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August	  28,	  11	  
A	  DEEP	  APPROACH®	  TO	  TURKISH	  
SUGGESTION	  CARD	  FOR	  SELF-‐DIRECTED	  LEARNING	  
	  
CARD	  NUMBER:	  1	  
THEME:	   ŞAİRLER	   VE	   SİYASET/POETS	   AND	  
POLITICS	  	  
LEVEL:	  Advanced	  
EDUCATIVE	  PROJECTS:	  	  
1)	  Research	  and	  debate	  Roni	  Margulies’	  views	  and	  
other	  perspectives	  	  
2)	  Enact	  action	  poetry	  	  
3)	  Internet	  inquiry	  
Module	   developed	   by	   Cendel	   Karaman,	   Celile	  
Ökten,	  and	  Francois	  V.	  Tochon	  
	  
LANGUAGE	  STANDARDS	  BEING	  DEVELOPED	  (See	  
ACTFL	  5Cs	  Standards)	  
Communication	  (1.1):	  Engage	  in	  conversations,	  
provide	  and	  obtain	  information,	  express	  feelings	  
and	  emotions,	  and	  exchange	  opinions	  in	  relation	  
with	  political	  stances	  in	  the	  literature.	  (1.2):	  
Understand	  and	  interpret	  written	  and	  spoken	  
language	  on	  literary	  and	  political	  topics.	  
Communication	  (1.3):	  Present	  information,	  
concepts,	  and	  ideas	  to	  an	  audience	  of	  listeners	  or	  
readers	  on	  a	  variety	  of	  literary	  and	  political	  topics.	  

Culture	  (2.2):	  Demonstrate	  an	  understanding	  of	  
the	  relationship	  between	  the	  perspectives	  and	  
practices	  of	  literature	  in	  Turkey	  and	  your	  own	  
cultures.	  
Connections	  (3.1):	  Reinforce	  and	  further	  your	  
knowledge	  of	  other	  disciplines	  through	  the	  
Turkish	  language	  and	  culture.	  
Comparison	  (4.2):	  Demonstrate	  understanding	  of	  
the	  concept	  of	  literature,	  culture,	  and	  politics	  
through	  comparisons	  between	  Turkish	  cultures	  
studied	  and	  your	  own.

	  
	  
MIND	  MAP	  
	  

	  
	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Materials	  used:	  
TV	  Interview	  with	  Roni	  Margulies,	  
Newspaper	  articles	  and	  poems.	  
Additional	  material:	  
Poetry:	  Two	  poems	  by	  Roni	  Margulies.	  
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1)	  	   BAĞLAM	  /	  CONTEXT	  	  
The	  title	  of	  this	  module	  is	  Poets	  and	  Politics.	  Poets	  
not	  only	  write	  on	  their	  personal	  lives	  and	  feelings	  
but	  also	  engage	  in	  social	  critique	  or	  political	  
activism.	  Many	  Turkish	  poets	  have	  also	  focused	  on	  
history,	  politics,	  and	  other	  social	  experiences	  in	  
their	  poetry.	  Their	  interpretations	  of	  social	  
phenomena	  have	  varied.	  	  	  	  
	  
In	  this	  module,	  you	  will	  explore	  the	  life	  story	  and	  
work	  of	  Roni	  Margulies,	  a	  contemporary	  poet	  who	  
is	  known	  for	  his	  focus	  on	  politics.	  Some	  learners	  
may	  first	  question	  whether	  this	  poet	  represents	  a	  
main	  trend	  in	  Turkish	  poetry.	  This	  module	  
encourages	  students	  to	  do	  research	  on	  other	  
poets	  who	  may	  have	  very	  different	  political	  
positions	  they	  are	  interested	  in.	  	  
	  
The	  particular	  poet	  here	  was	  not	  selected	  for	  the	  
nature	  of	  his	  political	  views.	  	  Consider	  this	  case	  as	  
a	  springboard	  for	  understanding	  diversity	  of	  
perspectives	  in	  Turkish	  poetry.	  For	  example,	  you	  
may	  explore	  the	  work	  of	  well-‐known	  poets	  such	  as	  

Yahya	  Kemal	  Beyatlı,	  Necip	  Fazıl	  Kısakürek,	  Nazım	  
Hikmet,	  and	  Orhan	  Veli.	  
	  
	  
There	  are	  several	  interactive	  activities	  that	  will	  
facilitate	  work	  on	  the	  theme	  Poets	  and	  Politics.	  
With	  a	  focus	  on	  the	  case	  of	  Roni	  Margulies,	  issues	  
related	  to	  the	  interpretation	  of	  the	  role	  of	  
intellectuals,	  feeling	  of	  otherness,	  imperialism,	  
power,	  and	  social	  systems	  are	  raised.	  You	  will	  
deeply	  explore	  these	  issues	  through	  webquests,	  a	  
debate,	  essay	  writing,	  group	  discussions,	  
presentations,	  and	  action	  poetry.	  Focus	  on	  
language	  sections	  will	  highlight	  some	  aspects	  of	  
complex	  language	  production	  and	  awareness	  of	  
literary	  styles.	  
	  	  
MEKAN	  VE	  ZAMAN	  /	  SPACE	  AND	  TIME	  	  
Issues	  raised	  in	  the	  module	  relate	  to	  many	  
political	  debates	  including	  those	  on	  colonialism,	  
globalization,	  and	  society.	  Related	  spaces	  are	  
United	  Kingdom,	  United	  States,	  the	  Ottoman	  
Empire,	  and	  present-‐day	  Turkey.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
2)	  	   TEMATİK	  PROJELER/THEMATIC	  PROJECTS	  
The	  three	  projects	  1,	  2,	  and	  3,	  can	  be	  completed	  individually	  or	  in	  groups.	  Projects	  can	  either	  be	  used	  
sequentially	  or	  in	  the	  order	  you	  prefer.	  Different	  people	  can	  share	  parts	  of	  tasks.	  The	  projects	  in	  the	  
module	  can	  be	  completed	  over	  a	  two	  to	  three-‐week	  period.	  	  	  
Project	  1,	  Roni	  Margulies’in	  görüşleri	  ve	  farklı	  bakış	  açılarını	  araştırınız	  ve	  tartışınız	  -‐	  Research	  and	  debate	  
Roni	  Margulies’	  views	  and	  other	  perspectives,	  presents	  a	  debate,	  which	  focuses	  on	  being	  minority	  or	  an	  
immigrant,	  imperialist	  powers	  and	  elitist	  approaches.	  Project	  2,	  Eylem	  şiirini	  sahneleyiniz	  -‐	  Enact	  action	  
poetry	  explores	  action	  poetry	  with	  a	  focus	  on	  the	  role	  of	  an	  intellectual	  in	  the	  society.	  Project	  3,	  İnternet	  
araştırması	  -‐	  Internet	  inquiry,	  provides	  guidelines	  for	  Internet	  research	  on	  related	  articles,	  books,	  and	  
poems.	  	  
	  
İleri	  düzey	  Türkçe	  öğrencileri	  ‘siyaset	  ve	  şairler’	  teması	  çerçevesinde	  yazar-‐şair-‐çevirmen	  Roni	  
Margulies’i	  ele	  alarak	  tartışma,	  eylem	  şiiri	  inceleme	  ve	  yazma,	  internet	  araştırması	  etkinliklerini	  yaparlar.	  
İstanbul’daki	  azınlıklardan	  birine	  mensup	  olan	  ve	  uzun	  süre	  yurt	  dışında	  yaşayan	  Roni	  Margulies,	  kendi	  
azınlık	  kimliğini	  sorgularken	  dünyadaki	  yayılımcı	  güçlerle,	  toplumsal	  sistemle	  ve	  yabancı	  olma	  ile	  ilgili	  
görüşlerini	  belirtir.	  
	  



http://deepapproach.wceruw.org/index.html 
 

3 

PROJECT	  1:	   RONİ	   MARGULİES’İN	   GÖRÜŞLERİ	   VE	   FARKLI	   BAKIŞ	   AÇILARINI	   ARAŞTIRINIZ	   	   	   VE	  
TARTIŞINIZ	  	  

	   	   RESEARCH	  AND	  DEBATE	  RONI	  MARGULIES’	  VIEWS	  AND	  OTHER	  PERSPECTIVES	  
	  

TABLE	  1	  INSTRUCTIONAL	  ORGANIZERS	  and	  EMBEDMENT	  MAP	  
Roni	  Margulies’	  Views	  And	  Other	  Socio-‐Political	  Perspectives	  

ACCESS	   VOICE	  

INTERPRET	   ANALYZE	   PRESENT	   INTERACT	  

READ/WATCH/LISTEN	  
	  
Watch	  a	  TV	  interview	  
of	  Roni	  Margulies	  and	  
read	  the	  transcriptions.	  
Read	  an	  op-‐ed	  article	  
by	  Roni	  Margulies.	  
Research	  Turkish	  
history	  and	  culture	  in	  
relation	  to	  Roni	  
Margulies'	  life,	  political	  
stances,	  and	  works.	  	  
Research	  Roni	  
Margulies'	  works	  
(articles,	  books,	  and	  
poetry)	  other	  socio-‐
political	  perspectives.	  

FOCUS	  ON	  LANGUAGE	  
	  

Construct	  sentences	  
using	  adverbial	  clauses.	  
Notice	  subordinators	  
such	  as	  complex	  
sentences,	  adjectival	  
clauses,	  and	  noun	  
clauses.	  	  
	  
Recognize	  intonation	  
patterns	  and	  idiomatic	  
statements	  in	  the	  oral	  
interview.	  
	  

WRITE/SPEAK/RECORD	  
	  
Prepare	  an	  outline	  
based	  on	  selected	  
references.	  
	  
Prepare	  handouts	  for	  
presentations	  on	  Roni	  
Margulies'	  life	  and	  
works.	  
	  
Write	  an	  argumentative	  
essay	  that	  includes	  
cited	  sources.	  

EXCHANGE	  AND	  ACT	  
	  
Present	  opinions	  and	  
arguments	  related	  to	  
Roni	  Margulies'	  views	  
and	  other	  poets’	  
stances.	  
	  
Ask	  peers	  questions	  
regarding	  their	  
positions.	  	  
	  
Organize	  a	  debate	  and	  
present	  counter-‐
arguments.	  

	  
	  

ACTION:	  
Prepare	  a	  handout,	  
write	  an	  essay	  and	  
organize	  a	  debate.	  

	  
THEME:	  
Socio-‐Politics;	  Roni	  
Margulies’s	  poetry.	  	  

OPERATIONS:	  
Present	  arguments	  and	  counter-‐
arguments;	  articulate	  complex	  
sentences.	  

