הגירת יהירים באימפריה העות ' מאנית
כמאל קרפאט

הקדמה
העות ' מאנית היתה והינה נושא למחקרים שונים  ,שעסקו בעיקרם

הגירת יהודים לאימפריה

בתולדות היהודים בארץ  -ישראל  ,הקשורות בהקמת מדינת ישראל  .מחקרים אלה מפנים את
תשומת הלב במיוחד לעלייתם של יהודי מזרח  -אירופה ולהקמתן של מושבחי שונות בארץ -

ישראל  .ניתן אפוא לומר  ,שההיסטוריה היהודית החדשה נכתבה כמעט לגמרי מנקודת מבטם של
היהודים האירופים  ,בעיקר הרוסים והפולנים  ,שמילאו תפקידים מרכזיים בתנועה הציונית
ובהקמתה של

המדינה .

כתוצאה מכך קיימת התעלמות מתולדותיהם של היהודים הספרדים ,

הרומאניוטים  ,הקראים והקרימצ ' אקים ומקבוצות אחרות של יהודים באזורי -שוליים  ,כגון בוכרה
והרי הקווקז  ,שההיסטוריה שלהם היתה משולבת בזו של האימפריה העות ' מאנית  .תופעה זו
הפחיתה בערכם של התפקיד והמקום שמילאו יהודי המזרח בהיסטוריה היהודית בכלל  ,ובתנועה

הציונית ובשינוי שחל בארץ  -ישראל
נטייה זו להתרכזות באירופה

בפרט .

) (eurocentrism

התבססה וחוזקה באמצעות המקורות שעליהם

הסתמכו חוקרים רבים שדנו בבחינות שונות של הבעיה היהודית  .אחד מן האמצעים שנקטו
המעצמות האירופיות ( בעיקר אנגליה  ,רוסיה וצרפת  ,ובמידה פחותה אוסטריה) להרחבת השפעתן

בטריטוריה העות ' מאנית  ,היה מתן חסות לנתיניהן היהודים בארץ  -ישראל  ,ועל  -כן נותר שפע של

חומר ארכיוני דיפלומטי  ,שהדגיש את תפקידם של היהודים האירופים  .השימוש בהתכתבויות
דיפלומטיות אלה צריך להיעשות בזהירות  ,ויש לשקול לעומתן מידע ממקורות עות ' מאניים  ,כדי
להגיע לתמונה אמיתית של מצב הדברים  .הכמות העצומה של ההתכתבות הדיפלומטית הבריטית

עלולה להביא למסקנה  ,שיהודי ארץ  -ישראל אשר זכו לחסות בריטית  ,היוו קבוצה גדולה
ודומיננטית  ,שקבעה בסופו של דבר את גורל המחוז

( מותצריפליק) .

לאמיתן של דבר  ,דפדוף

במסמכים השמורים באוסף אחד הדן בענייני אוץ  -ישראל מגלה  ,שהיהודים בעלי חסות בריטית

היו קבוצה קטנה למדי .

1

המספר הכולל של משפהות יהודים רוסים  ,שפנו מרצונם לקבלת

תעודות  -חסות בריטיות ואף זכו בהן  ,היה בשנת
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המקור האנגלי יראה

 Palestineהו  . ( , The British (Jonsulateטס) 24 . Hyamson

 . 7838- 7974 , London 1939במידה מסוימת נכונים הדברים גם באשר לספרו של מנדל  . Mandel , The :נ  .א
 Arabs andזהו חיבור חשוב  ,הכולל את רוב החומר על
Before World War 7, Berkeley 1976
הגירה שהתפרסם בשלושת מאמריו הקודמים  .אולם מנדל השתמש במקורות אירופיים בלבד  ,ולא הבחין בין

_

קבוצות יהודים

שונות .

הגירת יהודים באימפריה העות ' מאנית

ירושלים

98

חברון

12

צפת

161

טבריה

99

סך  -הכל

370

2

פקיד קונסולרי בריטי קבע בשנת  , 1884כי ' מעטים מאלה שקיבלו חסות חיים עדיין  ,אך בהעדר
כל הוראות לביטול חסות זאת הועברה זכות זו לצאצאיהם  .ככל הידוע לי  ,לא קיבלו כל משפחות
חדשות תעודות  -חסות במשך עשרים ואחת השנים  ,שבהן היה לי הכבוד לשמש בתפקידי

הנוכחי ' ' .

נראה  ,כי מספר היהודים שזכו לחסות בריטית  -ואלה התרכזו בעיקר בצפת ובטבריה

מנה בשנת

445 1884

נפש .

4

סמוך לשנת

1890

פסקו רוב היהודים האירופים שקיבלו חסות

בריטית  ,ליהנחע מזכות ואת והפכו לנתינים עות ' מאנים  .מספר היהודים שקיבלו חסות אוסטרית

( מאות אחדות בלבד בשנת

) 1911

או צרפתית ( ועד שרוסיה  ,אשר ויתרה לבריטניה על הזכות לייצג

את נתיניה  ,קיבלה זכות זאת מחדש) היה קטן למדי .למרות זאת  ,גדל או נשאר יציב מספרם של
היהודים באימפריה העות ' מאנקע בשנים

לאמריקה הדרומית או

1914 - 1840

בקירוב  ,על אף ההגירה הגדולה מקרבם

הצפונית .

נראה  ,כי במספר המהגרים של המכונים ' יהודי רוסיה '  ,לאחר  , 1882 / 1881הגזימו החוקרים
מעבר לשיעורו האמיתי  ,כדי ליצור את הרושם שקבוצה זו היוותה את עיקרה של ההגירה היהודית

באימפריה העות ' מאנית  .אמנם היתה הגירה ניכרת של יהודים רוסים ופולנים בסוף שנות השמונים

של המאה הי " ט  ,בעיקר לאחר החלטתן של אגודות ' חובבי ציון ' בוועידת קאטוב "ן

( ) 1884

לקבל

אזרחות עות ' מאנית  ,שתאפשר הגירה והתיישבות חופשית באימפריה העות ' מאנטז  ,ובייחוד

בארץ  -ישראל  ( .דוד בן  -גוריון היה נציג של קבוצה זו) .

אולם מספר גדול למדי של היהודים הרוסים

העדיף להחזיק בדרכונים הזרים  ,כדי להימנע מתשלום מסים ומהיות נתון למרותה של פקידות

הפכפכה  .בשנת  , 1909כשהממשלה העות ' מאנית הרחיבה את חובת הגיוס לצבא והחילה אותה על
כל נתיניה  ,ללא הבדל דת או מוצא  ,חזרו רוב היהודים הרוסים והאוסטרים שהתעתמנו לנתינותם
המקורית  .החלטה זו של אזרחיה לקבל את חסותן של ממשלות זרות  ,הגבירה עוד יותר את חששם
של העות ' מאנים מפני התערבות זרה וניצול נוסף של הזכויות המיוחדות של נתינים זרים

( הקפיטולציות ) .

מסיבות אלה החליטה הממשלה העות ' מאנית להטיל מגבלות על הגירה

והתיישבות יהודית  ,ובעיקר על רכישת אדמות

בארץ  -ישראל .

