והודו הורכנה

ערב מלחמת = העולם הכונרה
ש

ובמהלכה
אבנר לוי
מבוא
תורכיה היא מדינה שבאופן מסורתי לא היתה בה אנטישמיות  ,כלומר שינאת יהודים

בתור יהודים  ,על דרך ההכללה  .במשך מאות שנים לא סבלו היהודים מאנטישמיות

מצד התורכים  ,במסגרת הרחבה של האימפריה העות ' מאנית  .יחד עם זאת  ,מעמדם
של תושבי האימפריה נקבע בהתאם לדתם  .בעוד שהמוסלמים היו אזרחים מדרגה

ראשונה היו הלא  -מוסלמים אזרחים מדרגה שנייה  ,עם מערכת כללים מיוחדת להם ,
שהעניקה להם זכויות מוגבלות יחסית וחייבה אותם בהטלים כבדים יותר  .היהודים ,
כמו מיעוטים דתיים אחרים באימפריה  ,הופלו לרעה בגלל אי היותם מוסלמים ולא

בגלל היותם יהודים .

!

הרפובליקה התורכית המודרנית  ,שקמה באוקטובר

1923

עקב התמוטטות

האימפריה העות' מאנית  ,היתה שונה שוני מהותי מן האימפריה  ,בממדיה ובהרכב

אוכלוסיה .
האזרח

המציאות החדשה ברפובליקה העלתה תפיסה חדשה של הקשר בין

למדינה .

2

המדינה היתה אמורה להיות מדינת -לאום חילונית  ,שכל אזרחיה

נהנים משוויון  -זכויות  ,ותמורת זאת כל האזרחים נאמנים אך ורק למדינה ומוותרים
על האוטונומיה הקהילתית והתרבותית

שלהם .

חוקת הרפובליקה קבעה  ,כי כל

האזרחים הם שווים  ,ללא הבדל של דת או של גזע  ,ומאוחר יותר נקבע בהוקה  ,כי

תורכיה היא מדינה חילונית .לבני המיעוטים ניתנה הזכות  ,או החובה  ,לשרת בצבא ,

אך הם לא יכלו להגיע לקצונה או ללמוד בבתי  -ספר צבאיים  .היו גם הגבלות נסיעה ,
שהוחלו במיוחד על הארמנים והיוונים  -מיעוטים שמרדו  -ספחות על היהודים ,
שנחשבו מיעוט נאמן

 . ( naillet - 1 sadlkaפרט להגבלות אלו נהנו בני המיעוטים ,

והיהודים בכללם  ,מכל ~הזכויות והשרותים שניחנו על  -ידי המדינה ומוסדותיה  .אולם
היה קיים פער בין המעמד המשפטי הפורמאלי של בני המיעוטים השונים בתורכיה ,
כפי שבא לידי ביטוי בהוקה ובמדיניות הממשלתית  ,ובין מעמדם החברתי  ,שהושפע
ממסורות ומדפוסי  -התנהגות בני מאות שנים וניכרו בו גילויים של אפליה על רקע

המאמר .

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף
1

על

המיעוטים באימפריה העות ' מאנית  -ראה  :ג ' יב ובוון  ,פרק

2

על

הלאומיות והדת בתורכיה החדשה  -ראה

:

יב .

קארפאט  ,פרקים ט ,

י.

ן

יהודי תורכיה  -ערב המלחמה ובמהלכה

33

דתי  .אך בגלל האופי החילוני של המדינה נעטפו אפליות אלו בעטיפה של לאומיות .
גם רגשות התסכול של התורכים מן ירידת מעמדה של ארצם מדרגת אימפריה רחבת -

ידיים למדינה מצומקת בשטחה ובהשפעתה השפיעו על יחסם לבני  -המיעוטים .
המונח ' תורכים ' כלל למעשה את כל המוסלמים בלבד  ,ואילו המיעוטים נשארו

בגדר לא  -מוסלמים ( תל51סש  ( gayri-והיו מושא מצד אחד לכינויים זלזלניים בפי
הציבור הרחב ומצד השני לתביעות  ,כגון שידברו תורכית  .שכן  ,בני המיעוטים לא
דיברו תורכית בשל בידולם החברתי  -תרבותי באימפריה העות ' מאנית  ,שנבע מכללי

המישחק שנקבעו על  -ידי השלטונות  ,ועתה במדינת  -הלאום התורכית הם לא יכלו
להפוך מיד לתורכופונים  ,במיוחד על רקע העוינות כלפיהם מצד החברה

התורכית .

מדי פעם התנהלו מערכות יזומות נגד בני  -המיעוטים כדי שידברו תורכית והוטחו
כלפיהם האשמות שאין הם מרשים לבנותיהם להינשא לתורכים  .מערכות אלו הופנו

בדרך  -כלל נגד כל המיעוטים ולפעמים  ,על רקע מאורע כלשהו  ,נגד מיעוט אחד

מסוים .
בשני מקרים סבלה מכך במיוחד הקהילה היהודית  .בשנת

1927

נרצחה יהודייה

בשם עליזה נייגו על  -ידי תורכי  .ההלויה שנערכה לה נחשבה מפוארת מדי לטעמם

של התורכים ועוררה את עיתונותם למערכה אנטי  -יהודית חריפה 3עד שהתערבו

השלטונות והפסיקו את המערכה  .בשנת  , 1930בעיירה מנמן
~
אנאטוליה  ,התנפל המון קנאי על קצין מילואים כמאליסטי ושחט אותו תוך כדי

 ( hfenemenשבמערב

קריאת תפילות

מוסלמיות .

4

יהודי זקן שנזדמן למקום  -המעשה כה נבהל עד שמחא

כף מרוב פחד  .גם התנהגותו של יהודי זה שימשה עילה להתקפות על

היהודים .

הרפובליקה התורכית החדשה התאפיינה אפוא בלאומיות נוקשה  ,שבאה לידי

ביטוי בחוסר סובלנות  ,בחשדנות ואף באיבה כלפי הסיעוטים  .לכך יש להוסיף את
יחס הזלזול בבני המיעוטים  ,שניזון מן השוני הדתי  .היחס כלפי היהודים היה חלק
מהיחס הכללי כלפי בני

המיעוטים .

להלן אנסה לבדוק  ,האם להופעת הנאציזם בגרמניה  ,מעלייתו לשלטון עד
להתמוטטותו  ,היתה השפעה על יחסם של השלטונות ושל החברה בתורכיה כלפי

היהודים במדינה זו בשנות . 1945 - 1933
הם  .הארכיונים התורכיים עודם סגורים

המקורות העומדים לרשותנו בסוגיה זו דלים
בפני החוקר  .חומר יהודי פנימי לא

נשמר .

ספרות המחקר על תורכיה בתקופה זו עשירה מאוד אך יש בה התייחסות מועטה

לעניינים יהודיים  .עיתונות יהודית כמעט לא היתה קיימת בשנים אלו  ,פרט לעיתון
Journal d' Orient

בלשון הצרפתית ,בעריכת אלברט קאראסו  .עיתון זה מיעט

לעסוק בנושאים הקשורים ליהודי תורכיה והיה מוקדש בעיקר לעניינים לא  -יהודיים ,
ובמיוחד למדיניות חוץ  .עצם התעלמותו של עיתון יהודי מהנושא היהודי בשנים אלו

נייגו.

3

ראה  :לוי ,

4

על שחיטת הקצין -

ראה  :לואיס  ,עמ ' .334

זה מבוסס על ראיונות שקיימתי ) .

