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מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

נעמי לירן

בתי קולנוע
באסתאנבול בבעלותם
ובניהולם של יהודים,
1945–1908
מבוא
כבר בשנת  ,1896כשנה לאחר הקרנת סרט הקולנוע הראשונה בפריז ,החלו
להקרין סרטים בארמון האימפריאלי באסתאנבול 1.עַיישֶה עֹותְ'מַאנ ְאֹולּו ,בתו
של הסֻלטאן ַעּבְד אל ַחמִיד השני ,סיפרה על ההתרגשות שאחזה באנשי הארמון
כאשר המקרן 'הטיל אור וצל על הקיר' 1897 2.היא השנה שבה מציינים
חוקרי ההיסטוריה של הקולנוע התורכי את הולדת הקולנוע בבירת האימפריה
העות'מאנית .בשנה זו נערכה ההקרנה הציבורית הראשונה ,במסבאת 'ספונק'
( ,)Sponeckמול בית הספר 'גלאטסראי' ( ,)Galatasarayברחוב הקוסמופוליטי
המודרני של אסתאנבול ,גרנד רו דה פרה ( 3.)Grande rue de Péraההקרנה
נערכה ביזמתו של נציג חברות הסרטים 'פתה' ( )Pathéו'לומייר' ()Lumière
זיגמונד ויינברג ( 4,)Weinbergצלם יהודי פולני בעל אזרחות רומנית .לימים
*
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המאמר מבוסס על עבודת מוסמך שכתבתי באוניברסיטת
חיפה בהנחיית פרופ' מינה רוזן .תרגם מלדינו מר ישראל
מצליח ,לימים מנהל בית הספר התיכון שבו למדתי ,ומתורכית
תרגמה רעייתו ,גב' טליה מצליח ילידת איזמיר .תודותי לכולם.
תוראוול ,עמ'  .181לענייני במאמר זה אין צורך בהבחנה בין
סרטים אילמים לסרטים מדברים ,ועל כן אשתמש במונח
קולנוע לאורך כל המאמר אף שבראשית התקופה מדובר
בראינוע.
נזי ,עמ' .533
גקמן ,תולדות ,עמ'  ;26–25תוראוול ,עמ' .181
תוראוול ,עמ' 181
פעמים ( 118תשס"ט) ,עמ' 47-9
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נחשב ויינברג חלוץ תעשיית הקולנוע העות'מאני .הוא היה הראשון מקבוצת
אנשי עסקים יהודים שהכניסו את הקולנוע לאסתאנבול .אנשי עסקים אלה
כמעט לא עסקו ביצירה קולנועית אמנותית (בימוי ,משחק ,צילום וכדומה)
אלא בעיקר בתחום ההפצה וההקרנה .מקצתם היו מפיקי סרטים .מאמר זה
חושף לראשונה באופן מרוכז את סיפורם.
אעסוק במאמר בפרק הזמן שמשלהי התקופה העות'מאנית עד כינונה
של הרפובליקה התורכית וביסוסה ,במרחב הפנאי  -שבו התקיימו פעילויות
התרבות  -באסתאנבול ,מרחב שהשתרע בין כיכר טונל ( )Tünelלכיכר
טקסים ( )Taksimשברובע פרה (ּ ,)Péraבֵייאֹולּו בפי התורכים ( ,Beyoğluבן
5
הביי).
לאוכלוסיות רחבות היה הקולנוע בתקופה זו אחת ההמצאות הטכנולוגיות
המופלאות ,ובאמצעות התמונה הנעה נחשפו רבים באופן המוחשי ביותר
למודרניות ולתרבות המערבית 6.כדי לשרטט את דיוקנם של אנשי העסקים
היהודים שהביאו את הקולנוע לאסתאנבול אדרש גם לאופיו של המרחב
העירוני שבו פעלו ,ובתוך כך אברר את תרומתם לתרבות העירונית הכללית.
אנסה להסביר מדוע עסקו בהיבט המסחרי של הקולנוע ,ומדוע מבין יהודי
אסתאנבול דווקא המהגרים עסקו בקולנוע .כן אציע כמה סיבות אפשריות
לבחירה בשניים מתוכם להנהגת הקהילה .ונוסף על כך אדון במשמעות
הופעתם בעיר והיעלמותם מנופה הכללי לאחר מכן.
למעשה עד כה לא נעשה מחקר משולב על יהודים ,תורכים וקולנוע.
המקורות המעטים שהוזכר בהם חיבור זה הציעו בעיקר מידע .שמונת הכרכים
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דווייט ,עמ'  .171מקור השם בתואר ביילו ( ,)Bayloשניתן
לנציגי ונציה בקונסטנטינופול ,ושפירושו המילולי :פקיד בית
המשפט ,או :מנהל המשק .התורכים הפכו את השם Baylo
ל־ ,Bey Oğluשפירושו בתורכית :בן הביי ,על שם לואיג'י
גריטי ( ,)Girittiשהיה בנו של הדֹוגֶ 'ה של ונציה ,ושימש ביילו
ימן המפואר .מעונו המפואר של לואיג'י גריטי
בתקופת ֻס ִל ַ
שכן סמוך לכיכר טקסים של היום .בייאולו ,שמו התורכי של
הגרנד רו דה פרה ,שימש בפי התורכים אף כשמו של רובע
פרה.
לרנר .בספרו דוגמאות רבות .למשל מרואיין סורי אמר על
הקולנוע' :כאשר אנו רואים את החיים של האנשים במערב,
ואחר כך משווים לחיינו ,אנו מגלים שעלינו לעבור דרך ארוכה
מאוד עד שנשיג את הרמה שלהם .הסרטים הם עבורנו כמו
מורה האומר לנו מה לעשות ומה לא לעשות' (שם ,עמ' .)54
וראו :זנד ,עמ' .34
נעמי לירן  /בתי קולנוע באסתאנבול

של 'אנציקלופדיית אסתאנבול' שימשו כתחנה ראשונה במחקר 7.יש בהם
בין היתר ערכים מפורטים על בתי הקולנוע הראשונים בעיר .מידע זה סלל
את הדרך לתחנות הבאות במחקר ,מתוך ידיעה שבתחילת דרכו של הקולנוע
התורכי היו פעילים בתחום מספר יהודים.
ספרו של מֻצ ַטפַא ג ֶקמֶן 'תולדות הקולנוע התורכי' שימש כלי עבודה
עיקרי במחקר 8.גקמן פרסם בספרו רשימות כרונולוגיות מפורטות על כל בתי
הקולנוע באסתאנבול משנת  1908ואילך .חומר נוסף על תולדות בתי הקולנוע
באסתאנבול מצוי בספרו של ּבּורצַ'ק אֶווֶרן 'היכלי החלומות' 9.הספר מתמקד
בתיאור בתי הקולנוע הישנים באסתאנבול וההווי שנוצר סביבם ,ובתצלומים
שנדפסו בו ניכר הפאר שאפיין כמה מבתי הקולנוע שפעלו באסתאנבול
בשנות העשרים' .משפחת הקולנוע' ,ספרו של ג ֶקהַן אַקצ'ּוַרה ,מתמקד בצעדיו
הראשונים של הקולנוע באסתאנבול' 10.בייאולו  '1930הוא אלבום תצלומים
11
המתאר את החיים בבייאולו ,הרחוב הראשי של אסתאנבול בשנות השלושים.
בתמונות שבספר ניתן לראות כי ברחוב פעלו חנויות ,מועדונים ,מסעדות ובתי
קולנוע ,ואנשים בחליפות אירופיות היו עסוקים בקניות ,ריקודים ,מוזיקה,
אכילה ושתייה .בספרים אלו הוזכרו כמה מאנשי הקולנוע היהודים ,בעיקר
̇
ויינברג ,פרננדו פרנקו ( ,)Frankoהאחים איפקצ'י (
 12,)Ipekçiהוגו ארדיטי
( ,)Arditiאלברט שאלתיאל ( )Saltielוז'ן להמן (.)Lehaman
 7אנציקלופדיית אסתאנבול.
 8גקמן ,תולדות.
 9אוורן ,היכלי החלומות.
 10אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע.
 11אוזדמר.
 12משפחת איפקצ'י השתייכה לכת הדונמה ( ,)dönmeכת יהודים
שהתאסלמו באמצע המאה השבע עשרה בעקבות שבתי
צבי .פעילותם התרכזה בסלוניקי ,וכדי לשמור על הייחוד של
הכת ,נמנעו מלהתחתן עם מוסלמים או עם יהודים .אמונתם
התבססה על שמונה עשרה מצוות ,מעין וריאציה לעשרת
הדיברות .הם קיימו רבים מציוויי התורה ,ועל כן סברו רבנים
רבים שאפשר להשיבם ליהדות .באמצע המאה התשע עשרה
התבוללו רוב העשירים והמשכילים מקרבם בחברה התורכית
העות'מאנית .ראו :שואו ,היהודים ,עמ'  .178–177בעקבות
הסכם לוזן ( )1923נאלצו הדונמה לעזוב את סלוניקי ולהגר
לתורכיה .אף שדתם דת האסלאם וחינוכם מוסלמי ,משנות
העשרים עד שנות הארבעים של המאה העשרים נדונה
בעיתונות ובפרלמנט בתורכיה בעיית זהותם של הדונמה :אם
הם מוסלמים אמתיים או יהודים נסתרים ,אם הם תורכים או
זרים .ראו :בר ,עמ'  .683הם הואשמו גם בהחדרת החילוניות
פעמים ( 118תשס"ט)
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התיעוד הדקדקני והנוסטלגי של בתי הקולנוע הראשונים באסתאנבול
משקף את הכבוד שרוחשים החוקרים ובני העיר לעברם התרבותי .רוב הספרים
שצוינו לעיל נכתבו ועוצבו עבור המקומיים ,ונועדו להימכר בחנויות הספרים
בעיר .בספרים אלו קיים מידע מפורט על שמו של כל אחד מבתי הקולנוע,
שנת פתיחתו ,מיקומו ,זהות בעליו ומנהליו ,סרטים ומופעים שהוצגו בהם
ותיאורים ותצלומים של הארכיטקטורה ועיצוב הפנים .ברוב הספרים תוארו
ריטואל ההליכה לקולנוע באותם זמנים וההווי שנוצר סביב בתי הקולנוע .יש
בספרים הללו גם סקירות על תולדות בתי הקולנוע לאורך השנים ,עד הריסתם
או הסבתם למטרות אחרות; מעטים הם בתי הקולנוע שפעלו באותם ימים,
וששרדו בימינו.
ספרים ומאמרים המתמקדים במעורבותם של היהודים בתעשיית הקולנוע
התורכי נכתבו על ידי חוקרים תורכים בלבד .אחד מספריו של אוורן' ,זיגמונד
ויינברג' 13,עוסק בדמותו של היהודי חלוץ הקולנוע התורכי .בכתב–העת
'אסתאנבול' התפרסם מאמר שכתב אקצ'ורה על ארדיטי ושותפו להמן ובו
תיאור פעילותם הבלתי נלאית של השניים באסתאנבול בשליש הראשון של
14
המאה העשרים בעסקי המועדונים ,התאטרון והקולנוע.
מודעות הפרסומת לקולנוע בעיתונות היהודית בת התקופה הן מקור ראשוני
חשוב ללימוד אופן השתתפותם של הקהל היהודי ושל מנהלי בתי הקולנוע בחיי
החברה והתרבות באסתאנבול ובעיקר באזור פרה .מתוכן המודעות ניתן ללמוד
גם על שמות בתי קולנוע ,מיקומם ,זהות מנהליהם ונושאי הסרטים שהוקרנו
בהם .לא פעם נלוו למודעות הערות ודברי הסבר על הסרט המשקפים את רוח
התקופה וכן את התפיסות האידאולוגיות והפוליטיות של מנסחי הפרסומות.
יש להניח כי המנהלים או הבעלים של בתי הקולנוע הם שהיו אחראים לניסוח
והמערביות לתורכיה ,בקנוניה כלכלית עולמית יהודית־
דונמה ועוד .ראו :לנדאו ,עמ'  .115–112פרסומים אנטישמיים
ואנטי־דונמה הופיעו אף בשנות השמונים והתשעים של
המאה העשרים .ראו :שם ,עמ'  .115רבים מבני הדונמה רואים
עצמם שייכים לגזע היהודי .ראו :באלי ,עמ'  .322הדונמה היו
אפוא בעלי זהות כפולה ,יהודית־מוסלמית .מוצאם היהודי,
קרבתם המסוימת ליהדות ,ידיעת שפת הלדינו (ראו :לנדאו,
עמ'  ;111באלי ,עמ'  ,)322 ,320עסקיהם עם יהודים בני
עירם ,בתי הקולנוע בהנהלתם שפרסמו בעיתון 'איל טיימפו'
סרטים בנושאים תנ"כיים ויהודיים מובהקים – כל אלה גרמו
לי להכניסם לרשימת היהודים שעסקו בתעשיית הקולנוע
התורכי בראשית דרכו.
 13אוורן ,זיגמונד.
 14אקצ'ורה ,ארדיטי ,עמ' .74–70
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קולנוע 'גלוריה' שבבייאולו ,הרחוב הראשי שוקק החיים של אסתאנבול בשנות השלושים,
נוהל על ידי פרננדו פרנקו .1930 ,תצלום מתוך הספר 'בייאולו '1930