5

ההגבלות על התיישבותם של יהודים רוסים בארץ  -ישראל הוטלו בהדרגה לאחר שנת  , 1884אם
2

תזכיר ארוך מיום

16

בינואר  , 1873הדן בתולדות החסות הבריטוט שנקרנה ליהודים באוץ  -ישראל  , ,לנו

. 78 / 237514
3

0 . 13 , May 28 1884א FO , 195 / 1480 ,

4

ללותר ) ( Lowther
'
ראה מכתב קמכרבץ )  ( Cumberbatchבביירות

מיום

6

FO , 424
,
בנובמבר 01 . 229 , , 1916ץ ,

 . 17ק  .לפי איגרת זו  ,המספר הכולל של יהודי סוריה ( פרט למותצריפליק של ירושלים ) היה
היהודים בעלי חסות אוסטריה בשנת  1911היה  ,לפי איגרת זו  ,רק מאות אחדות .
5
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כי מעולם לא נאסרו ביקורי יחידים בארץ

הקודש .

6

הגבלות אלה צמצמו את ההגירה באופן

ניכר .

ניתן לקבוע במידה רבה של ודאות  ,שהגירתם של יהודים רוסים  ,אוסטרים ואחרים לארץ  -ישראל
היתה מוגבלת  .מספרם המצומצם של היהודים הרוסים  -למרות מנהיגותם בתנועה הציונית
ומסירותם לה  -לא היה בו כדי להשפיע באופן משמעותי על המיבנה הדמוגראפי  ,הכלכלי

והחברתי של ארץ  -ישראל  .עם זאת  ,גדל מספר המתיישבים היהודים באוץ  -ישראל כמעט פי

עשרה ממספרם המקורי בשנים . 1914 - 1840

את הסיבה לגידולה של האוכלוסיה היהודית יש

לחפש בדינמיקה של הדמוגראפיה העות ' מאנית  .את ההיסטוריה הדמוגראפית של ארץ  -ישראל ,
שבה התעמקו רבים מן הדמוגראפים הישראלים וחוקרים אחרים  ,אין להבין מבלי להכיר בקשר
שלה עם ההיסטוריה הכוללת של תנועות האוכלוסין באימפריה

העות ' מאנית .

בספרה על מקורות הסכסוך היהודי  -ערבי על ארץ  -ישראל הקדישה ג ' ואן פיטרס פרק שלם

לתולדות ארץ  -ישראל ' תחת שלטון התורכים '

,

לאחר תיאור ארוך של ההגבלות שהוטלו על  -ידי

המינהל העות ' מאני על ההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל  ,מגיעה המחברת למסקנה  ,שבדרך נס
ממש הצליחה האוכלוסיה היהודית בארץ לגדול במידה ניכרת

לרוב באוכלוסיה של ירושלים בתקופה שבין

גדל

מ 1 % 000 -

( לכל היותר) בשנת

 1840ל 1911 -

 1835ל 100 , 000 -

עד לשנת . 1914

היהודים אף נעשו

בקירוב  ,ואילו מספרם הכולל באוץ

לערך ערב מלחמת  -העולם הראשונה  .השאלה

היא  ,כיצד חלה עלייה זו במספרם  ,למרות המגבלות השונות שהוטלו על עליית יהודים רוסים

הנימוק שגידול זה הושג על  -ידי שיחוד הפקידים
אחרות ,

אמיתיות .

?

העות ' מאנים אינו מספיק  ,ויש לחפש אחר סיבות

8

אין ספק שקיימים סתירות ושטחים בלתי  -ידועים בהיסטוריה של היהודים באימפריה
העות ' מאנית במאה הי" ט  .אלה משתקפים במסקנות הבלחי -הגיוניות והפגומות הרבות באשר

התקופה .

למאורעות

התיאורים החד  -צדדיים של תולדות אוץ  -ישראל נובעים בעיקרם מכך ,

שההיסטוריה הדמוגראפית של היהודים העות ' מאנים לא נחקרה כראוי  .העיסוק הבלתי -פוסק
ביהודי המערב  ,ובעיקר בתפקיד הפוליטי שמילאו היהודים הרוסים והפולנים בהקמת מדינת

6

ראה :

"

( ) 1880 - 1908

Zionism and the Question of Palestine

 . 329 - 341עק 511982 ( ,ט8מג ) IIfldES, XIV , 3
7
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במאמר שיתפרסם במקום אחר אני מצביע על כך  ,שבמיפקדי האוכלוסין העות ' מאניים לא נרשמו כל היהודים
שגרו כירושלים ( שהיתה ריכוזם העיקרי עד למלחמת  -העולם הראשונה ) ובמקומות אחרים  .הסיבות לכך היו :
( א ) יהודים רבים לא וזו להיפקד כדי להשתמט מתשלום מסים ( וממילא רבים מהם היו כה עניים  ,שהיו פטורים
ממסים ) ; ( כ) אזרחים זרים לא היו חייבים ברישום ( אם כי תושבים זרים קבועים נרשמו במשך הזמן ברשימה
מיוחדת  ,אך המיפקדים לא ציינו את דתם

או לאומיותם ) .

כמו  -כן חששה הממשלה העהז ' מאנית ממספרם הגדל

והולך של היהודים באוץ  -ישראל  ,ולכן הופחת מספרם בפרסומים של מיפקדי האוכלוסין העות ' מאניים  .מקור
בשפה הגרמנית [ שהיה בעצמו ציר בקונגרס הציוני  -הערת המערכת ] מוסר את המספרים הבאים באשר
ליהודי
1852

80

"

18

1881

ארץ  -ישראל :

5 , 100
13 , 000 - 1 % 000
25 , 000

1897

ש50 , 0

1911

100 , 000
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כמאל קרפאט

ישראל  ,האפילו על התפקיד החיוני שהיה ליהודים העות ' מאנים בהיסטוריה הכללית של העם
 9מחקר על הגירתם של
היהודי ( וזאת בהתעלם מספרו החשוב של אברם גאלאנטה על נושא זה ) .

היהודים העות ' מאנים עשוי לזרות אור חדש ומשמעותי על תולדות היהודים בכללותם  .יהודים
עות ' מאנים רבים  ,כמו מיליוני מוסלמים  ,נאלצו להגר מקרים  ,מהקווקז ומהבלקאנים בשנים

. 1914 - 1783

מסמכים עות ' מאניים מספקים מידע מעניין על הגירתם של היהודים

העות ' מאנים.-

המסמכים העוסקים בתנועות אוכלוסין עשויים לסייע לחוקרים לשחזר ולכתוב מחדש  ,מנקודת

מבט שונה  ,את ההיסטוריה העווז ' מאנית של המאה הי " ט ולזרות אור על תולדותיהם של בני
העמים הרבים שהיו חלק מן האימפריה

העות ' מאנית .

היהודים העות ' מאנים שנותרו בשטחים עות 'מאניים

לשעבר

בפרק זה ננסה לשרטט בצורה כוללת ביותר את תמונת הגירתם של יהודים מארצות הבלקאן
לאחר ששטחים אלה עברו בשנת
יותר גם את זו של יהודי

1877 / 78

,

לידיהן של ארצות בלקאניות שונות ( ובהיקף מצומצם

קרים) .

