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הקדמה
כרך תורכיה נוצר במשך חמש שנים .עשרים ואחד פרקיו מבקשים להציב לפני הקורא תמונה שלמה ככל
האפשר של החיים היהודיים במרחב שהיה מרכזה של האימפריה העות'מאנית — האימפריה המוסלמית
האחרונה — ואחר כך במדינת תורכיה.
הוגי הסדרה ביקשו לתאר את תולדותיו של כל קיבוץ יהודי במזרח במאתיים השנים האחרונות ,מתוך
ניסיון לשרטט את מקומות מושבם של היהודים על פי הגבולות המדיניים הנוכחיים ,לחפוף לעת החדשה
ולהציג את אותן קהילות בזיקה לנוכחותן של המעצמות האירופיות הקולוניאליות .אולם הקביעות
הגאוגרפיות והכרונולוגיות האלה מלאכותיות ושרירותיות במידה רבה ,ולפיכך מגבילות את התיאור .קשה
מאוד לדון בקהילות היהודים באנטוליה או בתורכיה על פי גבולות המדינה כיום ,שהרי מדובר במרחב
שנמצא בלבה של האימפריה העות'מאנית ,שבמאות השש–עשרה ,השבע–עשרה והשמונה–עשרה הקיפה
שטחים עצומים באירופה ,באסיה ובאפריקה .המדינה העות'מאנית הוסיפה להחזיק בנחלות נרחבות עד
למאה התשע–עשרה ,ולמעשה במהלכה ועד תום מלחמת העולם הראשונה איבדה אותן בזו אחר זו .בפרט
הדברים אמורים בכל הנוגע לחלקו הדרומי של הבלקן ,הכולל את שטחי בולגריה ,רומניה ,יוון ומקדוניה
והמדינות שהוקמו לימים בשטחה של יוגוסלוויה .שטחים אלו היו חלק ממרחב תרבותי אחד .המרכז
היהודי החשוב ביותר בשטחים אלו היה כמובן סלוניקי ,אותה "עיר ואם בישראל" ,אשר נמצאה בשלטון
עות'מאני ישיר עד שנת  ,1912ועניינה יבוא בהרחבה בכרך יוון בסדרה זו.
הקביעה של שנת  1800בתור נקודת פתיחה בעייתית גם היא .למרות התחלות מהוססות של שינוי וחידוש
בראשית המאה התשע–עשרה ,הרי מבחינות רבות נמשכו למעשה הסדרים הישנים ,וקשה לזהות שינוי
בחברה היהודית המסורתית .נקודת המפנה הייתה בתקופת התנט'ימאת ( 1839ואילך) ,אם כי באזורים
מסוימים ובהיבטים אחדים לא חלו שינויים אף עד למלחמת העולם הראשונה .בעיקרון הבחנו בין שתי
תקופות משנה :הראשונה — למן שלהי המאה השמונה–עשרה ועד מלחמת העולם הראשונה ,חיסול האימפריה
והח'ליפות; והשנייה — למן ייסוד הרפובליקה ( )1923ועד קום מדינת ישראל ,ולעתים עד ימינו אנו.
בניגוד למרבית ארצות האסלאם האחרות תורכיה עצמה לא נמצאה תחת כיבוש ושליטה קולוניאלית
ממשית ישירה ומסודרת ,אך יהודיה נחשפו לקולוניאליזם ולמודרנה באמצעות סוכנים שונים — דיפלומטים,
סוחרים ומיסיונרים אירופים מכאן ,ויהודים וארגונים יהודיים אירופיים שביקשו לתקן ולשפר את מצבם
מכאן .לכך הייתה כמובן השפעה על מגוון תחומים בחייהם.
בדור האחרון התקדם חקר יהודי ארצות האסלאם ובהם יהודי האימפריה העות'מאנית במידה ניכרת,
נחשפו מקורות חדשים ,נכתבו ספרי יסוד ומאמרים חשובים ,ונחקרו פרשיות שונות .עם זאת ,עדיין
ישנם תחומים שלמים שטרם נחקרו ,מקורות שטרם נעשה בהם שימוש ,ויש מקום לבחינה מחודשת
ומדוקדקת של הקיים .כתיבת ספר תורכיה לא הייתה מלאכה קלה .פרקים אחדים מסכמים את המחקר
הקיים ונכתבו בידי מומחים העוסקים בכך .פרקים אחרים נכתבו לבקשתי ,בהם הפרקים על המאמינים
השבתאים ,על ארגון הקהילה ,על הכלכלה ועל המטבח ,והמחקר בנושאים הנדונים בהם עדיין בראשיתו.