זיגמונד ויינברג

פעמים ( 118תשס"ט)
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המודעות .המודעות ששימשו מקור בעבודה זו פורסמו בעיתונים 'אֵיל ְטי ֶימְּפֹו'
(' ,)1930-1911אֵיל ג'ּוג ֵיטֹון' (' ,)1930-1928לַה ּבֹוז די אֹוְרי ֵינְטֵי' ()1933-1931
ו'ל'אורור' (.)1920 ,1919 ,1915 ,L’Aurore
גרנד רו דה פרה ,מרחב הפעילות של הבעלים
והמנהלים היהודים של בתי הקולנוע
בדצמבר  ,1895שישה חודשים אחרי הקרנת סרט הקולנוע הראשונה בפריז,
הכשירו האחים לומייר כ– 150מפעילים ,כדי שיציגו בערים מרכזיות בצפון
אפריקה ,באסיה ובאמריקה הלטינית את פלאי הסינמטוגרף .עד סוף שנות
העשרים של המאה העשרים היו הסרטים אילמים ,והדבר הקל את הפצתם
בכל מקום ,ולכן ההיסטוריה של הקולנוע בעולם השלישי דומה לזו שבעולם
15
המערבי.
עד מהרה נוצרה תרבות פנאי חדשה .טיולים ברחובה הראשי של העיר
הסתיימו לא פעם בבתי קפה ,בבתי קזינו או באולמות נשפים שבהם הוקרנו
הסרטים הראשונים 16,ובתוך זמן קצר נפתחו אולמות שיועדו מלכתחילה
להקרנת סרטים .בשנת  1896נוסד באלג'יריה הסינמטוגרף הראשון במזרח
התיכון .שנה מאוחר יותר הוקם באלכסנדריה סינמטוגרף 'לומייר' ,והוקרנו
בו סרטים באופן סדיר .בשנת  1906הקימה בקהיר חברה 'פתה' הצרפתית
בית קולנוע ראשון .בשנת  1908פתח יהודי מצרי קולנוע בירושלים שנקרא
'אֹוַרקל' 17.ב– 30בינואר  1908פתחו האחים פתה מפריז באסתאנבול ,בשכונת
טפבאשי ( ,)Tepebaşıאת 'קולנוע תאטרון האחים פתה' (Cinema Théatre
 .)Pathé Frèresהיה זה האולם הראשון בתורכיה העות'מאנית שפעל ברציפות
כקולנוע.
'קולנוע תאטרון האחים פתה' נוהל בשמונה שנותיו הראשונות בידי
ויינברג 18.וגם מאוחר יותר ניהלו את הקולנוע יהודים :להמן ניהל אותו בשנים
 ,1924-1918ואז נקרא הקולנוע 'אמפי' ( ,)Amfiובשנת  1924עבר הניהול
19
לידי הנרי חביב ( ,)Habibושמו של הקולנוע שונה ל'אסרי' (.)Asri
כשנתיים לאחר עליית 'התורכים הצעירים' ,שהתרחשה בשנת ,1908
החלה חגיגת הקולנוע בעיר .יוונים ,ארמנים ויהודים הם שעסקו במלאכה.
15
16
17
18
19
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ארמס ,עמ' .4
זנד ,עמ' .34
שפיק ,עמ' .10
אוורן ,זיגמונד ,עמ' .51
אוורן ,פתה.
נעמי לירן  /בתי קולנוע באסתאנבול

בעורק הדינמי ,הקוסמופוליטי של העיר ,בגרנד רו דה פרה ,במעלה הרחוב
בין בית הספר 'גלאטסראי' לכיכר טקסים ,התפתחה שדרת בתי הקולנוע של
אסתאנבול .בשנים  1914-1911נפתחו בזה אחר זה אולמות קולנוע ,כגון
'קרקס' ( ,Cirqueנקרא גם 'תאטרון הקרקס החדש' [Théatre de Nouveau
 )]Cirqueבהנהלת ארדיטי' 20,אוריינטו' (' 21,)Orientauxסנטרל' (,)Central
שנחשב לזול ביותר בבייאולו ,ושהגבירות הלוונטיניות הזהירו שמי שהולך
לקולנוע זה עלול להידבק בכינים' 22,אידאל' ( ,)Idealככל הנראה באולם
התאטרון שנוהל על ידי ארדיטי ולהמן' 23,גומון' ( )Gaumontבהנהלת פרנקו,
'אמריקן' (' ,)Américainאקליר' (' ,)Éclairפאלאס' ( ,Palaceשיש הטוענים
שנפתח בשנת  )1915בהנהלת ויינברג 24ו'מג'יק' ( ,Magicשיש הטוענים
25
שנפתח בשנת  )1920בהנהלת פרנקו.
שדרת בתי הקולנוע התפתחה במרחב שבו הילכו נציגי איטליה ,אוסטריה,
רוסיה ,הולנד ,פולין ,שוודיה ואנגליה ואנשי פמליותיהם בדרכם לשגרירויות
ולקונסוליות ששכנו במורד הרחוב או בסמוך לו ,ושרובן נוסדו במאה התשע
עשרה 26.נוצרים מקומיים וזרים עברו ברחוב בדרכם אל הכנסיות הרבות
שקמו בו 27.תיירים וטיילים לנו בבתי המלון שנבנו שם ,והמפורסם שבהם
היה מלון 'טוקטליאן' ( ,)Tokatlıyanשהקימה משפחה ארמנית בשנת
 .1892ביציאה מכיכר טקסים שכן בית החולים הצרפתי 28,ולא רחוק ממנו
היה בית החולים הגרמני .תלמידי תיכון בני המעמדות השליטים ,מורים
29
ואינטלקטואלים מהדמויות הראשיות בעולם המדע והספרות התורכי
עברו בגרנד רו בלכתם אל בית הספר התיכון המפורסם 'גלאטסראי' ובשובם
ממנו; בבית ספר זה ,שנבנה בשנת  1868על ידי העות'מאנים ,ניתן לראשונה
31
באופן רציני חינוך מודרני בלשון מערבית למוסלמים ,נוצרים 30ויהודים.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ראו תצלום מתוך 'אנואר אוריינטל'  :1911גקמן ,קולנוע ,עמ'
.220
שם ,עמ' .20
אוזדמר ,עמ' .32
אקצ'ורה ,ארדיטי ,עמ' .73–72
גקמן ,קולנוע ,עמ' .26–20
אוורן ,מג'יק.
דווייט ,עמ' .173
ברוסנן ,ייל ופלנקט ,עמ' .67–63
שם ,עמ' .63
לואיס ,עמ' .147
שם ,עמ' .99
כרמי ,עמ' .72
פעמים ( 118תשס"ט)
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על פי מספרם של הבנקים ברחוב שתועדו במדריך התיירים 'מַמּבּורי' בשנת
 - 321929בהשוואה לבנק היחיד שתועד בשנת  - 331914ברור כי הרחוב
התפתח למרכז עסקים תוסס ,ואנשי עסקים ובנקאים מן הסתם התהלכו בו
בגאווה מופגנת בחליפותיהם המודרניות .תושבי העיר ,בעיקר לא מוסלמים
וזרים ,פקדו את מועדוני החברים הרבים שהוקמו ברחוב ,ואשר הציעו מגוון
פעילויות בתחומי הספורט ,הלימודים והבידור 34.אחד המפורסמים שבהם
היה 'חוג המזרח' ( 35.)Cercle d’Orientבפרה הוקמו גם מועדוני ימק"א
לגברים ולנשים ,והם היו מקום מפגש בין–לאומי ,ובין השאר היו בהם חברים
יהודים רבים 36.בגרנד רו היו גם ספריות ששירתו את בני הלאומים השונים
שגרו בעיר 37.אנשי האליטות ביקרו בתאטראות שפעלו ברחוב ,ובהם למשל
'תאטרון צרפתי' ( ,)Fransiz Tiyatrosuאשר הוקם בלב הגרנד רו בשנת
 ,1840ושנחשב התאטרון העות'מאני הראשון 38.בתי קפה ,מסבאות ומסעדות
שהיו פזורים לאורך הרחוב 39היוו מקור משיכה לתושבי העיר בעיקר מבני
40
המיעוטים ,פליטים ,תיירים וחיילים זרים ,שהתנהגו לעתים כאדוני העיר.
32
33
34
35
36

37

38
39
40
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ממבורי  ,1929עמ' .403–402
בדקר ,עמ' .130
שם ,עמ'  ;125ממבורי  ,1929עמ' .405
בדקר ,עמ' .125
בקרב חברי המועדון נמנו  517יוונים 319 ,ארמנים ו־177
יהודים .עוד היו במועדון חברים רוסים ,אנגלים ,תורכים,
אמריקנים ,איטלקים ,צרפתים ואחרים .המועדון הציע מגוון
פעילויות רחב :סרטים ,קונצרטים ,משחקי שחמט ,צילום,
בולאות ,מוזיקה ,ספורט ,אפשרויות לינה ועוד .במקום פעל
גם בית ספר יום וערב .החברות במועדון ימק"א נחלקו
כדלקמן 320 :ארמניות 250 ,יווניות 123 ,יהודיות והשאר בנות
לאומים אחרים .ראו :הנטינגטון ,עמ' .161–156
ספרייה בריטית ,ספרייה גרמנית בשם 'קרון' (,)Caron
'ספריית האחיות כהן' ( ,)Cohen Soeursספרייה איטלקית
ששמה 'פורנרה' ( ,)Fornaraספרייה לספרים בצרפתית
ובשפות אחרות שנקראה 'הספרייה הגדולה מונדיאל'
( ,)Grande Librairie Mondialeוכן 'ספריית ריימונד' (.)Raymond
ראו :ממבורי  ,1929עמ' .409–408
שואו ,היסטוריה ,עמ' .129
בדקר ,עמ' .124–123
למשל בסוף מלחמת הבלקן שירתו גרמנים רבים בצבא ובצי
העות'מאני .ראו :מנסל ,עמ'  .372וכפי שסיפר מורגנטאו
בזיכרונותיו ,הם לא הסתירו את כוונותיהם להיות אדוני העיר.
הם גדשו את מקומות הבילוי והשעשועים וחגגו בשתיית
כמויות גדולות של שמפניה .את הבילוי סיימו בטיול ברחובות
נעמי לירן  /בתי קולנוע באסתאנבול

41

לעומת אלו בלטו בפשטותם איכרים מאנטוליה ,פועלים ,סבלים ,מוכרי מים
ואנשים מהפריפריה ומרבעים אחרים בעיר ,שעמלו קשה להרוויח את לחמם,
וחיילים תורכים שעד שנות העשרים התאמנו בשטח צבאי בכיכר טקסים,
ולאחר מכן ,עד שנות השלושים ,השתכנו במבני מגורים באזור שבו נמצא היום
מרכז ַאתַא תּורּכ ,בצד המזרחי של כיכר טקסים .באזור זה היו בתי קברות של
מוסלמים ומיעוטים ,שהיוו מוקד לטְקסים ,הלוויות ותהלוכות ,עד להריסתם,
42
בשנת .1920
'שאנז אליזה של המזרח' ,כך כונה לעתים הגרנד רו ,אף שבחזותו לא
דמה כלל לשדרה המפורסמת שבפריז 43.הרחוב עצמו ,סיפר גסטון ֶדׁשַם בשנת
 ,1913רחב וישר רק בקצהו הצפוני ,וכדי להגיע לחלק זה צריך לעלות עלייה
קשה ,המרוצפת באבנים חדות מדי להולכי רגל ,ולרוכבי סוסים הרחוב כמעט
בלתי עביר .דשם הציג רשימה של סיבות למהומות ברחוב :פרחחים ,אנשים
שנתקלו זה בזה ,סבלי מים וסבלי קרשים ,פגיעת סוס ,ונוסף על הכול ,כלבים,
שהם בעלי הרחוב 44.עם זאת רכבת תחתית שירתה את תושבי אסתאנבול
כבר בשנת  - 1875כמעט דור לפני שהוקמה הרכבת התחתית בניו–יורק- 45
והקלה את העלייה הקשה מגשר גלאטה ( )Glataאל הגרנד רו .הריסון
גריסוולד דווייט סיפר בספרו שיצא לאור בשנת  ,1915כי הגרנד רו הורחב
בצורה ניכרת 46,אולם עדיין בולטים בו הניגודים בין מזרח למערב ,בין מודרני
לימי הביניים :מכונית עלולה להתנגש בעגלת שוורים או באפריון; הולכי רגל
נאלצים להמתין בדרכם עד שיחלפו אנטולי ופסנתר על גבו או עדר כבשים
החוצה את הכביש; קבוצה של מכבי אש צופרים בקול אצים ברחובות ערומים
למחצה 47.ובכל זאת בשנים  1918-1913השתפרה באופן ניכר איכות החיים,
לא רק ברובע פרה האירופי ,אלא גם בשאר חלקי העיר .סטנפורד שואו טען
כי כבר בתחילת מלחמת העולם הראשונה השיגה אסתאנבול מבחינה זו את
48
מרבית בירות אירופה.