	  

	  
ÖNERİLER/GUIDELINES:	  	  
Türkçe	  Tartışma	  Projesi	  /	  Turkish	  Debate	  Project	  
	  
A. Neler	  yapacağım?	  
1.	   Çalışma	  grupları	  oluşturarak	  Roni	  Margulies	  veya	   farklı	   şairler	  hakkında	  araştırma	  yapılması	  ve	  not	  

alınması	  
2. Her	  bir	  çalışma	  grubunun	  bulunan	  bilgileri	  tartışıp	  yorumlayarak	  görüş	  ve	  savlarını	  belirlemesi	  
3. Görüş	  ve	  savları	  destekleyici	  haber,	  makâle,	  röportaj,	  edebi	  metin,	  fotoğraf,	  video,	  film	  kullanılarak	  

kaynak	  gösterilmesi...	  
4. Her	  öğrencinin	  seçtiği	  kaynakları	  yorumlayarak	  bir	  çalışma	  planı	  hazırlaması	  
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5. Tartışma	  sonunda	  her	  öğrenci	  kendi	  izlenim	  ve	  çıkarımlarıyla	  bir	  makâle	  yazması	  (başlık,	  alt	  başlıklar,	  
başvurular,	  kaynakça	  gösterilmesi)	  ve	  sunum	  hazırlanması	  	  	  	  	  
	  

B. Nasıl	  tartışmalıyım?	  
1. Roni	  Margulies’in	  hayatı	  ve	  yazar	  kimliği	  ile	  ilgili	  sunum	  ve	  çalısma	  kağıtları	  hazırlanması	  
2. Öğrencilerin	   kendi	   kişisel	   görüşlerini	   karşılaştırmaları,	   avantaj	   ve	   dezavantajlari	   belirtme,	  

örneklendirme.	  
3. Çürütücü	  Sorular,	  Karşıt	  Görüşlerin	  dile	  getirilmesi	  	  
4. Karşı	  Savların	  Örneklerle	  desteklenmesi	  ve	  İtirazlar	  	  
5. İkna	  Edici	  Değerlendirme	  ve	  çözümlemeler	  	  
6. Sözlü	   ifâdede	   deyimlere,	   deyişlere,	   edebi	   üslûba,	   söylem	   biçimlerine,	   argoya,	   vurguya	   dikkat	  

edilmesi	  	  
7. Verilen	   sürede	   tartışmayı	   sonuçlandırıcı	   kişisel	   yorumlar	   getirilmesi	   ve	   farklı	   dünya	   görüşlerinin	  

dikkate	  alınması	  	  
8. Yorumlar	  ve	  farklı	  görüşler	  ışığında	  öneriler	  getirilmesi	  	  
	  
MATERIALS:	  
Video	  of	  a	  TV	  Interview	  with	  Roni	  Margulies:	  A	  Jewish-‐Turkish	  Thinker	  (Poet,	  Writer,	  Activist,	  Translator)	  
	  

	  
	  

	  
Transcription	  of	  the	  TV	  show	  “Kitap	  evi”,	  featuring	  Roni	  Margulies	  

	  

Spiker:	  Kitapevi'nin	  bu	  haftaki	  ilk	  konuğu	  1955'te	  
İstanbul’da	  doğan	  Roni	  Margulies.	  Şiir	  yazan	  
Margulies,	  Robert	  Kolej’i	  bitirdikten	  sonra	  
İngiltere’de	  iktisat	  alanında	  doktorasını	  yaptı.	  Aynı	  
zamanda	  profesyonel	  mütercim	  olan	  Margulies'le	  
şiir	  üzerine	  konuştuk.	  

Bayan	  seslendirici:	  Roni	  Margulies	  1955	  yılında	  
İstanbul’da	  doğdu.	  Robert	  Kolej’i	  bitirdikten	  sonra	  
İngiltere’nin	  çeşitli	  üniversitelerinde	  okuyarak	  

iktisat	  doktoru	  oldu.	  Hiç	  iktisatçılık	  yapmadı.	  
	  İstanbul’dan	  1972'de	  ayrıldı	  ve	  Londra'da	  yaşadı.	  
Şair,	  tercüman,	  aynı	  zamanda	  bir	  yazar.	  İlk	  şiir	  
kitabı	  1991'de	  yayımlandı,	  bunu	  beş	  şiir	  kitabı,	  
çocukluk	  anıları,	  dört	  tercüme	  şiir	  kitabı,	  siyasi	  
tercümeler	  ve	  edebiyat,	  siyaset,	  tarih	  konularında	  
sayısız	  dergi	  ve	  gazete	  yazısı	  izledi.	  
Saat	  Farkı	  isimli	  şiir	  kitabi	  ile	  2002	  Yunus	  Nadi	  Şiir	  
Ödülü’nü	  kazandı.	  
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Bayan	  seslendirici:	  Yazar,	  şair,	  gazeteci,	  savaş	  
karşıtı	  ve	  sosyalist	  olan	  Yahudi	  asıllı	  Roni	  
Margulies'in	  polemikçi	  şiir	  yazıları	  
edebiyatseverleri	  her	  zaman	  etkiliyor.	  Bu	  yazıların	  
en	  önemli	  özelliği	  ise	  tartışmaların	  şiir	  örnekleri	  
çerçevesinde	  yürütülmüş	  olması.	  Margulies,	  
Türkiye’de	  azınlık	  kimliği	  taşıyan	  insanların	  
duygularını	  yine	  kendi	  deneyimleriyle	  sınırladığı,	  
sağlam,	  nesnel	  bakışıyla	  incelerken,	  günlük	  hayatın	  
akışı	  içerisinde	  artık	  kanıksamış	  olduğumuz	  olayları	  
mizahi	  bir	  dille	  gözler	  önüne	  seriyor.	  Margulies'le	  
şiir	  üzerine	  konuşuyoruz.	  

R.M.:	  Ben	  lisedeyken	  Yeni	  Dergi	  çıkardı.	  Her	  ay	  
ben	  o	  dergiyi	  alır	  okurdum.	  Mehmet	  Fuat’ın	  Yeni	  
Dergi'si.	  O	  dergide	  her	  sayısında	  aşağı	  yukarı,	  Edip	  
Cansever,	  Turgut	  Uyar,	  Cemal	  Süreyya,	  Ülkü	  
Tamer,	  yani,	  Behçet	  Necatigil.	  Şimdi	  bugün	  böyle	  
bir	  dergi	  düşünmek	  mümkün	  değil.	  Hem	  bu	  isimler	  
gibi	  o	  düzeyde	  şiir	  yazan	  isimler	  bence	  yok	  hem	  
böyle	  bir	  dergi	  yok.	  Ha,	  niye	  diye	  lütfen	  sormayın.	  
Bilmiyorum,	  bu	  çok	  zor	  bir	  şey.	  Şu	  yanılgıya	  
düştüğümü	  sanmıyorum.	  Her	  nesil	  bir	  yaşa	  geldiği	  
zaman	  “Ya	  şiir	  öldü,	  roman	  öldü,	  kültür	  bitti	  artık	  
yok,	  gençliğimde	  çok	  müthişti,	  şimdi	  bakın	  bir	  şey	  
yok”	  der.	  Bu	  edebiyatın	  veya	  kültürün	  veya	  
romanın	  ölmesinden	  ziyade	  “Ben	  yaşlanıyorum	  
eyvah,”	  anlamına	  gelir	  ama	  bu	  hataya	  düştüğümü	  
sanmıyorum.	  Gerçekten	  de	  bugünün	  Türk	  şiirinin,	  
örneğin	  60’ların	  şiirinin	  düzeyinde	  olduğunu	  
sanmıyorum.	  60'ları	  sadece	  kendi	  gençliğim,	  Yeni	  
Dergi	  filan	  olduğu	  için	  60'lar	  diyorum.	  Ee,	  bugün	  
geriledik	  gibime	  geliyor.	  Niyesini	  bilmiyorum.	  

R.M.:	  Benim	  şiirimi	  besleyen	  kaynaklar	  siyasi	  değil.	  
Bana	  hep	  sorar	  arkadaşlarım.	  Yav,	  senin,	  siyasi	  
olduğumu	  bildikleri	  için,	  aktif	  sosyalist	  olduğumu	  
bildikleri	  için,	  şiirimde	  bunun	  açık	  izlerini	  
görmeyince	  “Ya	  nasıl	  oluyor?	  Bir	  yandan	  siyasi	  
yazılar	  yazıyorsun,	  gazetelere,	  dergilere,	  vs.	  Bunlar	  
biraz	  zehir	  zemberek,	  keskin	  dilli	  yazılar	  ama	  şiirin	  
hiç	  böyle	  değil.”	  Benim	  şiirim	  çok	  kişiseldir.	  Veya	  
en	  azından	  kişisel	  deneyimden	  yola	  çıkıp	  yazılan	  
bir	  şiirdir.	  “Bu	  ikiliyi	  nasıl	  açıklıyorsun?”	  derler.	  
Doğrusu	  bilmiyorum	  nasıl	  açıklayabileceğimi	  ama	  
herhalde	  şöyle	  bir	  şey	  var.	  Bu	  toplumun,	  kapitalist	  
toplumun	  insana	  yaptıklarını,	  ne	  kadar	  her	  
birimizin	  hayatını	  kısıtladığını,	  ne	  kadar	  
fakirleştirdiğini	  hissettirebilmek	  için	  şiir	  yazıyorum.	  

Yani,	  “Mutlu	  aşk	  yoktur.”	  bence	  bu	  kapitalizmin	  bir	  
sorunu,	  insanlığın	  bir	  sorunu	  değil.	  Bunu	  şiirle	  
ifade	  etmek	  daha	  kolay	  geliyor	  bana.	  Ama	  peki	  o	  
zaman	  ne	  yapacağız	  bu	  sistem	  hakkında?	  Bunu	  
nasıl	  değiştirebiliriz?	  Nasıl	  daha	  güzel	  bir	  dünya	  
yaratabiliriz?	  Onu	  da	  düzyazıyla	  ifade	  etmek	  daha	  
kolay	  geliyor.	  Ben	  o	  ikiliyi	  biraz	  öyle	  
açıklayabiliyorum.	  Şiirimin	  kaynakları	  ise	  dedim	  ya	  
çok	  kişisel.	  Ya,	  bu	  yorumlamayı,	  çözümlemeyi	  
yapmak	  herhalde	  bana	  düşmez	  ama	  sanıyorum,	  
ben	  17	  yaşımda,	  sanıyorum	  bu	  kısmı	  değil.	  
Biliyorum	  ki	  ben	  17	  yaşımda	  liseyi	  bitirip	  
üniversiteye	  yurtdışına	  gittim.	  17	  yaşında	  
yurtdışında	  yaşamak	  insanı	  çok	  etkileyen	  bir	  şey.	  
Hem	  olumlu	  hem	  olumsuz	  şekilde	  etkiler.	  Evden	  
uzak	  olmak,	  sonra	  yıllar	  geçtikçe	  hem	  
gençliğimden	  hem	  gençliğimin	  kentinden	  uzak	  
olmak,	  İstanbul’dan	  uzak	  olmak...	  Bütün	  bunlar	  
benim	  duygu	  dünyamı	  çok	  etkilemiş	  olan	  şeyler.	  
Şiirim	  genellikle	  buradan	  yola	  çıkar	  sanıyorum.	  
Ama	  bunu	  incelemek	  eleştirmenlere	  düşer,	  
benden	  yazması.	  

