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מספר הרהודים ותפוצתם

ו.

על  -פי מפקד רשמי  ,שנערך בשנת

באותה שנה

38 , 267

בכפרים

(  3 , 369נפשות )

במאי  -יוני ,

יהודים .

ושנית

1965

מהם

:

האחרון שהגיע לידינו  -היו בתורכיה

-

30 , 831

באסתאנבול ,

4 , 067

באיזמיר והיתר

ובערי  -השדה  .ן

באוקטובר .

ערכתי שני סיורים לאורכה ולרוחבה של

1977

תורכיה  ,שארכו ארבעים ותשעה ימים  ,ובמהלכם פקדתי את כל הקהילות היהודיות
שבמדינה זו  .בסיוריי שאלתי ותחקרתי את ראשי הקהילות וזקניהן למספר הנפשות
בכל קהילה  ,מספר המפרנסים ועיסוקיהם  ,מספר בתי  -הכנסת וכן פרטים על הפעילות
הקהילתית  ( .עם זאת  ,הנתונים שאביא להלן מאיזמיר הם מסיוריי בקהילה זו ב -
וב ) . 1 979 -

% 978

הנתונים שאביא להלן מבוססים על רשימות שמיות של המשפחות בכל

קהילה  ,שראשי  -הקהילות טרחו להכין למעני  ,ולא על ; רמאות בכתובים  ,שלפעמים
הם מועתקים זה מזה ולרוב אינם מעודכנים .
בתורכיה כולה חיו בשנת

, 1977

בקירוב  ,מתוך אוכלוסיה כללית של

1

לפי
45

הערכתי ,

מיליון נפש  .במדינה זו קיימות עתה ארבע -

.

לפי המפקד הרשמי הראשון שנערך בתורכיה

.

התורכית היו בתורכיה האירופית -

יהודים  .נתונים אלה הובאו

בסך  -הכל

24 - 23

אלף יהודים

55 , 592

ב 1927 -

( ארבע שנים לאחר כינון הרפובליקה

יהודים  ,בתורכיה האסייתית

ב  -ןAmerican Jewish Year 800

, 26 , 280

ובס " ה

.

81 872

לשנת . 1930 / 31

לפני  -כן הובא בשנתון זה אומדן בלבד של מספר היהודים בתורכיה  .להלן נביא נתונים מכמה
שנים

:

בשנתון משנת

בשנת

1913

1901 / 2

-

. 350 , 000

מובאים שני נתונים

188 , 900

-

בתורכיה האירופית

177 500

-

בתורכיה האסייתית

.

ל : 1904 -

 - 366 , 400ס " ה

 - 35 , 000מזה מספר יהודי סוריה ולבנון
 - 331 , 400ס " ה תורכיה .
בשנת 18

האומדן
בשנתון

1917 /

אומדן חדש לשנת

: 1913

1922 / 3

177 500

-

בתורכיה האסייתית

80
70 , 000

-

האסייתית
תורכיה האירופית

.

הישן  ,כמו ל : 1904 -

אומדן חדש לשנת

80 , 000

-

בתורכיה האירופית

: 1920

150 , 000
ראוי

של תורכיה היו שונים בשנות 1904

4וו

.

להזהיר את הקורא  ,כי אין להשוות את הנתונים משנים אלו שהרי הגבולות הגיאוגראפיים
,

, 19 13

1927

 .הנתונים מובאים כאן כרקע לדברינו להלן .

,

וזן ק

ן

טס לספר תורה  .אי ,
רקוע

וחקוק ,

מיר ,

תורכיה .

, ~ 896

אוסף מוזיאון ישראל
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עשרה קהילות יהודיות ( מספר זה אינו כולל ישובים  ,ששרדו בהם משפחות או יהודים
בודדים ,

ואין בהם

קהילות ) .

התפוצה הגיאוגראפית של הקהילות היא כדלקמן

שמונה קהילות בצפון  -מערב תורכיה

.

טקירדה  ,קירקלארלי גאליפולי ( היא

:

אסתאנבול ,

גליבולו ) ,

אדירנה ( היא

ב 13 -

3 , 183

נפשות ,

.

21 , 000 - 20 000

יהודים .

אסתאנבול )

היו במחצית השנייה של

מפרנסים  .באסתאנבול היו באותו

935
2

:

מרסין  ,אדאנה  ,איסכנדרון .

ענתב ) .

הקהילות היהודיות ( למעט
מתוכן

אדריאנופוליס ) ,

צ ' אנאקאלה  ,בורסה ואיזמיר  .קהילה

אחת במרכז והיא הבירה אנקארה  .חמש קהילות בדרום

אנטאקיה וגאזיאנטפ ( היא

:

( את מפת הקהילות ראה בעמוד

זמן .

לפי

977ן

אומדני ,

) . 26

לשוככו ויוצאתו

.2
בעשר

מז

התורכית ,

הקהילות הללו דוברים היהודים לאדינו כשפה

שנייה ,

לאחר השפה

וסביר להניח כי הם מצאצאי המגורשים מספרד  .היהודים

באיסכנדרון ,

באנטאקיה ובגאזיאנטפ  -דוברים ערבית כשפה שנייה  .הטעם לכך הוא שקהילות
אלה הן באזור אלכסנדרטה  ,שהיה חלק מסוריה  ,סופח לתורכיה בשנת

1939

והפך

להיות חבל תורכי בשם האטאי .
במרסין  -כשני שלישים מהיהודים דוברים לאדינו ושליש דובר ערבית  .דוברי

.

הערבית הם פליטים יהודים שברחו מאזור אלכסנדרטה לשעבר  ,לאחר שמשפחה
יהודית בשם סיבריקלי נשחטה בידי ערבים באורפה
2

אסתאנבול מחייבת דיון מיוחד

ומפורט .

שיבוא במאמר

ב . 1948 -

נוסף .

ולא אדון בה בסקירתי זו .
115

ן
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בעיר אורפה  ,שביקרתי בה ב 2 -

ביוני

לא מצאתי יהודים  ,אלא אחד  ,שריד

, 1977

ממשפחת סיבריקלי הנזכרת  ,שנפשו ניתנה לו שלל לאחר שהתאסלם  .מאוחר יותר
הוא הקים משפחה

כמוסלמי  .י

באסתאנבול מצויה קהילה אשכנזית המונה כאלף נפש  ,הדוברים יידיש כשפה

שנייה  .רובם פליטים מאירופה  ,או צאצאיהם .

בתי  -הכנסת

.3

רוב בתי  -הכנסת בתורכיה מוקפים חומות גבוהות ובחצר

הפנימית ,

סמוך לשער

הכניסה  ,מצויה חומה נוספת  ,המסתירה את המתפללים מעיני עוברי  -אורח תורכיים .

בית  -הכנסת קרוי בפי יהודי תורכיה ' קהילה '  ,ובמיוחד

' קאל ' .

.

' קהל '

-

ומכאן בלאדינו

.

שנגזר כנראה מן המונח העברי  .כך למשל קהל קדוש ק " ק ' בית

ישראל '

משמעו בית  -הכנסת הקדוש ' בית ישראל ' .

אין אף בית  -כנסת אחד בקהילות שביקרתי בהן  -להוציא את איזמיר  -שבו
מתפללים במניין שלוש פעמים ביום במשך כל ימי השבוע  .יש בתי  -כנסת  ,שבהם

מתפללים במניין בכל יום בבוקר בלבד ( למשל
בצ ' אנאקאלה ) ,

באנטאקיה ) ,

או בערב בלבד ( למשל

ורק בשבתות ובחגים  -שלוש פעמים ביום  .יש בתי  -כנסת  ,שבהם

מתפללים במניין בשבתות ובשלוש רגלים בלבד  ,בערב או בבוקר או בכל שלוש

התפילות ( למשל

באדאנה ) ;

או מתפללים רק בחגים בבוקר ( באדירנה

ובקירקלארלי ) ,

או בראש  -השנה וביום  -כיפור ( מרסין )  .בקהילות הגוועות הללו מצויים

משוגעים לדבר  ,הפותחים את בית  -הכנסת אחת

ליום .

יחידים ,

' כדי להפגין נוכחות ' ולמנוע

הפקעת נכסים אלה על  -ידי השלטונות .
התיבה או ה ' בימה ' בכל בתי  -הכנסת שבקהילות אלה ממוקמת באמצע  ,והמושבים
מסביב לה

,

לאורך

הכתלים ,

פונים לתיבה  -לקיים מה שנאמר במעמד הר  -סיני

' והגבלת את העם סביב ' ( שמות יט

:

יב )  .רק בקירקלארלי ובשני בתי  -כנסת באיזמיר

( ' בית ישראל ' ו ' שער השמים '  ,שהם חדשים יחסית ) בנויה התיבה סמוך להיכל  ,מקום
מושבם של חשובי העדה

,

בעוד הציבור יושב מאחור ופונה לכיוון ההיכל .

המבנים של בתי  -הכנסת בתורכיה אינם מתייחדים באדריכלות יהודית או בסגנון

בנייה ובדרך  -כלל מזכירים הם מבנים של

כנסיות ,

כלומר

שני טורי

:

.

עמודים ,

המחלקים את חלל האולם לשלושה חלקים מלבניים חלק מרכזי ושניים צדדיים

 :או

בדומה למבנה ' כיפת הסלע ' בהר  -הבית בירושלים  ,עשויים כיפה הבנויה על עמודים

,

הסדורים במעגל ומחלקים את חלל האולם לשני חללים גליליים .

3

.

.

בישובים מרעש  ,קילים ומיברק שבאותו אזור לא ביקרתי אבל הוגד לי שכל קהילות היהודים

שהיו בערים ובכפרים אלה עקרו לאחר השחיטה  -מיעוטם למרסין ולאסתאנבול ורובם
לישראל .