41
42
43
44
45
46
47
48

העיר בשעות הלילה המאוחרות ,כשהם שרים שירים גרמניים
פטריוטיים .ראו :מורגנטאו ,עמ' .102 ,64 ,63
דשם ,עמ' .47–46
צ'ליק ,טקסים.
צ'ליק ,אסתאנבול ,עמ' .134–133
דשם ,עמ' .47–46
דווייט ,עמ' .176
שם ,עמ' .179
שם ,עמ' .182–181
שואו ,היסטוריה ,עמ' .306
פעמים ( 118תשס"ט)
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בשנת  ,1914השנה הראשונה למלחמת העולם הראשונה ,נבנו ונפתחו
בבייאולו כאמור בתי הקולנוע 'פאלאס'( 49בשנת  1925נקרא 'שיק' [,)50]Chic
שנחשב הבניין הראשון בבירה שתוכנן ונבנה כבית קולנוע' 51,לוקסמבורג'
(' ,Luxembourgגומון' לשעבר ,בשנת  1930נקרא 'גלוריה' [ ,]Gloryaובשנת
' - 1933סראי' [ )52]Sarayו'מג'יק' (יש אומרים שנפתח בשנת  ,1920ובשנת
 1933נקרא 'תורכ' [ ,)]Türkשאף הוא היה מראשוני הבניינים שנבנו מלכתחילה
לשמש בית קולנוע 53.שלושתם נוהלו בידי יהודים .ויינברג ניהל את קולנוע
'פאלאס' 54,שנקרא גם קולנוע 'המראות' ,מפני שהכניסה אליו הייתה מקושטת
במראות 55.ממודעה בעיתון עולה כי לבית הקולנוע החדש היה כוח משיכה רב
לא רק בשל יופיו ,נוחותו ויתרונותיו האחרים ,אלא גם בזכות המנהל ויינברג,
שהספיק לקנות לו שם בקרב תושבי העיר 56.פרנקו ניהל לסירוגין את קולנוע
'לוקסמבורג' כנראה כבר משנת  ,1913כאשר עוד נקרא 'גומון' 57.הקולנוע
הופעל על ידי חברת 'בתי הקולנוע של פרנקו במזרח' (Franko Eastern
 ,)Cinemasשהייתה בבעלות פרנקו 58.בשנת  1933הופעל הקולנוע על ידי
חברת 'פיאה פילם' ( ,)Fea Filmשהייתה בבעלות פרנקו ושותפו אֶמין אניס
אייטן ( 59.)Enis Aytanאולם הקולנוע שימש גם לקונצרטים והצגות ,ובין
האמנים שהופיעו בו היו טינֹו רֹוסי ,ג'וזפין בייקר ומוריס שבלייה 60.בשנת
 1915הופעל 'קולנוע–קרקס וריאטיה' ( )Cirque-Cinéma Variétésבטקסים
על ידי נעים מנשה ( 61.)Ménasséואולם התאטרון בגרנד רו שנוהל על
ידי ארדיטי ולהמן כבר משנת  62,1907הוסב באותה שנה לקולנוע 'רויאל'
( ,)Royalולפני כן נקרא 'אידאל' .בשנת  1921שונה שמו לקולנוע 'וריאטיה'
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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אוורן ,זיגמונד ,עמ'  ;69אוורן ,היכלי החלומות ,עמ' .25
גקמן ,קולנוע ,עמ' .22
אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע ,עמ' .110
סקוניימילו.
אוורן ,מג'יק.
גקמן ,תולדות ,עמ' .67
אוורן ,היכלי החלומות ,עמ' .25
אוורן ,זיגמונד ,עמ' .69
אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע ,עמ'  .17–16בשנת  1913הופיעו
פרסומות לקולנוע 'גומון' ב'איל טיימפו'.
אנואר אוריינטל  ,1914עמ'  .454משנת  1920ניהל פרנקו גם
את קולנוע 'מג'יק' ,ראו להלן ,ליד הערה .79
סקוניימילו.
שם.
ל'אורור 19 ,במרס .1915
אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע ,עמ' .120
נעמי לירן  /בתי קולנוע באסתאנבול

תרשים של תאטרון וריאטיה ,נוהל בידי הוגו ארדיטי וז'ן להמן משנת  1907ועד 1942
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( 63,Variétés de Péraבשנת  1929הוחלף שמו ל'תאטרון צרפתי' [Théatre
64
.)]Français

לדברי ּבֶרטַרן ּבַאֵריי בשנת  1918הורחב הגרנד רו והואר די הצורך ,ומשני
צדיו נבנו בניינים נאים ומדרכות 65.חיי העיר התרכזו ברחוב  -שם קבעו
פגישות ,קיימו היכרויות רומנטיות ,ערכו קניות ואפילו התחתנו .בשעות
מסוימות של הערב ניתן היה להלך ברחוב ולהתפעל מהתלבושות ,הפלירטים,
בתי הקפה הומי האדם ו'מלוונטינים שמנמנים המנענעים באופן מושחת את
מותניהם' 66.עם סיום מלחמת העולם הראשונה עתיד היה הרחוב לשנות את
פניו .ב– 13בנובמבר  1918הגיעו אל מימי הבוספורוס שורה ארוכה של אניות
מלחמה ,בעיקר בריטיות ,אך גם צרפתיות ,איטלקיות ויווניות 3,626 .חיילים,
בהם  2,616בריטים ,וכן צרפתים ,איטלקים ויוונים ,נכנסו אל העיר 67.הכיבוש
הביא עמו זרים נוספים  -חיילים אמריקנים ,סנגלים ובנגלים ,פליטים רוסים
ואנשי עסקים יפנים 68.ב– 20במרס  1920הצהירו מדינות ההסכמה כי העיר
נכבשה כחוק ,וחילקו אותה ביניהן .על החלק הקוסמופוליטי של העיר  -פרה,
גלאטה ושישלי ( - )Şişliשלטו הבריטים.
ב– 1בדצמבר  1918ציין אחד העיתונים כי עד בואם של הבריטים מעולם
לא התרחשו בעיר פרשיות אהבים רבות כל כך 69.ואכן הרחק מביתם ומארצם
חשו עצמם החיילים משוחררים ממעצורים ובילו שעות ארוכות בפרה ,שרוב
המוסלמים הדירו רגליהם ממנה ,מפני שנחשבה מקום מושחת ויקר 70.בשעות
הערב בילו החיילים בשתייה ובריקודים במסבאות ובבתי הקפה ,למשל
בטרקלין של 'מלון ארמון פרה' ( )Péra Palace Hotelוב'פטיט שאם' (Petits-
 ,)Champsשהיו גדושים בגברים ובנשים שחיפשו אהבה 71.בתקופת שביתת
הנשק הוכפל מספרם של הקברטים והברים שפעלו בעיר 72,גדל מספר בתי
הזונות ,שרובם היו בבעלות של נוצרים ויהודים ,ושלושת המרכזיים שבהם
פעלו בפרה ובגלאטה ,ומספר הזונות בעיר עלה ל– 73.5,000שלושה בתי זונות
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
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גקמן ,קולנוע ,עמ' .32 ,26
שם ,עמ'  ;82גלנטה ,עמ' .108
באריי ,עמ' .47
שם ,עמ' .48
מנסל ,עמ' .379
ג'ורג'ון ,עמ' .100
מנסל ,עמ' .398–397
כריס ,עמ' .78
מנסל ,עמ' .398
ג'ורג'ון ,עמ' .97
שם ,עמ' .100
נעמי לירן  /בתי קולנוע באסתאנבול

באזור פרה וארבעים ושניים בגלאטה היו בבעלות יהודים 74.ויהודיות רבות
נאלצו לעסוק בזנות כדי לשרוד בתקופת המלחמה ,והן היו כ– 18.8אחוז מכלל
75
הזונות.
פריחתם של מקומות הבילוי בפרה הגיעה לשיאה בנובמבר  ,1920בעקבות
פלישה שקטה של  135,000פליטים רוסים מהצפון; פליטים אלה ,שבאו מחצי
האי קרים ,העלו את מספר הרוסים בעיר ל– 76.167,000המוני הרוסים שהגיעו
לאסתאנבול  -עד כי נדמה היה שהם כוח נוסף של הכיבוש  -השתלטו על חיי
הבידור בעיר :שירים רוסיים נשמעו מתוך אולמות הבידור בפרה ,ובהופעות
הבלט ,על רקע תפאורה רוסית ,רקדו רקדנים רוסים .אמריקני שחור שניהל
אולם ג'ז בפטרוגרד לפני המהפכה ,פתח אולם דומה ליד 'פטיט שאם'.
77
אסתאנבול החלה להיפתח לקצב הצ'רלסטון והפוקסטרוט.
סצנת הקולנוע בעיר לא נעצרה .בקולנוע 'מג'יק' ,שלא ברור אם נפתח
בשנת  1914או  ,1920היו מקומות לכ– 2,000איש ,היו בו שלושים וחמישה
תאים מיוחדים ,ותזמורת סימפונית של פרופסורים רוסים וגרמנים ליוותה
79
את הסרטים האילמים 78.בשנת  1920קיבל עליו פרנקו את ניהול הקולנוע
והפעיל אותו עד  .1933בתחילת שנות העשרים נפתחו בגרנד רו בתי קולנוע
נוספים' :קוסמוגרף' (' ,)Cosmographאטואל' ( )Étoileו'רוסו אמריקן'
80
(' ,Russo Americanאמריקן' לשעבר).
ברבעים אחרים בעיר היה המצב קשה מאוד .בשנים  1921-1920דווח כי לא
היו אלמנות נואשות ועניות מן האלמנות היהודיות שהתגוררו בשכונות ח'סקוי
( ,(Hasköyבלט ( ,)Balatקסימפאשה ( ,)Kasımpaşaסירקג'י ()Sirkeci
ואורטקוי ( ,)Ortaköyוכן בשלוש שכונות בחלק האסיאתי :קוזגונג'וק
81
( ,)Kuzguncukדאהמאם ( )Dağhamamוהיידרפאשה (.)Haydarpaşa
74
75
76

