


Tracce

İzler

Tracce sono quelle lasciate dalle tante personalità, turche ed italiane, che nel corso del tempo hanno
contribuito, e contribuiscono tuttora, al rafforzamento delle relazioni tra i nostri Paesi nei campi dell’arte,
del cinema, del teatro, dello sport, della cultura. Per la nostra pubblicazione annuale, ormai giunta alla
quarta edizione, ne abbiamo scelte ventiquattro. Ci sono molte altre tracce sparse in Italia e in Turchia. Vi
invitiamo a seguirle e a trovarne di nuove… Buona lettura.

••••••••••••••••••••••••

Sanat, sinema, tiyatro, spor, kültür alanlarında bıraktıkları izlerle İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesine katkıda bulunmuş ve hala bulunmakta olan pek çok isim var. Bu sene dördüncüsünü
gerçekleştirdiğimiz yayınımızda bu değerli isimlerden yirmi dört tanesine yer verdik. İtalya’da ve Türkiye’de
daha pek çok iz bulunmakta. Kalan izlerin takibini siz okuyuculara bırakmayı tercih ettik. Keyifli okumalar dileriz.
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La lunga ed intensa storia delle relazioni tra l’Italia e
la Repubblica di Turchia è stata innanzitutto frutto
del reciproco scambio di idee, dell’operosità, della
creatività e del quotidiano impegno di donne e
uomini che hanno contribuito a sviluppare quel
senso di appartenenza ad una comune identità
culturale mediterranea, nella quale oggi i due Popoli
si riconoscono. 
Questo volume intende pertanto rendere omaggio
a quanti, cittadini italiani o turchi, nel dedicarsi con
dedizione esemplare al proprio campo di attività,
sono riusciti a rappresentare al meglio il proprio
Paese e a migliorare la reciproca conoscenza e stima
tra le due Nazioni. 
Nelle pagine che seguono, i lettori potranno
conoscere più da vicino diversi rappresentanti del
mondo della cultura e dello sport italiano e turco
che, proprio grazie all’influenza e all’ispirazione
attinte da entrambi i Paesi, hanno raggiunto livelli
di eccellenza e rafforzato la naturale empatia che
caratterizza da sempre le relazioni tra i nostri due
Paesi.
Per esigenze editoriali abbiamo dovuto concentrare
l’attenzione su alcune delle innumerevoli
personalità che nell’ultimo secolo hanno espresso
la propria capacità e qualità professionale nel
settore artistico, letterario, musicale,
cinematografico, accademico o sportivo o dell’arte
culinaria.
Nell’augurare a tutti una buona lettura, vorrei
esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti gli
esponenti del mondo culturale e sportivo che hanno
aderito con entusiasmo alla presente iniziativa
editoriale. Rivolgo il mio più  sentito ringraziamento
anche alle aziende che, con il loro prezioso
sostegno, hanno reso possibile realizzare la quarta
edizione  della pubblicazione annuale curata
dall’Ambasciata d’Italia con l’obiettivo di mettere in
luce i diversi ambiti di  eccellenza delle nostre
relazioni bilaterali.

Ambasciatore d’Italia in Turchia
Luigi Mattiolo 
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İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin uzun ve
zengin tarihi, yıllar boyu bu iki ülkenin halkları
arasındaki fikir alışverişinin, ortak faaliyetlerin,
ortak Akdeniz kültürünü geliştirmek için ortaya
koydukları çaba ve yaratıcılığın doğal bir
meyvesidir.
Bu yayın, işine kendini adayarak örnek çalışmalar
yapmış, kendi ülkesini en iyi şekilde temsil etmiş,
elde ettiği tanınırlık ve saygı ile iki ülke arasındaki
ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmuş İtalyan
veya Türk tüm adı geçen şahıslara bir saygı duruşu
niteliğindedir. 
İlerleyen sayfalarda okuyucular İtalyan ve Türk
kültür ve spor dünyalarının önemli temsilcilerini
daha yakından tanıma fırsatı bulacaktır. Bu kişiler
kendi alanlarında ulaştıkları başarılarla her iki
ülkede de iz bırakmış, pek çok kişiye ilham kaynağı
olmuş, yaptıkları işler ve varlıkları ile ülkelerimiz
arasındaki ilişkileri güçlendirmişlerdir.
Basımla ilgili sebeplerden dolayı son yüzyılda sanat,
edebiyat, müzik, sinema, spor ve mutfak sanatları
gibi alanlarda kendini profesyonel olarak ispatlamış
sayısız ismin yalnızca bir kısmına yoğunlaşabildik.
Herkese keyifli okumalar dilerken varlıkları ve
katkılarıyla yayınımızı renklendiren kültür ve spor
dünyasının bu önemli isimlerine yürekten teşekkür
ederim. Aynı zamanda çok değerli katkılarıyla, her
sene birbirinden farklı temaları işleyerek ikili
ilişkilerin farklı boyutlarını ele aldığımız yayınımızın
gerçekleşmesini mümkün kılan sponsor şirketlere
de teşekkürü bir borç bilirim.

İtalya Büyükelçisi
Luigi Mattiolo 

İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo’nun Önsözü
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Teatro Quirino / Quirino Sahnesi / Foto: ANSA

Nato a Roma nel 1935. Giornalista, scrittore e conduttore
televisivo. Dopo diverse esperienze giornalistiche come

inviato per L’Espresso, Panorama e la Repubblica, approda in
televisione e partecipa alla nascita della cosiddetta TV-verità.
Conduce vari programmi televisivi tra i quali Telefono giallo
(1987-1993), Babele (1990-1993), Domino (1994) e Enigma
per la RAI (2005). La sua attività di scrittore spazia dal teatro,
alla narrativa, alla saggistica. Negli anni sessanta si interessa
al teatro sperimentale e diventa autore per il teatro romano

Teatro dei 101. Tra le sue opere vi sono Direzione Memorie,
Riflessi di conoscenza e L’onesto Jago. Alla produzione
narrativa appartengono i romanzi Quel treno da Vienna, Il
fazzoletto azzurro, Quella mattina di luglio. Tra i saggi si
ricordano Giornali e spie, I segreti di Parigi, Modigliani,
L’ultimo romantico, I segreti di New York, I segreti di Londra,
I segreti di Roma, Inchiesta su Gesù (insieme a Mauro Pesce),
Leggere, I segreti del Vaticano e Inchiesta sul Cristianesimo.
Nel 2016 Augias pubblica I segreti di Istanbul. 
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Com’è iniziata la sua avventura in Turchia? 
È cominciata per un motivo banale che potrei definire il
“fascino dell’esotico”, originato però non tanto dalla celebre
visione dei minareti sottili come aghi o delle moschee dalle
molli cupole, bensì dalla lettura. Il primo autore a ispirarmi
questi sentimenti è stato Pierre Loti con i suoi ricordi di
Istanbul sospesi a metà tra realtà effettiva e visione
idealizzata. Un mio difetto è che non sono capace di
innamorarmi davvero di un luogo se non ho in qualche modo
la possibilità di trasfigurarlo attraverso la letteratura. La
visione nuda di una piazza, un monumento, una colonna non
mi dicono granché fino a quando non riesco a conoscere
almeno in parte la ragione per la quale stanno lì, quali vicende
hanno segnato la loro esistenza. Se si guarda oggi l’Ippodromo
di Istanbul, ad esempio, si può restare fortemente delusi e
chiedersi perché ci si dovrebbe interessare dei resti smozzicati
di obelischi e colonne. Solo se si riempie il vuoto con la storia,
allora la piazza dell’ippodromo acquista una sua concitata
vivacità, il vuoto si affolla di figure regali e di popolani, di voci,
di grida, in una parola di storia.

In tre parole cosa significa Turchia per lei? 
Il primo ricordo infantile associato alla Turchia è quello dei
pirati barbareschi che facevano razzia di beni e donne sulle
coste italiane. Mi colpì a suo tempo lo scritto di Torquato

Tasso che ricorda come sua sorella si salvò a stento dall’essere
rapita da una fulminea incursione sulla riviera della natia
Sorrento. Il secondo ricordo è legato alla musica di Mozart,
Beethoven, Rossini e altri musicisti che hanno utilizzato in
vario modo l’immagine e i suoni della Turchia e delle
turcherie. La Marcia alla turca di Mozart veniva eseguita su
un pianoforte attrezzato con piatti, tamburo, sonagli e altre
diavolerie capaci di sviluppare un fracasso d’inferno. Il terzo
ricordo è la rivoluzione di Mustafa Kemal Atatürk, il suo
generoso tentativo di portare il suo Paese, rimasto sempre in
sospeso tra Oriente e Occidente, modernità e tradizione, dalla
parte dell’occidente e della modernità. 

Qual è il suo legame con Istanbul? 
Il ricordo vivo della città è legato più ancora che alle sue
bellezze e curiosità, note nel mondo, all’atmosfera che vi si
respira e che lo scrittore Orhan Pamuk condensa in
quell’impalpabile sentimento indicato dalla parola hüzün.
Come per il portoghese saudade, non è facile definire la
sostanza di questo sentimento. Sarebbe frettoloso e
impreciso tradurlo con malinconia, anche se la malinconia vi
ha certamente parte; vi si aggiungono però altre componenti
sottili, sfumate, non tutte identificabili e tuttavia riconducibili
a uno stato d’animo incline alla meditazione, alla nostalgia, a
lontane visioni o possibilità perdute per sempre.
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Corrado Augias is an Italian journalist, writer and TV host. After working as a journalist
for L’Espresso, Panorama and La Repubblica, he started to work in television and
played a part in the creation of the reality show concept. His writing varies from
theatre to narrative books and essays. The Secrets of Paris, The Secrets of London,
The Secrets of New York, The Secrets of Rome and The Secrets of the Vatican are
among his well-known cultural books. Augias’s adventure in Turkey started with
history and literature. His idea about Turkey was shaped by many factors including
barbarian pirates; composers such as Mozart, Beethoven and Rossini; and the
revolution of Atatürk for the modernization of his country. In 2016, he published the
cultural book The Secrets of Istanbul. To describe his feelings about Istanbul, he uses
the word “hüzün”, which, for him, contains the complex emotions of melancholia
and nostalgia, meditation, as well as faraway visions and lost opportunities.

Gazeteci, yazar ve televizyon sunucusu Corrado Augias
1935 yılında Roma’da doğdu. L’Espresso, Panorama ve La

Repubblica’da gazeteci olarak elde ettiği deneyimlerden
sonra, televizyonculuğa geçerek Reality Show konseptinin
doğuşunda rol oynadı. Telefono giallo (1987-1993), Babele
(1990-1993), Domino (1994), RAI için Enigma (2005) gibi
çeşitli programların sunuculuğunu yaptı. Yazar olarak
çalışmaları ise tiyatro yazarlığından roman, gezi ve inceleme
yazılarına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar. 60’lı yıllarda
deneysel tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Augias, Roma’daki
Teatro dei 101 tiyatrosunun yazarlığını yaptı. Eserleri arasında
Direzione Memorie (Anıların Yönetimi), Riflessi di conoscenza
(Bilgi Yansımaları) ve L’onesto Jago (Dürüst Jago)
bulunmaktadır. Quel treno da Vienna (Viyana’dan Gelen Tren),
Il fazzoletto azzurro (Mavi Mendil), Quella mattina di luglio
(Bir Temmuz Sabahı) gibi roman çalışmaları yanı sıra, Giornali
e spie (Gazeteler ve Muhbirler), I segreti di Parigi (Paris’in

sırları), Modigliani, l’ultimo romantico (Modigliani, Son
Romantik), I segreti di New York (New York’un Sırları), I segreti
di Londra (Londra’nın Sırları), I segreti di Roma (Roma’nın
Sırları), Inchiesta su Gesu’ (İsa Üzerine Araştırma), Leggere
(Okumak), I segreti del Vaticano (Vatikan’ın Sırları) ve Inchiesta
sul Cristianesimo (Hristiyanlık Üzerine Araştırma) gibi
inceleme kitapları önemli eserleri arasında yer almaktadır.
2016’da I segreti di Istanbul (İstanbul’un Sırları) adlı kitabı
yayımlanmıştır.

Türkiye maceranız nasıl başladı? 
Aslında basitçe “egzotik çekicilikle” başlasa da bunun kaynağı
ince uzun minareler veya yuvarlak hatlı kubbeler değil,
edebiyata olan ilgimdi. Etkilendiğim ilk yazar, yarı gerçeklik,
yarı idealize edilmiş görsellik arasında kalan İstanbul
hatıralarıyla Pier Loti oldu. Herhangi bir yeri, bir şehri edebiyat
aracılığıyla zihnimde bir şekilde canlandıramıyorsam, o yere
gerçekten aşık olamıyorum. Bir meydan, anıt veya sütunun
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Augias alla Presentazione dei Palinsesti Rai al Conservatorio di Milano, 2015 / Milano Konservatuvarı, Rai programları sunuşu / Foto: ANSA - Mourad Balti

neden orada bulunduklarına veya nasıl bir geçmişe sahip
olduklarına dair bilgi edinemiyorsam bunlar bana pek bir şey
ifade etmiyor. Örneğin bugün İstanbul’un hipodromuna
baktığınızda bütünüyle hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz;
dikilitaş ve sütunlarla karmakarışık kalıntıların sizi neden
ilgilendirmesi gerektiğini kendinize sorarsınız. Ama eğer o
boşluğu tarih ile doldurursanız, o zaman hipodrom meydanı
heyecan veren bir canlılık kazanır, o boşluk halkın ve kralların
silüetleriyle, seslerle, çığlıklarla, kısaca tarihle dolup taşar.

Türkiye sizin için ne ifade ediyor? 
Türkiye’ye ait çocukluğuma dayanan ilk anım, İtalya kıyılarını
yağmalayan, kadınları kaçıran barbar korsanlar diyebilirim. O
zamanlar Torquato Tasso’nun kız kardeşinin Sorrento’daki bir
yağmada kaçırılmaktan nasıl zorlukla kurtulduğunu anlatan
yazısı beni çok etkilemişti. Diğer bir anım Mozart, Beethoven,
Rossini ve diğer bestecilerin Türkiye ve Türklükle bağlantılı

imaj ve sesleri kullanarak yazdıkları eserler oldu. Piyanoyla
beraber, zil, davul gibi enstrümanlarla neredeyse cehennem
gürültüsü yaratan Mozart’ın Türk marşı bunların başında gelir.
Üçüncü anım ise Mustafa Kemal Atatürk’ün Doğu ile Batı,
çağdaşlık ile geleneksellik arasında sıkışıp kalmış ülkesini
Batı’ya ve çağdaşlığa götürme çabasıyla yaptığı devrimdir.

İstanbul’la olan bağınız nedir?
Dünyaca bilinen güzelliği ve ilginçliği bir yana, yazar Orhan
Pamuk’un hüzün kelimesiyle ifade ettiği, nefes aldığınız
havada bulunan, o elle tutulamayan yoğun histir şehrin en
canlı anısı. Portekizcedeki saudade kelimesi gibi bu kelimenin
de anlamını tanımlamak kolay değil. İçinde melankoli anlamı
barındırsa dahi, hüzün sözcüğünde aynı zamanda
meditasyona, nostaljiye, uzaklaşan görüntülere veya
kaybedilenlere atıfta bulunan çok ince, belli belirsiz başka
bileşenler de vardır.
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Foto: Sabah Gazetesi Arşivi

Cestista, calciatore e commentatore sportivo. Nato nel
1936 ad Istanbul, Can Bartu inizia la carriera sportiva

giocando a pallacanestro con la squadra del Fenerbahçe.
Negli anni ’50 indossa sei volte la maglia della nazionale di
pallacanestro e diventa famoso per essere stato il primo
giocatore turco a ricorrere al Jump-shot. Durante un torneo
a Belgrado viene nominato MVP. Bartu passa quindi dalla
pallacanestro al calcio e inizia a giocare nel Fenerbahçe
ottenendo successi anche in questo campo. Indossa 28 volte
la maglia della nazionale ed entra a pieno titolo tra le star del

calcio turco. Nel 1961 inizia la sua carriera italiana con il
trasferimento alla Fiorentina. Per un anno gioca in prestito al
Venezia, poi nel 1964 passa alla Lazio dove rimane per quattro
anni. Grazie al successo in Italia, dove viene soprannominato
“Signor” per la sua eleganza, ottiene fama internazionale. Nel
1967 Bartu fa rientro in Turchia e torna a giocare con il
Fenerbahçe. Per questa squadra segnerà oltre 160 gol in 300
partite. Nel 1970 lascia la carriera calcistica e inizia quella di
commentatore sportivo che tuttora esercita.
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Can Bartu
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Come è iniziata la sua avventura in Italia? 
La mia avventura in Italia è iniziata quando sono andato a
giocare a calcio. La prima volta che mi hanno chiamato stavo
facendo il servizio militare, per cui non ho potuto accettare.

12

Can Bartu is a Turkish former player of basketball and football and a sports
commentator. He started his sports career playing basketball on the Fenerbahçe
team. Bartu played on the national basketball team several times in the 50s, and is
still considered to be one of the most talented Turkish players of his era. Later, he
also started to play football for Fenerbahçe and became one of the unforgettable
stars of Turkish football. In 1961 his adventure in Italy started with his transfer to
the Italian football team Fiorentina, and continued with the Venezia and Lazio
football clubs. Italians called Can Bartu “Signor” for his elegant playing style and
skilled technique. This nickname stayed with him even after his return to Turkey,
this time to refer to his connection with Italy. Upon his return, he re-connected with
his previous team Fenerbahçe and shortly after, in 1970, left his career as a player
and started to appear as a football commentator on various TV programs. Can Bartu
claims that his adventure in Italy still holds a special place in his memories. He calls
Italy his second home.

Türk basketbol ve futbol oyuncusu, spor yorumcusu.
1936’da, İstanbul’da dünyaya gelen Can Bartu,

spora Fenerbahçe’de basketbol oynayarak başladı. 1950’li
yıllarda altı kez A milli basketbol takımı formasını giyen Bartu,
Türkiye’de ilk Jump-Shot’ı atan oyuncu olarak bilinir. Basketbol
milli takımı ile gittiği Belgrad’daki bir turnuvada en iyi oyuncu

seçilmiş, turnuvadaki Yugoslav basketbol otoriteleri onun Türk
basketbolunun otuz yıl ilerisinde olduğunu belirtmişlerdir. Can
Bartu daha sonra Fikret Arıcan’ın aracılığıyla Fenerbahçe’de
futbol oynamaya başladı. Bu alanda da başarılarıyla dikkat
çeken Bartu, milli takım formasını 28 kez giyerek Türk
futbolunun unutulmaz yıldızları arasındaki yerini aldı. 

Finito il servizio militare sono finalmente partito per l’Italia
dove ho giocato nella Fiorentina, nel Venezia e, per gli ultimi
quattro anni, nella Lazio.

Cosa significa l’Italia per Lei? 
Italia significa tutto. È un sogno per me. Adoro il suo cibo, la
sua musica, le sue canzoni… Ho viaggiato in parecchi Paesi,
ma in Italia ho vissuto, per questo ha un posto molto diverso
e speciale nel mio cuore. Posso facilmente dire che l’Italia è
la mia seconda casa. 

Da dove viene il soprannome “Signor”? 
Quando vivevo in Turchia mi chiamavano il “barone”, poi in
Italia sono diventato il “Signor”. In realtà è come una
retrocessione: barone è un titolo importante, invece Signor...
In Italia sono tutti Signor! Al mio rientro anche in Turchia
hanno iniziato a chiamarmi “Signor”. Era un modo per
associarmi all’Italia. 

Un ricordo indimenticabile legato all’Italia? 
Quando ho iniziato a giocare per la Lazio, la mia prima partita
è stata contro la Fiorentina, la mia ex-squadra. Stiamo
giocando sotto la pioggia, su un campo fangoso. Siamo
all’inizio della stagione, ma lo Stadio Olimpico è come una
palude. Io corro, dribblo due giocatori, arrivo fino in aerea. In
porta c’è Albertosi, siamo faccia a faccia, ma non posso
avvicinarmi oltre perché mi stanno ancora inseguendo. Così
tiro, colpisco la traversa e perdo l’occasione di fare gol. Dopo
tre minuti finisce la partita con un pareggio. La sera porto due
ospiti a cena. Entriamo contromano in una stradina a senso
unico e ci vede un poliziotto. Si avvicina senza riconoscermi.
Mi dice “Buonasera” e mi chiede la patente. Gliela do. Guarda
la patente, si gira verso di me e mi dice “Ma come ha fatto a
sbagliare quel gol?!”. Meno male che tifava Lazio, ci ha
lasciato passare senza farci la multa. 
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1961’de İtalya’nın Fiorentina takımına transfer olmasıyla İtalya
serüveni başlayan Bartu, bir sene Venezia takımında kiralık
oynadıktan sonra 1964’te Lazio’ya transfer olarak yaklaşık 4 yıl
burada oynadı. İtalya’da geçirdiği başarılı dönem sonunda
uluslararası düzeyde de adını yıldız olarak yazdıran Bartu,
İtalyanlar tarafından “Signor” (Sinyor) lakabıyla anıldı.
1967’de Türkiye’ye dönerek eski takımı Fenerbahçe ile tekrar
yollarını birleştirdi. Teknik ve zarif oyunu ile göz dolduran Bartu,
sarı-lacivertli forma ile 300’den fazla maça çıktı, 160’ın üzerinde
gol attı. 1970 yılında futbolu bırakan ve spor gazeteciliği
yapmaya başlayan Can Bartu, halen çeşitli basın ve yayın
organlarında futbol yorumculuğu yapmaktadır.

İtalya maceranız nasıl başladı? 
İtalya maceram futbol oynamaya gittiğimde başladı. İlk
gittiğimde askerdim o yüzden olmadı, geri döndüm ve
askerliğimi tamamladım. Ardından Fiorentina beni aldı. Sırasıyla
Fiorentina ve Venezia takımlarında oynadıktan sonra transfer
olduğum Lazio’da da İtalya’daki son dört yılımı geçirdim.

İtalya sizin için ne ifade ediyor? 
Her şeyi ifade ediyor. İtalya benim için bir rüya. Yemeğini,
müziğini, şarkılarını her şeyini çok severim. Pek çok ülkeye
seyahatlerim oldu, ama orada uzun süre kaldığım, yaşadığım

için İtalya benim için çok farklı. Adeta benim ikinci evim
diyebilirim.

Sinyor Lakabı nereden geliyor? 
Buradan giderken baron derlerdi, orada “signor” oldum.
Aslında küme düşmek diyebiliriz. Baron sonuçta önemli bir
unvan, oysa sinyor, orada herkes sinyor zaten. Tabii sonradan
burada da sinyor olarak çağırılmamın sebebi İtalya’dan gelmiş
olmamdı. 

İtalya ile ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? 
Lazio’ya ilk gittiğimde, ilk maçım eski takımım Fiorentina’ya
karşıydı. Yağmurlu bir havada, çamurlu bir sahada oynuyoruz.
Sezon başı olmasına rağmen Olimpik Stadyum (Stadio
Olimpico) balçık gibi. Ben iki kişiyi geçtim, 18’e kadar geldim,
kalede Albertosi var, karşı karşıyayız, ama daha fazla
yaklaşamıyorum çünkü hala peşimdeler. Vurdum, top üst
direğe çarptı, yere vurdu tekrar üst direğe çarptı ama gol
olmadı. Üç dakika sonra da maç berabere bitti. Akşamında iki
misafirim var, onlarla beraber yemeğe gidiyoruz. Arabayla
girilmez yazılan bir yere girdik, bir polis yaklaştı, beyazlar
giymiş, “İyi akşamlar” dedi, ehliyet sordu, verdik ehliyeti. Bana
dönüp, “Yahu o gol kaçar mıydı” dedi. Neyse ki adam Lazio
taraftarıymış, oradan geçmemize izin verdi.

Foto: Sabah Gazetesi Arşivi
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Monica Bonvicini al Museo d’Arte Contemporanea, Basilea, Svizzera, 2009 / Monica Bonvicini Modern Sanatlar Müzesi, Basel, İsviçre, 2009.
Foto: EPA - Georgios Kefalas

Artista nata a Venezia nel 1965, si è formata all’Hochschule
der Künste di Berlino e al CalArts in California. Dal 2003

insegna Arti Performative e Scultura presso l’Accademia di
Belle Arti di Vienna. Vive e lavora a Berlino. Monica Bonvicini
è emersa come artista visiva, iniziando a esporre a livello
internazionale, a metà degli anni Novanta. La sua pratica
poliedrica, che indaga la relazione tra architettura, potere,
questioni di genere, spazio, sorveglianza e controllo, si
traduce in lavori che si interrogano sul significato di fare arte,
sull’ambiguità del linguaggio, sui limiti e le possibilità legate
all’idea di libertà. Pungente, esplicita e imbevuta di referenze
storiche, politiche e sociali, il lavoro di Bonvicini non si astiene
mai dallo stabilire una connessione critica con i luoghi nei
quali è esposto, il materiale che lo compone, il ruolo dello
spettatore e del creatore. Questo approccio, che è stato il
fulcro della sua produzione fin dalla prima mostra personale
al CalArts nel 1991, si è formalmente evoluto durante gli anni
senza perdere la sua forza analitica e l’inclinazione a sfidare
la prospettiva dell’osservatore e mantenendo un
atteggiamento provocatorio verso le convenzioni socio-
culturali. 

Bonvicini ha vinto numerosi premi, tra cui il Leone D’Oro alla
Biennale di Venezia (1999); il Preis der Nationalgalerie für
junge Kunst del Staatliche Museen zu Berlin (2005); il
Rolandpreis für Kunst della Foundation Bremen (2013). I suoi
lavori sono stati esposti alla Biennale di Berlino (1998, 2003,
2014), La TriennaIe Paris (2012), Gwangju (2006), New
Orleans (2008) e Venezia (1999, 2001, 2005, 2011, 2015). 

Nel 2003 partecipa alla Biennale di Istanbul con l’opera in
vetro laminato e catene sospese, Stairway to Hell, installata
sulle scale dell’Istanbul Modern. Ha organizzato mostre
personali presso numerose istituzioni quali Palais de Tokyo a
Parigi (2002), Modern Art Oxford (2003), Secession a Vienna
(2003), Staedtisches Museum Abteiberg (2005, 2012),
Sculpture Center (2007), Art Institute of Chicago (2009),
Kunstmuseum Basel (2009), Frac des Pays de la Loire (2009),
Kunsthalle Fridericianum a Kassel (2011), Centro de Arte
Contemporaneo a Malága (2011), Deichtorhallen Hamburg
(2012) e Kunsthalle Mainz (2013). Nel 2012 è stata insignita
dell’onorificenza di Commendatore Ordine al Merito della
Repubblica Italiana. La sua ultima monografia è stata
pubblicata da Phaidon Press, London nel 2014. 
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Monica Bonvicini
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Come è iniziata la sua avventura in Turchia? 
In una grigia giornata di novembre ad Istanbul durante la
quale non solo ha piovuto ma anche nevicato. Giorni
comunque indimenticabili passati insieme a colleghi per lo
più americani in un sopralluogo per la biennale Poetic Justice
del 2003, dove anni dopo la biennale ho anche portato in
viaggio gli studenti della Akademie der bildenden Künste
Wien dove insegno. 

Cosa significa Turchia per lei? 
La mia partecipazione alla biennale del 2003 mi ha permesso
di scoprire un Paese fantastico. Gente con un’etica
professionale da fare invidia. Gran lavoratori, cordiali, ospitali
e generosi come pochi in confronto. Una grande cultura
aperta al mondo e visibile ovunque. Mi auguro tanto possa
rimanere tale. 

Un ricordo indimenticabile associato alla Turchia? 
Istanbul di notte, sempre meravigliosa, le luci della città il
frastuono che diventa musica. La considero tutt’ora una delle
più belle città del mondo.

16

Monica Bonvicini is an Italian artist who studied at the University of Fine Arts in
Berlin and CalArts in California. She is currently living and working in Berlin, and
since 2003, teaching sculpture and performing arts at the University of Fine Arts in
Vienna. Following her first exhibition at CalArts in 1991, her work has been shown
in many important galleries, fairs and expositions including the Berlin Biennial, Paris
Triennial, Gwangju, New Orleans and Venice. She is the winner of Leone d’Oro
(Venice - 1999), Preis der Nationalgalerie für junge Kunst (Berlin - 2005) and the
Rolandpreis für Kunst (Bremen - 2013) prices. In 2003, she took part in the Istanbul
Biennial with her opera Stairway to Hell, a permanent installation that still today
adorns the stairs of Istanbul Modern. It was the 2003 Istanbul Biennial that gave
Bonvicini the opportunity to discover this beautiful country. She describes Turkish
people as friendly, welcoming and generous, and is especially impressed with their
work ethic. She has fond memories of working with her colleagues for the Biennial,
and considers Istanbul to be one of the most beautiful cities in the world.

Stairway to Hell, Istanbul Modern
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RUN - Artwork Olympic Games, Londra, 2012
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İtalyan sanatçı 1965 yılında Venedik’te doğdu. Berlin’de
Hochschule der Künste ve ardından California CalArts’ta

eğitim gördü. 2003 yılında Viyana Güzel Sanatlar Akademisi
Performans Sanatları ve Heykel bölümünde ders vermeye
başladı. Berlin’de yaşayan ve çalışan sanatçı, görsel sanat
dalındaki çalışmalarını 90’lı yılların ortalarında uluslararası
düzeye taşıdı. Çok yönlü çalışmalarıyla mimari, mekan,
denetim, güç, cinsiyet ve kontrol gibi konular arasındaki
ilişkileri ele alan Monica Bonvicini, işlerinde sanat yapmanın
anlamını, sanat dilinin muğlaklığını ve özgürlük fikrine dair
sınırları ve imkanları sorgular. Keskin ve belirgin üslubunun
yanı sıra, tarihsel, siyasi ve sosyal referanslarla harmanladığı
çalışmalarıyla Bonvicini, sanatını sergilediği yer, onu oluşturan
malzemeler ile izleyici ve yaratıcının rolü arasındaki kritik
bağlantıyı kurmaktan asla çekinmez. 1991 Yılında CalArts’taki
ilk sergisinden itibaren benimsediği bu yaklaşım yıllar boyunca
gelişerek analitik gücünü, gözlemci perspektifini zorlayan
bakış açısını ve sosyo-kültürel öğelere yönelik provokatif
davranış tarzını hiç kaybetmeden devam etmiştir. 

Aralarında Venedik Bienali Altın Arslan (1999), Berlin
Staatliche Museen, Nationalgalerie für junge Kunst (2005) ve
Bremen Vakfı Rolandpreis für Kunst’un da bulunduğu pek çok
ödüle layık görülen sanatçının çalışmaları Berlin Bienali (1998,
2003, 2014), Paris Trienali (2012), Gwangju (2006), New
Orleans (2008) ve Venedik’i (1999, 2001, 2005, 2011, 2015)
de içeren pek çok sergide yer almıştır. 