ן

הקהילות בתורכיה כיום

117

ביטויים לאמנות יהודית ניכרים בעיצוב ההיכל ( ארון הקודש ) ובמיוחד בתשמישי -
הקדושה המגוונים שבבתי  -הכנסת .
בדרך כלל מצטיין עיצובו של ההיכל בפיתוחי הסמלים היהודיים ( כמו

 :שופר ,

אתרוג  ,אשכול  -ענבים הנישא על כתפי שניים וכדומה ) שעל דלתותיו  ,העשויות עץ .
גם הרקמות שעל פרוכות ההיכל מצטיינות בייחודן האמנותי .
' לבוש ' ספרי  -התורה בקהילות של הספרדים הדוברים לאדינו הוא בנוסח אשכנז
דווקא ,

בהבדל קטן שהוא שסוע בחלקו האחורי מלמטה

,

עד מחצית אורכו  .ואלו

ספרי  -התורה שבקהילות הדוברות ערבית כשפה שנייה נשמרים בתיקים או

בנוסח ספרד  .אמנות מיוחדת פותחה בלבושים

וב ' בתים ' העשויים עץ  ,כסף או זהב .

ביטויים לאמנות יהודית ניכרים גם באבזרים
והרימונים  ,ה ' לונאס '

( סהרונים )

ב ' בתים '

לספרי  -התורה ,

והמחווים וכן ה ' בורדאנס '  -אלו

כמו

:

הכתרים

עששיות  -השמן ,

התלויות נוכח ההיכל ואש  -תמיד בוערת בהן  .בולט במיוחד הדגל התורכי בדמות חצי
סהר ובאמצעיתו כוכב  ,המעטר רבים מתשמישי  -הקדושה הנזכרים  .יצוין  ,כי ה ' לונאס '

וה ' בורדאנס ' אינם בשימושן של כל הקהילות הספרדיות בתורכיה .

ברני  -לנקברות

.4

רוב בתי  -הקברות בתורכיה הם

ובאדאנה .

שהם

( באיזמיר ,

בבורסה ,

עתיקים ,

בני מאות

שנים ,

למעט אלה שבמרסין

כני עשרות שנים בלבד  .שישה מהם מיועדים ליהודים בלבד
בצ ' אנאקאלה  ,בקירקלארלי ובטקירדה )  .יהודי אדירנה קוברים

את מתיהם בבתי  -הקברות היהודי באסתאנבול  .בשבע הקהילות האחרות בתי -

הקברות משותפים ליהודים  ,למוסלמים ולנוצרים  .סמיכות  -הפרשיות של קדמות בתי -
הקברות ושל קבורה נפרדת ליהודים או משותפת להם ולגויים מעוררת שאלה כפולת -
פנים .

ממתי הופעלו בתי  -קברות משותפים בתורכיה

הקדומים

?

ומה גורל בתי  -הקברות

?

מראשית הרפובליקה התורכית

מיוחדים ולהפעיל בתי  -קברות

ב 923 -ן

משותפים .

נוטים שלטונותיה לסגור בית  -קברות

מטעמים של מניעת אפליה דתית ושל

שוויון כל התושבים לפני החוק  .הצורך לסגור בתי  -קברות ישן מתעורר

במיוחד ,

כאשר הוא מהווה מכשול לצורכי הפיתוח של הערים  .גורל בתי  -הקברות היהודיים
הישנים שונה ממקום למקום  .יש שעצמות  -אדם הועברו מהקברים הישנים לחלקה

.

.

החדשה בצורה מסודרת ( באיזמיר באנקרה  ,בבורסה באיסכנדרון ובגאזיאנטפ )  .יש

שהקברים נהרסים לאט ובהתמדה על  -ידי כוחות הטבע  ,ואדמתם משמשת לחקלאות
( בקירקלארלי ובטקירדה )  .יש שהקברים נהרסים בידי אדם תוך כדי ניתוץ המצבות
וחרישת אדמת הקברים ( באדירנה ובצ ' אנאקאלה )  .באנטאקיה משמש שטח הקברים
גן ציבורי .
עם הקמת הרפובליקה חל שינוי בשפת הכתובות על המצבות  .עד 923ן  ,במשך

8
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מאות שנים  ,היו המצבות כתובות בדרך  -כלל בעברית ובלאדינו ( או בערבית  -יהודית
באותיות

עבריות ) .

מאוחר יותר  -בלאדינו בלבד

 :מ 1923 -

ואילך הן כתובות

.

בלאדינו ובתורכית ומאוחר יותר בתורכית בלבד  .שפת הכתובות על המצבות עשויה
אפוא ללמד על זמנם של הקברים  .גם צורתה של מצבה מלמדת על זמנה .

מצבה העשויה שיש בדמות ארון  -קבורה היא סימן לקבר

כך  ,למשל ,

ישן .

ד קד ילורנ
~ ~

.5

, ,,

נעבור עתה לתיאור מפורט של כל קהילה וקהילה

:

המידע על הפעילות הקהילתית

מובא בדברי ההסבר  ,ואילו הנתונים המספריים על הנפשות והתפלגות העיסוקים

המקצועיים מרוכזים בטבלאות ( הקהילות מתוארות על  -פי סדר

אדאנה -

; ;,

AeANA

[ סיירתי בקהילה

ב 26 -

במאי וב -

וג ' אק אשכנזי  ,חברי הוועד

,

הא " ב

של

שמותיהן ) .

;

 3וב 4 -

הנבחר ] .

1

ביוני

,,

1977

ושוחחתי עם משה קורודו

, ,, ,

זו קהילה יהודית צעירה  ,תוססת ומאוהדת  .ראשוניה הגיעו אליה לפני כשישים שנה
מערי תורכיה

:

איזמיר ,

נואן ,

אדירנה

רובם ממוצא ספרדי פרט לאשכנזי אחד .

המשפחות ' השולטות ' בקהילה כיום הן  :אמאדי  ,משולם  ,טרמין ומזרחי  .אין נצרכים

.

בקהילה  .איסוף הכספים נעשה כאן לצורכי הקהילות באסתאנבול ובאיזמיר וכן למען
ילדים תורכים נצרכים באדאנה

.

היו בקהילה נישואי  -תערובת

:

שלושה

יהודים .

שנשאו שתי מוסלמיות ונוצרייה אחת  .לדברי קורודר  ,יהודי אדאנה גאים ביהדותם
ומכריזים עליה באוזני חבריהם התורכים  ,שלא כיהודי אסתאנבול היראים לציין את
יהדותם  .בקהילה קיימת מודעות רבה לישראל  .מורגשת כאן התעוררות

יהודית ,

הבאה לידי ביטוי בבניית בית  -כנסת חדש  -היחיד הנבנה באחרונה בתורכיה  .בית -
הכנסת נבנה מתרומות

הקהילה .

בצד בית  -הכנסת הישן וכתאומו  .תפילות במניין

מתקיימות בערבי  -שבתות  ,בימי  -שבת ובכל החגים .

הקהילות בתורכיה כיום

ן

119

ביה  -הקברות

בית  -הקברות באדאנה

,

המשותף למוסלמים וליהודים  ,נוסד

ב . 1923 -

משהוקמה

הרפובליקה  .ביקרתי בהלקה היהודית הקטנה  .הקבר הראשון בה הוא של יצחק בז
משולם  .שבא מאדירנה לאדאנה  ,היה רוכל בכפרים הסמוכים  ,נרצח בתרפ " ו  .הכתובת

על מצבתו בעברית ובערבית  .בקצה ההלקה קברו של הקראי מארקו איגיס  ,שבאה
לאדאנה מאסתאנבול .

( אדר "

אדלרנה

אנופוללס ) E [ IRNE
~

[ סיירתי בקהילה ב -

11

רומאנו  .רומאנו  ,יליד

ביוני

, 1904

וב 30 -

באוקטובר

ושוחחתי עם יהודה

1977

שימש כמזכיר הקהילה בהיותו כבן שבע  -עשרה

ובמשך עשרות שנים היה ראש הקהילה  .היה ציוני פעיל וסייע בהצלת יהודים
מן

השואה ' .

]

לדברי רומאנו  ,שימשה אדירנה אחד ממקומות המקלט הראשונים על אדמת תורכיה
לראשוני היהודים שגורשו מספרד ומאיטליה  .היא נתפתחה והיתה מרכז יהודי

.

.

ובמשך מאות שנים פעלו בה מוסדות קהילתיים בתי  -אולפנא בתי  -כנסת

גדול ,

וישיבות ,

לרבות בית  -מדרש מרכזי לרבנים  ,שבוגריו שימשו כרבנים  ,הזנים ושובי " ם בקהילות

תורכיה  .בית  -המדרש נסגר בשנת

. 1939

בתי  -כנסת
ב 1905 -

.

פרצה באדירנה שריפה גדולה  ,שכילתה את מחצית העיר לרבות הרבעים של
כ  , 000 -ן 2

יהודים  .ולהם  -שלושה -

ה  9 -בדצמבר 1970

מאשר ד " ר יוסף גולדין  ,כי ' מר

היהודים ושל היוונים  .באותה שנה היו באדירנה

4

במכתב ממשרד ראש  -הממשלה בישראל מן

יהודה רומאנו היה

מ  1940 -עד 1946

.

נציג הסוכנות היהודית לא " י וממונה על עניני עליה עזרה

והצלה  ,הן ליהודי ארצות הכיבוש הנאצי והן ליהודי תורכיה  .הוכר כציוני פעיל בקהילה היהודית

באדירנה ובתנועה הציונית  ' . . .מר רומאנו סיפר לי  ,כי העביר אלפי עולים מאירופה דרך אדירנה
ואסתאנבול לארץ  -ישראל  .ביום שנרצח לורד מוין היו באדירנה כארבע מאות עולים מאירופה ,
ובריטניה ביקשה מתורכיה למנוע צאתם ארצה  .אולם רומאנו פנה אל ידידו  ,מפקח המשטרה ,
מוחסין ווק

קאיה ,

שהיה אוהב

יהודים .

ולפי הוראתו  ,הורשו העודי -

' ממשיך בדרכם לארץ .

ן

120

עשר

בתי  -כנסת .