77
78
79
80
81

ריגס ,עמ' .356
שם ,עמ' .359
כריס ,עמ'  .31–30עד סוף  1921נותרו בעיר כ־ 34,000רוסים,
לאחר שרובם קיבלו מקלט בסרביה ,בולגריה ,רומניה ויוון.
בשנת  1930נותרו בעיר כ־ 1,400רוסים .במאי  ,1934בעקבות
פסיקה של הממשלה במסגרת חוק האזרחות ,קיבלו 986
משפחות של רוסים 'לבנים' – שלא כזרים אחרים – אזרחות
תורכית .ראו :צ'פטאי ,עמ' .611
מנסל ,עמ' .399
אוורן ,מג'יק.
אוזדמר ,עמ' .54
אנואר אוריינטל  ,1921עמ' .706
פיליפס ,עמ' .308
פעמים ( 118תשס"ט)
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מספר הילדים היהודים שנאלצו לעבוד כרוכלים ברחוב היה גדול מאוד
בהשוואה לבני מיעוטים אחרים באסתאנבול .מרכולתם כללה ּפֵרות ואגוזים,
גפרורים ,שוקולד ,ממתקים ועוגות ,צעצועים ,מים ,סיכות לשער ולבגדים,
82
מחברות וכו'.
עם זאת מראשית שנות העשרים החלו חלקים בחברה היהודית ליהנות
משגשוג כלכלי ,ונוצר מעמד בינוני רחב למדי ,שלא היה קיים קודם לכן.
התקרבותם של יהודים אל סגנון חיים מודרני ומערבי התבטאה במעבר מן
השכונות המסורתיות אל שכונות יוקרתיות 83.מרחב הבתים של אותם יהודים
עוצב בסגנון אירופי 84,לבושם הוכתב על ידי האפנה האחרונה 85,ולילדיהם
נתנו שמות צרפתיים 86.וכפי שכבר הזכרתי בתיאור החיים הססגוניים בבייאולו,
גברים ונשים יהודים בילו במועדוני חברים 87וכן בבתי קפה יוקרתיים 88ובאתרי
פנאי אחרים .הבורגנות היהודית אימצה הרגלים מערביים של תרבות פנאי,
שכללו גם יציאה בערב לתאטראות ולבתי קולנוע ,שהיו מרוכזים בפרה.
ב– 2באוקטובר  1923הסתיים באופן רשמי הכיבוש הזר באסתאנבול .בליל
ה– 29באוקטובר  1923הכריזו ב– 101יריות רובים וארטילריה בעיר על הקמת
הרפובליקה .אסתאנבול ,שהייתה בירתה של אימפריה אסלאמית קרוב ל–500
שנים ,הפכה לעיר השנייה של הרפובליקה התורכית 89.בעקבות הרפורמות
של מֻצטפא ּכֶמַאל  -שחלקן נועדו למזג קבוצות אתניות לתוך ישות לאומית–
תרבותית אחת המבוססת על שפה ,תרבות ומנהגים משותפים  -נעלמו
מאסתאנבול תזזית השונּות ,להט האמונות והמהומה שעל פני השטח 90,וכן
נעלמו הצבעים העזים שאפיינו את רחובות העיר ,כפי שתיאר דשם בציוריות
רבה :המעיל הוורוד של המזרח הבוהק בצבעיו העזים 91,התרבוש האדום
כפרג 92,הטורבן הירוק ככרוב והמגבעות הפרסיות המחודדות כמו חרוטי סוכר
82
83
84
85
86
87
88

89
90
91
92

22

מור ,עמ' .198–199
בנבסה ,עמ' .246
קסטוריאנו ,עמ' .126
לוי ,עמ'  ;18מהיר ,עמ' .148
מהיר ,עמ' .148
ראו לעיל ,הערה .36
לפני מלחמת העולם השנייה הניף בעל המלון ובית הקפה
היוקרתי 'טוקטליאן' דגל גרמני .בעקבות זאת החרימו
היהודים את המקום והוא נשאר שומם .ראו :לוי ,עמ' .79
לואיס ,עמ' .211–210
דשם ,עמ' .59
שם ,עמ' .58–57
שם ,עמ' .50
נעמי לירן  /בתי קולנוע באסתאנבול

( 93.)pains de sucreהאפור והשחור של החליפות והמגבעות האירופיות,
אשר בלטו בזרותם על רקע מגוון הצבעים העליזים של המזרח 94,הפכו עתה
לצבעים השולטים ברחובות.
עלייתו של מצטפא כמאל לשלטון הגבירה את מגמות ההתמערבות,
החילון והרחבת ההשכלה .המדיום הקולנועי שירת את הרעיונות שרצו
מחוללי הרפורמות להחדיר לתורכיה ,מאחר שבאמצעות התמונה הנעה הופצו
טכנולוגיות חדשות וזורזה חדירתם של תפיסות ורעיונות מערביים מודרניים
לכל תחומי החיים .כבר בשנות החמישים של המאה העשרים הציג דניאל
לרנר ראיות חותכות לכוחם של כלי התקשורת בכלל והקולנוע בפרט להכשיר
אוכלוסיות להיפתח לתפיסות ולרצונות חדשים .במחקרו על השפעת כלי
התקשורת בחברה המזרח תיכונית מצא כי החשיפה לכלי התקשורת הובילה
לרצונות חדשים ולשאיפה להתקדם ,גורמים המניעים לדבריו את המודרניות.
בעקבות זאת הפכה הכלכלה דינמית יותר ,ואנשים רבים גילו מעורבות בחברה,
בתרבות ובפוליטיקה .לרנר טען כי בתחילה חדרה רוח המערב רק למעמדות
העליונים של החברה המזרח תיכונית והשפיעה עליהם ,אך מאוחר יותר בזכות
העיתונות ,הרדיו והקולנוע חלחלו הלכי רוח מערביים–מודרניים לאוכלוסיות
95
רחבות יותר.
בשנים  1930 1923פרחו עסקי הקולנוע של היהודים בגרנד רו יותר
מתמיד ,והשפעתם על התכנים התרבותיים הלכה וגברה .נפתחו שישה בתי
קולנוע שבעליהם או מנהליהם היו יהודים .בשנת  1923קיבלו עליהם האחים
איפקצ'י את ניהול קולנוע 'אלהמברה' ( ,)Alhambraשנחשב מפואר ביותר,
אפילו בקנה מידה אירופי 96,והפעילו אותו כעשר שנים 97.משנת  1924עד
 1945היו בבעלות ארדיטי ושאלתיאל בתי הקולנוע 'מלק' ( ,Melekלפני כן
נקרא האולם 'סקטינג פאלאס' [ 98,]Skating Palaceובשנת  1939שונה שמו

93
94
95
96
97
98

שם ,עמ' .58
שם ,עמ' .60
לרנר ,עמ'  399 ,97 ,57 ,45 ,28 ,7ועוד; זנד.
אוורן ,היכלי החלומות ,עמ'  ;70אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע,
עמ' .54
אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע ,עמ'  ;54אוורן ,אלהמברה; אוורן,
היכלי החלומות ,עמ' .70 ,61
גקמן ,תולדות ,עמ' .72
פעמים ( 118תשס"ט)
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ל'אמק' [ )99]Emekו'אופרה' ,Opera( 100בשנת  1933נקרא 'איפק' [ ̇
.)101]Ipek
'מלק' נחשב קולנוע מודרני ביותר ,לא רק בתורכיה אלא גם באירופה 102.בשנת
 1925כונה קולנוע 'אלקזאר' שבכיכר טקסים 103במודעה ב'איל טיימפו' 'אולם
105
קולנוע יהודי' ,והוא נוהל בידי ס' חביב 104או בן חביב (.)Ben Habib
בשנת  1928נוהל קולנוע 'ג'ומהורייט' ( )Cumhuriyetעל ידי מורדו סורג'ון
( 106.)Sürgünבשנת  1930הקימו ארדיטי ושאלתיאל את קולנוע 'ארטיסטיק'
( ,Artistikבשנת  1934שונה שמו ל'סומר' [ ,)107]Sümerוהוא היה בבעלותם
עד  108.1945על פי הבנתי עד  1939לא הוקמו בתי קולנוע נוספים בבייאולו,
פרט לקולנוע 'לאלה' ( 109,)Laleשנחשב בזמנו אחד המהודרים והמודרניים
111
ביותר 110.בתי קולנוע רבים נפתחו בשאר השכונות של אסתאנבול.
יהודים ניהלו בתי קולנוע גם באזורים אחרים באסתאנבול .סירושקין
( )Siroşkinואֶחיו ,יהודים ממוצא רוסי ,היו פעילים בהפעלת מספר בתי קולנוע
112
בצד האסיאתי של אסתאנבול .סירושקין ניהל את 'אפולון' (,)Apollon
הקולנוע הראשון בשכונת קדיקוי ( 113,)Kadiköyשעד שנות השישים הייתה
114
פרוור מטופח של אסתאנבול ,ורוב תושביה היו אירופים או בני מיעוטים.
על פי מודעה שפורסמה ב'איל טיימפו' נראה כי החלו להקרין סרטים ב'אפולון'
כבר בשנת  115.1913בתי הקולנוע 'ילדיירמני' ( ,)Yeldeğirmeniשהחל
לפעול בשנת ' ,1915קושדילי' ( )Kuşdiliשפעל משנת  ,1916ו'מיסירליאולו'
99
100
101
102
103

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
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אוורן ,אמק; אוורן ,היכלי החלומות ,עמ'  ;76 ,72גקמן,
תולדות ,עמ' .91
אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע ,עמ'  ;72גקמן ,תולדות ,עמ' .72
גקמן ,תולדות ,עמ' .85
אוורן ,היכלי החלומות ,עמ' .72
גקמן ,תולדות ,עמ'  .70זה אינו קולנוע 'אלקזאר' הידוע .בית
קולנוע זה שופץ ושוחזר ,ועד היום מוקרנים בו סרטים .ראו:
מערכת.
איל טיימפו 28 ,בינואר .1925
גקמן ,תולדות ,עמ' .70
איל ג'וגיטון 12 ,באוקטובר .1928
גקמן ,תולדות ,עמ' .86
שם ,עמ' .84
שם ,עמ' .90
אוורן ,ללה.
גקמן ,תולדות ,עמ' .91–83
אוורן ,אפולון; גקמן ,תולדות ,עמ' .79
אוורן ,אפולון.
הבר ,עמ' .40
איל טיימפו 2 ,בינואר .1913
נעמי לירן  /בתי קולנוע באסתאנבול

( )Mısırlıoğluו'זמבאולו' ( )Zambolgluשפעלו שניהם משנת  ,1920נוהלו
אף הם שנים מספר בידי סירושקין ואחיו 116.סירושקין ניהל גם קולנוע גן ,כפי
שעולה ממודעה בעיתון משנת  1920על סרט בקולנוע 'מודה פארק' (Moda
 )Parkששמו של סירושקין מוזכר בה בתור מנהל הקולנוע 117.קולנוע גן זה
בוודאי היה ברובע מֹודָה בצד האסיאתי.
Union
(
'אוניון'
קולנוע
א' דויטש ( )Deutschניהל את
) שברחוב בויוק
118
הנדק ( )Büyük Hendekבשכונת קולהדיבי ( )Kuledibiשבגלאטה.
בשנות העשרים ,תקופת הכיבוש של מעצמות ההסכמה ,החליף אותו ש' דה
119
טולדו ( ,)de Toledoובהזדמנות זו הוחלף גם שם הקולנוע ל'אפולון',
כנראה בעקבות סופו של משטר ה'אוניוניסטים' 120.גקמן ציין כי אדם בשם
לוי ( )Leviהיה בעל בית הקולנוע 121.בשנת  1923הוסב בניין הקולנוע לבית
כנסת 122.לדברי אברהם גלנטה נחנך בית הכנסת 'כנסת ישראל' במקום בית
הקולנוע הישן ב– 13במרס  ,1923והוא הסביר כי הצורך בבית כנסת נוסף נבע
123
מגידול אוכלוסיית היהודים בגלאטה.
לסיכום ,בשנים  1930-1908נפתחו או נבנו ברובע פרה כשנים עשר בתי
קולנוע ,רובם בגרנד רו ,שנוהלו בידי יהודים או שהיו בבעלות יהודית .נוסף
על אלה היה בשכונת קולהדיבי קולנוע בבעלות ובניהול יהודי ,ובצד האסיאתי
נוהלו כנראה חמישה בתי קולנוע על ידי משפחה יהודית .מדריך התיירים
'ממבורי' המליץ בשנת  1934על שנים עשר בתי קולנוע בפרה' :אלקזאר',
'אלהמברה'' ,אסרי'' ,שיק'' ,ג'ומהורייט'' ,איפק'' ,מלק'' ,שרק' (' ,)şarkסראי',
'סומר'' ,תורכ' ו'יילדיז' ( 124;)Yıldızבתשעה מהם נמצאה מעורבות של
יהודים ,אם בהקמה ,אם בניהול ואם בבעלות.
מֶטין עלי כתב כי כשדיברו תושבי העיר על בייאולו ,הם התכוונו בעיקר
לקניות ולבידור .וכשאמרו בידור ,הדבר הראשון שעלה במחשבתם היה
116
117
118
119
120

