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TARTIfiMA

☛

HAZIRLIK
“Gerçe¤in k›v›lc›m›, düflüncelerin çarp›flmas›ndan do¤ar.” özdeyifli sanki “tart›flma”
için söylenmifltir. Tart›flma; karfl›l›kl› sayg›, hoflgörü, sab›r, zaman, konuflma kurallar›na uyma ve tolerans gerektiren bir etkinliktir.
Siz de güncel bir tart›flma konusu bulup arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z.

YOKUfiA DO⁄RU
Yafllar› oldukça ilerlemifl üç arkadafl, A’n›n Bebek’teki evinde, genifl taraçadan
ara s›ra denize bakarak, her zamanki gibi has›r koltuklara gömülmüfl, edebiyat üzerine
konufluyorlard›. Söz sözü aç›yordu. Ev sahibi, elinde tuttu¤u kahve fincan›ndan bir
yudum içtikten sonra dedi ki:
- La Bruyere’in ileri sürdü¤ü gibi, dünyaya gelmekte geç mi kal›nd›? Gerçekten
her fley söylenmifl midir?
S›ca¤›n verdi¤i yorgunluktan m›, yoksa bu düflüncenin uyand›rd›¤› a¤›rl›ktan m›
nedir, bir sessizlik oldu, üç arkadafl da uzakta süzülen bir gemiye dalarak, birbirlerini
unuttular.
- Olamaz, diyordu B içinden, bu söz do¤ru olamaz. Söylendi¤i günden bu yana
nice edebiyatç›lar geldi geçti. Her fley söylenmifl olsayd›, XIX, XX. yüzy›l›n büyük
yazarlar› elbette ortaya ç›kmazd›.
C’de usundan flunlar› geçiriyordu:
- Hiç de do¤ru düflünmemifl La Bruyere, her fleyi XVII. yüzy›l›n klasik edebiyat
aç›s›ndan gören kiflinin düflüncesi bu. Romantizm, bu görüfl aç›s›n›n de¤iflmesinden
baflka bir fley de¤il. Aç› de¤iflince, eski büyük eserlere yenileri kat›ld›.
Düflüncesinin bu noktas›nda C’nin gözleri A’ya tak›ld›. Ev sahibi gözlerini, kendisine dikmiflti. C kafas›ndan geçenleri karfl›s›ndakiler duymufl gibi birden sesini yükseltti ve A’ya:
-Bu kötümserlik de niye, dedi. Sahi, her fleyin söylenmifl oldu¤unu, bize art›k
söyleyecek bir fley kalmad›¤›na inan›yor musun?
A da B de buna cevap vermedi. fiimdi ikisi birden C’yi daha belli bir biçimde
süzüyorlard›. C ald›rmad›:
-Olur mu böyle fley? Her köflede bir konu, bir gerçek parças› var. Al onlar›, yo¤ur
yo¤urabildi¤in kadar.
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B söze kar›flt›:
-Her fley varsa, niçin büyük eser yok? ‹lk akl›ma geleni söylüyorum, bir K›z›l ile
Kara’n›n eflini günümüzde gösterebilir misin?
-Zaman meselesi bu. Beklemek gerek. Büyük eserler, beklenmedik anlarla
do¤arlar, diye kestirip att› C.
B devam etti:
-Her köflede bir gerçek parças›, bir olay oldu¤u do¤ru. Ama bunlar, görüldü¤ü
vakit vard›r. Göz görme¤e yetmiyor. ‹nsan düflündü¤ünü, daha do¤rusu yaflad›¤›n›
görür. Bugünün yazarlar› gerçeklere d›fltan bak›yorlar, onlar› kendi içlerinden geçirdikten sonra bize sunuyorlar. Çünkü, onlar, görüfl aç›s›ndan yoksunlar. Oysa, görüfl
aç›lar›n› iç yaflay›fltan çizer. Kendine öz bir aç›s› olmayan büyük bir sanatç› gösterebilir
misin? Kiflinin, toplumun al›nyaz›s› üzerine de düflünmemifl, düflüncesini varl›¤›nda
duygulaflt›rmam›fl bir flairden ya da romanc›dan elbette büyük bir fley beklenemez.
Ev sahibi, misafirinin sözlerini bitirmesini bekliyordu. B sözlerine son verir
vermez o at›ld›:
-Ben ne kötümserim ne de iyimser. Okuduklar›m›n bende uyand›rd›¤› düflünceleri
söylüyorum. Baflka ülkelerden örnek vermek niye? Kendi edebiyat›m›za bakal›m biz.
B, A’n›n sözünü kesti:
-Bizim edebiyat›m›za bakal›m. Peki, nedir o gün afl›r› yay›mlanan fliir kitaplar›n›n
hâli? Nedir, o roman ya da hikaye diye ortaya sürülen?
C lafa kar›flt›:
-Bu kadar sert olma can›m. Son on befl y›l içinde ç›kan edebiyat ürünleri aras›nda
hiç mi de¤er tafl›yan›, umut uyand›ran›, gelece¤i haz›rlayan› yok?
-Yok, diye direndi B.
Bu s›rada saat befli bulmufl, hafif bir meltemle birlikte günefl alçalma¤a
bafllam›flt›. Çaylar geldi, k›z›flmaya bafllam›fl olan tart›flma bu yüzden biraz duraklad›.
Çaylar içilirken, hemen hemen, bir fley konuflmad›lar. Sonunda sessizli¤i B bozdu:
-Evet, yok, yok… Bir sürü flair ad›, bir sürü kitap bafll›¤›. Bir fliir enflasyonudur
gidiyor. San›r›m, beklemekten de yorulduk. Nedir bu ‹kinci Yeni diye adland›r›lan ve
bir ak›m süsü verilen anlay›fls›zl›k?
-Dur, o kadar coflma, diye, sözü ald› A, fliir elbette anlams›z olamaz. Burada
senden yanay›m. Son y›llarda, kelimeleri harman yaparak, fliiri anlams›zl›¤a yöneltmek
çabas›n›, ben de bofluna harcanm›fl emek sayar›m. fiiirin ne oldu¤unu anlamadan, bu
yola sapanlar› kendi hâline b›rakmal›. Zaman, onlar›n hakk›ndan gelir. Ama her kapal›
fliire de kötü fliir diye bakmamak gerek.
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✎

