
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI: SORUMLU KİM? 

Ocak 1919...Tarihin en büyük savaşının yankıları yavaş yavaş kesilse de, savaştan kimin sorumlu 

olduğu ile ilgili tartışma yeni başlıyor. Tartışma, [buraya kendi şehrinizin ismini ekleyebilirsiniz] Barış 

Konferansı’nda, burada [buraya kendi üniversitenizin ismini ekleyebilirsiniz]’ta , savaşın nedenlerini 

konuşmak ve gelecekteki savaşları engellemek için öneriler belirleyerek başlayacak. 

Bu Barış Konferansı’nda ülkenizi resmi temsilcisisiniz. 5 dakikalık konuşmanızda şu hususlara lütfen 

değininiz: 

1. Savaşın sorumlusunu belirleyin. Hangi devlet/etken (örneğin, genel durumun hangi 

boyutları) en büyük sorumluluğa sahiptir? 

2. Kendi ülkenizin pozisyonunu ve savaşa yol açan hareketlerini savunun. 

3. Eğer isterseniz, gelecekteki savaşları engellemek için önerilerinizi de sunabilirsiniz. 

Konuşmanızdan sonra, diğer ülkelerin temsilcilerinin de sizin yargılarınızın aksini ispat etmek için 

zamanları olacaktır. Bu yorumlardan sonra, sıradaki beş dakikalık konuşma sunulacak.  

Konuşmanızda şu konulara atıf yapabilirsiniz: 

� Uluslararası durum (örneğin, güç dengesi, ittifaklar, askeri strateji ve planlar, savaş hakkındaki 

yaygın algılamalar vs.) 

� Kendi ülkenizdeki ve diğer ülkelerdeki iç politik durum (örneğin, milliyetçilik, sivil-asker 

ilişkileri, ulusal liderlerin amaçları veya kusurları veya yetenekleri, sistem demokratik mi 

yoksa otokratik mi vs.) 

� Temmuz 1914 Krizi’ndeki olaylar ve ülkenizin bu olaylardaki rolü 

Göreviniz, sorunu bütün taraflar açısından anlatmak değil, kendi ülkenizin görüşünü savunmak. 

Dolayısıyla sunumuz, adaletli ve tarafsız olmak zorunda değil. Ancak, eğer gerçekleri çarpıtmakta fazla 

ileri giderseniz sizin oyununuza gelmeyecek eleştirel sorulara cevap veremez ve rezil olabilirsiniz.  

Lütfen konuşmanızın planını dinleyicilere veriniz. Bu planı, tahtada, bir sayfalık broşür ile ve 

PowerPoint ile sunabilirsiniz.  

Konuşmanız şu formatta olursa yararlı olacaktır: başlangıçta, görüşünüzü açıkca belirleyin ki 

dinleyiciler ne dinleyeceklerini bilsinler; sonra da görüşünüzün detaylarına ininiz. 

Daha ileri tavsiye: görüşünüzü/yargınızı basit tutunuz. Ya bir ya da az sayıda birkaç ana noktaya 

odaklanın. Kurabildiğiniz her yargıyı değil, en güçlü olarak kurabildiğiniz yargıyı kullanın. Çok fazla 

görüş, yargı dinleyiciyi şaşırtabilir.  

Görüşlerinizi beş dakikaya sığdırın. Eğer zamanı aşarsanız, konferasın başkanı konuşmanızı kesebilir. 

Konuşmanızı sunmadan önce ayna karşısında veya bir arkadaşınıza birkaç kere sunarak prova 

etmenizi öneririz.  

Konferansta yargılanacak ülkeler: Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya-Macaristan; 

muhtemelen Sırbistan ve Amerika Birleşik Devletleri.            