121
122
123
124

גקמן ,קולנוע ,עמ' .30 ,27 ,25
אוורן ,גן.
ל'אורור 2 ,באפריל .1915
אוורן ,אפולון.
ה'אוניוניסטים' היו פלג בתוך 'התורכים הצעירים' שהקימו
את מפלגת 'הוועד לאחדות ולקדמה' ,והם שלטו בשנים
.1918–1913
גקמן ,תולדות ,עמ' .73
אוורן ,אפולון.
גלנטה ,עמ'  .159על המעבר אל השכונות היוקרתיות ראו גם:
שואו ,היהודים ,עמ'  ;247–246 ,207–206לוי ,עמ' .51
ממבורי  ,1934עמ' .450
פעמים ( 118תשס"ט)
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קולנוע ,ובראש ובראשונה קולנוע 'מג'יק' 125.הליכה לקולנוע באותם ימים
נחשבה אחד מסמלי 'החיים הטובים' ,ובהסתמך על זיכרונם של בני התקופה
נראה כי בשנות השלושים נחשבו אולמות הקולנוע והתאטרון שבגרנד רו מקום
הבילוי של האליטה .בתקופה זו שלטו הסרטים האירופיים .הסדרנים לבשו
מדים ,והקהל הגיע לערבי בכורה בתלבושות מהודרות .אחת מבנות משפחת
איפקצ'י סיפרה בזיכרונותיה כי לערבי הבכורה ב'מלק' באו הנשים בשמלות
ערב ובכובעים היפים ביותר ,ואילו הגברים התהדרו בחליפות פראק ,כאילו
הלכו לנשף של יום העצמאות ,כאילו ייצגו את האומה 126.על פי זיכרונותיו
של מנהל בית קולנוע באסתאנבול ,עד שנות החמישים גבר שלא לבש חליפה
127
או שלא היה מגולח  -לא הורשה להיכנס.
128
הבעלים והמנהלים של בתי הקולנוע היו חלק בלתי נפרד מהריטואל.
ויינברג ,ארדיטי ,להמן ,סירושקין ,פרנקו ,שאלתיאל ואיפקצ'י תרמו אפוא
לייסודה של תרבות פנאי חדשה באסתאנבול .הם הזינו וטיפחו את סגנון החיים
של המעמד הבינוני בעיר ,ששאף לחיות כמו בשאר בירות אירופה ,ובתוך
כך יצר סגנון ייחודי לו .מסתבר כי הסרטים האירופיים שהפיצו כסוכנים של
תרבות המערב ,קידמו את מגמות המודרניזציה והמערביזציה של המהפכה
הכמאליסטית.
ניתן להסיק כי אנשי עסקים יהודים  -המנהלים והבעלים של בתי הקולנוע
שבבייאולו ,וכן קהל יהודי ,אשר מילא אולמות קולנוע אלה  -לא הסתגרו עוד
בשכונותיהם כבעבר( 129הסתגרות שהחלה ,על פי הבנתי ,למן המאה השמונה
עשרה ,)130ואף לא בשוליים של אזורי היוקרה .הם ניצבו עתה ב'מקום הפולחן
והחגיגה ,מקום המופע והשעשוע ,מקום המשחק והפנאי' 131,ועשו זאת כשהם
מעורים ,משפיעים ומניעים את חיי החברה והתרבות במרחב הפנאי ,בלב לבה

125
126
127
128
129
130
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אוזדמר ,עמ' .54
אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע ,עמ' .64
בוקר ,עמ' .154
ריאיון עם פרופ' ז'ק דליאון ( )Jak Deleonבאסתאנבול.2003 ,
לוי ,עמ' .33
במאה השש עשרה והשבע עשרה היה ליהודים חלק חשוב
בתרבות העממית ובמוזיקה הקלסית של העות'מאנים .ראו:
אנד ,עמ'  ;20סזגין; בשגוז ,עמ'  .549עם הדעיכה הכלכלית של
היהודים במאה השמונה עשרה חלה גם נסיגה תרבותית .ראו:
לואיס ,עמ'  .364עם זאת בכל התקופות בלטו מוזיקאים יהודים
עות'מאנים ידועים .ראו :שואו ,היהודים ,עמ' .250–249
ברודל ,עמ' .145
נעמי לירן  /בתי קולנוע באסתאנבול

קולנוע 'מג'יק' ,נוהל על ידי פרננדו פרנקו ככל הנראה משנת  1920ועד 1933

הוגו ארדיטי

פעמים ( 118תשס"ט)
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של העיר ,במקום שבו הציגה החברה המקומית את סמליה וסימניה והגדירה
132
את זהותה.
פרטים נוספים על ויינברג ,איפקצ'י ,סירושקין,
ארדיטי ,להמן ,שאלתיאל ופרנקו
ויינברג והאחים איפקצ'י עסקו לא רק בהפצה ,בהקרנה ובתשתית טכנית
אלא גם בהפקת סרטים שהיו לאבני יסוד בקולנוע התורכי .בשנת 1915
מונה ויינברג ,נוסף על היותו מנהלם של שני בתי קולנוע ,למנהל המוסד
הממשלתי העות'מאני הראשון שעסק בקולנוע ,ה'משרד הצבאי המרכזי
לקולנוע' ( 133.)Merkez Ordu Sinema Dairesi, MOSDהמשרד הוקם
ביזמתו של הגנרל אנור פאשא ( ,)Enver Paşaאשר בביקורו בגרמניה התרשם
מן התעמולה ביומני הקולנוע 134.ויינברג מונה למנהל המשרד כנראה בזכות
הציוד וחומרי הפיתוח שהיו ברשותו .משימותיו הצבאיות התמקדו בצילום
חיילים עות'מאנים במלחמה 135,צילום מפגשים צבאיים ,מלכותיים ורשמיים
136
ובעיקר צילום סוסיו של מעסיקו ,הגנרל אנור.
הסרט העלילתי העות'מאני–התורכי הראשון' ,הורהור אג̄עא מוכר הלבלבי
[גרגירי חומוס]' ( ,)Leblebici Horhor Ağaהופק על ידי ויינברג בשנת
 1371916במסגרת המשרד של אנור .הסרט היה עיבוד להצגה מפורסמת,
אבל ויינברג לא הצליח לסיימו ,בשל מותו של אחד השחקנים 138.הוא לא
נרתע והחל להפיק סרט חדש ,עיבוד למחזה של מולייר' ,החתונה של הימאט
אג̄עא' ( .)Himmet Ağanın Izdivacıאולם גם הפעם לא עלה בידו להשלים
את הסרט ,מפני ששחקנים שהשתתפו בו נאלצו להתגייס ,עקב התפתחויות
139
במלחמת העולם הראשונה.
ב– 27באוגוסט  ,1916הצטרפה רומניה למלחמה לצד מדינות ההסכמה,
ובעקבות זאת סיים ויינברג ,שהיה אזרח רומניה ,את תפקידו כמנהל מחלקת
הסרטים של הצבא ועזב את אסתאנבול 140.את מקומו תפס עוזרו ,פואד
132
133
134
135
136
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140
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ובלן ,עמ' .74 ,70
אוורן ,זיגמונד ,עמ' .74
נזי ,עמ' .534
אוורן ,זיגמונד ,עמ' .75
נזי ,עמ' .534
אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע ,עמ' .111
אוורן ,זיגמונד ,עמ' .76
שם.
שם ,עמ' .77
נעמי לירן  /בתי קולנוע באסתאנבול

אוזקינאי ( ,)Uzkınayקצין מוסלמי עות'מאני ,שנחשב לחלוץ הסרט התורכי.
הוא זכה לתואר זה בזכות סרט קצר שצילם בשנת  ,1914ושנחשב הסרט
העות'מאני–התורכי הראשון .הסרט 'הריסת האנדרטה הרוסית בסן סטפנו'
( )Stefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışıמתעד ניתוץ אנדרטה בפרוור
141
באסתאנבול המציינת את ניצחון הרוסים על העות'מאנים בשנת .1878
סרטו הלא גמור של ויינברג משנת ' 1916החתונה של הימאט אג̄עא' הושלם
בסופו של דבר בשנת  1918על ידי אוזקינאי ,והיה לסרט העות'מאני–התורכי
142
העלילתי הארוך הראשון.
לוויינברג היה חוש מסחרי והוא סיפק לתושבי אסתאנבול חדשות לבקרים
מנפלאות הטכנולוגיה המערבית .הוא הביא לתורכיה ציוד צילום ופיתוח ,היה
143
הראשון בארץ זו שמכר גרמופון ,פונוגרף (רשם–קול) ,ציוד הסרטה והקרנה,
146
פסנתרים ותקליטים 144,ובחלון חנותו בבייאולו 145אף הציג לראווה מכונית.
מה היה גורלו אחרי  ?1916האם הוגלה מהמדינה ולא שב ,או שחזר והמשיך את
עבודתו? ב'אנואר אוריינטל' משנת  1921הופיע שם חנותו במדור 'סינמטוגרף -
ציוד צילום והסרטה' 147.באותו מדור הופיעו גם שמותיהם של מורדו אלכס
וא"ל זילברמן ,שעסקו בתשתית טכנית ,אחד המרכיבים של תעשיית הקולנוע.
ב'אנואר אוריינטל' משנת  1927ו– 1929הופיעו פרסומות לחנות של ויינברג,
ואף הוזכר שותף לעסק בשם אלנקווה .על כן היו שטענו כי ויינברג לא עזב
148
כלל את תורכיה.
במשפחת איפקצ'י ,שבאה לאסתאנבול מסלוניקי בסוף המאה התשע עשרה,
היו חמישה בנים ושתי בנות .המשפחה עסקה בתחום המשי 149ופתחה ברובע
אמינונו ( )Eminönüשבאסתאנבול חנות כל–בו 150.לאחר מכן עברו לתחום
הקולנוע והפכו לסיפור אגדה .הם הפעילו את בתי הקולנוע היפים ביותר,
141
142
143
144
145

146
147
148
149
150

תוראוול ,עמ' .182–181
שם ,עמ' .182
אוורן ,זיגמונד ,עמ' .16
אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע ,עמ' .109
שם ,עמ'  .110בשנים  1889–1885פתח מספר חנויות צילום
באזור בייאולו .לאחר שהתבסס פתח חנות בגרנד רו ,במקום
שבו שוכנת היום מסעדת 'ארבעת העונות' (.)Four Seasons
ראו גם :אנואר אוריינטל  ,1914עמ'  ;753בדקר ,עמ' .130
אוורן ,זיגמונד ,עמ' .83
אנואר אוריינטל  ,1921עמ' .706–705
אוורן ,זיגמונד ,עמ' .79
אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע ,עמ'  .53על חיסול ענף המשי
בסלוניקי ראו :קוואטארט ,עמ' .320–319
אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע ,עמ' .53
פעמים ( 118תשס"ט)
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והביאו את הסרטים הטובים ביותר 151.עם התחזקות האסלאם הואשמו על ידי
חוגים אסלאמיים קיצונים בהשחתה ובניוון של החברה התורכית ,בגלל הסרטים
האמריקניים שהביאו 152.על פי זיכרונותיה של אחת מבנות משפחת איפקצ'י
הקימו בני המשפחה גימנסיה ברובע נישנטאשי ( ,)Nişantaşiשנקראה בית
הספר 'פזייה' ( 153.)Feyziye Lisesiמשפחת איפקצ'י השתייכה לכת הדונמה
( ,)dönmeוככל הנראה נמנתה עם קהל הקרקשלר (.)Karakaşlar
משנת  1923ניהלו האחים איפקצ'י את קולנוע 'אלהמברה' ,ומשנת 1924
ניהלו גם את קולנוע 'מלק' 154,שהיה בבעלות ארדיטי ושאלתיאל ,והמשיכו
בכך לסירוגין עד  155.1958גם קולנוע 'אופרה' ,שהיה אף הוא בבעלות ארדיטי
ושאלתיאל ,נוהל תקופה מסוימת על ידי האחים איפקצ'י 156.ייתכן ששיתוף
הפעולה העסקי בין איפקצ'י לארדיטי ושאלתיאל יסודו בהיכרות של המשפחות
עוד מסלוניקי ,כפי שהעידה אחת מבנות משפחת איפקצ'י 157.משנת 1926
הפעילו האחים איפקצ'י גם בית קולנוע באיזמיר ,שתואר כבית קולנוע מודרני
ומפואר שאכלס  1,000מקומות ישיבה; היום מופיעה באולם זה להקת הבלט
158
והאופרה של איזמיר.
בשנת  1928הקימו האחים איפקצ'י חברת סרטים ,השנייה בתורכיה ,בשם
̇
'איפק פילם' (Film
 159.)Ipekבתחילה הייתה מטרת החברה לייבא סרטים
160
מחו"ל ,אולם במשך הזמן החלה גם להפיק סרטים מקומיים .בשנת 1932
161
הקימו אולפן סרטים ,וב– 8ביולי  1933שילבו לראשונה קול בסרט תורכי.
כך נרשם שמם בהיסטוריה של הקולנוע התורכי בתור הראשונים שהכניסו את
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שם.
מתוך ריאיון עם ריפאת באלי ( )Rifat Baliבאסתאנבול.2003 ,
אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע ,עמ'  .64בית ספר זה מוזכר
במאמרו של באלי ,ראו למשל :באלי ,עמ'  .323בית הספר
שלר ,שמקרבו קמו מנהיגים פוליטיים
הק ַר ַק ַ
היה שייך לקהל ַ
חשובים .ראו :אלקיים ,עמ' .221–220
אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע ,עמ' .54
אוורן ,היכלי החלומות ,עמ' .76
גקמן ,תולדות ,עמ' .85 ,72
אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע ,עמ'  .72על הקשרים הקרובים
בין יהודי סלוניקי לדונמה ראו :לנדאו ,עמ' .110
אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע ,עמ' .54
תוראוול ,עמ' .183
אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע ,עמ' .55
שם ,עמ' .60
נעמי לירן  /בתי קולנוע באסתאנבול