מקור ההגירה הראשון היה קרים ובוז ' אק )  , ( Bujakלאחר שאזורים אלה אבדו לרוסיה בשנים
1783

ו . 1812 -

נהירתם של המוסלמים לאזורים שהיו עדיין בשליטה עות ' מאנית החלה בתקופה

זו

ונמשכה עד למאה העשרים  .מקור הגירה שני היה הקווקז  -דגסתאן  ,אבחזיה )  (Abkhaziaוכו ' .
המוסלמים שחיו באזורים אלה  ,לחמו כמעט ללא הפוגה נגד הפולשים והכובשים הרוסים .
מלחמות בלתי  -פוסקות אלה התרחשו בשנים  , 1859 - 1800כאשר דוכאה ההתקוממות האחרונה

.

בהנהגתו של השיח ' שמיל )  ( Shamilהחל בשנת  1862נאלץ מספר גדול של מוסלמים קווקזים
בשנת
לעזוב את אדמותיו ולחפש מיפלט בטריטוריה עות ' מאנית  .גל ההגירה השלישי החל
וחלקים
 , 1877 / 78כאשר רוב ארצות הכלקאן  -בעיקר אזור טונה ( הדנובה)  ,בוסניה  -הרצגובינה
 ,בולגריה  ,סרביה ,
של הפלך הקדום של סרביה ( והקווקז) לא היו יותר תחת שלטונן של רוסיה
  , 1877 /78נמשכ  ,ללא הפוגהרומניה ואוסטריה שלוש הגירות אלה  ,שהחלו בשנים  1862 , 1783ו
לעצם היום
( ובהתמדה  ,כטבעה של הגירה ) עד להתמוטטותה של האימפריה  .במשך השנים ועד
לרשימת
הזה קלטה תורכיה מהגרים מטריטוריות עות ' מאניות לשעבר ומן העולם התורכי בכללו
קרובים ,
האזורים שאפשר לכנותם ' מקורות הגירה ראשוניים '  ,ניתן להוסיף מקורות משניים או
הכולל של
כגון קאזאן ברוסיה המרכזית  ,בוכרה באסיה המרכזית  ,כרתים וכיו " ב את המספר
לאמוד
מהגרים מוסלמים שהגיעו לשטחי תורכיה בשנים  1913 - 1783מכל האזורים שנזכרו  ,ניוון

.

.

.

בחמישה עד שבעה

מיליון .

9

בין המהגרים המוסלמים היה מספר גדול למדי של יהודים  ,שהעדיפו את שלטונו של
המוסלמי על זה של הצאר או המלכים הבלקאנים  .עם היהודים מקרים נמנו קראים

וקרימצ ' אקים ( יהודים דוברי תורכית )  ,וכן יהודים הרריים מקהילות

הסולטאן

פונדמנטליסטים

דוברות קווקזית .

היהודים

82
9

נושא זה נחקר על  -ידי בחמש  -עשרה השנים האחרונות ותוצאות מחקרי תפורסמנה כקרוב  .לכן אין כדעתי
להרחיב עליו את הדיבור  ,אלא ככל שיידרש לצורך דיון זה  .למידע ראשוני ראה K . H . Karpat , Ottoman :
 . 60 - 77קק . 1985 ,

, Madison , wisc

(Jharacteristics

and social

Demofraphic

'Population 1830- 2924 :

הגירת יהודים באימפריה העות ' מאנית

משפחה יהודית
בסראיבו  ,בירת סרביה
() 1910

ב  , ) 1492 -רומאניוטים ( יהודים מקהילות שחיו בארצות אלה מאז ימי הרומאים) ויהודים אשכנזים ,
שהגיעו לשם מגרמניה ומהונגריה במאה הי " ד ( מראנים  ,אנוסים מספרד משנת  , ) 1568וכן אלה

שבאו מאוסטריה ומרוסיה במאה הי " ט  .בין המהגרים היו גם יהודים מתימן  ,מבוכרה  ,מהודו
וכיו " ב  ,שהתיישבו בארצות שבשליטה העות ' מאנית  .חלקם הגיע לשם לאחר נדודים ממושכים

מיישובי הספר למרכז  ,כפי שקרה לרבים מיהודי הבלקאן .

!0

כל קבוצות המוצא האלה היו מיוצגות

שונים  .י

בצורה זו או אחרת באיסתנבול  ,כפי שמעידים מקורות

!

ההגירה היהודית לארצות

בשליטה עות ' מאנית  ,שהחלה בשנות המלחמה  ,נמשכה גם לאחר סיומה  .הגורם לכך היה אי-
סובלנותן של ממשלות רוסיה והבלקאנים כלפי דתות שונות משלהן  ,וזאת למרות התנאים של
חוזה ברלין משנת

והסכמים אחרים .

1878

השלטון העות ' מאני ראה ביהודים שנותרו בארצות הבלקאן נתינים של הסולטאן ונתן להם
מיקלט ללא כל

תנאים .

נוסף על הקשרים המסורתיים שבין השליט לנתיניו  ,אימצו להם

העות ' מאנים ( בחוק הלאומיחע של שנת

) 1869

את התפיסה האירופית של הלאומיות  .כך נוצר

מעמד חוקי ,שחשק את הנאמנות מימים עברו  .המימשל העות ' מאני המשיך להעניק ליהודים יחס

.

שווה לזה שנתן לנתיניו המוסלמים במשך רוב המאה הי" ט רק בסוף שנחע התשעים של אותה
10

מושג  -מה על יהודים אלה ניתן לקבל מתיאורי מסעחע שונים  .וראה לאחרונה הדיון בגורלם של היהודים

ההרריים ויהודי קרים  .מ '

אלטשולר  ' ,יחס הנאצתם ליהדותם של " ההריים " ושל עדות מזרחיות אחרות ' ,

פעמים  ( 27 ,תשמ " 0י עמ ' . 17 - 5
. 25 - 18
11

ראה Altinci Asirda :

ש ' ספקטור  ' ,שואת היהודים הקרימצ ' אקים כתקופת הכיבוש הנאצ "  ,שם  ,עמ '

Istanbul 1932 ; idem , 0

"

 Istanbul 1935יIstanbul Hayati 1553 - 1591

Refik , Hicn' Onuncu Adrdb Istanbul l ayati ,
~

.

)ל

ץנו
~

כמאל קרפאט

מאה  ,כתוצאה מן הלחץ ההולך וגדל של הלאומנות המוסלמית  ,החלו השלטונות לגלות העדפה

.

של המוסלמים אולם זכויותיהם של היהודים  ,שהיו בעבר נתינים או אזרחים עות ' מאנים  ,לא

.

נפגעו  .הסולטאן גילה עניין בכל נתיניו לשעבר  ,ללא הבדל דת או מוצא אתני בשנת  , 1887למשל ,
הגיע המימשל העות ' מאני להסכם עם סרביה ( שזכתה לעצמאות זמן קצר לפני  -כן )  ,שלפיו יינתנו

ליהודים זכויות שוות כליתר האזרחים  ,כפי שהיה נהוג תחת שלטונו של הסולטאן  .כבר בשנת
1872

ביקש ראש הממשלה העות ' מאנית את שליטי ולאכיה ומולדביה לתת את חסותם ליהודים

שעדיין חיו

שם .

בנסיכויות אלה  ,שהיו להלכה תחת שלטון עות ' מאני  ,התרחשו הפגנות

אנטישמיות  ,שאילצו יהודים רבים לעבור את הדנובה אל תחומה של האימפריה

העות ' מאנית .

12

יהודים ( וצאצאיהם ) שנולדו או חיו בטריטוריות אשר היו בעבר כתחום השיפוט העות ' מאני ,

.