( הוא אינו מזכיר את מעורבות היהודי בפרשה ופרט

34

ן

אבנר לוי

מדברת בעד עצמה  .ואף  -על  -פי  -כן חיפוש מדוקדק בכל כרכי העיתון משבים אלו
השף פרטים וידיעות שאפשר לקבל מהם תמונה כללית בנדון  .נוסף לכך קיימתי
במשך שנים שיחות וראיונות עם אנשים רבים בנושא זה  ,ועדויותיהם מתארות בעיקר
 בתקופה הבדתה 5 .את האווירה החברתית כלפי היהודים

א  .התגובות הראשונות בתורכלה לבאצלזם -
אפתח בבחינת מדיניות החוץ של תורכיה בשבים

עליית היטלר לשלטון ביאבואר

1933

933ו 934 -ו

אלו .

זכתה לתגובה שלילית בתורכיה  .מדיניות

הרפובליקה התורכית היתה מיוסדת על שמירת השלום ושלמות המולדת  ,כפי
שנוסחה באימרתו של הנשיא מ " כ אתאתורכ

"

( 11ב41 1נ ( hd .K .

' שלום בבית שלום

בעולם ! '  ,ללא שאיפות כלשהן להתפשטות טריטוריאלית .תורכיה קיימה יחסים
תקינים כמעט עם כל מדינות העולם  ,לרבות ברית  -המועצות ויוון  .האינטרסים של
תורכיה  ,בתור מדינת סטאטוס קוו  ,לא עלו אפוא בקבה אחד עם הרביזיתתם שחתר

אליו היטלר .

בוסף לכך תורכיה האמינה בעליצותן של מעצמות המערב וגם

האוריינטאציה התרבותית שלה היתה

מערבית .

6

בתורכיה  ,בחודשי יאנואר ופברואר  , 1933שוב העסיק נושא הלשון את דעת -

הקהל .

מנהיגי הקהילה היהודית פירסמו הצהרות על החלטה שנתקבלה לדבר

תורכית בלבד וקמו ועדות להפצת הלשון

התורכית .

7

בושא אחר שהעסיק את דעת  -הקהל במשך שנת  , % 933וגם הוא לא היה קשור כלל
עם

התפתחות המאורעות בגרמניה  ,היה הרפורמה באוניברסיטת

אוניברסיטה זאת הוקמה בסוף המאה

ה 19 -

בשם ' בית המדעים '

אסתאנבול .

,

( חסמם

1ם) 1 ( 81 -

ומזה זמן רב הורגש צורך של מודרבתאציה במבנה ובהרכב שלה  .במסגרת תוכנית

הרפורמה של  .פרופסור מאלשה משוויץ  ,שהוכנה על  -פי הזמנת משרד החינוך
התורכי ובוצעה בקיץ  , % 933פוטרו מתפקידיהם אנשי הוראה רבים  .באוניברסיטה זו
שימשו שני פרופסורים יהודים
( משה )

וינטורה ( למשפט

:

רומי )

אברהם גאלאבטי ( להיסטוריה

עתיקה )

ומושון

והם נמנו עם המיעוט בר  -המזל שלא

פוטר .

בפאקולטה לחקלאות באנקארה המשיך ללמד באותו זמן פרופסור שמואל אייסוי
( Sanlael Aysoy

היהודי  .גם בבתי  -ספר תיכוניים ממלכתיים הועסקו יהודים

רבים .

~יתירה מזאת  ,כאשר כל אנשי ההוראה היהודים בגרמניה פוטרו מתפקידיהם  ,הזמינה
ממשלת תורכיה

כ 40 -

מהם  ,בהם מלומדים ידועי  -שם וחתני פרס נובל  ,להורות

באוניברסיטה בתורכיה  ,וזאת כחלק מתוכנית הרפורמה להזמין מדענים בכירים מן
5

אני עצמי יליד תורכיה ( . ) 1942

נוסף לכך ראיינתי בשנת

1984

שמונה יהודים יוצאי תורכיה על

מה שהתרחש בה בשנות מלחמת  -העולם השנייה  .הראיונות התקיימו בישראל  ,והתרשומות
6

7

שלהם שמורות אצלי  .לא אוכל למסור פרטים נוספים על המרואיינים .
תיאור תמציתי של מדיניות  -החוץ התורכית  -ראה  :אסופה ; ארקין .
דוגמה  -ראה  :ז' ורנאל  5 ,בפברואר . 1933

ן

יהודי תורכיה  -ערב המלחמה ובמהלכה

החוץ לחיזוק החתוך

הגבוה .

ממשכורות גבוהות  ,שנעו ביל

35

אנשי  -מדע אלה קיבלו אזרחות תורכית ונהנו

 500ל 800 -

לירות תורכיות  ,פטורות ממס .

8

באותה שנה הגיעו לתורכיה עשרות יהודים בעלי מקצועות חופשיים  ,במיוחד
רופאים  ,וכן

יזמים .

יוזמה לקליטת מאות רוקחים יהודים מגרמניה העלה ד " ר

מארקוס  ,מנהל בית  -הספר התיכון היהודי באסתאנבול ורב הקהילה

האשכנזית בה .

יוזמתו נכשלה  ,שכן החוק התורכי אסר על אזרחים זרים לעסוק במספר רב של
מקצועות  ,וזאת מטעמים של עצמאות לאומית וכתגובה על משטר הקאפיטולאציות
בעבר  .קליטת הרוקחים היתה מותנית אפוא בקבלת אזרחות תורכית  ,אולם חלק מהם

היו מוכנים להתאזרח רק כעבור חמש שנים  .חלק אחר בכלל לא רצה להיקלט

בתורכיה .

9

ראש  -הממשלה ע ' אינונו  ,שאליו היפנה ד " ר מארקוס את הצעתו  ,השיב

עליה בשלילה  ,הן בגלל בעיית האזרחות והן משום שלדעתו  ,תורכיה היתה חסרה

תשתית כלכלית  -חברתית לקליטה מאסיבית של יהודים מגרמניה  .אף  -על  -פי  -כן
יהודים רבים מגרמניה בקלטו כיחידים בתורכיה  .במציקות הפוליטית של אותן שנים ,
כאשר מדינות רבות בעולם גירשו את היהודים או סירבו לקלוט פליטים יהודים ,

עמדתה זו של תורכיה ראויה לציון  .ראוי להדגיש  ,כי עמדת מנהיגי תורכיה באותן
שנים  ,בדומה לעמדת שליטי האימפריה העות ' מאנית בשנת

1492

שקיבלו את מגורשי

ספרד  ,נבעה לא מטעמים הומאניטאריים אלא משיקולים של טובת המדינה .
בקרב הציבור הרחב בתורכיה באותן שנים היו תגובות שונות ומגוונות

לנאציזם .

הרוב  ,לרבות העיתונים התורכיים החשובים  ,צידדה בעמדת השלטונות  .אולם פה
ושם היו אישים או קבוצות  ,לרוב בשוליים  ,שניסו לחקות את הנאציזם  .הנציג הבולט
ביותר של מגמה זו היה ג ' ואט רפעת אטילחאן  . 1 . AtilhanJם )  ,שהוציא לאור עתון

אנטישמי בשם ' אנאדולו ' ( ט8601ם ]ע ) באיזמיר ותקף בו את היהודים  .אטילחאן גם
פירסם ספרים אנטישמיים  .השלטונות התערבו ופעילותו הופסקה  .הוא עבר לגרמניה

ושהה מספר חודשים  ,יחד עם עוד כמה תורכים מן הקבוצה הפאן  -תורכיסטית ,

במחיצת יוליוס שטרייכר  .במאי

1934

חזר אטילחאן לתורכיה והוציא לאור עיתון

 ' ( ' hdjilהמהפכה הלאומית' )  .באותם ימים נחקק חוק

אנטישמי נוסף בשם ' nkilEp
~
~
אשר היה מכוון לכורדים  ,שהגביל את זכות הישיבה באזורים שונים של תורכיה .