Monica Bonvicini 2003 yılında İstanbul Bienali’ne lamine cam
ve asma zincirlerden oluşan eseri Stairway to Hell ile katıldı.
Enstalasyon halen İstanbul Modern’in merdivenlerini

oluşturmaktadır. Palais de Tokyo (Paris - 2002), Modern Art
Oxford (2003), Secession (Viyana - 2003), Staedtisches
Museum Abteiberg (2005, 2012), Sculpture Center (2007),
Art Institute of Chicago (2009), Kunstmuseum (Basel - 2009),
Frac des Pays de la Loire (2009), Kunsthalle Fridericianum
(Kassel - 2011), Centro de Arte Contemporaneo (Malaga -
2011), Deichtorhallen (Hamburg - 2012) ve Kunsthalle (Mainz
- 2013) gibi pek çok önemli müzede kişisel sergi düzenlenmiş
olan sanatçı, 2012 yılında İtalya Cumhuriyeti Devlet Nişanına
layık görülmüştür. 2014 yılında sanatçının son monografisi
Phaidon Press (Londra) tarafından yayınlanmıştır. 

Türkiye maceranız nasıl başladı? 
Türkiye maceram İstanbul’da soğuk, yağmurlu ve kasvetli bir
Kasım sabahı başladı. Çoğunluğu Amerikalı olan
meslektaşlarımla beraber Poetic Justice temalı 2003 İstanbul
Bienali için birlikte çalıştığımız unutulmaz günlerdi. Bienal’den
yıllar sonra oraya, halen eğitim verdiğim Viyana Güzel Sanatlar
Akademisi’ndeki öğrencilerimi götürme fırsatım oldu. 

Türkiye sizin için ne ifade ediyor? 
2003 yılında Bienal’e katılmam sayesinde muhteşem bir ülkeyi
tanıma fırsatı buldum. Gıpta edilecek mesleki etiğe sahip
insanlar tanıdım; çalışkan, kibar, misafirperver ve cömert
insanlar. Hep böyle kalmasını dilediğim bir ülke. 

Türkiye ile ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? 
İstanbul’un gece halini unutamam; şehir, ışıkları ve müziğe
dönüşen sesleriyle muhteşemdir. Dünyanın en güzel
şehirlerinden biridir benim için.
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Foto: İKSV (İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı) Arşivi 

Soprano turco di fama mondiale, considerata uno dei
maggiori soprani del XX secolo, Leyla Gencer “la Sultana”

ha trascorso la maggior parte della sua carriera in Italia. Nata
a Polonezköy (Istanbul) nel 1928, dopo essersi diplomata al
Liceo Italiano di Istanbul inizia a studiare canto presso il
Conservatorio di Istanbul dove viene notata dal soprano
italiano Giannina Arangi-Lombardi, che a quel tempo
insegnava al Conservatorio di Ankara. Trasferitasi ad Ankara,
la Gencer prosegue i suoi studi con l’Arangi e con il baritono
italiano Apollo Granforte. Debutta nel 1950 interpretando
Santuzza nella Cavalleria rusticana al Teatro dell’Opera di
Ankara, dove canterà con fama crescente negli anni 1950-
1958.

Leyla Gencer e l’Italia
L’avventura della Gencer in Italia inizia nel 1953 quando si reca
a Roma per un concerto radiofonico nel quadro dell’Accordo
Culturale tra Italia e Turchia. Dopo il successo del concerto,
interpreta nuovamente Santuzza per la prima volta al San
Carlo di Napoli e, l’anno successivo, torna a Napoli come
protagonista di Madama Butterfly e dell’Eugenio Onegin. Nel
1957 realizza il suo sogno facendo la prima apparizione al
Teatro alla Scala di Milano. Con il ruolo di Madame Lidoine
nella prima de Les Dialogues des Carmelites di Francis
Poulenc inizia il suo lungo rapporto con la Scala di Milano, che
diverrà per lei quasi una seconda casa.

19

Leyla Gencer
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Leyla Gencer conclude la sua carriera nel 1985 interpretando
La prova di un’opera seria di Francesco Gnecco al teatro La
Fenice di Venezia. A partire dal 1982 si dedica alla formazione
di giovani artisti. Nel 1997-98 viene indicata dal Maestro
Riccardo Muti per dirigere la Scuola dei Giovani Artisti della
Scala, e fino alla sua morte dirige la scuola dell’Accademia di
perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala.

Protagonista di molte rappresentazioni nei maggiori teatri
d’Italia e del mondo, artista poliedrica, è riuscita ad emergere
dall’ombra di Maria Callas, condividendo la popolarità con le
più grandi soprano sue contemporanee. Ha interpretato con
grande profondità i ruoli più classici delle opere mozartiane
o verdiane fino a quello di Renata ne L’Angelo di fuoco di

Prokof´ev. Ha partecipato inoltre con straordinarie
performance alla riscoperta dei capolavori donizettiani
dimenticati nell’ambito della cosiddetta Donizetti Renaissance.

Dopo la morte avvenuta nel 2008 a Milano, il nome di Leyla
Gencer continua a vivere grazie al concorso internazionale di
canto lirico a lei intitolato. Organizzato per la prima volta nel
1995 dal Teatro alla Scala di Milano e dalla Fondazione di Arte
e Cultura di Istanbul (IKSV), il Leyla Gencer Voice Competition
contribuisce alla diffusione del canto lirico e al lancio di nuovi
talenti nel mondo dell’opera con cadenza biennale. Nel 2016 è
stata finalmente aperta al pubblico nella sede dell’IKSV ad
İstanbul la Casa di Leyla Gencer, ispirata all’appartamento
milanese della diva. 

20

Leyla Gencer was an internationally-known Turkish opera singer that spent most of
her career in Italy. Considered one of the greatest sopranos of the 20th century,
Gencer made her operatic debut in 1950 in Ankara State Opera and then her Italian
debut in 1953 in Teatro di San Carlo in Naples. In 1957, she made her first
appearance at the world famous Teatro alla Scala in Milan as Lidoine in the world
premiere of Poulenc’s Les Dialogues des Carmelites for which she achieved
worldwide fame. For many years she performed leading roles at La Scala in operas
of important composers such as Monteverdi, Bellini, Gluck, Mozart, Verdi, Donizetti
and Puccini. From 1982, “La Sultana” dedicated herself to the education of young
opera artists. After running La Scala’s School for Young Artists for two years, she
worked as the Artistic Director of La Scala Academy for Opera Artists until her
passing in 2008. Her name is kept alive with Leyla Gencer Voice Competition that
has been held biennially since 1995. Leyla Gencer house, located within the IKSV
(Istanbul Art and Culture Foundation) building, has recently been opened to visitors.

20. yüzyılın en önemli sopranolarından biri olarak kabul
edilen, dünyaca ünlü Türk soprano. 1928 yılında

Polonezköy’de doğan Leyla Gencer, İstanbul İtalyan Lisesi’ni
bitirdikten sonra şan eğitimine İstanbul Devlet
Konservatuvarı’nda başladı. Bu sırada Ankara Devlet
Konservatuvarı’nda ders vermekte olan İtalyan soprano
Giannina Arangi-Lombardi tarafından keşfedilerek Ankara’ya
taşındı ve önce Lombardi’den, sonrasında ise İtalyan bariton
Apollo Granforte’den özel eğitim aldı. Bir süre Ankara Devlet
Tiyatroları’nda korist olarak görev yapan Gencer, 1950 yılında
Ankara Devlet Operası’nda oynanan Cavalleria rusticana adlı
eserdeki Santuzza rolüyle opera kariyerine ilk adımını attı.
1950-1958 yılları arasında kariyerine Ankara Devlet
Operası’nda devam etti ve bu dönemde devlet konuklarına
verilen pek çok resitalde görev aldı. 

Leyla Gencer ve İtalya
Leyla Gencer’in İtalya macerası 1953 yılında, İtalya ile Türkiye
arasındaki kültür anlaşması çerçevesinde bir radyo konseri için
Roma’ya seyahat etmesiyle başladı. Konserin başarısının
ardından Napoli’de Yaz Festivali çerçevesinde yeniden
Santuzza’yı canlandırarak uluslararası platformdaki serüvenine
başladı. Ertesi yıl yeniden Napoli’ye dönerek ünlü San Carlo
Sahnesi’nde Madame Butterfly ve Eugenio Onegin
operalarında başrolü canlandırdı. 

1957 yılında, kendi ifadesiyle “mutlaka bir gün şarkı
söyleyeceğim” dediği Milano’nun La Scala Sahnesi’nde,
Francis Poulenc’in Les Dialogues des Carmelites operasının
prömiyerinde Mme. Lidoine rolüyle ilk kez sahne aldı. Bu
eserle birlikte, sonradan neredeyse ikinci evi haline gelen La
Scala Operası’nda hep arzuladığı uzun serüveni başlamış oldu.
1958 yılında Milano’ya taşınan Leyla Gencer, La Scala’da,
aralarında Verdi, Bellini, Donizetti ve Monteverdi’nin de
bulunduğu pek çok önemli bestecinin eserinde rol almaya
devam etti. Olağanüstü ses yapısı ve kalitesiyle kısa zamanda
dünyanın en önemli opera sahnelerini dolduran bir diva haline
geldi. 

Repertuvarında 72 rol bulunan Gencer, kariyeri boyunca
aralarında Monteverdi, Gluck, Mozart, Verdi, Donizetti,
Cherubini, Spontini, Mayr, Puccini, Prokofiev, Britten, Poulenc,
Menotti ve Rocca’nın da bulunduğu pek çok önemli bestecinin
eserlerini seslendirmiş olup, özellikle Donizetti’nin unutulmuş
operalarındaki olağanüstü performansı sayesinde ismi
Donizetti Rönesansı ile birlikte anılmıştır. 

1985 yılında opera sahnelerine veda eden “Diva turca”, 1992
yılına kadar konserlerde yer almayı sürdürdü. 1982 yılından
itibaren kendisini genç opera sanatçılarının eğitimine adadı.
1983-1988 yılları arasında İtalyan Opera Birliği’nin (As.Li.Co)
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Sanat Direktörlüğünü, 1997-1998 yıllarında ise Ricardo
Muti’nin kurduğu La Scala Korosu genç sanatçılar okulunun
yöneticiliğini üstlendi. Ardından, 2008 yılındaki vefatına kadar
La Scala Opera Sanatçıları Akademisi’nin sanat direktörlüğünü
sürdürürken, aynı zamanda burada opera yorumculuğu
üzerine dersler vermeye devam etti. La Scala’nın 25 yıllık
başarılı primadonnası ve aynı zamanda kendini adamış bir
araştırmacı ve eğitmen olan Leyla Gencer, romantik dönemin
pek çok “unutulmuş” eserini opera sahnelerine kazandırmıştır.

2008 yılında Milano’da hayata gözlerini yuman sanatçının
anısı, adına düzenlenen şan yarışmasıyla yaşatılmaktadır. İlki
1995 yılında düzenlenen Leyla Gencer Şan Yarışması, La Scala
Sahne ve Gösteri Sanatları Akademisi ile İstanbul Kültür ve
Sanat Vakfı (İKSV) iş birliğiyle iki yılda bir gerçekleştirilmektedir.
Yarışma, opera sanatının yaygınlaşmasına ve pek çok yeni
yeteneğin opera dünyasına kazandırılmasına vesile olmaktadır.
2010 yılında İKSV’nin Şişhane’deki binasında, sanatçının
Milano’daki evinden esinlenilerek oluşturulan Leyla Gencer
Evi 2016 itibarıyla Bakırköy Belediyesi tarafından açılan Leyla
Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya
başlamıştır.

Foto: İKSV (İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı) Arşivi 
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Foto: İKSV (İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı) Arşivi 
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Scultore italiano, Pietro Canonica nasce a Moncalieri nel
1869. Frequenta l’Accademia Albertina di Torino in un’Italia

che ha da poco raggiunto l’unità ed è impegnata nel difficile
compito di costruire l’identità nazionale. In questo ambiente
si forma il senso estetico di Pietro Canonica, custode attento
ed entusiasta della tradizione artistica italiana.

Lo scultore si afferma negli ambienti dell’alta aristocrazia e
viene chiamato a lavorare presso le più importanti corti del
mondo, da Buckingham Palace alla corte degli Zar, dove
realizza opere celebrative, busti e ritratti, eseguiti con una
perizia tecnica rara e una grande sicurezza nel modellato.
Dopo la prima guerra mondiale e la scomparsa dei suoi
principali committenti, Canonica si dedica alle grandi
composizioni monumentali e celebrative. In molte piazze
italiane la memoria dei soldati caduti nella grande guerra si
onora con un’opera di Pietro Canonica. 

Canonica partecipa alle più importanti esposizioni nazionali
ed internazionali: Parigi, Venezia, Londra, Berlino, Roma,
Bruxelles, Pietroburgo. Insegna scultura all’Accademia di Belle
Arti di Venezia e poi nell’Accademia di Belle Arti di Roma.
Membro dell’Accademia Nazionale di San Luca, nel 1929
viene nominato Accademico d’Italia e nel 1950 Senatore a
vita. 

Nel 1922 l’artista si stabilisce a Roma e ottiene dal Comune
l’uso della “Fortezzuola”, vicino a Piazza di Siena a Villa
Borghese, dove l’artista vive e lavora fino alla morte nel 1959,
e dove ora si trova il Museo Pietro Canonica.

Le opere di Canonica si possono ammirare in Italia e in diverse
parti del mondo: Russia, Inghilterra, Olanda, Turchia, Iraq,
Città del Vaticano, Colombia, Argentina.

23

Pietro Canonica

Canonica con il modello per il monumento di Ankara / Atatürk heykelinin yapımı sırasında Canonica 
Foto: Museo Pietro Canonica
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Monumento alla Repubblica di Piazza Taksim / Taksim Cumhuriyet Anıtı 
Foto: Museo Pietro Canonica
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Pietro Canonica was an Italian sculptor in the late 1800s. He graduated from Al-
bertina Fine Arts Academy in Turin and became an attentive and enthusiastic
guardian of the Italian artistic tradition. In 1929, he was elected to the Royal Acad-
emy of Italy, and in 1950, became a permanent Senator. Canonica was especially
famous for his commemorative works, particularly busts and incisive portraits. After
Atatürk’s victory in the Turkish war of Independence, the great leader commissioned
Canonica to design a series of commemorative monuments. As a result, he created
the Atatürk Monument in Zafer Square in Ankara (1927), the Monument of the Re-
public in Taksim Square in Istanbul (1928) and the Atatürk Monument in Izmir
(1932). All these significant works of Pietro Canonica would become not only the
iconic memories of the big battle for independence but also the very first touches
of the Italian style in Turkish territory. 

Canonica e la Turchia
Con la vittoria della guerra di indipendenza turca, il padre
della Turchia moderna, Mustafa Kemal Atatürk, commissiona
a Pietro Canonica la realizzazione di una serie di monumenti
celebrativi a ricordo della memorabile battaglia che i valorosi
soldati e il popolo turco hanno condotto per fondare la nuova
Repubblica di Turchia. 

Nel 1927 Canonica realizza il Monumento a Kemal Atatürk
nella Piazza della Vittoria di Ankara; nel 1928 il Monumento
alla Repubblica di Piazza Taksim a Istanbul; nel 1932 il

Monumento a Kemal Atatürk a Izmir. Saranno queste le prime
tracce italiane sul territorio della nuova Turchia.

Tra queste opere riveste un significato particolare il
Monumento alla Repubblica di Piazza Taksim, con il quale
Canonica porta nel cuore di Istanbul, in uno dei luoghi
simbolo e di maggiore aggregazione della città, la tecnica
scultorea e lo stile italiani a commemorazione della ritrovata
libertà del popolo turco.
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1869 yılında Moncalieri’de doğan İtalyan heykeltıraş Pietro
Canonica eğitimini Torino Albertina Akademisi’nde

tamamladı. İtalyan sanat geleneğinin tutkulu ve dikkatli bir
bekçisi olan ünlü sanatçının estetik anlayışı, İtalya Birliği’nin
yeni oluştuğu zamanlarda şekillendi. 

Kısa zamanda aristokrat çevrelerce tanınan başarılı
heykeltıraş, Buckhingham’dan Zar’a kadar tüm önemli
saraylardan zafer ve kutlama temalı eserler ile özellikle usta
olduğu büst ve portre çalışmaları için çağırılmaya başladı.
Heyecan verici ve dokunaklı çalışmalarında derin teknik bilgisi
ve model üzerindeki hakimiyeti öne çıkan büyük usta, Birinci
Dünya Savaşı’ndan sonra anıtsal ve zafer temalı büyük
kompozisyonlar üzerinde yoğunlaştı. İtalya’nın pek çok önemli
meydanı, Pietro Canonica’nın savaş kahramanı askerlerle ilgili
yaptığı eserlerle onurlandırılmıştır. 

Aralarında Paris, Venedik, Londra, Berlin, Roma, Brüksel ve
San Petersburg’un da bulunduğu pek çok önemli sergiye
katıldı. Venedik Güzel Sanatlar Akademisi’nde ve ardından
Roma Güzel Sanatlar Akademisi’nde heykel profesörü olarak
dersler veren Canonica, Ulusal San Luca Akademisi’nin üyesi
oldu. 1929 yılında İtalya Krallık Akademisi’ne seçildi ve 1950
yılında ömür boyu Senatörlük unvanı aldı.

1922’de sanatçı Roma’ya taşınarak, Belediye’nin izniyle Villa
Borghese’de bulunan Piazza di Siena meydanındaki
Fortezzuola’ya (hisar içindeki yapı) yerleşti ve sonradan Pietro

Canonica Müzesi olarak ziyarete açılan bu yapıda 1959
yılındaki ölümüne kadar yaşadı. 

Pietro Canonica’nın eserleri, aralarında Rusya, İngiltere,
Hollanda, Türkiye, Irak, Vatikan, Kolombiya ve Arjantin’in de
bulunduğu dünyanın çeşitli ülkelerinde yer almaktadır.

Canonica ve Türkiye
Kurtuluş Savaşı sonrasında ulu önder Atatürk Pietro
Canonica’yı Türkiye’ye çağırarak birçok önemli anıtın
gerçekleştirilmesi görevini verir. Bu eserler yeni bir
Cumhuriyet kurmak için Türk askerleri ile birlikte halkın verdiği
savaşın hatırlatıcıları olarak ülkenin önemli meydanlarında
yerlerini alırken, aynı zamanda kurulan yeni Türkiye’nin
topraklarındaki ilk İtalyan izlerini oluşturur. 

Böylece İtalyan heykeltıraş, 1927 yılında Ankara Zafer
Meydanı’nda Mareşal Atatürk Anıtı’nı, 1928’de Taksim
Meydanı’nda Cumhuriyet Anıtı’nı ve 1932 yılında İzmir
Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’nı gerçekleştirir. 

Bu birbirinden değerli eserler arasında Taksim Meydanı’nda
bulunan Cumhuriyet Anıtı’nın özel bir önemi vardır. Atatürk
İtalyan heykeltıraştan Türkiye’nin Cumhuriyet yolunda verdiği
büyük mücadelenin galibiyetlerini temsil edecek etkileyici bir
anıt oluşturmasını ister. Bu anıtla Pietro Canonica, İstanbul’un
kalbinde bulunan ve kentin simgesel alanlarından biri olan
Taksim Meydanı’na stili ve kullandığı malzemelerle İtalyan
anlatımını taşımış olur. 
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Canonica con İsmet İnönü / Canonica İsmet İnönü ile birlikte. Foto: Museo Pietro Canonica
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Mehmet Günsür, nato nel 1975 a Istanbul, dopo aver
studiato nel Liceo italiano si laurea in Pubblicità

all’Università di Marmara. Günsür inizia la sua carriera di
attore a soli 7 anni in una pubblicità televisiva. Nel 1988
inizia a recitare nella serie televisiva Geçmiş Zaman
Mimozaları sul canale statale TRT. Dopo un periodo di pausa,
nel 1997 ritorna sulla scena con un importante ruolo nel film
Il Bagno Turco di Ferzan Özpetek, grazie al quale acquista
fama internazionale. In seguito a questo successo ottiene la
parte di protagonista nello spettacolo teatrale Bent di
Martin Sherman, con il quale va in tournée in Italia per 4
anni. 

Inizia così la carriera italiana di Günsür, che continua però a
recitare anche in importanti produzioni turche. Tra i suoi lavori
più significativi vi sono il film O Şimdi Asker diretto da Mustafa
Altıoklar (2003), le serie televisive Beyaz Gelincik, Tommaso
(2001), Guida (2001), Papa Buono II (2003) e i film Aşk
Tesadüfleri Sever di Ömer Faruk Sorak (2011), L’Italiano di
Ennio De Dominicis (2002) e Matrimoni e altri disastri di Nina
di Majo (2010). Nel 2007 ottiene una parte nella produzione
statunitense Fall Down Dead insieme a Dominique Swain e
David Carradine. I personaggi del Principe Mustafa della serie
televisiva Muhteşem Yüzyıl (Secolo Magnifico, 2012-2014) e
di Tarık nel film Unutursam Fısılda (Sussura se dimentico,
2014) rimangono tra le sue interpretazioni più apprezzate. 
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Mehmet Günsür

Foto: İbrahim Akgün 
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Come è iniziata la sua avventura in Italia? 
La mia avventura in Italia è iniziata con un viaggio fatto
quando avevo solo un anno. Anche se non me lo ricordo, le
mie prime parole italiane risalgono a quei tempi. Poi sono
ritornato all’età di 5 anni, e di questo periodo mi sono rimasti
impressi i fumetti colorati. Probabilmente sono questi viaggi
che mi hanno portato a scegliere il Liceo Italiano. Dopo di che,
la strada verso l’Italia ha preso forme chiare nella mia vita.

Cosa significa Italia per lei? Di cosa ha nostalgia quando
è lontano? 
L’Italia è il mio secondo Paese. Ovviamente quando sono
lontano sento nostalgia di tutto quello che non c’è dove mi
trovo. In realtà sono le abitudini che mi mancano. Ci sono
tante cose simili e diverse tra Italia e Turchia, come ad
esempio l’approccio delle persone, la burocrazia, l’abilità a
risolvere i problemi, il cibo… 
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Mehmet Günsür is a Turkish actor who currently lives in Italy. Günsür’s relationship
with Italy started with two trips during his childhood, and deepened with his choice
of attending Italian High School in Istanbul. His performing career started at the age
of seven with a TV commercial, after which he had parts in many TV commercials
and catalogues. The turning point of his career was his role in Ferzan Özpetek’s
Hamam (Turkish Bath), which secured him international fame. After this role, he
concentrated on building his career in Italy while continuing to take part in Turkish
productions. His best-recognized roles are in Aşk Tesadüfleri Sever (2011),
Muhteşem Yüzyıl (2012-2014) and Unutursam Fısılda (2014). The actor defines Italy
as his second home and explains that he misses both countries when he travels.
According to Günsür, every actor starts his journey with his own cultural
understanding, and while travelling around the world, adds new perspectives about
people and situations to his suitcase. 

İtalya’da yaşayan Türk oyuncu 1975’te İstanbul’da doğdu.
İtalyan Lisesi’ni bitirdi ve ardından Marmara Üniversitesi

Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyeri 7
yaşında oynadığı reklam filmiyle başladı, sonrasında pek çok
markanın reklam filmi ve kataloğunda yer aldı. 1988 yılında
TRT’de yayınlanan Geçmiş Zaman Mimozaları adlı dizide
Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla birlikte
rol aldı. Bir süre müzikle ve bar işletmeciliğiyle ilgilendikten
sonra oyunculuğa döndü. 1997 yılında Ferzan Özpetek’in
Hamam adlı filmiyle gerçek bir çıkış yakalayan Günsür, bu
yapımdaki rolüyle uluslararası çevrelerde ismini duyurdu.
Ardından kendisine İtalyan Bent isimli tiyatro oyununun
başrolü teklif edildi ve dört sene boyunca bu oyunun
turnelerinde yer aldı. 

Bu noktadan sonra oyunculuk kariyerine İtalya’da devam eden
Mehmet Günsür, Türkiye’de de pek çok önemli yapımda rol
almaya devam etti. Bunlar arasında Mustafa Altıoklar’ın
yönettiği O Şimdi Asker (2003) ve Ömer Faruk Sorak’ın
yönettiği Aşk Tesadüfleri Sever (2011) adlı sinema filmleri;
Kasırga İnsanları ve Beyaz Gelincik gibi televizyon dizileri
bulunmaktadır. Aynı dönemde İtalya’da Tommaso (2001),
Guida (2001), L’Italiano (2002), Papa Buono II (2003) ve
Matrimoni e altri disastri (2010) gibi yapımlarda rol almıştır.
2007 yılında ABD yapımı Fall Down Dead’de Dominique Swain
ve David Carradine gibi ünlü oyuncularla rol alan Mehmet
Günsür, 2012-2014 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde
canlandırdığı Şehzade Mustafa karakteri ve 2014 yılında Çağan
Irmak’ın Unutursam Fısılda yapımındaki Tarık rolüyle
hafızalarda yer etmiştir. 

Un ricordo indimenticabile associato all’Italia? 
A 11 anni in un viaggio in Italia il mio migliore amico ed io ci
siamo persi. Non riuscendo a trovare le nostre famiglie
abbiamo iniziato a piangere. La gente che passava per strada
ci ha portati dalla polizia. Non posso dimenticare il momento
in cui abbiamo visto dalla finestra il padre del mio amico
arrivare e ci siamo lanciati fuori per abbracciarlo. 

In che modo la sua cultura influenza il suo lavoro? 
Ogni attore parte con il suo bagaglio culturale e sociale.
Girando il mondo vede cose nuove, conosce nuove persone
e situazioni, riempie di informazioni la sua valigia e le usa. Il
lavoro dell’attore è raccontare la vita delle persone
riproducendola tramite il proprio codice. Così in un modo o
nell’altro dà il proprio contributo.
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İtalya maceranız nasıl başladı?
İtalya maceram aslında bildiğim ama hatırlamadığım bir İtalya
seyahati ile başladı; İtalya’ya ilk geldiğimde bir yaşındaymışım.
Daha o zamandan kulağım alışmaya başladı İtalyancaya. Daha
sonra beş yaşında geldim tekrar, o tatilde unutamadığım şey
renkli çizgi romanlardı. Sanırım bu seyahatler sayesinde
ilkokulu bitirince tek tercihim İtalyan Lisesi oldu. Tabi sekiz
yıllık İtalyanca eğitimle beraber İtalya yolu çok net çizgilerle
belirmiş oldu hayatımda.

İtalya sizin için ne ifade ediyor? Uzakta olduğunuzda iki
ülkeye özgü en özlediğiniz şeyler?
İtalya benim ikinci ülkem. Tabi ki uzakta kaldığımda iki ülkeden
de o an bulunduğum yerde olmayan şeyleri özlüyorum.
Alışkanlıklar aslında özlediklerimiz. İnsanların davranışları,
bürokrasi, işleyen sistem, problem çözme, yemekler gibi pek
çok unsurda ortak noktalar ve farklar var. O anda hangisi
gerekliyse ve yoksa onu özlüyoruz.
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İtalya ile ilgili unutamadığınız bir anınız var mı?
11 yaşında ailece gittiğimiz bir İtalya seyahatinde en yakın
arkadaşımla kaybolmuştuk. Ailelerimizi bulamayıp korku
içinde ağlarken sokaktaki insanlar bizi karakola götürdü ve
sonunda ailelerimize ulaştılar... Onları beklerken tesadüfen
arkadaşımın babasını karakolun camından görüp canhıraş
koşarak sarılışımızı hiç unutmam.

Yaptığınız işte kendi kültürünüzü yansıttığınızı düşünüyor
musunuz, biraz açıklar mısınız?
Her oyuncu kendi kültürel ve sosyal bilgisiyle yola çıkar.
Dünyayı gezip gördükçe, insanları ve durumları tanıdıkça
valizine yeni bilgiler ekler ve bunları kullanır. Bizim işimiz
hayatları ve insanları anlatmak. Dolayısıyla yapılan her işte
olduğu gibi oyuncu da kendi kodundan hayatı okur, üretir ve
ister istemez kendinden bir şeyler katar.

Foto: İbrahim Akgün 
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Direttore d’orchestra e violinista italiano, si diploma con il
massimo dei voti in entrambe le discipline presso il

Conservatorio L. Refice di Frosinone. Frequenta i corsi di alto
perfezionamento musicale di violino presso la Fondazione
Romano Romanini di Brescia. Vincitore dei concorsi per
violino solista A.GI.MUS., V. Mancini Premio Musica 2001 di
Roma e V. concorso Nazionale Hyperion, collabora con i

Filarmonici di Roma diretti dal violinista Maestro Uto Ughi. Si
diploma in Direzione d’orchestra sotto la guida del Maestro
Dario Lucantoni. Frequenta inoltre diversi corsi per la
direzione di coro vincendo numerosi premi quali Miglior
direttore di coro FE.NI.A.R.CO. (2006) e Premio IBM miglior
direttore d’orchestra (2006 e 2007). 
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Alessandro Cedrone
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Dal 2006 al 2008 è Primo Direttore del Coro e dell’Orchestra
del Teatro di Stato di Ankara. Nella stagione artistica
2008/2009 è direttore ospite del Coro Polifonico di Stato della
Turchia. Nel 2013 è nominato Direttore Musicale Generale
del Teatro dell’Opera di Ankara. Svolge un’intensa attività
artistica dalla stagione 2007 ad oggi presso il teatro di Ankara
e nei teatri d’opera di Istanbul, Izmir e Antalya curando le
produzioni delle opere di Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti,
Bellini e Mozart. Nel 2011 dirige la serata di apertura del II
Festival Internazionale dell’Opera di Istanbul. Nel maggio
2013 gli viene conferito il premio Semiha Berksoy come
miglior Direttore d’orchestra d’opera in Turchia della stagione
lirica 2012/2013. Nel 2013 e 2014 dirige il Rigoletto e l’Attila
di Verdi al Festival Internazionale dell’Opera e di Balletto di
Aspendos con l’opera di Stato di Ankara. Nel 2016 dirige la
Tosca al Festival dell’Opera di Taormina incontrando notevole
successo di pubblico e di critica. Collabora infine
assiduamente con molte istituzioni sinfoniche quali The Great
Toronto Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica di Stato di
Bursa, Orchestra Sinfonica di Stato di Adana e Orchestra di
stato di Izmir.

Com’è iniziata la sua avventura in Turchia?
La mia avventura in Turchia è iniziata nel 2006, grazie alla
proposta fattami dal mio insigne maestro Dario Lucantoni
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Alessandro Cedrone is an Italian Maestro and violinist. Graduate of both disciplines
with top marks, he is the winner of many important prizes such as A.GI.MUS., V.
Mancini Music Award, Hyperion, FE.NI.A.R.CO. and IBM Best Maestro Award.
Cedrone’s adventure in Turkey began in 2006, when his maestro Dario Lucantoni
proposed that he becomes choir conductor for the Ankara State Opera. From 2006
to 2008, he conducted the choir and the orchestra of the Ankara State Theatre and
during the musical season 2008-2009 he was the guest conductor of the State
Polyphonic Choir of Turkey. In 2013, he was nominated the General Musical Director
of Ankara State Opera. In May 2013, he received the Semiha Berksoy prize for Best
Maestro in Turkey for the 2012-2013 opera season. Today, Alessandro Cedrone
continues to collaborate with numerous symphonic institutions such as The Great
Toronto Symphony Orchestra, Bursa Symphony Orchestra, Adana Symphony
Orchestra and İzmir Symphony Orchestra.

allora Direttore Musicale Generale al Teatro dell’Opera di
Ankara. All’alba del mio Diploma in Direzione d’orchestra, il
maestro Lucantoni mi ha chiamato e proposto la strada da
direttore in un’istituzione professionale, iniziando come
Direttore del coro del Teatro dell’Opera di Ankara. Essendo
anche violinista, oltre all’attività concertistica in quel
momento insegnavo anche violino nelle scuole secondarie
sperimentali ad orientamento musicale. L’opportunità
offertami di iniziare concretamente ciò che avevo sempre
desiderato ha vinto su alcune certezze che avevo. In Turchia
ho avuto la possibilità di crescere e migliorare, anche
attraverso la “santa gavetta”, ricevendo prima il contratto
come Direttore d’orchestra del Teatro e poi arrivando ad
essere Direttore Musicale Generale del Teatro dell’Opera di
Ankara.