יכלו אפוא להגר באופן חופשי לשטחים שנותרו בידי האימפריה העות ' מאנית מכאן  ,שהמימשל
העות ' מאני שהחל להגביל בשנת

1884

את הגירתם של יהודי רוסיה לארץ  -ישראל  ,לא הטיל כל

הגבלות כאלה על היהודים העות ' מאנים  .רק לאחר שהשאיפות הציוניות החלו להוות סכנה

לשלמותה הטריטוריאלית של האימפריה  ,נדרשו היהודים העות ' מאנים להתיישב באזורים אחרים .
היהודים אשר חיו עדיין בטריטוריות שהיו בעבר בתחום השלטון העות ' מאני  ,גם אם היו להם
אולי הסתייגויות ממנו  ,המשיכו לגלות נאמנות מסוימת לסולטאן  .כך  ,למשל  ,במלאת

400

שנה

לקליטתם של יהודי ספרד באימפריה העות' מאנית כתב ראש הקהילה היהודית בקלאפאט
) ( Calafat

שבוולאכיה מכתב  -תודה לקונסוליה העות ' מאנית שבעיר  .במכתב זה הביע את ' הכרת

תודתם של היהודים לממשלת הוד מלכורזו על שנתן להם מיקלט כשגורשו מספרד  ,ועל
3ן המאורע נחגג בהדר
השנים שבהן נהנו מן החופש שהוענק להם על  -ידי המימשל העות ' מאנ " .
400

ניכר  .הקהילה היהודית בפיליבה ( 11160ע  ,היא  Plovdivשבבולגריה )  ,שכבר אז כינתה את עצמה
והביעה לו רגשות
' ציונית '  ,הודתה לעבדיל תמיד השני  ' ,השליט העות ' מאני הגדול בכל הזמנים '
נאמנות ואיחולי אושר .
העות ' מאני נמשכו
ניתן אפוא לומר  ,שהיחסים בין היהודים העות ' מאנים לשעבר לבין המימשל
עדות ברורה במיוחד
 בדרך זו או אחרת  -זמן רב לאחר שנסתיים שלטונו הישיר עליהם .ניתן לראות בכך ,
לגישתו הליברלית של השלון העות ' מאני לנתיניו ( או אזרחיק לשעבר היהודים
מהגרים יהודים אלה ,
שהם הורשו בדרך  -כלל להגר ולהתיישב בכל מקום שרצו  .הוצאותיהם של

שיושבו על  -ידי הממשלה  ,כוסו על  -ידי האוצר  ,כפי שנעשה גם לגבי מהגרים
( בין המהגרים היו גם מספר

מוסלמים ונוצרים

ארמנים) .

מחקר הגירת היהודים העות ' מאנים
להלן בכוונתי לדון בהגירת היהודים מארצות הבלקאן  ,שעליהם ( שלא כעל יהודי קרים

ההרריים) יש בידינו מידע מתועד

מסוים .
Middle-aast

12

13

84

והיהודים

he

11 . 7 .

Cohen
ראה  . 16 - 17 :קק  , New-York 1975 ,וה0 - 19שש1
=[ Basvekalet Arsivi
~BAJ , Jew
ראה מכתב מיום  24במאי  , 1892ארכיון משרד ראים  -הממשלה בתורכיה , 311612 ,
 ידי האגודה האנגלית  -יהודית  ,נאמר :0 . 2א  . Sodaret- Hususi 27 ] 309 ,במכתב דומה  ,שנשלח מלונדון על
באמצעות חגיגיוזם של יהודי
' האגולה האנגלית  -יהודהד  ,מתוך רצון להצטרף להבעות הנאמנות המתבטאות
תורכיה את מלאת  400שנה לבואם של אבותיהם לאימפריה זו לאחר גירושם מספרד  ,מגישה בכל הכבוד להוד
מלכותו הסולטאן את רגשחז הערכתה להתייחסות הליברלית של הוד מלכותו לאחיניו היהודים בכל תקופת
שלטונו '

( שם) .

הי " ט )

מפת כיסוי למצות  ,רומניה ( המאה

הממשלה העות ' מאנית נהגה להכין רשימות חודשיות ושנתיות של מהגרים אשר נכנסו לתוך
האימפריה  ,שבהן נרשמו מספרם  ,מקומות מוצאם  ,הנקודות מהן יצאו לדרך ויעדם הסופי  .לרוע

המזל  ,אין רשימות אלה מציינות בדרך  -כלל את מוצאם האתני או דתם של המהגרים ( ברשותי
כמאה רשימות

כאלה ) .

אולם אין ספק שנכללו בהן יהודים  ,וזאת בהסתמך על הערות  -אגב  ,כגון

' מהגרים מוסלמים ויהודים מגיעים ' או ' אלה שהם יהודים ' וכיו " ב  .גם דוחות קונסולריים בריטיים

כוללים לעתים מידע על יהודים שהיגרו יחד עם מוסלמים  .כמו  -כן קיימות מספר רשימות מהגרים

עות ' מאניות  ,המצביעות על כך שבין המהגרים מארצות הבלקאן היו גם יהודים  .רשימה אחת
מציינת במפורש  ,שבין
לאיסתנבול
( 94

13

נפשות )

ה 13 -

במארס

משפחות יהודיות  ,שמנו

1898
64

ל 12 -

במארס

נפש  .באותה רשימה גם נזכר  ,כי

מן הבלקאנים התיישבו בצטאלקה

) , Catalca

לאיסתנבול )  ,שבעה יהודים נוספים הגיעו מרומניה ואילו
) ( Trabzon
849

באותה תקופה  .רשימה אתרת מיום

יהודים בפלך של אירין

באיסתנבול ומצפים להעברה

( ת41צ

1899

הגיעו באונייה מבולגריה

13

ביולי

38

12

משפחות יהודיות

עיר הנמצאת

מיל ממערב

50

מהגרים יהודים התיישבו בטרבזון

1893

מציינת  ,שבאותה שנה התיישבו

נ )  ,וכן שמספר בלתי מפורט של מהגרים נמצאים עדיין

למקום~ ההתיישבות ( ככל

הנראה  ,היה מספרם

1 , 026

נפש) .

14

באותה תקופה זכו יהודים רוסים  ,שלא היו בעבר נתינים עות ' מאנים  ,ליחס קשוח למדי  ,כדי

למנוע מהם להגיע ליעדם  -עלייה והתיישבות

בארץ  -ישראל .

ההבדל בטיפול ביהודים

עות ' מאנים ולא  -עות ' מאנים היה ידוע  ,ובקשות ליחס מיוחד הסתמכו לעתים קרובות על

התחייבויות לנתינים לשעבר  .כך הסתמכה בשנת

1882

קבוצת יהודים מרומניה ( שסביר אמנם

להניח כי במקורם באו מרוסיה ) בפנייתה ל ' שער העליון ' בבקשה לאשר להם הגירה והתיישבות
14

שתיהרשימות נמצאות ב  . 1354/ 1921 -סח  1317ג , 42שט BA , [ 1וב ~Jildiz- Sadaret , Hususi Mazurat , -
0 . 3036א 292 310 ,

ש

1
~

כמאל קראט

באוץ  -ישראל על מוצאם מאוץ שהיתה בעבר תחת שלטונו של הסולטאן  .דוברם  ,יהודי ספרדי
בשם דה קסטרו  ,טען  ,שהממשלה העות ' מאנית אינה יכולה להישאר אדישה לסבלם  ,וכמעט

שעלה בידו לשכנע את השלטונות בנימוק זה ( אולם כיבוש מצרים בשנת

התכניות ) .