השילוב המקרי של חוק זה והמערכה האנטישמית של אטילחאן גרם לתסיסה אנטי -

יהורית בערי תראקיה  -היא תורכיה האירופית  ,אשר הריבונות התורכית עליה

היתה מוגבלת בהתאם לחוזה לוזאן בשנת . 1923
ב  2 -ביולי

1934

הגיעו לערי תראקיה הידיעות על מאורעות הדמים בגרמניה  ,אשר

נודעו בשם ' ליל הסכינים הארוכות '

( 30

ביוני ) ונומקו על  -ידי הנאצים בצורך לטהר

את המולדת מהבוגדים  .באותו זמן פרצו בערים שונות בתראקיה התפרעויות אלימות
8

על אנשי  -מדע יהודים מגרמניה שנקלטו בתורכיה  -ראה

. 1933
9

פרטים על הפרשה  -ראה

:

ז ' ורנאל ,

7

באוגוסט

. % 933

:

ז ' ורנאל ,

3%

ביולי

ו  7 -באוגוסט

36

ן

אבנר לוי

נגד היהודים  ,שהסתיימו בגירושם ובבריחתם מאזור זה לאסתאנבול  .באותו יום
התערבה הממשלה לטובת

היהודים .

מעשי האלימות והתעמולה האנטי  -יהודית

הופסקו  ,העיתון ' המהפכה הלאומית ' נסגר והמו " ל שלו נעצר והועמד לדין  .גם
אנשים נוספים בערי תראקיה הועמדו לדץ ונענשו  .השלטונות הבטיחו ליהודים כי
יהנו מחופש מלא במקומות מושבם ובעיסוקיהם והדגישו כי כל האזרחים שווים
בזכויותיהם ובחובותיהם מבחינת

החוק .

10

השלטונות התורכיים לא הסתפקו פצעדים שנקטו בתוך תורכיה  ,כיוון שהתדמית

של מדינתם בעולם היתה חשובה להם  ,ושלחו נציג מטעמם לועידת  :הקונגרס היהודי

העולמי שהתכנסה בג ' נבה  .הנציג התורכי  ,חבר הפרלמנט נג ' יב עלי ( א

נ

"

, (Necjb

הדגיש בדבריו בועידה  ,כי האנטישמיות אינה מותרת בתורכיה  ,שהיא מדעה חילונית
ואין בה הבדלים בין אזרחים בני דתות שונות או גזעים שונים  .הוא אף הזכיר את
הפרופסורים היהודים שנקלטו באוניברסיטת אסתאנבול  ,אך יחד עם זאת ציין  ,כי
תורכיה מחייבת אחדות לשונית ותרבותית ושומה על היהודים לדבר תורכית
ולהשתלב בתרבות ובחברה התורכית  .י1
לסיכום התגובה התורכית לעליית הנאציזם לשלטון בגרמניה

השלטונות

:

התורכיים לא הושפעו מאירוע זה אלא המשיכו בחתירה אל היעד שקבעו לעצמם עם

הקמת הרפובליקה  -גיבוש מדינת לאום והתבוללות המיעוטים השונים

היחס אל היהודים היה כאל המיעוטים האחרים .

בתוכה .

בתורכיה לא התפתחה תנועה

אנטישמית בעלת משקל  .אישים וקבוצות בשוליים שניסו לפעול נגד היהודים נתקלו
בההנגדות תקיפה מצד השלטונות  .העמדה התורכית כלפי היהודים היתה מכוונת
בעיקרה להביא להתבוללותם בקרב הרוב  ,וזאת בניגוד מוחלט למדיניותה של
גרמניה שחתרה באותו זמן לבידול היהודים מהחברה

הגרמנית .

ב  .יהודי תורכיה ערב מלחמת  -העולם השנייה
דפוסי ההתנהגות והעמדות שאפיינו את תורכיה ביחסה ליהודיה בשנות
הוסיפו להתקיים עד פרוץ

1934 - 1933

המלחמה .

בתחום הבינלאומי היה עיקרה של העמדה התורכית  :היצמדות למדיניות של
סטאטוס קוו ובהתאם לכך תמיכה בעמדת אנגליה וצרפת שגינו בחבר הלאומים את
איטליה ואת גרמניה על מדיניותן הרביזיוניסטית התוקפנית  .בשנת

תורכיה להסכם עם אנגליה וצרפת  ,ובועידת מונטרה

מלאה על המיצרים ועל

תראקיה .

( hfontreuxJ

1938

הגיעה

קיבלה ריבונות

כעבור שנה נפתר לטובתה הסיכסוך על

אלכסנדרתה  ,ומיד אחרי  -כן חתמה תורכיה ברית להגנה צבאית משולשת עם אנגליה

10

על המאורעות בתראקיה בפירוט  -ראה  :לוי  ,תראקיה .

11

נאומו של עלי בפירוט  -ראה

:

ז ' ורנאל  5 ,בספטמבר

. 1934

השכונה היהודית באזמיר מתכוננת לקבל את פני נשיא המדינה  ,אתאתורכ

38

ן

אבנר לוי

וצרפת .היא גם חתמה ברית לידידות ולהגנה עם יוון ורומניה  -מדינות באלקאניות
שצידדו בסטאטוס
בתחום

קוו .

2ן

מדיניות  -הפנים

המיעוטים  .בשנת

1934

המשיכה

תורכיה בתהליך החילת וההטמעה של

נחקק חוק האוסר על בני כל הדתות  ,לרבות מוסלמים  ,ללבוש

בגדים או סמלים דתיים מיוחדים מחוץ לבתי  -התפילה  ,אך התפילה והפולחן בפנים

לחלוטין .

בתי  -התפילה היו חופשיים

חוק זה  ,שאפשר אולי לראות בו משום

התערבות בענייני הפרט  ,בא לטשטש הבדלים חיצוניים הנראים לעין בין התורכים
לבני המיעוטים  .לתכלית זו נחקק עוד חוק בשנת  , 1934שאסר את השימוש בכינויי

תואר שונים  ,כמו  hfadaEeאו  , hfonsieurשהיו מיוחדים לבני המיעוטים  .החוק

חייב להשתמש אך ורק בכינויים תורכיים אחידים לכול  :באי
- ( BayanJ

לאשה .

13

לגבר  ,באיאן

)( - ( Bay

חוק נוסף חייב כל אדם לשאת שם  -משפחה  ,נוהג שלא היה

קיים עד אז בחברה התורכית  .עתה  ,בני מיעוטים שונים אימצו לעצמם שמות -
משפחה תורכיים  ,והיו גם אנשים ששינו בהתאם את שמם

הפרטי .