Spiker:	  Sevgili	  kitapseverler,	  Roni	  Margulies'le	  
söyleşimize	  devam	  ediyoruz.	  Şiirle	  uğraşan	  
Margulies,	  aynı	  zamanda	  tarih	  ve	  siyaset	  
sahalarında	  da	  yazılar	  yazıyor.	  Profesyonel	  
mütercim	  olan	  Margulies'le	  şiir	  üzerine	  
konuşmaya	  devam	  ediyoruz.	  	  

R.	  M.:	  Anti-‐emperyalizm	  kavramının	  kendisinde	  bir	  
sorun	  yok.	  Ben	  anti-‐emperyalistim.	  Ama	  ben	  
emperyalizmden	  ne	  anlıyorum?	  Amerika’nın	  
Türkiye’ye	  yaptığı	  bir	  şey	  değil.	  Emperyalizm	  
bugünkü	  dünya	  sisteminin	  işleyiş	  biçimini	  
açıklamaya	  yönelik	  bir	  kavram.	  Tabii	  ki	  bunun	  
içinde	  ülkeler	  arasında	  bir	  hiyerarşi	  de	  var.	  Dünya	  
kapitalizminin	  tabii	  ki	  başını	  Amerika	  çekiyor.	  Ama	  
bu	  tek	  yönlü	  bir	  süreç	  değil.	  Bu	  kadar	  söyleyip	  
bıraktığımız	  zaman,	  o	  zaman	  “Türkiye,	  Amerika'ya	  
karşı”	  gibi	  bir	  sonuç	  çıkar.	  Böyle	  bir	  sonuca	  ben	  
inanmıyorum.	  Çünkü	  Türkiye’nin	  büyük	  
sermayedarları	  da	  Amerika’nın	  büyük	  
sermayedarlarının	  maşası	  veya	  oyuncağı	  veya	  
uşağı	  değildir,	  ortağıdır.	  Türkiye	  de	  kendi	  çapında,	  
becerebildiği	  ölçüde,	  tabii	  ki	  daha	  az	  
becerebilmektedir,	  Kıbrıs’ta	  olsun,	  başka	  ülkelere,	  
bugün	  Türkiye’nin	  Somali'de,	  Afganistan'da	  askeri	  
var.	  Yani	  Türkiye’de	  hiyerarşik	  bir	  zincir	  içinde	  
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kendi	  rolünü	  oynamaktadır	  emperyalist	  sistem	  
içinde.	  Mağduru	  değildir	  Türkiye	  emperyalizmin.	  
Simdi	  benim	  eleştirdiğim	  anti-‐emperyalizm	  
anlayışı	  tamamen	  milliyetçilik	  için	  bir	  kamuflaj	  
olarak	  kullanılan	  bir	  anlayış.	  Yani	  Türkiye’de	  olan	  
bütün	  sorunları	  Amerika'ya	  havale	  edip,	  
Amerika’nın	  suçu	  olarak	  gösterip,	  dolayısıyla	  kendi	  
egemen	  sınıfımızı	  aklayıp,	  Türkiye’nin	  yayılmacı,	  
savaşçı	  maceralarını	  aklayıp	  son	  tahlilde	  
milliyetçiliğe	  varan	  bir	  anti-‐emperyalizm.	  Bugün	  
Türkiye	  solunun	  geniş	  kesimleri	  bunu	  
yapmaktadır.	  Örneğin	  Ergenekon	  operasyonun	  
sonunda	  açılan	  davayı	  emperyalizmin	  oyunu	  
olarak	  görmek,	  tümüyle	  anlamsız	  bir	  şeydir,	  
tümüyle	  Ergenekon'u	  aklayan	  bir	  seydir.	  Bunun	  
solculukla	  bir	  alakası	  olamaz,	  yoktur.	  Bunu	  anti-‐
emperyalizm	  kisvesi	  altında	  Veli	  Küçük'ü	  haklı	  
göstermeye	  çalışmak,	  öz	  be	  öz	  milliyetçiliktir.	  Buna	  
anti-‐emperyalizm	  filan	  denmez.	  Anti-‐emperyalizm,	  
anti-‐kapitalizmin	  bir	  eşi,	  ortağı,	  birlikte	  izlenen	  
kavramlardır.	  Ayırdığın	  zaman	  bir	  anlamı	  yoktur.	  
Ayırdığın	  zaman	  o	  milliyetçilik	  olur.	  	  

R.	  M.	  :	  Ben	  aydınlar	  dediğimiz	  kategoriye	  özel	  bir	  
önem	  atfetmiyorum.	  Sonuçta,	  bütün	  dünyada	  
olduğu	  gibi	  Türkiye’de	  de	  aydınlar	  para	  kazanmak	  
zorunda	  olan,	  yaşamak,	  gıda	  satın	  almak	  ve	  kira	  
ödemek	  zorunda	  olan	  insanlar.	  Bunların	  özel	  bir	  
önemi	  ve	  yeri	  olduğunu	  ben	  düşünmüyorum.	  
Bence	  toplumu	  değiştirecek	  olan	  aydınlar	  değil,	  
toplumu	  değiştirecek	  olan	  geniş	  halk	  kitleleridir.	  	  
İşçi	  sınıfıdır,	  emekçi	  kesimlerdir.	  Ama	  madem	  

aydınlar	  dediniz,	  Türkiye’deki	  aydınlar	  başka	  bir	  
ülkedeki	  aydınlardan,	  konuştuğumuz	  anlamda,	  
yani	  kapıkulu	  olup	  olmamak	  anlamında	  daha	  iyi	  de	  
değil,	  daha	  kötü	  de	  değil.	  Amerika’nın	  aydınlarını	  
düşünün.	  Dünyanın	  önde	  gelen	  muhalif	  aydınları	  
da	  Amerika'da	  yaşar	  ama	  George	  Bush'u	  
destekleyen	  aydınlar	  da	  vardır	  Amerika'da.	  
Türkiye’de	  de	  aynı	  şey.	  Türkiye’de	  açık	  ki	  
aydınların	  önemli	  bir	  kesimi	  tabii	  ki	  Kemalist'tir	  ve	  
dolayısıyla	  devletin	  resmi	  ideolojisini	  
desteklemektedir.	  Demokrasi	  için	  yapacakları,	  
yapmış	  oldukları	  ve	  bundan	  sonra	  yapacakları	  
hiçbir	  şey	  yoktur.	  Ama	  bir	  de	  tabii	  ki	  ben	  sosyalist	  
olduğum	  için	  eğer	  beni	  aydın	  sayıyorsak,	  ben	  
sosyalist	  olduğum	  için	  demokrasi	  mücadelesi	  
veriyorum.	  Parlamentoya	  inanmamama	  rağmen,	  
AK	  Parti'yi	  hiçbir	  koşulda	  desteklememe	  rağmen,	  
AK	  Parti’nin	  hükümet	  olma	  hakkını	  tabii	  ki	  
destekliyorum	  ve	  bunun	  için	  bir	  mücadele	  
veriyorum.	  	  Demokrasi	  mücadelesi	  olduğu	  için,	  AK	  
Parti'nin	  demokratik	  bir	  parti	  olduğuna	  inandığım	  
için	  değil.	  Ama	  halkın	  oyunu	  kazanmış	  olduğu	  için.	  
AK	  Parti	  demokrasiye	  kendisi	  inanabilir,	  
inanmayabilir,	  bence	  inancı	  sınırlıdır,	  çok	  sınırlıdır	  
hatta.	  Ama	  bu	  benim	  için	  bir	  ön	  koşul	  değil.	  Halkın	  
%47'si	  oy	  vermişse	  Tayyip	  Erdoğan’ın	  kendi	  kişisel	  
görüşlerinden	  bağımsız	  olarak	  ben	  onun	  hükümet	  
ve	  başbakan	  olma	  hakkını	  desteklerim.	  Benim	  için	  
böyle,	  aydın	  olduğum	  için	  değil,	  sosyalist	  olduğum	  
için.	  	  

	  
	  
A	  Brief	  Summary	  of	  the	  Newspaper	  Article	  by	  Roni	  Margulies:	  “Revolution	  is	  the	  only	  Path”	  	  
(see	  the	  article	  below)	  
	  
In	  this	  newspaper	  article,	  Roni	  Margulies	  
discusses	  the	  significance	  of	  this	  year’s	  
International	  Workers’	  Day	  celebrations	  in	  
İstanbul’s	  Taksim	  Square.	  	  Reflecting	  on	  the	  
violent	  clashes	  that	  had	  led	  to	  the	  banning	  of	  
the	  celebrations	  for	  many	  years,	  he	  notes	  his	  

observations	  of	  this	  first	  celebration	  at	  the	  
square.	  	  In	  addition,	  Roni	  Margulies	  presents	  his	  
opinions	  on	  how	  labor	  unions	  and	  workers	  
ought	  to	  come	  together	  for	  a	  stronger	  voice	  in	  
society.	  He	  also	  underscores	  the	  need	  for	  
reforms	  that	  would	  pave	  the	  way	  for	  revolution.	  

	  
	  
Newspaper	  article	  by	  Roni	  Margulies	  “Tek	  Yol	  Devrim”	  
published	  in	  Taraf,	  May	  2,	  2010,	  	  http://www.taraf.com.tr/roni-‐margulies/makale-‐tek-‐yol-‐devrim.htm	  
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Hepimize	  kutlu	  olsun!	  Coşkulu,	  rengârenk,	  
eğlenceli	  bir	  bayram	  günü	  için	  değil	  sadece.	  

Uluslararası	  işçi	  bayramını	  nihayet	  yine	  
Taksim’de	  kutladığımız	  için	  de	  değil	  sadece.	  

Bunların	  ikisi	  de	  simgesel	  önem	  taşıyor.	  

Bayram	  dediğin,	  gerçekte	  çok	  da	  önemli	  bir	  şey	  
değil.	  1	  Mayıs’ın	  Chicago’da	  McCormick	  
Harvesting	  Machine	  Company	  fabrikasında	  sekiz	  
saatlik	  işgünü	  için	  grev	  yapan	  işçilere	  polisin	  
ateş	  açmasının	  yıldönümü	  olduğunu	  
bilenlerimizin	  sayısı	  da	  çok	  değil.	  

Ama	  sendikalı	  işçi	  sayısının	  25	  yılda	  neredeyse	  
yüzde	  50	  oranında	  düştüğü,	  mevcut	  
sendikaların	  beş-‐altı	  konfederasyona	  bölünmüş	  
olduğu,	  işsizliğin	  yüksek,	  mücadele	  düzeyinin	  
düşük	  olduğu	  bir	  dönemde,	  işçi	  bayramının	  
kitlesel	  bir	  şekilde	  kutlanması,	  sendikaların	  da	  
işçilerin	  de	  yüzünü	  güldürdü.	  