הטכנולוגיה להפקת סרט מדבר ותרמו באופן משמעותי להתפתחות תעשיית
162
הסרט התורכי.
שחקן התאטרון הנודע מּוהסין ארטורול ( ,)Ertuğrulשנחשב אבי
הקולנוע התורכי ,עבד בשיתוף פעולה הדוק עם האחים איפקצ'י .למעשה
בשנים  1940-1923לא היו יוצרי סרטים אחרים מלבדו ,ותקופה זו נקראת
בפי חוקרי הקולנוע התורכי 'קולנוע של אדם אחד' 163.שיתוף הפעולה בין
ארטורול לאחים איפקצ'י הניב סרטים רבים ,שחלקם אבני דרך בהיסטוריה של
̇
הסרט התורכי( :א) 'ברחובות אסתאנבול' (Sokaklarında
 ,)Istanbulשהופק
בשנת  1931על ידי האחים איפקצ'י ,היה הסרט התורכי הראשון עם פסקול -
הליווי הקולי המוקלט נעשה בסטודיו 'אפינאי' ( )Epinayבפריז;( 164ב) 'אומה
מתעוררת' ( )Bir Millet Uyaniyorהופק בשנת  1932ונחשב הסרט החשוב
ביותר של התקופה ואחד הסרטים המוערכים עד היום בקולנוע התורכי; (ג)
'הורהור אג̄עא מוכר הלבלבי' ) (Leblebici Horhor Ağaהופק בשנת 1933
בגרסה שנייה על ידי חברת הסרטים 'כמאל פילם' ( ,)Kemal Filmוהאחים
איפקצ'י היו מעורבים בעריכת הסרט; זה הסרט התורכי הראשון שזכה להכרה
בין–לאומית ,ובשנת  1934הוענק לו פרס בוונציה; (ד) 'אייסל בתו של החנווני
דאמן' ( ,)Aysel Bataklı Damin Kızıשהופק בשנת  1934על ידי האחים
איפקצ'י ,היה הסרט התורכי הראשון על חיי הכפר; בשנת  1935הפיק אח'אסן
איפקצ'י סרט נוסף באותו שם ,ובסרט זה הופיעה לראשונה כוכבת הקולנוע
התורכי ג ַ'הִ'יֶדה סונקו ( 165.)Sonkuבשנים  1940-1928שלטו בעלי 'איפק
פילם' וסטודיו 'איפק' ,יחד עם ארטורול ,באופן כמעט בלעדי בתעשיית
הסרטים התורכית' .איפקפילם' הפיקו כשלושים סרטים קצרים 166,כמה מהם
היו כישלון כלכלי צורב ,ובשל כך בסוף שנות השלושים הפסיקו להפיק
סרטים 167.כך הגיע לקצו המונופול של איפקצ'י וארטורול ,ודור חדש של
168
אנשי קולנוע תורכים החל לפעול בתחום.
למשפחות תעשיית הקולנוע שפעלו בתורכיה ניתן לצרף את משפחת
סירושקין ,שמנתה ככל הנראה שבעה אחים ,ושמוצאה מרוסיה .אוסף של ידיעות
יבשות מרמז על פעילותם הענפה ועל תרומתם להפצת הקולנוע ,כנראה למן
162
163
164
165
166
167
168

שם ,עמ' .53
תוראוול ,עמ' .183
שם ,עמ' .184
שם ,עמ'  ;185–183אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע ,עמ' .59–54
גקמן ,תולדות ,עמ' .251
אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע ,עמ' .58–55
תוראוול ,עמ' .186–185
פעמים ( 118תשס"ט)
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שנת  ,1913בצד האסיאתי של אסתאנבול ,בעיקר בשכונת קדיקוי ()Kadiköy
האירופית .נראה כי חמישה בתי קולנוע נוהלו בידי בני המשפחה.
הוגו ארדיטי ( ,1882סלוניקי  ,1956 -אסתאנבול )169הוא דוגמה מאלפת
לניידות חברתית .הוא פילס את דרכו בתעשיית הקולנוע התורכי מלמטה -
הוא החל בעבודות הפשוטות ביותר :מלצר בתאטרון ,מחלק מודעות פרסומת
לסרטים לעוברי אורח ברחוב ,כרטיסן וסדרן ,ובמהלך השנים הפך לאדם עשיר
ומכובד .מקורביו תיארו אותו כבעל חזות של איש עסקים אירופי ,משכיל ואוהב
אמנות 170.ביטוי למעמד המכובד שקנה לו בחברה היהודית באסתאנבול ניתן
לראות בבחירתו על ידי יהודי גלאטה ל'השגחה' יחד עם עוד עשרה נציגים.
ארדיטי שימש בתפקיד סגנו של המבקר מ– 23במרס  1923עד  30באפריל
171
.1925
ארדיטי ולהמן ,שניהלו יחד את 'תאטרון צרפתי' משנת  1907עד ,1942
הוזכרו פעמים רבות בזיכרונותיו של ו ַספי ריזה זובו ( ,)Zobuשסיפר כי
התאטרון ,הקולנוע ,הברים והגנים בטפבאשי היו בשליטתם הבלעדית של
שלושה אנשים :ארדיטי ,להמן ועוד אחד ששמו אינו ידוע 172.עסקי הבידור
בטפבאשי נוהלו על ידי השניים עד  173.1934נוסף על היותו אחד הבעלים
של שלושה בתי קולנוע ושותף בהנהלת 'תאטרון צרפתי' ,אולמות בידור
ומועדונים ,התפרסם ארדיטי גם כאמרגן .בשנים  1942-1907הביא לבימות
אסתאנבול אמנים בין–לאומיים 174.כך זכה קהל שוחרי התרבות באסתאנבול
לפגוש אמנים מן השורה הראשונה בתחום התאטרון ,המוזיקה ,האופרה ,הבלט
והבידור ,ובהם שרה ברנאר ,ארתור רובינשטיין ויהודי מנוחין 175.בשנת 1928
176
ארגן ארדיטי מסע הופעות של התאטרון התורכי למצרים ולארצות אחרות.
זהותו של להמן ,שותפו של ארדיטי ,אינה ברורה דייה .הוא אמנם ניהל
שני בתי קולנוע ,אולם נודע בעיקר בזכות מעורבותו הנמרצת בחיי המועדונים
169
170
171

172
173
174
175
176
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אקצ'ורה ,ארדיטי ,עמ' .70
שם ,עמ' .71
גלנטה ,עמ'  .160–159ה'השגחה' הייתה ממונה על ניהול בתי
כנסת ,ישיבות' ,תלמוד תורה' ,בתי ספר ומוסדות לגמילות
חסדים .האוכלוסייה היהודית באסתאנבול התחלקה לאזורי
בחירה ,כל אזור בחר את נציגיו ל'השגחה' ,והנציגים הנבחרים
השתתפו במועצה הכללית .ראו :גלנטה ,עמ' .152
אקצ'ורה ,ארדיטי ,עמ' .70
שם ,עמ' .72
שם ,עמ' .74
שם ,עמ' .73–72
שם ,עמ' .74
נעמי לירן  /בתי קולנוע באסתאנבול

והבילויים של העיר 177.הידועים מבין המועדונים שניהל היו 'גני טקסים'
( 178)Taksim Bahçesiומועדון ה'גרדן בר' ( ,)Gardenbarממקומות הבילוי
179
הזוהרים בבייאולו.
דמותו של שאלתיאל אינה מופיעה בתיאורי ההווי התוסס של בייאולו,
אם כי הוזכר כשותפו של ארדיטי בבעלות על בתי הקולנוע 'מלק'' ,אופרה'
ו'ארטיסטיק' .עם זאת נראה כי שאלתיאל היה בעל מעמד ופעיל בקהילה
היהודית :בשנת  1935נבחר לנציג אורטקוי ב'השגחה' 180,ובשנת  1942היה
181
נשיא מועצת קהילת הזרים באסתאנבול.
פרנקו ,יליד אסתאנבול ,היה כנראה מעין מוביל תרבותי שייצג את
ה'שיק' של בייאולו :עשיר ,מכובד ,משכיל ובעל גינונים אירופיים .בספרו
של אקצ'ורה 'משפחת הקולנוע' תואר פרנקו כבעל השפעה בהוויית הקולנוע
באסתאנבול .הוא השתייך לחבורת אנשי קולנוע מקומיים אסתאנבולים,
בראשם כמאל סדן ( ,)Sedenשבשנת  1922יסד את חברת ההפקה הפרטית
הראשונה בתורכיה 'כמאל פילם' ,ופירֶקט אדיל ( ,)Adilעורך כתב–העת
לענייני קולנוע 'ארטיסטיק' ( 182.)Artisticפרנקו ניהל כאמור שני בתי קולנוע
שהיו פופולריים בקרב האליטה של בייאולו .בשנת  1932שימש גזבר 'איגוד
הקולנוע התורכי' ( ,)Türkiye Sinema ve Filmciler Birliğiשפעל לפתח
את תעשיית הקולנוע בתורכיה 183.באיגוד זה היו חברים בין היתר יהודי
בשם ויקטור קסטרו ( ,)Kastroשהיה מנהל חברת 'סרטי פוקס' ()Fox Film
באסתאנבול 184,וכן אחד מן האחים איפקצ'י.
מדוע כמעט לא היו היהודים באסתאנבול שותפים בהיבט האמנותי של
הקולנוע התורכי? אחד ההסברים לכך הוא שבתקופה זו שלטו בבתי הקולנוע
באסתאנבול סרטים מיובאים מהמערב המודרני; הקהל דרש בידור ברמה של
חוץ לארץ ,והניסיונות לחקות בתקציב דל את נוסחת הסרט המערבי נועדו
מראש לכישלון 185.לכן לדוגמה ויינברג והאחים איפקצ'י ,שעסקו בהפקת
סרטים שהיו לאבני יסוד בקולנוע התורכי ,לא זכו לרווחים כספיים משמעותיים,
177
178
179
180
181
182
183
184
185

שם ,עמ' .71
אוזדמר ,עמ' .92
שם ,עמ' .128
גלנטה ,עמ' .154
שם ,עמ'  .224פרטים על מעמד קהילת הזרים היהודים
באסתאנבול ראו :גלנטה ,עמ' .219–120
אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע ,עמ' .11
שם ,עמ' .134–133
שם ,עמ' .133 ,11
ארמס ,עמ' .5
פעמים ( 118תשס"ט)
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אף שהיו שותפים להישגים אמנותיים 186.נראה כי היהודים נמשכו בעיקר אל
הכסף והכוח שבתעשיית הקולנוע ,ואלו נמצאו בתחום ההפצה 187.עם זאת יש
להודות כי מחקר זה אינו נותן תשובה מספקת על השאלה .והשאלה מעניינת
במיוחד אם מביאים בחשבון שלמשל בקהיר ,בירה מזרח תיכונית אף היא,
השתלבו בתאטרון ובקולנוע ,בעיקר מאמצע שנות השלושים עד אמצע שנות
החמישים של המאה העשרים ,שחקנים ושחקניות יהודים–מצרים רבים (רובם
נשים ממשפחות מהגרים) ,וראש לכולם לַילא מּוראד ( ,)1995-1918זמרת
ושחקנית קולנוע שהתפרסמה במצרים ובעולם הערבי כולו .וכן היו בקהיר
באותה תקופה יהודים שעבדו כמפיקים ומפיקות  -והמפורסם שבהם טֹוגֹו
188
מזרחי ( - )1986-1901בעלי אולפנים ,צלמים ועוד.
מעמדם של הקולנוענים בקהילה היהודית וייחודיות
תרומתם התרבותית־הלאומית
כמעט כל היהודים המובילים והמשפיעים בענף הקולנוע התורכי בראשית
דרכו  -ויינברג ,האחים איפקצ'י ,ארדיטי ,שאלתיאל וסירושקין  -היו מהגרים
בתורכיה ,ורק פרנקו היה כאמור יליד אסתאנבול .מדוע דווקא המהגרים מבין
היהודים הם שעסקו בקולנוע? נראה כי יחס בני הקהילה היהודית באסתאנבול
לעיסוק בקולנוע בתחילת דרכו לא נבדל בהרבה מיחסה של החברה
המוסלמית .ויינברג ,פולני אזרח רומניה ,סירושקין ,שהיה רוסי 189,וארדיטי,
שאלתיאל והאחים איפקצ'י ,שבאו מסלוניקי ,כולם עזבו או נאלצו לעזוב את
מקום הולדתם .אלו מהם שיש בידינו מידע עליהם היגרו לאסתאנבול לא
בגלי ההגירה הגדולים :ויינברג בא לאסתאנבול לפני פרעות  1890ברוסיה
וברומניה 190,וארדיטי והאחים איפקצ'י באו כמה שנים לפני מלחמת הבלקן,
שאחריה היגרו כת הדונמה ויהודים אחרים מסלוניקי לתורכיה 191.על כן ייתכן
שיש לאפיין מהגרים אלה באופן ממוקד יותר  -כמהגרים מרצון או מתוך
החלטה ממניעים אישיים ,ולא בעקבות אירועים היסטוריים שדחפו להגירה
המונית .ניידות גאוגרפית היא נתון מרכזי במוכנות הנפשית להשתחרר
186
187
188
189
190
191
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אקצ'ורה ,משפחת הקולנוע ,עמ' .58
ארמס ,עמ' .4
בזאוי ,עמ' .98–83
יש להניח כי הגיע לאסתאנבול באחד מגלי ההגירה מרוסיה.
ראו :גלנטה ,עמ'  ;117–116דרינגיל.
דרינגיל ,עמ' .143
לוי ,עמ' .36
נעמי לירן  /בתי קולנוע באסתאנבול

