
1934,הראקוהבלהודיהמרעוה

לויאבר

מבוא.א

היא,תראקיהיהודיעלמקומייםגורמיםמצדכבדיםלחציםהופעלו934ןבשנת

היהודים000,13-כמתוך000,3-כבתיהםאתעזבומכךוכתוצאה,האירופיתתורכיה

הכולללגירושםלהביאהיתהתראקיהיהודיעלהלחציםמטרת.באזורשחיו

הושגהלאוהמטרהלטובתםהתערבובתורכיההמרכזייםהשלטונותאולם,מהאזור

שלזוכמו,בתראקיהעתיקותיהודיותקהילותהדלדלוהגירושלאחר.בשלמותה

.)Edirne,אדריאנופול)אדירנה

ולתיאורלרישוםלאואפילו,יסודילמחקרזכתהלאזופרשה,ליהידועככל

עלמרוביםספריםשחיברגאלאנטיאברהםלרבות,ההיסטוריונים.מקיפיםעובדתי

.כללהזכירוהלא,תורכיהיהודיתולדות
הממשלתייםהארכיוניםשכן,הםמוגבליםהפרשהלחקרהראשונייםהמקורות

המבקשחוקרבמיוחד,לחוקריםסגוריםעדיין,זותקופהלהאירנשוייםו,בתורכיה

מאותם,הכלליתוהןהיהודיתהן,בתורכיההעיתונותרק.אנטישמיתפרשהלבדוק

מעניין.בנדוןהשלטונותעמדתעלבמיוחד,זופרשהעלמידעלנומספקתימים

רקבתראקיההמאורעותאללהתייחםהתחילהבתורכיההיהודיתהעיתונותשאפילו

הדיווחיםמןלמדיםאנו,לכךשקדמוהאירועיםעלואילו,לשיאוהמשברכשהגיע

יהודייםבעיתוניםתראקיהיהודיגירושעלדיווחיםמצאתילא.מעשהשלאחר

שלשמותשנירקלצייןאם,'הארץ'ו'דבר'כגון,בדקתישאותם,לתורכיהשמחוץ

.ארצישראלייםעיתונים

אתחוואשר,בישראלהחייםתורכיהיוצאי,אישכעשריםראיינתי,לעיתונותנוסף

זההגירסהליסיפרוהמרואייניםכלי.מהוריהםכךעלשמעואו,בעצמםהמאורעות

יהודיבקרבהרווחתהדעההיתהשזומכךלהסיקואפשר,17פרשהעלביסודה

הממשלה-ראשובראשם,התורכייםהשלטונותרצו,גירסתםלפי.בנדוןתורכיה

1נמהמה)אינינועלסת
,כולםאתלגרשלפחותאו,תראקיהיהודיאתלהשמיד,(1~מ1"

ישוהאחריםבתורכיהחייםחלקם,איש20-כ,המרואיינים.1984בשנתבישראלנערכוהראיונות1
ביקשוהםכן-על.להםטראומאטיזיכרוןהיאהגירושופרשתכיוםבתורכיההחייםקרוביםלהם

לא.בכתבמקורותעלהמושתתים,במאמרמהדבריםחלקגם.שמותיהםאתלצייןשלאממני
.חסוייםהיותםמשום,מקורותיהםצוינו

111
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תאתורכ?ס9אלהמדינהנשיאהתערבהאחרוןוברגע