In tre parole, cosa significa Turchia per lei? 
Mosaico, infervoranti emozioni, allegro vivace appassionato.

Un ricordo indimenticabile associato alla Turchia? 
Il ricordo che ho impresso in mente è quello di aver ammirato
la bellezza di una delle tante valli della Cappadocia di notte,
illuminata dal bagliore di una luna piena. Pareva di essere in
un paesaggio lunare.
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İtalyan orkestra şefi ve kemancı. Frosinone’deki L. Refice
konservatuvarından her iki disiplinde de en yüksek notları

alarak mezun oldu. Brescia Fomano Fomanini Vakfı’nda üst
düzey keman kurslarına devam etti. A.GI.MUS yarışması solo
keman dalı birinciliği, Roma 2001 V. Mancini Müzik Ödülü ve
V. Ulusal Hyperion yarışması birinciliği ödüllerini kazandı. Şef
Uto Ughi’nin yönettiği Roma Filarmoni Orkestrası’nda yer
aldı. Şef Dario Lucantoni’nin idaresinde Orkestra Şefliği
bölümünden mezun olan Cedrone, çeşitli koro yönetimi
kurslarına katılmış ve ödüller kazanmıştır. Bunlar arasında
FE.NI.A.R.CO. En iyi koro şefi (2006) ve IBM En iyi orkestra
şefi (2006-2007) ödülleri yer almaktadır.

Alessandro Cedrone, 2006’dan 2008’e kadar Ankara Devlet
Tiyatroları’nın koro ve orkestra şefliğini yaptı. 2008/2009
sanat yılında Türkiye Polifonik Koro misafir şefi olarak çalıştı.
2013 yılında Devlet Opera ve Balesi Müzik Direktörlüğüne
atandı. 2007 senesinden bugüne kadar Verdi, Puccini,
Rossini, Donizetti, Bellini ve Mozart operalarını sahneye
koyarak Ankara, İstanbul ve Antalya Devlet Opera ve
Balelerinde sayısız sanatsal faaliyetlerde bulundu. 2011
yılında II. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nin açılış
gecesini yönetti. 2013 Mayıs ayında, kendisine 2012/2013
sezonu Semiha Berksoy En İyi Opera Orkestra Şefliği ödülü
verildi. 2013 ve 2014 yıllarında Ankara Devlet Operası ile
birlikte Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali’nde
Verdi’nin Rigoletto ve Attila adlı eserlerini yönetti. 2016
yılında Taormina Opera Festivali’nde Tosca’yı yöneten
Cedrone, seyirci ve eleştirmenlerden övgüler aldı. 

Halen Toronto Büyük Senfoni Orkestrası, Bursa Devlet Senfoni
Orkestrası, Adana Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet
Senfoni Orkestrası gibi pek çok kurumla iş birliğini
sürdürmektedir.

Türkiye maceranız nasıl başladı?
Benim Türkiye maceram zamanın Ankara Devlet Opera ve
Balesi Müzik Direktörü Şef Dario Lucantoni’nin bana yaptığı
bir teklif ile 2006 yılında başladı. Orkestra Şefi diplomamı
henüz almışken, Şef Lucantoni beni çağırdı ve profesyonel bir
kurumda müdürlük pozisyonunu, Ankara Devlet Opera ve
Tiyatro korosunun müdürü olarak başlamamı teklif etti. Bir
kemancı olarak, sanatsal faaliyetlerin yanı sıra müzik
okullarının orta kısımlarında keman dersi de veriyordum. Her
zaman arzu ettiğim bir şeyin somut olarak bana teklif
edilmesi, halihazırdaki düzenime galip geldi. Türkiye’de
kendimi geliştirme ve ilerleme fırsatı buldum; ilk kontratım
Devlet Tiyatrosu Orkestra Şefliği idi, sonrasında Ankara Devlet
Tiyatroları ve Operası Müzik Direktörü oldum.

Türkiye sizin için ne ifade ediyor?
Mozaik, yakıcı duygular, allegro vivace appassionato (neşeli,
canlı, tutkulu).

Türkiye ile ilgili unutamadığınız bir anınız var mı?
Zihnime kazıdığım anı, bir gece dolunay zamanında
vadilerinden birinde Kapadokya’yı hayranlıkla seyrettiğim an.
Aydan bir görüntü gibiydi.
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Direttore d’orchestra e compositore. Nel 1980 inizia a
studiare Direzione d’orchestra presso il Conservatorio

Statale di Ankara con Gürer Aykal. Nel 1982 si diploma in
Composizione e Direzione d’Orchestra e si trasferisce a
Londra dove studia composizione e direzione d’orchestra con
Alfred Nieman, George Nicholson e Alan Haseldine alla
Guildhall School of Music and Drama. Nel periodo londinese
approfondisce lo studio della musica contemporanea
assieme ai noti compositori Hans Werner Henze, Karlheinz
Stockhausen, Peter Maxwell Davies e Francis Shaw. 

Nel 2001 inizia la collaborazione con la Royal Philharmonic
Orchestra di Londra con la quale registra il suo poema
sinfonico Shades-And. Nel 2003 fonda il Conservatorio e
l’Orchestra presso l’Università Başkent di Ankara e viene
scelto come membro turco della giuria dell’International
Rostrum of Composers (IRC). Nel 2005 dirige il concerto di
apertura al IV Festival pianistico internazionale di San
Pietroburgo. Collabora con numerosi musicisti di fama
internazionale quali Salvatore Accardo, Rocco Filippini, David
Cohen, İdil Biret, Alexander Rudin. Nel 2016 viene insignito
dell’Ordine della Stella d’Italia.
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Ertuğ Korkmaz
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Ad oggi Korkmaz ha partecipato come Direttore e
compositore a numerosi Festival internazionali di musica in
tutto il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti, dal Giappone
all’America del sud, e a vari programmi radiotelevisivi
internazionali. Attualmente Korkmaz è il Direttore artistico e
principale Direttore della Başkent Orchestra di Ankara.

Com’è iniziata la sua avventura in Italia? 
Le mie relazioni con l’Italia sono iniziate nel 2003 quando
abbiamo fondato l’Orchestra giovanile turco-italiana. Con
questa orchestra, composta di giovani musicisti italiani e
turchi, abbiamo realizzato due concerti in Turchia.

Cosa significa l’Italia per Lei? 
L’Italia è per me come un secondo Paese. Ha un posto
speciale nel mio cuore con il suo popolo calorosissimo, la sua
gioia di vivere e la sua cultura profonda.

Un ricordo indimenticabile associato all’Italia? 
Non posso dimenticare la Chiave della Città che la
Municipalità di Castelleone mi ha donato dopo il concerto
che ho diretto con l’orchestra Valerio Boldi e i vari articoli
pubblicati sulla stampa italiana dal titolo “Il Turco in Italia”
che fanno riferimento all’opera di Rossini.

Quali sono le differenze tra Italia e Turchia nel suo
ambito?
La differenza più importante è il livello che l’Italia ha
raggiunto per la presenza di importanti musicisti, sia
compositori che interpreti, che hanno contributo allo
sviluppo dell’Opera e hanno segnato la storia della musica
classica. 
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Ertuğ Korkmaz is a Turkish maestro and composer. He graduated from both
composition and conducting departments of the State Conservatory of Ankara,
studying with important musicians such as Prof. Erçivan Saydam and Prof. Gürer
Aykal. After that, he studied at Guildhall School of Music and Drama in London with
a Turkish state scholarship. In London, he worked on Contemporary Music and
Soundtracks together with some well-known music authorities of the century:
Francis Shaw, Hans Werner Henze, Karlheinz Stockhausen and Peter Maxwell Davies.
Korkmaz took his place as conductor and composer in various important festivals
worldwide, participated in numerous TV and radio programs and collaborated with
exclusive musicians such as Salvatore Accardo, Rocco Filippini, İdil Biret and
Alexander Rudin. In 2001, he conducted the Royal Philharmonic Orchestra and in
2003 he contributed to the founding of Turkish-Italian Youth Orchestra, producing
two successful concerts in Turkey. In 2016, he received the Order of Knighthood of
the Italian Republic. Ertuğ Korkmaz today continues to work as music director and
principal conductor of Orchestra Academic Başkent. 

Türk Orkestra Şefi ve Kompozitör Ertuğ Korkmaz, 11 yaşında
Ankara Devlet Konservatuarı’nda Prof. Mehmet Erten ile

Trompet çalışmalarına başladı. 1975 yılında Kompozisyon
Bölümüne kabul edilerek Prof. Erçivan Saydam ile armoni ve
kontrpuan eğitimine başlayan Korkmaz, 1980 yılında Orkestra
Şefliği Bölümüne girerek Prof. Gürer Aykal ile çalıştı. 1982
yılında her iki bölümden de mezun olan sanatçı devlet bursu
ile Londra’ya gönderildi. Londra’da Guildhall School of Music
and Drama’ya kabul edilen sanatçı, Alfred Nieman, George
Nicholson ve Alan Haseldine ile çalışarak Advanced Studies
sınıflarından mezun oldu. Londra’da bulunduğu yıllar içinde
bestecilik alanında çağımızın söz sahibi kişilerinden olan Hans
Werner Henze, Karlheinz Stockhausen ve Peter Maxvel Davies
ile contemporary music, Francis Shaw ile de film müziği
konularında çalıştı.

Sanatçı, günümüze kadar Avrupa’dan Amerika Birleşik
Devletleri’ne, Japonya’dan Latin Amerika’ya pek çok ülkede

uluslararası müzik festivallerinde şef ve kompozitör olarak yer
almış ve yine pek çok uluslararası radyo ve televizyon
tarafından yayın programlarına davet edilmiştir. 2001 yılında
Royal Philharmonic Orchestra ile şef ve kompozitör olarak
çalışmış ve bu birlikteliğin ilk ürünü olarak Shades-And adlı
senfonik şiirini oluşturmuştur. 2005 yılında Saint Petersburg
Piyano Festivali açılış konserini yönetmiştir. Bugüne kadar
Salvatore Accardo, Rocco Filippini, İdil Biret, Alexander Rudin
gibi seçkin sanatçılarla çalışan Korkmaz, 2016 yılında İtalya
Devleti Şövalyelik Nişanı ile onurlandırılmıştır.

2003 yılında International Rostrum of Composers jürisi seçilen
Ertuğ Korkmaz aynı yıl Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerinin
kurucu üyesi olarak Başkent Üniversitesi kadrosuna katılmıştır.
Sanatçı halen Orkestra Akademik Başkent - Başkent Filarmoni
Orkestrası Sanat Yönetmenliği ve Daimi Orkestra Şefliği
görevlerini sürdürmektedir.
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İtalya ile ilişkiniz nasıl başladı? 
2003 yılında Türk-İtalyan Gençlik Orkestrasını kurmamız
sırasında İtalya ile ilişkilerim başladı. Genç Türk ve İtalyan
sanatçılardan oluşan söz konusu orkestra ile Türkiye’de iki
konser gerçekleştirdik.

İtalya sizin için ne ifade ediyor? 
İkinci vatanım olarak algıladığım İtalya, gerek halkının sıcaklığı
ve yaşama sevinci, gerek derin kültürü ve coğrafyası ile
kalbimde çok özel bir yer tutuyor.

İtalya ile ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? 
Valerio Boldi orkestrası ile gerçekleştirdiğim konser sonrası
Castelleone Belediyesinin vermiş olduğu kent anahtarı ve yine

bu sırada basında yer almış Il turco in Italia (İtalya’da Bir Türk)
başlıklı yayınlarla Gioacchino Rossini’nin yazmış olduğu
operaya gönderme yapılmış olması unutamadığım anılarım
içinde yer alıyor.

Sektörünüzde İtalya ve Türkiye arasındaki farklar neler? 
Sanatın her alanında olduğu gibi klasik müzik tarihinde de
İtalyan sanatçıların varlığı, gerek bestecilik gerekse icracılık
olarak Opera sanatında ve müziğin diğer sunumlarında bu
alana yapmış oldukları büyük katkı ve müzik sanatının
günümüz İtalya’sında ulaşmış olduğu yaygınlık, ülkemiz ile
İtalya arasındaki en büyük farklılık olarak öne çıkmaktadır.
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Nasce a Laterza nel 1943, si laurea in Lettere Classiche e
consegue il Diploma di Specializzazione presso l’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 1974 inizia la sua
attività accademica all’Università di Lecce, dove a partire dal
1986 diventa ordinario di Archeologia e Storia dell’Arte greca
e romana e in seguito ricopre vari incarichi, tra cui Direttore
del Dipartimento di Scienze dell’Antichità e Direttore della
Scuola di Specializzazione in Archeologia. Dal 2010 al 2013 è
stato responsabile area di Scienze Umane nella Scuola
Superiore ISUFI. Ha insegnato presso l’Università Cattolica di
Milano, l’Università della Basilicata e l’Università di Lugano. 

Dal 1993 al 1997 è stato membro del Consiglio Nazionale per i
Beni Culturali e Ambientali. Nel 2001 ha fondato l’Istituto per i
Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Lecce, poi diretto fino al 2010. Ha diretto numerose
campagne di scavo a Luni, in Magna Grecia (Metaponto, Sibari),
in Sicilia, a Malta, Cipro e in Turchia. Al suo attivo si contano 250
pubblicazioni tra articoli, recensioni e libri. 

Dal 2000 dirige la Missione Archeologica Italiana a Hierapolis
di Frigia. Nel 2005 è stato insignito del titolo di Cavaliere
dell’Ordine della Solidarietà Sociale. Nel 2008 la Pamukkale
Üniversitesi gli ha conferito il titolo di Professore Honoris Causa
e dal 2014 è membro onorario del TEBE (Institutum turcicum
Scientiae Antiquitatis) con sede ad Istanbul.

Come è iniziata la missione di Hierapolis? 
Nel 2017 celebriamo i 60 anni di attività ininterrotta della
Missione Archeologica Italiana, fondata nel 1957 da Paolo
Verzone, ingegnere al Politecnico di Torino e professore negli
anni ’50 all’Università Tecnica di Istanbul, dove, tramite
l’archeologo Arif Müfid Mansel, venne la proposta di iniziare
gli scavi nel sito archeologico di Hierapolis a Pamukkale. A quel
tempo i turisti erano pochissimi, 500 l’anno contro i 2 milioni
circa degli ultimi anni. Tutto era ancora da fare: si trattava di
un lavoro pioneristico, quasi ottocentesco, che veniva fatto con
mezzi molto rudimentali. Gli archeologi erano accampati sotto
le volte delle terme, la cucina da campo stava in mezzo alle
rovine. Oggi l’attività è molto diversa: ricerca e restauro si
basano su un approccio scientifico multidisciplinare che
prevede, accanto agli archeologi, ricercatori delle più varie
specializzazioni, in particolare delle cosiddette “scienze dure”.

Come porta avanti l’eredita di Verzone? 
Paolo Verzone mi ha lasciato in eredità il suo amore per la
storia e le tradizioni della Turchia: grande affabulatore,
raccontava dei suoi viaggi in un Paese molto diverso da oggi.
Quando arrivai a Hierapolis nel 1974 egli mi affidò lo scavo
delle case bizantine, dove trovai un graffito che nominava San
Filippo, l’Apostolo che a Hierapolis aveva subito il martirio.
Ricordo che il Professore aveva commentato: “Francesco, San
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Pamukkale Üniversitesi’nden Honoris Causa Profesörlük
unvanı almış, 2014 yılında ise merkezi İstanbul’da olan TEBE
Enstitüsü (Institum Turcicum Scientiae Antiquitatis) onursal
üyesi olmuştur.

Hierapolis’teki çalışmalarınız nasıl başladı?
2017 yılında Pamukkale Hierapolis’teki İtalyan Arkeoloji
Misyonu’nun 60. yılını kutlayacağız. Bu misyon 1957 yılında
Torino Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde
Profesör olan Paolo Verzone tarafından yine aynı yıllarda
İTÜ’de öğretim görevlisi olan Arif Müfid Mansel’in önerisiyle
başlatıldı. O yıllarda Pamukkale’de turist sayısı çok azdı; yılda
yaklaşık 500 turist gelirdi. Dolayısıyla yapılacak çok şey vardı;
öncü bir çalışma niteliğindeydi ve neredeyse ilkel araçlarla
çalışılıyordu. Arkeologlar kaplıcaların tonozları altında kamp
kuruyorlardı, sahra mutfağı kalıntıların ortasındaydı. Bugün
ise faaliyetler bambaşka şekilde yürütülüyor; araştırma ve
restorasyon, çeşitli uzmanlıklara sahip araştırmacı ve
arkeologların bulunduğu çok disiplinli bilimsel bir yaklaşıma
dayalı olarak gerçekleştiriliyor.

1943 yılında İtalya’nın Laterza kentinde doğdu. Üniversite
eğitimini klasik diller üzerine, yüksek lisansını ise Milano

Sacro Cuore Katolik Üniversitesi’nde yaptı. Akademik
çalışmalarına 1974 yılında Lecce Üniversitesi’nde başladı;
1986 yılında Yunan ve Roma Arkeolojisi ve Sanat Tarihi
profesörü oldu. 2010-2013 yılları arasında Salento
Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler sorumlusu olarak görev aldı.
Milano Katolik Üniversitesi, Basilicata ve Lugano
Üniversitelerinde dersler verdi. 

1993’ten 1997’ye kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu üyesi olarak çalıştı. 2001’de Lecce şehri Ulusal
Araştırma Kurulu’nun Arkeolojik ve Anıtsal Miras Enstitüsü’nü
kurdu ve 2010 yılına kadar yönetti. Luni, Magna Grecia,
Sicilya, Malta, Kıbrıs ve Türkiye’de çeşitli kazı ekiplerinde Kazı
Şefi olarak görev aldı. Makale, yorum ve kitaplardan oluşan
toplam 250 yayını bulunmaktadır. 

D’Andria, 2000 yılından beri Hierapolis’te İtalyan Arkeoloji
Heyeti Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2005 yılında İtalyan
Şövalyelik nişanı alan arkeoloji profesörü, 2008 yılında

Pamukkale. Nel 2012, seguendo le indicazioni degli scrittori
antichi, ho deciso di scavare proprio nel punto dove avevo
notato la presenza di uccellini morti, e qui è venuto alla luce il
celebre Ploutonion, il Santuario di Hades e Persefone, visitato
anche da Cicerone. Ora sono iniziati i lavori di restauro, grazie
al sostegno finanziario di Fiat Tofaş e della Fondazione Koç, per
rendere fruibile al pubblico un monumento in cui Natura e
Storia si fondono in una realtà molto suggestiva.

In che modo esprime la sua italianità nel suo lavoro?
Essere a capo di una missione archeologica in Turchia significa
trovarsi all’interno di una grande competizione internazionale
in cui la presenza italiana si deve caratterizzare per la sua
qualità scientifica. In alcuni settori essa può diventare punto
di eccellenza e riferimento anche per le altre Missioni, come
avviene nel settore delle analisi territoriali, in cui collaborano
sette Università italiane e il CNR: da questa interazione è nato
l’Atlante di Hierapolis, contenente tutti i monumenti della città
in un sistema informativo unico. Essere Italiani a Hierapolis
significa cercare le competenze dove si trovano, anche fuori
d’Italia: per questo alla Missione sono presenti e lavorano in
armonia ricercatori turchi, norvegesi, francesi, tedeschi,
americani.

Filippo le vuole bene”. Nel 2011 ho infine scoperto la tomba
del Santo, a lungo cercata anche dallo stesso Verzone.

Qual è stata la sua scoperta più emozionante? 
Sono due le scoperte a Hierapolis che hanno avuto un ampio
risalto internazionale. Quella della tomba di San Filippo e
quella della Porta degli Inferi, una grotta dalla quale escono
esalazioni di anidride carbonica che provocano la morte di tutti
gli esseri viventi e dalla quale esce anche l’acqua termale che
dà origine alle famose cascate bianche di travertino di

Paolo Verzone

Francesco D’Andria is a professor of Archaeology and History of Greek and Roman
Art at the University of Lecce. Since 2000, he has led the Italian Archaeology
mission in Hierapolis, Pamukkale. In 2005, he received the Order of Merit of the
Italian Republic and in 2008, was nominated Honoris Causa Professor by the
University of Pamukkale. Since 2014, he is an honorary member of Institutum
Turcicum Scientiae Antiquitatis. The Hierapolis mission that D’Andria currently leads
was founded in 1957 by Paolo Verzone. When D’Andria joined in 1974, he
immediately led key discoveries such as Saint Philip’s Grave, the Door to Hell (the
famous cave releasing fatal gas, mentioned by many important ancient writers)
and Ploutonion, the sanctuary of Hades and Persephone.
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Verzone’nin mirasını nasıl yaşatıyorsunuz?
Paolo Verzone Türkiye tarihine ve geleneklerine olan sevgisini
bana miras olarak bıraktı. Büyük bir öykü anlatıcısıydı; bu
ülkede yaptığı seyahatleri keyifle anlatırdı. 1974 yılında
Hierapolis’e geldim ve Prof. Verzone bana Bizans evlerinin kazı
işini verdi. Orada Hierapolis’te şehit edilen Havari San
Filippo’dan bahseden bir duvar yazısı buldum. Verzone’nin
bana “Francesco, San Filippo seni seviyor” dediğini
hatırlıyorum. Sonrasında, 2011 yılında, uzun süre Verzone’nin
de aradığı San Filippo’nun mezarını bulmanın mutluluğunu
yaşadım.

En heyecan verici keşfiniz ne oldu?
Hierapolis’te dünya çapında geniş yankı uyandıran iki keşif
oldu. Birincisi San Filippo’nun mezarı, ikincisi ise ölümcül gaz
salımıyla bilinen Cehennem Kapısı’dır. Bu kapı aynı zamanda
içinden Pamukkale’nin meşhur beyaz travertenlerinin
oluşmasını sağlayan termal suların aktığı bir mağaradır. 2012
yılında, antik yazarların işaretlerini takip ederek ölü kuşların

Hierapolis, Teatro / Tiyatro

Hierapolis, Ploutonion
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varlığını fark ettiğim yeri kazmaya karar verdim. Böylece,
Ciceron tarafından da ziyaret edilen Hades ve Persefone’nin
mabedi meşhur Ploutonion gün ışığına çıktı. Yakın zamanda,
Koç ve Tofaş’ın finansal desteği sayesinde doğa ve tarihin
birleştiği bu müthiş anıtla ilgili restorasyon çalışmalarını
başlattık. 

İtalyan oluşunuz mesleğinize ne şekilde yansıyor?
Türkiye’de Arkeolojik Misyon Şefi olmak, uluslararası anlamda
büyük bir rekabetin içinde bulunmak demek. İtalya bu
rekabetin içinde bilimsel nitelikleriyle öne çıkmalı. Yedi İtalyan
üniversitesi ve CNR’nin iş birliği yaptığı toprak analizi gibi bazı
alanlar bu anlamda diğer misyonlar için referans olabilir. Şehrin
tüm anıtlarını gösteren bilgisayar sistemi Hierapolis Atlas
bahsettiğim iş birliğinin bir ürünüdür. Hierapolis’te İtalyan
olmak, gerekli uzmanlıkları bulundukları yerde kullanabilmek
demek; bizim kazı heyetimizde Türk, Norveçli, Fransız, Alman,
Amerikalı araştırmacılar uyum içinde çalışıyorlar.
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Designer industriale, nasce ad Ankara e cresce
professionalmente in Italia. Dopo aver studiato ad

Ankara, nel 1989 si trasferisce a Milano dove segue il Master
in Design presso la Domus Academy. La sua idea di design
riflette l’influenza di Ettore Sottsass, presso il cui studio ha
lavorato, e la mescolanza della cultura turca con quella
italiana, nonché la curiosità per diverse tipologie di prodotto. 

Defne Koz ha collaborato con aziende del design quali Alessi,
Foscarini, Fontana Arte, Leucos, Crate&Barrel, Gaia&Gino,
Arçelik e Vitra e i suoi lavori sono stati esposti in diverse
gallerie e musei italiani e internazionali: la Galleria Jannone
a Milano, il Kunstmuseum di Dusseldorf, l’Ozone Gallery
Tokyo, Les Atelier Gallery di Parigi, la Triennale di Milano, la
Biennale del Vetro Venezia, la mostra Abitare il Tempo di
Verona, l’Istanbul Design Week. 

Koz ha tenuto inoltre numerosi seminari e conferenze presso
la UIC di Chicago, la Domus Academy a Milano, la Fukui
Prefecture Japan, l’Architectural Association di Londra, la Bilgi
University di Istanbul; e vinto vari premi, inclusi il Designer
of the Year 2013 da Elle Deco International, il Gold Award da
Neocon (2016), il Best in Category da ID Design Magazine
(2001), il Compasso d’Oro (2002, 2016). Nel 2010 ha fondato
la società Koz Susani Design, insieme a Marco Susani, dove
continua a progettare prodotti innovativi per i clienti di tutto
il mondo. 

Come è iniziata la sua avventura in Italia? 
È iniziata con il design. Grazie ai miei genitori, che sono
entrambi architetti d’interni, avevo già una certa sensibilità
verso l’arte e il design. Ma la vera storia inizia con l’ingresso
nella mia vita delle parole “disegno industriale” quando un
giorno, nello studio dei miei, ho visto sulla rivista Domus una
notizia sul famoso designer Giorgetto Giugiaro, che aveva
creato la forma della pasta “le Marille”. Mi aveva meravigliato
il fatto che qualcuno potesse disegnare ciò che mangiamo,
e questo mestiere ha preso subito un posto nel mio cuore.
Quel giorno ho deciso di andare in Italia per studiare design.

Cosa significa l’Italia per lei? 
L’Italia… con il suo popolo, le tradizioni, la natura, il cibo, i
sentimenti di pace e gioia che provoca è senza dubbio un
Paese meraviglioso, ma quello che lo rende ancora più
speciale è il fatto che lì sia nato il Rinascimento! L’Italia è
considerata il centro della creatività, ma ha anche saputo
combinare la sua eredità culturale con l’industria. È il Paese
della vera cultura del design, e per questo è un Paese
essenziale per me.

Pensa che la sua cultura influenzi i suoi lavori? 
Sono turca e un’appassionata della profondità della mia
cultura. Adoro come a volte le mie radici escano da qualche
parte del mio cervello. Ma questo è un processo
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dell’inconscio, niente è fatto apposta. Le mie esperienze, il
mio know-how e gli strati della mia cultura si accumulano in
qualche posto nella mia testa e un giorno, all’improvviso,
escono fuori e mi affrontano. 

E adesso parliamo di tre continenti, tre Paesi, tre città…
Quale la influenza di più? 
Più importante di tutto; tre culture! La mia essenza è la
Turchia, l’Italia, invece, è dove sono maturata
professionalmente... e adesso mi trovo in un nuovo
continente e in una nuova città, in cui vivo e lavoro.. Chicago,
Milano e Istanbul, e la diversità di vite, genti, punti di vista,
spazi, fabbriche, ambienti di lavoro… mi arricchiscono, e
questo mi piace molto. Questa commistione interculturale si
traduce nei miei progetti e rende le mie produzioni più
“globali”.
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Defne Koz is an industrial designer who was born in Turkey. After having studied at
Domus Academy in Milan, her idea of design was influenced by her training at the
Ettore Sottsass studio, by a combination of Turkish and Italian cultures and by her
curiosity for very different product types. She is co-founder and partner of Koz
Susani Design Studio based in Chicago. Among her numerous awards are the
Designer of the Year 2013 by Elle Deco International, Gold Award by Neocon, Best
in Category Prize by ID Design Magazine and ADI Index Compasso d’Oro (2002 and
2016). A daughter of interior designer parents, Defne Koz had a sensitivity for art
and design since childhood, but the real moment when she decided to study design
in Italy was when she saw an article about designer Giorgetto Giugaro in Domus
magazine. She describes Italy being as the place where she acquired her professional
culture and feels lucky to have breathed its spirit for a long time. Now living between
Milan, Istanbul and Chicago, she has the opportunity to blend all three cultures to
produce truly global work. 

Ankara’da doğan endüstriyel tasarımcı, profesyonel
gelişimini İtalya’da gerçekleştirdi. Ankara’daki eğitiminin

ardından 1989 yılında Milano’ya taşındı ve Domus
Academy’de Tasarım Master’ı yaptı. Tasarımlarında, çalışmış
olduğu Ettore Sottsass stüdyosunun izleri, İtalyan ve Türk
kültürlerinin birleşimi ve aynı zamanda da faklı ürün türlerine
olan merakı gözlenmektedir. 

Aralarında Alessi, Foscarini, Fontana Arte, Leucos,
Crate&Barrel, Gaia&Gino, Arçelik ve Vitra’nın da bulunduğu
pek çok tanınmış marka için ürün tasarlayan Defne Koz’un
tasarımları İtalya ve dünya çapında birçok önemli galeri ve
müzede sergilenmiştir. Bunlar arasında Galleria Jannone -
Milano, Kunstmuseum Dusseldorf, Ozone Gallery Tokyo, Les
Atelier Gallery Paris yanı sıra, Milano Triennal’i, Venedik Cam
Bienali, Verona Abitare il Tempo, Istanbul Design Week gibi
sergiler de yer almaktadır. 

Ünlü tasarımcı, aralarında UIC Chicago, Domus Academy
Milano, Fukui Prefecture Japonya, Architectural Association
Londra ve Bilgi Üniversitesi’nin de bulunduğu birçok önemli
kuruluşta seminerler vermiştir. Elle Deco International’ın 2013
Yılın Tasarımcısı ödülü, Neocon Gold Award (2016), ID Design
Magazine’in Best in Category (2001) ve Compasso d’Oro
(2002, 2016) da dahil sayısız başarıya imza atan Koz, 2010
yılında Marco Susani ile birlikte kurduğu Koz Susani Design’da
(Chicago) dünyanın her yerinden şirketler için yenilikçi ürünler
tasarlamayı sürdürmektedir. 

İtalya maceranız nasıl başladı?
Tasarım ile… İç mimar olan anne ve babamın mesleklerine,
sanata ve tarihe olan saygı ve ilgileri sanat ve tasarıma olan
bakışımı etkilemiştir muhakkak, ama esas maceram
“Endüstriyel Tasarım” kelimelerinin hayatıma girişi ile başladı.
Ortaokuldaydım. Anne ve babamın (Bediz - Azmi Koz)
stüdyolarında Domus dergilerini karıştırırken, İtalyan tasarımcı
Giorgetto Giugaro’nun bir makarna tipi olan Marille’yi
tasarlamasının haberi; yani birilerinin yediğimiz yemeği
tasarlayabiliyor olması, gönlümün bu mesleğe kucak açmasına
ilk gerçek adımı attırmıştı. Bu hamur işi haberi, belki de benim
hayatımı değiştirdi ve ben İtalya’da tasarım mesleğini
öğrenmeye o gün karar verdim.