נושאים מסוימים לא עלו כאן ,מחמת חוסר הידיעה והצורך במחקר נוסף — כך למשל הרחבה בשאלות
השתלבותם של יהודים (או מומרים כהֹוג'ה ִא ְסחַאק אפנדי) במנגנון האימפריאלי במחצית השנייה של
המאה התשע–עשרה; זיקתם של פעילים יהודים אל "התורכים הצעירים" ואל "הוועד לאחדות וקדמה",
ומקומם באותם גופים שהנהיגו את האימפריה בשנים  ;1920−1909פרשיות כגון לימודיהם של דוד בן–גוריון
ויצחק בן–צבי באסתאנבול; מקומם החשוב של מדענים יהודים ,בעיקר מהגרים מגרמניה הנאצית ,בפיתוח
וביסוס האקדמיה התורכית; נוכחותם של יהודים בזירת האמנות — אם בספרות לסוגיה דוגמת המשורר
אדואר רודיטי והסופר מריו לוי ואם באמנויות הפלסטיות כפיסול וציור.
התורכיפיקציה של השמות מקשה על בירור שעשוי ללמד על חלקם של יהודים בכינונה של התרבות
במדינה התורכית .עוד נחוץ פירוט רב יותר בשאלות פולקלוריות הקשורות לחגים ,לחיי המשפחה היהודית
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(בכלל זה החזקת שפחות) ולמנטליות המסורתית עתירת האמונות העממיות ,וכן לתהליכי החילון.
העניין האחרון הוא ייצוג היתר של היהודים דוברי הלאדינו במערב אנטוליה ובתראכיה ,ושל הערים
הגדולות ,בראשן אסתאנבול ואזמיר — משם מגיעים מרבית המקורות; כל זאת בהשוואה למיעוט הידיעות
ואקראיותן בכל הנוגע ליישובי היהודים בפריפריה ,במרכז ובעיקר במזרח אנטוליה — קהילות דוברות
ערבית וכורדית ,שמבחינות רבות דמו יותר לקהילות צפון סוריה ,ושהעיר חלב הייתה עבורן המרכז היהודי
הבולט והמשמעותי .ובכלל ידוע מעט מאוד על הקהילות הקטנות :הווי החיים בהן ,צמיחתן ואחרי כן
הידלדלותן וחיסולן .בהיעדר מקורות נדפסים או כתובים אנו עדיין מגששים באפלה ,ואפשר שעם הזמן
יצוצו תעודות ומסמכים שיוסיפו על הסקירות התמציתיות של אברהם גלנטה בשליש הראשון של המאה
העשרים ,ועל הסקר התמציתי של שאול תובל בשנות השבעים של המאה העשרים.
ספר זה ממלא חסר במחקר ההיסטורי של היהודים בעת החדשה .מכאן ואילך כל חוקר ומתעניין הרוצה
ללמוד את תולדות היהודים בתורכיה במאה האחרונה לשלטון העות'מאנים ובתורכיה המודרנית יוכל
ליטול מלוא חופניים מספר זה ,שישמש לו יסוד מוסד .קוראי הספר יסיימו אותו כשיש להם ידע מגוון
על דמותה של יהדות זו בתקופה רבת תהפוכות.
ככלל בתעתיק שמות תורכיים וערביים נקטנו כדרך שנהוג בטקסטים משפות אלו (ראו לוח תעתיק בסוף
הספר) ,ולא על פי כתיבם המודרני באותיות לטיניות ,כמקובל בחלק מספרות המחקר ,או על פי הכתיב
המקובל במקורות העבריים הישנים .לפיכך נכתב בספר תורכיה ולא טורקיה ,אסתאנבול ולא איסטנבול
או קושטא ,אורתהכוי ולא אורטאקוי וכיוצא באלה .כמו כן הקפדנו לשמר את ההגייה המקורית ,למשל
אחמד ,מחמד ,חכמח'אנה ,ולא לכתבם על דרך ההגייה הרכה של התורכית המודרנית :אהמט ,מהמט,
ההמהאנה.