אראגון
( )9

שאול תובל

()3

סולדו

שהיו למאכולת  -אש

אלמאן

( 0ן )

איבורה

()4

איטליה

( ) 1 1

( )5

ואלה שמותיהם

קאטאלוניה

סיציליה

( ) 12

כשלושים בתי  -כנסת קטנים בחצרות של
כנסת

מרכזי ,

בשם ' בית הכנסת

( 3ן )

פוליה

()7

הושלמה בנייתו של בית -

שנבנה בידי המהנדס

הגדול ' ,

()8

אסתאנבול

מאיור  .לאחר השריפה הותקנו

יהודים  .ב 907 -ן

יפה .

פראנס דה  -פרה  .זהו מבנה מלבני

( ) 1

גירוש

( )6

בודון

:

בויוק פורטוגאל

()2

והיכלו פונה כלפי

והאדריכל הצרפתי .
דרום  -מזרח  .לכיוון

ירושלים  .שני טורי  -עמודים לכל אורכו מחלקים את האולם לאולם מרכזי ולשני
אולמות צדדיים  .יש בו כשש מאות מושבים לגברים וכשלוש מאות מושבים בעזרת -

הנשים שביציע .

בכניסה ,

כיפת  -השמים ,

בחזית הבית ותחת

עשרת הדיברות בצבע כחול ( מידותיה

:

מטר על מטר

וחצי ) .

מתנשאת כתובת של

ליד בית  -הכנסת ' מדרש '

ובחלקו האחורי  -חדר  -טהרה והדר  -לוויות  .בית  -הכנסת מוקף גדר  -אבנים גבוהה
ועליה סבכת  -ברזל .
בביקורי ביוני

1977

היו בהיכל

10

ספרי  -תורה  ,ב ' מדרש ' -

 3ועוד 20

ספרי  -תורה

פסולים בגניזה  ' .הלבוש ' של כל הספרים בנוסח אשכנז .
המקום היה מוזנח  .יונים למאות קיננו בגגו וחריוניהן כיסו את הרצפה ואת מושבי -

העץ שבפנים  .המושבים בעזרת  -הנשים היו שבורים  ,המגרות פרוצות  ,וספרי  -קודש
היו מושלכים על הרצפה  .במאי
הכנסת וניסו לגנוב פרוכות

פרצו חמישה תורכים  ,בהם שתי נשים  ,לבית -

1976

ו 19 -

רימונים

ללא הצלחה  .הם הובאו למשפט .

,

בשבתות וחגים יש בבית  -הכנסת מניין מתפללים  ,בימי החול מתפללים יחידים .
שוחט מגיע לאדירנה אחת לשבוע ושכרו
שכרו

 2 , 500לי " ת .

שניהם

בביקורי באוקטובר
ספרי  -תורה ,

1977

.

2 000ן

לי " ת .

ההזן שבא לימים נוראים

,

מאסתאנבול .

באדירנה היה ההיכל ריק מספרי  -תורה  ,וב ' מדרש ' היו

5

השאר נשלחו לרבנות הראשית באסתאנבול  .עתה כבר לא היה מניין

בבית  -הכנסת אפילו בשבתות ובחגים

,

אבל ערב  -ערב פותחים שלושה יהודים את

ה ' מדרש ' ומתפללים בו  ,כדי ' להפגין נוכחות '  .נברשת גדולה מקריסטאל ובה מאות

נורות  ,שנשתלשלה מהתקרה בעת ביקורי הראשון  ,רוסקה בינתיים כליל  .ההרס היה
רב ,

עד כי לא היה אפשר להכיר את בית  -הכנסת .

.

סיפר לי יהודה רומאנו כי באוגוסט

1977

ביקר אצלו נציג הוקף ואחרי ששאל על

מצבו של בית  -הכנסת ביקש שנעביר את המקום לטיפולו  .ענה לו רומאנו  ,שכל עוד יש
כאן קהילה

יהודית ,

לא יועבר בית  -הכנסת לטיפול

הוקף ' .

בבית י ' רומאנו שמורים  25זוגות של רימונים עשויים כסף וזהב ושלושה כתרים

.

עשויים כסף וזהב מחווה אהד

מזהב 5 ,

' לבושים ' לספרי  -תורה ובורדאנס

( עששית )

יקר תל  .י ' רומאנו סיפר לי  ,כי בתחילת שנות השישים ביקרו תיירים יהודים מארה " ב

5

ערב פרישתי

מתפקידי נודע לי  ,כי השלטונות התורכיים ניהלו מו " מ בדבר הפיכת חלק מבית -

הכנסת למוזיאון עירוני וחלקו האחר לבית  -תרבות חורכי ואולם  -אסיפות עירוני .

ן

הקהילות בתורכיה כיום

121

בית  -הקבררת היהודי הישן באדדרנדק  -ביבבות נועו )נורנ ואדמה חרושה

( התצלומים בעמוד זה ובעמודים

124 , 123

ו 126 -

נעשו בידי

בבית  -הכנסת ולקחו עמם פנקסים רשמיים של

המתעדים פעילות  ,שנמשכה שלוש מאות שנה .

המחבר )

הקהילה ,

ב 1975 -

בהם ' מעשי

בית  -דין ' .

ביקרו באדירנה אברהם פרץ

והרב יצחק חליבה והעבירו את ארכיון הקהילה לרבנות באסתאנבול .

בית  -הקברוה

באוקטובר 977ן ביקרתי בבית  -הקברות העתיק באדירנה  ,ששטחו משתרע על  -פני
גבעות אחדות  .פה ושם עדיין בצבצו

שברי  -מצבות .

מהן עשויות

שיש ,

בדמות

ארונות  -קבורה .
בקצה האחר  ,ליד הכביש הראשי הנוכחי מאסתאנבול לאדירנה  ,עמד בית  -קברות

קטן ובו כחמש מאות קברים  ,שהקדום בהם הוא בן שישים שנה והאחרון מ -

 971ן .

על

.

המצבות כתובות רהבן בלאדינו ומיעוטן בעברית  .בית  -הקברות השתרע על שטח של
350 , 000

מ " ר  ,ובו קברים מלפני ארבע מאות שנה  .עיריית אדירנה חמדה אותו לצורכי

פיתוח העיר וב -

1971

הורתה לסגור אותו  .מאז הנפטרים באדירנה מועברים בארונות

לקבורה באסתאנבול  .מאחר שהקהילה סירבה למסור את
העירייה באותה שנה בהליכים משפטיים  ,שנמשכו עד

בית  -הקברות ,

1975

פתחה

 .בית  -המשפט פסק

להפקיע את השטח מרשות הקהילה ולמסור אותו לעירייה  .זו מכרה את המצבות
לבניין ואת הכסף החרימה לקופתה  .את שטח הקברים חרשה באופן יסודי  .התושבים

בסמוך ממשיכים לשלוח ידם בחמש מאות המצבות  ,שנותרו שם עדיין .

ן

 22ו

שאול תובל

אוזמור  -ן1אב1

,

וסיירתי בקהילה

ב  27 -עד 30

באוקטובר

 , 1978מ  23 -עד 26

באוגוסט  . 1979שוחחתי עם אלברט אלאזראקי  -נשיא

,,

ביולי

הקהילה ,

,,

וב 18 -

עם בני

ציקורל  -חבר המועצה ועם שמואל כוהן  -המכונה ' המורה ' ] .

שן

'

יהודים ישבו באיזמיר בזמנים קדומים  ,אולם ישוב יהודי בה לא נתקיים ברציפות אלא
ה . 16 -

מן המאה

6

תקופת  -הזוהר שלה היתה במאות

. 19 - 17

רבים מיהודיה עלו

לישראל לאחר קום המדינה  .כיום מצויה הקהילה בתהליך מתמיד של צמצום בגלל
( א)

הגירה ממנה לאסתאנבול  ,או לחו " ל  ,לרבות ישראל

; (ב)

:

השיעור הגבוה של

נישואי  -תערובת  .ב  , 1977 -למשל  ,היו עשרה נישואי  -תערובת מתוך עשרים ושתיים
חתונות בקהילה היהודית

; (ג )

מאזן ריבוי שלילי ( מספר הפטירות עולה על מספר

הלידות ) .

בתי  -הכגסת

באיזמיר מצויים חמישה  -עשר בתי  -כנסת  ,הפזורים בשלושה אזורים  ,ואלה שמותיהם

ולצדם שנת בנייתם

:

באזור לה גודריאה Cu eliaJ
) 2 ( ; 1728

איידינליז -

בית הלל פלאג ' י -
( )9

: 1909

(  1 5ע )) 1

"""

) 14 ( ; 1908

. 1968
6

על

]

בלאדינו

:

השכונה

~ "
 ) 3 ( ; 1800ביקור חולים

? ; ( )6

פורסטרוס
)1 1( :

,

-

סניורה -
? ;

בית הלוי -

בית אסתר -

( ) 10

? ; ()7

-

? ; ()4

חברה -

תלמוד  -תורה -

) 12 ( ; 1898

היהודית ) ) 1 ( :

ראש ההר -

אלגאזי -

עץ החיים -

) 8 ( ; 1857

; 1906

) 5 ( ; 1852

פורטוגאל -

באזור קאראטאש

) 13 ( ; 1905

בית  -ישראל -

?  :באזוראל  -סאנג ' אק ( ן ) ת  ) 15 ( : ) 1115שער השמיים

" "

ראשית הקהילה באיזמיר  ,ראה מאמרו של י ' ברשי בחוברת זו  -המערכת .

שש,
התיבה במרכז בית  -הכנסת ' ביקור חולים ' באיזמיר
~

מרשימה זו מסתבר  ,שבית  -הכנסת ' אלגאזי ' הוא הקדום ביותר  ,ואילו ' שער
השמים '

-

החדש ביותר  .יצויין  ,כי אזור לה  -גודריאה היה המרכז היהודי הראשון

בעיר  ,במשך כשלוש מאות שנה  .בסוף המאה

ה 19 -

הועתק המרכז לאזור קאראטאש .

מאמצע המאה העשרים המרכז היהודי החדש הוא

באל  -סאנג ' אק .

באיזמיר פרצו שלוש דליקות גדולות תוך מאה שנה

 :ב 743 -ן  ,ב 1772 -

וב -

841ן

והן הרסו חלקים גדולים מהרובע היהודי  ,לרבות בתי  -כנסת  .זכר השריפה בשנת

-

.