İtalya sizin için ne ifade ediyor? 
İtalya… Yaşayanıyla, ananeleriyle, doğasıyla, yemeğiyle, verdiği
huzur ve keyifle harika bir ülke şüphesiz ama asıl Rönesans’ı
yaşamış olması onu muhteşem kılıyor! Sanatı, mimarisi,
müziği, şehircilik yapısı ile disiplinler arası yaşadığı bu kültürel
zenginlik, İtalya’nın bugün de yaratıcılığın beşiği olarak
algılanmasındaki en önemli sebepler elbette. Yüzyıllardan
gelen deneyimini 50’lerden sonra endüstri ile iç içe kullanmayı
bilebilmiş, gerçek tasarım kültürünün oluştuğu bir ülke İtalya
ve bu yüzden benim için vazgeçilmez! Milano ise benim
mesleki kültürümü edindiğim şehir ve burada uzun bir süre
bu ruhu soluyabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.
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Solid Air

Yaptığınız işte kendi kültürünüzü yansıttığınızı düşünüyor
musunuz? 
Türküm, kültürümün derinliğine hayranım. Yeri geldiğinde
beynimin arkasından köklerimin fışkırmasına bayılıyorum.
Ama bunlar hiçbir zaman bilinçli değil, hepsi bilinçaltı.
Deneyimlerim, bilgilerim, ilgim, beynimin bir yerlerinde
birikmekte, aynı kendi kültürüme ait katmanlar gibi. Tüm
bunlar günün birinde bilinçaltımdan süzülüp karşıma
çıkıveriyorlar. 

Ve şimdi üç kıta, üç ülke, üç şehir… Sizi en çok etkileyen
hangi şehir, hangi ülke?
Hepsinden önemlisi üç kültür! Kokum Türkiye, profesyonel
hayatımı pişiren ise İtalya... ve şimdi yaşadığım ve çalıştığım
üçüncü bir kıta, üçüncü bir şehir… Chicago, Milano ve
İstanbul’daki farklı hayatlar, insanlar, bakış açıları, mekanlar,
üretim yerleri, çalışma ortamları beni zengin kılıyor, besliyor
ve ben bunu çok seviyorum. Edinmekte olduğum bu
kültürlerarası birikim kimi zaman farkında olmadan
projelerime yansıyor. Bu da insanı ya da ürettiğini ister istemez
daha “global” yapıyor.
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Nest (Alessi, 2001)
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Foto tratta da “Osmanlı Mimarı D'Aronco 1893-1909 İstanbul Projeleri” edito dall’Istituto delle Ricerche di Istanbul sui progetti di D’Aronco /
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün yayınladığı “Osmanlı Mimarı D'Aronco 1893-1909 İstanbul Projeleri” kitabından alınmıştır. 

Nato a Gemona del Friuli nel 1857, Raimondo Tommaso
D’Aronco è considerato uno dei più importanti architetti

italiani esponenti del Liberty. La sua formazione avviene con
una precoce esperienza nei cantieri e nell’impresa di
costruzioni del padre e con lo studio all’Accademia di Venezia.
Intraprende in seguito la carriera di professore, insegnando
prima all’Accademia di Carrara, poi a Cuneo e infine per sei
anni all’Università di Messina. Nel 1888 viene nominato
Accademico d’onore all’Accademia di belle arti di Venezia. 

Nel frattempo D’Aronco inizia l’attività professionale,
ottenendo importanti riconoscimenti nei concorsi
d’architettura, come la Medaglia d’argento per il monumento
a Vittorio Emanuele II a Roma, e realizzando varie opere in
Italia, quali padiglioni espositivi, cappelle cimiteriali,
monumenti commemorativi. Tra le sue prime importanti
realizzazioni c’è il cimitero di Cividale del Friuli (1889).

Nel 1891, grazie anche alla mediazione dell’Ambasciatore
italiano presso la Porta, L. Avogadro di Collobiano Arborio,
D’Aronco si trasferisce a Costantinopoli come architetto del
governo ottomano e architetto personale del sultano
Abdülhamit II. Inizia così l’attività progettuale di D’Aronco in
Turchia che si protrarrà fino al 1907 e che gli varrà la
concessione da parte del sultano della dignità di bey.

Nei primi anni D’Aronco crea un sincretismo tra gli schemi
funzionali in voga nell’Occidente e l’architettura islamica. Il
suo primo incarico, la progettazione dell’Esposizione
nazionale ottomana, non viene realizzato a causa del grande
terremoto del 1894, ma D’Aronco si occupa del restauro delle
opere danneggiate, molte delle quali famose. Di questo
periodo vanno ricordati in particolare i vari edifici del palazzo
Yıldız, che il sultano aveva eletto a sua residenza (1893-1900);
la Scuola imperiale di medicina, oggi sede dell’Università di
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Raimondo Tommaso D'Aronco
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Marmara (1895-1900); la nuova fontana di Tophane (1896);
e il ministero dell’Agricoltura e museo dei Giannizzeri (1898). 

Momento importante per la sua adesione allo stile Liberty
furono la visita all’esposizione di Parigi del 1900 e la
conoscenza delle esperienze secessioniste viennesi. Tra le
migliori prove del D’Aronco modernista vanno ricordate la
Casa Botter sull’Istiklal Caddesi, realizzata per il famoso sarto
olandese del sultano (1901); la residenza del ministro turco
Memduh Pasa ad Arnavutköy (1903); la moschea Merzifonlu,
premiata all’Esposizione universale di Milano del 1906 (1903)
e il complesso con fontana, tomba e biblioteca per Seyh Zafir
presso il parco Yıldız (1903-04). Nel 1905 progetta la residenza
estiva dell’Ambasciatore d’Italia a Tarabya sul Bosforo, un
capolavoro realizzato dalle maestranze italiane dell’epoca che
sintetizza la tradizione architettonica locale con stilemi italiani,
ottomani e Art Nouveau. 

Rientrato definitivamente in Italia in seguito alla rivolta dei
Giovani Turchi ed alla deposizione del Sultano, Raimondo
D’Aronco muore nel 1932 a San Remo. Una collezione di
migliaia dei suoi disegni è tuttora conservata presso i Civici
Musei di Udine - Gallerie del Progetto.

48

The Italian architect Raimondo Tommaso D’Aronco is considered one of the most
important representatives of Liberty style of the 19th century. He graduated from Fine
Arts Academy of Venice and designed noticeable projects in Italy. In 1891, he was
invited by Sultan AbdulHamid II to Istanbul, where he worked for many years as the
architect of the Ottoman government. He was responsible for the restoration of
buildings that were damaged during Istanbul’s great earthquake in 1894. D’Aronco
stayed in Istanbul until 1907, and created important monuments by combining
occidental styles with the Islamic architecture. The monuments at Yıldız Park, the
Mausoleum of the religious leader Seyh Zafir, the Imperial School of Medicine (today’s
Marmara University) and the Merzifonlu Mosque in Karaköy are among his major
buildings in Istanbul. In 1905, he designed Villa Tarabya at Bosporus, the summer
residence of the Ambassador of Italy to Turkey. D’Aronco died in 1932 in San Remo.
A wide collection of his work is conserved within the Civic Museum of Udine.

Liberty stilinin en önemli temsilcilerinden sayılan İtalyan
mimar Raimondo Tommaso D’Aronco 1857 yılında

Gemona del Friuli’de doğdu. Mimar olan babası tarafından
kendi inşaat şirketlerinde ve şantiyelerde yetiştirilmesinin
ardından Venedik Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık
Bölümü’nden mezun oldu. Massa Carrara Enstitüsü ve
sonrasında F.A. Bonelli di Cuneo Teknik Üniversitesi’nde
profesörlük yapan D’Aronco, ardından Messina
Üniversitesi’nde altı yıl çalıştı. 1888 yılında Venedik Güzel
Sanatlar Akademisi’nin şeref akademisyeni seçildi. 

Bu sıralarda profesyonel olarak çalışmaya başlayan başarılı
mimar, İtalya’da pek çok mimarlık yarışmasına katıldı ve
aralarında Roma Vittorio Emanuele II Anıtı yarışmasında aldığı
gümüş madalya da bulunan pek çok ödül aldı. Döneminin
gelecek vaat eden genç mimarlarından biri olarak öne çıkmaya
başlayan D’Aronco, aralarında kasırlar, mezarlık şapelleri,
anıtsal binalar olan birçok esere imza attı. Gerçekleşen önemli
projeleri arasında Friuli’deki Cividale Mezarlığı bulunmaktadır
(1889).

Raimondo D’Aronco 1891 yılında Sultan II. Abdülhamit’in
davetiyle ve İtalya Büyükelçisi’nin de aracılığıyla İstanbul’a

taşındı. Burada yıllarca Osmanlı Hükümeti’nin resmi mimarı
ve Sultan II. Abdülhamit’in şahsi mimarı olarak çalıştı. Sultan
tarafından Bey unvanına layık görülen başarılı mimar,
İstanbul’da 1907 yılına kadar hizmet verdi.

D’Aronco Türkiye’deki ilk yıllarında Batı’nın popüler mimari
stilleriyle İslam mimarisi arasında bir köprü oluşturarak birçok
önemli anıta imza attı. Türkiye’ye aslen davet edilme sebebi
olan ilk projesi Osmanlı sergi alanı 1894 yılında gerçekleşen
büyük depremin ardından iptal edildi. Bunun üzerine D’Aronco
depremde yıkılan pek çok önemli binanın restorasyon işini
üstlendi. Türkiye’deki işleri arasında Yıldız Parkı’nda
gerçekleştirdiği ve sultanın kendi rezidansı için seçtiği eserler
(1893-1900), Osmanlı İmparatorluğu Tıp Okulu (şimdiki
Marmara Üniversitesi, 1895-1900), yeni Tophane Çeşmesi
(1896) ve Yeniçeri Müzesi (1898) büyük önem taşır. 

1900 yılından itibaren D’Aronco pek çok modernist projeye de
imza atmış olup, bunların arasında sultanın ünlü Hollandalı
terzisi için projelendirdiği, Pera’da bulunan Casa Botter
(1901), Arnavutköy’de bulunan Memduh Paşa Yalısı’nın
kütüphane ve koleksiyon salonu (1903), 1906 yılında Milano
Evrensel Sergisi’nde ödül alan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Foto tratta da “Osmanlı Mimarı D'Aronco 1893-1909 İstanbul Projeleri”
edito dall’Istituto delle Ricerche di Istanbul sui progetti di D’Aronco /
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün yayınladığı “Osmanlı Mimarı D'Aronco
1893-1909 İstanbul Projeleri” kitabından alınmıştır. 
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Villa Tarabya

Camii (Karaköy Camii), Yıldız Parkı’nda yer alan Şeyh Zafir
Türbesi, Kitaplık ve Çeşmesi (1903-1904) ile Bebek’te bulunan
Nazime Sultan Yalısı önemlidir. D’Aronco 1905 yılında İtalya
Büyükelçisi’nin Boğaz’a nazır yazlık rezidansı Villa Tarabya’yı
projelendirdi. Bu başyapıt, bugün halen İtalyan ustalığının
sembolü olarak kabul edilir. Projenin diğer bir önemi de yerel
geleneksel öğeleri, İtalyan, Osmanlı ve kısmen Art Nouveau

stilleriyle birleştirmesidir. 

Jön Türkler devrimi ve Sultan II. Abdülhamit’in tahttan
indirilmesinin ardından İtalya’ya dönen Raimondo D’Aronco
1932 yılında San Remo’da hayatını kaybetti. Büyük ustanın
binlerce tasarımından oluşan bir koleksiyon Udine Şehir
Müzesi’nde (Civici Musei di Udine) sergilenmektedir.
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Foto tratta da “Osmanlı Mimarı D'Aronco 1893-1909 İstanbul Projeleri” edito dall’Istituto delle Ricerche di Istanbul sui progetti di D’Aronco /
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün yayınladığı “Osmanlı Mimarı D'Aronco 1893-1909 İstanbul Projeleri” kitabından alınmıştır. 
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Şükran Moral è un’artista turca. Nata a Samsun nel 1963, si
trasferisce da giovane a Istanbul dove lavora come

giornalista e critico d’arte. Nel 1989 si trasferisce a Roma e
nel 1995 si diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti.
Artista impegnata nella difesa dei diritti delle donne e più in
generale dei diritti umani, Moral usa il suo corpo come uno
strumento funzionale dell’arte per criticare il sistema in modo
drammatico, a volte lirico, ma sempre emozionante. I lavori
di Moral, che ora vive tra Istanbul e Roma, sono esposti in
diverse città del mondo. 

Tra le personali ricordiamo My Pain My Rebellion (KODE
Bergen Museum, 2015), Welcome to Turkey (Zilberman
Gallery, 2014), B(r)yzanz (Edith Russ Haus, Oldenburg, 2014),
Zina (51. Biennale di Venezia, 2007), e Bordello (Museo di
Arte Moderna Elgiz, Istanbul, 2005). Le opere di Moral sono

state esposte anche in numerose collettive, tra le quali
Ritratto di una citta 2: Arte a Roma 1960-2001 (MACRO,
Roma, 2013), Light From The Middle East, (Victoria & Albert
Museum, Londra, 2012), Bodies of Silence (Royal College of
Arts, Londra, 2012), In which language shall I tell my story...
(Stedelijk Museum, Amsterdam, 2012), Desire, Sex & Lust,
Sexuality in Contemporary (Bergen Kunst Museum, Norvegia,
2012), New Acquisitions and Highlights (21C Museum, Stati
Uniti, 2009), Modern and Beyond (Santralistanbul, 2007),
Peace... Fucking Fairy Tale (Gallery BND, Italia, 2007), V.
Biennale Internazionale di Istanbul (1997). I suoi lavori sono
inoltre esposti nelle collezioni del British Museum di Londra,
dell’Istanbul Modern, del Victoria & Albert Museum di Londra
e dell’Associazione di Vehbi Koç ad Istanbul.
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Şükran Moral
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Come è iniziata la sua avventura in Italia? 
Nel 1989 ho deciso di trasferirmi a Roma per vari motivi, tra
cui quello più importante era di iniziare da zero e diventare
un’artista. Prima lavoravo nel cantiere navale di Haliç, ho
preso il mio compenso, circa 500 euro, e sono partita. Non
parlavo nessuna lingua al di fuori del turco. Fino ad allora
scrivevo d’arte ed ero conosciuta come critico. Invece io
volevo andare a Roma solo per fare l’artista e studiare
all’Accademia di Belle Arti. Amavo il Rinascimento e il cinema
italiano neo-realista. Desideravo ardentemente poter
respirare tutto questo da vicino. Sapevo bene cosa volevo:
realizzare me stessa partendo da zero… Avevo sfidato me
stessa.
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Şükran Moral is a Turkish performer living between Istanbul and Rome. She began
working in Istanbul as journalist and art critic, but moved to Italy to study art, and
graduated in Painting from the Fine Arts Academy in Rome. In her art, Moral mostly
defends women’s (and in general human) rights and uses her body as a functional
tool to expose dramatic and sometimes lyrical criticism of the system. Moral is today
considered one of the most interesting performers of modern art, with work
exhibited in many important galleries and collections, such as Vehbi Koç Vakfı
(Istanbul), The British Museum (London), Istanbul Modern and Victoria & Albert
Museum (London). Moral describes her adventure in Italy as a personal challenge
to follow her dreams, a whole journey beginning with financial, language and
bureaucratic problems, and ending up where she is now: an internationally-known
and respected artist. She defines Italy as her second home, whereas Turkey is still
the source of inspiration for much of her artwork.

Türk performans sanatçısı. 1963’de Samsun’da doğdu. Genç
yaşlarda İstanbul’a taşınarak burada gazetecilik ve sanat

eleştirmenliği yaptı. 1989 yılında İtalya’ya taşınan Moral, 1995
yılında Roma Güzel Sanatlar Akademisi’nin resim bölümünden
mezun oldu. İstanbul ve Roma’da dönüşümlü olarak yaşayan
sanatçının çalışmaları dünyanın çeşitli yerlerinde
sergilenmiştir. Sanatında kadın haklarının ve genel anlamda
insan haklarının savunuculuğunu yapan Moral, çağdaş sanatın
en ilginç icracılarından sayılmaktadır. Kendi vücudunu
fonksiyonel bir sanat aracı olarak kullanan sanatçı, bu şekilde
sisteme çarpıcı, bazen lirik tonlara sahip ama her daim
heyecan verici eleştiriler getirmesiyle tanınır. 

Kişisel sergileri arasında My Pain My Rebellion (KODE Bergen
Museum, 2015), Welcome to Turkey (Zilberman Gallery,
2014), B(r)yzanz (Edith Russ Haus, Oldenburg, 2014), Zina (51.
Venedik Bienali, 2007), ve Bordello (Elgiz Çağdaş Sanat
Müzesi, 2005) önemli yere sahiptir. Bunlara ek olarak Rittato
di una Cita (MACRO, Roma, 2013), Light From the Middle East,
(Victoria & Albert Museum, Londra, 2012), Bodies of Silence
(Royal College of Arts, Londra, 2012), In which language shall
I tell my story... (Stedelijk Museum, Amsterdam, 2012),
Desire, Sex & Lust, Sexuality in Contemporary (Bergen Kunst

Museum, 2012), New Acquisitions and Highlights (21C
Museum, ABD, 2009), Modern and Beyond (Santralistanbul,
2007), Peace... Fucking Fairy Tale (Gallery BND, İtalya, 2007),
5. Uluslararası İstanbul Bienali (1997) gibi pek çok grup
sergisinde de yer almıştır. Sanatçının çalışmaları, aralarında
Vehbi Koç Vakfı (İstanbul), The British Museum (Londra),
İstanbul Modern ve Victoria & Albert Museum’un (Londra) da
bulunduğu çok sayıda özel ve kamusal koleksiyonda yer
almaktadır. 

İtalya maceranız nasıl başladı? 
1989 yılında Roma’ya gitmeye karar vermiştim. Birçok nedeni
var ama en önemli neden her şeye sıfırdan başlayıp bir sanatçı
olarak bir yere gelmekti. O zamana dek Haliç Tersanesi’nde
çalışıyordum, çıkış tazminatımı alıp yola çıktım. Şimdinin 500
Euro’suna denk düşen bir param vardı ve Türkçe dışında da dil
bilmiyordum. O ana dek sanat yazıları da yazdığım için sanat
çevresinde eleştirmen olarak biliniyordum. Halbuki ben
sadece sanat yapmak istediğim için Roma’ya gitmeye karar
vermiştim. Ayrıca neo-realist İtalyan sinemasını çok
seviyordum, Rönesans’a ve edebiyatına çok meraklıydım.
Bütün bunları solumak, bu eserleri yakından görmek için yanıp
tutuşuyordum. Roma Güzel Sanatlar Akademisi’ne girmek

Cosa significa l’Italia per lei?
L’Italia è come un museo a cielo aperto. Dal punto di vista
emotivo è la mia seconda patria e mi manca quando sono
lontana. Non c’è un’altra Italia nel mondo. Quando sono
lontana sento la nostalgia del caffè, le strade di pietra, il
respirare la storia in ogni angolo, il cibo, la musica.

Un ricordo indimenticabile associato all’Italia? 
Non riesco a dimenticare di essere stata espulsa dell’Italia nel
1994 per motivi burocratici, nonostante stessi ancora
studiando all’Accademia di Belle Arti di Roma.

In che modo la sua cultura influenza il suo lavoro? 
La risorsa d’ispirazione per la mia arte è senza dubbio la
Turchia, il mio Paese. Ad esempio è la ragione per cui ho
realizzato Hamam. Anche nella mia opera Bordello la cultura
turca ha una forte influenza. 

Kultur-Kitap_Layout 1  4/25/17  2:12 PM  Page 52



Matrimonio con tre / Üç Kişiyle Evlilik, 1994

hedefimdi. Ne istediğimi çok iyi biliyordum. Kendimi
gerçekleştirmek, eğitim almak ve sıfırdan var olabiliyor muyum
sorusuna cevap aramak... Kendime meydan okumuştum.

İtalya sizin için ne ifade ediyor? Uzakta olduğunuzda
buraya özgü en çok özlediğiniz şeyler?
İtalya açık hava müzesi gibi bir ülke. Duygusal olarak ikinci
vatanım. Uzağında olunca özlediğim bir yer. Dünyada başka
İtalya yok. Uzaktayken kahvesini, parke taşlı sokaklarını, her
adımda tarihi solumayı, yemeğini, müziğini özlüyorum. 

İtalya ile ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? 
1994 yılında İtalya’dan kovulmuştum. Roma Güzel Sanatlar
Akademisi’nin son sınıfında olmama rağmen bürokratik
nedenlerle ülkeden atılmamı unutamam. 

Yaptığınız işte kendi kültürünüzü yansıttığınızı düşünüyor
musunuz, biraz açıklar mısınız?
Sanatımın ilham kaynağı tabii ki de doğduğum yer olan
Türkiye. Hamam işimi yapma nedenim mesela... Veya Bordello
işimde yine bu kültürün etkisi çok büyük.
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Datome festeggia con la squadra la vittoria della Trentino Cup di basket al termine di Italia-Belgio, 2014 /
Datome takımıyla beraber İtalya-Belçika maçı sonrası zafer kutluyor, 2014. Foto: ANSA - Ufficio stampa Federbasket

Giocatore professionista di pallacanestro, Luigi (Gigi)
Datome nasce a Montebelluna (TV) nel 1987. Inizia a

giocare a basket fin da bambino, prima presso la Santa Croce
Olbia, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra i quali di MVP
del Torneo, e portando la sua squadra al titolo “allievi”. Nel
2003 viene trasferito al Monte dei Paschi di Siena esordendo
in Serie A a soli 15 anni. Nel primo anno viene convocato in
ben tre categorie, cadetti, juniors e nella prima squadra di
Siena, vincendo con tutte le squadre il titolo italiano. Nel 2004
vince anche la Supercoppa Italiana ed arriva quarto agli
Europei Under 18 con la casacca della nazionale.

Dopo tre anni a Siena, Gigi Datome passa allo Scafati, in
Campania, dove si fa notare da molti. Su tutti Dejan Bodiroga
che ne apprezza le doti, tanto che l’anno successivo spinge
per portarlo alla Virtus Roma, che ne acquista il cartellino.
Rimane 5 anni a Roma, dove durante il primo anno viene
eletto miglior giovane della Serie A, diventando uno dei punti
di riferimento della squadra, e ricevendo l’ultimo anno il
riconoscimento di MPV (Most valuable Player) del
campionato. In seguito viene chiamato dalla NBA dove gioca
prima con i Detroit Pistons e poi con i Boston Celtics. 

Nel 2015 approda al Fenerbahçe Ülker con un contratto

triennale. Anche con la Nazionale, di cui è capitano, Datome
riceve vari riconoscimenti. Nel 2005 vince uno storico bronzo
all’Europeo U18 a Belgrado, nel 2006 il quarto posto agli
Europei U20 in Turchia, nel 2007 una medaglia di Bronzo agli
Europei U20. Nel 2012 è il trascinatore della Nazionale alle
qualificazioni per Euro 2013. Nell’estate successiva è ancora
protagonista ad Euro 2015.

Come è iniziata la sua avventura in Turchia? 
La mia avventura in Turchia è iniziata a fine settembre 2015.
Durante la campagna acquisti avevo ricevuto varie proposte,
anche di squadre NBA per proseguire la carriera in America.
I grandi obiettivi della società, la forza della squadra e la
bravura del coach mi hanno fatto scegliere molto in fretta.

Cosa significa Turchia per lei?
La Turchia per me è il posto dove vivo,  il Fenerbahçe e la sua
“Repubblica”, è il ricordo di una splendida stagione sportiva
(quella passata) che vogliamo addirittura migliorare.

Cosa le manca di più della Turchia quando è lontano? 
Mi manca il kebab turco, non quello che conoscevo da
straniero prima di viverci ma quello autentico, il Çay (ndr: tè)
a fine pasto e attraversare il Bosforo al tramonto.
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Un ricordo indimenticabile?
Il campionato vinto in casa lo scorso anno e la premiazione
come Most Valuable Player delle finali di fronte al nostro
pubblico.

Quali sono le differenze tra Italia e Turchia nel campo
della pallacanestro?
Quello turco è sicuramente un campionato di più alto livello
rispetto al passato e diverse squadre hanno l’obiettivo di
arrivare in fondo all’Eurolega.
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Luigi Datome is an Italian professional basketball player. He started playing in early
childhood in the Italian team Santa Croce Olbia. At age fifteen, he was already in
the Italian Serie A league, playing for Monte dei Paschi di Siena. Later, he played for
Virtus Roma for five years, during which he earned the league’s Best Under 22 player
award (2008-2009) and was named Most Valuable Player of the championship
(2012). After Roma, he moved to the NBA, where he played for the Detroit Pistons
and the Boston Celtics. In 2015, he signed a three-year contract with Fenerbahçe
Ülker and started to play in the Turkish league while continuing to play as the captain
of the Italian National team. Among his important achievements with the National
team are the historic bronze medal at Europe U18 in Belgrade (2005) and the bronze
medal in Europe U20 (2007). Gigi Datome lists his reasons for choosing Fenerbahçe
as being the power of the club and the successful career of Coach Obradovic. 

Profesyonel basketbol oyuncusu. 1987’de Montebelluna’da
doğan Luigi (Gigi) Datome, basketbol oynamaya çocuk

yaşlarda Santa Corce Olbia’da başladı. Aralarında MVP del
Torneo (En Değerli Oyuncu) ödülünün de olduğu pek çok
başarıya imza atarak takımını “Allievi” kategorisine (bir üst
kategori) taşıdı. 2003 yılında Monte Paschi di Siena takımına
transfer oldu ve böylece henüz 15 yaşındayken Serie A’da
oynamaya başladı. Buradaki ilk senesinde gençler, yıldızlar ve
Siena’nın A takımı olmak üzere üç kategoride oynayan Datome,
bütün bu takımlarda İtalya şampiyonluğunu kazandı. 2004
yılında Supercoppa Italiana’yı (İtalya Süper Kupası) kazandı ve
milli takım formasıyla Avrupa 18 yaş altında dördüncü oldu. 

Siena’da üç yıl oynadıktan sonra Campania bölgesinin Scafati
takımına geçen Datome burada önemli isimlerin dikkatini
çekmeyi başardı. Özellikle yeteneğini her fırsatta öven Sırp
oyuncu Dejan Bodiroga bir sonraki sene onu Virtus Roma’ya
önerdi. Virtus Roma’nın bonservisini almasıyla Roma’da 5 yıl
oynayan Datome, buradaki ilk yılında Serie A’nın en iyi genç
oyuncusu seçilerek takımın önemli oyuncuları arasında yerini
aldı. Son senesinde ise şampiyonanın MVP’si (En değerli
oyuncu) seçildi. Ardından NBA’den teklif alarak önce Detroit
Pistons ardından da Boston Celtics takımlarında oynadı. 

2015 yılında Fenerbahçe Ülker tarafından 3 yıllık bir kontratla
transfer edilerek Türkiye’ye geldi. Bununla beraber, kaptanı
olduğu İtalya Milli takımıyla da pek çok başarıya imza attı.
Önemli ödülleri arasında 2005 yılında Belgrad’da Avrupa U18’de
kazandığı tarihi bronz madalya, 2006 yılında Türkiye’de Avrupa
U20 dördüncülüğü ve 2007 Avrupa U20 Bronz madalyası
bulunmaktadır. 2012 yılında Euro2013 elemelerinde İtalya Milli
takımının oyun içi lideri olmuştur. Euro2015 Avrupa
şampiyonasında yine oyun içi lideri vasfını ortaya koymuştur.

Türkiye maceranız nasıl başladı? 
Türkiye maceram 2015 eylülünün sonunda başladı.
Pazarlıklar sırasında, NBA de dahil pek çok takımdan teklif
aldım. Ancak Fenerbahçe takımının gerek kulüp olarak büyük
hedeflere sahip olması, gerekse takımın gücü ve Koç Zeljko
Obradovic’in başarılı kariyeri sebebiyle çok hızlı bir şekilde
kararımı verdim.

Türkiye sizin için ne ifade ediyor?
Türkiye benim için şu an yaşadığım yeri, Fenerbahçe’yi, “FB
Cumhuriyeti’ni”, geçirdiğimiz harika bir sezonun anısını ve
daha da iyi olmasını temenni ettiğimiz sonraki sezonları ifade
ediyor.

Uzakta olduğunuzda Türkiye’ye özgü en çok özlediğiniz
şey nedir? 
Öncelikle Türk kebaplarını özlüyorum. Burada yaşamadan
önce bir yabancı olarak tattığım/bildiğim kebaplardan değil,
burada yediğim gerçek, özgün kebaplardan bahsediyorum.
Yemek sonrası “Çay” içmeyi ve günbatımında Boğaz’dan
geçmeyi özlüyorum...

Türkiye ile ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? 
Geçen sene kazandığımız şampiyonayı ve izleyicilerin
önünde aldığım Most Valuable Player (En Değerli Oyuncu)
ödülünü unutamam. 

Basketbol alanında İtalya ile Türkiye arasındaki farklar
neler? 
Türkiye bugün itibarıyla basketbolda şüphesiz çok daha üst
seviyede bulunuyor. Birçok Türk takımı artık Euroleague’e
ulaşmayı hedefliyor.
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Datome in azione durante la partita di basket Italia-Montenegro, 2014
/ Datome İtalya - Karadağ maçı, 2014. Foto: ANSA - Ciamillo-Castoria - Ufficio stampa Federbasket 
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Attrice turca che vive in Italia. Nata nel 1982 ad Istanbul,
inizia a recitare a 5 anni presso il Teatro di Istanbul

ottenendo diversi ruoli in varie opere tra il 1987 e il 2000.
Diplomatasi al Liceo italiano di Istanbul, a 19 anni vince il
primo posto per la prestigiosa Accademia Silvio d’Amico di
Roma dove sarà la prima studentessa turca a laurearsi. 

In Italia recita al fianco di Massimo Dapporto ne Il malato
immaginario; ne Il gabbiano di Čechov con la regia di Leo
Muscato; in La casa di Ramallah di Antonio Tarantino al fianco
di Giorgio Albertazzi; e nel Romeo e Giulietta di Valerio
Binasco con Riccardo Scamarcio. Dopo questo ultimo
successo, inizia a lavorare insieme a Valerio Binasco nella
Popular Shakespeare Kompany con ruoli importanti in
numerose nuove produzioni, quali La tempesta, Il mercante
di Venezia e Il bugiardo di Goldoni. Nel 2012 inizia una
collaborazione con il famoso scrittore e direttore argentino
Rafael Spregelburd, drammaturgo e regista, con il quale, dopo
Furia avicola e Cellules théâtrales: Machines pour produire
des catastrophes, è in corso il terzo progetto internazionale. 