כך  ,למשל ,

המשורר היהודי התורכי הנודע אבהם נהון עגינה את שמו לאברהים נום ; העיתונאי
והוגה  -הדעות מואיז כהן  -לטקינאלפ 4 .י בשנת

1935

נעשה צעד נוסף  ,חשוב ביותר ,

באותו כיוון  .לראשונה ברפובליקה  ,הוצגו מועמדים מבני המיעוטים בבחירות לבית -

הנבחרים  ,בתוכם שני יהודים
( hfarmarah

:

הרופא ד " ר אברביה  -מארמארלי

( Abravaya -

ואברהים נום  .ד " ר אברביה  -מארמארלי ניהל מערכת תעמולה מודרנית

וגלויה  ,הציג את נתוניו הפרטיים ואת מצעו הליבראלי  .הוא נבחר כציר בלתי  -תלוי

והיה היהודי הראשון בבית  -הנבחרים התורכי הרפובליקאי .

5ן

על רקע זה של לחץ מצד החברה הכללית על בני המיעוטים ניסו כמה יהודים

לפעול בתחומי התרבות והחברה התורכיות .יקיר בכר  ,שהיה באותו זמן תלמיד בית-
ספר תיכון  ,היה היהודי הראשון שחיבר מחזה

טקינאלפ את ספרו המפורסם על הכמאליזם  .בשנת

בתורכית .
1937

16

בשנת

1936

פירסם

פירסם מ ' פראנקו  ,ראש ועד

הקהילה באסתאנבול  ,מכתב פומבי בעיתונות התורכית בעניין הלשון והתרבות
וביטא בו את העמדה היהודית המוצהרת בנדון  ,שהיתה מושפעת ממערכת האילוצים
והאידיאולוגיה של החברה התורכית באותו זמן  .במכתבו טען פראנקו  ,כי עם גל

החשיבות שיש ליחס ללשון  ,העיקר הוא להרגיש ולחשוב כתורכי  .הוא קבע  ,כי
האינטגראציה של היהודים בחברה התורכיתמותנית בהענקת שוויון מלא להם לא רק
להלכה אלא גם למעשה ותבע לפתוח לבני הנוער היהודים את כל ארגוני  -הנוער ,
המועדונים ובתי  -הספר

12

13
14

ראה

:

התורכיים .

הוא גם קרא לצמצם את תחום פעולתן של

ארקין  ,פרק ד .

על הרפורמה הכמאליפטית והתחיקה שבמסגרתה -

על טקינלאפ  -ראה

:

ראה  :לואיס ; ז' ורנאל  4 ,בדצמבר . 1934

לנדאו .

15

ראה

:

ז ' ורנאל ,

31

ביאנואר

16

ראה

:

ז ' ורנאל ,

15

ביוני

. 1935

1935

( המחזה לא נדפס בספר  ,אך הוצג במסגרת

בית -ספר) .

יהודי תורכיה  -ערב המלחמה ובמהלכה

הקהילות היהודיות לענייני פולחן דתי וסעד

בלבד .

17

ן

39

יש לציין  ,כי הלחצים על

היהודים  ,כמו על בני המיעוטים האחרים  ,להתמזג בחברה התורכית  ,הופעלו בתחום

אזרח .

התרבות בלבד  ,ולא בתחום הדת  ,שהיתה עניינו האישי של כל

למרות האמור  ,הכירו השלטונות כי ליהודים יש זהות מיוהדת והרשו  ,למשל ,
יציאת קבוצה גדולה של ספורטאים יהודים מתורכיה  ,ממועדון הספורט ' בר  -כוכבא ' ,
להשתתף במשחקי המכבייה

בארץ  -ישראל בשנת . 1935

18

באותה שנה גם הופיעה

קבוצת הכדורגל ' הכוח ' מארץ  -ישראל בסיור מישחקים באסתאנבול  ,וזה כאשר
המתח בין הערבים ליהודים הלך
שנת

1936

וגבר .

התאפיינה בשני חוקים שהגבילו מאוד את הקיום העצמאי של

המיעוטים  .הראשון בהם היה חוק חדש לארגונים ציבוריים  ,אשר עם הפעלתו נאלצו
ארגונים יהודיים רבים להפסיק או להקפיא את פעילותם  ,ביניהם

:

' בני ברית '  ' ,עוזר

דלים ' ועוד  .החוק השני הנהיג שינויים בחוק ההקדשות  ,ולפיו נקבע כי כל הקדש

ינוהל על  -ידי אדם יחיד ולא על  -ידי ועדה  .כיוון שהרכוש של הקהילות היהודיות היה
מוגדר הקדש וניהול הקהילה נעשה למעשה על  -ידי ועדת ניהול ההקדשות  ,הרי החוק
החדש מנע מהקהילה היהודית אפשרות להחזיק ועד קהילה רשמי או לערוך אסיפות
או בחירות

לועד .

הועדים שכיהנו בתפקידם בשנת

1936

הוסיפו לטפל בענייני

הקהילה  ,אך לא באופן רשמי  ,ודבר זה גרם לקשיים רבים  .יחד עם זאת  ,חזרו

פוליטיקאים  -ואנשי  -ציבור והדגישו  ,כי לא תינתן דריסת רגל לאנטישמיות בתורכיה .
בשנת

% 938

19

הלכו ורבו התקריות האנטישמיות במדינות שונות  ,והעיתונות

התורכית דיווחה על כך בפירוט  .הונגאריה  ,פולין ורומאניה כאילו התחרו ביניהן
בתחום

זה .

הרחיקה לכת רומאניה  ,שממשלתה ומלכה קארול היו אנטישמים

מובהקים והצהירו  ,כי יש לטהר את המדינה מיהודיה על  -ידי גירושם  -חיסולם ובדרך

זו לפתור את הבעיה היהודית בארץ זו .

עקב הצהרות אלה  ,העלה הציר ס ' טופראק ( 5 .

 ( Toprakשתי הצעות  -חוק בבית  -הנבחרים התורכי  .הראשונה בהן הציעה שתורכיה
תגביל את זכות הכניסה של פליטים יהודים  ,הן מאירופה והן מארץ  -ישראל  .ההצעה

השנייה באה לאסור על בני  -המיעוטים בתורכיה לדבר שפה כלשהי פרט לתורכית
ולהעניש את מי שיעבור על חוק זה  .הצעה זו גם באה לאסור על בני המיעוטים לשאת

שמות תורכיים או להתאסלם  .בהציעו שתי הצעות  -חוק אלו בבית  -הנבחרים  ,הזכיר

טופראק מאורעות שונים שבאו להוכיח כביכול את אי  -נאמנותם של היהודים

לתורכיה  .בדבריו הוא התייחס ליהודים בלבד ותקף אותם בחריפות  ,ולא הזכיר
מיעוטים אחרים  .הצעת -החוק בעניין הפליטים נדונה בבית  -הנבחרים בועדת החוץ ,

בראשות שר החוץ  ,וההצעה השנייה  -בועדת הפנים בראשות שר הפנים  .שתי
ההצעות נדחו פה

אחד .

,

העיתון ' אולוס ' (  , ) 1 1 8הביטאון הרשמי של מפלגת
~

17

המכתב במלואו  -ראה

ז ' ורנאל ,

18

ראה

%9

דוגמה  -ראה

:

18
:

במארס

ז ' ורנאל ,

:

ז ' ורנאל  7 ,במארס

. 1935
17

באוגוסט

. 1935

. 1937

40

ן

אבנר לוי

השלטת  ,גינה במאמר מערכת את שתי הצעות  -החוק וציין  ,כי כל אזרחי תורכיה
נהנים מהגנת החוק  ,משוויון זכויות ומביטחון החיים  ,הרכוש

והכבוד .

