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 Hollywood      Forget      Hollywood     

Is Istanbul the world’s greatest film set? With Turkish movies winning acclaim in the West,                                                           and American producers shooting in Istanbul, the industry is entering a new golden age
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The 1960s was a great time to be a film star in 
istanbul. The city’s Yeşilçam studios were Turkey’s 
answer to hollywood. Producers, directors and actors 
were idolised, and the country churned out an incred-
ible number of films.

“in 1966, 241 movies were shot in the country,” says 
ali atlıhan, deputy director General of the ministry 
of Culture and Tourism’s Cinema directorate. “That 
made Turkey the fourth largest producer in the world.” 

That all changed with the turmoil of the 1970s and 
a military takeover in 1980. The economy dried up, 
and in the 80s, only a handful of films were produced.

fast-forward three decades. in 2011 daniel Craig 
was shot riding a motorbike atop istanbul’s Grand 
Bazaar in skyfall while Tinker Tailor soldier spy was 
wrapping up filming around the corner. That same 
year, domestically produced Turkish titles triumphed 
in europe. haunting road movie once upon a Time 
in anatolia won its director, nuri Bilge Ceylan, the 
Grand Jury Prize in Cannes. his recently released film, 
Winter sleep, won this year’s Palme d’or, and has 
been nominated for the Best foreign movie oscar. 

as the Turkish film industry celebrates its centenary, 
are we entering a second golden age?

ور 
شه

 م
ص

شخ
ب 

صان
شخ

ص
شخ

 ج
ى

 إل
سه

لو
بج

ة 
ول

طا
 ال

ى
عل

ن 
يي

عو
مد

 ال
حد

أ أ
اج

يف
د 

 ق

“The Turkish film industry has made significant 
progress in last decade with the support of the govern-
ment,” says atlıhan. its state-sponsored Turkish film 
Commission maintains offices in Los angeles and 
mumbai, the most prolific production centres on the 
planet. after all, which government wouldn’t like to 
see hollywood productions filmed in front of their 
greatest monuments, for an audience of millions? 

The Turkish film Commission’s YouTube showreel 
highlights the waterfalls of Pamukkale (Ghost rider 
2) and istanbul’s nuruosmaniye mosque (the backdrop 
for Bollywood epic Guru). “Turkey is an open-air plateau 
from one side to another with plentiful light,” says 
atlıhan, “which is the key element of film shooting”.

it’s not just Turkey’s good looks that hollywood is 
attracted to. foreign movies shot in the country, such 
as like argo and skyfall, get an 18% tax rebate. a new 
law may cover up to a quarter of shoot costs. hollywood 
producers will be breaking down the door, and that’s 
vital to the growth of the domestic industry.

The current resurgence in Turkish film is down to 
more than just strong storytelling and fine acting. 
“The main difference between the 1960s Yeşilçam 
period and now is the international coproduction of 

The 2012 James Bond 
fil, skyfall, was one of 
the biggest films ever 
to be shot in istanbul

تزين أعمال يحيى 
أفخم القصور العربية، 
ولكن مشروعه األخير 
 سيضعه في 
مركز  األضواء 

مثل  الجامعات  ”توفر  أوغلو  تشيشيك  ويقول 
التركيز  الطالب  فيها  يستطيع  تعليمية  بيئة  بيجلي 
االخراج،  السيناريو،  كتابة  مثل  محددة  نواح  على 
الستينات  فترة  خالف  وعلى  االنتاج“.  أو  التحرير، 
الكمية،  وليس  النوعية  على  التركيز  اليوم  يتم 
كانت  يشيلتشام  استديوهات  عهد  أواخر  ففي 
اسبوع.  خالل  تصنع  (ب)  فئة  من  المصنفة  األفالم 
”الغرب  بـ  سميت  التي  األمريكي  الغرب  افالم  ومثل 
الفترة،  نفس  في  ايطاليا  في  صورت  التي  السباغيتي“ 
بشوارب  يظهرون  الفترة  تلك  أفالم  ممثلو  كان 
سبق  والديكورات  فخشبية  السيوف  أما  مستعارة، 
أصبح  فقد  اليوم  أخرى،أما  أفالم  في  استعمالها 