שיטת התעתיק של הספרדית–היהודית (לאדינו) בספר זה מבוססת על הכתיב המסורתי באות עברית
שהיה מקובל למן המאה השמונה–עשרה .כתיב זה ננקט בכל המילים ,למעט בשמות המוכרים לקורא
העברי בכתיב אחר (כמו שמות משפחה או שמות מקומות) .במקרים כאלה נעשה שימוש בכתיב המוכר
בישראל (לדוגמה פריסקו ולא פ'ריסקו כמקובל בכתיב המסורתי) .אל"ף המשמשת אם קריאה הושמטה
ברוב המקרים (ראו בלוח התעתיק) .בכתיב המסורתי של הספרדית–היהודית מציינת גימ"ל עם גרש (ג')
הן  gוהן  .chכדי להבחין ביניהן צוינה ברוב המקרים  chבצד"י עם גרש (צ') כמקובל בעברית הישראלית.
בפרק של הבלשן פרופ' דוד מ' בוניס הושאר התעתיק ככתבו ועל פי שיטתו ,השונה מעט מזו הנזכרת.
מן המסקנות החשובות שהעלתה מלאכת הכתיבה והעריכה — בראש ובראשונה יש עוד מקום נרחב
לחקירת המאה התשע–עשרה הארוכה ועתירת התמורות ,גם בנוגע לקהילות הגדולות והידועות ,שמהן
הגיע מרב החומר שברשותנו .המסקנה האחרת מקרינה על דימויה של יהדות ארצות האסלאם בכללותה:
לא חברה יהודית מסורתית מנוונת ופסיבית ,הממתינה לכוחות חיצוניים שיקדמו אותה אל עבר
המודרניזציה — יחידים וגופים פילנתרופיים יהודיים–אירופיים ,ולימים הציונות — אלא חברה שעוברת
תהליכי הסתגלות ושינוי בתוך ההקשר המקומי ,התחדשות ותגובה לחידושים גם מתוך מתחים פנימיים
ומחלוקות חריפות .המסקנה האחרונה קשורה לקודמתה — את ראשית העת החדשה עבור יהודי האימפריה
העות'מאנית ,ולפחות עבור חלק מהקהילות היהודיות בארצות האסלאם ,יש לקבוע במחצית השנייה של
המאה התשע–עשרה.

דבריי לא יהיו שלמים בלא שלמי תודה:
לפרופ' מנחם בן–ששון ,לשעבר ראש מכון בן–צבי וכיום נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים ,שביקשני
לערוך את הספר והפקידני על המלאכה ,ולפיכך שלכם ושלי ,שלו הוא.
אני מודה לכל השותפים שליוו את הכתיבה — תודה לראש המכון הקודם ,פרופ' אהרן ממן ,תודה
לפרופ' יום טוב עסיס ,העומד בראש מכון בן–צבי ,שאף העיר והוסיף מידיעותיו ,לד"ר מרים פרנקל ,סגנית
ראש המכון ,שקראה את הפרקים ,וכמובן לסגן מנהל המוסד מר עדי עופר ,ולד"ר צבי צמרת ,מנכ"ל יד
יצחק בן–צבי הפורש ,שאילולא הם לא הייתה באה סדרה חשובה זו לעולם .חברי ועדת ההיגוי ,בהם ד"ר

יצחק יצחקי ומר משה זעפרני מן המרכז לשילוב מורשת יהודי המזרח שבמשרד החינוך ,ד"ר חיים סעדון
ואחרים ,עשו עמי כברת דרך ארוכה וחלקו עמי מידיעותיהם.