' אולוס '

הוסיף  ,כי יש לפעול אך ורק במסגרת החוקה והחוקים ובהתאם ליעדים ולאינטרסים
הלאומיים ,

ולא בהשפעת מאורעות בארצות אחרות .

זמן  ,ג ' באיאר  ,על פרשה זו היתה

מיעוטים ; אין

:

20

תגובת ראש  -הממשלה באותו

' אין במדינתנו בעיה " הודית  .אין בכלל בעיית

אנו מתכוצים ליצור באופן מלאכותי בעיה יהודית בגלל השפעות חוץ .

אנו לא נרשה לזרמים חיצוניים להשפיע עלינו ' ,

מאת ר " ס אטאבינן

( 2ס118615נ

ן2

תגובה בוספת על הפרשה היתה

 , ) 1) . 5 .איש כלכלה בכיר והוגה  -דעות  ,שפירסם מאמר

ארוך להגנת היהודים  .המאמר פותח בקביעה  ,כי אין אנטישמיות בתורכיה ומביע
תמיכה מלאה בהחלטת

המחבר את זכויותיהם

בית -הנבחרים לדחות את הצעות  -החוק .
של יהודי

אחר  -כך מציין

תורכיה  ,שתרמו רבות למסחר ולתעשיה

ברפובליקה  ,ומוסיף כי אין סיבה להתלונן נגדם  ,שכן הם אזרחים טובים ונאמנים ,
רואים את עתידם בתורכיה  ,משקיעים בה כספים ותורמים לפיתוחה הכלכלי ולייפוי
עריה  ,אינם עוסקים בפוליטיקה  ,הם ישרים ומצטיינים בתשלומי מס אמת ואין להם

קשר עם עשיית רווחים קלים שלא כחוק  .יתכן  ,אומר המחבר  ,שיש גם כמה יהודים
בין אוגרי הסחורות וספסרי השוק השחור  ,אולם אין זו סיבה להכללה ולהכתמת שם
הקיבוץ היהודי כולו  .באשר ליהודים הזרים והפליטים  ,אין הכוהב רואה כל שלילה
בקליטת אנשים טובים ומועילים ובהענקת אזרחות להם  ,במיוחד לבעלי השכלה ,
מקצוע או

הון  .רק ליסודות בלתי פרודוקטיביים אין מקום בתורכיה .

22

כרקע להצעות חוק אלו  ,ראוי לציין  ,כי הן באו לאחר ההתרחשויות האנטי -

יהודיות בגרמניה וברומאניה  .הן גם כוללות סתירה פנימית  :מצד אחד כפיית הלשון

התורכית שפירושה זירוז התורכיפיקאציה ; ומצד שני איסור לשאת שמות תורכיים או
להתאסלם  ,שפירושו בידול האוכלוסיה הלא  -תורכית  .מכאן נראה בבירור  ,כי אי -

אפשר לשלב את האנטישמיות הנאצית בכמאליזם  ,משום שישנו הבדל מהותי
במטרות היסוד של שתי
בשנת

1938

התנועות.

בלט יותר מתמיד החרם היהודי על כל דבר גרמני  .בעיתונות התורכית

הובאו מדי פעם ידיעות וויכוחים על כך  .החרם היה ספונטאני  ,שכן שום גוף יהודי לא
היה מסוגל ליזום חרם כזה ולטול על עצמו אחריות לכך  ,נוכח יחס השלטון אל
המיעוטים ועמדתו השלילית כלפי גילויים של נאמנות כפולה  .כאשר בעל המלון
והמועדון היוקרתי ביותר ' טוקאטליאן '

 (Tokatliyanהניף דגל גרמני  ,חדלו

היהודים להתארח בו והמלון היה שומם  ~.עיתונאים תורכים התווכחו אם מותר
ליהודים לנהוג כך  ,והויכוח נסב סביב בעיית הבאמנות הכפולה  .נ ' נאדי מ86א

 .א)

בעיתון 'ג ' ומהורת' סבר  ,כי אסור ליהודים לנהוג כך  ,עיתונאים אחרים הגנו על
20

ציטוט המאמר ב ' אולוס '  -ראה

ז ' ורנאל ,

ביאנואר . 1938

21

ראה

22

דברי אטאבינן בפירוט  -ראה

:

26

:

ז ' ורנאל ,

12

ביאנואר . 1938

:

ז ' ורנאל  28 ,ביאנואר

. 1938

( מימין ) :

עצמת אינונו  ,ראש  -הממשלה ומאוחר יותר נשיא תורכיה ; ( משמאל ) ג ' לאל באיאר  ,שכיהן

כראש  -ממשלת תורכיה במשך כמה חודשים בשנת

1938

היהודים ואילו היהודים עצמם הכחישו כי יש חרם מצידם .
סרטל  ) 2 . Sertelפירוש מעניין לאנטישמיות  .לדעתו  ,היו
האחת ~  -היותה כלי יעיל לניצול בידי הפאשיזם

;

23

באותו ויכוח הציע ז '

שתי סיבות לצמיחתה

:

השני  -רגשי נחיתות של

המצדדים בו  .כיוון שבתורכיה אין פאשיזם והתורכים אינם סובלים מרגשי נחיתות
לא תתקיים אנטישמיות בתורכיה  -פסק

בנובמבר

סרטל .

24

נפטר נשיא המדינה אתאתורכ ,

1938

25

ובמקומו נבחר עצמת אינונו ,

ששימש שנים רבות כראש  -ממשלה  .ג ' באיאר שימש כמה חודשים כראש  -הממשלה
ופינה את מקומו לר ' סאידאם SaydaaJ

בעמדת ממשלת

. ) 1) .

שינויים אלה לא חוללו תפנית כלשהי

תורכיה  ,לא ביחסיה הבינלאומיים ולא בעמדתה כלפי הבעיה

היהודית  .במאמר  -מערכת בעיתון ' אולוס ' חזר ח " ג ' יאלצ ' ין

( ת% 191

,

ר נ

 . ) .א)

על

העמדה התורכית המסורתית  ,שלפיה אין בתורכיה בעיה יהודית ואיל אנטישמיות ,

בהדגישו שדבריו אלה מבטאים את עמדת מנהיגי המדינה כפי שהן נמסרו לו  .הוא

ציין  ,כי כל האזרחים בתורכיה  ,ללא הבדל דת וגזע  ,זכאים לשוויון מלא ולביטחון ; כי
כל מוסדות המדינה  ,לרבות בתי  -הספר בכל הרמות  ,פתוחים ל ' תורכים בני דת משה '

כי יש נציגים יהודים בבית -הנבחרים

התורכי ;

;

כי היהודים נהנים מחופש מלא

בתעסוקה  ,בנסיעה ובמסחר והם גם מוציאים לאור עיתונים .

בהתייחסו לבעיית

הפליטים היהודים  ,אמר יאלצ ' ין  ,כי התורכים מסתכלים על הבעיה מנקודת ראות

23

ראה

:

ז ' ורנאל ,

24

ראה

:

ז ' ורנאל ,

 22ו 23 -

22

ביולי

ביולי

1938

. 1938

( ושם פרטים רבים על הויכוח ) .

סרטל  ,תורכי

( לא  -יהודי ) ,

תמך מאוחר יותר בקומוניזם  .רוב

האנשים בתורכיה שגילו אהדה ליהודים באו מחוגי השמאל ומהמחנה
25

הכמאליסטי .

אחד הרופאים שטיפלו באתאתורכ היה ד " ר אברביה  -מארמארלי  ,הציר היהודי ,

שהוזכר לעיל .