סיכל את כל

1882

אולם יהודים שבאו מאזורים כוואלכיה ומולדביה  ,שלא היו חילוקי -דעות באשר

15

לשליטתם  ,לא זו בלבד שקיבלו רשות להגר  ,אלא אף זכו לסיוע בשעת הצורך  .דוגמה לכך היא
קבוצה של

400

משפחות יהודיות מדוברוג ' ה )  , ( Dobrucaשהגיעה לשם מאקרמן ( היא ביוגראד ) ,

הנמצאת במקום שבו נשפך נהר הדנייסטר לים  -השחור  ,לאחר שעירם נפלה בידי הרוסים בשנת

. 1812

יהודי אקרמן התיישבו תחילה בדוברוג' ה  ,שהיתה בשטח השיפוט העות ' מאני עד שנת

 , 1878ואז עברה לידי רומניה  .היהודים לא שבעו רצון מיחסה של הממשלה הרומנית  ,ובשנת

1887

פנו המשפחות היהודיות לעות ' מאנים בבקשת עזרה  .הממשלה העות ' מאנית לא הסתפקה במתן
הרשות להגר  ,אלא גם נתנה להם סיוע מיוחד ונשאה בהוצאת יישובם

' השער העליון ' בשנת

1882

בבורסה .

כידוע  ,פרסם

!6

צו  ,שמותיר ליהודים רוסים  ,שקיבלו על עצמם ללא תנאים אזרחות

עות ' מאנית  ,להתיישב בקבוצות של  150 - 100משפחות בכל מקום שיבחרו בו ( פרט לארץ  -ישראל) ,
אך הצו הוגבל בהדרגה  ,ובשנת

בוטל לחלוטין  .אולם היהודים שהיגרו לפני שהוטלו

1891

ההגבלות  ,נחשבו לאזרחים מלאים  .לכן  ,כאשר  440יהודים רוסים  ,שהתיישבו תחילה בצפת  ,עברו
ביולי

לחיפה וביקשו אזרחות עות ' מאנית  ,הם הורשו להישאר ולסיים את הצעדים הרשמיים

1891

לקבלת אזרחות

זאת .

גם לאחר שנת

לן

המשיכה הממשלה העות ' מאנית להעניק יחס מיוחד ליהודים עות ' מאנים

1890

ששמרו על אזרחותם תחת שלטונן של ממשלות זרות  .בשנת  , 1892לדוגמה  ,הגיעו לאיסתנבול
מספר יהודים מאודסה ( חלקם היו מבסרביה )  ,שלאחדים מהם היו דרכונים רוסיים ולאחרים

עות ' מאניים  .הממשלה העות ' מאנית דרשה ממחזיקי הדרכונים הרוסיים לעזוב את המדינה  ,אך
ראתה את עצמה מחויבת לדאוג ליישובם של היהודים העות ' מאנים בחלקים שונים של האימפריה ,
ואף

נשאה בהוצאות נסיעתם ובהוצאות מחייתם ההתחלתיות .

באוגוסט

8ן

יהודים אלה  1 , 293 ,במספר  ,הופנו

להתיישבות באזורי סלוניקי  ,קוסובה ומנסטיר במעמד של מהגרים  ,דהיינו זכאים

1892

ליהנות מן הזכויות המוענקות לאלה שמקרוב באו  .ככל הנראה  ,נותרו עדיין באיסתנבול

באוגוסט

42 1892

יהודים רוסים ( נשים ותינוקות )  ,שהשתייכו לקבוצה

ב5 -

שהגיעה לשם קודם  -לכן .

!9

אולם בסופו של דבר אסרה הממשלה העות ' מאנית כל התיישבות יהודית בארץ  -ישראל ,

במטרה לסכל את התכניות הציוניות להקים שם בית לאומי  .לפי הצו שהוצא
7 ( 1317

ב 20 -

רביע אל  -אוול

באוגוסט  , ) 1899נדרש כל יהודי  ,עות ' מאני ולא  -עות ' מאני  ,שהיה בדרכו לאוץ  -ישראל ,

לשאת תעודת  -מעבר

) (tezkere

או דרכון  ,שבו תצוין מטרת הנסיעה לארץ הקודש  .התעודה נמסרה

לפקידי הנמל עם העלייה ליבשה  ,ולבעליה ניתן רשיון  -מסע שתוקפו שלושה חודשים
15
16

אש

יא  , ,פ ,

ווע

( גע ו  ,ו  ,עו , ,

285 ' DY , ) 5

"

_

ראה מעכר רשמי ממשרד ראש הממשלה  ,המסכם את דעת הקכעט בקשר לערלם של
היידעת BA , 7 6 ] 4 26 ] 304 140 . 4152 :

"
_
.
המעדה הצבא ת המלכמהת כקשר למהגתם "
לבק "

17

3898

18

6 / 1 / 1892

0

400

המשפחות

 , Pera~ kende , 28 2 308 ,ל6פג  BA ,,התק מכל מספר תזמרם  ,שהוחלפו בק ארמץ הסולטאן

. 2382 ,

(

"

 . 30 %ם 5

ודש .

Sodaret , Resm 1 Maruzat ,

העליון ' וארמון המלוכה או הסולטאן וראש
19

;

בתום

הממשלה ) .

0 . 4837א 2 , Ganldk Maruzat , 3 2 309 ,שBA , 70

,

שעל  ( 8 ( ,חללת מכתבה בק ' השער

הגירת יהח -ים באימפריה העות ' מאנית

משפחה יהודית

בסלוניקי ( סוף המאה
הי " ט )

תקופה זו היה עליו לעזוב את הארץ  ,ולא  -ניתן היה לגרשו

ממנה בכוח .

20

אולם בשנת

1907

בוטל חלק גדול של צו זה על  -ידי הסולטאן  ,במידה רבה הודות לבקשות שונות של יהודים

עות ' מאנים .

מספרם של היהודים בארצות הבלקאן
ראינו לעיל  ,כי בין מיליוני הפליטים המוסלמים בתקופת המלחמות והגירושים בשנים

1878 - 1783

היה מספר גדול יחסית של יהודים  ,וכי יהודים עות ' מאנים אלה  ,כמו גם המוסלמים ומעט נוצרים
( לרבות ארמנים מארצות

הבלקאן )

המשיכו להגר לשטחים עות ' מאניים עד לתחילת המאה

העשרים  .עתה ננסה להעריך את גודלה של האוכלוסיה היהודית באגורים הנדונים .
במספר הכולל של היהודים בארצות הבלקאן חלו שינויים ניכרים בתקופה שבין  1860ל . 1914 -
חלק מן היהודים שעזבו את סרביה  ,רומניה ובולגריה בשנת  , 1878עבר לאזורים הבלקאניים

שנותרו בשליטה עות ' מאנית  ,וכן לאנטוליה  ,לסוריה ולארץ  -ישראל  .בהיותם אזרחים מלאים של
האימפריה העות ' מאנית היו רשאים לנוע בה באופן חופשי  ,ולכן לא נותרו סיכומים מלאים של
20

34

א

318 ,

.ם

) , Irade Dahiliyeע . 8התיק מכיל שורת מסמכים העוסקים בחששות הממשלה מפני נטיית ה -

'  , ' Herli ve Jabanci Jahudilerimדהיינו יהודים מקומיים תרים ,

להתיישב באו

-,

ישראל  .ההבחנה בין שני

סוגים אלה מוכיחה  ,שהממשלה העות ' מאנית המשיכה במתן יחס שונה ליהודים עות ' מאנים ולזרים  .תרגומם

האנגלי של ארבעת הסעיפים המסדירים ביקורי יהודים באון  -ישראל נמצא במכתבו של אוקונור אל לנדסון
) 0 ] 10 Landsovmeתם0שיFO , 78 / 5479 , Enc . 440 . ) 0

,

לע4

כמאל קרפאט

תנועותיהם ( עד לאיסור הזמני בשנת

1899

על התיישבותם הקבועה

בארץ  -ישראל) .