תודה רבה לצוות שעמל עמי — תלמידי–ידידי מר דותן ארד ,שנוסף על מה שכתב השתתף בעריכת
כל הפרקים ,מר יצחק (צ'יקו) גילה ,מר משה מגיד וגב' אביטל פורת–לובנסקי ,שנעתרו לבקשתי לסייע
בכתיבה .גב' נעמי לירן ומר נתן ייני מסרו לנו את תוצאות עבודות הגמר שלהם ,ואני מאחל להם הצלחה
בהמשך דרכם המחקרית .תודה לפרופ' אהרן רודריג ,לפרופ' אלנה רומרו ולפרופ' אסתר בנבסה ,שהרשו
לנו להשתמש במחקריהם בשפות לועזיות .שלמי תודה מוגשים לכותבים האחרים ,בהם חוקרים בכירים
וידועים ,שעמלו והקדישו מזמנם ומכוחם לכתיבה ללא כל תמורה .גב' נעמה שי–כתריאלי ניצחה במיומנות
על העוסקים במלאכה ,זירזה ,יזמה וטיפלה בתחקיר התמונות בשום שכל ובטוב טעם .על ידה סייע בעצה
טובה מר מנשה ענזי ,ובשלבי הסיום גם גב' יעל אייזיק ,שטיפלה בקפידה בהגהות האחרונות .תודה לידידי
מר מיכאל גלצר ,המזכיר האקדמי של מכון בן–צבי ,שטרח בהבאת הספר לדפוס ,וכדרכו הוציא מתחת
ידיו יצירה נאה ומתוקנת .ידידי מר דב הכהן סייע לנו בעצותיו הטובות ותרם פריטים מאוספו ,שהעשירו
את התמונות המלוות את הספר .האספן מר ביל גרוס העניק בנדיבות רשות להשתמש בתמונות מאוסף
היודאיקה החשוב שלו ,וטוב עין הוא יבורך .לעמיתינו באסתאנבול :גב' נ ִיסיה אלֹובי ,מנהלת המוזאון
היהודי ,גב' קארן גרשֹון–שרהֹון ,מערכת העיתון שלום ,הוצאת גֹוזְל ֶם וכן להנהלת הקהילה ,ששיתפו פעולה
ומסרו לשימושנו מידע ותצלומים.
גב' דפנה לביא עשתה הרבה יותר מעריכת לשון ,וכעורך אני חב לה חוב מיוחד .ד"ר ניבי גומל תעתקה
את המילים בלאדינו ,וסייעה בתרגום כותרות וקטעים משפה זו .עוד ייזכר לטובה מר רפאל גרין ,שסייע
בראשית כתיבת הספר ותרם לגיבוש הפרק על החינוך .גב' טל פוקרד–צלאל עסקה בכישרון בגרפיקה
הסבוכה ,ועזרה לספר זה להיות מעט המחזיק את המרובה .מרכז "משגב ירושלים" שעל יד האוניברסיטה
העברית בירושלים סייע במימון הוצאת ספר זה.
יתברכו כולם ממקור כל הברכות בבני ,חיי ומזוני ,בריאות וכל טוב.
שלושה אנשים השפיעו על עשייתי בספר זה :הראשון הוא פרופ' יעקב לנדאו ,שכתביו ומחקריו היו
ועודם אבני דרך בכל הקשור לצדדים הפוליטיים של הנושא .יהא ספר זה מנחת כבוד ממני למורה וחוקר
דגול .השני הוא מורי ד"ר אבנר לוי ,יליד אזמיר ,שתרם בצנעה למחקר ולהעמדת חוקרים .ואחרון חביב,
מר בני ציפר ,יליד אסתאנבול ,המעלה ברשימותיו את אופייה המיוחד של יהדות זו ואחיותיה במפנה
המאות כיהדות לוונטינית וקוסמופוליטית ,מגוונת ,סובלנית ופתוחה .אסתאנבול שלו ,כמו ביירות ,קהיר
ואלכסנדריה ,היא מחוז של געגוע ,שהעבר ארוג בהווה שלו ,ונצנוציו מזדהרים להם באופן בלתי צפוי.
על אף מספרם הרב של יוצאי תורכיה ויוון בישראל ,ולמרות חלקם המספרי הגדול ביישוב הישן ובארץ
ישראל המנדטורית ,עדה זו כמעט לא השמיעה קולה בפולמוסים שהתחוללו במדינת ישראל על רקע עדתי,
ויחידיה לא החצינו את מוצאם ולא השתמשו בו לקידום מטרות פוליטיות .השותפות המוגבלת בשיח המזרחי
באה דווקא בעקבות העשייה המחקרית בעשור האחרון בחקר הלאדינו ותרבותה .אני מייחל לכך שיוצאי
תורכיה בישראל ויהודי תורכיה בהווה ימצאו עניין בספר זה ,ושהוא יסב להם קורת רוח וגאווה.
בהזדמנות זו אני קורא לכל מי שיש ברשותו פריטים הקשורים לקהילות ישראל במזרח ,ושההיסטוריה
והמורשת שלהן יקרים ללבו ,לפנות למכון בן–צבי ולספרייתו ,המתמחה בחקר יהודי ארצות האסלאם,
ולאפשר לנו לצלם ,לסרוק ,להעתיק ולתעד כל פריט רלוונטי למחקר עתידי — דפים בודדים ,כתבי יד,
תמונות משפחתיות וגלויות ,וכן חפצים שימושיים.
ירון בן–נאה
ירושלים ,תש"ע

