
İKİNCİ YAZILI ÖDEV 

Lütfen aşağıdaki iki sorudan birini cevaplayan 8 sayfalık (çift aralıklı, 1” marginli, 12 punto 

büyüklüğünde) bir ödev hazırlayınız. Eğer başka bir konuyla ilgili yazmak istiyorsanız, lütfen bize 

bildiriniz. Bu isteğinizi değerlendiririz.  

1. Nükleer Devrim ve Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı 

Nükleer silahların 1920ler’de icat edildiğini ve 1933’e kadar Almanya, İngiltere, Fransa, 

Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin, aynı ABD ve SSCB’nin Soğuk Savaş’ın geç 

dönemlerinde olduğu gibi, toplumu hedef alan karşı saldırı kapasitesine sahip olduğunu farz 

edelim. 1933’te başka hiçbir gücün nükleer silahları olmasın. İkinci Dünya Savaşı’nın hangi 

nedenleri nasıl nükleer silahların varlığından etkilenirdi? Hangi nedenler etkilenmezdi? Genel 

olarak, 1939’da savaş daha mı olası hale gelirdi yoksa bu olasılık azalır mıydı? Daha mı çok 

yoksa daha mı az yoğun olurdu? Bir dünya savaşı haline gelme olasılığı artar mıydı yoksa 

azalır mıydı? 

2. Biyolojik Silahlar ve Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı 

Güçlü biyolojik silahların 1918 gibi geliştirildiğini ve 1933’e kadar Almanya, İngiltere, Fransa, 

Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin milyonlarca insanı öldürebilecek, 

kullanılabilir saldırıya yönelik biyolojik silahlara sahip olduğunu, ama hiçbirinin güçlü 

savunması olmadığını farz edelim. 1933’de diğer güçlerin bu silahları olmasa da yakında 

geliştirebilirler. İkinci Dünya Savaşı’nın hangi nedenleri nasıl nükleer silahların varlığından 

etkilenirdi? Hangi nedenler etkilenmezdi? Genel olarak, 1939’da savaş daha mı olası hale 

gelirdi yoksa bu olasılık azalır mıydı? Daha mı çok yoksa daha mı az yoğun olurdu? Bir dünya 

savaşı haline gelme olasılığı artar mıydı yoksa azalır mıydı? 

 

1933’teki biyolojik silahların bulaşıcı hastalıklar (çiçek hastalığı gibi) mı yoksa bulaşıcı olmayan 

hastalıklar mı (şarbon gibi) taşıması hususunda özgürsünüz. Ayrıca, biyolojik silahların meçhul 

aktörlerce mi kullanılıp kullanılmadığı; bunun bir değişikilik yapıp yapmayacağı konularını da 

göz önüne alabilirsiniz.  

 

Okuma listesindeki yayınlar dışında okuma yapmanız beklenmemekle birlikte, fazladan 

okuma yapmanız da engellenmeyecektir. 

Düşüncelerinizi oluştururken birbirinizle fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. 

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. 