 . وتطوراً دقة  أكثر  بأعمال  يطالب  المشاهد 
تزال  ال  التقني،  الصعيد  على  الكبير  التغير  ورغم 
ايام  في  كانت  كما  اليوم  التركية  السينمائية  األعمال 
يا  القضا بمعالجة  مشغولة  يشيلتشام  استديوهات 
عن  فاديسي“  ”كورتالر  فيلم  مثل  الساخنة،  المعاصرة 
الصراعات  منطقة  في  تعمل  تركية  كومنادوز  فرقة 
عن  غوردوم“  وغونيسي  العراق.  الى  فلسطين  من 
و“رجب  النرويج،  الى  كردستان  من  البشر  تهريب 
وهو    2008 عام  مداخيل  اكبر  حقق  الذي  أفندي“ 
ويحب  االجتماعية  الحواجز  يتجاوز  بسيط  قروي  عن 
هذا  من  الرابع  والجزء  طبقته،  غير  طبقة  من  فتاة 
 2015 عام  ان  يبدو  العرض.  الى  طريقه  في  الفيلم 
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recent films,” says Professor feride Çiçekoğlu, film and Television 
lecturer at Bilgi university’s faculty of Communication. 

recent award-winning titles like Winter sleep and Bal (which 
follows one boy’s hunt for his father along the Black sea coast) 
feature Turkish storylines and characters. But they were backed 
by foreign finance. “Both films were successful at international 
festivals,” says Çiçekoğlu, “and so they were seen by a larger audi-
ence.” Bal did well in foreign cinemas, and was a big hit on iTunes.

at home, too, Turks are opting for local over foreign films: 30m 
of the 50m box office sales in 2013 were homegrown titles. 
Turkey remains one of the few countries in the world where local 
productions sell better than hollywood blockbusters. 

in 2013 Turkey produced 85 films, up from just 18 a decade 
previously. it may not be back to the 1960s figures, but it’s still 
more than france produced. The priority is to keep that number 
growing, partly by grooming the next generation of filmmakers. 

“universities such as Bilgi provide a learning environment 
where students can focus on a particular area such as scriptwrit-
ing, directing, editing or production,” says film lecturer Çiçekoğlu.  

and unlike in the 1960s, the focus is on quality, not quantity. 
at the end of the Yeşilçam period, scores of B-movies were being 
wrapped in a single week. Like the spaghetti Westerns shot in 
italy at the same time, these films came complete with fake 
moustaches, wooden swords and sets that were reused in other 
productions. Today, viewers demand more sophisticated films.  

Like the Yeşilçam period, Turkey’s current crop of hit films tackle 
contemporary issues. Kurtlar Vadisi tells the story of Turkish 
commandos working in conflict zones. Günesi Gördüm deals 
with people trafficking from Kurdistan to norway. recep ivedik, 
the highest grossing film of 2008, is about a country bumpkin 
who finds love above his social class. The world is knocking on 
istanbul’s door and the domestic industry is booming. 2015 is a 
great time to be a film star in istanbul.

ISTAnbul: THe ReAl-lIfe mOvIe SeT
1. The World Is not enough: Pierce Brosnan’s James Bond rescued Judi 
dench’s ‘m’ from the maiden’s Tower. This former bastion, lighthouse and 
customs office in the Bosphorus can be visited by hourly ferry 
2. Taken 2: ageing muscleman Liam neeson makes a jog on top of the 
spice market look easy. The Galata Tower has a cameo too
3. Skyfall: 007’s third assignment in istanbul started with a daniel Craig 
car chase scene in front of Yeni Camii mosque near the Galata Bridge 
4. Topkapi: Jewel thief Peter ustinov snuck around, you guessed it, the 
Topkapi Palace in this classic crime caper
5. Argo: Ben affleck and pals crept through the Karaköy docklands as 
istanbul stood in for Teheran during the 1980 hostage crisis

اسطنبول:  في  مصورة   أفالم 
جودي  ينقذ  بوند  جيمس  دور  في  بروسنان  بيرس  يكفي:  ال  1.العالم 
سابقا  كان  الذي  اإلغريقي  البرج  هذا  يشرف  العذراء.  برج  من  دينش 
ويمكن  اسطنبول  شواطئ  على  الجمارك،  لمكتب  ومركزا  للسفن  منارة 

ساعة.  كل  تنطلق  التي  العبارة  طريق  عن  زيارته 
بمرفأ  المحيطة  المنطقة  في  يتجولون  وصحبه  آفليك  بن  2.آرغو: 
تصوير  عند  باسطنبول  طهران  استبدال  تم  ان  بعد  كاراكوي  العبارات 
في  احتجزوا  الذين  االمريكيين  الرهائن  أزمة  عن  يتحدث  الذي  الفيلم 

.1980 عام  طهران 
بمشهد  اسطنبول  في   007 للعميل  الثالث  الفيلم  يبدأ  فول:  3.سكاي 
تشامي  ياني  جامع  امام  سيارته  يقود  كريج  دانييل  مع  سيارات  مطاردة 