ממסורות ולאמץ ביטויי מודרניזציה ,ובהם בחירת משלח יד על פי בחירה
אישית .ומלבד זאת מהגרים אינם כבולים גם למסורות של הקהילה הקולטת.
המהגרים היהודים שבהם מדובר הגיעו לאסתאנבול ללא רכוש ומעמד ולא היה
להם מה להפסיד .מאחר שחדירה לרשתות מקומיות מסורתיות הייתה משימה
קשה ,הם נאלצו להסתכן בעסקים בתחומים חדשים ,שנחשבו בעיני המקומיים
לא מכובדים ,ושהפוטנציאל הכלכלי הגלום בהם עדיין לא הוכח.
היה זה סיכון ,אבל הוא השתלם .עם הזמן הפך הקולנוע לעסק מכניס
ומכובד .כאמור ארדיטי נבחר ל'השגחה' בשנת  ,1923על ידי בוחרי גלאטה,
ושאלתיאל נבחר ל'השגחה' מטעם אורטקוי בשנת  ,1935והיה נשיא המועצה
של קהילת הזרים בשנת  .1942אין די נתונים לקבוע ששני מקרים אלה מייצגים
תופעה ,אך עצם הבחירה באישים אלה להנהגת הקהילה ,למרות היותם קשורים
לעסקי הבידור והתרבות  -אומרת דרשני.
מה היו הקריטריונים לבחירת מועמד ל'השגחה' בשנת  ?1923אפשר
ללמוד על כך מנוהלי הבחירות בשנת  .1920הבוחרים היו גברים יהודים מגיל
עשרים ומעלה ,ללא הגבלת אזרחות ,והם בחרו את נציגיהם באספות כלליות
שהתקיימו בכל רובע 192.באותה שנה הוגדרה הזכות להיבחר בדרך דמוקרטית
מבעבר :המועמד צריך היה להיות בן שלושים וחמש ומעלה ,בעל השכלה
מסוימת ובעל שם טוב ,ולעומת זאת פחתה מעתה חשיבותם של העושר
והמעמד החברתי של המועמד 193.גמישות זו הרחיבה את המעגל החברתי של
המועמדים להנהגה .בשנת  1923היה ארדיטי בן ארבעים ואחת ,משכיל דיו,
בוודאי כבר אמיד ,אך עניין שמו הטוב היה מורכב מעט .כיצד נחשבו ארדיטי,
ומאוחר יותר שאלתיאל ,לנכבדים למרות עיסוקם בתחום הבידור? אפשר
להעלות בעניין זה כמה השערות ,המתמקדות בזהות הבוחרים בהם ובמניעיהם
לבחירה זו .אפשר שבוחריהם של ארדיטי ושאלתיאל היו בני המעמד הזעיר
בורגני המתהווה 194,חלקם מתעשרים חדשים ,חלקם בעלי מקצועות חדשים -
אותם אנשים שעברו באותן שנים מהשכונות המסורתיות אל השכונות
היוקרתיות באסתאנבול .וייתכן שארדיטי ושאלתיאל היו עבורם דגם להערצה,
מפני שהיו מהגרים שהפכו לאמידים ומעורים בחיי העיר ,כלומר עושרם לא
נבע מייחוס משפחתי .אפשר גם כי הבחירה בארדיטי ובשאלתיאל הייתה ביטוי
של בני הבורגנות ,שחלקם טיפחו שאיפה למודרניות; הרי הקולנוע היה באותה
תקופה מסמלי תרבות המערב המודרני 195,ומילא תפקיד מרכזי בעיצוב ערכי
192
193
194
195

בנבסה ,עמ' .233
שם ,עמ' .324
שם ,עמ' .237
ראו לדוגמה את תיאור ציפיותיו של אב תורכי עות'מאני ,נצר
פעמים ( 118תשס"ט)
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הפנאי של מעמד בעלי הפנאי ,רצונות ,תפיסות ואפנות .אפשרות אחרת היא
שהבחירה בארדיטי ובשאלתיאל הייתה קשורה לגל הלאומיות שלא פסח על
יהודי אסתאנבול ,ושהחריף במיוחד לאחר הקמת הרפובליקה ,שתבעה לאומיות
תורכית וביקשה למחוק כל זהות אחרת.
האם השתמשו הקולנוענים היהודים בקולנוע ככלי לעיצוב ולהעלאה של
רגשות לאומיים–תרבותיים יהודיים בקרב הקהילה היהודית? 196במודעות
פרסומת לסרטי קולנוע שנדפסו בעיתונות היהודית ,בעיקר ב'איל טיימפו' ,יש
תשובות על שאלה זו .ארדיטי ושאלתיאל  -וגם פרנקו - 197יזמו התכנסויות
של יהודים באולמות שלהם ,וארגנו בהם קונצרטים ,הצגות ,סרטים וערבי
קהילה שנועדו לציבור יהודי בלבד 198.ניתן לשער כי באולמות אלה הוצע
לציבור היהודי באסתאנבול בידור בסגנון הדומה לזה של המופעים שהוצגו
באולמות בצד המזרחי בניו–יורק ( ,)Yiddish music hallsעד שהוסבו
בהדרגה לאולמות קולנוע באמצע העשור השני של המאה העשרים 199.משנות
העשרים המוקדמות הקרינו פרנקו ,ארדיטי ,שאלתיאל והאחים איפקצ'י
בתדירות גבוהה סרטים יהודיים מובהקים ,ובהם 'ארץ–ישראל המשוחררת' (La
 - palestine libéreשם הסרט מופיע באופן זה בעיתון 'ל'אורור') ,שהופק
על ידי חברת 'מנורה' הישראלית' 200,חיי דוקטור הרצל' (Wandering Jew:

196

197
198

199
200
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ת'מאן ,מבנו שנולד בשנת ' :1915על כתפיי
לשושלת בית ֻע ַ
שלי בלבד נחו מאז ואילך כל חלומותיו של אבי .ואיזה חלומות!
אילו הייתי רוצה לעשות מהם קריקטורה דומה ככל האפשר,
אני יכול לומר שהוא חלם עולם שבו יהיו רק אנשים מנומסים
ונדיבים ,לבושים ללא דופי ,אשר יקודו קידות עמוקות לפני
הגברות ,יבטלו בניע יד כל הבדלים הנובעים מגזע ,שפה
ודת ,ויתלהבו כמו ילדים מהצילום ,התעופה ,הטלגראף
והסינמאטוגראף' (מ'אלוף ,עמ' .)53
זנד הראה כי עוד לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה התגייסו
תעשיות הסרטים להבניית תודעה לאומית וזהות קבוצתית.
ראו :זנד ,עמ' .71
איל טיימפו 13 ,בפברואר .1924
ל'אורור 10 ,באוקטובר  ;1919שם 20 ,באפריל  ;1919שם19 ,
בספטמבר  ;1919שם 31 ,באוקטובר  ;1919שם 13 ,בפברואר
.1920
תיסן.
ל'אורור 31 ,באוקטובר  .1919פרטים על הסרט ראו :צימרמן,
עמ' .47–43
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202

' 201,)life of Theodor Herzlעיר ללא יהודים' (,)Stadt ohne Juden
'קרוס ומאוזר' ( Krest i mauzerאו ' 203,)Cross and Mauserמשפחות כהן
וקלי בפריז' (' 204,)Cohens and the Kellys in Parisתחת עולו של האויב'
( 205)Surrenderו'מנחם מנדל :מזלו של יהודי' ( Yevreiskoye Schastyeאו
 Jewish Luckאו  206.)Jidische Glicknסרטים תנ"כיים הרואיים ,כמו 'נפילת
208
בבל' (' 207,)Fall of Babylonעשרת הדיברות' ()Ten Commandments
ו'תיבת נוח' ( 209,)Noah’s Arkהיו מרשימים במיוחד ,מפני שהיו הפקות
הוליוודיות רבות משתתפים ועתירות תקציב .סרטים אלו הציגו לצופים
היהודים נרטיבי–על קולקטיביים שעניינם היסטוריה ,מנהגים ,הומור ,ערכים,
סמלים ומיתוסים המלווים את העם היהודי מקדמת דנה ,ואלה הועצמו על ידי
התמונה הנעה ,ויש להניח כי סרטים אלה תרמו להכרה מחודשת של הזהות
היהודית .בשנים  ,1928-1923שנות המשבר בין התורכים ליהודים שהתבטא
בין היתר בתקריות אנטישמיות 210,היו סרטים בעלי תוכן יהודי אמצעי
201
202
203

204
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איל טיימפו 12 ,בפברואר  .1923פרטים על הסרט ראו:
 15( http://www.imdb.com/title/tt0956250באפריל .)2008
איל טיימפו 13 ,באפריל  .1925פרטים על הסרט ראו:
 15( http://www.imdb.com/title/tt0016392באפריל .)2008
איל טיימפו 27 ,באפריל  .1927פרטים על הסרט ראו:
 29( http://www.imdb.com/title/tt0015998/maindetailsבדצמבר
.)2008
איל ג'וגיטון 28 ,בדצמבר  .1928פרטים על הסרט ראו:
 29( http://www.imdb.com/title/tt0018782בדצמבר .)2008
איל טיימפו 22 ,בפברואר  .1928פרטים על הסרט ראו:
 29( http://us.imdb.com/title/tt0018457בדצמבר .)2008
איל טיימפו 1 ,באפריל  .1928פרטים על הסרט ראו:
 29( http://www.imdb.com/title/tt0015959בדצמבר .)2008
איל טיימפו 21 ,במרס  .1924פרטים על הסרט ראו:
 29( http://us.imdb.com/title/tt0010108בדצמבר .)2008
איל טיימפו 13 ,בפברואר  .1925פרטים על הסרט ראו:
 29( http://us.imdb.com/title/tt0014532בדצמבר .)2008
איל טיימפו 29 ,בינואר  ;1930פרטים על הסרט ראו:
 29( http://us.imdb.com/title/tt0020223בדצמבר .)2008
פרשת סמי גינצבורג – בספטמבר  1923הואשם גינצבורג,
רופא יהודי מפורסם מאסתאנבול ופעיל בענייני הקהילה,
בריגול נגד תורכיה; הוא זוכה סופית בשנת  ,1928אולם עד
אז לווה המשפט בתעמולה נגד היהודים .ראו :לוי ,עמ' .17
פרשת מברק הנאמנות של נכבדים לספרד – העמדה העוינת
של התורכים כלפי היהודים ,בעיקר בעיתונות ,הגיעה לשיאה
בשנת  .1926בסוף חודש פברואר פרסמו כל עיתוני תורכיה
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להעברת מסרים אידאולוגיים .למשל במודעת פרסומת לסרט 'נתן החכם'
( 211)Nathan der Weiseהועברה קריאה נרגשת לאחווה בין התורכים
ליהודים 212.מסר נוסף העולה ממודעות פרסומת לסרטים בעלי תוכן יהודי
213
הוא שהסבל מאפיין את קיומו של העם היהודי לאורך כל ההיסטוריה.
בשנת  1925נאסר ללמד בתורכיה כל נושא הקשור ליהדות 214.ייתכן שזו
אחת הסיבות לכך שארדיטי ושאלתיאל הקרינו בתחילת  1926בבית הקולנוע
שלהם את הסרט 'באר–יעקב' ( ,)Puit de Jacobשנושאו יהודי–ציוני ,בשעות
נוחות ובמחירים מיוחדים ,עבור תלמידים מן הקהילה היהודית באסתאנבול.
215
הכתוביות של הסרט תורגמו ללדינו נוסף על התרגום לצרפתית.
הקולנוענים היהודים אמנם נמשכו אל הכסף והכוח שבתעשיית הקולנוע,
אך נראה כי הם גייסו את הקולנוע גם לטובת בני קהילתם .הבחירה בסרטים
יהודיים מובהקים והקרנתם לקהל יהודי בבתי הקולנוע המפוארים שבבעלותם
או בניהולם ,ברחובה הראשי של אסתאנבול ,וכן מודעות הפרסומת הבולטות
לסרטים אלו בעיתון 'איל טיימפו'  -כל אלה היו לא רק עניין מסחרי .יש