התר " א חקוק על אבן בשניים מבתי  -הכנסת  :ב ' איידיבליז ' כתוב שהבניין נבנה
(  ) 1800ולא נשרף בשנת תר " א

;

בתק " ס

ואילו ב ' עץ החיים ' כתוב שבית  -הכנסת נשרף

ובהמשך נאמר ' יעמידו בית האלופים על מתכונתו בח ' שבט סימן " יצמ " ח ובנ " ה

,

א"ת

היכל ה ' לפרט קטן " ' ( כלומר  . ) 1852גם בית  -הכנסת ' בית הלל פלאג ' י ' ו ' סניורה ' נשרפו

ונבנו מחדש ( אנו למדים על כך מהספר ' ארצות החיים ' מאת ר ' חיים
שנת תר " א

( ) 1841

מחלקת אפוא את בתי  -הכנסת באיזמיר לשלוש קטגוריות  :אלה
( ' אלגאזי ' ,

שנבנו לפני השריפה ולא נשרפו בתר " א
חולים ' ) ;

הלל

פלאג ' י ) .

' איידינליז ' וקרוב לודאי גם ' ביקור

אלה שנשרפו באותה שריפה ומאוחר יותר נבנו מחדש ( ' עץ החיים '  ' ,בית

פלאג ' י ' ו ' סניורה ' ) ;

אלה שנבנו ביסודם לאחר אותה שריפה  ,והם תשעת בתי -

הכנסת הנותרים .
נייחד עתה את הדיבור על כל אחד

מ 15 -

בתי  -הכנסת באיזמיר .

אלגאזי  -קרוי על  -שם הרב סלומון אלגאזי  ,שחי במאה
הראשי והמשפחות המיוחסות בעיר .

בבית  -הכנסת ,

ה . 17 -

התפללו בו הרב

על הבימה  -שני מיתקנים

להנחת ספרי  -תורה בשעת הקריאה בימי חג ומועד  ,כאשר יש לקרוא ביותר מספר
אחד  .אין עזרת  -נשים בבית  -כנסת זה .
123

מתקן לתליית אבזרים של
ספרי  -תורה בבית  -הכנסת
באיזמיר ( ברקע -

איידינליז

המחבר )

 -על  -שם העיר איידין שבדרום מערב תורכיה  .בית  -הכנסת מצויין

ביופיו  .התיבה בו הועתקה מהמרכז לכיוון ההיכל  ,ושרידי הבסיס המקורי נראים
היטב בשטח .
ביקור חולים  -כאשר באחת ממגלות הכולירה שפקדו את איזמיר לא נמצא מקום

לאשפז את כל החולים הרבים  ,הוחלט לאשפזם בעזרת  -הנשים של בית  -כנסת זה  .מאז

דבק בו השם ' ביקור חולים '  .האדריכלות הפנימית של המבנה היא ייחודית ומעניינת .
על התיבה מתקנים לתליית אבזרים של ספרי  -התורה .
עץ החיים  -השם לקוח מהפסוק ' ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם ' ( בראשית
ג

:

כב ) .

על משקוף בית  -הכנסת כתובת שירית  ,שכל אחד מחמשת בתיה מסתיים

במלה ' חיים '  .בימי גדולתו נכללו
( עליון בלאדינו )  ,והשני

-

ב ' עץ החיים ' שני בתי  -כנסת  ,האחד  ' -דאריבא '

' דאבאשו ' ( תחתון

בלאדינו ) .

משנידלדלה איזמיר

מיהודיה  ,הושכרו בית  -הכנסת התחתון וכן שורה של דירות של הקהילה באותו רחוב

 -לתורכים  ,ואלה הסבו אותם לחנויות ולבתי  -מלאכה  .דמי  -השכירות מנכסים

אלה ,

שהם וקף יהודי  ,נכנסים לקופת הקהילה .

בית הלל פלאג ' י  -על  -שם רבי חיים פלאג ' י  ,שחי בסוף המאה
המאה

ה . 19 -

הוא כתב יותר

מ 72 -

ה 18 -

ובהתחלת

ספרים  ,וחלק מחיבוריו נשרפו בשנת תר " א  ,עם

שריפת בית  -הכנסת  .לא ידוע התאריך המדויק של שיקום בית  -הכנסת  ,שמבנהו עתה

הוא קטן  ,אינטימי ויפה .
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סניורה  -על  -שם דונה גראציה נשיא  .שימש בסוף שנות הארבעים ולאחר הקמת
מדינת ישראל מרכז חשוב לפעילות יהודית ותרבותית  .גם כאן הועתקה התיבה ממרכז

בית  -הכנסת לכיוון ההיכל .
חברה  -במרכז בית  -הכנסת מיתקן נייד יחיד במינו וביופיו להנחת תשמישי  -קדושה
של ספר  -התורה  .סביב בית  -הכנסת וקף יהודי  ,שכלל חנויות להשכרה מימים -

ימימה .

בעבר ליהודים וכיום למוסלמים .

פורטוגל  -בית  -הכנסת נהדר ביופיו  .נשרף בשנת

. 1976

פורסטרוס  -תרגומו מלאדינו  -אורחים  .כיום אינו משמש כבית  -כנסת  ,אלא

כמשחטת  -עופות גדולה וכמרכז אחסנה של מצרכים  ,הנמכרים בסיטונות .
תלמוד  -תורה  -על שם בית  -הספר ' תלמוד תורה '  ,שבו שוכן בית  -הכנסת  .גם הוא
נשרף בשנת

. 1976

בית הלוי  -על  -שם נסים הלוי באייראקלי  ,שתרם חלק מביתו והקדישו לשמש

בית  -כנסת .
ראש ההר  -כשמו כן

הוא ,

ניצב על ראש ההר .

בית ישראל  -נבנה בידי אדריכל איטלקי נוצרי  .מבנהו כשל כנסייה  .במלחמת יוון -

תורכיה

( ) 1923 - 1922

פלשו היוונים לתוכו  .לבקשת הקהילה היהודית  -האיטלקית

באיזמיר  ,הציבו שלטונות איטליה  ,שהיו בעלי זכויות הקאפיטולאציות באותה עת

,

מקלענים לשומרו מפני הצדדים הניצים  .בראשית שנות החמישים התפללו בו שגריר

ישראל בתורכיה  ,אליהו ששון  ,והרמטכ " ל משה דיין  .השניים נתקבלו על  -ידי הקהילה
היהודית בכבוד  -מלכים .
בית אסתר  -נסים הלוי ( בעל הקדש ' בית הלוי '  ,הנזכר לעיל ) הקדישו ' לזכר אשתו

אסתר  ,שמתה בדמי ימיה .
שער השמים

 -בית  -כנסת מודרני .

מכלל חמישה  -עשר בתי  -הכנסת באיזמיר פעילים חמישה

בלבד ,

והם

:

' שער

השמים '  ' ,בית  -ישראל '  ' ,בית הלוי '  ' ,ביקור חולים ' ו ' סניורה '  .בבתי  -הכנסת האחרים
מפגינה הקהילה נוכחות מזמן לזמן .

השוואת השמות של שלושה  -עשר בתי הכנסת באדירנה עם השמות באיזמיר
מעלה ,

כי רוב בתי  -הכנסת באדירנה קוראו בשמות גיאוגראפיים  ,במיוחד על  -שם

מקומות ,

שמהם הגיעו מגורשי  -ספרד

היסטוריים ,

;

ואלו באיזמיר רוב השמות הם סמליים או

פרט לשני שמות גיאוגראפיים  .הסיבה לכך היא שאדירנה היתה

מהמקומות הראשונים

באימפריה העות ' מאנית שמגורשי  -ספרד

הגיעו אליהם .

ובאותו זמן עדיין שמרה כל קהילה בדבקות על זהותה המקורית וקראה לבית  -הכנסת
שלה בשם האזור הגיאוגראפי שממנו הגיעה  .לאחר ישיבה בצוותא באדירנה במשך

דורות אחדים נתקרש הקהילות השונות זו לזו עד כדי כך  ,שבנו בית  -כנסת אחד

משותף לכולם וקראוהו בשם משותף  ' -גרוש '  ,ואילו לאיזמיר הגיעו מגורשי  -ספרד
מאוחר יותר  ,בסוף המאה

ה , 16 -

רובם מערים שונות בתורכיה או מסאלוניקי  .הם באו

המצבות על קבריהם של הרב יוסף איסקאפה ושל הרב דוד חביליו בבית  -הקברות היהודי הישן באיזמיר

לאיזמיר לאחר שישבו כמה דורות באימפריה העות ' מאנית ועברו תהליך ראשוני של
קראו לבתי  -הכנסת שהקימו בשמות סמליים

מיזוג  -גלויות  .טבעי אפוא שהם

והיסטוריים  ,או על שמות של אישים הקשורים בארץ המארחת .

בתי  -הקברות

באיזמיר היה בית  -קברות יהודי עתיק באזור קונאק ( שנקרא בעבר Baba

, ( Bahri

אבל

הקברות פונו ממנו  ,ועל שטחו הוקם אמפיתיאטרון ובית  -ספר תיכון  .אזור זה הוא

בימינו המרכז של איזמיר  ,ולקברים שם אין זכר  .בימינו קיימים שני בתי  -הקברות

בית הקברות הישן

ב ~Ourcesrne -

( מעיין

הכוח ) ,

הקברים מבית  -הקברות העתיק יותר  .בית קברות

אף הוא נסגר בשנת

. 1934

שהוקם בשנת

1928

:

ואליו הועברו

זה  ,שבו מצויים כ  15 , 000 -קברים ,

מאז קוברים היהודים את מתיהם בבית  -הקברות היהודי

השני  -החדש  ,שבאזור ag

)[

מ1

"

4נ .