Bir süredir tart›flmaya kar›flmam›fl olan C:
-Bence, dedi, sanatta önemi olan aç›d›r. Yeni yetiflen flairlerimizin ço¤u, gerçe¤i
bilinçalt› süzgecinden geçirmeye çal›flt›klar› için, fliirleri kapal› san›l›yor. Ama, onlar
henüz söyleyifllerini bulmufl de¤iller. Oysa, edebiyatta, hele fliirde, söyleyifl görüfl
aç›s›n›n ta kendisidir. Bilinçalt›n›n besledi¤i, ilk zenginlik, flaire özgü aç›dan, d›fl
gerçe¤i ayd›nlatt› m›, dil de, söyleyifl de yarat›lm›fl olur. Sanatta acelenin yeri yoktur.
Bekleyelim.Yüzy›llar, parmakla say›lacak kadar az say›da büyük eser verir. Bafl›m›z›,
otuz k›rk y›l öncesine çevirirsek, fliirimizin, bugüne dek, ne kadar yol ald›¤›n› daha iyi
görebiliriz. Günümüzün flairleri, fliiri sadece dilin sadeli¤inde ve hece kal›plar›nda
bulan, otuz k›rk y›l önceki anlay›fltan ne kadar uzaktalar.
A sesini ç›karmad›. B ise surat›n› asarak, has›r koltu¤unun içine biraz daha
çekildi. Her üçü de k›m›ldamadan susuyorlard› flimdi. Ama C’nin kafas›n›n içinde, flu
cümleler, soldan sa¤a, sa¤dan sola, gidip geliyordu:
-Yeni bir aç›dan fliiri ele alanlar, çok yazsalar, az yay›mlasalar…fiiiri keçi
boynuzuna çevirmeseler.
O gün söylenmesi gereken fleyler söylenmiflti. Hava kararmak üzereydi. B ile C
ayn› zamanda aya¤a kalkt›lar. A onlar› bahçe kap›s›na kadar geçirdi. Par›lt›lara bo¤ulan
denize bakt›lar, gelecek hafta gene buluflmak üzere, B ile C otobüs dura¤›na do¤ru
yöneldiler.