~

Kemal Atatfirk(לטובת

.והצילםהיהודים

,גורמיהאת,1934בשנתמתראקיההיהודיםשלגירושםפרשתאתאתארלהלן

אדוןכן-כמו.ושיקוליהםעמדותיהםואתבהמעורביםשהיווהקבוצותהאישיםאת

ואתאתורכאינונושלתפקידםבדברשליהמידעניםלישמסרוהגירסהנכונהכמהעד

.זובפרשה

הגירושעדהאירועיםהשתלשלות.ב

המאורעותהשתלשלותאתלשחזרניתן1934משנתהתורכיתהעיתונותסמךעל

:כדלהלן

המהפכה'בשםאנטישמיעיתוןבאסתאנבוללהופיעהתחיל1934באביב

בעריאנטישמיתלתסיסהגרמובושנכללווהפרסומים2,(111111ק111ןמ1)'הלאומית

,שמועותוהופצוהיהודיםנגדוחברתיכלכליחרםהופעל,מכךכתוצאה.תראקיה

להשמיד,אינונוהממשלה-ראשובראשו,במדינההמרכזיהשלטוןהחליטשלפיהן

אתלקנותכדייהודיםעללחצותורכים.לאסתאנבוללגרשםאותראקיהיהודיכלאת

עלהלחצים.ופעיליההיהודיותהקהילותמנהיגיעלאיומיםוהפעילובזולרכושם

אנאקקלעה'בצבמיוחדבהתחלהכבדיםהיונגדםוהאיומיםהיהודים

~

(Canakkale

עלפיסיותהתקפותהיו,934%ביוני21,חמישיביום3.היהודיםנגדלחרםוהתפתחו

העירמושלאלפנוהיהודים.ואונסמכות,סחיטה,ביזהמעשילרבות,העיריהודי

שמירההשלטונותהציבו,הללוהפניותעקב.השלטת'העםמפלגת'סניףואל

בוטלהכאשראולם,ימיםמספרשארכהזמניתרגיעהוחלההיהודיםעלמשטרתית

יהודיםנכבדיםקיבלו,ביוני24,ראשוןביום.היהודיםעלההתקפותחודשוהשמירה

.העיראתמידיעזבולאאםיומתוהםשלפיהם,איום-מכתביאנאקקלעה'בצ
עברווכולם,מהעיריהודים500%-כשלהמוניתלבריחהגרמואלומאורעות

מאורעותעלדיווחהלא,היהודיתהעיתונותלרבות,בתורכיההעיתונות.לאסתאנבול

.עליהםהגיבולאוהשלטונותאלו
בקירקלארליהיהודיםבתיאתמתפרעהמוןתקףביולי3-ב.ימיםכמהחלפו

הוכואנשים,נבזזרכוש,נהרסובתים:הלילהכלנמשכוהפרעות.(עב11ץ11"11)

.היהודיםעללהגן,יכלולאאו,רצולאהמקומייםהשלטונותאולם.נאנסוונשים
באותו.נפשםעללברוחקירקלארלייהודיהתחילו,השחרעלותעם,היוםלמחרת

.בחופשההעירמושלהיהיום

ואיש'ג'כותבבתורכיההיהודיתלקהילהמכךוהמשתמע'הלאומיתהמהפכה'העיתוןהופעתעל2
,האנטישמימפעלוועלהעיתוןבעלעלמספרהעיתון.(33'עמ,1934.5.16)הלונדוני'כרוניקל
זמןבאותוהתורכיתהיהודיתהעיתונות.עיתונולהוצאתגרמנימימוןוקבלת,לגרמניהנסיעתו

.אלהאירועיםעלדיווחכלהביאהלאעדיין

.33-36'עמ,1934.7.6,'כרוניקלואיש'ג':ראה3
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אבל,באדירנהביולי3-בנעשה,יותרקטןבהקףאך,ביהודיםלפרועדומהניסיון