בבית  -הקברות הישן קבורים ר ' יוסף איסקאפא ור ' דוד חביליו  .שהיו יריבים קשים
בחייהם  ,בגין המחלוקת שפרצה סביב שבתי צבי  .ר " י איסקאפא  ,שהחרימו  ,נפטר
בשנת תר " ב

( ; ) 1662

ר "ד

משהעבירו את הקברים

חביליו  ,שנמנע מלהחרימו  ,נפטר בשנת תר " א

ב 1928 -

( ן. ) 166

למקומם החדש  ,החליטו פרנסי  -הקהילה לקבור את

השניים זה ליד זה  ,כדי שלאחר מותם תהיה קירבה ביניהם .
בספטמבר

, 1979

בסיימי את תפקידי כקונסול ישראל באסתאנבול  .מסרו לי ראשי -

הקהילה באיזמיר  ,כי השלטונות בעיר תבעו מהם להעביר שוב את בית  -הקברות הישן
למקום אחר  ,כדי לנצל את שטחו לפיתוח העיר .
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ושוחחתי עם הרון אמיר שמוש עסקן

,

על עברה של הקהילה סיפר איש  -שיחי אך זאת  ,שבסוף שנת

הנפטרים מבית  -הקברות היהודי הישן לבית  -קברות משותף

,,

975ן

הועברו עצמות

למוסלמים .

לנוצרים

וליהודים  .בביקורי בבית  -הקברות מצאתי כשלושים קברים  .הכתובות על המצבות

רובן בתורכית ( באותיות

לאטיניות ) ,

ומיעוטן בעברית  .בית  -הקברות גדור ושמור

כהלכה .
ביקרתי בבית  -הכנסת המצוי בקומה שנייה של בית דירות  .הוא קטן בממדיו
7מ ' )

ונראה משופץ  .בהיכל שלושה ספרי  -תורה

תפילה במניין מתקיימת בחגי  -ישראל  .עד שנת

באותה שנה נפטר אביו של

איש  -שיחי ,

מחלב ,

1970

שהיה

( % 5

עם תיקים בנוסח ספרד .

היו תפילות במניין גם בשבתות .

השו " ב

היחיד באיסכנדרון  .לכל

.

המשפחות כאן יש קרובי  -משפחה בישראל ורובם ביקרו בה לפחות פעם אחת .

אנטאקוה -

ANTAKYA

[ סיירתי בקהילה

ב  29 -וב 30 -

במאי

977ן

ושוחחתי בנפרד עם אברהם ג ' מאל

ועם עזורי כבודי  .נבחרי הקהילה  ,ועם מרדכי גנודי  ,זקן

העדה ] .

ראשוני הקהילה באנטאקיה היו צאצאי הכבודים  ,שהיגרו אליה מקורפו לפני כארבע
מאות שנה  .מאוחר יותר נצטרפו אליהם יהודים מחלב  .זו קהילה מלוכדת  ,שמאפייניה
הם

:

נישואים ' חמולתיים ' ושמירת מצוות היהדות .
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שאול תובל

שלוש ההמולות כאן הן  :ג ' מאל (  43אחוזים מחברי הקהילה )  .כבודי

וגנודי

(  20אחוז ) ,

(  33אחוזים )

ועוד שלוש משפחות שרם ואלמנתו של חומסי  .בגלל הנישואים

הפנים  -משפחתיים המרובים גדול יחסית מספרם של ילדים מפגרים  .עשירי הקהילה

.

יוצאים לפרקים לאסתאנבול  ' ,לקנות ' כלות לבניהם ( עזורי כבודי סיפר לי כי הוא
אמור לצאת לאסתאנבול להביא כלה כת ארבע  -עשרה  -שעודנה לומדת בבית  -ספר
לבנו בן

ה . ) 23 -

התפללתי בבית  -הכנסת היחיד

כאן ,

שמתפללים בו במניין בכל בוקר ובשבתות

וחגים גם מנחה וערבית  .בית  -הכנסת גדול וחסר ייחוד אדריכלי  .ההיכל בצורת חצי

גליל מצוי במעבה הכותל ובו שמונה ספרי  -תורה  ,כולם מחלב  .הם ערוכים בו על

מדף .

המצוי באמצע חלל ההיכל  .נרתיקי ספרי  -התורה הם כנוסח ספרדי  .נעימת

התפילה היא חלבית אופיינית  .בתפילת ' ויברך דוד ' ניגש כל אחד מהמתפללים

ושילשל גרושים אחדים לקופת  -הצדקה  .נתכבדתי בפתיחת ההיכל  ,בנשיאת הספר
ובעליית כוהן .
השבת נשמרת כאן כהלכתה  .הקהילה הגיבה בחומרה על נסיונם של כמה צעירים

.

לפתוח חנויותיהם בשבת  .מרדכי גנודי לובש

להדירו הנאה

מנכסיו ,

' ארבע כנפות '  ,סיפר

לי  ,כי איים על בנו

אם יעז לפתוח את הנותו בשבת  .הבן ציית לאביו  .עיריית

אנטאקיה קבעה את יום הבאזאר של בדים ואריגים לשבת

דווקא ,

כדי לנשל את

.

היהודים ממעמדם  .עשרים וחמישה סוחרי  -בדים מעוטי  -יכולת שסירבו לפתוח את
חנויותיהם בשבת  ,נאלצו בשל כך לעלות עם משפחותיהם לישראל .

באחד האגפים של בית  -הכנסת מצויים חדרים ריקים  ,ששימשו בעבר כתלמוד -
תורה  .יש רצון ויכולת לחדש את הלימודים

בו ,

שכן נותרו כיום בקהילה עשירים

ואמידים בלבד  .נוסף לכך  ,הקומה העליונה של בית  -הכנסת ושלושה  -ארבעה הדרים

שלידו הם וקף יהודי המושכר למוסלמים  ,וההכנסות ממנו מיועדות לקהילה  .אולם
אין תמימות  -דעים בין ראשי הקמולות בדבר אופן כיסוי הוצאות תלמוד  -התורה

.

לקהילה אין רב אך יש חזן ושוחט  .בחגי  -ישראל הוא שוחט בשר גם ליהודי

.

מרסין ,

אדאנה ואיסכנדרון  .יהודי אנטאקיה מסתכלים מגבוה על יהודי שלוש ערים

אלו ,

.

שאינם מניחים תפילין  ,לדברי אנשי אנטאקיה  ,וכשהם כבר באים לבית  -הכנסת הם

עומדים דוממים  ,מפני שהתפילה אינה שגורה בפיהם .
לפני כעשרים שנה סגרו השלטונות את בית  -הקברות היהודי הישן

באנטאקיה ,

.

המצבות פונו לצורכי  -בניין וכל שטח הקברים כוסה בשכבת  -עפר  .על שטח זה הוקמו

.

חווה וגן ציבורי גדול  .מרדכי גנודי הדובר עברית  ,הגיב באוזניי על  -כך  ' :צדקה עשה

.

הקב " ה עם הצדיקים ושוכני  -העפר הטמונים בו בכך שלא נחרשו קבריהם  ,אלא גן
ציבורי מכסה אביב .
לא כיקרתי בבית  -הקברות החדש .
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הקהילה ,
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באוקטובר

 1וב 2 -

ושוחחתי עם נסים סאבאר  ,נשיא

 977ן

עם הרב שבתאי גאלימידי ועם הסופרת בקי בכר ] .

יש מקורות שונים על קדמות הקהילה היהודית באנקארה  ,כגון מהתקופה הרומית -

ביזאנטית  ,מסוף המאה

ה 3-ן

ומן המאה

ה . 14 -

אולם נראה  ,כי גם קהילה זו התפתחה

בעיקר לאחר שבאו מגורשי  -ספרד לאימפריה העות ' מאנית  .היהודים מעדות אחרות
( רומאניוטים ,

בקי

בכר ,

אשכנזים

ואחרים )

התבוללו במשך הזמן בתוך הספרדים .

סופרת יהודייה הכותבת תורכית אשר יצירה אחת משלה הוצגה

בתיאטרון התורכי  ,עסקה גם בחקר תולדות היהודים באנקארה  .היא סיפרה לי  ,כי
גילתה תעודה עות ' מאנית משנת
משפחות יהודים

שלפיה היו באותה שנה כאנקארה

522ן ,

.

לפ " מדריך תיירים של ארנסט מאמבורי משנת
אנקארה במשך מאה שנה שקדמו לאותו

משפחות של
-

658
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יהודים  ,ב 850 -ן

זמן ,

המביא מספרים על יהודי

933ן ,

היו בעיר זו בשנת 48א1

 80 -משפחות  ,ב 890 -ן

3 -

[ 4

-

163

משפחות  ,וב [ 927 -

משפחות .

יהודים אשכנזים היו באנקארה  ,לפי עדויות שונות  ,ודאי בראשית המאה
ומספרם גדל במיוחד בשנות מלחמת  -העולם הראשונה

העשרים ,

ואחריה .

נראה כי תקופת  -הזוהר של יהודי אנקארה היתה בשנות

890

[

. 1940 -

המרבי באותו פרק  -זמן הגיע ל  700 -משפחות בקירוב ( כ  3000 -נפש ) .

מספרם

ב 904 -ן

נבגר

.

באנקארה שני בתי  -ספר של ' כל ישראל הברים ' אחד לכנים ואחד לבנות ; ובאותו זמן
נבנה

בית  -הכנסת הגדול

השלושים ,

והמפואר בעיר .

אולי עם סגירת שני בתי  -הספר

הזוהר החל
ב 1938 -

להתעמעם בסוף שנות

והעברת תלמידיהם לבתי  -ספר

.

תורכיים  .המפנה חל בסוף שנות הארבעים כאשר בעקבות הקמת מדינת ישראל עלו
אליה רבים מיהודי אנקארה  .אמנם מאז  1950מהגרים לאנקארה יהודים

מאסתאנבול ,

.

מבורסה ומאדירנה נוסף על אלו שהיגרו אליה מאיזמיר  ,מטוקאט  ,מאינגיט  ,מסילברי
ומאיזניק עוד קודם לכן  .כתוצאה מכך שליש מיהודי הבירה מקורם בהגירה פנימית
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אולם אין בכוחה של זו לקזז את מספר המהגרים היהודים  ,היוצאים את אנקארה  ,אם
לאסתאנבול ואם לישראל .