SUUT KEMAL YETK‹N
(Yokufla Do¤ru)
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AÇIKLAMALAR
Suut Kemal Yetkin taraf›ndan kaleme al›nm›fl okudu¤unuz metin, söylefli
biçiminde yaz›lm›fl bir tart›flma örne¤idir.
Metinden de anlafl›laca¤› gibi daha önceden belirlenmifl bir konuda farkl›
görüfllere sahip kiflilerin bir araya gelerek konuyu çözümlemek, kendi görüfllerini
aç›klamak, kan›tlamak, karfl› taraf›n zay›f noktalar›n› aramak için yapt›klar›
söyleflmeye tart›flma diyoruz.
Bir baflka deyiflle toplant›larda sorunlara çözüm aran›rken birbirine karfl›t
görüfller ortaya ç›kar. Bir konuda karfl›t düflüncelerin savunulmas›na tart›flma denir.
Tart›flma; sorunlar›n çeflitli yönleriyle ayd›nlanmas›, ortaya ç›kar›lmas› için gereklidir.
Tart›flma; demeç, konferans gibi bir konuflma türü de¤il, bir görüflme (müzakere) ve
çözüm yöntemidir. Ancak tart›flmalarda unutulmamas› gereken nokta benlik ve üstün
gelme amaç olmamal›, gerçe¤e varma ön planda tutulmal›d›r.

☛

Bir sorun üzerinde bilgi ya da önerisi olmayan kiflilerin tart›flmaya kat›lmas›n›n
do¤ru olup olmad›¤›n› tart›fl›n›z.
Tart›flma demokrasinin, özgür düflüncenin en önemli sonuçlar›ndan biridir.
‹nsanlar hem konufla konufla anlafl›rlar hem de tart›fla tart›fla birbirlerini tan›ma imkân›
bulurlar. Sonunda bir sonuca var›rlar. Sorunlara ortaklafla çözüm yolu tart›flma ile
bulunur.
Tart›flmada karfl›l›kl› sayg› ve hoflgörünün, nazik, anlay›fll›, sab›rl› olman›n;
konuflma kurallar›na, verilen zamana ve s›raya uyman›n amaca ulaflmada say›s›z
yararlar› vard›r.
Tart›flmada baflar›l› olabilmek için konuyu, konunun olumlu ve olumsuz yönlerini,
tart›flma süresini önceden belirlemek gerekir. Tart›flma ö¤retimi kolaylaflt›ran, konular›n
rahat kavranmas›na yol açan ve tart›flmaya kat›lanlara güven, kiflilik ve görüfl
kazand›ran bir etkinliktir. Bunlar›n yan› s›ra kaynaklara baflvurma, yöntemli çal›flma ve
güzel konuflma al›flkanl›¤› da kazand›r›r.
Tart›flmalar›n gerçe¤i belirtebilmesi, sorunlara uygun, geçerli çözüm yollar›na
ulaflabilmesi için, tart›flanlar›n baz› kurallara uygun davranmalar› gerekir:
-

Gerçe¤i, uygun ve yararl› olan› bulmaya çal›flmak.

-

Toplant›lara sorunlar›n çözümü için öneriler haz›rlayarak gelmek.

-

Günlük hayatta karfl›lafl›lan tart›flmal› sorunlar üzerinde, konuyu iyice kavray›p
sonuçlar›n› görerek konuflmak.

-

Tart›flma konusu d›fl›na ç›kmamak.

-

Düflünceleri anlafl›l›r, aç›k ve k›sa söylemek.
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-

Söylenmifl düflünceleri, daha önceden verilmifl örnekleri tekrarlamamak.

-

Karfl›t görüflleri birlefltirmeye çal›flmak.

-

Tart›flmay› benlik, kiflisel üstünlük sorunu yapmamak.

-

Toplant›larda baflkanl›¤›n uyar›lar›na karfl› gelmemek.

-

Ayn› konuda üst üste söz almamaya çal›flmak.

-

Konuflan› ilgiyle dinlemek.

-

Kendimizi övmemek ve baflkalar›n› yermemek.

-

Ortaya ç›kan sonucu hoflgörüyle karfl›lamak.

Tart›flmada baflkan, konuflmac›lar ve sözcü bulunur. Bazen sözcülü¤ü de baflkan
yapar, ayr›ca bir sözcü bulunmaz.

☛

Oscar Wilde’ ›n “ Herkes benim düflünceme kat›l›rsa yan›lm›fl olmaktan
korkar›m” “sözünü tart›flma konusunda ö¤rendiklerinizi göz önünde bulundurarak
aç›klamaya çal›fl›n›z.

Baflkan›n görevlerini flöyle s›ralayabiliriz:
-

Tart›fl›lan konunun nitelik ve s›n›rlar›n›n dinleyicilerce anlafl›lmas›n› sa¤lamak.

-

Tart›flanlar›n düflüncelerini rahatl›kla söyleyebilecekleri bir ortam yaratmak.

-

Tart›flman›n konu d›fl›na ç›kmas›n›, gereksiz yere uzamas›n›, kifliselli¤e dökülmesini,
gergin bir durum almas›n› önlemek.