Tüm	  konfederasyonlar	  birlikte	  davrandığında,	  
örgütlü	  işçilerin	  ne	  kadar	  büyük	  bir	  güç	  
oluşturduğunu	  bazılarımız	  sevinç	  ve	  umutla,	  
bazıları	  da	  kuşkusuz	  endişe	  ve	  korkuyla	  izledi.	  

Taksim	  Meydanı’nın	  dolması,	  dolup	  Gezi	  
Parkı’na	  taşması	  ayrı	  bir	  simgeselliğe	  sahip.	  Pek	  
çoğumuz	  1977’de	  silahlar	  patladığında	  
bulunduğumuz	  noktayı	  buldu,	  bazılarımız	  bir	  
dostunu	  ve	  yoldaşını	  kaybettiği	  kaldırımda	  
durdu.	  “Yıldıramadınız	  bizi”	  diye	  geçti	  içimizden.	  
“Yine	  buradayız”	  diye	  düşündük,	  “Sizler	  gelip	  
geçtiniz,	  bizler	  hâlâ	  buradayız”.	  

Bunlar	  önemli.	  Bayramı	  kitlesel	  olarak	  
kutlamaktan	  da,	  Taksim’e	  çıkmaktan	  da	  
önemlisi	  var	  ama.	  

12	  Eylül	  darbecilerinin	  yarattığı	  ve	  ilelebet	  
yaşayacağını	  umdukları	  toplumu	  değiştirme	  
sürecinde	  bir	  adım	  daha	  attık.	  En	  önemlisi	  bu.	  

“Bugün	  Taksim,	  yarın	  devrim”	  sloganını	  atan	  
arkadaşların	  heyecanını	  paylaşıyorum.	  Ama	  
“Taksim”	  ile	  “devrim”	  arasında	  epey	  adım	  var.	  
Yarına	  bitiremeyebiliriz.	  Önce	  12	  Eylül	  
Anayasası’nı	  değiştirelim,	  sonra	  tümüyle	  
ortadan	  kaldıralım,	  sonra	  eski	  darbecileri	  ve	  
daha	  önemlisi,	  yeni	  darbecileri	  cezaevlerine	  
tıkalım,	  sonra	  barışı	  kazanalım.	  

Evet,	  “Tek	  yol	  devrim”,	  ama	  yolun	  sonu	  devrim.	  
Önce	  hep	  birlikte,	  aynı	  kitlesellikle	  o	  yolu	  
yürüyelim.	  

	  
	  
	  
PROJECT	  2:	  EYLEM	  ŞİİRİNİ	  SAHNELEYİNİZ	  -‐	  ENACT	  ACTION	  POETRY	  
	   Political	  poems	  as	  an	  introduction	  to	  action	  poetry	  
	  

TABLE	  2	  INSTRUCTIONAL	  ORGANIZERS	  and	  EMBEDMENT	  MAP	  
Political	  Poems	  as	  an	  Introduction	  to	  Action	  Poetry	  

ACCESS	   VOICE	  

INTERPRET	   ANALYZE	   PRESENT	   INTERACT	  
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READ/WATCH/LISTEN	  
	  

Search	  for	  political	  
poems	  in	  Roni	  
Margulies'	  work	  (and	  
possibly	  others')	  at	  
the	  library	  and	  on	  the	  
Internet.	  
	  
Read	  the	  poems	  
written	  by	  your	  peers.	  

FOCUS	  ON	  
LANGUAGE	  

	  
Use	  vocabulary	  
related	  to	  politics	  in	  
written	  discourse.	  
	  
Work	  on	  complex	  
sentences.	  
	  

WRITE/SPEAK/RECORD	  
	  
Mimick	  or	  pastiche	  one	  
poem	  by	  Roni	  Margulies	  
(or	  one	  by	  another	  
author).	  
	  
Create	  a	  political	  poem	  
using	  a	  specific	  theme	  
(e.g.	  environment,	  social	  
justice,	  cooperation,	  
migration,	  otherness,	  
global	  issue,	  etc.).	  

EXCHANGE	  AND	  ACT	  
	  
Read	  aloud	  poems	  by	  
Roni	  Margulies	  (and	  
other	  Turkish	  poets)	  that	  
have	  a	  political	  
dimension.	  
Organize	  a	  poems	  exhibit	  
with	  posters,	  and	  present	  
each	  poem	  orally.	  
Present	  your	  poem	  to	  the	  
class.	  
Give	  feedback	  to	  peers	  
on	  their	  poems.	  

	  
	  

ACTION:	  
Search,	  write,	  share	  
and	  read	  aloud	  
poems;	  organize	  an	  
exhibit.	  

	  
THEME:	  
Political	  poems	  as	  
an	  Introduction	  to	  
Action	  Poetry	  
	  	  

OPERATIONS:	  
Create	  a	  political	  poem	  using	  
vocabulary	  related	  to	  political	  stances;	  
give	  feedback.	  

	  

	  
	  
	  
ÖNERİLER/GUIDELINES:	  	  
	  
A.	  Neler	  yapacağım?	  
1.	  Aşağıdaki	  şiirleri	  okuyup	  bilmediğiniz	  kelimelerin	  anlamını	  şiir	  bağlamında	  bulunuz.	  
2.	  Şiirlerde	  geçen	  kişi,	  kurum,	  yer,	  zaman,	  tarihsel	  ve	  kültürel	  olayları	  belirleyip	  bunlarla	  ilgili	  bilgi	  
derleyiniz.	  

3.	  Derlediğiniz	  bilgileri	  arkadaşlarınızla	  karşılaştırarak	  yorumlayınız.	  
4.	  Yorumlarınız	  ışığında	  şiirlerdeki	  ana	  fikirlerin,	  temaların	  bugün	  bağlamında	  nasıl	  değerlendirirsiniz?	  
5.	  Değerlendirmelerinizden	  yola	  çıkarak	  günümüzdeki	  bir	  sosyal	  sorunla	  ilgili	  eylem	  şiiri	  yazınız.	  	  
	  
MATERIALS:	  	  
Two	  poems	  by	  Roni	  Margulies	  	  
1)	  ”Hatib-‐i	  Şehir’in	  Tifüsten	  Ölümü”	  (Death	  of	  the	  Orator	  of	  the	  City	  from	  Typhus)	  
2)	  “Cavit	  Bey'in	  Karısına	  Son	  Mektubu”	  (Cavit	  Bey’s	  Last	  Letter	  to	  His	  Wife)	  
	  
	  
Introduction	  to	  the	  Poem:	  
Death	  of	  the	  Orator	  of	  the	  City	  from	  Typhus-‐	  Hatib-‐i	  Şehir’in	  Tifüsten	  Ölümü	  
http://tr.wikipedia.org/wiki/1908_Devrimi	  
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In	  this	  poem	  entitled	  “Hatib-‐i	  Şehir’in	  Tifüsten	  
Ölümü”	  (Death	  of	  the	  Orator	  of	  the	  City	  from	  
Typhus),	  Margulies	  depicts	  the	  aspirations	  and	  
feelings	  of	  a	  staunch	  activist	  who	  failed	  to	  
accomplish	  his	  life	  goals.	  	  The	  character	  in	  the	  
poem,	  Ömer	  Naci,	  was	  an	  active	  member	  of	  the	  
Unity	  and	  Progression	  Organization	  (Ittihat	  ve	  
Terakki	  Cemiyeti),	  which	  led	  the	  1908	  Revolution	  
against	  Abdulhamid	  II’s	  rule	  and	  the	  Ottoman	  
government.	  After	  winning	  the	  elections,	  the	  
organization	  held	  significant	  power	  in	  the	  country	  
between	  1908	  and	  1918.	  During	  this	  period,	  the	  
parliamentary	  democracy	  evolved	  with	  several	  
conflicting	  elements,	  including	  “election,	  political	  
party,	  military	  coup,	  dictatorship,	  world	  war,	  and	  
the	  collapse	  of	  the	  Ottoman	  Empire	  after	  600	  

years”(1).	  	  In	  this	  poem,	  Roni	  Margulies	  provides	  
his	  readers	  significant	  political	  encounters	  from	  
Ömer	  Naci’s	  life.	  These	  landmark	  moments	  are	  his	  
public	  speech,	  the	  military	  coup,	  Bab-‐ı	  Ali	  Raid	  of	  
cabinet	  meeting	  by	  the	  Organization,	  and	  the	  
establishment	  of	  the	  organization’s	  branch	  in	  
Eastern	  Anatolia	  despite	  his	  illness	  and	  lack	  of	  
funds.	  Other	  landmarks	  are	  his	  well	  known	  
meeting	  with	  the	  philosopher	  Riza	  Tevfik,	  and	  his	  
attendance	  to	  talks	  by	  Jean	  Jaures	  in	  Paris.	  In	  the	  
end,	  Ömer	  Naci;	  Unity	  and	  Progression	  
Organization	  member,	  orator,	  philosopher,	  poet,	  
and	  thinker;	  was	  all	  alone	  when	  he	  died	  from	  
Typhus	  in	  a	  hospital	  in	  a	  remote	  city.	  	  Roni	  
Margulies	  underscores	  how	  such	  an	  end	  contrasts	  
with	  Ömer	  Naci’s	  wish	  for	  a	  heroic	  death.

	  	  
Historical	  Background:	  	  
Ömer	  Naci	  (1878-‐1916),	  revolutionist,	  poet,	  and	  writer	  during	  the	  second	  constitutional	  period.	  	  	  
Enver	  Paşa	  	  (1881-‐1922),	  one	  of	  the	  prominent	  commanders	  and	  politicians	  of	  the	  second	  constitutional	  
period.	  
Cemiyet:	  Committee	  of	  Union	  and	  Progress,	   political	   party	  which	   ruled	   the	  Ottoman	  Empire	  between	  
1908-‐1918	  
İstibdat:	  Autocracy,	  referring	  to	  the	  sovereignty	  of	  Abdülhamit	  the	  second.	  
Rıza	  Tevfik:	  (1869-‐1949),	  philosopher,	  poet,	  and	  politician.	  	  
The	  execution	  of	  Cavit	  Bey	  (minister	  of	  treasury,	  1875-‐1926)	  
Şehzade	  Burhanettin:son	  of	  Abdülhamit	  II	  
İsimler:	  Nâzır,	  sadrazam,	  devlet	  erkânı,	  maliye	  
	  
	  
HATİB-‐İ	  ŞEHİR'İN	  TİFÜSTEN	  ÖLÜMÜ	  
Tek	  bir	  şey	  istemişti	  hayatı	  boyunca	  Ömer	  Naci.	  
Bab-‐ı	  âli	  baskınında	  fırlayıp	  askerlerin	  önüne,	  
Açıp	  ağzını	  bar	  bar	  bir	  bağırması	  var	  ki,	  
Ağzı	  açık	  bakakalmıştı	  Enver	  Paşa	  bile:	  
"Vurun,	  karşınızdayım	  işte,	  öldürün	  beni."	  
Üstüne	  gider	  gibiydi	  ölümün	  hep	  böyle.	  
	  
