatındaki temsilcisi olarak “başkaldırı edebiyatı” kapsamına 
alınabilecek yazarlarımızdandır. Yazdığı eserlerde geçmişle  bir hesaplaşma içinde olan Adalet Ağaoğlu,
bu hesaplaşmayı kimi zaman geçmişte yaşanan siyasi olayların üzerinden kimi zaman ise roman 
kahramanlarının aydın kimliği üzerinden yapmaktadır. Yazarın “Olimpos dağının tepesinde neden 
hâlâ tanrılar oturtuyoruz? Neden omuzlarımızı hep birlikte o dağların altından çekmiyoruz?” 
söyleminde ifade ettiği gibi aydın kimliğiyle cesurca hesaplaşması, Adalet Ağaoğlu’nu, bu yılki edebi 
makale yarışmamızın üzerinde konuşulacak yazarı olarak belirlememize neden oldu.

 Can Yücel’in deyimiyle  ‘’Sen Türkiye’nin En Güzel Kazasısın’’ın kazazedesi, Adalet Ağaoğlu’nu,  
tanımak ve tanıtmak için siz gençlerin katılımlarını bekliyor, hepinize başarılar diliyoruz.

 “Her şey yolundaysa ne diye yazmaya, çizmeye, çalıp oynamaya sıvanılsın ki? Farkına 
varabildiğiniz haksızlıkların, taşınamaz hale gelmiş ikiyüzlülüklerin dışavurumu küfürle, şiddetle, 
ölüm ve kıyımla değil, ancak ve ancak estetik boyutların kurgulanmasıyla mümkün olup, bu da 
küfürbazın, katilin, faşistin dönüp kendine bakmasına, kendisiyle hesaplaşmasına yol açabilir. Buna 
‘eğitmek’ değil de ‘kendine getirme kültürü’ diyelim artık. Yabancı bir yazarın şu sözü hiç aklımdan 
çıkmaz: “İnsanoğlunun en hayırlı belâsı çaresizliktir.” Adalet Ağaoğlu

 ● Yukarıdaki alıntılardan hareketle “Adalet Ağaoğlu’nun eserlerinde ‘Aydın bunalımı’ ” konusunu ele 
alan edebi değerlendirme (makale) yazısının oluşturulması

● Yarışmaya lise 9-10-11 ve 12.sınıf öğrencileri katılabilir.

● Tezinizi Adalet Ağaoğlu’nun en az 3 eserine göndermeler yaparak açmalısınız.

● Aşağıda verilen makale planına göre yazınızı oluşturmanız beklenmektedir.

GİRİŞ: Seçilen konunun size niçin ilginç ve önemli geldiği, ayrıca neden üzerinde çalışılmaya değer 
olduğu belirtilmelidir. Bu aşamada araştırma sorusuna verdiğiniz yanıt , yani teziniz açıkça ifade 
edilmiş olmalıdır.

GELİŞME: Bu bölüm tezinizi açmaya, kanıtlamaya yarayacak olan bölümdür. Araştırılan bilgiler, 
yorumlar, eserlere göndermeler uygun yerlerde kullanılmalıdır. Farklı yorumlar yapmaya uygun 
seçilmiş bilgiler , yorumlar tartışılmalıdır. Bilgiler ve yorumlar hem değerlendirilmeli hem de 
çözümlenmelidir.

SONUÇ: Araştırma sorusunun ve tezinizin ulaştığı sonucun açıkça belirtildiği bölümdür.

● Yazılar en fazla 1500 sözcük olmalıdır.

● Tüm yazılar bilgisayarda (12 punto, bir satır boşluklu, Times New Roman) yazılmalıdır.

● Yarışma yazılarını pdf olarak göndermeyiniz.



● Yarışma yazıları aşağıda belirtilen iletişim adreslerine elektronik ortamda gönderilmelidir.

Başvuruların okulumuz öğretmenleri: 

Huriye İm ( huriye.im@sp.k12.tr) ve Neşe Serdar( neşe.serdar@sp.k12.tr) 'a yapılması gerekmektedir.

● Katılımcı okullar, gönderdikleri makale sayısını maillerinde bildirmelidir.

● Yazıların katılımcı tarafından yazılması önemlidir.

● Yazıların katılımcının öğretmeni tarafından okunup, onaylanmış olması gerekmektedir.

● Yazıların, Türkçenin dil kurallarına, yaratıcılığa, özgünlüğe uygunluğu önemlidir.

● Ekteki kapağın doldurularak yazılarla gönderilmesi zorunludur.

Son katılım tarihi: 28.03.2018

Ödül töreni: 04.05.2018

ÖDÜLLER:

1. kitap seti, notebook.

2. kitap seti, hediye çeki.

3. kitap seti, hediye çeki.

MANSİYON ÖDÜLLERİ:

1. Türkçeyi kullanım gücü.

2. Akademik dürüstlük.

3. Araştırma kapsamı.

4. Özgünlük.

Mansiyon ödülleri kapsamında kazananlara da kitap seti hediye verilecektir.

Not: Yarışmamızda derece alan ve yayımlanmaya değer görülen çalışmalar bir kitapta derlenerek

yayımlanacaktır.

JÜRİ ÜYELERİ: 

Jale Parla, Murat Yalçın, Haydar Ergülen, Doğan Hızlan

Okul adres: Sainte Pulcherie Lisesi Çukurluçeşme Sok. No: 7 Parmakkapı 34433 Beyoğlu / İSTANBUL

Tel: 0212 244 25 36 / 292 00 01 - Fax: 0212 252 70 24 / 244 56 79

EK:



ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:

TELEFON NUMARASI:

EMAİL ADRESİ:

EDEBİ DEĞERLENDİRME YAZISININ ADI:

KATILDIĞI OKULUN ADI:

TELEFON NUMARASI:

EMAİL ADRESİ:

ÖĞRETMENİN ADI SOYADI :

TELEFON NUMARASI:

EMAİL ADRESİ:


