İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI: KARAR ANI – AVRUPA SAVAŞI
Siyasi liderler sıklıklar hareketlerinin tarih tarafından yargılanacağını söylerler – tarihin karar
vermeyeceğinden emin olarak. Ancak bu sefer, onları yargılamak için, Tarih, bir Nihai Karar
Mahkemesi kuruyor. Şu an toplanmış durumda ve temyiz hakkı yok. Sanık sandalyelerinde, 60
milyondan fazla insanın ölümüne neden olan İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasına katkıda bulunanlar
oturuyor. Bu sorumlar, Hitler ve arkadaşları lanetlendikten sonra sanık sandalyesine oturtulmuşlar.
Diğerlerinin suçları nelerdi? Naziler tarafından serbest bırakılan dehşetin diğer sorumluları kimler?
Savunmadasınız ve İkinci Dünya Savaşı’nın suçlanan hayaletleriniz avukatısınız. Göreviniz: beş
dakikalık bir konuşmada, müşterinizi güçlü bir şekilde savunmak ve sorumluluk meselesinde Nihai
Mahkeme’nin önündeki diğerlerini işaret etmek.
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.)
 Kazalar, yanlış anlamalar, algılamalar ve yanlış algılamalar, bireylerin bilmeden yaptıkları
hatalar.
Karar bekleyen aktörler şunlar:
Suçlanan
Savaş arası dönemdeki İngiliz pasifistler
İngiliz liderler

ABD’deki soyutlama politikasi taraftarları

Sovyetler Birliği’nin liderleri

ABD’li Wilsoncular

Almanya’da Weimar dönemi akademisyenleri

Savaş arası dönemdeki Alman toplumu

Atfedilen Suç
Düşünceleri, İngiltere’yi zayıf bir politika
gütmesine ve Hitler’in vahşileşmesine yol açmıştı
1933’te silahlanmaya başlayan, 1936’da Ren
bölgesini silahlandıran, 1938’de Avusturya’yı
ilhak eden Hitler’i durduramadılar; 1938’de
Münih’de onu yatıştırdılar
Franklin Roosevelt’in Alman saldırganlığını
caydırma potansiyelini azalttılar. Bu da
Almanları’ı hiçbir sonucu olmadan
saldırganlaşabilecekleri hususunda ikna etti
Alman komünistlere, Naziler yerine Alman sosyal
demokratları ezmeleri için yardım ederek,
Hitler’in yükselişine katkıda bulundular. Daha
sonra da 1939’da Molotov-Ribbentrop Paktı ile
Hitler ile işbirliği yaptılar, saldıganlığını
caydırmak yerine.
Onu kontrol edemeyecek zyıf devletlerle çevrili
Almanya’yı hem güçlü hem de mağdur bırakan,
problemli bir Versay sistemi kurdular.
Alman milliyetçilerini Alman halkını zehirlemek
için kullandıkları tarihsel yalanları reddetmediler
bazen de savundular. Bu da Hitler’in yükselişine
zemin hazırladı.
Bu zehirli yalanlara inanmayı seçti ve Hitler’e oy

Fransız siyasiler

vererek onu iktidara taşıdı.
Hitler’i caydırmak için saldırgan bir strateji
gerekirken, onlar savunmaya odaklandılar.
Yatıştırma politikasına katıldılar.

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, Mahkeme başkanı konuşmanızı kesebilir.
Konuşmanızı sunmadan önce ayna karşısında veya bir arkadaşınıza birkaç kere sunarak prova
etmenizi öneririz.
KARAR ANI YAKINDIR—SAVUNMANIZI YAPINIZ!