Tek	  bir	  şey	  istemişti	  hayatı	  boyunca	  Ömer	  Naci.	  
Cemiyet	  Doğu'ya	  göndermişti	  onu	  bir	  keresinde.	  
Bir	  an	  evvel	  o	  taraflarda	  örgütlenmek	  gerekliydi.	  
Hastayken	  ve	  beş	  kuruş	  bile	  yokken	  cebinde,	  
O	  koyu	  istibdat	  döneminde	  kalkıp	  gittiydi.	  
Van	  civarında	  teşkilat	  kurulmuştu	  geri	  geldiğinde.	  
	  
Tek	  bir	  şey	  istemişti	  hayatı	  boyunca	  Ömer	  Naci.	  
Filozof	  Rıza	  Tevfik'le	  bir	  tartışması	  destandı	  dillere,	  
Paris'teyken	  her	  fırsatta	  Jean	  Jaures'yi	  dinlerdi,	  
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Hem	  Merkez-‐i	  Umumi'nin	  değişmez	  üyesi,	  hem	  de	  
"Hatib-‐i	  şehir,	  filozof,	  şair,	  mütefekkir"	  idi.	  
Ancak,	  şüphesiz,	  eylem	  adamıydı	  her	  şeyden	  önce.	  
	  
Tek	  bir	  şey	  istemişti	  hayatı	  boyunca	  Ömer	  Naci:	  
Ölmek	  -‐	  vatan	  için	  ve	  büyük	  kalabalıklar	  önünde.	  
Kerkük'te	  bir	  hastanede	  oysa	  yapayalnız	  gitti.	  
Duyar	  gibi	  oluyorum	  şimdi	  son	  sözlerini:	  
"Demek	  böyle	  Allah’ın	  belâsı	  bir	  yerde,	  
Ne	  yapalım,	  tifüsten	  ölmek	  varmış	  kaderde."	  
	  
Roni	  MARGULIES	  
	  
	  
	  
Introduction	  to	  the	  Poem:	  
Cavit	  Bey’s	  Last	  Letter	  to	  His	  Wife	  -‐	  Cavit	  Bey'in	  
Karısına	  Son	  Mektubu	  
	  
“Cavit	  Bey’s	  Last	  Letter	  to	  His	  Wife”	  (Cavit	  Bey'in	  
Karısına	  Son	  Mektubu)	  is	  an	  interesting	  example	  
of	  Margulies’	  historical	  poems	  in	  which	  he	  
portrays	  disappointments	  of	  political	  and	  
historical	  figures.	  The	  characters	  find	  themselves	  
in	  unexpected	  situations	  and	  often	  lose	  their	  
positions	  and	  privileges.	  (1).	  In	  this	  poem,	  
Margulies	  conveys	  the	  emotions	  of	  a	  politician	  
who	  reflects	  on	  his	  past	  pleasant	  memories	  the	  
day	  before	  his	  execution.	  Cavit	  Bey	  was	  one	  of	  the	  
leaders	  of	  the	  Unity	  and	  Progress	  Organization	  
(Ittihat	  ve	  Terakki	  Cemiyeti),	  which	  gained	  control	  
of	  the	  Ottoman	  government	  with	  military	  coups	  
(Altan,	  2008).	  Besides	  this	  affiliation,	  Cavit	  Bey	  
was	  a	  Finance	  Minister.	  He	  was	  found	  involved	  in	  
the	  1926	  assassination	  attempt	  against	  Mustafa	  
Kemal	  Atatürk,	  the	  president	  of	  the	  new	  Turkish	  
Republic.	  Even	  though	  he	  was	  not	  proven	  to	  be	  
guilty	  with	  certainty,	  he	  was	  executed	  because	  of	  
his	  past	  affiliation	  with	  the	  Organization.	  

Margulies	  chooses	  some	  memories	  of	  Cavit	  Bey,	  
which	  he	  would	  have	  been	  thinking	  in	  prison	  while	  
writing	  to	  his	  wife	  shortly	  before	  his	  execution.	  
For	  instance,	  Cavit	  Bey	  recalls	  grandeur	  and	  
pleasant	  moments	  from	  the	  last	  dinner	  party	  he	  
hosted	  to	  celebrate	  the	  completion	  of	  the	  fifth	  
volume	  of	  his	  finance	  book.	  First,	  he	  thinks	  of	  the	  
people	  who	  attended:	  generals,	  grand	  viziers,	  
state	  officials,	  and	  members	  of	  the	  Organization.	  
What	  he	  also	  remembers	  about	  this	  party	  is	  the	  
moment	  he	  thought	  about	  the	  very	  first	  time	  he	  
had	  seen	  his	  wife	  in	  a	  past	  ball.	  He	  had	  met	  her	  
later	  that	  night	  and	  immediately	  expressed	  his	  
interest.	  He	  also	  remembers	  how	  despite	  the	  late	  
hour,	  they	  had	  toured	  the	  island	  and	  had	  tea	  
together.	  Towards	  the	  end	  of	  the	  poem,	  Cavit	  Bey	  
suddenly	  faces	  the	  present	  reality.	  He	  looks	  out	  of	  
his	  prison	  window	  while	  drinking	  his	  tea.	  He	  writes	  
about	  an	  old	  man	  grubbing	  up	  the	  prison	  garbage	  
every	  morning,	  and	  he	  finally	  refers	  to	  the	  final	  
verdict	  in	  his	  case	  and	  his	  execution	  scheduled	  for	  
the	  next	  day.	  

	  
	  
Cavit	  Bey'in	  Karısına	  Son	  Mektubu	  	  
Büyükada'yı	  düşünüyorum	  bozkırın	  ortasında.	  
Hatırlıyor	  musun	  son	  verdiğimiz	  ziyafeti?	  
Tamamlanmıştı	  Maliye	  kitabımın	  hani	  
Beşinci	  cildi	  onca	  emekten	  sonra,	  
Böyle	  bir	  davet	  görülmemişti	  sanırım	  Ada'da.	  
	  

Odanın	  her	  köşesinde	  sırmalı	  Paşalar,	  
Eski	  nazırlar,	  son	  sadrazam,	  devlet	  erkânı.	  
Evimize	  taşınmıştı	  sanki	  konsolosluklar.	  
Anadolu	  Kulübü'nden	  masa	  arkadaşları,	  
Cemiyet'ten	  tek	  tük	  sağ	  kalanlar.	  
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Balkona	  çıkmıştım	  da	  bir	  ara	  ben,	  
Onca	  kalabalık	  ve	  eğlence	  arasında,	  
Denize	  bakarken	  aklıma	  her	  nasılsa,	  
Şehzade	  Burhanettin	  Bey'le	  evliyken	  
Seni	  ilk	  kez	  görüşüm	  gelmişti	  bir	  baloda.	  
	  
Yalnız	  kaldığımızda	  sonra	  sabaha	  karşı	  
Anlattığımda	  sana	  düşüncelerimi,	  
Kalkıp	  o	  saatte	  hazırlattırıp	  arabayı,	  
Nasıl	  unuturum	  Ada	  turu	  yaptığımızı,	  

Balkonda	  baş	  başa	  çay	  içtiğimizi?	  
	  
Penceremden	  çorak	  bir	  alan	  görünüyor.	  
Çay	  içerken	  onu	  seyrediyorum	  şimdi.	  
Duvarın	  hemen	  dibine	  besbelli	  
Hapishanenin	  çöpleri	  dökülüyor,	  
Her	  sabah	  yaşlı	  bir	  adam	  gelip	  eşeliyor.	  
	  
Mahkemem	  bu	  sabah	  sonuçlandı.	  
İdamım	  yarın.

	  
Roni	  MARGULIES	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
PROJECT	  3:	  	  İNTERNET	  ARAŞTIRMASI	  -‐	  INTERNET	  SEARCH	  	  
	  

TABLE	  3	  INSTRUCTIONAL	  ORGANIZERS	  and	  EMBEDMENT	  MAP	  
The	  Life	  of	  a	  Politicized	  Poet	  	  

ACCESS	   VOICE	  

INTERPRET	   ANALYZE	   PRESENT	   INTERACT	  

READ/WATCH/LISTEN	  
	  

Search	  the	  Internet	  
for	  information	  about	  
Roni	  Margulies	  (and	  
other	  political	  poets).	  
	  
Read	  the	  Internet	  
findinds	  of	  your	  peers.	  
	  
Focus	  on	  specific	  
writings	  in	  your	  group.	  

FOCUS	  ON	  LANGUAGE	  
	  

Analyze	  the	  structure	  
of	  the	  argumentative	  
discourse	  in	  the	  texts	  
and	  videos	  analyzed	  
noting	  complex	  
sentences	  and	  
discourse	  connectives.	  
	  
Jot	  down	  new	  
vocabulary	  in	  these	  
texts	  and	  look	  up	  their	  

WRITE/SPEAK	  
/RECORD	  

	  
Write	  a	  summary	  
for	  the	  texts	  or	  
videos	  found	  on	  
the	  internet.	  
	  
Present	  your	  
Internet	  findings	  
to	  the	  group.	  
	  
(Optional:)	  Write	  

EXCHANGE	  AND	  ACT	  
	  
Share	  internet	  searches.	  
Read	  aloud	  texts	  by	  and	  
about	  Roni	  Margulies	  and	  
other	  Turkish	  poets.	  	  
	  
Discuss	  the	  materials	  found	  
in	  small	  groups.	  Give	  
feedback	  to	  your	  peers	  on	  
their	  findings.	  
	  
Gather	  in	  expert	  groups	  to	  
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definitions	  on	  the	  
internet.	  

your	  reaction	  to	  
these	  texts.	  

focus	  on	  specific	  aspects	  of	  
the	  life	  and	  work	  of	  
Margulies.	  

	  
	  

ACTION:	  
Cooperate	  on	  an	  activity	  
related	  to	  
your	  Internet	  search	  
about	  Margulies	  or	  other	  
Turkish	  poets.	  

	  
THEME:	  
The	  politicized	  
poet	  life,	  stances,	  
and	  critics.	  	  

OPERATIONS:	  
Learn	  cooperatively	  within	  jigsaw	  
expert	  groups;	  summarize;	  read	  aloud;	  
note	  assumptions	  and	  discourse	  
connectives	  in	  Internet	  sources	  related	  
to	  Turkish	  poets	  and	  politics.	  