היוםלמחרת.פרעותולמנועהסדרעללשמורהצליחווהמשטרהאנדארמים'הז

רבניםמלווים,כמנהגםהיהודיםהקצביםבאו,ביולי4-החמישיביום,בבוקר

ולעשותלהיכנסהורשולאהםאולם,כשרבשרלהכנתהמטבחיים-ביתאל,ושוחטים

מאורעותעקבבהםשאחז,העיריהודיבקרבהפחדאתהגבירזהדבר.מלאכתםאת

-וסיפורי,מקירקלארליהבורחיםראשונילעירלהגיעהתחילובינתיים.הקודםהלילה

בתיהםנטישתתוך,מהעירלברוחאדירנהמיהודירביםהביאושבפיהםהזוועה

.ביזהלמעשיהאספסוףאתעוררההיהודיםבריחת.ורכושם

המהומותעללראשונהלדווחואנקארהאסתאנבולעיתוניהתחילויוםבאותורק

נגדפגיעותלמניעתמשמעיות-חדפקודותושיגרההתערבההממשלה.בתראקיה

.נמנעהעיריהודיעלשאייםוהפוגרום,באדירנההמצבאתשינואלופקודות.והודים

רגישותבפינותוהועמדוהפסקהללאברחובותסיירושיטורכוחות,עוצרהוטלבעיר

למרות,יהודיםשלבתיםאללפרצןניסיוןנעשהאחדבמקרהרק.היהודיםבתיוליד

עצראנדארמריה'זט"רב.בולגאריממוצאצועניםעמדוהפורעיםובראש,השמירה

והפורעיםמוגבריםביטחון-כוחותהגיעולמקום,למוותנדקרמאבקכדיותוךבעדם

.האווירהנרגעהובהדרגה,היהודיםלבתיחינםמזוןהעירייהחילקהבערב.נעצרו

כופרואוזוןהיא,ביולי3-ה,יוםבאותויהודיםנגדפרעותפרצושבהשלישיתעיר

K
~

praJכנועלבעירהסדראתולהחזירהיהודיםעללהגןניסוהשלטונות.(מטפט,

אתלעזובאולצוכופרואוזוןיהודיכל.הפורעיםעללהשתלטהצליחולאאולם

מאוחרסיפר,בעירהקהילהמראשי.אפנדי(שלמה)סאלאמון.מהעירוגורשובתיהם

ועמדוהיהודיםנגדחרםאירגנוהם.למאורעותשהסיתוהםזריםאנשיםשניכי,יותר

העירמושלעשו,לדבריו.הפורעיםבראשביולי3-ב

~

Kaymakanl(ומפקד
.היהודיםעללהגןכדישביכולתםכלאנדארמריה'הז

נוספיםבישוביםגםהיהודיםעלהתקפותהיו,ביולי3-הבליל,זמןבאותו

בסיליברי:בתראקיה

~

t (sjljvriבאבאסקי

~

Babaeski(,לולבורגאזLUleburgazJ(,

.)]aysekiJולאפסקי((]טח0)ורלו'צ

מ51)וכשאן)GelibolaJגליבולו,בתראקיהנוספותעריםבשתי

"
הופעלו(1(

והפחדהמתחכאשר,ביוני4-ב.בהםפיסיותפגיעותנמנעואולם,היהודיםעללחצים

,היהודיםעללהגןשישמאנקארההפקודותנתקבלולשיאםהגיעוהיהודיםבקרב

.בבתיהםנשארוורובםמפגיעותסבלולאאלועריםשתייהודיואמנם

התורכיתברפובליקההמיעוטיםאלהיחס.ג

כלפיהיחסאתלסקוריש,1934בשנתבתראקיההמאורעותאתכראוילהביןכדי

שלהעיקריתמטרתם.1923בשנת,ייסודהמאזהתורכיתברפובליקההמיעוטים
ן1 בתפיסתםהיסודיהאידיאולוגיוהמרכיב,לאום-מדינתלכונןהיתההרפובליקהראשי

בקרב)TernsilJלהתבוללדרשוהםבמדינתםמהמיעוטים.חילוניתלאומיותהיה
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שלשלטונםבתקופתכברבתורכיהלהתגלותהחלואלולאומיותמגמות.התורכים