42

ן

אבנר לוי

הומאניטארית  ,אוהדים את הפליטים ומייחלים למציאת פתרון הולם לבעייתם .
לדבריו

:

אין אנו רוחשים רגשי עוינות כלשהם כלפיהם  ,לא כפרטים ולא כקבוצה . . .
גבולותינו אינם סגורים בפניהם . . .

קיבלנו אותם לאוניברסיטאות שלנו ומאז

הם עובדים בנאמנות למען תורכיה ומעניקים מדע ודעת לנערינו  .אנו חשים

וכבוד . . .

כלפיהם רגשי תודה

יאלצ ' ין הוסיף  ,כי תורכיה תוסיף לקלוט יהודים מועילים ופרודוקטיביים  ,אך אין
ביכולתה לקלוט המוני יהודים  .עוד הוא ציין  ,כי האנטישמיות היא תולדה של קנאות
בת אלפי

שנים .

26

ראש  -הממשלה החדש  ,ר ' סאידאם  ,בדברו על יעדי ממשלתו

ומאוחר יותר בהציגו את תוכנית ממשלתו  ,אמר  ,כי אין שינוי במדיניות -החוץ
התורכית  ,ארצו נאמנה לכל התחיבויותיה  ,אין לה נטייה לדוקטרינאריות ולא רצון
להתפשטות טריטוריאלית וכי היהודים הם אזרחים תורכיים מלאים

וכשרים .

27

ג  .יחודי ופורכיה בתקופת המלחמה
כאשר פרצה מלחמת  -העולם השנייה אפשר היה לצפות  ,כי תורכיה תצטרף לאנגליה

ולצרפת  ,על  -פי ברית ההגנה המשולשת ביניהן  .שהרי ממשלת תורכיה נימקה את
הצטרפותה לברית בכך שאין היא יכולה להמשיך ולהישאר נייטראלית ושהתפתחות
העניינים מחייבת את תורכיה להצטרף למערב  .הנשיא אינונו הוסיף ואמר  ,כי תורכיה
לא תרשה שהחזקים יבלעו את

למלחמה .

29

החלשים .

28

אולם למרות זאת לא הצטרפה תורכיה

כאשר תקפה גרמניה את צרפת בקיץ  , 1940ביקשו אנגליה וצרפת את

תורכיה למלא את התחיבויותיה לפי הברית שביניהן  ,אך זו סירבה ונימקה את סירובה

באי היותה מוכנה למלחמה ובכך שאנגליה וצרפת לא ציידוה כראוי  .המלחמה בחזית
צרפת נסתיימה מהר מדי  ,ותוך זמן קצר השתלטו גרמניה ואיטליה על ארצות

הבאלקאן ועל האיים שבמזרח הים התיכון והים האגאי  .סוריה היתה כפופה לוישי
ובעיראק פרץ מרד רשיד עאלי ( אפריל

. ) 1941

גרמניה  ,ששגרירה באנקארה היה

הקאנצלר לשעבר פראנץ פון פאפן  ,לחצה על תורכיה להצטרף לצידה

במלחמה .

תורכיה סירבה לגרמניה  ,כשם שסירבה שנה קודם לכן לבקשת אנגליה  .תורכיה גם
לא נענתה לדרישת הגרמנים לאפשר לכוחותיהם מעבר אל עיראק וסוריה  .גם הצעת
הפיתוי הגרמנית לתורכיה לסיפוחים טריטוריאליים בתראקיה ובאיים האגאיים  ,על
חשבון יוון ובולגאריה  ,לא הסיטה את התורכים
26

המאמר

במלואו  -ראה

ז ' ורנאל ,

:

ז ' ורנאל ,

25

באפריל

27
28

הנמקת ההצטרפות לברית  -ראה  :ז ' ורנאל ,

29

הסבר והנמקה של העמדה התורכית  -ראה

30

ראה :

. 1939

באפריל . 1939

ראה

:

 11ו 28 -

מעמדתם .

30

יתכן שסירובה הנחרץ

איידמיר  ,עמ ' . 184

13
:

במאי

; 1939

דברי איזונו  :שם ,

ארקין  ,עמ ' . 187 - 186

30

במאי

. 1939

ן

יהודי תורכיה  -ערב המלחמה ובמהלכה

43

של תורכיה להצטרף למלחמה לצד גרמניה הוא שאיפשר לבריטניה לשלוט במצב
במזרח התיכון  .עם זאת  ,הלחצים הגרמניים הביאו לחתימת חוזה ידידות בינה ובין

תורכיה  ,ובעקבות חוזה זה יוצאו רוב המוצרים התורכיים לגרמניה  .אך גם אז לא
ביטלה תורכיה את הברית שלה עם בריטניה  .י 3אחר חתימת החוזה עם תורכיה פתחה

גרמניה במתקפה על רוסיה ותוך זמן קצר הגיעה עד לנינגראד  .עד אביב

1943

היתה

ידן של מעצמות ' הציר ' על העליונה  .בפרק -זמן זה גילתה תורכיה סימני קירבה
ברורים לגרמניה  ,אף שעמדה מול הלחץ הגרמני ולא הצטרפה למלחמה ואף שמרה

על בריתה עם אנגליה .
נוסף ללחצים הרשמיים  ,עשתה גרמניה מאמצים גדולים לגייס את דעת -הקהל
התורכית בעד המלחמה  .קבוצות של עיתונאים ואנשי  -צבא תורכים הוזמנו לביקור

בגרמניה  ,נלקחו לסיור בחזית הרוסית וראו את העוצמה הצבאית הגרמנית  .הנסיונות
הגרמניים להקים יחידות צבא מורכבות מהשבויים המוסלמים שנפלו לידיהם
ולהפעילם נגד רוסיה עשו רושם רב על התורכים  .המצב המדיני והצבאי לאחר יוני
1941

עורר בלב תורכים רבים את התקווה להגשים את החלום הפאן  -תורכיסטי  .נוסף

לכך  ,יותר ויותר תורכים האמינו בנצחון גרמניה  .יעקוב קאדרי , (lrak b KadriJ
~

שגריר תורכיה בהאג  ,מספר בזכרונותיו  ,כי רק הנשיא אינונו וראש  -הממשלה
סאידאם האמינו אפילו באותו פרק  -זמן  ,כי המערב סופו לנצח ,

32

ואילו יתר אנשי

המדינה  ,לרבות השרים  ,נטו אל גרמניה  .א ' תורכש ( 01ו ] ) . 71ע ) מספר בזכרונותיו ,
כי בשנת

1942

ולהצטרף אל

התארגנה מחתרת בקרב הצבא התורכי במטרה להשתלט על השלטון

גרמניה .

33

בנסיבות בינלאומיות אלו  ,אירעו מספר מאורעות בתוככי תורכיה  ,שלא היה להם
תקדים  ,ואולי אף יש מהם ראיה כי חל שינוי מסוים בעמדת השלטונות התורכיים
כלפי העניין היהודי  .כמו כן בולטת העובדה  ,שבין קיץ

1940

עד שנת

1943

אף איש  -מדינה תורכי על ההצהרה  ,כי שוויון הזכויות חל גם על האזרחים

לא חזר

היהודים .