	  

	  
	  
	  
ÖNERİLER/GUIDELINES:	  

	  
A.	  Nasıl	  araştıracağım?	  
1.	  Yazarın	  hayatı	  ve	  görüşleri	  ile	  ilgili	  bu	  gazete	  söyleşisini	  okuyunuz	  ve	  okurken	  daha	  önce	  duymadığınız	  

sosyal	  ve	  kültürel	  konuları	  not	  ediniz.	  	  
2.	  Türk	  Yahudi	  vatandaşlarının	  Türkiye’deki	  tarihi	  geçmişleri	  ile	  ilgili	  araştırma	  yapınız.	  
3.	   Türk	   kültür,	   sanat	   ve	   siyaset	   hayatına	   katkıda	   bulunmuş	   azınlıklara	   mensup	   vatandaşlarımızı	  

belirleyiniz.	  
4.	  Yazarın	  kullandığı	  dil	  olarak	  vurguladığı	  İstanbul	  Türkçesi’nin	  özelliklerini	  araştırınız.	  
5.	   Internet	   araştırması	   sonucunda	   bulduğunuz	   şarkı,	   resim,	   şiir,	   kitap-‐gazete	   alıntıları,	   video	   gibi	  

malzemeleri	  sınıfta	  poster,	  video	  klip	  veya	  power	  point	  sunumu	  şeklinde	  sergileyiniz.	  	  
MATERIALS:	  
Interview	  with	  Roni	  Margulies	  by	  Ayşe	  Arman	  of	  Hürriyet	  Newspaper	  
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6412949&p=2)	  
	  
Introduction	  to	  the	  Interview	  
“I	  was	  born	  and	  raised	  in	  Istanbul.	  My	  mother	  
tongue	  is	  Turkish.	  The	  place	  where	  I	  feel	  at	  home	  
is	  İstanbul.	  I	  cannot	  feel	  myself	  like	  a	  foreigner	  
here	  but	  I	  know	  that	  I	  am	  always	  seen	  as	  a	  
foreigner”	  (Hürriyet).	  
	  “Bugün	   Pazar	   Yahudiler	   Azar”,	   one	   of	   the	   many	  
books	   by	   Roni	   Margulies,	   represents	   the	   main	  

theme	  of	   this	   interview,	  which	  allows	  us	   to	   learn	  
more	   about	   this	   idiosyncratic	   revolutionist,	   poet,	  
and	  translator.	  	  
As	  a	  Jew	  from	  Istanbul,	  Margulies	  is	  aware	  of	  
being	  classified	  into	  an	  ‘otherness’	  category.	  This	  
otherness	  comes,	  not	  only	  from	  belonging	  to	  one	  
of	  the	  minority	  groups	  of	  Turkey,	  but	  also	  from	  
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being	  “the	  minority	  of	  a	  minority”	  as	  one	  of	  his	  
friends	  from	  a	  more	  Jewish	  environment	  remarks.	  
The	  reason	  for	  this	  is	  that	  he	  does	  not	  “fit	  into	  an	  
average	  Jewish	  profile”	  as	  he	  says	  in	  the	  interview.	  
With	  no	  religious	  or	  traditional	  education,	  Roni	  
Margulies	  is	  also	  a	  socialist	  Jew,	  which	  is	  another	  
uncommon	  thing	  in	  Turkey’s	  Jewish	  community,	  
whereas	  he	  is	  considered	  a	  Turk	  in	  England,	  where	  

he	  moved	  to	  get	  his	  degree	  and	  lived	  for	  several	  
years	  after	  that.	  Maintaining	  a	  lens	  distinct	  from	  
any	  particular	  racist,	  religious,	  or	  nationalistic	  
viewpoint,	  he	  uses	  his	  very	  humanist	  eyes	  to	  look	  
at	  the	  Jewish	  community	  of	  Turkey,	  which	  he	  
manages	  to	  observe	  as	  an	  outsider.	  He	  refuses	  to	  
belong	  exclusively	  to	  any	  community	  he	  culturally	  
or	  ethnically	  would	  be	  part	  of.	  	  

	  
	  
An	  Interview	  with	  Roni	  Margulies	  
	  
Bugün	  Pazar	  Yahudiler	  Azar	  
'İstanbul'da	  doğdum	  büyüdüm,	  anadilim	  Türkçe,	  
kendimi	  evimde	  hissettiğim	  yer	  İstanbul,	  ben	  
burada	  kendimi	  yabancı	  hissedemem,	  ama	  hep	  
yabancı	  olarak	  görüldüğümü	  biliyorum.'	  Bu	  cümle,	  
İstanbullu	  Yahudilerden	  Roni	  Margulies'e	  ait.	  
"Bugün	  Pazar	  Yahudiler	  Azar"	  kitabında	  okudum.	  
Bu	  röportajı	  da	  bu	  yüzden	  yaptım...	  
	  
İstanbul'da	  bir	  Yahudi	  olarak	  doğdunuz	  ve	  
büyüdünüz.	  Bir	  ülkede	  azınlık	  olmak	  nasıl	  bir	  şey?	  
	  
-‐	  Ben	  kendimi	  İstanbul'da	  hiçbir	  zaman	  azınlık	  
olarak	  hissetmedim.	  Çünkü	  hiçbir	  İstanbullu’dan	  
daha	  az	  İstanbullu	  değilim.	  Hatta,	  büyük	  
çoğunluğundan	  çok	  daha	  İstanbullu’yum.	  İstanbul	  
benim	  vatanım,	  burada	  doğdum	  büyüdüm,	  
anadilim	  İstanbul	  Türkçesi,	  burada	  okudum,	  
burada	  yazdım,	  İstanbul'un	  tarihiyle	  ve	  ayrıntısıyla	  
bilmediğim	  köşesi	  yoktur.	  Kendimi	  evimde	  
hissettiğim	  yer	  İstanbul'dur.	  Ben	  İstanbul'da	  
kendimi	  yabancı	  hissetmem,	  hissedemem;	  ama	  
yabancı	  olarak	  görüldüğümü	  biliyorum.	  Çünkü	  
yabancıyım,	  Yahudiyim.	  Gerçi,	  bu	  durumun	  ırkçılık	  
olarak	  yansıyan	  çirkin	  yüzüne	  hiç	  maruz	  kalmadım.	  
Ama	  milliyetçiliğin	  ve	  ırkçılığın	  yükseldiği	  bir	  
ortamda,	  "yabancıların"	  başına	  neler	  
gelebileceğinin	  bilincinde	  olmamak	  da	  mümkün	  
değil.	  Endişe	  duyuyor	  insan.	  Bu	  günlerde,	  belki	  de	  
hiç	  olmadığı	  kadar	  endişe	  duyuyor.	  
	  
Roni	  Margulies	  kimdir?	  
	  
-‐	  Künyem	  uzun.	  En	  iyisi	  kendimi	  şöyle	  
tanımlayayım:	  İstanbullu,	  devrimci,	  şair,	  tercüman.	  
Biraz	  daha	  biyografik	  olsun	  derseniz,	  5/5/55	  

doğumluyum.	  
	  
İyi	  de	  neyin	  nesidir?	  Nereden	  geliyor,	  nereye	  
gidiyor?	  
	  
-‐	  Robert	  Kolej'i	  bitirdim.	  Sonra	  
İngiltere'de	  üniversiteye	  
gittim,	  uzun	  süre	  orada	  
yaşadım,	  iktisat	  doktoru	  
oldum;	  ama	  hiç	  iktisatçılık	  
yapmadım.	  Daha	  güzel	  bir	  
dünya	  istediğim	  için,	  
üniversite	  yıllarımdan	  beri	  örgütlü	  sosyalistim.	  
Dünyanın	  en	  iyi	  şairi	  olmak	  istiyorum.	  Ama	  bunun	  
için	  geç	  kaldım	  galiba.	  Ekmeğimi	  ise,	  tercüme	  
yaparak	  kazanıyorum.	  
	  
Size	  neden	  "azınlığın	  azınlığının	  azınlığı"	  deniyor?	  
	  
-‐	  Bu	  tanım,	  benden	  daha	  yoğun	  bir	  Yahudi	  çevrede	  
büyümüş	  olan	  bir	  arkadaşıma	  ait.	  Yahudi	  cemaatin	  
ortalama	  profiline	  pek	  uygun	  değilim	  ben.	  
Çocukluğumda	  ne	  dindar	  ne	  de	  geleneksel	  bir	  
eğitim	  gördüm.	  Ne	  de	  öyle	  bir	  çevrede	  büyüdüm.	  
Zaten	  sosyalist	  olunca	  da,	  cemaat,	  din	  ve	  kan	  bağı	  
gibi	  kavramlar	  toptan	  hayatımdan	  silindi	  gitti.	  
Dolayısıyla,	  Yahudi	  cemaatinin	  geleneklerinin	  
ayrıntılarını	  hiçbir	  zaman	  öğrenmedim.	  Türkiye'de	  
Yahudi	  ve	  komünist,	  İngiltere'de	  Türk.	  Bir	  de	  siyah	  
olsaydım,	  tam	  olacakmış!	  
	  
Çocukluğunuzu	  nasıl	  hatırlıyorsunuz?	  
	  
-‐	  Çok	  yoksul	  ve	  mutsuz	  olmadığı	  takdirde,	  her	  
çocukluk	  nasıl	  hatırlanırsa,	  öyle:	  Sorumsuz,	  
sorunsuz,	  güzel	  günler.	  Ve	  geride	  kaldıkça,	  gözüme	  
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daha	  da	  güzel	  görünen	  günler...	  
	  
Ailenizin	  konumu	  neydi?	  Varlıklı	  Yahudilerden	  
miydiniz?	  
	  
-‐	  Tipik	  bir	  orta	  sınıftı.	  Durumu	  iyice	  bir	  İstanbul	  
ailesi.	  Özellikle	  varlıklı	  değillerdi,	  ama	  o	  günlerin	  
yani	  1960'ların	  İstanbul'unda,	  güzel	  bir	  hayat	  
yaşamak	  için,	  bugünkü	  zenginler	  kadar	  zengin	  
olmak	  gerekmiyordu.	  
	  
Nasıl	  bir	  ortamda,	  ne	  şekilde	  büyüdünüz?	  
Hatırladığınız	  şeyler	  hoş	  mu,	  nahoş	  mu?	  
	  
-‐	  Hatırladığım	  nahoş	  şeyler,	  beğendiğim	  bir	  kızın	  
benimle	  ilgilenmemesinden	  daha	  öteye	  gitmiyor.	  
Hoşluklarsa,	  sonsuz:	  Yeşilköy'de	  kiralanan	  
sayfiyeler,	  o	  güzelim	  yaz	  günleri,	  ortaokuldaki	  
sıcak	  dostluklar,	  dedemin	  her	  cuma	  bize	  gelip	  bir	  
Jules	  Verne	  kitabı	  getirmesi...	  	  
	  
Cemaat	  hayatı	  nasıldır:	  Dayanışma	  çok	  yüksek,	  
özgürlük	  az	  mıdır?	  
	  