غاالتا. جسر  بقرب 
انه  تحدس  مكان  ألى  يتسلل  اوستينوف  بيتر  المجوهرات  لص  توبكابي: 

هذا.  الكالسيكي  الجريمة  فيلم  في  توبكابي  قصر  او  العالي  الباب 
السابق  ايه   آي  للسي  سابق  عميل  دور  في  نيسون  ليام   :  2 مأخوذ 

على  للسينما  التركية  الهيئة  وتعمل   
بواسطة  البالد  معالم  الجمل  الترويج 
يوتيوب  على  على  تعرض  قصيرة   أفالم 
العالمية  اإلنتاج  لشركات  تشجيعا 
بينها  ومن  المواقع،  هذه  في  لتصور 
فيلم  في  (ظهرت  باموكال  شالالت 
عثمانية  نور  ومسجد   ،  (2 رايدر  غوست 
كخلفية  ظهر  الذي  العثماني“  ”النور 
ويقول  ”غورو“.  الضخم  الهند  الفيلم  في 

عبارة  مساحتها  بكامل  تركيا  ”إن  أتليهان 
يرفل  الطلق  الهواء  في  تصوير  موقع  عن 

بالنسبة  أساسي  عنصر  وهذا  بالضوء، 
السينمائي“. للتصوير 

ما  وحده  هو  التركية،  البقاع  جمال  وليس 
تصور  التي  األجنبية  فاألفالم  هوليوود،  يجتذب 

على  تحصل  و“آرغو“  فول“  ”سكاي  مثل  تركيا  في 
القانون  وهذا   .  %  18 بنسبة  الضرائب  من  خصم 

فيلم  تصوير  تكلفة  ربع  نحو  توفير  شأنه  من  الجديد 
هوليوود  في  األفالم  منتجو  سيجعل  وهذا  تركيا.  في 

لنمو  كبيرا  دعما  أيضا  سيشكل  مما  تركيا  إلى  يتدافعون 
المحلية.  السينما  صناعة 

هو  ما  إلى  تركيا  في  السينمائي  للفن  القوية  العودة  وتدين 
الرئيسي  فالفرق  الراقي،  والتمثيل  الحبكة  جودة  من  اكثر 
هو  واليوم،  الستينات  في  ياشيلتشام  استديوهات  عهد  بين 
الجديدة،  السينمائية  االنتاجات  في   المشترك  الدولي  التعاون 
االستاذ  أوغلو،  تشيتشيك  فريد  البرفيسور  يقول  كما 
في  اإلتصاالت  كلية  في  والتلفزيون  السينما  مادة  في  المحاضر 
مؤخرا  عالمية  جوائز  حصدت  التي  التركية  األفالم  بيلجي.  جامعة 
على  أبيه  عن  بحث  في  صبياً  يتتبع  (وهو  وبال  الشتاء،  نوم  مثل 
تركية  قصصاً  تعتمد  األسود)  البحر  على  التركي  الساحل  طول 
وتسويق  خارجي  بتمويل  مدعومة  أنها  إال  أيضا،  تركية  شخصيات 
حقق  الفيلمين  من  ”كل  قائال  أوغلو  تشيتشيك  ويوضح  عالمي. 
أوسع“.  بجمهور  بالتالي  وحظي  دولية،  مهرجانات  في  نجاحا 
دور  في  جيد  تسويق  له  توفر  الخصوص  وجه  على  ”بال“  وفيلم 
آي  متجر  في  كبيرة  مبيعات  وحقق  الخارج،  في  السينما 

 . ن تيو
مقابل  المحلي  لإلنتاج  األتراك  ينحاز  أيضا،  البلد  في 
شباك  مبيعات  من  مليون   30 و األجنبية:  االفالم 
في  مليون   50 بلغت  التي  تركيا  في  التذاكر 
تركيا  وتعتبر  تركية.  ألفالم  كانت   2013 عام 
فيها  يتفوق  العالم   في  قليلة  دول  من 
الهوليودية  االنتاجات  على  المحلي  االنتاج 
ومبيعات  اإلقبال  حيث  من  الضخمة 

  . اكر لتذ ا
انتجتها  التي  األفالم  عدد  وصل 
في  فيلماً،   85 الى   2013 عام  تركيا 
فقط  فيلماً   18 عن  ملحوظة  زيادة 
عقد  قبل  السنوي  االنتاج  حجم  هي 
االنتاج  هذا  أن  ورغم  الزمن.  من 
في  عليه  كان  ما  إلى  يصل  لم 
من  أكثر  يظل  أنه  إال  الستينات 
فرنسا  انتجتها  التي  األفالم  عدد 
الجهود  وتسعى  العام.  نفس  في 
ومن  العدد،  هذا  رفع  الى  اليوم 
االعداد  بها  المعمول  الخطط  بين 
من  الجديد  التركي  للجيل  الجيد 