Nel 2011 Özdoğan intraprende anche la carriera

cinematografica, di nuovo assieme a Riccardo Scamarcio, con
il film Romeo, Giulietta e gli altri di Paolo Santolini. Seguono
ruoli nelle produzioni cinematografiche Fiabeschi torna a casa
di Max Mazzotta insieme a Ninetto Davoli e Lunetta Savino;
TIR di Alberto Fasulo; e İçimdeki Balık (Il pesce dentro di me)
di Ertan Velimatti Alagöz, film con il quale vince il premio di
migliore attrice al 21° Adana Golden Boll Film Festival. Nel
2011 vince il Premio Fabulae Atellanae per il teatro e riceve
la nomination come Migliore Attrice Giovane per il Premio
Teatro Giovani. Nel 2013 ottiene il Premio Golden Graal come
Miglior Attrice.

Come è iniziata la sua avventura in Italia?
I primi ad affascinarmi furono degli Italiani venuti in Turchia
in vacanza, che poi mi ospitarono a casa loro a Roma, così
m’innamorai della città. Poi mi sono ritrovata a studiare al
Liceo italiano. E un giorno arrivò al Festival del Teatro di
Istanbul L’Isola degli Schiavi con la regia di Strehler. Mi colpì
così tanto da partire per Roma appena finito il liceo e bussare
alla porta dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio
d’Amico.

Deniz Özdoğan
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Cosa significa l’Italia per lei? 
L’Italia è il Paese dove ho scelto di creare la mia nuova
famiglia, dove mi sono innamorata e ho dato alla luce i miei
figli. Un Paese in cui gli uomini cucinano eccezionalmente e i
diritti delle donne sono rispettati. Un Paese che sa come
godersi la vita e dove, in fin dei conti, si vive bene.

Cosa le manca di più della Turchia quando è lontana? 
Mi mancano soprattutto la famiglia e gli amici. Mi manca il
vaporetto, bere il caffè “seduta e con calma” piuttosto che
espresso in piedi, bere e sentire la malinconia, ubriacarsi con
i türkü [ndt: canzoni tradizionali], e dire “kolay gelsin!” [ndt:
che ti vada bene] alla gente…

In che modo la sua cultura ha avuto riflesso nei suoi
lavori? 
In Italia, quando dico di venire dalla Turchia, appare
un’immagine di Oriente associata ad una certa aspettativa
stereotipata. Ho sempre cercato di evitare la comodità di ciò.
Non ho cambiato il mio nome malgrado i suggerimenti in tal
senso. Mi sono laureata concorrendo alla pari con gli studenti
italiani piuttosto che usare la quota riservata agli stranieri. Alla
fine la Turchia è il mio Paese natale, il posto dove sono nata e
cresciuta, nutrita e formata. Per questo in tutti i lavori che
faccio in qualche modo c’è la Turchia. Continuo inoltre a
realizzare dei progetti in cui porto sulla scena le canzoni e le
poesie del mio Paese. Realizzo dei lavori interculturali
bellissimi con artisti, veri amici, greci, italiani, serbi, bosniaci,
argentini. Questa però è un’altra storia...
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Deniz Özdoğan is a Turkish theatre actress living in Italy. After finishing her education
at the Italian high school in Istanbul, won a scholarship from the Silvio D’Amico Academy
in Rome, becoming the Academy’s first Turkish graduate. She has acted in several
important theatre productions, including Romeo and Juliet directed by Valerio Binasco.
After the success of this play, together they founded the Popular Shakespeare Kompany
and put on numerous successful productions. In 2012, her long lasting cooperation
started with Argentinian writer and director Rafael Spregelburd. In 2011, she extended
her career to cinema and won several awards including Best Actress at Golden Boll
Film Festival (Adana) and at Golden Graal. For Özdoğan, Italy is the country where she
founded her own family, fell in love and gave birth to her children. However she still
misses many things about Turkey such as taking coffee with calm rather than an
espresso, getting drunk with traditional songs and saying “kolay gelsin!” (may it be easy)
to people. She says that Turkey is a part of every work that she performs, and she is
proud of having carried out many projects to bring Turkish songs and poems to stage.

İtalya’da yaşayan Türk oyuncu 1982’de İstanbul’da doğdu.
Oyunculuğa 5 yaşında iken İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk

Eğitim Birimi’nde başladı. Burada 1987-2000 yılları arasında
birçok oyunda rol aldı. İtalyan Lisesi mezunu olan Özdoğan,
19 yaşında Roma’nın prestijli Silvio d’Amico akademisine
elemeleri birincilikle geçerek kabul edildi ve buradan mezun
olan ilk Türk öğrenci oldu. 

Massimo Dapporto ile Hastalık Hastası, Leo Muscato ile Martı
ve başrolleri Giorgio Albertazzi ile paylaştığı Antonio

Tarantino’nun Ramallah’daki Ev’inin yanı sıra Emanuele
Aldrovandi’nin Homicide House adlı eserinin dünya
prömiyerlerinin de bulunduğu birçok oyunda rol aldı. Valerio
Binasco’nun yönettiği Romeo ve Jülyet oyununda Riccardo
Scamarcio ile başrolleri paylaştı. Oyunun elde ettiği başarıdan
sonra Valerio Binasco ile Popular Shakespeare Kompany isimli
kumpanyayı kurdu ve birlikte Fırtına, Venedik Taciri ve
Goldoni’nin Yalancı adlı oyunu gibi birçok yeni prodüksiyona
imza attılar. Özdoğan 2012’de Arjantinli ünlü yazar ve
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yönetmen Rafael Spregelburd’un Master Class’ına İtalya’dan
seçilen dört oyuncu arasındaydı. Bu vesileyle tanıştığı
Spregelburd ile hala süren bir işbirliği doğdu. Furia avicola ve
Cellules théâtrales: Machines pour produire des
catastrophes’un ardından üçüncü uluslararası projelerinin
çalışmalarına başladılar.

2011 yılında yine Riccardo Scamarcio ile Paolo Santolini imzalı
Romeo, Giulietta e gli altri (Romeo, Juliet ve Diğerleri) filmiyle
sinemaya da geçiş yapan Özdoğan, daha sonra Max
Mazzotta’nın Fiabeschi torna a casa (Fiabeschi Eve Dönüyor),
Alberto Fasulo’nun TIR ve Ertan Velimatti Alagöz’ün İçimdeki
Balık filmlerinde rol aldı. Bu filmle 21. Adana Altın Koza Film
Festivalinde En iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca
Golden Graal ve Fabulae Atellanae En İyi Kadın Oyuncu
ödüllerine layık görüldü ve Teatro Premio Giovani ödülüne
aday gösterildi.

 İtalya maceranız nasıl başladı?
Önce Türkiye’ye tatile gelen İtalyanlara vuruldum, sonra
onların misafiri olarak geldiğim Roma’ya. Böylece kendimi
İtalyan Lisesi’nde buldum. Lisedeyken İstanbul Tiyatro Festivali
sırasında izlediğim Giorgio Strehler’in yönettiği Köleler Adası
oyunu çeldi aklımı. Ben de kararımı verip, lise biter bitmez
Roma’daki konservatuar Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica Silvio d’Amico’ya girdim. Giriş o giriş diyelim...

İtalya sizin için ne ifade ediyor? 
İtalya yeni ailemi kurduğum, aşık olduğum, çocuklarımı
doğurduğum ülke. Erkeklerin fevkalade yemek yaptığı, kadın
haklarının nispeten oturmuş olduğu, keyfine düşkün, kafası
bazen karışsa da nihayetinde rahat bir ülke. 

Türkiye’ye özgü en çok özlediğiniz şeyler? 
Ailemi ve dostlarımı özlüyorum en çok. Vapuru özlüyorum.
Ayaküstü “espresso” değil de oturup adabıyla Türk kahvesi
içmeyi özlüyorum. İçince efkarlanmayı, beraber aynı
türkülerle demlenmeyi, birilerine “Kolay gelsin!” demeyi
özlüyorum. 

Yaptığınız işte kendi kültürünüzü yansıttığınızı düşünüyor
musunuz, biraz açıklar mısınız?
Buralarda Türkiye’den geliyorum deyince hala kafalarda bir
Orient (Doğu) belirir. Bunun kolaylığına kaçmaktan özenle
sakındım. Tavsiyelere rağmen ismimi ve soyadımı
değiştirmedim. Konservatuarı yabancı öğrenci kontenjanından
değil, İtalyan öğrencilerle aynı kulvarda yarışarak bitirdim.
Memleketim, doğup büyüdüğüm, mayalanıp yoğurulduğum
yer Türkiye sonuçta. Yani yaptığım her işte Türkiye hep var bir
şekilde. Ayrıca memleketimin türkülerini ve şairlerinin
dizelerini sahneye taşıdığım projeler yaptım, yapmaya da
devam ediyoruz. Yunan, İtalyan, Sırp, Boşnak, Arjantinli
sanatçı dostlarla kültürlerarası çok güzel işler kotarıyoruz. Bu
da başka bir hikaye.
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Foto: Manuela Giusto

Artista nata a Donoratico (LI) nel 1981, ha studiato
Antropologia Culturale all’Accademia di Belle Arti di

Bologna e frequentato il XIV Corso Superiore di Arti Visive
della Fondazione Antonio Ratti di Como tenuto da Yona
Friedman. 

Nella sua opera Moscardini esamina le relazioni tra processi
di trasformazione di ordine urbano, sociale e naturale,
appartenenti a specifiche geografie. Spesso si concentra su
aree urbane abbandonate o in via di demolizione, il cui
sistema di smaltimento delle macerie diventa paradigma delle
complessità locali. La sua pratica privilegia il processo e
progetti a lungo termine. Il contesto spesso le suggerisce
specifici oggetti di indagine, i materiali e i metodi del lavoro,
che lei sviluppa attraverso interventi in larga scala, disegni,
scritti, modelli in scala e video-documenti. 

Negli ultimi anni è stata artista ospite del MMCA Changdong
National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul
(2014); International Studio and Curatorial Program, New York
(2015) e Fellow 2015 Italian Academy for Advanced Studies
in America, Columbia University, New York. Il suo lavoro è

stato mostrato recentemente a Palazzo delle Esposizioni,
Roma (2016); IIC di Bruxelles (2016); Palazzo Reale, Milano
(2015); Fondazione MAXXI, Roma (2015); SongEun ArtSpace,
Seoul (2014); Schauwerk Foundation, Stuttgart (2014); IIC di
Istanbul (2013) e Museo MACRO, Roma (2012).

Come è iniziata la sua avventura in Turchia? 
All’inizio del 2013 sono stata invitata da Cristina Cobianchi
(presidente dell’associazione AlbumArte, Roma) e la curatrice
Maria Rosa Sossai a sviluppare un progetto ad Istanbul, che è
stato poi presentato in settembre all’Istituto di Cultura in
occasione della tredicesima Biennale d’Arte. Grazie
all’Ambasciata ho avuto la possibilità di soggiornare a Palazzo
di Venezia per lunghi periodi durante l’anno, sviluppando
Istanbul City Hills - On the Natural History of Dispersion and
States of Aggregation. Il progetto ha utilizzato come
paradigma il locale sistema di smaltimento dei rifiuti di vetro
per cercare di ritrarre complessità e contraddizioni che legano
la recente trasformazione urbana della città con le
caratteristiche geomorfologiche del suo territorio e il modo
in cui viene influenzato il tessuto sociale. 
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Margherita Moscardini
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Istanbul City Hills - On the Natural History of Dispersion and States of Aggregation, 2013. Foto: AlbumArte, Roma

Quali sono le differenze tra Italia e Turchia nel suo
ambito? 
In questo Paese c’è una qualità straordinaria, ossia la
possibilità che mezzi informali lavorino con l’ufficialità in una
specie di alleanza virtuosa capace di produrre risultati
incredibili. Inoltre in Turchia l’impegno civile, l’attenzione e la
partecipazione di artisti, accademici, etc. al discorso pubblico
è un valore enorme (che mi auguro venga protetto e
alimentato) che in Italia fa meno parte del carattere di un
sistema, se così si può dire, ed è invece più affidato ai
sentimenti del singolo o a episodi molto localizzati. Nel

contesto delle arti l’Italia spesso manca della tensione che
avvicina le persone e sposta l’ordine delle cose.

Un ricordo indimenticabile legato alla Turchia? 
Sono in città da pochi giorni, è un sabato pomeriggio di inizio
giugno, la Istiklal Caddesi è più che mai il corso pedonale di
una ricca città europea. I negozi sono in piena attività e un
fiume di persone passeggia ordinato su due carreggiate.
All’improvviso parte un applauso che per contagio come
un’onda da Tünel arriva a Taksim: in un attimo i passanti
diventano una standing ovation che dura pochi secondi e si
riassorbe rapida.
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Margerita Moscardini is an Italian artist. She studied Cultural Anthropology at the
Academy of Fine Arts in Bologna and Visual Arts at the Foundation of Antonio Ratti
in Como. In her art, she analyses the relations among transformation processes of
urban, social and natural order belonging to specific geographies. Her work has
been presented in many important spaces, such as Palazzo delle Esposizioni, Rome;
Palazzo Reale, Milan; MAXXI, Rome; SongEun ArtSpace, Seoul; Schauwerk
Foundation, Stuttgart; IIC di Istanbul and Museo MACRO, Rome. Moscardini’s
adventure in Turkey began in 2013, when she was invited to develop a project to
be featured during the 13th Istanbul Biennial. Her project, Istanbul City Hills - On the
Natural History of Dispersion and States of Aggregation uses as a paradigm the local
disposal system for glass waste to define the complexities and conflicts that occur
with the recent urban transformation in the city. Moscardini is impressed by the
private-public dialogue in Turkey, and passionately believes in the participation of
artists and academia in civil society. She hopes that these interactions are protected
and developed.
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1981 yılında Donoratico’da doğan İtalyan sanatçı, Bolonya
Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki kültürel antropoloji

öğreniminin ardından Como şehrinde bulunan Antonio Ratti
Vakfı’nda Yona Friedman’den görsel sanatlar eğitimi aldı.
Eserlerinde, belli başlı coğrafyalarda kentsel, sosyal ve doğal
düzenlerin değişim süreçleri arasındaki ilişkileri inceleyen
Moscardini, genellikle atıkların tasfiyesinin yerel karmaşanın
paradigması haline dönüştüğü terkedilmiş veya yıkım
halindeki kentsel alanlara odaklanır. Çalışmalarında uzun
vadeli süreç ve projeleri öne çıkaran sanatçı, genellikle
ortamdaki şartların ona sunduğu spesifik araştırma
objeleriyle, malzemelerle ve yöntemlerle çalışarak bunları
büyük ölçekli müdahaleler, tasarımlar, yazılar, ölçekli maketler
ve video-dokümanlar aracılığıyla geliştirir. 

Son yıllarda konuk olduğu programlar arasında MMCA
Changdong National Museum of Modern and Contemporary
Art (Seul-2014), International Studio and Curatorial Program
(New York-2015) ve Fellow 2015 Italian Academy for
Advanced Studies in America, Columbia University (New York)
bulunmaktadır. Çalışmaları, aralarında Palazzo delle
Esposizioni (Roma-2016), Brüksel İtalyan Kültür Merkezi
(2016), Palazzo Reale (Milano-2015), Fondazione MAXXI
(Roma-2015), SongEun ArtSpace (Seul-2014), Schauwerk
Foundation (Stuttgart-2014), İstanbul İtalyan Kültür Merkezi
(2013) ile Museo MACRO (Roma-2012) gibi müze ve kültür
merkezlerinin de bulunduğu pek çok yerde sergilenmiştir.

Türkiye maceranız nasıl başladı?
2013 yılında Roma’da bulunan AlbumArte derneğinin başkanı
Cristina Cobianchi ve küratör Maria Rosa Sossai tarafından
İstanbul’da bir proje gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye davet
edildim. Projem aynı yıl Eylül ayında 13. İstanbul Bienali
kapsamında İtalyan Kültür Merkezi’nde sergilendi. İtalya
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Büyükelçiliği bana Istanbul City Hills - On the Natural History
of Dispersion and States of Aggregation (İstanbul Kent
Tepeleri - Dağılmanın ve Toplanma Evrelerinin Doğal Tarihi
Üzerine) adlı projemi geliştirdiğim süre zarfında uzunca bir
süre İstanbul’daki Venedik Sarayı’nda kalma fırsatını sundu.
Proje, cam atıklarla ilgili yerel tahliye sistemini kullanarak
şehrin kısa zaman önce geçirdiği kentsel dönüşümle bölgedeki
jeomorfolojik özelliklerin oluşturduğu karmaşa/tezat ve
bunların sosyal doku üzerindeki etkisini tanımlamıştır.

Sektörünüzde İtalya ile Türkiye arasındaki farklar neler? 
Bu ülkede gayriresmi araçlar, resmi işlerle birlikte müthiş bir
ahenk içinde çalışarak inanılmaz sonuçlar üretebilme
kabiliyetine ve imkanına sahip. Buna ek olarak Türkiye’de
kamusal tartışmalara sivil katılım, sanatçıların ve
akademisyenlerin katılımı çok büyük önem taşıyor (bunun hep
bu şekilde korunmasını ve geliştirilmesini diliyorum). İtalya’da
ise bu tip reaksiyonlar sistematik bir karaktere sahip olmaktan
ziyade, daha çok bireysel/tekil duygulara veya çok kısıtlı
alanlarda oluşan inisiyatiflere dayalı olarak ortaya çıkıyor.
Sanat bağlamında İtalya’da genellikle insanları yaklaştıran ve
bir şeylerin düzenini değiştiren tansiyonun eksikliği
hissediliyor.

Türkiye ile ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? 
İstanbul’a geleli birkaç gün olmuş, Haziran ayı başlarında bir
cumartesi öğleden sonra, İstiklal Caddesi zengin bir Avrupa
şehrinin yaya caddesi görünümünde. Mağazalar yoğun şekilde
çalışıyor ve bir ırmak gibi akan iki taraflı bir insan seli var.
Birdenbire Tünel’den Taksim’e doğru dalga dalga gelen bir alkış
kopuyor: Bir an içinde oradan geçen insanların ayakta alkış
tutmaya başlamasını, birkaç saniye sonra ise her şeyin eski
haline dönmesini hiç unutamam.
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Özpetek sul set di Rosso Istanbul / İstanbul Kırmızısı çekimleri, 2016

Regista, sceneggiatore e scrittore. Ferzan Özpetek nasce ad
Istanbul nel 1959. Studia Storia del cinema presso

l’Università La Sapienza di Roma, Storia dell’Arte e del Costume
all’Accademia Navona e regia all’Accademia d’Arte drammatica
Silvio D’Amico. Dopo alcune esperienze in teatro con il Living
Theatre di Julian Beck, nel 1982 inizia la carriera
cinematografica come assistente di Massimo Troisi nel film
Scusate il Ritardo. Durante i primi anni della sua carriera
collabora con molti importanti registi italiani. 

Nel 1997 realizza il suo primo film, Il bagno turco, una co-
produzione tra Italia, Spagna e Turchia, che segna il suo
esordio da regista. Il film, molto apprezzato sia dal pubblico
che dalla critica, viene presentato alla 50a edizione del Festival
di Cannes nella sezione Quinzaine des Réalisateurs. Nel 1999
Özpetek realizza il suo secondo film, Harem Suare, che narra
la storia d’amore tra la favorita del Sultano ed un eunuco alla
vigilia del crollo dell’Impero ottomano. Il film è stato
presentato nella sezione Un Certain Regard di Cannes 1999 e
a vari festival internazionali. Nel 2001 Özpetek realizza Le fate
ignoranti e nel 2003 La finestra di fronte, con i quali si impone
al pubblico italiano e vince numerosi premi. Nel 2005 gira
Cuore sacro e nel 2006 Saturno contro, insieme a Margherita
Buy e Stefano Accorsi, ottenendo grande successo e
apprezzamento sia dal pubblico che dalla critica. Nel 2008 gira

il film Un giorno perfetto che viene presentato in concorso alla
65a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.
Nello stesso anno il MoMa, il Museo di Arte Moderna di New
York, gli dedica una retrospettiva proiettando tutti i suoi sette
film, primo e unico regista turco (e tra i pochi al mondo) ad
avere avuto questo onore. Nel 2010 realizza il film Mine
vaganti, girato a Lecce, con cui vince vari premi.

Nel 2011 Özpetek debutta sulla scena operistica con la regia
dell’opera lirica Aida di Giuseppe Verdi portata in scena
durante la stagione del Teatro Maggio Musicale Fiorentino. Nel
2012, mentre il suo nono film Magnifica presenza è ancora
nelle sale dei cinema, Özpetek mette in scena un’altra opera
di Verdi, La Traviata, opera inaugurale della stagione lirica
2012-2013 del Teatro San Carlo a Napoli. Nel 2013 scrive il suo
primo romanzo, Rosso Istanbul, un romanzo autobiografico
incentrato sul rapporto tra il regista e la madre. Dopo il
successo del film Allacciate le cinture nel 2014, nel 2015 viene
pubblicato il suo secondo romanzo, Sei la mia vita. Il suo ultimo
film, una produzione italo-turca tratte del romanzo omonimo,
Rosso İstanbul è uscito nelle sale cinematografiche italiane e
turche nel marzo 2017.

“Niente è più importante dell’amore. Gli addii sono per quelli
che amano con gli occhi, quelli che amano col cuore non si
separano mai” (dal film Rosso Istanbul, 2017)
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Ferzan Özpetek is a Turkish film director, screenwriter and writer residing in Italy. He
studied History of Cinema at La Sapienza University of Rome, attended art history and
costume design classes at Navona Academy and directing classes at Silvio D’Amico
Academy. He made his directorial debut with Hamam (The Turkish Bath - 1997) which
was presented at the Cannes Film Festival. After the success of the movie, Özpetek
became an internationally known director. He continued to direct successful movies,
including Harem Suare (1999), His Secret Life (2001), Facing Window (2003), Sacred
Heart (2005), Saturno contro (2006), A Perfect Day (2008), Loose Cannons (2010),
Magnificent Presence (2012) and Fasten Your Seatbelts (2014). In 2008, The Museum
of Modern Art in New York organized a retrospective screening dedicated to Özpetek.
In 2011 and 2012, the director shifted to opera, directing two masterpieces by
Giuseppe Verdi: Aida and La Traviata. His first novel, Rosso Istanbul (Istanbul Red) was
published in 2013 both in Italy and Turkey. Ferzan Özpetek’s eleventh movie, Rosso
Istanbul, an adaptation of this novel, came to theatres in March 2017.

Yönetmen, senarist ve yazar Ferzan Özpetek 1959 yılında
İstanbul’da doğdu. İtalya’da Roma La Sapienza

Üniversitesi’nde sinema tarihi öğrenimi gördü. Navona
Akademisi’nde sanat tarihi ve kostüm, Silvio D’Amico Tiyatro
Sanatı Akademisi’nde yönetmenlik okudu. Julien Beck ile The
Living Teather iş birliğinin ardından, 1982 yılında Scusate il
Ritardo filminde Massimo Troisi’nin asistanlığını yaparak
başladığı sinema kariyerinin ilk yıllarında birçok önemli ve
farklı İtalyan yönetmenle birlikte çalıştı. 

1997 yılında Cannes Film Festivali’nde prestijli Quinzaine Des
Réalisateurs bölümüne seçilen ve eleştirmenler tarafından
büyük bir beğeniyle karşılanan, İtalya, Türkiye, İspanya ortak
yapımı ilk filmi Hamam’la büyük bir çıkış yakaladı. Osmanlı
İmparatorluğu’nun çöküş zamanında sultanın gözdesi ile
harem ağası arasında yaşanan bir aşk hikayesini anlatan ikinci
filmi Harem Suare, 1999 yılında Cannes’da Un Certain Regard
bölümüne seçilerek büyük ses getirdi ve birçok uluslararası
film festivaline davet edildi. Özpetek 2001 yılında

eleştirmenlerin yılın filmi olarak değerlendirdiği Cahil Periler
ve 2003 yılında dünyanın birçok ülkesinde gösterime giren
Karşı Pencere filmleriyle sayısız ödülün sahibi oldu. 2005
yılında Kutsal Yürek ve 2006 yılında Margherita Buy ve Stefano
Accorsi’nin başrollerini paylaştığı Bir Ömür Yetmez filmleriyle
yine seyirci ve eleştirmenlerin beğenisini kazanan Ferzan
Özpetek, 2008 yılında Mükemmel Bir Gün filmiyle 65. Venedik
Film Festivali’ne seçildi. Aynı yıl New York Modern Sanat
Müzesi (MoMa) yönetmenin yedi filmini içeren bir
retrospektif gösterim düzenledi. Türkiye’den ilk, İtalya’da ise
bu şerefe nail olan çok az sayıdaki yönetmenden biri olan
Ferzan Özpetek 2010 yılında İtalya’da en çok izlenen film
seçilen ve çekimleri Lecce’de yapılan Serseri Mayınlar’la yine
birçok ödülün sahibi oldu. 

Özpetek, 2011 yılında dünyanın en prestijli müzikal
etkinliklerinden biri olan Floransa Operası’nın açılışında,
Maggio Musicale Fiorentino Tiyatrosu’nda, büyük İtalyan
besteci Giuseppe Verdi’nin Aida operasını sahneye koydu.

Özpetek sul set di Rosso Istanbul / İstanbul Kırmızısı çekimleri, 2016
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Dokuzuncu filmi Şahane Misafir’in sinemalarda gösterimde
olduğu 2012 yılında ise yine bir Verdi eserini, La Traviata’yı
Napoli şehrindeki tarihi San Carlo Operası’nın 2012-2013
sezonu açılışında izleyicilerle buluşturdu. 2014 yılında
Kemerlerinizi Bağlayın filmiyle adından söz ettiren yönetmen,
aynı yıl annesi ile arasındaki bağları betimlediği ilk romanı
İstanbul Kırmızısı’yla büyük bir başarı yakaladı. Ferzan

Özpetek’in ikinci kitabı Sen Benim Hayatımsın 2015’de İtalya
ve Türkiye’deki raflarda yerini aldı. Yönetmenin 2016 yılında
çekimlerini Türkiye’de tamamladığı İtalyan-Türk yapımı 11.
filmi İstanbul Kırmızısı, 2017 yılının mart ayında vizyona girdi. 

“Hiçbir şey aşktan daha önemli değildir. Vedalar gözleriyle
sevenler içindir, gönülden sevenler asla ayrılmazlar.”
(İstanbul Kırmızısı filminden alıntıdır, 2017)
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Pasolini sul set di Teorema / Teorem filmi seti / Foto: ANSA - Ufficio Stampa Palazzo delle Esposizioni 

Regista italiano, sceneggiatore, saggista, poeta, critico,
romanziere. Nato a Bologna nel 1922, cambia ogni anno

residenza a seguito dei trasferimenti del padre, ufficiale
dell’esercito, mentre trascorre le vacanze estive a Casarsa in
Friuli, regione di provenienza della madre. Nel 1937 risiede a
Bologna, dove si iscrive alla Facoltà di Lettere e fa uscire i suoi
primi interventi sulle riviste dell’epoca. Risale al 1942 Poesie
a Casarsa, la sua prima raccolta di poesie in friulano, mentre
alla fine del 1943 si trasferisce in Friuli per sfuggire ai pericoli
della guerra. Qui nel 1944 scrive il testo teatrale I Turcs tal
Friùl, pubblicato postumo nel 1976, che evoca l’invasione
turca della pianura friulana nell’autunno del 1499,
incrociandola a quella nazifascista della seconda guerra
mondiale. Durante il suo periodo friulano, che si protrae per
sette anni, fonda nel 1945 l’Academiuta de lenga friulana, un
cenacolo letterario per la valorizzazione poetica della parlata
friulana, si dedica all’insegnamento e si impegna nella vita
politica, iscrivendosi nel 1947 al Partito comunista. 

Travolto dallo scandalo per una denuncia di omosessualità,
nel gennaio 1950 si trasferisce a Roma. Nel 1954 pubblica la
raccolta La meglio gioventù, che raccoglie il corpus della sua
produzione poetica giovanile in friulano e con la quale vince
il premio Giosuè Carducci. Nel 1955 pubblica il romanzo

Ragazzi di vita, nel 1957 la raccolta di poemetti Le ceneri di
Gramsci e nel 1959 il romanzo Una vita violenta che sancisce
il successo di Pasolini, considerato da molti critici, tra cui
Alberto Moravia, uno dei più importanti scrittori del
Novecento italiano. 

Pasolini si dedica anche al cinema. Il suo primo film, Accattone
(1961), è in parte una trasposizione dei romanzi “romani”
Ragazzi di vita e Una vita violenta. Tra gli altri film vanno
ricordati Mamma Roma (1962), Il Vangelo secondo Matteo
(1964), pellicola con cui vince il Premio speciale della giuria
al Festival di Venezia, Uccellacci e uccellini (1966, con la
partecipazione di Totò), Edipo re (1967) e Teorema (1968).
Dopo il film Porcile (1969), i suoi film alimentano un dibattito
sempre più acceso. Nei primi anni ‘70 Pasolini si dedica alla
Trilogia della vita, un progetto cinematografico che
comprende tre film: Decameron (1971), I racconti di
Canterbury (1972), e Il fiore delle Mille e una notte (1974).
Nel 1975 realizza quello che sarà il suo ultimo e più discusso
lavoro cinematografico, Salò o le 120 giornate di Sodoma, che
collega il fascismo a un’atroce metafora dell’arbitrio del
Potere. Nel 1975 Pier Paolo Pasolini viene brutalmente
assassinato, in circostanze tuttora oscure, presso l’Idroscalo
di Ostia, vicino a Roma. 
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Pasolini e la Turchia
Nel 1969 Pier Paolo Pasolini realizza il film Medea, tratto
dall’omonima tragedia di Euripide, con la partecipazione
straordinaria di Maria Callas nel ruolo dell’eroina greca.
Pasolini e il produttore Franco Rossellini, dopo un viaggio nel
Mediterraneo orientale alla ricerca dei paesaggi adatti
all’ambientazione del film, scelgono la Cappadocia per la
trasposizione immaginaria della Colchide, terra natale di
Medea. Qui Pasolini crea delle situazioni visive
indimenticabili, dando alla regione turca una grandissima
evidenza. Dalle parole di Pasolini:

“La parte barbara è stata girata in Turchia, nella Cappadocia;
il villaggio di Medea è un villaggio ancora abitato. Era stato
abitato da dei cristiani che erano sfuggiti alla persecuzione e
si erano rifugiati in queste grotte. Hanno costruito queste
piccole chiese dove ho girato le sequenze degli interni del

palazzo. Gli attori sono dei turchi che abitano in queste
caverne.” (Intervista a Jeune Cinéma, marzo 1970) 

Durante il periodo delle riprese, condotte soprattutto nei siti
di Uçhisar, Göreme e Çavuşin, Pasolini scrive anche delle
poesie, alcune delle quali pubblicate dall’ Istituto italiano di
Cultura di Ankara nella raccolta Poesie dalla Cappadocia
(1994):

“E venne una domenica in cui dopo tanto sole,
le stesse ragioni che la rendevano felice.
Ragioni, si sa, senza ragione. Forse il primo segmento della
curva
declinante che il sole fatalmente percorre particolarmente
impartecipe in terre straniere […]”
(Estratto da Dopopranzo nella regione di Kayseri, giugno
1969)
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Pier Paolo Pasolini was an Italian director, screenwriter, essayist, poet, critic and
novelist. His earliest work, Poesie a Casarsa, (collection of poems in Friulian
language) and I Turcs tal Friùl (theatre script telling the story of Turks invading Friuli)
reflected his love for his maternal town of Friuli. In the 1950s, Pasolini moved to
Rome and started to write novels that established his reputation as a major writer,
including The Ragazzi (1955) and A Violent Life (1959). In 1961, Pasolini made his
debut as a film director. The Gospel According to Saint Matthew (1964), The Hawks
and the Sparrows (1966) and Theorem (1968) are among his best-known films. After
the movie Porcile (Pigsty - 1969) his works became more and more controversial.
Pasolini directed a series of movies that were the re-creations of ancient myths from
a contemporary viewpoint. One of these movies, Medea (1969), an adaptation of
Euripides’ tragedy, was partially filmed in Cappadocia. Pasolini, fascinated by this
territory, wrote a series of poems that were later published in a booklet entitled
Poesie della Cappadocia (Poems of Cappadocia). In 1975, Pier Paolo Pasolini was
brutally murdered in Ostia near Rome. 