-‐	  Şunu	  itiraf	  etmeliyim	  ki,	  ben	  o	  dar	  cemaatin	  
içinde	  büyümedim.	  Ama	  tabii	  ki,	  çoğunluğun	  
baskısı	  altında	  kalan	  her	  azınlık,	  içine	  kapanır.	  
Kendi	  içinde	  dayanışma	  ve	  yardımlaşma	  
mekanizmaları	  geliştirir.	  Bugün	  aynı	  şey,	  
Almanya'da	  yaşayan	  Türkler	  için	  de	  geçerli.	  Bu	  
durum,	  o	  azınlığın	  üyelerini	  rahatlatır,	  hayatı	  
kolaylaştırır	  ama,	  hiç	  şüphe	  yok	  ki	  özgürlüğü	  de	  
kısıtlar.	  Herhangi	  bir	  yaptırım	  yoktur,	  ama	  kınama,	  
dışlama	  yöntemleri	  vardır.	  Küçük	  bir	  cemaatin	  
hayatı,	  köy	  hayatı	  gibidir.	  Herkes	  herkesin	  ne	  
yaptığını,	  ne	  dediğini	  bilir.	  Kınanacağını	  bilmek,	  
zaten	  yeteri	  kadar	  caydırıcı	  bir	  unsurdur.	  Ne	  var	  ki,	  
Yahudi	  cemaati	  de	  eskisi	  gibi	  içine	  kapalı	  değil.	  
Çoğu	  İspanya	  kökenli	  olan	  Türkiye	  Yahudilerinin	  
konuştuğu	  İspanyolca'ya	  benzeyen	  dil	  Ladino	  
mesela,	  artık	  kaybolmaya	  yüz	  tutmuş	  durumda.	  
Karışık	  evlilikler	  artıyor,	  tüm	  toplumların	  yaşamı	  
aynılaşıyor.	  Anneannemle	  Müslüman	  bir	  
komşusunun	  yaşamları	  arasındaki	  farklılık,	  kız	  
kardeşimle	  komşusu	  arasında	  artık	  yok.	  
	  
Nedir	  bugünkü	  Yahudi	  cemaatinin	  kaygısı?	  
	  

-‐	  Fazla	  görünür	  olmamak,	  göze	  batmamak.	  "Ses	  
çıkarmaz,	  dikkat	  çekmezsek,	  kimse	  bize	  
dokunmaz"	  gibi	  bir	  kaygı.	  Varlık	  Vergisi'ni1,	  6-‐7	  
Eylül	  olaylarını	  yaşamış	  insanlar	  için	  anlaşılır	  bir	  
kaygı.	  
	  
Bir	  kişiye	  yapılmış	  bir	  saldırı,	  bütün	  cemaate	  
yapılmış	  sayılır	  mı?	  
	  
-‐	  Tabii	  ki.	  Birinin	  Yahudi	  olması	  nedeniyle	  saldırıya	  
uğraması,	  her	  Yahudi'nin	  saldırıya	  uğrayabileceğini	  
gösterir.	  O	  nedenle	  herkesi	  ilgilendirir,	  korkutur.	  
Örneğin,	  Hrant	  Dink'in	  öldürülmesi,	  herhangi	  bir	  
Ermeni'nin,	  hatta	  herhangi	  bir	  azınlık	  vatandaşın,	  
kendini	  tehlike	  altında	  hissetmesine	  yol	  açmıştır.	  
	  
Sizin	  cemaat	  tarafından	  dışlanmanızın	  özel	  bir	  
sebebi	  var	  mı?	  Ya	  da	  şöyle	  sorayım:	  Siz	  siyah	  
koyun	  musunuz?	  
	  
-‐	  Cemaat,	  yekpare	  bir	  şey	  değil.	  Elbet	  beni	  de	  bir	  
seven	  vardır.	  Ama	  genel	  olarak,	  özellikle	  cemaatin	  
resmi	  ve	  daha	  geleneksel	  kesimi	  bana	  pek	  düşkün	  
değil.	  Çünkü	  onlar	  sessiz	  kalmayı	  tercih	  ediyorlar.	  
Ben	  o	  sessizliği	  bozuyorum.	  E	  bir	  de	  siyasi	  
görüşlerimden	  pek	  hoşlanmıyorlar.	  Ama	  benim	  
için	  problem	  değil,	  hoşlansalar	  da	  olur,	  
hoşlanmasalar	  da;	  çünkü	  o	  çevrelerle	  pek	  bir	  
ilişkim	  yok.	  	  
	  
Yahudilerden	  komünist	  çıkması,	  çok	  sık	  rastlanan	  
bir	  şey	  mi?	  	  
	  
-‐	  Türkiye	  Yahudileri	  arasında	  çok	  rastlanıyor	  
olmayabilir,	  ama	  zaten	  toplamı	  15	  bin	  kişi	  olan	  bir	  
cemaatten	  kaç	  kişi	  çıkacak	  ki?	  Yine	  de,	  
sanıldığından	  daha	  fazla.	  Türkiye	  İşçi	  Partisi'nin	  
kurucuları	  arasında	  da,	  daha	  sonraki	  pek	  çok	  
örgütte	  de	  Yahudiler	  var.	  
	  
İngiltere'ye	  göç	  etmemiş	  olsaydınız,	  bir	  Türk	  
Yahudisi	  olarak	  yaşamınızı	  sürdürseydiniz;	  1-‐	  
Komünist	  olduğunuzu	  bu	  kadar	  rahat	  açıklayabilir	  
miydiniz?	  2-‐	  Bu	  kitabı	  bu	  kadar	  rahat	  yazabilir	  
miydiniz?	  
	  

                                                
1 Tax witheld for minorities. 
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-‐	  Komünist	  olduğumu	  elbette	  açıklardım.	  Gizlice	  
komünist	  olmanın	  bir	  anlamı	  yok	  çünkü.	  "Eyvah,	  
başıma	  bir	  şey	  gelir	  mi?"	  diye	  kaygılanarak	  da	  
komünist	  olmak	  anlamsız.	  Gelebilir,	  burası	  Türkiye.	  
Başa	  gelen	  çekilir.	  Kitabı	  ise,	  belki	  de	  yazamazdım.	  
Bu	  kadar	  dışarıdan	  bakamazdım,	  daha	  zor	  olurdu.	  
	  
Kendinizi	  Yahudiliğin	  üzerine	  çıkmış,	  aşmış,	  din	  ve	  
millet	  olarak	  köklerinden	  kopmuş	  biri	  olarak	  mı	  
değerlendiriyorsunuz?	  
	  
-‐	  Ne	  alakası	  var!	  Çok	  çeşitli	  açılardan	  benden	  çok	  
üstün	  insanlar	  vardır	  bu	  cemaatte.	  Bütün	  
cemaatlerde	  olduğu	  gibi.	  Ama	  ne	  Yahudi	  cemaati	  
ne	  de	  başka	  cemaatler	  beni	  ilgilendiriyor;	  çünkü	  
içinde	  değilim.	  İnsan,	  cemaat	  halinde	  yaşamak	  
zorunda	  değil.	  İlle	  gerekiyorsa,	  benim	  cemaatim	  
arkadaşlarımdır.	  Her	  cemaat,	  din	  ve	  millet	  aidiyeti,	  
başkalarını	  dışlamayı,	  hatta	  başkalarından	  üstün	  
olma	  iddiasını	  içinde	  taşır,	  açıkça	  veya	  gizlice.	  Ben	  
bunu	  reddediyorum.	  O	  kadar.	  	  
	  
Burada	  gizli	  bir	  kibir	  olabilir	  mi?	  Kendinizi	  
diğerlerinden	  daha	  üstün	  görme...	  
	  
-‐	  Gizli	  değil,	  açık	  bir	  kibir	  var!	  Ben	  insanlar	  arasında	  
hiçbir	  ayırım	  yapmıyorum;	  eşitliğe	  en	  istisnasız	  
anlamıyla	  inanıyorum;	  milliyetçiliğe	  ve	  ırkçılığa	  
tüm	  benliğimle	  karşıyım	  ve	  bununla	  gurur	  
duyuyorum.	  Herkesin	  böyle	  olması	  gerektiğine	  
inanıyorum.	  Bazen	  bana	  "İsrail'i	  nasıl	  
eleştirebiliyorsun?"	  diye	  soranlar	  oluyor.	  Çok	  
kolay!	  Ben	  dünyaya	  belli	  bir	  ırk,	  din	  veya	  ulusun	  
gözünden	  bakmıyorum,	  insan	  olarak	  bakmaya	  
çalışıyorum.	  Yanlışı	  yapanlar	  benimle	  aynı	  kökeni	  
paylaşıyor	  diye,	  o	  yanlış	  doğru	  olmuyor	  ki.	  
	  
Siz	  bir	  şekilde	  cemaatinizle	  hesaplaşıyorsunuz.	  
Zaten	  herkes,	  parmağını	  onlara	  yöneltmişken,	  
sizin	  kendi	  cemaatinizi	  eleştirmeniz	  onları	  zor	  
durumda	  bırakmaz	  mı?	  Zarar	  vermez	  mi?	  
	  
-‐	  Ben	  cemaatle	  hesaplaşmıyorum	  ki.	  Zaten	  
küçücük,	  küçülmeye	  hâlâ	  devam	  eden,	  kimseye	  bir	  
zararı	  olmayan,	  sürekli	  beşinci	  kol	  olma	  zannıyla	  
karşılaşan	  bir	  cemaat.	  Benim	  ne	  alıp	  veremediğim	  
olabilir	  ki	  onlarla?	  Bu	  cemaatle	  ilgili	  bir	  sorun	  varsa	  
Türkiye'de,	  sorun	  cemaat	  değildir,	  cemaatin	  

karşılaştığı	  gizli	  ve	  açık	  ırkçılıktır.	  Zaten	  15	  bin	  kişi	  
70	  milyona	  ne	  sorun	  çıkartabilir?	  Önemli	  olan	  70	  
milyonun	  15	  bine	  hoşgörülü,	  anlayışlı,	  duyarlı	  
davranmasıdır.	  Tersi	  değil.	  Bugün	  Türkiye'de	  her	  
an	  vahşete	  dönüşme	  potansiyelini	  içinde	  taşıyan	  
milliyetçilikle,	  ırkçılıkla	  uğraşmak	  gerekir,	  şu	  veya	  
bu	  cemaatle	  değil.	  Ben	  de	  tam	  bunu	  yaptığımı	  
düşünüyorum.	  
	  
KİTAPTAN	  ALINTILAR	  
	  
TÜRKÇENİZ	  MÜKEMMEL	  
Birkaç	  yıl	  önce	  bir	  şiir	  kitabım	  Yunus	  Nadi	  Şiir	  
Ödülü'nü	  kazandığında,	  gazeteden	  genç	  bir	  kadın	  
benimle	  söyleşi	  yaptı.	  İlk	  soru,	  "Türkçeyi	  çok	  iyi	  
kullanıyorsunuz,	  ama	  niye	  anadilinizde	  şiir	  yazmayı	  
tercih	  etmediniz?"	  idi.	  Sanırım	  İbranice'yi	  
kastediyordu.	  Oysa	  benim	  anadilim	  Türkçe,	  zaten	  
İstanbul'da	  da	  İbranice	  bilen	  hiçbir	  Yahudi	  
tanımıyorum...	  Hayatım	  boyunca	  pek	  çok	  kez	  şu	  
soruyla	  karşılaştım:	  "Türkçe’yi	  ne	  güzel	  
konuşuyorsunuz.	  Ne	  zaman	  öğrendiniz?"	  Ben	  de	  
kibarca	  şöyle	  cevap	  verdim:	  "Teşekkür	  ederim,	  
1955'ten	  beri	  öğrenmeye	  çalışıyorum!"	  	  
	  
