
BİRİNCİ YAZILI ÖDEV 

Farz edin ki bir zaman makinesine binip 1730’a gittiniz ve Avrupa’daki bir hayır kurumu olan Lebon 

Barış Fonu’nun başına geçtiniz! Lebon Barış Fonu, bir tüccar olan Derfla Lebon tarafından kurulmuş. 

Lebon, silah ticareti yapıyormuş ve sebep olduğu şiddeti azaltmak isteyen bir barışsevermiş. Lebon 

Barış Fonu’nu kurma amacı, gelecekteki savaşları önleyebilecek projelerin yaratılması ve 

uygulanmasıymış. Siz bu kurumun başındaki kişi olarak, ne gibi projeler uygulardınız? Özele inersek, 

26 yıl sonra başlayacak olan Yedi Yıl Savaşları’nı  önlemek için nasıl projeler uygulardınız? Gelecekten 

geldiğiniz için bu savaşın nedenlerini ve nasıl önleneceğini biliyorsunuz.  

Değişik biçimlerde ‘proje’ üretilebilir: bir kitaba sponsor olmak, üniversitede bir bölüm kurmak, bir 

siyasi partiye fon sağlamak, bir sanayi geliştirmek, bir siyasi hareket tertip etmek, bir devlet kurumu 

oluşturmak, bir suikast düzenlemek, yeni bir din başlatmak...Siz söyleyin. Lebon paranın nasıl 

harcandığı ile ilgilenmiyor. Sadece sonuç görmek istiyor.  

Lütfen projenizi veya projelerinizi 2000-2200 kelime arası (normal sayfa boyutlarında, yaklaşık çift 

aralıklı 8 sayfa) bir bildiri hazırlayarak Bayan Lebon’u bilgilendiriniz. Bildirinizde, ne önerdiğinizi ve 

niye önerdiğinizi açıklayınız.  

Temel Kurallar: Kesinlikle gelecekten geldiğinizi açık edemezsiniz. Yoksa insanlar çok korkarlar. 

Dolayısıyla, gelecekte icat edilecek teknolojiye dayanarak bir proje hazırlayamazsınız (örneğin, 

‘Nükleer silah icat edip Fransa ve İngiltere’ye verelim’). İnsanların o dönemin teknolojisiyle veya bu 

teknolojinin biraz geliştirilmesiyle gerçekleşebilecek bir proje önermelisiniz.  

Bu ödevin ana amacı, Yedi Yıl Savaşları’nın değiştirilebilir nedenlerini tanımlamak ve bu nedenlerin 

değiştirme yollarını irdelemektir.  

Fikirlerinizi oluştururken birbirinizle konuşabilirsiniz. Bir elin nesi iki elin sesi var! Ancak, hepiniz aynı 

sonuçlara ulaşırsanız bunları okurken sıkılırız.  

Ödevinizin başında açık bir özet (belki bir paragraf) olmalı. Bu paragrafta sorunuzu ve bu soruya 

cevaplarınızı açık bir şekilde belirtilmeli.  

Lütfen gerçek olayları açıklamak için dipnotları, isterseniz kısaltılmış dipnotları, kullanınız. Dipnotlar 

kelime sayısına dahil olmadığından özgürce kullanabiliriniz.  

Eğer farklı bir konu hakkında yazmak istiyorsanız bizimle konuşun. Bunun üzerine düşünelim.  

Ayrıca, lütfen alıntılama kuralları hakkında bilgi edininiz ve bu kurallara uyunuz. Düzgün alıntılama 

yapmamak intihaldir.          

 