السينما.  صناع 
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a new golden age for turkish cinemaكيف تحجز مكانًا على طاولة العشاء األكثر حصرية في دبي  048

  مع النجاح الذي تشهده األفالم التركية في الغرب، واالنتاجات السينمائية األمريكية التي تصور في 
اسطنبول، فهل نحن اليوم على عتبة عصر ذهبي جديد للسينما التركية؟ 

كلمات// تريستان راثفورد 
تصوير// تيم وايت

كبيرة  مكانة  لهم  كانت  اسطنبول  في  السينما  نجوم  ان  شك  ال 
المدينة  كانت  الذي  الزمن  ذلك  ففي  الماضي.  القرن  ستينات  في 
المقابل  ”ياشيلتشام“،  الشهيرة  باستديوهاتها  فيه  تزهو 
والمخرجون  المنتجون  كان  هوليوود،  لالستوديوهات  التركي 
السينمائي  االنتاج  وشهد  هائلة،  بشعبية  يتمتعون  والممثلون 

األفالم.   من  مذهلة  أعداد  وانتجت   ، كبيراً ازدهاراً 
الثقافة  لوزارة  العام  المدير  نائب  أتليهان،  علي  وحسب 
في  انتاجها  تم  فيلماً   241 فإن التركية،  السينمائية  والسياحة 
احتلت  العدد  هذا  ”وبفضل  أتليهان  ويقول  وحده.   1966 عام 
في  سينمائيا  إنتاجا  األكثر  الدول  بين  الرابعة  المرتبة  تركيا 

 . “ لم لعا ا
السياسية  المشاكل  مع  السبعينات  في  تغير  ذلك  كل  أن  إال 
السلطة  إلى  العسكر  بوصول   توجت  والتي  البالد،  شهدتها  التي 
التركي،  االقتصاد  منها  عانى  التي  األزمات  ومع   ،1980 عام  في 

فقط.  أفالم  بضع  إال  الثمانينات  خالل  ينتج  لم 
مشاهد  كانت  تحديدا   2011 عام  وفي  عجاف،  عقود  ثالثة  بعد 
الكبير  البازار  في  تصور  نارية  دراجة  يركب  وهو  كريغ  دانييل 
فقط  خطوات  بعد  على  فول“،  ”سكاي  فيلم  في  اسطنبول  في 

خياط  ”سمكري  فيلم  من  مشاهد  فيه  صورت  الذي  المكان  من 
األفالم  فيها  كانت  التي  السنة  نفس  في  وذلك  جاسوس“،  جندي 
المطاردات  فيلم  وفاز  أوروبا،  في  انتصاراتها  تسجل  التركية 
لجنة  بجائزة  جيالن  بليج  نوري  للمخرج  أنطاليا“  في  مرة  ”ذات 
السينمائي،  كان  مهرجان  في  إخراج  ألفضل  الكبرى  التحكيم 
الذهبية  بالسعفة  فاز  فقد  الشتاء“  ”نوم  األحدث  فيلمه  أما 
أفضل  لجائزة  ترشيحه  تم  كما  الماضي،  العام  كان  لمهرجان 

.  2015 لعام  األوسكار  جوائز  في  أجنبي 
بمئويتها،  التركية  السينما  فيه  تحتفل  الذي  الوقت  وفي 
ذاته  الوقت  في  تدخل  كانت  إذا  فيما  نتساءل  أن  إال  نملك  ال 
في  السينما  ”صناعة  أن  أتليهان  يقول  الثاني؟  الذهبي  عصرها 
الفتاً  تقدماً  حققت  قد  الحكومة  قبل  من  والمدعومة  تركيا 
التركية  الهيئة  تمتلك  ذلك  على  وعالوة  األخير“.  العقد  خالل 
انجلوس  لوس  في  تمثلها  مكاتب  الدولة  ترعاها  التي  للسينما 
يحقق  الذي  السينمائي  االنتاج  مركز  االخيرة  وتعتبر  ومومباي، 
حكومة  توجد  ان  يمكن  هل  النهاية  في  العالم.  في  إيرادات  أعلى 
سينمائية  أعمال  في  بلدها  معالم  أشهر  بظهور  ترحب  ال 

األشخاص؟  ماليين  يشاهدها  ضخمة  هوليوودية 

السينما التركية في 
مجدها المستعاد