הרב שבתאי גאלימידי  ,חזן ושו " ב של הקהילה  ,מציין כי זיקתם של יהודי אנקארה
ליהדות הולכת ונחלשת  .הוא מביא כמה ראיות לכך
בביתו עשרה
תורה ' -

ילדים .

) 1( :

במשך כשעתיים בכל יום ראשון

למדו תפילה

עד שנת

1977

בשבוע ,

במסגרת ' מחזיקי -

רשת של תלמודי  -תורה  ,שפעלה ברחבי תורכיה בעשרות השנים האחרונות

 אחרי שנה זו הם חדלו לבוא לשיעורים .חזנים ושוחטים לעצמה  ,משנת

1950

()2

בעבר העמידה קהילת אנקארה מתוכה

' מייבאים ' אותם מאסתאנבול  .הוא עצמו יליד

.

אסתאנבול המשמש בתפקיד זה באנקארה חמש שנים .

( )3

מדי שבוע הוא שוחט פרה

אחת וארבעים עופות  ,ובחגים מאתיים עופות  .כל העופות נמכרים ליהודים  ,ואילו
הצרכנים של בשר  -הפרה הכשר הם רק הרב עצמו ועוד שלוש משפחות  .יתר הבשר

הכשר נמכר למוסלמים  ) 4 ( .חנויות יהודי אנקארה פתוחות כיום גם בשבתות ובחגים .
ומהן  -אף ביום  -כיפון .

()5

במשך חמש שנות כהונתו אירעו ארבעה נישואי -

תערובת  ,מהם שתיים שנישאו למוסלמים ושניים שנשאו מוסלמיות  .הנדוניה הגבוהה

 עד מיליון וחצי לי " ת  -שבת  -ישראל חייבת לשלם להורי  -החתן  ,מעבירה לדבריהרב כמה מהצעירות לאסלאם .

בית  -הכנסת
אנקארה

ליהודי

היה .

הידוע ,

ככל

בית  -כנסת

אחד בשכונה היהודית ) ahudi

 ( Mahalesiשברובע התורכי  ( samrnan pazariשוק הקש )  .בית  -הכנסת

~
הנוכחי ,

נוצרים ,

ובנייתו

המפואר

בחיצוניותו ,

הושלמה

ב . 1907 -

נבנה בידי מהנדסים ואדריכלים איטלקים

הוא הוקם על הריסות בית  -כנסת ישן יותר .

בבית  -הכנסת שלוש  -מאות מושבים לגברים ושמונים  -לנשים  .התיבה מקומה

.

באמצע האולם  .בהיכל שבעה ספרי  -תורה ארבעה כתבי  -כסף ושני מחווים  .לדברי

השמש שמואל צביה  ,חמישה ספרי  -תורה מתוכם הם עתיקים  ,בני מאתיים שנה  .בית -
הכנסת נפתח בכל בוקר לתפילה  ,אולם מניין יש רק בימי שני וחמישי  .כשני מניינים
מתפללים ערבית ושחרית בשבתות ובחגים  .ביום  -כיפור תשל " ח התפללו כשישים
גברים ,

בהם עשרה ילדים וארבעים נשים .

בערב ר " ה תשל " ח נרגם בית  -הכנסת באבנים ונופצו בו זגוגיות .

על ייחודו של בית  -כנסת מפואר זה סיפר נשיא

הקהילה ,

נסים סאבאר

:

מוסא

סאפטי באיירם אוגלו  ,יליד אנקארה  ,כבן חמישים  ,פילוסוף שכתב כחמישים ספרים

.

וחוברות בתורכית  -הטיף בצעירותו לעלייה לישראל אולם

ב 1955 -

התאסלם  ,אל -

על  -פי  -כן הוא מקיים קשר עם רעיו היהודים ותורם אלפי לי " ת בשנה להחזקת בית -

.

הכנסת  .הוא מטיף בהתמדה שיש לבנות שני בתי  -כנסת בדומה לזה שבאנקארה  ,אחד
בישראל ואחד בשווייץ או בצרפת .

ן
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בית  -הקברות

באנקארה קוברים היהודים את מתיהם בבית  -קברות משותף למוסלמים  ,לנוצרים
וליהודים  ,שנחנך

ב . 1947 -

על המצבות של רוב הקברים בחלקה היהודית חקוק מגן

דוד  .הכתובות  -לרוב בתורכית ולפעמים גם בלאדינו  .מצאתי בחלקה זו קברים גם
מלפני כחמישים שנה  ,שודאי הועברו מבית  -קברות ישן יותר  .הכתובות על המצבות

הישנות הן בעברית צחה  ,ומעטות מהז

בלאדינו .

בית  -קברות יהודי עתיק מהתקופה הביזאנטית היה סמוך לבית  -קברות לא  -יהודי
מאותה תקופה

.

השלטונות פינו מהם את כל הקברים והקימו במקומם את בניין

,,

האופרה ואת ' המוזיאון האתנוגראפי '  .כמה מהמצבות היהודיות העתיקות מאוחסנות
במעמקי המרתפים

בורסה -

במוזיאון ,

ועל המבקש לראותן להצטייד ברשיון מיוחד לכך .

BllllS ,i

,
,
,
,
ן
,
"ל , , , , , .
[ סיירתי בקהילה

ב 16 -

י

יוסף וינטוררו וכמאל

ביוני

וב 14 -

עד

ה 17 -

באוקטובר

1977

ושוחחתי עם

אזוז ] .

[

(

במשך מאות שנים נקראה העיר בשם  Brusaגם בפי התורכים  .על אחד

ספרי  -התורה מצאתי את שם העיר רקום בצורתו זו  .מאז

הוא . Bursa

1976

מ ' לבושי '

שמה הרשמי של העיר

יהודים ממגורשי  -ספרד הגיעו לבורסה לפני יותר מארבע מאות שנה  .על קדמות
הישוב היהודי בבורסה מעידה מצבה מלפני

היהודי הישן .

.

 350שנה ,

שנמצאה בבית  -הקברות

ב . 1975 -

יוסף וינטוררו הוא נשיא

בוועד הקהילה שבעה חברים שנבחרו כחוק

הקהילה  ,וכמאל אזוז פעיל וראש הקהילה למעשה  .אוריאל אריזה  ,יליד אסתאנבול
הוא חכם הקהל זה ארבע שנים  .נראה כי זו קהילה פעילה ואינה שרויה בקיפאון .
בית  -ספר יהודי

נוסדה

הרפובליקה ,

גדול ,

שפעל כאן במשך שנים רבות  ,נסגר בשנת

, 1923

כאשר

ותלמידיו הועברו לבית  -ספר תורכי .

לפני כמה עשרות שנים אירעו כאן שבעה מקרים של נישואי  -תערובת  ,בהם שש
נשים יהודיות שנישאו לתורכים ויהודי אחד שנשא מוסלמית  .נוסף לאלה יהודי אחד
נתאסלם  .מאז לא נודעו מקרים דומים .

ן
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לקהילה

וקף

יהודי .

שעיקרו רחוב שלם ובו כשלושים

חנויות .

שהיו בעבר

שכורות על  -ידי יהודים  ,ושטח אדמה גדול שעליו עמד בית  -הכנסת ' עץ החיים '  .נכסים

אלה מושכרים כיום ללא  -יהודים וכספי השכירות נכנסים לקופת הקהילה .

בתי  -כנסת

הלא  -רחוק

בעבר

המו

מתפללים

ארבעה

בתי  -הכנסת

שבעיר ,

כולם

האחת ) ;

הגדול שבהם

,

ואדמתו הושכרה לתורכי  ,שבנה עליה נגרייה גדולה

.

 ( Altipannakעל  -שם בעליו  ,שהיו לו שש אצבעות בכף ידו
' עץ החיים '  ,עלה באש ב 1951 -

ברובע

.

גירוש  -המפואר שבשלושת בתי  -הכנסת הנותרים קיים  ,לפי המסורת זה ארבע

.

מאות שנה  .הוא מוקף חומה גבוהה ובכניסה לחצר מצויים המדרש וסוכה לחג  .זהו

בית  -כנסת גדול  ,מרובע  ,על ראשו כיפה על עמודים במעגל  ,ובמרכזו התיבה  .מצויים

בו חמש מאות מקומות  -ישיבה לגברים מסביב לכתלים ועוד מאתיים מקומות  -ישיבה
ביציע לנשים  .מיוחדת לבית  -כנסת זה היא ' תיבה ' שנייה  ,הבנויה במישור עזרת -

הנשים

,

מעל פתח הכניסה הראשית  .היא משמשת בימים הנוראים בלבד  .החזן

.

הגבאי  ,הגולל וכן העולה לקרוא בתורה  ,עולים אליה במדרגות לולייניות .
' לבוש ' ספרי  -התורה הוא בנוסח אשכנז  ,פרט לאחד  ,הנשמר בתוך תיק בנוסה
ספרד  ,ושימושו בערב כל  -נדרי בלבד .
תפילה במניין נערכת כאן בכל

ליל  -שבת ,

יום שבת ומוצאי  -שבת  .גם חתונות

נערכות כאן .
מאיור

-

הוא העתיק שבשלושת בתי  -הכנסת בעיר  .מבנהו

מרובע ,

אליפסה  ,הנשענת על עמודים ובמרכזה התיבה  .תקרתו עשויה עץ .
לגברים סדורים מסביב

תיבת  -עילית

שנייה .

לכתלים .

250

באמצעו

המושבים

ועוד מאה מושבים לנשים ביציע  .גם כאן מצויה

במישור עזרת  -הנשים  ,כמו ב ' גירוש ' .

ברית  -נקרא גם בשם ' בית ישראל ' ( לא יכולתי לבקר בו  ,כי לא נמצא המפתח שלו ) .

יצוין .

כי בכל שלושת בתי  -הכנסת בבורסה אין כתרים לעיטור ספרי  -התורה .

בית  -הקברות

בית  -הקברות בבורסה מיוחד ליהודים

;

הוא גדור  ,ומופקד עליו שומר מוסלמי .

