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Kuşbakışı Görüntü

Münazara Salonu

Hükümet Açılış 1 (HA1)
Başbakan

■ Konuyu tanımlar.

■ Statükoyla bağdaşık sorun tespiti
yapar.
■ Gerekliyse, sorunu çözecek bir
model(yasa tasarısı) ortaya koyar.

■ Varsa, modelin sorunu nasıl
çözeceğinin mekanizmasını açıklar.
■ Temel argümanları sunar.

■

Konu

HSK; kadınlara iş hayatında pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır.
■

Tanım

Kadınlar anayasal düzlemde erkeklerle eşit olsa da pratikte negatif
ayrımcılığa maruz kalan toplum katmanıdır. İş hayatı yaşamak için elzem
olan maddi kaynağın sağlandığı yerdir. Pozitif ayrımcılık da bir toplum
katmanının elinde olmayan sebeplerle geri planda kaldıklarında eşitliğin
sağlanması amacını güden bir adalet aracıdır. Örn. Engelli bireyler için
şirketlere getirilen kota.
■

Sorun Tespiti

Günümüzde kadınların ailelerine ve eşlerine bağımlı olmadan
yaşayabilmeleri için ekonomik özgürlüklerine sahip olmaları gerekiyor,
ancak şirketlerdeki pek çok yetkili erkek egemen düşünceleri, kadının
vasfının düşük olduğu düşüncesi veya doğum izni vbg. sebeplerle
kadınları işe alırken çekingen davranıyor.
■

Model (Yasa Tasarısı)

Başvuran yeterli kadın olması şartıyla şirketlere %40 kadın personel
çalıştırma kotası(zorunluluğu) getiriyoruz.

Muhalefet Açılış 1 (MA1)
Muhalefet Lideri

■ HA1’in tanımlarına ve sorun tespitine,
gerekliyse, eleştirilerini sunar.
■ Hükümet modelinin neden
çalışmayacağını açıklar.
■ HA1’in argümanlarına çürütmeler
sunar.
■ Muhalefetin temel argümanlarını
anlatır.

■

Konu

HSK; kadınlara iş hayatında pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır.
■

Tanıma Eleştiri

İş hayatı aynı zamanda kadın/erkek bütün toplumun refahını etkileyen
bir yapıdır. Pozitif ayrımcılık da ancak ve ancak diğer bireylerin hakları bu
durumdan etkilenmediği ve tek yol olduğu sürece uygulanabilir.
Dolayısıyla engelliler için olan uygulamayla kadınlar arasında bir bağlantı
göremiyoruz.
■

Sorun Tespitine Eleştiri

Bazı şirket yetkilileri böyle düşünse de asıl sorun halen kadınların eğitim
konusunda yetersiz kalmalarıdır. Dolayısıyla bugün işe başvuran
adaylarda erkek adaylar kadınlara göre daha dolgun bir özgeçmişle
şirketlerin karşısına gelmektedir. Bizce birini kadın olduğu için işe
almamak kadar sadece kadın olduğu için işe almak da eşit derecede
ayrımcıdır.
■

Modele (Yasa Tasarısına) Eleştiri

Model dile getirilen sorunu çözemez. Çünkü asıl sıkıntı kadınların işe
alınmaması değil, çeşitli görüş ve baskılarla işe dahi
başvur(a)mamalarıdır. Bu tasarı bazı görece vasıflı erkeklerin, ki onların
da aileleri var, işlerini kaybetmesine ve özel sektöre haksız müdahaleye
sebebiyet verecektir. Çalışanların liyakatı, dolayısıyla ekonomi
zayıflayacaktır.

Hükümet Açılış 2 (HA2)
Başbakan Yardımcısı

■ MA1’e çürütmelerini sunar.

■ HA1’in yıpratılmış argümanlarını
destekler ve açık noktalarını kapatır.
■ Yeni argümanlar sunar.

■

Argüman

•

Argüman kelimesi TDK sözlüğüne göre «tez, sav» anlamlarına
da gelse de , asıl anlamı «gerekçelendirilmiş tez»dir.
Parlamenter münazarayı diğer tartışma formlarından ayıran
belirleyicilik de bu gerekçelendirmeler ve nedensellik
kurulumlarıdır.

•

Münazarada bir fikrin sadece ortaya atılması bir önem arz
etmek, asıl önemli olan o fikrin ne kadar iyi
gerekçelendirildiğidir. Dolayısıyla bir konuşmacının 12
argüman anlatması imkansızdır. İdeal olan azami 4 argümanı
jüriyi ikna edecek kalitede anlatmaktır.

Muhalefet Açılış 2 (MA2)
Muhalefet Lideri Yardımcısı

■ HA2’den başlayarak çürütmelerini
sunar. Gerekliyse HA1’in
eleştirilmemiş noktalarına
çürütmeler sunar.
■ MA1’in yıpratılmış argümanlarını
destekler ve açık noktalarını kapatır.
■ Yeni argümanlar sunar.