KÖYLÜ	  YAHUDİ	  OLUR	  MU?	  
İlber	  Ortaylı,	  Osmanlı	  ordusuna	  asker	  
devşirilmesiyle	  ilgili	  olarak	  şöyle	  der:	  "Devşirmenin	  
çeşitli	  kuralları	  vardır;	  kalabalık	  ailelerden	  alınır,	  
tek	  çocuk	  alınmaz,	  Yahudi	  çocuk	  alınmaz.	  Çünkü	  
Yahudiler	  kural	  olarak	  kırsal	  bir	  millet	  değildir,	  
kentsel	  bir	  millettir.	  Kent	  uşağı,	  şehir	  uşağı	  
devşirilemez."	  Bu	  cümleleri	  okuduğumda	  dank	  
etti.	  Yahudiler	  gerçekten	  de,	  İmparatorluğun	  en	  
kentsel	  gruplarından	  biri,	  belki	  de	  en	  kentsel	  olanı.	  
Siz	  hiç	  Yahudinin	  köylüsünü	  duydunuz	  ya	  da	  
gördünüz	  mü?	  
	  
	  
BEN	  ASKERDEYKEN	  
Erzincan'da	  59.	  Topçu	  Er	  Eğitim	  Tugay'ında	  askerlik	  
yapmaya	  gittim.	  Avazım	  çıktığı	  kadar,	  "Roni	  
Margulies,	  İstanbul.	  Emret	  komutanım."	  diye	  ilk	  
bağırdığımda,	  yüzbaşının	  yüzündeki	  "Neeeee?"	  
ifâdesi,	  askerliğimin	  en	  tatlı	  anılarından	  biri	  oldu.	  
Sonra,	  aylarca	  hemen	  herkese	  ismimin	  esrarını	  
izah	  etmem	  gerekti...	  
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3)	  	   İNTERNET	  BAĞLANTILARI	  /	  INTERNET	  LINKS	  
Brief	  introduction	  to	  Roni	  Margulies	  and	  his	  poetry	  

http://turkey.poetryinternational.org.poetryinternationalweb.org/piw_cms/cms/cms_module/i
ndex.php?obj_id=11621	  

	  
Roni	  reads	  one	  of	  his	  poems	  
	   http://www.youtube.com/watch?v=UKxFTQT76x4&feature=related	  
Turkish	  Left	  and	  Democracy	  
	   http://www.youtube.com/watch?v=_dR6V1jswgo	  
Articles	  written	  by	  Roni	  Margulies	  
	   http://www.taraf.com.tr/yazilar.asp?id=136	  
Bugün	  Pazar	  Yahudiler	  Azar,	  (Hurriyet	  Newspaper,	  
	   http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6412949&p=2)	  
	  
	  
4)	  	   DEĞERLENDİRME/	  EVALUATION	  
	  
Project	  1	  
İLERİ	  DÜZEY	  TÜRKÇE	  TARTIŞMA	  DEĞERLENDİRME	  ÇİZELGESİ	  
	  

Ölçütler	   Yüzeysel	   Gelişen	   Derin	  
A. Konuyla	  İlgili	  Sunum	   	   	   	  
B. Savlar	  	   	   	   	  
C. Çürütücü	  Soru	  ve	  Görüşler	   	   	   	  
D. İtirazlar	  	   	   	   	  
E. Kapanış	  Konuşmaları	  	   	   	   	  
F. Dilin	  Kullanımı	  	   	   	   	  
G. Zamanlama	  	   	   	   	  
H. Edim	  	   	   	   	  

	  
Derin:	  Eleştirel	  yaklaşımla	  yaratıcı	  çıkarımlarda	  bulunma	  
Gelişen:	  Katılımcı,	  kapsamlı	  yorumlama,	  örneklendirme	  
Yüzeysel:savların	  irdelenmeyerek	  özet	  şeklinde	  derlenmesi\	  
	  
Project	  2	  

Değerlendirme:	  
A. Yazılan	   eylem	   şiirleri	   sınıfta	   yüksek	   sesle	   okunmadan	   önce	   ana	   fikir	   ve	   temaları	   ile	   ilgili	  

açıklamalar	  yapılır.	  
B. Şiir	  metni	  sınıfa	  dağıtılarak	  öğrencilerden	  üzerinde	  ön	  inceleme	  yapmaları	  beklenir.	  
C. Okuma	  sırasında	  vurguya	  ve	  ses	  tonuna	  dikkat	  edilir.	  
D. Okuma	  sırasında	  müzik	  veya	  görsel	  malzemelerden	  yararlanabilir.	  
E. Şiir	   metni	   incelenerek	   anlaşılmayan	   ifadeler	   ve	   sözcükler,	   temalar	   şaire	   sorulur	   ve	   açıklama	  

beklenir.	  
	  
Project	  3	  
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Değerlendirme:	  
A. Sosyal	  ve	  kültürel	  konularla	  ilgili	  aldığınız	  notları	  karşılaştırınız.	  
B. Yaptığınız	  araştırmaların	  internet	  kaynaklarını	  belirtiniz	  ve	  bunlarla	  ilgili	  bilgi	  veriniz.	  
C. Yaptığınız	  araştırmada	  ulaşılan	  kaynaklara	  eleştirel	  düşünce	  ile	  yaklaşınız	  ve	  kendi	  yorumlarınızı	  

sununuz.	  
D. Yapılan	   sergilemeleri	   sınıf	   arkadaşlarınızla	   beraber	   içerik	   ve	   görsel-‐işitsel	   sunumun	   etkinliği	  

açısından	  değerlendiriniz.	  	  	  	  	  
	  
	  
5)	  	   YARDIMCI	  TEMALAR	  /	  FOLLOW-‐UP	  
Look	  up	  Roni	  Margulies’	  more	  recent	  articles	  and	  select	  one	  to	  compare	  with	  the	  one	  you	  read	  in	  this	  
module.	  Do	  further	  research	  on	  other	  poets’	  work.	  Jot	  down	  your	  reactions.	  	  
	  
	  
6)	  	   MÜZİK	  /	  MUSIC	  Turkish	  Music	  with	  Action	  Poems:	  
Şair	  Sabahattin	  Ali:	  http://tr.wikipedia.org/wiki/Sabahattin_Ali	  
Şair	  Sabahattin	  Ali:	  MahpushaneTürküsü,	  
http://www.antoloji.com/siir/siir/siir_SQL.asp?sair=329&siir=336&order=oto	  
Şair	  Nazım	  Hikmet:	  http://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A2z%C4%B1m_Hikmet	  
Şair	  Nazım	  Hikmet:	  Karlı	  Kayın	  Ormanında,	  
http://www.antoloji.com/siir/siir/siir_SQL.asp?siir_id=48059	  
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8)	  	   SUNUMLAR	  /	  POWERPOINT	  PRESENTATIONS:	  	  
Powerpoint	  1:	  Biography	  and	  highlights	  of	  the	  interview	  with	  Roni	  Margulies.	  	  	  
Powerpoint	  2:	  Roni	  Margulies’	  major	  works.	  
	  
	  
9)	  	   YARDIMCI	  KONUŞMA	  KALIPLARI/PRE-‐ORAL	  ACTIVITY	  
Tartışma	  ve	  sunum	  etkinliklerinde	  aşağıdaki	  örnek	  cümleleri	  kullanabilirsiniz.	  	  
For	  the	  discussion	  and	  speech	  activities,	  you	  can	  use	  the	  following	  sample	  sentences.	  
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Roni	  Margulies	  savaş	  karşıtı	  bir	  şairdir.	  Onun	  şiirlerini	  etkileyen	  unsurlar	  arasında	  şunlar	  vardır:	  ...	  
Bu	  şair	  dünya	  sorunlarını	  sosyalist	  bir	  bakış	  açısıyla	  yorumlarken,	  bir	  başka	  şair	  kapitalist	  görüşleri	  
aktarabilir.	  
Bu	  şairin	  düşüncelerini	  anlayabilmek	  için	  yaşam	  öyküsünü	  incelemek	  gereklidir.	  
Şimdi	  bu	  şairden	  farklı	  düşünen	  bir	  şairin	  görüşlerinden	  bahsetmek	  istiyorum.	  
Roni	  Margulies	  ne	  mücadelesi	  verdiğini	  belirtmektedir?	  
Bu	  şair	  toplumsal	  eşitsizlik	  sorunlarının	  kaynağı	  olarak	  neleri	  görüyor?	  
	  	  
10)	  	   COPYRIGHTED	  MATERIAL	  IN	  MODULE	  1	  ADVANCED	  
Permission	  obtained	  for	  educational	  use	  of	  the	  TV	  shows	  from	  Mehtap	  TV.	  	  
Permission	  obtained	  for	  educational	  use	  of	  talks,	  article,	  and	  poems	  from	  Roni	  Margulies.	  
	  
	  
	  

REFERENCE	  AND	  COPYRIGHT	  INFORMATION	  FOR	  THIS	  MODULE	  
	  

This	  module	  has	  a	  copyright.	  It	  may	  be	  reproduced	  and	  distributed	  for	  educational	  purposes	  only	  
if	  the	  following	  citation	  is	  included	  in	  the	  document:	  

	  
This	  Instructional	  Module	  was	  originally	  published	  on	  the	  Deep	  Approach	  website	  

(http://deepapproach.wceruw.org/index.html)	  as:	  	  
	  
Karaman,	  C.,	  Ökten,	  C.,	  and	  Tochon,	  F.	  V.	  (2011).	  Şairler	  ve	  siyaset	  /	  Poets	  and	  Politics.	  Module	  1,	  

Advanced	  level.	  Madison,	  WI:	  Wisconsin	  Center	  for	  Education	  Research	  (WCER).	  
http://deepapproach.wceruw.org/index.html	  (access	  date).	  The	  module	  is	  reprinted	  here	  with	  
permission	  of	  the	  author	  and	  the	  publisher,	  The	  Wisconsin	  Center	  for	  Education	  Research	  at	  the	  
University	  of	  Wisconsin-‐Madison.	  

	  	  
To	  view	  related	  modules,	  movies,	  power	  points,	  theoretical	  articles,	  Q&As,	  and	  webcasts,	  or	  to	  

comment	  publically	  on	  this	  module	  in	  a	  forum	  of	  discussion,	  please	  go	  to	  
http://deepapproach.wceruw.org/index.html	  and	  select	  the	  appropriate	  thumbnail.	  