211
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215

38

ידיעה – חסרת יסוד – על  300יהודים נכבדים מאסתאנבול
ואיזמיר ששלחו מברק למדריד ובו הצהירו על אהדתם
לספרד .ראו :שם ,עמ'  .42–40פרשת עליזה נייגו – נייגו
נרצחה באסתאנבול בשנת  1927בידי מוסלמי בן ארבעים
וחמש ,לאחר שהתארסה לחברּה היהודי .יום לאחר ההלוויה
יצאו עיתוני העיר במתקפה על היהודים והאשימו אותם כי
ההלוויה שימשה תירוץ להפגנה נגד הרפובליקה .כתוצאה מכך
נעצרו תשעה יהודים .במשך כחודש חייתה הקהילה היהודית
בפחד ובתחושת השפלה ,דבר שלא קרה בעבר .בסופו של
דבר זוכו כל הנאשמים ,למעט החייל ,אברהם קורידו ,והוא
נדון לשלושים וחמישה ימי מאסר .ראו :שם ,עמ' .49–43
פרטים על הסרט ראו29( http://us.imdb.com/title/tt0013428 :
בדצמבר .)2008
איל טיימפו 2 ,במרס  ;1923שם 6 ,במרס  ;1923שם 13 ,במרס
.1923
איל טיימפו 31 ,בפברואר  ;1923שם 13 ,במרס  ;.1923שם21 ,
בנובמבר .1924
לוי ,עמ' .40
איל טיימפו 22 ,בינואר  .1926הסרט מספר על נכדתו של רב
מאסתאנבול ההופכת לבת חסותו של זמר מועדונים מפורסם
ומועסקת במסבאה מפוקפקת באלכסנדריה .אדם מבוגר
ונדיב הפועל להקמת מושבה ציונית ,באר־יעקב ,בפלשתינה,
מציל אותה .המבוגר מתאהב בה ,והיא מתחתנת אתו ,למרות
אהבתה לבחור הצעיר מאסתאנבול .ראו :באר־יעקב; ראו גם:
 29( http://www.imdb.com/title/tt0016252בדצמבר .)2008
נעמי לירן  /בתי קולנוע באסתאנבול

מודעה בלדינו מתוך העיתון 'איל טיימפו' על הקרנת הסרט 'עשרת הדיברות'
בקולנוע 'אלהמברה' .16.1.1925 ,ספריית מכון בן–צבי
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להניח כי הקולנוענים היהודים ,אשר נמנו עם האליטה המודרנית ,המערבית,
הקוסמופוליטית באסתאנבול ,היו בין מובילי מגמת התורכיזציה .אך נראה
כי לצד השאיפה להשתלב בחיי מדינת הלאום התורכית ובמטרותיה ,ניסו,
באמצעים שהיו ברשותם ,לטפח ולעודד את הזהות היהודית 216,שהתורכים
התאמצו למחוק .ניתן לשער כי עובדת היותם סוכני תרבות גם על רקע לאומי–
תרבותי יהודי הפכה אותם ,במיוחד אחרי הקמת הרפובליקה ,לגורמים בעלי
משקל בקהילה .כל עוד נשמרה אחיזתם במרחב הפנאי בעיר ,הם ניצלו את
הבימה ופעלו במרץ רב לקיים התכנסויות של יהודים לאירועי תרבות ,הצגות,
ערבי שירה ובעיקר סרטים שתוכניהם לאומיים–תרבותיים יהודיים.
סוף דבר
מרחב הפנאי באסתאנבול ,שהיה נתון בכל שנות האימפריה לשליטתם הבלעדית
של המיעוטים ,יוונים ,ארמנים ויהודים ,הפך ליעד נחשק של המדינה החדשה,
בעיקר מפני שכלל בתוכו את פעילויות התרבות ,והתרבות הייתה כלי עיקרי
217
של המשטר החדש לצורך בניית מדינת לאום תורכית מודרנית.
סממנים לאומיים החלו להשתלט בהדרגה על הגרנד רו .בטקס חגיגי
שנערך בשנת  1927הורד השלט שעליו נכתב שמו הצרפתי של הרחוב' ,גרנד
רו דה פרה' ( ,)Grande Rue de Peraוהוחלף בשלט שנכתב עליו 'אסתקלאל
̇
ג'אדסי' (Caddesi
 ,)Istiklâlכלומר דרך העצמאות 218,שם המסמל את רעיון
הלאומיות התורכית והמהפכה הכמאליסטית .החל משנת  1933שונו שמותיהם
של כמה מבתי הקולנוע ברחוב לשמות תורכיים ,שלחלקם ניתנה משמעות
לאומית .למשל 'אופרה' הפך ל'איפק'' ,לוקסמבורג'  -ל'סראי'' ,מג'יק' -
ל'תורכ'' ,ארטיסטיק'  -ל'סומר'' ,מלק'  -ל'אמק' ,ו'אלהמברה'  -ל'סקריה'
( ,)Sakarayaעל שם הקרב באוגוסט  1921שבו ניצחו הלאומנים התורכים את
219
היוונים.
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אלחאג' ,עמ'  .64 ,56אימוץ זהות רבת פנים בקרב קבוצות
מיעוט ,זהות המורכבת מכמה זהויות המתקיימות זו לצד זו,
משמר את הזהות האתנית ובה בעת מאפשר פתיחות כלפי
חברת הרוב.
לוי ,עמ'  ;32לואיס ,עמ' .390
אוזדמר ,עמ' .12
לואיס ,עמ' .204
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בשנות השלושים ,בעקבות התחזקות הרגשות הלאומיים ,נחקקו שורה של
חוקים גזעניים 220.לענייני חשובים במיוחד חוקי  1932שהתירו לתורכים בלבד
לעסוק במקצועות ,בענפי מסחר ובמשלחי יד מסוימים ,כמו רפואה ,משפטים,
ספרות ,צילום ,דפוס ,ייצור בגדים ונעליים ,רוכלות ומכירת סחורות שלמדינה
היה מונופול עליהן .עוד נאסר על מי שאינם תורכים לעבוד בתור מוזיקאים,
פועלי בניין ועץ ,מאבטחים ,שוערים ,אנשי אחזקה ,מלצרים ,שרתים ,זמרים
ורקדנים במועדוני לילה .החוק פגע באזרחים תורכים רבים אשר השיגו גם
אזרחות זרה כדי להשתמט מהחוקים התורכיים ,וכן פגע בעסקים שהיו שייכים
לזרים או לבני מיעוטים או שהופעלו על ידם ,וזאת בטענה כי הם מפלים לרעה
את המוסלמים והתורכים 221.חוק נוסף שערער את מעמדם של אנשי העסקים
מבני המיעוטים היה חוק מס הרכוש משנת  222.1942החוק ביטא את מגמת
הלאומנות הכלכלית ,שהוחרפה עקב המשבר הכלכלי של מלחמת העולם
השנייה 223.אחת הדרכים לפתרון המצב הכלכלי הייתה הטלת מס רכוש .החוק
עוצב והופעל באופן שרירותי :למשל הדונמה שילמו עד כפליים מן המוסלמים,
והתושבים הלא מוסלמים נדרשו לשלם עד פי עשרה מן המוסלמים 224.אנשי
עסקים לא מוסלמים נפלו בעקבות תשלום מס שעלה על שווי נכסיהם ,ואחרים
שהיה ביכולתם לשלם את המס ,פשטו את הרגל כי לא קיבלו ארכה להשיג
225
מזומנים.
מבדיקת שמותיהם של מנהלי בתי הקולנוע משנת  1934ואילך בספרו
של גקמן 'תולדות הקולנוע התורכי' עולה כי מאותה שנה הלך ופחת מספרם
של מנהלי בתי הקולנוע מבני המיעוטים 226.למשל פרנקו כבר לא ניהל את
קולנוע 'מג'יק' משנת  .1933הפעילות הבלתי נלאית של ארדיטי ובעיקר של
להמן בעסקי השעשועים הסתיימה בשנת  227,1934אם כי 'תאטרון צרפתי'
נוהל בידי השניים עד  ,1942ככל הנראה בזכות שותף תורכי ,ועסקי האמרגנות
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צ'פטאי ,עמ' .611–601
שואו ,היסטוריה ,עמ'  ;394צ'פטאי ,עמ'  .604לדברי צ'פטאי
מאחר שהרוסים ה'לבנים' ,שלא כזרים אחרים ,קיבלו בשנת
 1934אזרחות תורכית ,התאפשר להם לשוב לעיסוקיהם
שהופסקו בעקבות חוקי .1932
לואיס ,עמ' .243–239
שם ,עמ' .239
שם ,עמ' .240
שם ,עמ' .241
גקמן ,תולדות ,עמ'  ;91–86גקמן ,קולנוע ,עמ' .52–42
אקצו'רה ,ארדיטי ,עמ' .72
פעמים ( 118תשס"ט)
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של ארדיטי פעלו גם הם עד  228.1942שלוש שנים לאחר מכן ,בשנת ,1945
פשטו ארדיטי ושאלתיאל את הרגל ,ובתי הקולנוע 'אמק'' ,איפק' ו'סומר',
שהיו בבעלותם ,עברו לידי עיריית אסתאנבול .נראה כי ארדיטי ושאלתיאל
שרדו עד  1945מפני שיכלו לעמוד בתשלומי המס כנדרש ,אך בכל זאת מס
זה  -שנועד ללא ספק לחסל את עסקיהם של בני המיעוטים ולהגדיל את
חלקם של התורכים במסחר  -ערער את מעמדם ,כפי שקרה לבעלי עסקים
229
רבים אחרים.
מאמצע שנות השלושים עד שנת  1945הלכו היהודים ונעלמו ממרחב
הפנאי באסתאנבול ,הן מבחינה עסקית והן מבחינת התכנים .וכך ניתן להוסיף
לתחומים שיהודים הודרו מהם בתקופת הרפובליקה של אתא תורכ ,פוליטיקה,
ממשל וצבא 230,את תחום הבידור והתרבות.
עם זאת תהליכים נוספים הובילו להסתלקותם של היהודים מעסקי הבידור
והקולנוע .ראשית ,עקב המשבר הכלכלי שפרץ בשנת  ,1929עזבו רוב הרוסים
ה'לבנים' את אסתאנבול .ומאחר שהם שהובילו את החגיגות באתרי הבילוי
בעיר ,חלה עם עזיבתם נסיגה גדולה בפעילות המועדונים השונים ,עד דעיכתם
הסופית 231.שנית ,במהלך מלחמת העולם השנייה נוצר קושי בייבוא סרטים
אירופיים ,ובשל כך הגיעו לאסתאנבול סרטי תעמולה גרמניים זולים ,ודרך
מצרים הגיעו סרטים מצריים שהתקבלו בהתלהבות 232.נוסף על כך השתלטות
סרטים פורנוגרפיים וסרטי קרטה על האקרנים ,גרמה לירידת מעמדם של כמה
בתי קולנוע ברחובה הראשי של העיר 233.הקולנוע בבייאולו כבר לא היה זוהר
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מאנטוליה .אסתאנבול שינתה את פניה .השינוי לא פסח על תעשיית הקולנוע
התורכי ועל הרגלי הצפייה 236.במקביל לכך עלה והתבסס מעמד ביניים תורכי
חדש 237,ומתוכו קם דור חדש של קולנוענים תורכים ,ואלו נתנו מענה לטעמו
של הקהל התורכי ותרמו להתפתחות תעשיית הקולנוע התורכי.
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