İtalyan film yönetmeni, senarist, şair, eleştirmen ve yazar Pier
Paolo Paolini 1922 yılında Bologna’da doğdu. Babasının işi

sebebiyle her sene ikamet değiştirirken, yaz tatillerini
annesinin memleketi olan Casarsa’da (Friuli) geçirmeye
başladı. 1937’de Bologna’ya yerleşerek Bologna Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’ne yazıldı ve zamanın belli başlı dergilerine
yazılar yazmaya başladı. 1942’de Friuli dilinde yazdığı
şiirlerden oluşan ilk şiir kitabı Poesie a Casarsa (Casarsa’ya
Şiirler) basıldı. 1944’te, Türklerin 1499’daki istilasına atıfta
bulunan I Turcs tal Friùl (Friuli’deki Türkler) adlı tiyatro metnini
yazdı. Yazarın Friuli dönemi olarak bilinen, Friuli dilinde
eserlerinin ön plana çıktığı yedi yıllık döneminde, Friuli Dili
Akademisi’ni (1945) kurarak kendini eğitime adadı. Ardından
1947’de komünist partiye üye oldu. 

Eşcinsellikle ilgili bir ihbar nedeniyle hayatı altüst olan Pasolini,
1950 yılında Roma’ya taşındı. Burada 1954’te yine gençliğine
ait Friuli dilinde yazdığı şiirlerin etrafında şekillenen ve aynı yıl
kendisine Giosuè Carducci ödülünü kazandıracak olan La
meglio gioventù adlı şiir kitabını yayınladı. 1955 yılında Ragazzi
di vita (Hayat Çocukları) adlı romanı, 1957 yılında ise kısa
şiirlerden oluşan Le ceneri di Gramsci (Gramsci’nin Külleri) adlı
şiir kitabını yayınlayan Pasolini’nin başarısı, 1959 yılında Una
vita violenta (Şiddet Dolu Bir Hayat) romanıyla tescillenmiş
oldu. Usta yazar böylece aralarında ünlü İtalyan yazar Alberto
Moravia’nın da bulunduğu pek çok eleştirmenin övgüsünü
kazandı. 

Pasolini sinema çalışmalarına 1961 yılında Hayat Çocukları ve
Şiddet Dolu Bir Hayat romanlarının uyarlaması olan Accattone
(Dilenci) filmiyle başladı. Diğer önemli filmleri arasında
Mamma Roma (1962), Venedik Film Festivali’nde jüri özel
ödülüne layık görülen Il Vangelo secondo Matteo (Aziz
Matyas’a Göre İncil - 1964), Uccellacci e uccellini (Şahinler ve
Serçeler - 1966), Edipo re (Kral Oidipus - 1967) ve Teorema
(Teorem - 1968) bulunmaktadır. Porcile (Domuz Ahırı - 1969)
adlı filminin ardından filmleri gitgide daha fazla tartışmaya açık
hale gelen yönetmen, 70’li yılların başında kendini Hayat
Üçlemesi adını verdiği bir sinema projesine adadı. Bu proje
Decameron (Dekameron’un Aşk Öyküleri - 1971), I racconti di
Canterbury (Canterbury Öyküleri - 1972), ve Il fiore delle Mille
e una notte (Binbir Gece Masalları - 1974) adlı filmlerden
oluşmaktaydı. 1975 yılında, faşizm ile sadizm arasındaki
metaforik ilişkiyi betimlediği son ve şüphesiz en tartışmalı
sinema çalışması olan Salò o le 120 giornate di Sodoma’yı
(Salo ya da Sodom’un 120 Günü) gerçekleştirdi. Aynı yıl Pier
Paolo Pasolini Roma yakınlarında bulunan Ostia’da vahşi bir
şekilde öldürüldü. 

Pasolini ve Türkiye
1969 yılında Pier Paolo Pasolini Euripides’in Medea
trajedisinin bir uyarlaması olan Medea adlı sinema filmini
gerçekleştirdi. Başrolünde İtalyan diva Maria Callas’ın yer
aldığı filmin çekimleri için Pasolini ile filmin yapımcısı Franco
Rossellini, Akdeniz’in doğusunda yaptıkları uzunca bir seyahat
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Pasolini durante le riprese del film Il Gobbo / Il Gobbo filmi çekimleri / Foto: ANSA

Pasolini durante le riprese del film Teorema, Milano, 1968 / Teorem filmi seti, Milano, 1968 / Foto: ANSA - Farabola 

sonunda Colchide (Medea’nın doğum yeri) sahneleri için
Kapadokya’yı seçtiler. Yarattığı unutulmaz görsel sahnelerle
bölgenin tanınırlığına büyük katkı sağlayan Pasolini, buradaki
deneyimini şu sözlerle anlatmıştır: 

“Filmin barbar bölümü Türkiye’de, Kapadokya’da çekildi;
Medea’nın köyü halen yaşanan bir köydür. Burada eskiden
kendilerine uygulanan zulümden kaçan ve mağaralara sığınan
Hristiyanlar yaşarmış. Sarayın iç mekanlarını çektiğim küçük
kiliseleri de onlar inşa etmiş. Filmde rol alan oyuncular da bu
mağaralarda yaşayan Türklerdir.” (Jeune Cinéma’ya verilen
ropörtaj’dan alıntı, Mart 1970) 

Çoğunluğu Uçhisar, Göreme ve Çavuşin’de gerçekleşen
çekimler sırasında Pasolini çeşitli şiirler yazmış, bu şiirlerden
bazıları Ankara İtalyan Kültür Merkezi tarafından 1994 yılında
Kapadokya’dan Şiirler adlı bir kitapta toplanmıştır:

“Ve bir Pazar günü geldi çattı,
O denli güneşten sonra, onu mutlu eden aynı nedenler…
Nedensiz nedenler, hani hep biliriz ya. Belki aşağıya inen
dönemecin ilk katmanı
Yaban ellerde, güneşin özel bir katılım göstermeden 
Kaçınılmaz biçimde taradığı […]”
(Bir Öğle Sonrası Kayseri Dolaylarında şiirinden alıntıdır,
Haziran 1969, Nevin Özkan’ın çevirisiyle)
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Linguista e scrittore che ha dato un grande contributo alla
diffusione dell’apprendimento e dell’insegnamento

dell’italiano in Turchia e del turco in Italia, realizzando, con
il suo proprio metodo innovativo i primi, e per ora unici,
grandi dizionari didattici italiano-turco, turco-italiano e le
grammatiche di turco e italiano. 

Nato nel 1942 a Kemerhisar (Niğde), il Prof. Dr. Asım Tanış si
è laureato in Lettere all’Università di Pavia nel 1966 con una
borsa di studio del governo italiano. Tra il 1967-70 ha
insegnato turco agli italiani ed italiano ai turchi presso il
Centro di Studi italiani d’Istanbul. Nel 1970 ha avuto la
cattedra di Lingua e letteratura turca presso l’Università di
Venezia, iniziando così per la prima volta in questa
Università l’insegnamento della lingua turca. Nel 1983 è
passato alla cattedra di Lingua Turca. Ha contribuito alla

fondazione dell’Associazione di Cultura e d’Amicizia Veneto-
turca. Tra il 1986-1988 ha condotto ricerche sulla lingua dei
turchi della Macedonia e del Kosovo, alcune delle quali sono
state pubblicate nei giornali e nelle riviste di Skopje e
Pristina. 

Ha inoltre scritto vari articoli sulla città di Tyana in Cappadocia,
dove nacque Apollonio, rendendo possibile l’avvio di due
missioni archeologiche italiane in Turchia, nel 2002 a Tiana e
nel 2011 a Kınık Höyük. 

Tra le pubblicazioni principali si segnalano Il Corso di Lingua
Turca Moderna (1975, riedito nel 2013); Herkes İçin Yapısal
Yolla İtalyanca (L’italiano per tutti secondo il metodo
strutturale - 1974, 15° ristampa nel 2015); i dizionari didattici
grande, medio, piccolo, tascabile di italiano-turco / turco-
italiano; e Italyanca 2 (Italiano 2 - 2015). 
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Come è iniziata la sua avventura in Italia? 
Nel 1960 ho partecipato ad un concorso su scala nazionale
indetto dal governo turco e ho vinto una delle quattro borse
di studio messe a disposizione, dal governo italiano, per fare
gli studi universitari in Italia. La mia partecipazione al concorso
fu, nel vero senso della parola, voluta dal destino o da
Apollonio di Tyana, in quanto fu conseguenza della lettura
casuale di un piccolissimo annuncio su un pezzo di giornale,
buttato per terra, strappato da mia madre analfabeta per
avvolgere l’uva da mandarmi. 

Cosa significa l’Italia per lei? 
Per me l’Italia è il Paese dove iniziò il Rinascimento in Europa;
dove, nonostante tutto, c’è il libero pensiero, c’è la vera
democrazia, per cui, entro i limiti democratici, possono essere
criticati senza timore pure il Papa, il Presidente della
Repubblica, il Presidente del Consiglio… dove quindi c’è uno

Stato di diritto.

Quando è lontano dalla Turchia o dall’Italia di cosa ha
nostalgia? 
Quando sono lontano, dell’Italia mi mancano i resti
incantevoli del passato, mentre della Turchia mi manca l’aria
di libertà che c’è nell’Altopiano Anatolico dove la natura
produce quasi tutto. 

Ha un ricordo indimenticabile relativo all’Italia? 
Verso la fine del 1960, quando stavo entrando in Italia con
l’Orient Express, l’altro borsista che era con me mi disse:
“Asım, ho paura, il treno tiene la sinistra. Cosa succede se si
scontra con il treno che arriva in senso contrario?” “Non
preoccuparti, gli dissi: un funzionario turco mi ha detto che
in Italia i treni tengono la sinistra, le auto la destra ed il
governo sempre il centro”.
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Asım Tanış is a Turkish writer and linguist who made an important contribution to
teaching the Italian language in Turkey and Turkish language in Italy. He is well-known
for the Italian-Turkish and Turkish-Italian dictionaries and grammar books that he
developed with his own innovative methodology. He graduated from the University
of Pavia in Italy, and later became a professor at the University of Venice. His
adventure in Italy started when he happened to notice by chance, or better destiny,
a small announcement about an Italian Government scholarship in the newspaper.
For Professor Tanış, Italy represents the birthplace of the Renaissance in Europe. He
describes Italy as a true democracy where there is freedom of thought and criticism.
When he is away from Italy he misses its history and heritage, and while away from
Turkey, he misses the sense of freedom of the Anatolian highlands, where nature
produces everything. Besides his linguistic studies and writing, he also wrote articles
about Tyana in Niğde, his hometown, leading to the establishment of two Italian
Archeological missions in Turkey: Tyana in 2002 and Kınık Höyük in 2011.

İtalyancanın Türkiye’de, Türkçenin İtalya’da öğrenim ve
öğretiminin yaygınlaşmasında büyük katkısı bulunan dil

bilimci ve yazar. Kendine özgü yenilikçi yöntemiyle, diğer yapıt
ve yazıları arasında, ilk ve şimdilik tek olan, büyük, öğretici
İtalyanca-Türkçe ve Türkçe-İtalyanca sözlükleri ve dil bilgisi
eserlerini gerçekleştirmiştir.

1942’de Kemerhisar’da (Niğde) doğan Asım Tanış, İtalya
Hükümeti’nin bursunu kazanarak İtalya’ya gitti ve öğrenim
gördüğü Pavia Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni 1966’da
Edebiyat alanında Doktor unvanı alarak bitirdi. 1967-70 yılları
arasında, İstanbul’da, İtalyan Kültür Merkezi’nde İtalyanlara
Türkçe, Türklere İtalyanca öğretti. 

1970 yılında Venedik Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı,
1983’te ise Türk Dili kürsülerini kurarak ilk kez bu
üniversitede Türkçe öğretimini başlattı. Venedik-Türk Kültür
ve Dostluk Derneği’nin kurulmasına katkıda bulundu.

1986-1988 yıllarında, Makedonya ve Kosova’da yaşayan
Türklerin dilleri konusunda araştırma yapan Tanış’ın kimi
yazıları Üsküp ve Priştine’de çıkan Türkçe dergi ve
gazetelerde yayımlandı. Bunların yanı sıra,
Kemerhisar/Tyana ve Tyanalı Apollon konusunda da birçok
yazı yazarak İtalya’dan iki kazı heyetinin Türkiye’ye gelmesini
ve böylece 2002 yılında eski Tyana kenti alanında, 2011
yılında ise Kınık Höyük’te kazı çalışmalarının başlamasını
sağlamıştır. 

Asım Tanış’ın bugüne dek yayımladığı eserler kitap, sözlük,
makale olarak, toplam 10000 sayfayı geçmiştir. Önemli
yayınları arasında Çağdaş Türkçe Öğretimi, 1975 (3. baskı,
2013); Herkes için yapısal yolla İtalyanca, 1974 (15. baskı,
2015); Büyük, Orta, Küçük, Cep İtalyanca-Türkçe öğretici
sözlükler (1986-2014) ile İtalyanca 2 (alıştırmalara çözümler,
çeviri örnekleri, 2015) bulunmaktadır.
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İtalya serüveniniz nasıl başladı? 
İtalya Hükümeti’nin İtalya’da üniversite öğrenimi için verdiği
dört bursla ilgili yarışmaya katılmam, sözün gerçek anlamıyla,
sanki alınyazımın, ya da Tyana’lı Apollon’un yönlendirmesiyle,
okuması yazması olmayan annemin, “oğlum yesin” diye bana
göndereceği üzümü sarmak için, yere atılmış, bir gazeteden
kopardığı parçadaki ilanı görmem sonucu olmuştur.

İtalya sizin için ne anlama geliyor?
İtalya benim için Avrupa’da Rönesans’ın (Yeniden Doğuş’un)
başladığı yer... Olmasını istediğimiz pek çok şey bir yana, ne
olursa olsun düşünce özgürlüğünün, gerektiğinde demokratik
sınırlar içinde Papa’nın, Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın bile
eleştirilebildiği gerçek demokrasinin, yasa devletinin olduğu
yer. 

Uzakta olduğunuzda iki ülkeye özgü en çok özlediğiniz
şeyler?
İtalya’dan uzakta olduğumda geçmişin büyüleyici kalıntılarını,
Türkiye’den uzakta olduğumda ise doğanın her şeyi ürettiği
Anadolu Yaylası’ndaki özgürlük havasını özlüyorum. 

İtalya ile ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? 
1960 sonuna doğru Orient Express (Doğu Ekspresi) vasıtasıyla
İtalya’ya girdiğimizde, benimle birlikte burslu olarak gelen
arkadaşım şunları söyledi: - Asım, tren soldan gidiyor, karşıdan
gelen trenle çarpışırsa ne olacak, ben korkuyorum?. - Korkma,
dedim, bana söylendiğine göre, İtalya’da trenler soldan,
arabalar sağdan, hükümet ise hep ortadan gidermiş.
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Laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università Ca’
Foscari di Venezia; in Lettere presso l’Università di Trieste;

PhD in Storia del Mediterraneo presso l’Università di Szeged,
Ungheria. Dopo aver lavorato presso l’Archivio di Stato di
Venezia, dal 1999 è professore di Storia dei Paesi Islamici
all’Università Ca’ Foscari di Venezia dove insegna Storia
dell’Impero ottomano e Storia del Vicino e Medio Oriente. Ha
insegnato anche presso il P.I.S.A.I. (Pontificio Istituto di Studi
Arabi ed Islamistica) e la Ca’ Foscari-Harvard Summer School.
È direttore della collana Hilâl, Studi Turchi e ottomani, Ca’
Foscari University Press, e dal 2013 è membro onorario del
Türk Tarih Kurumu. Il suo campo di interesse è la storia
ottomana dal XIV alla fine del XVIII secolo. 

Nel 2004 ha sottoscritto i primi accordi Erasmus con la Turchia
della sua università, rendendo possibile lo scambio di
numerosi studenti turchi e italiani tra i due Paesi. 

Oltre a un centinaio di saggi, ha pubblicato numerosi volumi
tra cui In nome del Gran Signore, inviati ottomani a Venezia
dalla caduta di Costantinopoli alla guerra di Candia (1994); La
dimora della pace, Considerazioni sulle capitolazioni tra i Paesi
islamici e l’Europa (1996); Dalla frontiera al confine (2001);
Breve Storia dell’Impero Ottomano (2006); Venezia Porta

d’Oriente (2010); La grande cucina ottomana, una storia di
gusto e cultura (2012); Il Palazzo di Venezia a Istanbul e i suoi
antichi abitanti (2013). Ha vinto il premio Arnaldo Segarizzi-
Vittorio Lazzarini - 1995 con il volume Veneta Auctoritate
Notarius, storia del notariato veneziano (1514-1797) e il
premio Antico Pignolo - 2010 con il volume Venezia Porta
d’Oriente. 

Come è iniziata la sua conoscenza della Turchia? 
Nel 1979, quando entrai all’Archivio di Stato di Venezia,
conoscevo il francese, l’inglese, un po’ di russo e di tedesco.
Così un giorno il direttore mi disse: “Tu che sai le lingue! Metti
in ordine questi documenti in ottomano!”. Rimasi interdetta
guardando quelle carte, scritte in un alfabeto sconosciuto. Mi
venne forte il dubbio che fosse uno di quegli scherzi che si
fanno all’ultimo arrivato: ma non era nel mio carattere
rinunciare a una sfida. Cominciai così, tra mille difficoltà. Ebbi
però modo di incontrare studiosi bravi e disponibili, tra i quali
Aldo Gallotta, un allievo di Alessio Bombaci, che aveva iniziato
il lavoro che cercavo ora, faticosamente, di completare, il
quale mi confidò che il suo maestro aveva volutamente
lasciato in disordine quelle carte in modo che nessuno
potesse utilizzare il suo lavoro. Impiegai quindici anni, ma alla
fine riuscii nell’impresa.
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Quali sono gli aspetti della storia ottomana che trova
più interessanti? 
La curiosità mi spingeva a studiare e scoprii comportamenti
che mai avrei immaginato se non li avessi trovati
documentati. Dovevo confrontarmi con una società dove non
si saliva verso l’autorità ma si avanzava, dove non esistevano
rigide classi sociali ma ci si basava sulla meritocrazia. Era
come il mondo attraverso lo specchio e io giocavo a
interpretare la parte di Alice che, sfondata una sottile e
opalescente parete, vi era precipitata dentro e doveva

imparare regole, linguaggio e simboli di una società che era
speculare alla sua. In particolare mi colpì il ruolo svolto, tra
Cinque e Seicento, dalle donne del Palazzo che si occupavano
di politica e alle volte immaginavano modi contorti ma
efficaci per instillare nella mente di sultani o visir una
particolare visione dei fatti. Nacquero così alcuni saggi e
anche una commedia che è stata rappresentata, con mia
grande soddisfazione, anche in Turchia. 
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Maria Pia Pedani, graduate in Languages and Literature from Venice Ca’ Foscari
University and in Literature from Trieste University, PhD in Mediterranean History
from Szeged University, has been a professor of History of Islamic Countries at Ca’
Foscari University since 1999. She is specialized in Ottoman History from 14th century
until the end of 18th century. She is the director of the Hilâl, Turkish and Ottoman
Studies Group of the Ca’ Foscari University Press, and since 2013, is an honorary
member of the Turkish Historical Society. She started the first Erasmus program
between her university and Turkey, and has written, besides hundreds of essays,
important books such as In the Name of the Sultan, A Short Story about Ottoman
Empire, Venice the Gate of Orient. Her study of Turkey goes back to her work in the
Venice State Archive in 1979, when she has been given the job of cataloguing
Ottoman documents. The challenging job took around 15 years and became
Pedani’s passion. She was especially amazed by the society’s structure based on
meritocracy rather than rigid social classes, and was surprised to learn of the indirect
influence that Palace women had on political decisions of sultans and viziers.
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Venedik Ca’ Foscarini Üniversitesi Yabancı Diller ve
Edebiyat, ardından Trieste Üniversitesi Edebiyat

Bölümlerinden mezun olan Maria Pia Pedani, Macaristan’da
Szeged Üniversitesi’nde Akdeniz Tarihi üzerine doktora yaptı.
Venedik Devlet Arşivi’nde uzun yıllar çalıştıktan sonra 1999’da
Venedik Ca’ Foscarini Üniversitesi’nde İslam Ülkeleri Tarihi
profesörü oldu ve burada Osmanlı İmparatorluğu Tarihi ile
Yakın ve Orta Doğu Tarihi dersleri vermeye başladı. Ayrıca
P.I.S.A.I. (Papalık Arap ve İslami Çalışmalar Enstitüsü’nde)
dersler veren Pedani, Ca’ Foscarini yayınlarının Türk ve
Osmanlı Araştırmaları Grubu Hilâl’in yöneticisi ve 2013
yılından beri Türk Tarih Kurumu onursal üyesidir. Çalışma alanı
14. yüzyıldan 18. yüzyıl sonuna kadar Osmanlı tarihidir. 

2004 yılında Türkiye ile kendi üniversitesi arasındaki ilk
Erasmus anlaşmalarını başlatarak iki ülke arasında çok sayıda
öğrenci değişiminin gerçekleşmesini sağladı. 

Yayınladığı yüzlerce makalenin yanı sıra aralarında Osmanlı
Padişahı’nın Adına (1994, Türkçesi 2011); La dimora della pace
(Barış yurdu, kapitülasyonlar üzerine bir çalışma, 1996); Breve
Storia dell’Impero Ottomano (Osmanlı İmparatorluğu Kısa
Tarihi, 2006); Doğu’nun Kapısı Venedik (2010, Türkçesi 2015);
La Grande Cucina Ottomana (Büyük Osmanlı Mutfağı, 2012)
ve İstanbul’daki Venedik Sarayı ve Eski Yaşayanları’nın da
(2013) bulunduğu çok sayıda kitap yazdı. 1995’de Venedikli
bir noterin hikayesini anlattığı Veneta Auctoritate Notarius ile
Arnaldo Segarizzi-Vittorio Lazzarini ödülünü, 2010 yılında ise
Doğu’nun Kapısı Venedik ile Antico Pignolo ödülünü kazandı. 

Türkiye ile ilgili çalışmalarınız nasıl başladı? 
1979’da Venedik Devlet Arşivi’nde çalışmaya başladığımda
Fransızca ve İngilizce ile biraz Rusça ve Almanca biliyordum.

Müdürümüz bir gün bana “Madem bu kadar dil biliyorsun, şu
Osmanlıca belgeleri düzenle” dedi. Hiç bilmediğim bir dilde
ve tamamen bana yabancı bir alfabeyle yazılmış belgelere
bakarken önce bana bir şaka yapıldığını düşündüm. Ancak bir
işi reddetmek karakterime aykırıydı. Böylece pek çok zorlukla
beraber işe koyuldum. Sonradan benim için ne kadar yararlı
olacağını bilmediğim bu zorlu iş sayesinde Vassili
Demetriades, Mahmut Şakiroğlu, İdris Bostan, Asım Tanış ve
Aldo Gallotta gibi başarılı ve yardımsever akademisyenlerle
tanıştım. Çok zorlu bir çalışmaydı, kendimi yalnız hissettiğim,
sultanların ruhlarının etrafımda dolaştıkları hissine kapıldığım
zamanlar oldu. Böylece on beş yıl devam ettim ama sonunda
başarıya ulaştım.

Türk tarihi ile ilgili en ilginç ve anlamlı bulduğunuz
gelenek/davranış şekli nedir? 
Merakım ve araştırmalarım sonucunda tahmin
edemeyeceğim davranış tarzları keşfettim. Makama doğru
çıkılmayan ama ilerlenen, ekseninin ve simetrisinin Topkapı
Sarayı’nın karmaşık koridorlarında bulanıklaştığı, keskin sosyal
sınıfları olmayan ve liyakati temel alan bir toplumla yüzleştim.
Aynanın arkasından görünen bir dünya gibiydi ve ben ince,
yanar döner duvarını kırıp bu dünyanın içine düşen ve kendi
dünyasından farklı kuralları, dili ve sembolleri olan bir toplumu
öğrenmek zorunda kalan harikalar diyarındaki Alice rolünü
oynuyordum. Özellikle, belli bir dönem Saray kadınlarının
siyasetin içinde yer almaları ve çetrefilli ama etkili bir şekilde
sultan ve vezirleri yönlendirerek olayları belli şekilde
görmelerini sağlamaları beni çok etkilemişti. Bunlar sonradan
bazı makalelerin ve Türkiye’de de sunulan bir bitirme tezine
dönüşen bir komedinin de ilham kaynağı oldular. 
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Commissario Tecnico della Nazionale turca di calcio ed ex-
giocatore. Nato a Adana nel 1953, Fatih Terim inizia la sua

carriera calcistica con l’Adana Demirspor. Tra il 1974 e il 1985
gioca per il Galatasaray. Conta 51 presenze nella nazionale
turca. È stato Vice-Commissario Tecnico della Nazionale e
allenatore della squadra Under 21. Nel 1993, dopo tre anni
alla direzione della Nazionale, porta la Turchia alle finali di
EURO 1996. Tra il 1996 e il 2000 vince con il Galatasaray
quattro campionati della lega turca e due coppe nazionali. Nel
2000 vince la coppa UEFA, primo e unico trofeo europeo mai
ottenuto da una squadra turca. 

Dopo il successo in UEFA, Terim si trasferisce in Italia, dove
allena prima la Fiorentina e poi il Milan. Terim,
soprannominato l’“Imperatore”, porta la Fiorentina alle finali
della Coppa d’Italia. Tornato in Turchia, inizia il suo secondo
periodo nella Nazionale turca che porta al terzo posto di Euro
2008. Con il Galatasaray vince altri due campionati. 

Fatih Terim, che attualmente dirige la Nazionale per la terza
volta, è riuscito a portare nel 2016 la Turchia alle finali del
Campionato Europeo. Ha vinto nella sua carriera 21 trofei, di
cui un titolo UEFA e sei campionati, ed è stato il Commissario
Tecnico della nazionale con il maggior numero di partite.
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Fatih Terim, manager and former player on the Turkish National football team,
started his football career in Adana Demirspor. He played for 11 years for
Galatasaray, and 51 times in the national team. In 1991, he started to manage the
national team, which, three years later he brought to the EURO96 finals. Between
1996-2000 he managed the Galatasaray football team and won four league
championships and two Turkish cups. In 2000, he won the UEFA cup, which was the
first European cup ever won by a Turkish team. After this success, he was invited to
Italy to coach the Fiorentina team. Terim, passionate for Italian football and culture,
accepted the offer and moved to Italy. He managed Fiorentina and then Milan AC
with success and was highly admired by Italian football fans, who called him
“Imperatore” (emperor). He recalls those years with a lot of emotion and states that
Italy and Italian people have a special place in his heart. He learned Italian history,
its cuisine, its culture and tried to apply these in his daily life even after his return
to Turkey. Today, Terim is managing the Turkish National football team for the third
time, and continues to sign off on important successes. 

Türkiye A Milli Takımı teknik diretörü ve eski milli futbolcu.
1953 yılında Adana’da doğdu. Futbolculuk kariyerine

Adana Demirspor’da başlayarak, 1974-1985 yılları arasında
Galatasaray kulübünde forma giydi. A Milli Takım’da 51 kez
oynadı. 1990 yılında A Milli Takım yardımcı antrenörlük ve
Ümit Milli Takımı teknik direktörlük görevlerini birlikte
üstlendi. 1993’te milli takım’ın başına geçmesinden üç yıl
sonra, takımı 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 96)
finallerine götürdü. 1996-2000 yılları arasında Galatasaray
kulübü ile dört kez arka arkaya lig, iki kez de Türkiye Kupası
şampiyonluklarına imza attı. 2000 yılında takımına
kazandırdığı UEFA Kupası, bir Türk takımının müzesine
götürdüğü ilk ve halen tek Avrupa kupası olarak tarihe geçti. 

UEFA başarısının ardından Fatih Terim, Fiorentina kulübünden
teklif alarak İtalya’ya yerleşti ve önce Fiorentina ardından da
Milan kulüplerinde teknik direktörlük yaptı. İtalya’da yaşadığı
yıllarda ismi İtalya ile özdeşleşen “İmparator” lakaplı teknik
adam Fiorentina’yı İtalya kupası finaline taşıdı. 2005 yılında A
Milli Takım’daki ikinci dönemine başlayıp Milli Takım ile Euro
2008’de üçüncü oldu. Bunun ardından tekrar Galatasaray’a
dönerek iki şampiyonluk daha yaşadı. 

Halen A Milli Takım’daki üçüncü dönemini geçirmekte olan ve
yakın zamanda Türkiye’yi 2016 Avrupa Şampiyonası finallerine
götüren Fatih Terim, kariyerinde biri UEFA, altısı lig olmak
üzere toplam 21 kupa kazanmış, A Milli Futbol Takımı’nın
başında en çok maça çıkan teknik direktör olmuştur. 

Come è iniziata la sua avventura in Italia? 
Ogni tanto siamo noi ad attirare le avventure… L’Italia è
sempre stato un Paese che mi ha attratto sia per la sua storia
e la sua cultura, che per la sua cucina e lo stile di vita. Nel
2000, dopo aver vinto la Coppa UEFA, sono stato contattato
dalla Fiorentina. Ho accettato l’offerta pensando alla cultura
italiana del calcio e alla sua visione di gioco. Così ho passato
una stagione sportiva meravigliosa sia con la Fiorentina che a
Firenze. Siamo arrivati sino in finale di Coppa Italia senza

perdere nessuna partita. Se avessimo completato la stagione
insieme, avremmo potuto anche diventare campioni. Nella
stagione seguente sono diventato allenatore del Milan. Sono
molto orgoglioso di essere stato il primo allenatore tecnico
turco a lavorare in Italia e di aver allenato due club italiani.
Anche se la parte calcistica della mia avventura in Italia si è
conclusa, la cucina e la cultura italiana continuano ad essere
elementi importanti della mia vita.