העירייה ביקשה לפני זמן  -מה להפקיע את המשטח  ,מכיוון שתוואי הכביש החדש
לאיזמיר עבר דרכו  .אולם ראשי

העדה ,

שהכירו את צ ' אגליאנגיל  -שר החוץ

בממשלת דמירל ומושל בורסה לשעבר  -דיברו על לבו ונמצא הסדר  ,שלפיו צומצם

.

שטח בית  -הקברות הגדר נהרסה והשטח גודר מחדש כחלקה יהודית בלבדית  ,אחרי
שכמה עשרות קברים הועברו למעמקי החלקה  .תוך כדי העברת הקברים נמצאה
מצבה מלפני שלוש מאות וחמישים שנה .

הקהילות בתורכיה כיום

גאזואנטפ ( הוא

ענתב )

-

[ סיירתי בקהילה ב -

GAZ [ ANTEP

 1וב 2 -

ביוני

1977

ושוחחתי עם מוסא לווי ארקאדאש ועם

זאבי כהן  .הרב מוסא ארקאדאש הוא
עברית

מקראית ,

שלמדם מאביו .

תלמיד  -חכם ,

האב ,

יוסף ,

הקהילות שבענתב  ,במרעש  ,באורפה בקיליס

גאזיאנטפ הוא
טב '  ,המוזכרת

ן
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כותב כתב רש " י ודובר

היה רב

המחוז ,

שכלל את

ובמיברק ] .

.

כאמור  ,שמה התורכי של ענתב  .לדברי איש  -שיחי ענתב היא ' עין

,

בתלמוד ( בבלי

ר " ה כה ע " א )

' אמר ליה רבי לרבי חייא זיל לעין סב
וקיים ' .

וקדשיה לירחא ושלח סימנא  -דוד מלך ישראל חי

מסורות קדומות  ,יהודיות

ונוכריות  ,מספרות  ,כי יהושע בן נון ושלמה המלך ביקרו בעין טב .
הקהילה היהודית כאן ראשיתה לפני כמאתיים שנה  .תקופת הזוהר שלה נמשכה עד

933ן .
יוסף

כאשר התגוררו בה אלפי יהודים  ,ומאז החלה שקיעתה .

ארקאדאש ,

ב 1957 -

עלה

רבה ,

לישראל  ,ומאז עוד החמיר מצבה הקהילתי  .כיום אין בה עשירים

גדולים ואין עניים מרודים  :רובם סוחרי  -בד אמידים  .זו קהילה של שומרי  -מצוות .
בבתי  -הכנסת מתקיימת תפילה במניין בכל

בוקר ,

ובשבתות ובחגים  -גם מנחה

וערבית  .רק צעירים מעטים מחללים את השבת בסתר ( קונים גרעינים

לפיצוח ) ,

וגם

הם לא יעזו לנסוע בשבת  .אין איש פותח חנותו בשבתות ובחגים  .ביום  -כיפור כולם
שרויים בתענית ובתפילה  .ביום ביקורי נימול בנו של שמש בית  -הכנסת בידי
שהובהל

מאסתאנבול .

ארקאדאש ,

מוהל ,

אין ולא היו נישואי  -תערובת בקהילה  .לדברי הרב מוסא

קיימת במקום מסורת של יחסים טובים עם הלא  -יהודים  ,אפילו בעת

מאורעות קשים ומסוכנים  .כך  ,למשל  ,בשנת תרנ " ו

( , ) 1896

כאשר התורכים שחטו

בארמנים  ,הם לא פגעו לרעה ביהודים  .גם במלחמת  -העולם הראשונה  ,כאשר נשחטו

צרפתים וארמנים  ,לא נפגעו היהודים  .במלחמת ששת הימים ישבו תורכים מוסלמים

.

לפני בתי היהודים ושמרו עליהם מפני פורעים  .ראשי הקהילה סירבו להתיר שערב
שאלות ותשובות על ישראל יתקיים באחד

הבתים ,

אלא בבית  -הכנסת .

בית  -הכנסת

נדדמגתי לחצר גדולה נטועה עצים  ,ובמרכזה בור מים עמוק  .מסביב לה

בתים  ,והגדול

והנישא שבהם הוא בניין בית  -הכנסת  .הבתים האחרים שימשו בעבר את מאות
תלמידי ' מהזיקי  -תורה '  .בית  -הכנסת המרשים במבנהו בנוי על ארבעה עמודים

ן
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גבוהים  ,ובו כחמש מאות מושבים  ,לרבות עזרת  -הנשים  .בתקופת הזוהר של הקהילה
לא נמצא מקום ישיבה לכל המתפללים  ,וגם חדרי ' מחזיקי  -תורה ' וחצר בית  -הכנסת

שימשו כמקום  -תפילה  .על שלבים שונים בבניין בית  -הכנסת מעידות הכתובות
הבאות

:

(א)

על פי הבור חקוקה שנת התרכ " ו

( ב)

במרכז בית  -הכנסת מצויה תיבה גדולה  .לדברי איש  -שיחי  ,חקוק בבסיסה

( ) 1866

כשנת חציבת הבור .

התאריך התרכ " ו  .בגלל החשיכה לא היה אפשר לקרוא אותה .
על ההיכל הקדשה משנת התרל " ה

(ג)

( ) 1875

.

ובתוכו ארבעה ספרי  -תורה  ,כולם

מחלב .
( ד)

בראש אחד הכתלים מצויה כתובת עברית  ,לא  -קריאה  ,על אבן שנקבעה במהופך .

הטעם לכך הוא שבשנות

 1937 - 1935תפסו שלטונות תורכיה מוסדות  -ציבור ,

מסגדים ובתי  -כנסת לשימוש חייליהם  .יחידה של פרשים חנתה בבית  -הכנסת עם

סוסיה וגרמה נזקים כבדים למבנה  ,לרבות האבן על הקיר שנפלה  .בבדק  -הבית

.

שנערך אחרי  -כן הוחזרה האבן למקומה במהופך בידי קנאים תורכים  .גגו של
בית  -הכנסת הוא בתהליך התפוררות .

.

לבית  -הכנסת הנוכחי קדם בית  -כנסת אחר שהפך לחורבה  ,וכיום הוא חלק מבית שבו
מתגורר שמש בית  -הכנסת .

בית  -הקברות

בית  -הקברות בגאזיאנטפ נפתח לפני כארבעים שנה ליהודים

ולמוסלמים ,

והובאו

אליו לקבורה גם עצמות הנפטרים מבתי  -קברות עתיקים .

גאליפולי -

GELIBOLV

[ סיירתי בקהילה

ב 6 -ן

במאי

1977

.

ושוחחתי עם יהושע מלכ ראש הקהילה

וחזן ] .
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עד לפני כחמישים שנה חיו כאן

כ 600 -

,.
1,י",.יי""

' 14111
 1קצ'?' ', 11 11י,,
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ן  ,ער ת ו

משפחות של יהודים  .פעלו כאן שלושה בתי -

.

כנסת ושניים מהם נשרפו בעת מלחמת  -העולם השנייה  .בבית  -הכנסת האחד

ובו שני ספרי  -תורה  ,מתקיימת תפילה במניין בשבתות ובחגים .

שנותר ,
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ביקרתי בבית  -הקברות  ,שהוא כבן  500 - 400שנה  .האתר הגדול גדור ושומר עליו

מוסלמי  .מצויות בו מצבות  -קבורה משיש בצורת

ארון  -קבורה .

ועל שלושה צדיהן

חרוטות כתובות  ,הקדומות שבהן בעברית צחה  .צילמתי קברים בני
מיוחדת לחללי ' הגדוד
1979

העברי ' ,

200

שנה  .חלקה

שלחם כאן במלחמת  -העולם הראשונה  .באוגוסט

נמסר לי  ,כי הקהילה בגאליפולי חדלה להתקיים  .יהודיה עברו לאסתאנבול  ,או

עלו לישראל .

טקורדה -

TEKIRDAG

[ סיירתי בקהילה ב -
וגבאו

עד

15

במאי

1977

ושוחחתי עם מאמי בן  -עזרא  ,ראש הקהילה

בית  -הכנסת ] .

לפני כשלושים שנה חיו כאן

כ 400 -

משפחות  .רובן עברו לאסתאנבול  ,ומיעוטן

עלו לישראל .

.

בעבר היו כאן ארבעה בתי  -כנסת  .נותר מהם אחד שהוא בן חמישים שנה וקרוי
כלשונ

"

' ישיבה '  .מצויים בו שבעה ספרי  -תורה  .תפילה במניין מתקיימת בחגים

העיקריים  ,ומשום מה גם כערבי ספירת  -העומר  .החנויות  ,פרט לחנותו של

,,

איש  -שיחי ,

פתוחות בשבתות .
ביקרתי

ברסוק -

בבית  -הקברות ,

שהוא כבן

400

שנה  .האתר גדול  ,פרוץ ומוזנח .

IIERSIN

,,לנן, .

[ סיירתי בקהילה

ב  25 -וב 26 -

במאי

. 1977

וסבתו היגרו מסאלוניקי למרסין בשנת

שוחחתי עם סלומון סטרומזה  ,שסבו

902ן

והיו ממייסדי הקהילה במקום .

הסב בנה את בית  -הכנסת היחיד כאן  .שוחחתי עם אליהו סטאר וגיסו אסלאן

, ,,

גול  ,הוא רפול

-

לוי ] .

ן
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סטאר הגיע למרסין ממרעש  ,לאחר טבח המשפחה היהודית באורפה בשנת
1955

 . 1948ב -

כבר היו במרסין כארבעים משפחות של פליטים יהודים מאורפה ומסביבתה

( ענתב  ,מרעש וקילים )  .רובם עלו מאוחר יותר לישראל ומיעוטם עברו לאסתאנבול .
מתוך חמש  -עשרה המשפחות היהודיות החיות במרסין כיום  -תשע דוברות לאדינו
כשפה שנייה ושש דוברות ערבית  .אין שלום ואחווה בין שתי הקבוצות ולא בין
המשפחות שבכל קבוצה .

