
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜNAZARA YARIŞMASI 

 

 Öğretmen öğrencilere doğruluk ve dürüstlükle ilgili bir münazara yarışması 

düzenleyeceğini söyler ve sınıfta 4 adet münazara grubu oluşturur. 

 Öğrenciler ek-1’deki münazara kurallarına uyarak bir ay boyunca ek-2’deki 

konularından birini seçerek çalışmaya başlarlar. 

 Bir ayın sonunda münazara grupları sunumlarını yapar.  

 Kazanan grup tebrik edilir ve proje sonlandırılır. 

 

  



 

 

MÜNAZARA NEDİR? 

 

 Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına münazara 

denir. Münazarada önemli olan "savunma" dır. Taraftarı az olan bir düşünce, iyi 

savunulduğu zaman çok kişi tarafından takdir edilebilir. 

 

 Münazara için genellikle üçer ya da dörder kişilik iki grup kurulmalıdır. Gruplardan 

birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Yani, bir 

grup "tez", diğer grup ise "antitez" i almalıdır. ayrıca, münazara yapacak kişileri 

değerlendirecek bir "jüri" seçilmelidir. Jüri, ya başlangıçta ya da münazara yapılacağı 

gün seçilebilir. 

 

 

 Olumlu tezin savunulması, olumsuzdan daha kolay olduğu için, konuşmaya, olumlu 

tezi savunan gruptan biri başlamalıdır. Konuşmacıların savunmalarının gücü kadar, 

taraflı ve tarafsız dinleyicilerin gösterilerinin de jüri üzerinde etkisi bulunur. Ancak, 

taraf tutan dinleyicilerin, karşı taraf konuşmacılarının moralini bozacak nitelikte 

gösteride bulunmaları doğru değildir. 

 

 Münazaraya katılacak kişilerle, jüri üyeleri münazara tekniği konusunda 

bilgilendirilmelidir. İki grup da kendi aralarında iş ve konu bölümü yapıp münazara 

gününe kadar hazırlıklarını tamamlamalıdır. Konuşmacılara, araştırma için en az 2-3 

hafta süre verilmelidir. 

 

 Gruptaki her kişi savundukları konunun değişik alt konuları hakkında konuşmak 

zorundadır. Birden fazla kişi, aynı alt konuyu savunamaz. Münazarada yazılı metne 

bakarak okuma olmaz. Savunulan konu; sözlü ele alınmalıdır. Konuşmacıların, 

konularını bir kâğıda yazıp okumaları çok yanlıştır. 

 

 Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da 

önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, 

genellikle 5-15 dakikadır. Ayrıca, münazarayı izleyen grup da çok önemlidir.  

 

 Konuşmacılar; konularını savunurken izleyicilerin büyük bir sessizlikle konuları 

dinlemesi gerekmektedir. Konuşmacıların tutarsız bir düşüncesi, yanlış yerde yapılmış 

bir mimik hareketi izleyicilerde tepkiye neden olmamalıdır. İzleyiciler savunulan 

düşüncenin doğruluğunu ya da yanlışlığını onaylayacak davranışlardan uzak 

durmalıdır. Ancak, böylece jürinin doğru ve tarafsız değerlendirmesi mümkün olur.  

 

 

Jürinin, değerlendirmede dikkat edeceği özellikler: 

 

a)Türkçeyi kullanma gücü. (Diksiyon, vurgu, tonlama, kelime hazinesi, cümle kurma vb.) 

b) El, kol ve yüz hareketlerini yerinde kullanma. 

c) Savunmada inandırıcı olma. (Belgeler, istatistikî bilgiler, resimler, gazete ve dergi 

haberleri, güncel olaylarla örnekleme vb.) 

ç) Konuşmacıların fizikî özellikleri. (Temiz ve düzenli kıyafet, saç, sakal tıraşı vb.) 

 



 

 

Münazara Konusu: 

A. Tamamen doğru ve dürüst olmak mümkündür. 

B. Tamamen doğru ve dürüst olmak mümkün değildir. 

1. Münazara Konusu: 

A. Kendi zararıma olsa da dürüst davranırım.  

B. Kendi zararıma olursa dürüst davranmak iyi değildir. 

2. Münazara Konusu: 

A. Dürüst olan insanlar daha başarılı olur. 

B. Dürüst olmayan insanlar daha başarılı olur. 

3. Münazara Konusu 

A. Doğruluk şartlara ve zamana göre değişir. 

B. Doğruluk hiçbir zaman değişmez. 

 

 

 

 

 