במשךלכןקודםששררלמצבמנוגדותהיווהן,(1908-1918)הצעיריםהתורכים

מסגרותהיוושוניםדתייםמיעוטיםכאשר,מאנית'העותבאימפריהשניםמאות

.שליטיהולמדיניותהאימפריהלחוקיבהתאם,נפרדותלשוניות-תרבותיות

יחסאך,מלאכמעטמשפטיזכויות-לשוויוןהמיעוטיםבניזכוהתורכיתברפובליקה

-שכבותבמיוחד'.סובלנות-ובאיבנוקשותהתאפייןכלפיהםהתורכיםהאוכלוסים

מיעוטים-בשנאתהתאפיינושבתוכןהצעיריםוהמשכיליםהעירוניותהביניים

-באיניכרועדייןהתורכיתבאוכלוסיהיותרהנמוכותהשכבותואילו,תוקפנית

חלשהיותרהמיעוטשהיוהיהודיםובמיוחד,המיעוטיםבני.שלהםהדתיתסובלנות

בכלולהכריזלחזורוכן,קיומםאתלהבליטולאלכתלהצניענאלציםהיו,ביניהם

הקימו,עליהםהביקורתאתלהדוףכדי,פעםלא.לתורכיהנאמנותםעלהזדמנות

.לתורכיתתפילותלתירגוםואפילוהתורכיתהלשוןלהפצתאגודותהיהודים
שארלבניהתורכיםביןמתוחיםליחסיםבמיוחדפורהכרהיוותהתראקיה

בעברמאנית'העותהאימפריהשלהעצומיםשטחיהמכלשכן.שבההמיעוטים

שממיצרי,תראקיה,זהצרארץ-חבלרקהתורכיתברפובליקהנותרבאירופה

בטחוניעורףשהיווה,זהארץ-חבל.מידיה-אנסלקועדוהדארדאנליםהבוספורוס

מלחמותשלבמרכזןעמד,מאנית'העותהאימפריהבירתאסתאנבוללהגנתחיוני

במלחמותיותרומאוחר,19-הבמאהליריביהםמאנים'העותביןממושכות

לידי,לשעברהבירה-עיר,אדירנהנפלהכאשר,(1912-1913)הבאלקאניות

הצעיריםהתורכיםבידיאדירנהשיחרורלאחרגם.אסתאנבולעלשאיימוהבולגארים

שנתהווהחריפיםהמתחיםשלהמשקענותר,מאסתאנבולהמלחמהסכנתוהרחקת

מידיתורכיהתבוסת'.הבאלקאנייםלעמיםהתורכיםביןהממושכותהמלחמותעקב

שטחיםאובדן,(בבאלקאניםאחריםועמיםהבולגארים,היוונים)לשעברנתיניה

במיוחדהחריפואלהכל-בנפשםאליהםקשוריםהיוהתורכיםאשר,וערים

כלפיהתורכיתהאוכלוסיהבקרבהשנאהאת:ההתרחשותלאזורהקרובה,בתראקיה

.אנטישמיותבגילוייכן-גםביטוילידישבאה,זרים

,כשאן,גליבולו,אנאקקלעה'צ,באדירנהניכרותיהודיותקהילותהיובתראקיה

עללשמורחלשמיעוטבתורהיהודיםניסומלחמהבעיתות.כופרוואוזוןקירקלארלי

אחר.הלוחמיםהצדדיםשניידי-עלנאמנות-בחוסרוהואשמוסתגלניתנייטראליות

מהשטחיםשנמלטותורכיםפליטיםגדושותתראקיהעריהיוהבאלקאניםמלחמות

גורםוהיווכל-חסריעקוריםבחלקםהיואלהפליטים.במלחמהלתורכיהשאבדו

.להסתהונוחיציב-לאחברתי

"':כךעלראה4
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עלסכנהריחפההראשונההעולם-במלחמתמאנית'העותהאימפריהתבוסתעקב

נתוןזהאזורהיה923ן-1918בשנות.תראקיהעלתורכיהשלהשליטההמשך

עצמאותאתשהבטיח,1923משנתלוזאןבחוזהגם.זריםצבאותשלכיבושלשלטון

באזורשלטונםעלחמורותלהגבלותלהסכיםהתורכיםנאלצו,התורכיתהרפובליקה

המלאהבריבונותהכירהמונטרואמנתכאשר,1936עדזהבמעמדונשארשפורז,זה

".תראקיהועלהמיצריםעלתורכיהשל
הרפובליקהשלהראשונותשנותיהאתשאיפיינה,המיעוטיםכלפיהאיבה