יתרה מזאת  ,במודעות שפירסם משרד הביטחון עם פתיחת שנות  -הלימודים בבתי -

הספר הצבאיים בשנות  1942 - 1941נאמר  ,כי על המועמדים להיות בני הגזע התורכי .
זאת היתה הפעם הראשונה ברפובליקה התורכית  ,שהוזכר מרכיב הגזע בצורה זאת .
גם זכויות הכניסה והמעבר של זרים לתורכיה הוגבלו שוב

ושוב .

34

בגיוסים של

כוחות המילואים היתה התייחסות נפרדת לבני המיעוטים  ,ואילו היהודים שירתו
ביחידות שהורכבו אך ורק מהם  .יחידות אלו לא קיבלו נשק ולא משימה ברורה

והוחזקו בתנאים קשים במחנות בתוך אסתאנבול .
 . (Varllkהרבה נכתב

עניין נוסף שפגע במיוחד ביהודים הוא מס  -הרכוש siJ
~
31

ראה

:

ארקין  ,עמ ' . 209 - 203

32

ראה

:

קאראוסמאנוגלו  ,עמ '

33

ראה :

34

ראה

:

תורכש  ,עמ '
ז ' ורנאל ,

5

.35 - 34

.34

באוגוסט

12 , 1940

בפברואר

- . 1941

ן

44

אבנר לוי

על המס הזה  ,והדעות חלוקות על תכליתו  .אוקטה  ,מי שהיה מנהל משרד האוצר

 ( Ilefteraarהמחוזי באסתאנבול  ,כתב מאוחר יותר ספר המגדיר מס זה כ ' אסון ' ,

~ואילו ברנארד לואיס התייחס בספרו על תורכיה
רבות היו למס זה ומשמעותו איננה
בהתחלת שנת
( טש90בז58

1942

להבט היהודי של המס .

36

35

אכן פנים

חד  -משמעית .

נפטר ראש  -הממשלה סאידאם ובמקומו בא ש ' סאראצ ' אוגלו

מ

 ) .י מי שהיה שר החוץ ונחשב  ,בצדק או לא בצדק  ,לראש מחנה הימין

בתורכיה  .בדברו על הלאומיות התורכית  ,אמר ראש  -הממשלה החדש  ,כי זו אינה
עניין של גזע בלבד אלא גם של

תרבות.

37

הגזע היה אפוא מרכיב חשוב בלאומיות

התורכית  ,לדעתו  .אף ראש  -ממשלה תורכי לא דיבר במונחים כאלה בעבר  .הממשלה
החדשה הנהיגה ליבראליזאציה כוללת בתהום המסחר  ,בהסירה את כל ההגבלות

והפיקוחים  ,וכתוצאה מכך קפצו מחירי המצרכים  ,במיוחד של דברי מזון .
לעליות מחירים נוספות גרמו לאגירה ולשוק שחור של ומצרכים  .לקראת

38

1942

הציפיות
סוף שנת

חזרה הממשלה למשטר של פיקוח על המחירים  ,אך בינתיים גאתה אינפלאציה

חריפה וכדי לטפל בה הטילו מס  -רכוש  .בתחילה נומק המס בכך  ,שהסוחרים  ,במיוחד
מבני המיעוטים  ,גרפו רווחים קלים  .כך  ,המונחים בן  -מיעוט  ,אגירה ושוק שחור
הפכו להיות מילים נרדפות בפי הציבור התורכי  .החוק שקבע את סדרי מס  -הרכוש

לקה בפגמים משפטיים רבים  .לא נקבעו שיעורי המס והקריטריונים לקביעת גובה
המס  .בכל מחוז היתה אמורה ועדה אדמיניסטראטיבית להעריך את רכושו של כל

לשלם .

נישום ולקבוע את גובה המס שעליו

החלטות הועדה היו סופיות  ,ללא

אפשרות ערעור עליהן  .את המס היה צריך לשלם במלואו תוך חודש ובמזומן  .נקבע
כי מי שלא יפרע את המס יוחרם רכושו  ,והוא יישלח למחנה  -עבודה  .כאשר סיימו
ועדות ההערכה את עבודתן ופירסמו את רשימת שומות המס  ,בלטה אפליית היהודים
לרעה בשומות שנקבעו

להם .

39

מאוחר יותר התברר  ,כי אחת ההנחיות בעל  -פה

לועדות ההערכה היתה להטיל על בני המיעוטים מס בשיעור גבוה פי חמישה מזה

המוטל על המוסלמים  ,ואילו על בני כת ' הדונמה ' ( יהודים שבתאיים מומרים כלפי -
חוץ ) -

פי שלושה  .בעת גביית מס  -הרכוש נפגעו היהודים עוד יותר משאר בני

המיעוטים .
ביאנואר

1943

החלו החרמות רכוש ומעצרים של אלה שלא שילמו את המס  .בין

כותרת חיבורו של אוקטה בנושא זה היא
ראה

:

ראה

:

ראה

:

:

' אסון מס הרכוש '  -ראה

:

אוקטה .

לואיס  ,עמ ' .244 -239
ז ' ורנאל  23 ,באפריל . 1942
איידמיר  ,עמ ' . 228 - 225

מס הרכוש היה אמור לגבות פחות מחצי מיליארד לירות תורכיות  ,מתוכן יותר משלוש מאות
מליון באסתאנבול -

ראה  :איידמיר  ,עמ ' .229

. 233

רשימות הנישומים הגדולים  -ראה  :ז ' ורנאל ,

 18בדצמבר  1942ואילך ; איידמיר  ,עמ '
בנימין ברזילאי  ; 2 , 000 , 000 -ב ' קורי  ; 1 , 000 , 000 -צ ' יקושווילי  ; 1 , 600 , 000 -האחים
שלום  ; 1 , 000 , 000 -יעקב שלום  ; 1 , 000 , 000 -סילברמן  ; 1 , 000 , 000 -ר ' שורפסקי -
; 750 , 000

גד פראנקו -

. 400 ,000

בין הנישומים הגדולים היו  ( :הסכומים

בל " ת ) :

ן

יהודי תורכיה  -ערב המלחמהובמהלכה
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 18העצורים הראשונים היו  12יהודים ו  6 -ארמנים ויוונים  .כך היה גם מאוחר יותר .
העצורים הועברו לאש קאלה 44 KaleJנ) שבמזרח אנאטוליה  ,לעבודה במכרות  .הם
עבדו בניפוץ אבנים  ,תחת שמירה של ז ' נדארמים  ,במקום שהוא בגובה של אלפיים
מטר  ,בתוך שלג בגובה מטר  ,לא  -פעם תוך כדי סערת שלגים ובקור של

מתחת לאפס  .שכרם היה

.

2 5

מעלות

20

לירות תורכיות ליום  ,ומחציתו הועברה ישירות לאוצר

על חשבון חובם  .בסך  -הכל עברו את מחנות  -העבודה

איש  ,בתוכם

כ 1 , 500 -

כ 800 -

יהודים  .בין העצורים שעבדו במכרות היה גד פראנקו  ,משפטן פעיל תחילה בקהילת
איזמיר ומאוחר יותר באסתאנבול  ,שעתיד לקבל פרס %

תרומתו לתרבות התורכית .

בין העצורים היו אנשי  -עסקים נודעים אחרים  ,שהצטיינו בתמיכתם בקהילה היהודית
ובמוסדות  -סעד

תורכיים  ,כגון

:

פאראג ' י  ,קזיס  . ,חננאל  ,סאבאן  ,קאסטוריאנו ,

שוראפסקי  ,צ ' יקושווילי וגרינברג  .הטלת מס  -הרכוש וכל הכרוך בגבייתו פגעו קשות

באלפי משפחות  :אנשי  -עסקים רבים פשטו את הרגל  ,רכושם הוחרם ונמכר במכירה

פומבית  ,לרוב בפרוטות .