Cosa significa l’Italia per Lei?
Sono arrivato in Italia come Ambasciatore della Turchia e sono
tornato nel mio Paese come Ambasciatore dell’Italia. In Italia
ho stretto amicizie molto profonde. Penso che gli italiani mi
capiscano e mi sostengano. Ancora più importante è che li
capisco io, li rispetto e li apprezzo molto. In Italia non mi sono
limitato a fare l’allenatore, ho imparato anche la storia, sono
entrato nella cucina, ho sentito il calore della gente, ho
provato a comprenderne e ad adottarne lo stile di vita. Nel
2008 ho ricevuto dal Governo italiano, con grande orgoglio e
felicità, l’onorificenza di Commendatore. In breve, l’Italia
significa molto di più che un Paese per me. 

Un ricordo indimenticabile legato all’Italia? 
Quando ero allenatore del Milan, la prima partita in casa è
stata contro la mia ex-squadra, la Fiorentina. Il giorno prima
della partita, durante il ritiro, un gruppo di tifosi della
Fiorentina è venuto a trovarmi e mi ha regalato una collana
portafortuna, precisando che “per la prima volta il risultato
della partita non gli sarebbe importato”. Questo non l’ho mai
dimenticato.
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İtalya maceranız nasıl başladı? 
Maceraları bazen çağırırsınız, gelir... İtalya, tarihi, kültürü ve
vazgeçilmez mutfağı ile önceden beri hep yakın gördüğüm,
beğendiğim ve gitmekten keyif aldığım bir yerdi. 2000 yılı
UEFA Kupası’nı kazandıktan sonra Fiorentina’dan teklif geldi.
Az evvel saydıklarımın yanı sıra İtalya’nın futbol kültürü, oyun
anlayışı ve halkının futbola bakışı da oldukça ilgimi çektiğinden
teklifi kabul ettim. Fiorentina ve Floransa’da gerek saha içi
gerekse dışında harika bir sezon geçirdim. Hiç yenilmeden
İtalya Kupası’nda finale çıktık. Sezonu birlikte tamamlamış
olabilseydik belki kupa şampiyonluğunu da yaşayabilirdik.
Ertesi sezon da AC Milan’dan gelen teklif üzerine Milan’ın
teknik direktörü oldum. Ne mutlu ki İtalya’da çalışan ilk Türk
teknik direktörü olmanın yanı sıra, iki İtalyan kulübü çalıştırma
onuruna da sahip oldum. Maceramın teknik kariyerle ilgili
kısmı sonlanmış olsa da İtalyan mutfağı ve kültürü hala
kendimi iyi hissettiren unsurlar olarak yaşamımda yer almaya
devam ediyor.  

İtalya sizin için ne ifade ediyor?
İtalya’ya bir Türk elçisi gibi geldim. Ülkeme de bir İtalyan elçisi
gibi döndüm. İtalya’da çok sağlam dostluklar edindim.
İtalyanların beni anladığını ve bana sahip çıktığını
düşünüyorum. Dahası ben onları anlıyorum, saygı duyuyor ve
takdir ediyorum. Ben İtalya’ya gidip sadece antrenörlük
yapmadım; aynı zamanda tarihini yerinde öğrendim,
mutfağına girdim, insanlarının sıcaklığını hissettim. Yaşam
kültürünü anlamaya ve hayatıma uyarlamaya çalıştım. 2008
yılında İtalya hükümetince layık görülen “Commendatore”
nişanını, aldığım ödül ve kupaların arasında özel bir yerde
büyük bir onur ve mutlulukla saklıyorum. Kısaca İtalya bir
ülkeden, bir halktan çok daha ötesi benim için.

İtalya ile ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? 
Milan teknik direktörü olduğum dönemde, kendi sahamızdaki
ilk maç eski takımım Fiorentina ile idi. Fiorentinalı taraftarlar
bir gün önce kamp yaptığımız yere gelerek bana sevgi
gösterisinde bulundu ve benim için manevi değeri çok yüksek
olan bir kolye hediye ederek “İlk defa bizim için bir maçın
sonucunun önemi yok” dediler. Bunu hiç unutmadım. 
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Scrittore e marinaio, skipper e istruttore di vela, Simone
Perotti si laurea a 23 anni in Lettere Moderne presso

l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Scrive racconti
e articoli per Yacht & Sail, Corriere della Sera e Il Fatto
Quotidiano sui temi di attualità e viaggio. Tra sue le
pubblicazioni si ricordano Zenzero e nuvole; Stojan Decu,
l’altro uomo, con cui vince il Premio Cala di Volpe 2005; Vele,
vincitore del Premio Sanremo 2008 - Libro del Mare, e Rais.
Nel 2012 Perotti scrive con Nicola Alvau e conduce il
programma televisivo Un’altra vita. Nel 2010 realizza la sua

prima mostra Libero Mare e nel 2012 la seconda, Pelagos,
dedicata ai migranti del Mediterraneo. 

Nel 2014 co-fonda il Progetto Mediterranea, una spedizione
nautica, culturale e scientifica di cinque anni che, passando
per la Turchia, tocca anche il Mar Nero e il Mar Rosso con lo
scopo di portare l’attenzione sul Mediterraneo, creare una
speaking-platform e un collegamento tra sponde diverse e
Paesi lontani. Per i suoi articoli e reportage di viaggio ha vinto
nel 2016 il Premio Montale Fuori di Casa, Sezione
Mediterraneo.
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Simone Perotti
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Com’è iniziata la sua avventura in Turchia? 
Con il progetto Mediterranea, navigando con grandissima
emozione in barca a vela per tre anni per tutte le sue coste
fino alla Georgia. Siamo rimasti in Turchia, tra Egeo, Mar di
Marmara e Mar Nero circa un anno per intervistare
intellettuali, uomini di cultura, artisti e giornalisti. Io ero già
stato a Istanbul, sia perché amo la città sia perché ho scritto
un romanzo storico su uno degli ammiragli più importanti
della storia della marineria turco-ottomana: Turgut Reis. Il mio
romanzo Rais traccia la storia di quello che per me è l’Andrea
Doria ottomano, un personaggio affascinante e fuori dal
comune. Anche per il filtro dell’amore verso questo corsaro
geniale, essendo io soprattutto un marinaio, ho amato molto
tutto il Mare turco e le tante persone che abbiamo incontrato. 
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Simone Perotti is a writer, sailor, skipper and sailing instructor. With a degree in
literature, he writes books and articles mainly about travel, sailing and cultural
issues. In 2014, he initiated the Mediterranean Project, a five-year nautical,
cultural and scientific experiment. The project involves travelling around the
Mediterranean, Black and Red Seas with the aim of bringing attention to the
region, creating a speaking platform and a link between different shores and
countries. Perotti visited Istanbul a couple of times for his novel Rais, an historic
novel about the Ottoman naval commander Turgut Reis, and then returned to
Turkey for the Mediterranean Project to interview intellectuals, artists and
journalists. For him, Turkey is an open window to the Orient, but for who looks
from the other side, it is a window to the West. He describes Turkey as a filter,
able to absorb elements from east and west and combine them in a way to enrich
both sides. He defines Turkish people as welcoming, friendly and warm; qualities
that he associates with “our common sea culture”. 

İtalyan yazar, denizci, tekne kaptanı ve yelken eğitmeni
Simone Perotti Roma Tor Vergata Üniversitesi Modern

Edebiyat bölümünden mezun oldu. Yacht & Sail, Corriere
della Sera, il Fatto Quotidiano gibi gazete ve dergilerde
aktüalite ve seyahat üzerine makale ve hikayeler yazmaya
başladı. Önemli yayınları arasında Zenzero e Nuvole (Zencefil
ve Bulutlar), 2005 Cala di Volpe ödülünü kazandığı Stojan

Decu, l’altro uomo (Stojan Decu, Diğer Adam), 2008 Sanremo
- Deniz kitabı kategorisi ödülünü kazandığı Vele (Yelkenler) ve
2016 basımı Rais (Reis) yer alır. 2012 yılında Nicola Alvau ile
birlikte Un’altra vita (Başka Bir Hayat) adlı televizyon
programını yazdı ve yönetti. 2010 yılında ilk sergisi Libero
Mare’yi (Özgür Deniz), 2012 yılında ise Akdeniz göçmenlerine
ithaf ettiği Pelagos’u gerçekleştirdi.

Cosa significa Turchia per lei? 
Per me è finestra sull’Oriente, ma anche finestra spalancata
sull’Occidente per chi ci guarda da Levante. Filtro, interfaccia,
luogo di dragomanni, capaci di assorbire l’Oriente da cui gli
ottomani provenivano e l’Occidente in cui sono stati spesso,
fino a Vienna, in un continuo scontro e incontro, che perdura
in questi tempi, e che arricchisce in modo straordinario tutte
le parti. Per me la Turchia è Costantinopoli, le calate gremite
di genovesi che hanno contribuito a fare di questa splendida
città un centro di fusione culturale straordinario. Ma è anche
le città del Mar di Marmara come Bandırma, mercati asiatici
affascinanti, o quelle del Mar Nero come Zonguldak, Sinop,
Eregli, Samsun, Trabzon e fino al confine Georgiano, luoghi
dove siamo sempre stati accolti in modo accogliente e dove
io, che ho sangue genovese purissimo e mi considero un
cittadino del Mediterraneo, mi sono spesso sentito a casa.

Un ricordo indimenticabile associato alla Turchia? 
Ho un ricordo indimenticabile delle albe di Istanbul e del Mar
Nero. Ho ricordi meravigliosi di una domenica mattina a Izmir,
con la città deserta, tutti i negozi chiusi, tranne un piccolo bar
dove mi sono seduto a bere un “çay” [ndr: tè] in un silenzio
irreale per una città, con un’atmosfera incantata e sospesa.
Ho ricordi bellissimi del Bosforo, che ho navigato in su e in giù
per molte volte, scegliendo le correnti, sfilando i barchini che
pescano da fermi alla traina, osservando le due coste asiatica
ed europea colmo di meraviglia. Ho un ricordo splendido della
gente turca, persone accoglienti, cortesi, disponibili, ospitali,
che mai mi hanno generato disagi o fatto mancare il loro
aiuto. Questo è il Mediterraneo: gli uomini e le donne. Questa
è la nostra comune cultura del mare.
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Simone Perotti 2014 yılında Progetto Mediterranea’yı
(Akdeniz Projesi) tasarlayarak projenin ortağı oldu. Proje, tüm
Akdeniz, Karadeniz ve kuzey Kızıldeniz boyunca yelkenliyle
açılarak Akdeniz’e dikkat çekmeyi, farklı kıyılar ve uzak ülkeler
arasında bir konuşma platformu ve bağ yaratmayı
amaçlamaktadır. Ünlü yazar, bu yolculukla ilgili makale ve
röportajları ile 2016 yılında Montale Fuori di Casa ödülünün
Akdeniz kategorisini kazandı.

Türkiye maceranız nasıl başladı? 
Progetto Mediterranea (Akdeniz Projesi) için üç yıl boyunca
Gürcistan’a kadar tüm kıyıları dolaştık ve yelkenliyle büyük
bir heyecan içinde Türkiye’ye vardık. Burada Ege, Marmara
ve Karadeniz civarında toplam bir yıl kadar kalarak
entelektüeller, kültür adamları, sanatçılar ve gazetecilerle
söyleşiler yaptık. Ben daha önce İstanbul’u iki üç kez ziyaret
etmiştim. Bunun sebebi gerek bu kenti çok sevmem gerekse
Osmanlı denizcilik tarihinin en önemli amirallerinden Turgut
Reis ile ilgili bir roman yazıyor olmamdı. Rais (Reis) adlı bu
romanımda, benim için Osmanlı’nın Andrea Doria’sı
sayılabilecek, büyüleyici ve sıra dışı bir karakterin hikayesini
anlattım. Bu usta korsana olan büyük hayranlığım nedeniyle,
özellikle ben de bir denizci olduğum için, Türk denizlerini ve
tanıştığımız kişileri çok sevdim.

Türkiye sizin için ne ifade ediyor? 
Türkiye Doğu’ya açılan bir pencere. Ancak diğer taraftan
bakan birisi için Batı’ya açıldığını söyleyebilirim. Bir filtre, bir
arayüz, bir rehberler diyarı, Osmanlıların geldiği Doğu’yu ve
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sık sık gittikleri Batı’yı özümsemiş, iki tarafın sürekli tanışma
ve tartışmasına sahne olmuş ve neticede her iki tarafa da
zenginlik katmış olağanüstü bir coğrafya. Benim için Türkiye
demek Cenovalıların sürekli istilası sonucu müthiş bir kültür
kaynaşması yaşamış harika şehir Konstantinopolis demek;
ama aynı zamanda Marmara da demek, o etkileyici Asya
pazarlarıyla Bandırma mesela; Zonguldak, Sinop, Ereğli,
Samsun, Trabzon ve Gürcistan sınırına kadar tüm Karadeniz
demek. Cenovalı yanım bir tarafa, kendimi önce “Akdenizli”
olarak tanımladığımdan olsa gerek, evimde hissettiğim bir yer
oldu Türkiye.

Türkiye ile ilgili unutamadığınız bir anınız var mı?
İstanbul’da bir şafak vaktini hatırlıyorum ve
Karadeniz’dekileri… Bir pazar sabahı İzmir’i hatırlıyorum,
şehir bomboş, dükkanlar kapalı, yalnızca bir tek küçük kafe
açık. Orada oturup çay içişimi hatırlıyorum, sanki gerçek
olmayan bir sessizlik, büyülü bir atmosfer… Sonra Boğaz’daki
anılarım var, pek çok kez yelkenliyle boydan boya geçtiğim,
akıntıları seçtiğim, balıkçı teknelerinin arasından süzüldüğüm,
Asya ve Avrupa kıtalarını hayran hayran izlediğim… Türk
halkıyla ilgili müthiş izlenimlerim var sonra, misafirperver,
kibar, yardımsever, beni hiç yalnız bırakmayan harika insanlar.
İşte bu Akdeniz, kadınıyla, erkeğiyle bizim ortak deniz
kültürümüz. 

Progetto Mediterranea, Tuzla
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Attrice turca nata a Istanbul, Serra Yılmaz ha studiato
psicologia e teatro in Francia. La sua esperienza teatrale

inizia con il gruppo di Teatro Dostlar. Nel 1983 inizia anche la
sua carriera cinematografica con una parte nel film Şekerpare
del regista Atıf Yılmaz. Nel 1997 dirige il suo primo spettacolo
teatrale, Diğerlerinin Adı Ali (Gli altri si chiamano Ali). Lavora
inoltre come attrice, drammaturga e vice-direttore artistico
del Teatro di Istanbul per 16 anni. 

Nel campo cinematografico Serra Yılmaz collabora con
importanti registi quali Atıf Yılmaz, Ömer Kavur, Zeki Ökten,
Ferzan Özpetek e recita diversi ruoli in film quali Teyzem (Mia
zia), Harem Suare, Le fate ignoranti, 9, La finestra di fronte,
Vavien, Kaybedenler Kulübü (Il Club dei perdenti), Nar

(Melograno) e Rosso Istanbul. Tra i vari premi vinti dall’attrice
vi sono quello di Migliore attrice non protagonista al Film
Festival Arancia d’Oro di Antalya del 1999 per la sua parte in
Harem Suare e quello di Migliore attrice al 21° Festival
cinematografico di Istanbul del 2002 per il film 9. Nel 2003 è
nominata Migliore attrice non protagonista del film La finestra
di fronte per il David di Donatello e al Flaiano Film Festival. Nel
2011 fa parte della giuria della 68° Mostra internazionale
d’arte cinematografica di Venezia. Nel 2016 vince il premio
Persefone come Migliore Attrice nello spettacolo teatrale La
bastarda di Istanbul di Angelo Savelli e il Premio Internazionale
Franco Cuomo. Serra Yılmaz continua la sua carriera teatrale
e cinematografica sia in Turchia che in vari Paesi del mondo. 
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Serra Yılmaz

Foto: Caner Özkan
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Come è iniziata la sua avventura in Italia?
La mia avventura in Italia in realtà è iniziata ad Istanbul.
Quando ero bambina, mio padre fu uno dei giornalisti ospitati
in Italia dalla Fiat. Ho iniziato a familiarizzare con la parola
“Italia” grazie ai regali che mi ha riportato da quel viaggio; una
bambola, una macchinina Fiat… Ma la vera avventura è iniziata
a 11 anni, quando ci siamo trasferiti nel quartiere di Cihangir.
Dopo poco si è trasferita lì vicino una famiglia numerosa di
italiani, i Milani, con sette figli di cui cinque abitavano con loro
ad Istanbul. Questa grande famiglia era molto affascinante per
una figlia unica come me, e così sono diventata la loro ottava
figlia. Ho imparato l’italiano da loro, poi ho iniziato a viaggiare
in Italia, che all’inizio per me era Firenze e il Mugello. Solo
dopo ho scoperto anche le altre regioni e città italiane…

Un ricordo indimenticabile associato all’Italia? 
Un giorno sono stata fermata da un’anziana signora che mi ha
chiesto: “Da dove ti conosco?”. Ho risposto: “Probabilmente
dal cinema”. E lei: “È vero. Ma tu non sei italiana se non
sbaglio”. E quando le ho risposto: “No, sono turca” ha
concluso all’improvviso: “E va bene, anch’io sono Siciliana!”.

Pensa che la sua cultura abbia un’influenza sui suoi
lavori? 
Sicuramente sì. Lo spettacolo teatrale L’ultimo harem che
portiamo in giro da 12 anni, La bastarda di Istanbul che sta per
iniziare la terza stagione, le numerose letture che facciamo,
sono tutte opere di autori legati alla mia cultura. Per questo,
quando si dice “Turchia” in Italia, sono uno dei primi nomi che
viene in mente. Sono quasi un addetto culturale. 
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Serra Yılmaz is a Turkish actress. She was born in Istanbul and studied psychology
and acting in France. Since 1983, she has appeared in numerous films, TV series
and theatre productions in Turkey and Italy, and has collaborated with important
directors including Atıf Yılmaz, Ferzan Özpetek (cinema) and Angelo Savelli (theatre).
She is the winner of many prestigious prizes, such as the Best Supporting Actress at
Antalya Golden Orange (1999), Best Actress at Istanbul Film Festival (2002), Best
Supporting Actress at David di Donatello (2003), Best Actress at Persefone Prize
(2016) and Cuomo International Award (2016). Yılmaz was familiar with Italian
language and culture since her childhood, mostly thanks to her close relationship
with an Italian family living in her neighbourhood. She later had the opportunity to
discover the country more deeply, and today she considers Italy to be her home.
She says that her Turkish culture has a lot of influence on her work, and defines
herself a cultural attaché for what she represents between the two cultures.

İstanbul’da doğan Serra Yılmaz Fransa’da psikoloji ve tiyatro
eğitimi aldı. Dostlar Tiyatro Grubu’nun açtığı yarışmayı

kazandıktan sonra ilk sahne deneyimini yine bu tiyatroda
yaşadı. 1983 yılında Atıf Yılmaz’ın Şekerpare filmi ile
sinemada rol almaya başladı. 1997’de ilk tiyatro oyunu olan
Diğerlerinin Adı Ali’yi yönetti. Sinema çalışmalarının yanı sıra
İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oyuncu, dramaturg ve sanat
yönetmeni yardımcısı olarak 16 yıl çalıştı. 2005’te İtalya’da
sinema ve TV projelerinin yanı sıra tiyatro yapmaya başladı. 

Atıf Yılmaz, Ömer Kavur, Zeki Ökten, Şerif Gören, Ümit Ünal
ve Ferzan Özpetek gibi önemli yönetmenlerle çalışan ve
Teyzem, Harem Suare, Cahil Periler, 9, Karşı Pencere, Vavien,
Kaybedenler Kulübü, Nar ve İstanbul Kırmızısı gibi sayısız
filmde rol alan Yılmaz gerek tiyatro gerekse sinemadaki
performanslarıyla pek çok ödüle layık görüldü. 1999’da
Harem Suare filmindeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film

Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan sanatçı,
2002’de, 21. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde 9 filmiyle
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. 2003 yılında Karşı
Pencere’deki rolüyle İtalya’nın en prestijli sinema
ödüllerinden David di Donatello’da En İyi Yardımcı Kadın
Oyuncu Ödülü’ne aday gösterilen ve aynı rolle Flaiano Film
Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan
Serra Yılmaz, 2011’de 68. Venedik Film Festivali’nin İlk Yapıt
bölümü jürisinde yer aldı. 2016 yılında, İtalya’nın en önemli
tiyatro ödüllerinden Persefone Ödülleri’nde, Elif Şafak’ın
Baba ve Piç romanından uyarlanan La bastarda di Istanbul
oyunundaki rolüyle ile En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne ve aynı
sene İtalya’da sahne aldığı tiyatro oyunlarındaki başarısı
nedeniyle Cuomo Uluslararası Ödülü’ne layık
görüldü. Oyuncu halen hem Türkiye hem de farklı ülkelerde
sinema ve tiyatro çalışmalarını sürdürmektedir.
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İtalya maceranız nasıl başladı?
İtalya maceram aslen İstanbul’da başladı. Ben bir yaşındayken
babam Fiat firması tarafından gemiyle İtalya’ya götürülüp
ağırlanan bir grup gazeteciden biriydi ve getirdiği bebek,
“Fiat” araba gibi birçok nesne hayatımın birer parçasıydı...
Yani İtalya sözcüğüne epey erken aşina olmuş biriyim. Ama
esas “macera” 11 yaşımdayken başladı diyebilirim. Ortaokula
Sainte Pulchérié’de okumaya başladığımdan Cihangir’e
taşındık. Kısa bir süre sonra bizden birkaç bina öteye kalabalık
bir aile taşındı: Milani ailesi. Anneleri Fransız, babalarıysa
Toskanalıydı. Yedi çocuklarından beşi onlarla beraber
İstanbul’a gelmişti. Ailede hem İtalyanca hem Fransızca
konuşuluyordu. Tek çocuk olan benim için bu kalabalık aile
çok büyüleyiciydi; sonuçta bu aileye sızdım ve ailenin sekizinci
çocuğu oldum. Başlangıçta sadece Fransızca konuşan ben,
zamanla İtalyancayı onlardan öğrendim. İtalya’ya gitmeye
başladığımda uzun yıllar İtalya benim için sadece Floransa ve

Mugello’dan ibaretti. Daha sonra keşfettim diğer bölge ve
şehirleri...

İtalya’yla ilgili unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız? 
Bir gün yolda yaşlıca, hayat yorgunu bir hanım beni durdurdu;
“Ben seni nereden tanıyorum?” diye sordu. “Sinemadan
herhalde” dedim. “Aaaa doğru seni o dizide, bu filmde
seyrettim” deyip durdu. “Ama sen İtalyan değildin sanki”
dedi. “Hayır ben Türküm” deyince “Aman canım olsun ben
de Sicilyalıyım” deyiverdi.

Yaptığınız işte kendi kültürünüzü yansıttığınızı
düşünüyor musunuz, biraz açıklar mısınız?
Tabii ki; 12 yıl boyunca oynadığım L’ultimo harem piyesi, 3.
sezonunu oynayacağımız La bastarda di Istanbul, arada
yaptığımız birçok okuma, mise en espace hep kültürümle ilgili
yazarlardan. İtalya’da Türkiye denildiğinde akla ilk gelen
isimlerden biriyim, yani bir nevi kültür ataşesiyim aslında.
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Regista e autore italiano, Angelo Savelli, nato nel 1951, si
è laureato in Filosofia a Firenze, dove tuttora vive e lavora

presso il Teatro di Rifredi. Nel 1976 fonda la compagnia Pupi
e Fresedde con la quale ha realizzato ad oggi più di 100
spettacoli, rappresentati nei maggiori teatri di 24 nazioni.
Abile adattatore per il teatro di testi letterari, studioso di
folklore e amante del teatro musicale (tra le sue regie liriche,
l’Orfeo II di Monteverdi/Berio a Parigi), vanta una
collaborazione pluriennale con il compositore, premio Oscar,
Nicola Piovani. 

Tra i suoi maggiori successi: Don Giovanni e il suo servo
Pulcinella, Gian Burrasca e L’ultimo harem dei quali è anche
autore e L’amore delle tre melarance di Vincenzo Cerami,
Carmela e Paolino di Sinisterra con Gennaro Cannavacciuolo
e Edy Angelillo, Gallina vecchia di Novelli con Marisa Fabbri,
L’intrusa di Eric-Emmanuel Schmitt con Lucia Poli, e La
bastarda di Istanbul di Elif Şafak con Serra Yılmaz. Nel cinema
ha lavorato con Mario Monicelli per il Marchese del grillo e
in televisione con Pippo Baudo per Partita doppia.
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Angelo Savelli is the current director of Teatro di Rifredi in Florence. In 1976 he
founded the Pupi and Fresedde company and put on more than 100 shows in 24
countries. His adventure in Turkey began with Ferzan Özpetek’s invitation to Istanbul.
He was fascinated by the city and its citizens, and later had the opportunity to travel
around the whole country and admire its wondrous environment, culture, literature
and art. He collaborated with important actors and actresses such as Serra Yılmaz,
which opened the doors to Istanbul and Ankara State Theatres. Italian Culture
Institutes of Ankara and Istanbul hosted his play Carmela and Paolino, translated in
Turkish and shown throughout the country. Savelli’s Last Harem and The Bastard of
Istanbul are adaptations from novels by Turkish authors Nazlı Eray and Elif Shafak.
For Savelli, Turkey represents a central period of his life where he had to dig deeply
to satisfy his soul. He travelled the country from East to West and fell in love with
the fascinating landscapes that combined the imaginary Orient with the real one.

İtalyan yönetmen ve yazar. 1951 yılında doğan Angelo Savelli,
Floransa’da felsefe okumuş olup, halen aynı şehirde Teatro

di Rifredi’de yönetmen olarak çalışmaktadır. 1976 yılında
kurduğu Pupi e Fresedde kumpanyasıyla 24 ülkede 100’den
fazla gösteri gerçekleştirmiştir. Edebi eserlerin tiyatroya
uyarlanmasındaki başarısı, folklora olan ilgisi ve müzikal tiyatro
aşkıyla bilinen Savelli (yönettiği lirik eserler arasında
Monteverdi/Berio’nun Paris’teki Orfeo II uyarlaması
önemlidir), Oscar’lı besteci Nicola Piovani ile uzun yıllardır
birlikte çalışmaktadır. 

Başarılı eserleri arasında, yazarlığını da yaptığı Don Giovanni
e il suo servo Pulcinella (Don Giovanni ve Uşağı Pulcinella),

Gian Burrasca ve L’ultimo Harem’in (Son Harem) yanı sıra
Vincenzo Cerami’nin L’amore delle tre melarance (Üç
Portakalın Aşkı), Sinisterra’nın Carmela e Paolino (Carmela ve
Paolino - Gennaro Cannavacciuolo ve Edy Angelillo ile birlikte),
Novelli’nin Gallina vecchia (Yaşlı Tavuk - Marisa Fabbri ile
birlikte), Eric-Emmanuel Schmitt’in L’intrusa (Davetsiz Misafir
- Lucia Poli ile birlikte) uyarlamaları ile Elif Şafak’ın Baba ve Piç
romanı uyarlaması La bastarda di Istanbul (Serra Yılmaz ile
birlikte) yer almaktadır. Sinema alanında Marchese del Grillo
(Marki del Grillo) yapımı için Mario Monicelli ile çalışmış,
televizyon için ise Pippo Baudo ile Partita doppia’yı (Çift Kayıt)
gerçekleştirmiştir. 

Com’è iniziata la sua avventura in Turchia? 
In principio fu Ferzan Özpetek, i suoi film e la sua ospitalità.
Soggiornando nel 2001 per un mese nella sua casa di Istanbul,
potei farmi un’idea non superficiale delle bellezze e degli
abitanti di questa città, restandone letteralmente stregato. In
primis da Serra Yılmaz, grazie alla quale due anni dopo
realizzai un’apprezzata messa in scena della Famiglia
dell’antiquario di Goldoni al Teatro Municipale di Istanbul, con
degli splendidi attori come Güzin Özyağcılar, Nejat Birecik e
Rıza Kocaoğlu. Ma già prima del mio arrivo in Turchia, gli
Istituti Italiani di Cultura di Istanbul ed Ankara, motori
fondamentali della riuscita delle mie iniziative turche, avevano
ospitato il mio spettacolo Carmela e Paolino che, tradotto in
turco, è stato rappresentato in tutto il Paese. Il successo di
questo spettacolo e de L’ultimo harem con Serra Yılmaz mi ha
aperto le porte dei Teatri di Stato di Ankara con i quali ho
realizzato ben tre produzioni con attori di straordinario
talento: Ruzante, Don Giovanni e Figaro. 

Cos’è la Turchia per Lei? 
Una stagione fondamentale della mia vita. Un giorno quella
parte della mia anima bisognosa di “altro da sé” si è invaghita

di questo Paese e, guidato non solo dalla curiosità ma anche
dal lavoro e dai rapporti umani, l’ho percorso in lungo e largo:
da Pergamo a Trebisonda, da Erzurum a Konya, dalla
Cappadocia a Diyarbakır, dal Nemrud Dağı a Hasankeyf,
restando affascinato dalla gente, la cultura, la natura, il cibo
e l’arte. E dalla sua pregevolissima letteratura, moderna,
vitale, aggressiva, ammaliante: Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan
Pamuk, Zülfü Livaneli, Esmahan Aykol, Hakan Günday e
soprattutto Nazlı Eray ed Elif Şafak cui devo due dei miei
maggiori successi teatrali: L’ultimo harem e La bastarda di
Istanbul. 

Un ricordo indimenticabile associato alla Turchia? 
L’arrivo al palazzo di Ishak Pasha a Doğubayazıt nell’est della
Turchia, a fianco del maestoso monte Ararat. Ho pianto come
un bambino dalla commozione davanti a tanta meraviglia.
Non chiedetemi di descrivere a parole la vertigine di quel
momento in cui Oriente immaginario e reale, storia e destino,
sacro e profano, natura e arte, sono improvvisamente apparsi
davanti ai miei occhi in un unico fotogramma di struggente
bellezza. L’epifania di quello che Leopardi chiamava “questo
arcano mirabile e spaventoso dell’esistenza universale”.

Kultur-Kitap_Layout 1  4/25/17  2:14 PM  Page 96



Don Giovanni e il suo servo Pulcinella di Savelli / Don Giovanni ve Uşağı Pulcinella oyunundan bir sahne

97

Türkiye maceranız nasıl başladı? 
Öncelikle Ferzan Özpetek sayesinde, onun filmleri ve
misafirperverliğiyle başladı. 2001 yılında kendisinin
İstanbul’daki evinde yaklaşık bir ay kadar kaldıktan sonra bu
şehrin güzellikleri ve insanlarıyla ilgili daha derin bir fikir sahibi
olabildim, adeta büyülendim. Bundan iki yıl sonra, öncelikle
Serra Yılmaz sayesinde, İstanbul Belediye Tiyatrosu’nda
Famiglia dell’antiquario (Gelin ile Kaynana) adlı oyunu Güzin
Özyağcılar, Nejat Birecik ve Rıza Kocaoğlu gibi olağanüstü
oyuncularla sahneledik. Ayrıca henüz ben Türkiye’ye
gelmeden, Türkiye’deki çalışmalarımın başarısında önemli payı
olan Ankara ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezleri Carmela ve
Paolino adlı eserimi sergilemişler ve eser Türkçe çevirisiyle
beraber tüm ülkede gösterilmişti. Bu gösterinin başarısı ve
Serra Yılmaz ile beraber gerçekleştirdiğim Son Harem bana
Ankara Devlet Tiyatroları’nın kapılarını açtı ve burada
olağanüstü aktörlerle çalışarak Ruzante, Don Giovanni ve
Figaro gibi üç farklı prodüksiyon daha sergilememizi sağladı. 