■

Çürütme

Karşı kanadın argümanlarına saldırmak, mümkünse o argümanları
yıkmak anlamını taşır. Parlamenter münazara dört takımın ayrı ayrı
binalar dikmeye çalıştığı ve takımların maç sonunda en yüksek
binadan en alçağına doğru doğrusal sıralandığı bir oyundur.
Dolayısıyla bina inşa etmek de, karşı binaların katlarını yıkmak da
takıma avantaj sağlamaktadır.
Çürütmeler argüman yapısındaki nedensellik, somutlaştırma ve
bağlantı noktalarından birine veya hepsine yapılır. Argümanı ayakta
tutan yapılara saldırılarak argüman çökertilmeye çalışılır.
Ancak argümanlar için yeterli sürenin kalması için çürütmeleri belli
bir sürede dengede tutmak gerekmektedir. Bu sebeple çürütme
bölümü argüman verecek konuşmacılar için 3 dk.yı geçmemelidir.

Hükümet Kapanış 1 (HK1)
Hükümet Üyesi

■ MA takımına çürütmelerini sunar.

■

■ Kendi takımının münazaraya nasıl
baktığını açıklar.

Maçta açılış takımının hiç bahsetmediği bir argümandır.

■ Açılışın verdiği model maçı
oynanamaz kılmadığı sürece
kapanış da bu çerçevede maçı
oynar.
■ Münazaraya hükümet adına yeni
boyut katar veya anlatılmış
argümanların derin analizini sunar.

Yeni Boyut

Örneğin, Açılış takımı tamamen kadınlara olan somut
katkılardan bahsederken, kapanış takımı etik/ahlaki
düzlemden maça bakabilir.

Veya açılış kadınlar gözünden maça bakarken bu modelin
ekonomiye de katkı sağlayacağı anlatısı maça yeni bir
boyut getirir.

Muhalefet Kapanış 1 (MK1)
Muhalefet Üyesi

■ Öncelikle HK1 konuşmacısının
maça yeni getirdiği noktalar olmak
üzere hükümet kanadına
çürütmelerini sunar.
■ Kendi takımının münazaraya nasıl
baktığını açıklar.
■ Münazaraya muhalefet adına yeni
boyut katar veya anlatılmış
argümanların derin analizini sunar.

■

Derin Analiz

Maçta açılış takımının birkaç cümle söyleyerek sloganvari
geçtiği, yetersiz anlattığı bir argümanı daha iyi anlatarak
derin analiz yapılabildiği gibi aynı argümana farklı bir
perspektiften bakılarak da bu yöntem uygulanabilir.
Örneğin, sosyal yardımların faydaları üzerine bir maçta MA
takımı «ücretsiz sağlık hizmeti, işsizlik maaşı vbg sosyal
yardımın fakirlere olan faydaları»nı anlattıysa MK
takımının «Sosyal yardımların fakirlere olan katkısının
ülkede suç oranlarını düşürerek aslında orta sınıf ve
zengin bireylere de fayda sağlayacağı»nı anlatarak
argümanı daha da ileri taşıması bir derin analizdir.

Veya açılış bir sonuca çok hızlı ulaşmışken kapanış o
sonuca giden süreci «kısa, orta, uzun vadede
yaşanacaklar» olarak bebek adımları gibi daha detaylı
argüman alt başlıkları halinde analiz edilebilir.

Hükümet Kapanış 2 (HK2)
Hükümet Özetçisi

■ MK1 konuşmacısının maça getirdiği
yeni boyut ve/veya derin analizlere
çürütmeler sunar.

■ Pozitif

•

Maçtaki ilk 7 konuşmacıdan en azından
birinin çürütme fırsatı bulunmayan bir fikir
rekabet adaletini sağlamak adına «pozitif
argüman» olarak ortaya atılamaz.

•

Olduğu durumda jüri «pozitif» anlatıyı
değerlendirme sürecine dahil etmez. Bu
takıma bir ceza olarak yazılmaz, jüri pozitif
anlatının olduğu zamanı konuşulmamış
farzeder.

•

Ancak, özet konuşmacısı önceden anlatılan
bir argümana yeni örnekler, somutlaştırmalar
verebilir, aynı argümanı kendi cümleleriyle
daha iyi anlatabilir.

•

Karşı kanada yapılan çürütmeler «pozitif»
olarak değerlendirilmez.

■ Takım arkadaşının anlattığı
argümanları parlatarak destekler.
■ Kendi kanadına ve kendi kanadı
içerisinde kendi takımına avantaj
sağlayacak biçimde karşılaştırmalı
maç analizi sunar.
■ Maça pozitif katamaz.

Muhalefet Kapanış 2 (MK2)
Muhalefet Özetçisi

■

Hükümet Özetçisinin maç analizine
eleştirilerini sunar.

■

■

MK1’in anlattığı argümanları parlatarak
destekler.

•

Maçı belli çatışma noktaları altında toplamaları.

■

Kendi kanadına ve kendi kanadı içerisinde
kendi takımına avantaj sağlayacak biçimde
karşılaştırmalı maç analizi sunar.

•

Takım arkadaşlarının argümanlarını parlatarak ve
diğerleriyle karşılaştırarak kendi cümleleriyle
anlatmaları, spotları takımına çevirmeleri.

•

Kendi kanatlarının neden karşı kanattan üstün
olduğunun karşılaştırmalı anlatısı.

•

Kendi takımının neden açılış takımından görece iyi
olduğunun karşılaştırmalı anlatısı.

■

Maça yeni bir boyut katamaz.

Maç Analizi

Özetçilerden maç analizinde beklenenler:

Özetçilerden maç analizinde beklenmeyen:

•

Maçta anlatılan argümanları sekreter edasıyla aynen
jüriye aktarmak.