לאביטוילידיבאהוהיאבאוכלוסיהאלאהמרכזיבשלטוןלאהיה;מקורי,התורכית

במיוחדחריפההיתההיאוכאמור,ובמעשיםיום-היוםבחייאלאהמשפטיבתחום

היהודיםנגדההתפרצותאתגםמצייניםאלהמאפייניםכי,להלןנראה.בתראקיה

.בתראקיה

הנאציזםבעקבותבתורכיההאנטישמיות.ד

פורהכרמצא,לשלטוןהנאציםעלייתעםמגרמניהשהתפשט,האנטישמיהגל

היההעולההתורכיתלאנטישמיותהמובהקהביטוי.בתראקיהבמיוחד,בתורכיה

המהפכה'בשם,באסתאנבולבסוגוהראשון,המוצהרהאנטישמיהעיתוןהופעת

(.א.)אטילסאןרפעתואט'גהיהבוהעיקריוהכותבעורכו,העיתוןבעל.'הלאומית

,מבולגאריהשמוצאהתורכיתלמשפחהבן,אסתאנבולילידהיהזהאיש7.(/4111"תב

-במלחמתושירתהבאלקאניםבמלחמותהשתתףאשר,מאני'העותבצבאזוטרקצין

לפי.קטןוסוחרחנווניהיהיותרמאוחר.הארצישראליתבחזיתהראשונההעולם

שכניומפישמעכאשררקבונתעוררההיהודיםכלפיהשינאה,עצמועדות

פולחןלצרכיבדמםולהשתמשנוצריםילדיםלרצוחנוהגיםהיהודיםכי,הבולגארים

נגדםופעלבתורכיםהיהודיםלבגידתעד,לדבריו,היההבאלקאניםבמלחמות.דתי

מאני'העותהצבאהובסהראשונההעולם-במלחמתכי,אטילחאןטועןעוד.בחומרה

ריגולומעשיהיהודיםבגידתבשל,היטבומצויידחזקהיותולמרות,עזהבחזית

אנטישמייםספריםלשנינושאלושימשהעזהבחזית'היהודיםבגידת'.שלהם

לפי.(להלןראה)'ליברמןסוזישליומנה'ו'סיניבחזיתהיהודיםהמרגלים':שכתב

ידיובמותלהואףישראל-בארץהיהודיםהמרגליםלתפיסתאחראיהיההוא,דבריו

.מהם(!)עשרות

מAffai/'s(1947).קק.29()-6

""
',ו-0,.

~

smer, 'The Straits : Crux ofWorld

~

olitics.5.4,
2()3

העיתוןגםראה.(1934.6.1)3גיליון,'הלאומיתהמהפכה'במוסרהואעצמועלרביםפרטים7

.ומהפכהדתעלבמוסף,Vatan((1953.7.22)(וסאן
-נילי,ואחריםליבנה'א:ראה-זהארגוןעל.י"נילחברישללפעילותםודאיהכוונה8

אבאט'זמאתציטוט)330'עמבמיוחד,א"תשכאביב-ותלירושלים,מדיניתהעזהשלתולדותיה

,בלונדון'צייטדי'היידימהעיתוןמובאהציטוט.'ניאיןיאני'העת-מכתבשנלקח,פאשא
.(ליידועיםאינםהתורכיהעיתוןושםהמחברשם.936.7.3ן
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בשער,אינונועצמת,תורכיהממשלת-ראש,האנטישמיעיתונובשעראטילחאןרפעתואט'ג

'הלאומיתהמהפכה'העיתון'הלאומיתהמהפכה'