Türkiye sizin için ne ifade ediyor? 
Hayatımın çok önemli bir dönemini ifade ediyor. Bir gün
ruhumun “kendini aşmaya” ihtiyaç duyan kısmı bu ülkeye aşık

oldu; yalnızca meraktan değil, aynı zamanda işim sebebiyle ve
insan ilişkilerinin yönlendirmesiyle enine boyuna dolaştım
Türkiye’yi... Bergama’dan Trabzon’a, Erzurum’dan Konya’ya,
Kapadokya’dan Diyarbakır’a, Nemrut Dağı’ndan Hasankeyf’e,
insanlarına, kültürüne, doğasına, yemeklerine ve sanatına
hayran olarak gezdim. Mükemmel edebiyatının modern,
dinamik, şiddetli, büyüleyici özelliklerine vuruldum: Ahmet
Hamdi Tanpınar, Orhan Pamuk, Zülfü Livaneli, Esmahan Aykol,
Hakan Günday ve özellikle iki önemli tiyatro eserimi, Son
Harem ve La bastarda di Istanbul’u borçlu olduğum Nazlı Eray
ve Elif Şafak.. Her birinin ayrı birer yeri var.

Türkiye ile ilgili unutamadığınız bir anınız? 
Doğubayazıt’ta, görkemli Ağrı Dağı’nın yanındaki İshak Paşa
Sarayı’na gelişimi unutamam. Bu güzellik karşısında o kadar
duygulandım ki çocuklar gibi ağladım. Hayal ettiğim Doğu ile
gerçeğinin, tarihle talihin, mukaddesle dünyevinin, doğa ile
sanatın gözlerimin önünde yürek burkan güzellikte bir fotoğraf
karesi olarak şekillendikleri anın sarhoşluğunu kelimelerle
anlatamam. Tıpkı Leonardi’nin “Evrensel varlığın hayranlık
uyandıran ve ürkütücü gizemi” olarak tanımladığı aydınlanma
gibi. 
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Castello di Barolo / Barolo Kalesi, Cuneo
Foto: Massimo Cavagna
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Chef e conduttore televisivo, Danilo Zanna nasce nel 1982
a Prato in Toscana. Figlio d’arte, studia cucina e si

specializza con gli chef Enrico Annibalo (Italia), Luigi Parlato
(Italia) e Benito Zanna (Inghilterra). Innamoratosi di una
ragazza turca, che diventerà poi sua moglie, decide di lasciare
la carriera all’estero e di trasferirsi ad Istanbul dove apre un
ristorante e inizia a fare lo chef in TV su Kanal Türk. In seguito
lavora come chef nel programma Zahide ile Yetiş Hayata con
Zahide Yetiş e diventa proprietario del ristorante The Pizza
Co. Nel 2015 inizia a condurre insieme a Ömür Varol, Burcu

Esmersoy e Sinan Çalışkanoğlu, il talk-show Elin Oğlu (Lo
Straniero) sul canale ATV. Nel 2016 recita una parte nella
commedia Görümce (Cognata) di Gupse Özay. 

Attualmente conduce i programmi televisivi Avrupa’dan
Anadolu’ya (Dall’Europa all’Anatolia) su NTV e İyi Fikir (Buona
Idea) su TRT. Continua anche a condurre insieme a Pascal
Nouma il programma radio Ara Beni (Chiamami) su Metro
FM e, da ormai tre anni, lo show di cucina İtalyan İşi
(All’Italiana) sul canale televisivo Planet Mutfak. 
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Danilo Zanna is an Italian Chef and a TV host. Born to a family of cooks in Tuscany,
he received a classic education from Italian chefs and specialized in Italian cuisine.
When he met his wife, he left his career in Italy and moved to Istanbul. There, he
opened a restaurant and concurrently started to host TV shows. He hosted various
TV shows such as Elin Oğlu (The Foreigner), Avrupa’dan Anadolu’ya (From Europe
to Anatolia) and İyi Fikir (Good Idea). For the past three years, he has been hosting
the cooking show İtalyan İşi (Italian Job) on Planet Kitchen. His adventure in Turkey
started with a dinner in Taksim, where he met his wife. His love for his wife, his
family and this country has kept him in Turkey. He uses three magic words to
describe the country and the feelings that it provokes in him: Love, Scent and Voice.
Even though he misses his home country from time to time, or, perhaps more
accurately, the feeling of “Casa mia”, he is very happy that he can reflect his culture
in his job, by blending it with Italian tastes and every other thing that has made him
what he is now.

Türkiye’de yaşayan İtalyan aşçı ve televizyon programcısı.
1982’de aşçı bir ailenin çocuğu olarak İtalya’nın Toskana

bölgesinde Prato kentinde dünyaya geldi. Aralarında Enrico
Annibalo (İtalya), Luigi Parlato (İtalya) ve Benito Zanna’nın
(Londra) da bulunduğu İtalyan şeflerle çalışarak klasik bir
eğitim aldı ve İtalyan mutfağı alanında uzmanlaştı. Aşık olduğu
Türk kızı için yurt dışındaki kariyerini bırakarak İstanbul’a
yerleşen Zanna, burada bir restoran açtı ve aynı zamanda
Kanal Türk’te TV şefliği yapmaya başladı. Ardından Zahide
Yetiş’in Zahide ile Yetiş Hayata adlı programına transfer olan
ünlü şef, The Pizza Co adlı restoranın sahibi olarak
çalışmalarını sürdürdü. 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile

hayatını birleştiren sempatik aşçının bu evlilikten Zeno isimli
bir oğlu oldu. 2015’de Ömür Varol, Burcu Esmersoy ve Sinan
Çalışkanoğlu ile birlikte ATV’de yayınlanan Elin Oğlu adlı canlı
talk-show’u sunmaya başladı. 2016’da ise Gupse Özay’ın
Görümce adlı komedi filminde rol aldı. 

Halen NTV’de Avrupa’dan Anadolu’ya ve TRT’de İyi Fikir
programlarını sürdürmekte olan Danilo Zanna, aynı zamanda
Pascal Nouma ile birlikte sunduğu Ara Beni adlı radyo
programı ve Planet mutfak adlı TV kanalında 3 senedir
sunuculuğunu yaptığı İtalyan İşi adlı yemek programının yanı
sıra, özel etkinliklerde de sunucu olarak yer almaktadır. 

Come è iniziata la sua avventura in Turchia? 
Tutto è iniziato come uno scherzo. Sono arrivato ad Istanbul
con l’invito di un mio collega, quindi la mia visita era un po’
per vacanza e un po’ per lavoro. Una sera siamo andati a
cena con un gruppo numeroso di amici a Taksim e lì ho
conosciuto una donna meravigliosa. Lei adesso è mia moglie
e abbiamo un figlio insieme… Insomma, per riassumere, la

ragione per cui sono in Turchia è l’amore: amore per mia
moglie, amore per la mia famiglia e amore per questo Paese.

Se dovesse descrivere la Turchia in tre parole, quali
userebbe? 
Amore, perché ogni volta che guardo in giro trovo qualcosa
di cui meravigliarmi. Profumo, da quello del mare che viene
dal Bosforo a quelli infiniti delle spezie del Grand Bazaar e
del pane fresco che sale dalle panetterie. Voce, quella
dell’Ezan [ndr: chiamata alla preghiera] alla mattina, le risate
dei gabbiani, i venditori spiritosi che gridano nel mercato, i
suoni del kanun e del ney [ndr: strumenti musicali
tradizionali]. Una camminata può raccontare tutto, regalare
molte emozioni …

Cosa le manca di più dell’Italia? 
Mi manca la prima casa in cui ho passato l’infanzia, di cui
conoscevo le strade ad occhi chiusi. In realtà è la sensazione
di “casa mia” che mi manca di più.

Pensa che la sua cultura influenzi il suo lavoro? 
Sicuramente. In realtà, in quanto chef italiano questo è
esattamente quello che volevo realizzare: mescolare la mia
cultura con i suoi gusti e con tutto quello che ha reso me
quello che sono.
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Türkiye maceranız nasıl başladı?
Her şey bir şaka gibi başladı aslında; İstanbul’a bir iş
arkadaşımın davetiyle gelmiştim. Hem tatil hem iş gezisi gibi
bir ziyaretti. Bir gece kalabalık bir grup olarak Taksim’de
yemeğe gittik ve orada arkadaşlarım vasıtasıyla müthiş bir
kadınla tanıştım. Kendisi şimdi eşim ve dünya tatlısı bir
oğlumuz var. Kısacası Türkiye’de bulunmamın sebebi aşk
diyebilirim: eşime olan aşkım, aileme olan aşkım ve buraya
olan aşkım…

Üç kelimeyle Türkiye’yi anlatın desek hangi kelimeleri
seçersiniz?
Aşk; çünkü etrafıma her baktığımda aşık olacak, hayran olacak
yeni şeyler buluyorum.

Koku; çünkü Boğaz’dan yükselen deniz kokusundan Kapalı
Çarşı’nın sınırsız baharat kokusuna ve ardından bir fırından

gelen taze ekmek kokusuna kadar tek bir yürüyüş her şeyi
anlatabilir.

Ses; çünkü sabah sessizliğinde okunan ezanın sesi, martıların
kahkahaları, pazarda bağrışan esprili satıcılar ve kanun/ney
sesleri, her biri insanda tarifsiz duygular yaratır. 

İtalya’ya özgü en çok özlediğiniz şeyler?
Çocukluğumu geçirdiğim, sokaklarını gözüm kapalı bildiğim ilk
evimi, “yuvam” dediğim duyguyu özlüyorum en çok aslında…

Yaptığınız işte kendi kültürünüzü yansıttığınızı düşünüyor
musunuz, biraz açıklar mısınız?
Kendi kültürümü şüphesiz yansıtıyorum. İtalyan bir şef olarak
yapmak istediğim tam olarak da bu aslında; kültürümü,
lezzetlerimizi ve beni ben yapan her şeyi harmanlayarak
ortaya koymak.
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Sistema Italia

Ankara’da bulunan İtalya Büyükelçiliği, İtalya ve Türkiye
arasındaki kurumsal, siyasi, ticari ve kültürel ilişkileri
düzenler, iki hükümet arasındaki, organize suçlar ve terör
dahil pekçok alanda işbirliklerini güçlendirir, konsolosluk
ağını (İstanbul Başkonsolosluğu, İzmir Konsolosluğu, Fahri
Konsolosluklar) koordine edici rol üstlenir. İtalya Büyükelçisi
Türkiye’de faaliyet gösteren tüm diğer İtalyan kurumların
aktivitelerinin tanıtım ve koordinasyondan sorumludur.
Büyükelçilik bünyesindeki Konsolosluk Ofisi Türkiye’de
ikamet eden veya turistik amaçla bulunan İtalyan
vatandaşlarına hizmet ederken, Ticaret Ofisi ise ülkede
faaliyet gösteren yaklaşık 1400 İtalyan firmasına asiste
etmektedir. Başkentin ana arterlerinden olan Atatürk
Bulvarı üzerinde yer alan Büyükelçilik, 1938 – 1940 yılları
arasında Mimar Caccia Dominioni tarafından
projelendirilmiştir. İstanbul’da ise eskiden Büyükelçilik
binası olarak kullanılan Venedik Sarayı ve Osmanlı
Sultanı’nın İtalya kralına armağanı olan Villa Tarabya
bulunmaktadır.

www.ambankara.esteri.it
ambasciata.ankara@esteri.it

İtalya Büyükelçiliği

L'Ambasciata d'Italia ad Ankara cura le relazioni
istituzionali, politiche, commerciali e culturali fra l’Italia e
la Turchia, favorisce la cooperazione tra i due governi nei
vari settori, incluso il contrasto della criminalità organizzata
e del terrorismo, svolge un ruolo di coordinamento della
rete consolare (Consolato Generale di Istanbul, Consolato
di Izmir e Consolati Onorari). L’Ambasciatore d’Italia
promuove e coordina le attività di tutti gli altri enti italiani
che operano in Turchia. L’Ufficio Consolare dell’Ambasciata
eroga servizi agli italiani residenti ed ai numerosi turisti che
visitano la Turchia, l’Ufficio Commerciale assiste le circa
1.400 imprese italiane che operano nel Paese e le
moltissime che dall’Italia guardano al mercato turco. La
sede dell’Ambasciata, che si trova in Atatürk Bulvarı, la
principale arteria di comunicazione della capitale, è stata
progettata tra il 1938 e il 1940 dall'architetto Caccia
Dominioni. Ad Istanbul si trovano il Palazzo di Venezia, ex
Ambasciata della Serenissima, e Villa Tarabya, donata dal
Sultano ottomano al Re d’Italia.

Ambasciata d’Italia

Ambasciata d’Italia, İtalya Büyükelçiliği, Ankara
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Türkiye’deki İtalyan Kurumları

İstanbul İtalya Başkonsolosluğu, İtalya ile işbirliği yapmak
isteyen yerel kurum ve kuruluşların, İstanbul’da ikamet eden,
şehri ziyaret eden veya buradan transit olarak geçen İtalyan
vatandaşlarının, başkonsolosluk yetki alanında (büyük kısmı
Türkiye’nin kuzey bölgelerinde) faaliyet gösteren İtalyan ve
Türk şirketlerinin kentteki başlıca referans noktasıdır.
Başkonsolosluk, Ankara’daki Büyükelçilik, ICE ve İtalyan
Ticaret Odası ile işbirliği içinde, İstanbul’da ve kendi yetki
alanı sınırları içinde faaliyet gösteren ve Türkiye pazarına ilgi
duyan İtalyan şirketlerine danışmanlık hizmeti vermektedir.
2016 yılında Başkonsolosluk 106.972 vize işlemini olumlu
olarak sonuçlandırmıştır (Türkiye’de en çok vize başvurusu
İstanbul bölgesinde yapılmaktadır). Vize işlemleri oldukça
kısa süreçlerle çözülmekte, iş vizelerine özellikle önem
verilmektedir. Aynı zamanda Başkonsolosluğun, İstanbul’da
faaliyet gösteren İtalyan kurum ve kuruluşları ile olan
işbirlikleri de önemlidir. İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul
İtalyan Kültür Merkezi, kentte yer alan 3 İtalyan okulu,
İtalyanca öğrenimi bulunan Türkçe tedrisatlı okullar ve
İstanbul’un belli başlı Üniversitelerindeki eğitimcilerle işbirliği
yaparak İtalyan dili ve kültürünün yayılmasında da önemli rol
oynamaktadır.

www.consistanbul.esteri.it
consolatogenerale.istanbul@esteri.it

İstanbul İtalya Başkonsolosluğu

Il Consolato Generale ad Istanbul è il punto di riferimento
in città delle Autorità ed Istituzioni locali interessate a
cooperare con l’Italia, della comunità italiana qui residente,
dei connazionali in visita o transito, delle realtà
imprenditoriali italiane e turche che operano nella vasta
circoscrizione consolare che si estende a gran parte della
Turchia del Nord. In raccordo con l’Ambasciata ad Ankara
e in collaborazione con ICE e Camera di Commercio
Italiana, il Consolato Generale assiste le numerose imprese
che operano ad Istanbul e nella circoscrizione di
competenza e che guardano con crescente interesse al
mercato turco. Nel 2016 il Consolato Generale ha rilasciato
106.972 visti (il più alto numero di visti rilasciati a cittadini
turchi avviene ad Istanbul), con tempi di lavorazione
estremamente brevi, garantendo particolare attenzione
all’utenza business. Importante altresì il ruolo di indirizzo
e raccordo nei confronti delle Associazioni italiane operanti
ad Istanbul. Il Consolato Generale d’Italia è inoltre
impegnato in attività di promozione della lingua e cultura
italiana, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura,
le tre scuole italiane presenti in loco (dalla materna al
liceo), le scuole di ordinamento turco con insegnamento
parzialmente in italiano e i lettori attivi presso alcune delle
principali università di Istanbul.

Consolato Generale d’Italia ad Istanbul

Palazzo di Venezia, Venedik Sarayı, İstanbul
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İtalya Birliği’nin sağlandığı 1861 yılından bu yana İzmir’de
hizmet veren Konsolosluk, Türkiye Tarihi’nin, özellikle 20.
yüzyıldaki en belirleyici tarihi süreçlerine tanıklık etmiştir.
Zaman içerisinde hizmet yelpazesini genişleten İzmir İtalya
Konsolosluğu, yüzyıllardan beri Türkiye’de bulunan İtalyan
ailelerin torunları olan yurttaşlarının yanısıra turistik
amaçla ülkede bulunan yurttaşlarına ve Türk vatandaşlarına
çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bir yandan tüm yıl boyunca
kenti ziyaret eden ve konsolosluğun hizmet alanında
yerleşik olan onbinlerce İtalyan vatandaşına hizmet
verirken, diğer yandan, 2016 yılında 23.619’a ulaşmış olan
vize sayısıyla da Türk vatandaşlarına ayrı bir hizmet
sunmuştur. Konsolosluk ayrıca, Ankara İtalya
Büyükelçiliğiyle işbirliği içinde ve Türkiye’deki İtalyan
kuruluşlarının desteğiyle (ICE-İtalyan Ticaret Merkezi,
İtalyan Ticaret Odaları, Comites, Kültür dernekleri gibi)
İtalyan kültürü ve ekonomisinin tanıtımını yürütmekte ve
Ege Bölgesinde faaliyet gösteren İtalyan şirketlerine hizmet
vermektedir.

www.consizmir.esteri.it
consolato.izmir@esteri.it

İzmir İtalya Konsolosluğu

Il Consolato d’Italia a Izmir opera in città fin dall’Unità
nazionale italiana nel 1861 e ha dunque attraversato tutti
i momenti cruciali della storia turca più recente. Col tempo,
le funzioni del Consolato si sono ampliate, passando
dall’assistenza ai connazionali residenti – molti dei quali
discendenti di famiglie italiane presenti in Turchia da secoli
– all’erogazione di servizi anche in favore degli italiani “di
passaggio” e dell’utenza turca. Da un lato, infatti, il
Consolato assiste i numerosissimi italiani che, durante
tutto l’anno visitano la città e più in generale la
circoscrizione consolare, che copre un territorio vastissimo
ed include numerose località di primaria importanza per
l’economia ed il turismo turchi. Dall’altro, il Consolato
eroga visti all’utenza locale, avendo raggiunto nel 2016 il
ragguardevole traguardo di 23.619 visti emessi. Il
Consolato, infine, d’intesa con l’Ambasciata ad Ankara e
con il supporto delle varie articolazioni della presenza
italiana in Turchia (ICE, camere di commercio, Comites,
associazioni culturali, ecc.) è da sempre impegnato
nell’attività di promozione della cultura e dell’economia
italiane, nonché nell’assistenza alle imprese italiane che
lavorano nella regione egea.

Consolato d’Italia ad Izmir

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi 1951 yılında imzalanan
İtalya - Türkiye Kültür Antlaşması çerçevesinde Beyoğlu
bölgesinde Casa d’Italia adıyla bilinen tarihi binada
faaliyette bulunmaktadır. Bina, İtalyan mimar Edoarda De
Nari’nin eseri olan art-déco tarzında 200 kişilik bir tiyatro
salonunu da bünyesinde barındırmaktadır. İstanbul İtalyan
Kültür Merkezi İtalyan dili ve kültürünün tanıtımı ve
yayılmasını sağlamakta, Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel
işbirliğine ve böylelikle tarafların birbirlerini daha iyi
tanımalarına katkıda bulunmaktadır. İtalya üzerine, mevcut
üniversite sistemi ve eğitim bursları hakkında bilgiler verir,
farklı sektör ve disiplinleri kapsayan zengin ve çok yönlü bir
kültürel etkinlik programı sunar. İstanbul İtalyan Kültür
Merkezi tüm seviyelerde İtalyanca dil kursları düzenler,
yaklaşık 12.000 kitap içeren bir kütüphaneye sahiptir ve
İtalyan dil sertifikalarının yetkili sınav merkezidir.

www.iicistanbul.esteri.it
iicistanbul@esteri.it

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi

L’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul opera in virtù
dell’Accordo Culturale stipulato tra Italia e Turchia nel 1951
e ha sede nello storico edificio, denominato Casa d’Italia,
nel quartiere di Beyoğlu dove vi è anche un teatro in stile
art-déco, da circa 200 posti, opera dell’architetto italiano
Edoardo Nari. L’Istituto Italiano di Cultura promuove e
diffonde la lingua e la cultura italiana, contribuendo allo
sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione
culturale tra Italia e Turchia. Fornisce informazioni
sull'Italia, sul suo sistema universitario, sulle borse di studio
disponibili, organizzando e attuando un programma di
eventi culturali che include una vasta gamma di discipline
e settori. L’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul offre al
pubblico corsi di lingua italiana, possiede una biblioteca di
circa 12.000 volumi ed è sede degli esami di certificazione
della conoscenza della lingua italiana.

Istituto Italiano di Cultura di Istanbul
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İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı - ICE’nin İstanbul ofisi
İtalyan firmalarının uluslararası ilişkilerini geliştirmek
amacıyla bir dizi faaliyetler gerçekleştirmektedir; bu
faaliyetler İtalyan ve Türk firmalarına hizmet vermek, bilgi
toplayıp iletmek (sektör bazında pazar araştırmaları,
işbirliği olanakları), tanıtım etkinlikleri düzenlemek, Türk
firmalarını İtalya’ya götürmek, eğitim ve kişiye özel
hizmetler olarak tanımlanabilir. Kişiye özel hizmetler
arasında en çok önem verilen İtalyan firmalarının Türk
pazarına girmelerini ve iş ilişkilerini sağlamlaştırmalarını
sağlamaktır. İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı - ICE’nin
İstanbul ofisinde İtalyan firmalara destek veren üç
danışmanlık masası mevcuttur. Bunlar, Türk gümrük
mevzuatına ilişkin tüm bilgiledirmeleri sunan Gümrük
Mevzutı Masası, marka ve patent tescili konularında İtalyan
firmaları bilgilendiren Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma
Masası ve İtalya'da doğrudan yatırım yapmak isteyen Türk
firmalarına destek veren FDI masasıdır.

www.iceistanbul.com
istanbul@ice.it

İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı-ICE

L'ufficio di Istanbul dell'ICE, l'Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
realizza una complessa serie di attività che vanno
dall'assistenza a imprese italiane e locali alla raccolta e
divulgazione di informazioni (indagini di mercato settoriali,
guide, congiuntura), dalla realizzazione in loco di iniziative
promozionali all'organizzazione di missioni di operatori
locali in Italia, dalla formazione ai servizi personalizzati.
Particolare importanza rivestono i servizi per supportare
le imprese italiane ad entrare e a radicarsi nel mercato
turco. Presso l'ICE Agenzia di Istanbul sono attivi tre Desk
che forniscono assistenza specialistica alle aziende italiane.
In particolare il Desk Ostacoli al Commercio cura tutte le
tematiche relative alla normativa doganale turca, il Desk
per la Tutela della Proprietà Intellettuale informa e assiste
le imprese italiane nella registrazione e tutela di marchi e
brevetti e il Desk FDI assiste le aziende turche interessate
ad investire in Italia.

ICE-Agenzia

İtalya merkezli ihracat kredisi kuruluşu SACE (CDP grubu),
ihracat operasyonlarını ve uluslararası faaliyetleri
desteklemeye yönelik geniş hizmet yelpazesine sahip bir
sigorta ve finansal hizmetler sağlayıcısıdır. Bu hizmetlerin
arasında ihracat kredisi, kredi sigortası, siyasi risk sigortası,
finansal teminatlar, kefalet ve faktoring de yer almaktadır.
SACE, 189 ülkede değeri 78 milyar avronun üzerinde
sigorta işlemleriyle, çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan 20.000’i
aşkın İtalyan şirketine hizmet vermektedir. Özellikle altyapı,
sağlık, petrol ve doğalgaz, otomotiv, leasing, demir-çelik
sektörlerinde yer alan, değeri 3 milyar avroya yaklasan
sigortalı işlemler ve teminatlı yatırımlardan oluşan SACE
portföyüyle Türkiye, SACE’nin en önem verdiği pazarlardan
biridir. SACE İstanbul ofisi Türkiye’de 2010 yılından beri
faaliyet göstermekte ve yerel know-how birikimiyle
müşterilerimizin işletme ihtiyaçlarının karşılanmasına
destek sağlamaktadır.

www.sace.it
istanbul@sace.it

SACE

La SACE è una società di credito d’esportazione avente la
sua sede in Italia (Gruppo CDP) e fornisce servizi
assicurativi e finanziari a sostegno di una vasta gamma di
operazioni internazionali e di esportazione. Fra questi
servizi sono inclusi crediti d'esportazione, assicurazione del
credito, assicurazione contro i rischi politici, garanzie
finanziarie, fideiussione e factoring. La SACE serve oltre
20.000 imprese italiane, soprattutto le PMI (piccole e
medie imprese), con oltre 78 miliardi di euro di transazioni
assicurate in 189 paesi. La Turchia è uno dei mercati chiave
nel portafoglio della SACE, con circa 3 miliardi di euro in
transazioni assicurate e investimenti garantiti, soprattutto
nei settori delle infrastrutture, della sanità, oil & gas,
automotive, leasing, ferro ed acciaio. Oltre alle sue attività
operative in Turchia, la SACE, grazie all’apertura del suo
ufficio a Istanbul nel 2010, offre un know-how locale ai
nostri clienti, garantendo sempre il suo sostegno per
soddisfare le loro esigenze di business.

SACE
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İstanbul’da yer alan IMI Devlet Fen Lisesi ve Galileo Galilei
Fen Lisesi, İtalya’nın birleşmesinin öncesinde kurulmuş
olup, eğitimlerini halen başarıyla sürdürmektedir. Her iki
okulda da Türk ve İtalyan eğitim ve pedagojik sistemlerinin
bir sentezi ile eğitim verilmekte olup, dersler İtalyanca,
Türkçe ve İngilizce verilmektedir. Eğitim döneminin
sonunda hem İtalya hem de Türkiye’de geçerli bir lise
diploması verilmektedir. Bunların dışında, Konsolosluk
binalarının arasında bir İtalyan devlet ortaokulu ve Marco
Polo özel anaokulu ve ilkokulu yer almaktadır.

İzmir’de ise “Scuola Italiana”, anaokul ve ilkokul düzeyinde
eğitim vermektedir.

İtalyan Okulları

Ad Istanbul sono presenti sin dall’epoca preunitaria il Liceo
Scientifico Statale IMI (Istituti Medi Italiani) ed il Liceo
Scientifico Galileo Galilei paritario. Entrambi offrono una
sintesi dei sistemi scolastici e pedagogici turco e italiano,
le materie vengono insegnate in italiano, turco ed inglese
e, alla fine del percorso scolastico, viene rilasciato un
diploma d’istruzione secondaria riconosciuto
congiuntamente da Italia e Turchia. All’interno degli spazi
degli edifici consolari vi sono anche una scuola media
statale italiana, il cui curriculum è conforme a quello
nazionale, e la scuola privata dell’infanzia e primaria Marco
Polo.

Ad Izmir è attiva la "Scuola Italiana", a livello infanzia e
primario.

Le Scuole Italiane

Türkiye’de İtalyan Ticaret Odası 1885 yılında kurulmuştur.
Merkezi İstanbul’da olmakla beraber Ankara’daki
Büyükelçilik bünyesinde de bir ofisi bulunmaktadır. 1973
yılında İtalyan Hükümeti tarafından resmi olarak
tanınmıştır. Bugün 650 aktif üyesi bulunan Oda, Türkiye’de
birçok İtalyan Ticaret Odası’nı ve kurumunu temsil
etmektedir. Gerçekleştirdiği sayısız aktivitelerle İtalya ve
Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeyi ve
güçlendirmeyi hedeflemektedir.

www.cciist.com
cciist@cciist.com

Türkiye’de İtalyan Ticaret Odası

La Camera di Commercio Italiana in Turchia è stata fondata
nel 1885 e ha sede a Istanbul, con un ufficio ad Ankara
presso l’Ambasciata. Nel 1973 è stata ufficialmente
riconosciuta dal Governo Italiano e ad oggi conta circa 650
imprese associate. La Camera rappresenta in Turchia
numerose Camere di Commercio ed enti italiani. Con le
sue attività mira a sviluppare e ad incrementare gli scambi
ed i rapporti commerciali tra l’Italia e la Turchia.

Camera di Commercio Italiana in Turchia 

1994 yılında kurulan İtalyan Ticaret Odası İtalyan
Hükümeti’nce 1997 yılında resmi olarak tanınmıştır.
Dünyadaki İtalyan Ticaret Odaları Birliği’ne kayıtlı olan
Oda’nın ana hedefi Türkiye ile İtalya arasında ticari,
ekonomik ve yatırımlarla ilgili ilişkilerin gelişmesi için
faaliyetlerde bulunmaktır. İzmir İtalyan Ticaret Odası 2003
yılından bu yana ISO 9001 - 2008 Sertifikası’na da sahiptir.

www.cciizmir.org
infocciizmir@cciizmir.org

İzmir İtalyan Ticaret Odası

La Camera di Commercio Italiana di Izmir è stata fondata
nel 1994 e riconosciuta dal Governo Italiano nel 1997.
Registrata presso l’Associazione delle Camere di
Commercio Italiane nel Mondo, il suo obiettivo principale
è di realizzare attività volte a favorire le relazioni
economico-commerciali e gli investimenti tra l’Italia e la
Turchia. Dal 2003 la Camera di Commercio Italiana di Izmir
è in possesso della certificazione ISO 9001 - 2008.

Camera di Commercio Italiana di Izmir
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La presente Pubblicazione è stata realizzata dall’Ufficio Economico e Commerciale dell’Ambasciata d’Italia ad
Ankara con il prezioso sostegno dei partner privati che hanno reso possibile questa iniziativa.

Si ringraziano, in particolare, Esra Çankaya (IKSV  - Fondazione per la Cultura e l’Arte di Istanbul), Firdevs Ev (Istituto
delle Ricerche di Istanbul e Museo Pera), Angela Felice (Centro Studi Pier Paolo Pasolini Casarsa della Delizia),
İlknur Okan (Türk Futbol Federasyonu), Carla Scicchitano e Biancamaria Santese (Museo Pietro Canonica a Villa
Borghese - Comune di Roma).

••••••••••••••••••••••••

Bu yayın İtalya Büyükelçiliği’nin Ekonomi ve Ticaret Ofisi tarafından hazırlanmış olup, değerli katkıları ile bu
inisiyatifin gerçekleşmesini sağlayan özel şirketlere teşekkürlerimizi sunarız.

Aynı zamanda bizden değerli yardımlarını esirgemeyen Esra Çankaya (İKSV  - İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı), Firdevs
Ev (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi), Angela Felice (Pier Paolo Pasolini Araştırmalar Merkezi), İlknur
Okan (Türk Futbol Federasyonu), Carla Scicchitano ve Biancamaria Santese’ye (Roma Belediyesi Villa Borghese
Pietro Canonica Müzesi) özellikle teşekkürü bir borç biliriz.
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