לכן לא ניתן

לקבוע בדיוק את מספרם של היהודים שחיו בארצות הבלקאן  ,לפחות לפני  ,מיפקד האוכלוסין
העות ' מאני שנערך בשנים  , 1893 - 1882אשר סיכומיו מתקבלים למדי על

הדעת .

לפי מיפקד האוכלוסין של שנת  , 1831היה מספרם הכולל של היהודים שחיו בפלכים של עומלי
וסיליסטרה

ואדירנה

10 , 133

ו 1 , 163 -

( גברים )  ,וריכוזיהם הגדולים ביותר -

כ 7 , 700 -

נפש  -היו בסלוניקי

במנסטיר  .מיפקד  -אוכלוסין זה היה בלתי מושלם  ,ולכן יש לראות את סיכומיו

כנמוכים מדי  .צלאח א  -דין ביי  ,פקיד עות ' מאני גבוה  ,שהשתמש בסיכומיו של אוביצ ' יני
 , lTbiciKאשר נלקחו  ,ככל הנראה  ,ממיפקד האוכלוסין העות ' מאני משנת
להשיגו )  ,קבע בשנת  , 1867שמספר היהודים בחלק האירופי של האימפריה הוא

בחלק האסיני שלה

. 80 , 000

רומניה  .אליסה רקלוס

ן2

1844

( 4 .נ

( לא ניתן

70 , 000

ומספרם

סיכום זה נמוך מדי ואף שגוי  ,הואיל והוא מתעלם לגמרי מיהודי

) Reclus

 , ) 1905 - 1827 , Elise'eחלקו הגיאוגראפים הצרפתים  ,אשר השתמש

בכל המקורות שהיה ביכולתו להשיגם  ,קבע  ,כי מספר היהודים שחיו בחלקה האירופי של תורכיה
ערב המלחמה התורכית  -רוסית של שנת  , 1877 / 78היה

באיסתנכול .

ומולדביה  ,אך לא אלה שגרו
1882 / 83

לעומת זאת  ,מיפקד האוכלוסין העות ' מאני של

מצביע על כך  ,שמספר היהודים הכולל באימפריה העות ' מאנטז היה

כ 200 , 000 -

37 , 237

22

400 , 000

נפש  ,ובכך נכללו יהודי ולאכיה

נפש  ,אם ייעשו התיקונים

בסלוניקי ,

סיכומים אלה  ,חיו

5 , 072

במנסטיר ,

 ( 61 , 409כ 70 , 000 -

הדרושים ) .

3 , 677

מכלל מספר זה חיו

ביאניה

( פנתית) ו 1 , 706 -

כ 184 , 000 -

כ 13 , 717 -

בקוסובה

נפש ( או

יהודים באדירנה ,

) . (Kosova

לפי

לאחר התיקון הנדרוש בארצות הבלקאן  .אולם בסיכום זה לא

נכללו היהודים שחיו בסרביה  ,בבולגריה  ,בדוברוג ' ה וברומניה ; ואין הוא כולל את האוכלוסיה של
הפרובינקיה של טונה  ,שהיתה אחד האזורים העשירים והמיושבים של האימפריה  .אולם נמצא
בידינו מיפקד האוכלוסין העות ' מאני של שנת  , 1866שנערך בפלך של טונה בלבד  ,שהיתה אחת

מנקודות המוצא העיקריות של הגירת היהודים ( הטקסט המלא של מיפקד זה נמצא בספרייה
הלאומית הבולגרית  ,וזרים אינם מורשים

לעיין בו) .

פרופ ' ניקולאי טודורוב  ,שיש לו גישה לחומר

זה  ,קבע שהמספר הכולל של האוכלוסיה היהודית החייבת במסים בפלך זה היה

5 , 071

נפש  ,או

שלושה אחוזים בקירוב של כלל האוכלוסיה החייבת במסים  .לעומתו  ,קבע הסאלנאמה  - ,שמספר
הגברים באוכלוסיה הגיע

של טונה בשנת

ל . 1 , 021 , 308 -

62 , 000 1877

בהתאם לקביעה זו  ,היה אפוא מספר היהודים בפרובינקיה

נפש  ,לפחות  .בהתחשב בכך שהסיכומים של מיפקד האוכלוסין

וועות ' מאני היו בדרך  -כלל נמוכים מן המספר האמיתי  ,אין קושי לאמוד את מספר יהודי
הפרובינקיה של טונה

ב 75 , 000 - 70 , 000 -

נפש  ,לכל

הפחות .

בהקשר זה יש אף להדגיש את

העובדה  ,שבמאה הי" ט היתה נהירה מתמדת של יהודים מאוסטריה אל האימפריה

העות ' מאנית .

הערים לאורך דרך המלך מווינה לאיסתנבול  ,כגון וידין ( מ7141י )  ,סופיה  ,פיליבה  ,פזרצ ' יק
) ( Pazarcik

ואדירנה  ,נעשו למרכזי התיישבות יהודית  .ניתן אפוא לקבוע בוודאות  ,שבשנת

מנתה האוכלוסיה היהודית בבלקאנים העות ' מאניים

180 , 000 - 170 , 000

1877

נפש  ,ויותר ממחציתם

נשארו תחת כיבוש זר  ,ומשום כך היו מועמדים להגירה ( המספר הכולל של היהודים העות ' מאנים
88
 .ק 1867 ,

 l'Expositionנ

uie
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ראה ~ Vdle du Congr~ s de Berlin ) 1878 ( d'apris :
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lisie Reclus ' , Revue des Etudes Sudr-ast Europe'ennes ,

); .

ק שג

'

מצבה של יצחק פאפו ( נפטר ב  , ) 1875 -בבית הקברות היהודי

בית הקברות הספרדי בסראיבו

של וארנה

שחיו בבוסניה  -הרצגובינה  ,שנפלה בידי האוסטרים בשנת  , 1878נאמד
5 , 805

נפש ב  8 , 213 , 1885 -נפש

ב  1845 -ו 4 , 868 -

נפש בלבד בשנת

לפי המיפקד העות ' מאני של  , 1906 /07חיו בסלוניקי
מקורות אחרים  ,הקובעים את מספר יהודי העיר בשנת
בביטוליה -

אינם

5 , 459

מדויקים ) .