40

היהודים בתורכיה חיו בפחד מתמיד  .הלעג  ,ההשפלה ,

האיומים והסחטנות הלכו וגברו  ,אך בדרך  -כלל לא היו מקרים של אלימות

פיסית .

אמנם מס  -הרכוש היו לו הצדקות כלכליות  ,הוא הוטל על רוב הנישומים  ,בני כל

המיעוטים חויבו בשיעורים גבוהים של מס  -ואף  -על  -פי  -כן הוא פגע למעשה
בעיקר ביהודים  .ראוי לציין  ,כי כאשר הונהג מס  -הרכוש  ,בירכו הגרמנים ובעלי -

בריתם את התורכים על שהחלו סוף  -סוף להעניש את היהודים ,

שמצצו את דמם .

ן4

ח "ג ' יאלצ ' ין דחה מחמאות אלו באומרו  ,כי בתורכיה אין אנטישמים  ,כי היהודים לא
מצצו את דם התורכים  ,והתורכים בכלל גם לא היו נותנים לאיש למצוץ את דמם  ,וכי
דברים אלה הם עלילה נגד היהודים ונגד התורכים כאחד
, ( Aydelnir

,

4

ש " ס איידמיר

( .5.מ

שהיה מנהל מחלקת התעשייה במשרד הכלכלה  ,כתב כי עם הטלת המס

ביקרו אצלו בכור גומל  ,יושב  -ראש קהילת איזמיר  ,ואברהם גאלאנטי וביקשו ממנו

לפעול למען הקלת המס  .איידמיר דחה את פנייתם בטענו  ,כי התורכים לחמו במשך
מאות שנים ואילו היהודים לא שירתו בצבא  ,עסקו במסחר והתעשרו  .על כן אין כל
פסול בכך שפעם אחת  ,בעת שהמדינה במצוקה  ,יתנו היהודים

"

לק כלשהו מהונם

המצטבר  ,וגם זה יהיה אך תשלום מזערי  .גומל וגאלאנטי הסכימו מיד לדבריו  ,טוען
איידמיר  ,ואמרו בלהט כי המס הזה הוא כאין וכאפס לעומת החוב בן מאות השנים
שחבים היהודים

לתורכים .

43

דברי איידמיר וטיעוניו הם נטולי היגיון  .אמנם היהודים

בתורכיה לא שירתו בצבא בעבר  ,אך זאת כיוון שהיו אזרחים במעמד שונה עם זכויות

שונות וחובות שונות מאלו של המוסלמים  .מעמדם זה  ,לרבות אי  -השרות בצבא ,

40

פרטים על השומות  ,המעצרים  ,החרמות רכוש ומחנות  -העבודה  -ראה  :ז ' ורנאל ,
-

41
42
43

כיאנואר

13 , 10 , 8 , 3 , 2 ; 1943

-

בפברואר

דברים ששידר על כך רדיו בוקארשט  -ראה
דברי יאלצ ' ין  -ראה
ראה

:

:

ז ' ורנאל  28 ,בדצמבר

איידמיר  ,עמ ' . 236 -235

:

. 1943

ז ' ורנאל ,

. 1942

28

כדצמבר

. 1942

30 , 23 , 22 , 9

46

ן

משמאל

אבנר

 :ב ' גומל ,

לוי

יו " ר ועד הקהילה היהודית באזמיר  ,עם פרופסור אברהם גאלאנטי  ,חבר ועד הקהילה

היהודית באסתאנבול

נקבע על  -ידי התורכים ואין להאשים בו את היהודיה  .גם לא מוצדק לקחת פרט אחד
מהמערכת כולה ולבסס עליו טענות  .גם הטענה שהיהודים התעשרו במשך דורות היא

הכללה לא נכונה  .ולבסוף  ,בשנת

, 1942

כאשר הוטל מס  -הרכוש  ,היהודים כבר שירתו

בצבא זה כמה דורות והם נדרשו אפוא לשלם על

מעשי אבותיהם מלפני מאותשנים .

נראה כי מס  -הרכוש הוטל כתוצאה משילוב שני גורמים  :האחד  -איבה מסורתית

כלפי המיעוטים בתורכיה ; השני  -האידיאולוגיה הנאצית שעוררה הדים בנסיבות

הצבאיות והפוליטיות ששררו בשנת . 1941

כאשר באביב

1943

השתנו יחסי הכוחות

בשדות הקרב  ,ובמיוחד בחזית הגרמנית  -רוסית  ,החלו התורכים להתרחק מגרמניה
ולהתקרב לאנגליה ולארצות  -הברית  .במקביל חדלו התורכים לישם את מס  -הרכוש
במתכונתו

המקורית :

בהדרגה נמחקו יתרות החוב  ,שוחררו העצורים והיהודים

שבמחנות -עבודה הוחזרו אל בתיהם  .אברהם גאלאנטי נבחר לבית  -הנבחרים  .מאוחר

יותר  ,בשנת  , 1946אמר ראש  -הממשלה ר ' פקר  . PekerJז ' : )%אנטישמיות היא חרפת
המאה

44

העשרים ' .

ראה

:

44

קארפאט  ,עמ '

. 257

ן

יהודי תורכיה  -ערב המלחמה ובמהלכה
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סיכום
היהודים ברפובליקה התורכית זכו לשוויון זכויות  ,אך באותו זמן הופעלו עליהם

לחצים כבדים כדי לבוללם בתורכים  .עליית הנאצתם לשלטון בגרמניה לא גרמה
לשינוי בעמדת השלטונות בתורכיה כלפי היהודים  .אנטישמיות לא היתה מרכיב
באידיאולוגיה הכמאליסטית ולתורכיה היתה אוריינטאציה מערבית ברורה  .לאורך
שנות

ה 30 -

גילו התורכים יחס הוגן הן כלפי יהודי תורכיה והן כלפי הפליטים

היהודים  .בציבור הרחב היו תמיד חלקים שנתפסו לאנטישמיות  ,אך עמדת השלטונות
היא

שהכריעה .

בשיאה של המלחמה  ,כאשר הסתמן סיכוי לניצחתה של גרמניה  ,בעשו השלטתות
בתורכיה הססניים יותר בעמדתם כלפי העביין היהודי  .הנקודה המכרעת בגורל יהודי

תורכיה היתה שארץ זו נשארה מחוץ למלחמה  .אילו הצטרפה חורכיה למלחמה ודאי
היה שונה גם גורל יהודיה  .שמעתי מיהודים שחיו בתורכיה באותם ימים  ,כי היו
תורכים שאיימו עליהם

:

' ביום שתיפול סטאליבגראד נחסל אתכם '  .אך סטאלינגראד

לא נפלה  .היהודים ומנהיגיהם היו כבועים  ,כפי שמצטייר מעמדתם של גאלאנטי

וגומל בפגישתם עם איידמיר  ,ולא היו מסוגלים למעשה התנגדות כל שהוא .
במשך מאות שנים קלטה תורכיה פליטים יהודים מארצות -מוצא שונות  ,וגם

במשך כל השנים הללו היא היתה ארץ  -מעבר להם  .אין צורך לציין שגורל אחד היה
ליהודי תורכיה בשנים אלו  ,ללא הבדל עדה או

ארץ  -מוצא .
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.ם .ת

אוקשה
איידמיר

,
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