בית  -הכנסת

.

בית  -הכנסת מצוי בחצר גדולה מוקפת דירות  ,שדרו בהן יהודים בעבר  ,ונטועה עצי

.

תאנים תותים ותפוזים  ,הגדלים פרא  .אביו של סטרומזה מסר חלק מהדירות ואת
המקווה למשפחה נוצרית  ,שהקימה שם מוסך ובית  -דירות  .בבית  -הכנסת ( שממדיו
הם

 0ן א  5מ')

ההיכל והתיבה עשויים עץ  .המראה דל ועגום  .תפילה במניין נערכת רק

.

בראש  -השנה  ,ביום  -כיפור ובסוכות  .אנשי  -שיחי באים לבית  -הכנסת בשבתות בחגים
וכן בימי שני וחמישי

בשבוע .

מתפללים

תפילת  -יחיד .

פותחים את ספרי  -התורה

וקוראים בפרשת  -השבוע  .הם לעגו לדוברי הלאדינו בקהילה  ,שאינם יודעים להתפלל
ועומדים אילמים בתפילות הימים הנוראים  .הם גם פותחים את חנויותיהם בשבתות
ובחגים  ,ומהם אף ביום  -הכיפורים .

בית  -הקברות העירוני משותף למוסלמים  ,ליהודים ולנוצרים

.

הוא גדור ושמור

היטב  .ביקרתי בחלקה היהודית  ,שבה עשרות קברים  .בעזרת אסלאן גול  ,איתרתי את
קברו של אברהם

ברגר ,

מניצולי

השואה ,

שבדרכו מפולין לישראל נפטר ונקבר

במרסין  .לבקשת בנו  ,טיפלתי בהעלאת עצמות הנפטר לישראל .

צ ' אנאקאלה -

CANAKALE

[ סיירתי בקהילה

ב 17 -

רוסו  .סגן נשיא

הקהילה .

במאי

 977ן

ושוחחתי עם חיים סידי  ,סופר סת " ם  ,ומנחם

יעקב מולינאס  ,לא היה

בעיר ] .

יהודים שגורשו מספרד  ,הגיעו לכאן סמוך לגירוש  .לפני כתשעים שנה חיו כאן

כ 800 -

משפחות
בעבר המו מאדם שלושה בתי  -הכבסת שב  -ובן50

; iVT

[
~

 ( Es iרחוב  -היהודים
~
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וב ~ ( Yeni Havra sokak -רחוב  -היהודים החדש )  .שניים מהם נהרסו בדרך

הישן )

הטבע  .בית  -הכנסת הנוכחי נבנה לפני

שנה  .לפי צו הסולטאן היה אסור לדיירי

180

הסביבה לבנות בתים גבוהים מבית  -כנסת לה  .ואמנם זהו בית  -כנסת גדול ומרשים ,
הפתוח בכל שעות היום  .תפילה במניין מתקיימת בערבים וכן בשבתות ובחגים .
ההיכל והבימה עשויים עץ  -אגוז ומחוטבים בעלי  -גפן ובאשכולות  -ענבים  .בהיכל
שמונה  -עשר ספרי  -תורה .

ב 1955 -

ביקרו פקידי השלטון בבית  -הכנסת  ,מדדו וצילמו

את ספרי  -התורה  ,החתימו את ראשי  -הקהילה על מסמך ושלתוהו לאנקארה  .ביקורם
נועד למנוע את העברת ספרי  -התורה שאינם בשימוש לאסתאנבול או לישראל .
במשך שתי מלחמות  -העולם חנו בבית  -הכנסת חיילים תורכים עם סוסיהם והסבו
נזקים חמורים למבנהו ולרהיטיו  .בשתי הפעמים תיקנה הקהילה את הנזקים .

ביקרתי בבית  -הקברות היהודי הישן  ,המצוי בשלב מתקדם של הרס  .המצבות בו

נהרסות בידי אדם  .יש גם בית  -קברות
רבנים מפורסמים בקהילה זו

:

חדש .

שלא ביקרתי בו .

הרב בן  -ציון בוזאלדו והרב בן בשאט  .המסורת

מייחסת להם מעשי  -ניסים .

קורקלארלי -

KIRKLA ~ ELI

[ סיירתי בקהילה

ב 29 -

באוקטובר

1977

ושוחחתי עם פאול קאנטי ונסים

מטראגי  .בעת ביקורי לא היו בעיר שלושה ראשי הקהילה  :נסים  ,ישראל ויקים
לבית מאגריסו  ,משפחה שעמה נמנים שליש מכל היהודים בעיר  .שוחחתי עם
זקני  -העדה
למוסלמית ,

:

פאול קאנטי בן השמונים
ועם מטראני בן השישים

ושמונה ,

שלא נס ליחו והוא נשוי

ושש ] .

לדברי קאנטי  ,הגיעו יהודים לקירקלארלי מספרד לפני כארבע מאות שנה ומאיטליה .

מעידים על כך שמותיהם ( מאגריסו  ,שיפרוט  ,קאנטי  ,אברבנאל וחליבה ) וכן מצבה ,
שהוא מצא בבית  -הקברות היהודי הישן משנת

התמ " ב ( 682ן ) .

יהודים אחרים באו

אליה מאוחר יותר מאסתאנבול ומערים אחרות בתורכיה  .בסוף המאה

חיו כאן

500 - 400

ה 9 -ן

עד

957ן

משפחות בקירוב  .לדברי איש  -שיחי  ,היו היהודים והיוונים העילית

החברתית בעיר והיחסים ביניהם היו טובים  .הקהילה הקימה מתוכה חכמים ידועי  -שם

,

חכם משה

פינס .

חכם אבידור וחכם

משה )
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באותן שנים פעלו כאן שני בתי  -ספר של ' כל ישראל

חברים ' ,

האחד לבנים והשני

לבנות  ,שאף לימדו בהם שעתיים עברית ביום  .ממשלת צרפת מימנה את החזקתם עד
פרוץ מלחמת  -העולם הראשונה  .אחר  -כך

,

במשך שנים

תורכיה את החזקתם  ,עד שסגרה אותם בשנת

927ן .

אחדות ,

מימנה ממשלת

מאז סגירתם לומדים היהודים

בבתי  -ספר תורכיים .
פעלו כאן גם מוסדות סוציאליים לנצרכים
ביולדות )

' ביקור חולים '  ' ,חברת נשים ' ( לטיפול

:

ו ' גמילות חסד ' ( לטיפול בנפטרים ) .

בית  -הכנסת

בית  -הכנסת הנוכחי היה בעבר בניין בן שתי קומות  ,שקומתו העליונה נתמוטטה

ברעידת  -אדמה בשנת

927ן .

קומתו התחתונה עומדת על תלה וכוללת אולם גדול

.

שנשתמר היטב  .התיבה מצויה ליד ההיכל ובו שבעה ספרי  -תורה עם ' לבושים ' בנוסח

אשכנז  .הספסלים סדורים מסביב לקיר  ,ובהם שישים מושבים לגברים  .ביציע -

עשרים מושבים לנשים  .התפללתי שחרית ומוסף באותה שבת ב ' מדרש ' שליד בית -
כי לא נמצא מניין  .את פרשת  -השבוע בשלמותה קרא החזן מתוך ספר

הכנסת ,

.

בלאדינו כאשר ספר  -התורה היה מונח לצדו .

החזן ,

טס לספר תזרה  ,איזמיר  ,תורכיה ,

רקוע

וחקוק ,

.

שהוא גם שו " ב נוסע בשבת .

אוסף מוזיאון ישראל

, 1887

,

כסף

148 233

ן
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סיכום

.6

כללו של דבר  ,מראשית המאה העשרים מתחולל תהליך מתמיד ורצוף של התמעטות
הקהילות היהודיות בתורכיה או היעלמותן .

בשנת

, 1927

מ 81 , 872 -

נפשות  ,שמנו קהילות אלה

נותרו כיום כעשרים ושלושה אלף נפש .

הסיבה העיקרית לתופעה זו היא ההגירה מהערים הגדולות בתורכיה  ,שמקורה
בראש ובראשונה במצב הכלכלי  .היהודים היגרו בתקופה הנדונה מתורכיה למערב
אירופה ,

.

לארה " ב ולאמריקה הלאטינית  :ולפי הערכה מספר דומה של יהודים עלו

מתורכיה לישראל  .בס " ה עלו מארץ זו מקום המדינה

57 , 000

נפשות  ,מלבד עלייה

ניכרת ממנה לארץ  -ישראל בתקופת המאנדאט .

מעקב אחר תהליך ההגירה מתורכיה מראה עוד  ,כי בהתחלה היתה הגירה מערי
השדה לערים

הגדולות .

במיוחד לאסתאנבול ולאיזמיר  .מי שלא נקלט בהן היגר

מתורכיה  .מעשרות הקהילות שהיו בערי  -השדה ברחבי תורכיה  ,נותרו בשנת

1979

שתים  -עשרה קהילות בלבד  .כיום חדלו הקהילות בגאזיאנטפ ובגאליפולי לתפקד
כקהילות .

המש

קהילות

נוספות

:

באנטאקיה

,

באיסכנדרון ,

באדירנה ,

במרסין

ובטקירדה  -גוססות  ,ויש חשש שייעלמו תוך חמש השנים הבאות  .גם קהילות

אנקארה .

צ ' אנאקאלה וקירקלארלי הן במצב של

ירידה ,

ואילו הקהילות בבורסה

ואדאנה קופאות על שמריהן .
תהליך הטמיעה של יהודי תורכיה היווה גורם
וככל

הידוע ,

שולי ביותר בהתמעטות מספרם .

הוא החל רק בעשור האחרון  .גם נישואי  -התערובת אינם מרובים .

שיעורם כיום הוא

5

אחוז בקירוב מכלל הנישואים מדי שנה  ,וזאת על  -פי נתונים

מהרבנות באסתאנבול  .יש להניה כי לקהילות היהודיות  ,כמסגרות דתיות בצביונן  ,יש
השפעה מכרעת על צמצום נישואי  -התערובת בתורכיה .