תורכיסטים-המאד.ו

שקראהאידיאולוגית-פוליטיתקבוצהעםאטילחאןנמנהאידיאולוגיתמבחינה

"(זס01)'תורכיסטים'לעצמה
בספרותואילו,'טוראניסטים'אותםכינויריביהם,(-[ז0

איחודהיהשלהםהמרכניהרעיון9.תורכיסטים-פאןמוגדריםהםההיסטוריהמחקר

האידיאולוג.אחתפוליטיתבמסגרתסיןעדמהבאלקאניםהתורכייםהעמיםכל

Ziyaגוקאלפא:זהיהזוקבוצהשלהבולט G
~

kalpJ(,יחסיתמתונהגירסהשהציג

תורכיסטית-הפאןהאידיאולוגיהתרבותםשלבמונחיםהמתגדרת,תפיסתםשל

מהלכיםשקבעהגםוהיא,הצעיריםהתורכיםבתקופתהשלטוןבחוגירווחתהיתה

העולם-במלחמתתורכיהשלכשלונהעםי[.הראשונההעולם-במלחמתשלהםשונים

שלגרעיןבתורכיהעודנותרלגרמניההצעיריםהתורכיםמנהיגיובריחתהראשונה

-הפאןואילו.התפשטותשאיפותעלויתרוהתורכיתהרפובליקהראשי.פעיליהם

אתהפסיקואול"לחוברחואחרים,כמאליסטיםנהיומהםחלק,תורכיסטים

תורכיזם-לפאןנאמניםשנשארומתוכםמעטיםגםהיואבל,הפוליטיתפעילותם

Turkism:ראה9 /" Turkey - " Study ofll-~-rredenrism , London-ן"ח,Landau.1%Jacob
98ן]

Turkish",:ראה10 Nationalsim - The Life and Teachings,0Heyd, ]'oundations.גן
1958Ziya G

~
kalp , London.7'"ז,("/"1"":בספרוראהגוקאלפשלתורתותמצית1ון

1963Esaslarl.
~
stanbul

,1980dffairs.קק.65-62:ראה11 Itacha/"/-,0',,2לLenezowsky , Atiddle East.3)
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מספרשמנתהשוליתאידיאולוגיתקבוצהזאתהיתהאולם.בכמאליזםזאתוהסוו

גילוהם,כמאליסטיותסיסמאותשלבמסווה.ראדיקאלייםמשכיליםשלמצומצם

,הדםבטוהרדגלוהם.הנאציתמהגזענותהושפעוואףברורותפאשיסטיותנטיות

למשמעתהטיפו,לתהילהכמהו,לעצמהכמטרהלמלחמהשאפו,הכוחאתהעריצו

הפרטולהתבטלותשלהםהאידיאהולעקרונותלמנהיגיםתנאיללאלציות,נוקשה

שבעוד,הואהתקופותבשתיתורכיסטים-הפאןביןהעיקריההבדל.הכללמול

דגלו,באימפריההמיעוטיםשללתורכיפיקאציהשאפובזמנםהצעיריםהתורכים

הדםטוהרעלשמירהכמו,גזענייםברעיונות30-השנותשלתורכיסטים-הפאן

עםהבריתלחידושתקוותתורכיסטים-הפאןבלבעוררההנאציזםעליית.התורכי

התורכיתהאימפריהלקוםאמורההיתהחשבונהשעל,רוסיהנגדבמיוחד,גרמניה

.העתידה

האנטישמיועותונואטילחאד.2

-הפאןמהתנועהנוספיםפעיליםועמו,לגרמניהאטילחאןנסע,933ןשנתבאמצע

,במינכןבילהבגרמניהזמנורובאת.1934שנתאביבעדשםושהה,תורכיסטית

,'שטירמרדר'העיתוןעורך,שטרייכריוליוסבהם,נאצייםפעיליםשלבחברתם

בבאוואריהנגדםהחרםאתשאירגןומיהיהודיםנגדהרסן-חסרתבאיבתוהנודע

,החרםארגוןבעתהמעשה-במקוםהיוהתורכיםוחבריואטילחאן.1934באוגוסט

אותוכינוהגרמנים.אחריםובענייניםזהבענייןהנאציםשלהשיטותאתלמדווודאי

עלמפורטמאמרהקדיש'שטירמרדר'.(זובדרגההיהשלאאף)'מאיורהר'