1914

52 , 935

0ג. ) 19

23

יהודים ( נתון זה תואם היטב

ל . ) 76 , 000 -

באדירנה -

23 , 839

נפש ,

נפש  ,ביאניה  3 , 385 -נפש ובקוסובה  1 , 668 -נפש ( כל הסיכומים האלה

לפי זה  ,מספרם הכולל של היהודים העות ' מאנים בארצות הבלקאן בשנת

היה  85 , 000לערך ( סיכום מתוקן )  ,ובכך מתבטאת עלייה של יותר

ב. 1882 /83 -

ב 3 , 428 -

נפש ב , 1879 -

מ 20 -

1906 / 07

אחוז מאז המיפקד הקודם

לעומת זה  ,באותה תקופה עלה מספר היהודים בפלך של שילין ( שבה נמצאת

נפש ( סיכום לא מדויק )  ,אולם בשנת

ל 35 , 041 -

נפש  .את

התנודות הגדולות במספר יהודי אנטוליה  ,ובמיוחד בפרובינקיית אידין  ,ניתן לייחס

להגירות .

מ  22 , 153 -ל 57 , 218 -

מיפקדים שונים קבעו  ,שמספר יהודי איסתנבול עד לשנת
23

197

 .ק Justus Perthis , 59 ) 1913 ( ,

1914

1865

ירד מספרם

איזמיר )

היה

כ 25 , 000 -

נפש  .מספר זה עלה

89

כמאל קרפאט

בשנת
-

ל 57 , 800 -נפש ( לאחר תיקון -

1906 /07

בשנת . 1914

) 63 , 000

וירד במקצת -

ל 57 , 000 -

נפש בקירוב

האוכלוסיה היהודית באימפריה העות ' מאנית בשנת  , 1906 /07על אף אבדן כרתים

ושטחים בארצות הבלקאן  ,מנתה

244 , 435

נפש ( לאחר תיקון -

האוכלוסיה היהודית באוץ  -ישראל  ,שגידולה בשנים

 288 , 000נפש) .

באותו זמן החלה

היה מוגבל למדי  ,לגדול

1880 - 1850

במהירות רבה  ,למרות האיסורים שהוטלו על  -ידי הממשלה העות ' מאנית על התיישבות יהודים
בארץ

זו .

כפי שחזרנו והצבענו  ,יש לייחס חלק ניכר מגידול זה להתיישבותם של יהודים עות ' מאנים ,
לרבות נתינים לשעבר  ,בירושלים  .בשנת  , 1889לדוגמה  ,היו בארץ  -ישראל רק

שהשתרעו על

כ 300 , 000 -

22

יישובים יהודיים ,

דונם  ,וכללו אוכלוסיה ( בעיקרה של יהודים רוסים ) בת

7 , 000

נפש .

24

מכאן  ,שהיתה הגזמה בתפקיד אשר יוחס ליהודים הרוסים והפולנים בגידולה של האוכלוסיה
היהודית באימפריה העות ' מאנית  ,כמו גם ביישובה של ארץ  -ישראל עד למלחמת  -העולם

הראשונה  .מספר ניכר של יהודים רוסים אמנם התיישב בארץ  -ישראל  ,בעיקר בסביבות ירושלים ,
צפת וטבריה  ,אולם רובם היה זקנים  ,עניים ולעתים קרובות גם חולים  ,ותרומתם לחיים היהודיים
היתה אפסית  .במצב עניינים זה יש משמעות מיוחדת לחלקם של היהודים העות ' מאנים בגידולה

של האוכלוסיה היהודית באימפריה בכלל ובארץ  -ישראל בפרט  ,ויש לחקור ולהעריך מחדש
תופעה דמוגראפית

זו .

סיכום
היהודים העות ' מאנים אשר חיו בטריטוריות שהיו תחת שלטון הסולטאן עד לאבדנן במאה הי" ט ,
המשיכו ליהדות מאותן זכויות כמו המוסלמים ויכלו עד לשנת  , 1899שבה נאסר עליהם להתיישב
בארץ  -ישראל  ,להגר באופן חופשי לטריטוריות עות ' מאניות ולחיות בהן  .במשך השנים היגרו
יהודים מארצות הבלקאן לערים בארצות אלה  ,שהיו עדיין בשליטה עות ' מאנהע  ,והתיישבו בקרב

.

בני משפחתם שחיו שם כך נדדו יהודים מסרביה ומבולגריה וכן מרוסיה  ,מרומניה ומהונגריה

לערים שונות במקדוניה ובחרקיה  ,ומאוחר יותר מאזורים אלה לאנטוליה  .העלייה החדה במספר

אוכלוסי אידין ( פי שלושה כמעט
) 1906 / 07

ב 25 -

השנים שבין מיפקדי האוכלוסין של

1882 / 83

לבין זה של

נבעה בעיקרה מהגירתם של היהודים העות ' מאנים מאזורי הספר למרכז  .מסמכים

עות ' מאניים מצביעים בבירור על כך  ,שמספר גדול למדי של יהודים התיישבו בפלך של אידין  ,כמו
גם בארצות הבלקאן שבשלטון

העות ' מאנים .

ניתן לאמוד את המספר הכולל של יהודים עות ' מאנים  ,שהחליפו את מקום מגוריהם בגבולות
האימפריה העות ' מאנית בתקופה שבין

1862

ל , 1914 -

ב 100 , 000 -

נפש  .אמדן זה אינו כולל את

המספר הגדול למדי של יהודים עות ' מאנים ( שרבים מהם באו מרוסיה )  ,שהיגרו למדינות אמריקה

( מספר גדול של יהודים מאדירנה  ,למשל  ,התיישבו בסיאטל ,

וושינגטון) .

האוכלוסיה היהודית ממוצא עות ' מאני היתה מקור חשוב ליישובה של אוץ  -ישראל  .מתיישבים
שלים )

50
90

24

הואיל והיו ליהודים העחע ' מאנים זכויות אזרחיות מלאות  ,הם יכלו לרכוש חנויות

מנתב לשגרירות העות ' מאנקז בווינה מיום  2באפריל 0 . : 1899א 29 ZA 316 ,

1051 /9034

:

,

2 , GUnlUkשענ BA ,

הגירת יהודים באימפריה העות ' מאנית

.

ואדמה באזור תחום עיסוקם היה ענייני כספים ( לעתים קרובתי הלוואה בריבית)  ,וכך רכשו לאחר
זמן קצר כוח כלכלי  .דוחות קונסולריים בריטיים מזכירים מעמד של יהודים מזרחיים  ,דהיינו

עות ' מאנים  ,שנעשו עשירים מופלגים ולאחר  -מכן הצליחו להירשם כנתינים בריטיים במטרה
לזכות בחסות

מעצמה זרה .

25

ניתן להניח  ,שתושבים יהודים רבים מהפלך הגדול של אירין היגרו

לארץ  -ישראל כאשר התנאים איפשרו

זאת .

בין מתיישבים אלה נכללים גם יהודים רוסים ,

שהתיישבו לאורך חופי הים האגיאי  ,לאחר שהוטלו המגבלות על התיישבות באוץ  -ישראל  .יש

לשער  ,שהם עברו לאוץ הקודש ברגע שהדבר היה אפשרי ( כפי שקרה בשנת

. ) 1907

התפקיד שמילאו היהודים העות ' מאנים בהגנה על ענייני אחיהם ברוסיה  ,רומניה וארצות
אחרות  ,נעשה מרכזי יותר ויותר במשך

השנים .

הם התערבו לטובתם אצל השלטונות

העות ' מאניים  ,השיגו עבורם רשיונות  -התיישבות ואף סייעו להם להתחיל במסחר ולקשור קשרים

.