-

Belirtilen yöntem gere¤ince ortaya ç›kan düflünceleri oya sunmak ve rapor
haz›rlamak.

-

Bir sözcü seçilmedi¤i zaman gerekli kurula karfl› raporun aç›klanmas›n›,
ayd›nlat›lmas›n›, gerekirse savunmas›n› yapmak.

Baflkan yerine göre tart›flmaya kat›l›r, soru sorar, söylenenlerin zaman zaman
özetini yapar. Uzun konuflanlara, konunun d›fl›na ç›kanlara uyar›larda bulunur.
Baflkan kendi düflünce ve görüfllerini kabul ettirmeye çal›flmamal›; tart›flan
gruplar›n düflüncelerine önderlik etmeli ve en önemlisi kesinlikle tarafs›z kalmas›n›
bilmelidir.
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Günlük bir olay, bir kitap, s›n›fça bilinen bir roman, fliir veya oyunun
de¤erlendirilmesi, günlük hayat›m›z› etkileyen yeni bir bulufl ya da gün yüzüne
ç›kar›lm›fl eski bir uygarl›k tart›fl›lacak konular olabilir. Konu seçildikten sonra veriler toplanmal›, bilgiler, görüfller düzenlenmeli ve baflkan tart›flma kurallar›n› harfi
harfine uygulamal›d›r.
Tart›flmalarda seçilen konu önemli ve tart›flmaya de¤er olmal›d›r. Seçilen konu
düflünmeye yol açmal›, tart›flmalara uygun olmal› ve istenilen zamana s›¤abilmelidir.
Bu konuda en güzel sözlerden birisini Woodrow Wilson söylemifltir:
“Haklar›m›z› kazanmak için genellikle tuttu¤umuz yol mücadeledir. Bu yolun en k›sa
yol de¤il fakat uzun yol oldu¤unu söyleyebilirim. Çünkü siz, bana s›k›lm›fl yumruklarla
gelirseniz, herhâlde benim yumruklar›m› da iki kat› s›k›lm›fl bulursunuz. Fakat bana
gelir ve “Gel otural›m, tan›flal›m, ayr› düflünürsek niçin ayr› düflündü¤ümüzü
anlayal›m ve aram›zdaki meselenin ne oldu¤unu belirleyelim.” derseniz, araflt›rmam›z
sonucunda aram›zda hiçbir anlaflmazl›k bulunmad›¤›n› veya anlaflamad›¤›m›z
noktalar›n çok az, fakat üzerinde anlaflt›¤›m›z noktalar›n pek çok oldu¤unu, bir araya
gelip anlaflmak isteyince, bunun mümkün oldu¤unu görürüz.”
Birkaç tart›flma konusunu flöyle s›ralayabiliriz:
1. Televizyon, sinemay› olumlu mu olumsuz mu etkilemifltir?
2. E¤itim yoluyla savafllar önlenebilir mi, önlenemez mi?
3. Ormanlar›n korunmas›nda yasalar m›, çevre bilinci mi daha etkili olur?
4. Kitapl›klardan yeterince yararlanabiliyor muyuz?
5. Ö¤rencilere kitap okuma al›flkanl›¤› nas›l verilebilir?
Tart›flmalar›n topluluk karfl›s›nda yap›lanlar› toplu tart›flmalar ad›n› al›r.
Dinleyiciler karfl›s›nda dinleyiciler için yap›lan bu tart›flmalar›n amac› fikir al›flverifli ve
kamuoyu yaratmak; dinleyicilerin konuflulanlardan kendi bilgi, görgü ve deneyimlerine
göre sonuç ç›karmalar›n› sa¤lamakt›r. Münazara; aç›k oturum, panel, sempozyum,
forum toplu tart›flma çeflitleri aras›nda yer al›rlar.
Dinleyicilerin huzurunda dinleyiciler için gerçeklefltirilen tart›flmalarda
konuflmac›lar›n tart›flma konusundaki bilgi, birikim, görgü ve düflünceleri halka iletilir.
Bundan amaç, onlar› bilgilendirmek ve yönlendirmektir. Bu tip tart›flmalarda kamuoyu
yaratma endiflesi konuflmac›-dinleyici iliflkisini belirleyen önemli bir faktördür.
Aç›k oturum, panel, sempozyum, forum gibi tart›flmalar, bas›n ve halk önünde
gerçekleflir. Münazara ise daha çok e¤itim amac›yla s›n›flarda düzenlenir.
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