מתאימים כשהגיעו יהודים מרוסיה לגלאטה באיסתנבול  ,ציפו להם שם אחיהם העות ' מאנים ,

מוכנים לבוא לעזרתם  .בסוף שנות השמונים של המאה הי " ט נראה היה  ,ששככו הסכסוכים בין
היהודים האשכנזים והספרדים  ,והתחילה להתפתח הרגשה בסיסית יותר של זהות פוליטית

יהודית .

26

לתנועות האוכלוסיה באימפריה העות ' מאנית  ,כמו לתנועות דומות במקומות אחרים בעולם ,
היו תוצאות

פוליטיות .

סמוך לשנת

1890

פיתחו היהודים העות ' מאנים  ,בעיקר אלה מארצות

הבלקאן  ,מידה מסוימת של הכרה פוליטית  ,שאחר -כך הובילה אותם לקבלת הרעיון הציוני  .ייתכן ,
שללאומנות הקנאית של יושבי ארצות הבלקאן  ,כמו גם לקנאות המוסלמית שהולידה את

הלאומנות התורכית והערבית  ,היתה השפעה כלשהי על קבלת הציונות על  -ידי היהודים
העות ' מאנים  .היהודים הספרדים של סלוניקי במיוחד מילאו תפקיד חשוב בניסיון ( שלא

הצליח )

לשכנע את הממשלה העות ' מאנקע של ' האחדות והקידמה ' לקבל את הציונות כאידאולוגיה חוקית .
לגלי ההגירה העות ' מאניים של המאה הי" ט ולניסיונות הקשים שליוו אותם  ,היה תפקיד מכריע
בהתעוררות הלאומנות התורכית ובהיווצרותם של מושגים חדשים  .כזה היה הרעיון של מדינות על

בסיס לאומי -טריטוריאלי כצורה של ארגון פוליטי  ,שיהיה מסוגל להגן ולשמור על המורשה

25

דין  -ותשכון קונסולרי בריטי מיום

1

במארס

 )( , 78 / 237514 ( 1875ע ) ,

מחלק את יהודי סוריה ( לרבות ארץ -

ישראל) לשלושה סוגים  ( :א ) צאצאיהם של יהודים זרים ; ( כ) ' בניהם של נתינים עות ' מאנים ודאיים  ,שהצליחו
באמצעות מסמכים מפוקפקים להיחשב כנתינים בריטים מלידה '
בחסות מעצמה
26

;

( ג ) כאלה שהצליחו בדרך כלשהי לזכות

זרה .

את פעילותו של אהרן איתנברג  ,למשל  ,יש לראות בהקשר זה  .איענברג  ,מהגר רוסי  ,שקיבל אזרחות עות ' מאנהע
בשנת  , 1886הציע להקים מושבות של מהגרים יהודים בסביבות איסתנבול ואנטוליה  .מושבות אלה היו אמורות
לשמש תחנות למהגרים לפני יישובם הסופי באו
העות ' מאניים  .בשנת

1905

-,

ישראל  ,וכן מרכזי  -השפעה על הממשלה והציבור

הוקמה חברה בשם ' נטעים '  ,שנרשמה כאגודה עות ' מאני1ז עם הון של

פרנק  .החברה הקימה בארץ  -ישראל ארבעה מרכזדנטיעות  ,ולאחר שנת

1908

1 , 250 , 000

הועסקו בהם מהגרים שהגיעו

מרוסיה ומאירופה הדרומית  .חברה ' נטעים ' לא הגשימה את מטרתה  ,הואיל והיהודים העדיפו להגר לאוץ -

ישראל ללא תחנות  -ביניים

;

אולם היא זו שאנה ביטוי למאמץ הרשמי למסד את התופעה של השימוש

באיסטנבול  ,סלוניקי  ,אטמיר וערים אחרות כתחנות  -מעבר של מהגרים לארץ  -ישראל  .נוהג זה החל כשנות

השמונים של המאה הי" ט ונמשך עד לשנות המלחמה  .ראה מאמר ארוך על ההתיישבויות  . Katz, ' Paths ofנ
 theפו  Turkeyפו Turkey 18811914 . The Plan for Jewish Settlement
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כמאל קרפאט

התרבותית ( ומאוחר יותר  ,הלאומית ) של החברה  .אפשר לומר  ,שלהגירה היתה אותה השפעה של
ליכוד והתעוררות התודעה העצמית גם בקרב

היהודים .

תימוכין לסיכומים אלה בקשר ליהודים העות ' מאנים מארצות הבלקאן  ,התיישבותם באנטוליה
ובאוץ  -ישראל ופעילותם שם אפשר למצוא בדברים שכתב עד ראייה  ,אשר היה הפקיד העות ' מאני

הנדונה .

המוסמך ביותר בארץ  -ישראל בתקופה
ירושלים  ,עאצם ביי  ,שנשלח לאיסתנבול

ב 19 -

המדובר בדיל  -וחשבון סודי של סגן  -מושל

בינואר  , 1891ובו

נאמר :

ליהודים בכל קצוות העולם יש מסורת קדומה  ,לפיה עליהם לבוא לירושלים בזקנתם כדי
שגופותיהם

ייקברו בארץ הקודש .

ב 20 - 15 -

השנים האחרונות גדלה הגירה זו במידה רבה

ביותר  ,הואיל והיהודים שנאלצו לעזוב את רוסיה וגרמניה  ,החלו להגיע לצפת  ,טבריה ,

ליחס

ובעיקר לסביבות ירושלים .

קשה ואכזרי זכו בייחוד יהודי סרביה

ובולגריה  ,שהיו שם בשלום ובשלווה בימי העות ' מאנים  ,לאחר מלחמת ' 93

[ המלחמה של

 , 1888 - 1877שכתוצאה ממנה קיבלו ארצות הבלקאן עצמאות ] .

גדול מאוד של יהודים אלה באו לחלק זה [ של

בירושלים .

האוץ ]

והקים קהילה גדולה

נראה לי  ,שאם הגירה זו תימשך  ,היא עלולה ליצור בעתיד קשיים

פוליטיים  ,קשיים שכבר מורגשים והם רבים מספור

אוכלוסי ירושלים הוא
פחות

מספר

מ 15 , 000 -

45 , 000

[ ההדגשות שלי  ,ק " ק ] .

מספר

נפש לערך  ,מספר התושבים המוסלמים והנוצרים הוא

נפש  .שאר האוכלוסיה  ,דהיינו יותר

מ 30 , 000 -

נפש  ,מורכב מיהודים

אירופים  ,שלרבים מהם דרכונים זרים  .אין צורך לחכות לעתיד הרחוק  .את התוצאות של
מצב זה במשך עשר שנים ניתן לראות בירושלים  ,יפו וחברון  ,שבהן עבר חלק גדול של
נכסי

הדלא  -ניידי והאדמות לידיים יהודיות .

המסחר  ,האומנויות  ,ובאופן חלקי גם

החקלאות  ,נמצאים בידיהם  ,והעושר הציבורי עבר

ליהודים .

27

בדין  -ותשכון זה שנכתב על  -ידי עד  -ראייה  ,פקיד עות ' מאני בר  -הסמכא ביותר בארץ  -ישראל

בתקופה עליה נסב הדיון  ,יש תמיכה מלאה ברעיונות שהועלו במאמר זה .
27
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