'בגידת'בדברההאשמותעלחזרהמאמר.שלותצלוםבצירוף(934.8.18ן)אטילחאן

זמןבאותו.הראשונההעולם-ובמלחמתהבאלקאניםבמלחמתבתורכיםהיהודים

שהוזכרוהאנטישמייםספריושניאת,גרמניבתרגום,בגרמניהאטילחאןפירסם

-פאןבעיתוןבהמשכיםלכןקודםפורסם'סיניבחזיתהיהודיםהמרגלים'ספרו.לעיל

אנאד'באיזמירתורכיסטי
~

גליונותורקאטילחאןהיהשעורכו,)AnadoluJ'לו

סוזישליומנה'השניספרו.השלטונותבפקודתשנסגרעדלאוריצאוממנוספורים

מאתאמיתייומןשלעריכהכביכולזההיה.בגרמניהלראשונהלאוריצא'ליברמן

שמותהיווליברמןסוזי2ן.הבריטיםלטובתלרגלאביהידי-עלשחויבה,יהודייהנערה

להניחסביר,הספרלנושאובאשר,באסתאנבולהאשכנזיתהקהילהבקרברווחים

.'מציאותחומרי'לשאיבתמקורלושימשואהרונסוןשרהשלודמותהי"נילשפרשת

כלגםכייצוין,אגב.אהרונסוןשרהשלחייהוביןהספרביןדמיוןכלאיןאולם

שלאסלאמי-הלאהאופיאתהולםוזה,בתורכיםבוגדותשבספרהערביותהדמויות

.תורכיזם-הפאן
ראוי.מתראקיההגירושלאחרכלומר,1935בשנתלראשונהבתורכיהבשלמותופורסםהספר2ן

אנהשל'המזויף'ליומןאמיתיתתשובה:בתורהוצגהואשלומאוחרותבמהדורותכיעודלציין
.(!פראנקן



לויאבנרן118

לארצולחזורעומדאטילחאןכיבתורכיהשמועותהיו,בגרמניהשוההבעודו

מהנאציםכךלשםוכספיםהדרכהקיבלשהואלהניחויש,נאציארגוןבהולייסד

לתורכיהבחוזרו3י.חנווניבהיותוהרגלאתפשטהואכן-לפניקצרזמןשכן,בגרמניה

קיצונילאומניביטאוןהיההעיתון.'הלאומיתהמהפכה'עיתונואתאטילחאןייסד

19[)מוצהר
צ"

]11]1%Taskln(העיתוןבשער.יהודייםמגופיםמודעותלקבלוסירב

תורכיסטים-פאןבוכתבופעםומדי,אפורזאב,תורכיסטים-הפאןסמלהתנוסס

אטסיזנ"חכמו,ידועים

~

Atsiz.)פאןעיתוניםשלרשימהבוופורסמה,(11.ן-

לפרסםאטילחאןהקפידזאתעםיחד.לקוראיםעליהםשהומלץאחריםתורכיסטיים

במיוחד,מדבריהםולצטטאינונוועצמתכמאלמוצטפאשלגדולותתמונותבעיתונו

לפירסוםיוחדוהעיתוןשלרביםעמודים.גזעניתואףלאומניתנימהבעלידברים

,פורדהנרימאת'הנודדהיהודי':כמו,נודעתבינלאומיתאנטישמיתספרות

עמודי.פריץתיאודורמאת'היהודיםשלמהותם','ציוןזקנישלהפרוטוקולים'

לרוב,מובהקותאנטישמיותוסיסמאותאימרות,קאריקאטורותגדושיםהיוהעיתון

אנטישמיותדמויותשלותצלומים,אחרותמארצותזהבתחוםידועיםמחבריםמאת

דר'כמובגרמניהנאצייםמעיתוניםכנראהנלקחהזההחומר.העולםמרחבי

.'שטירמר
התרחשו1934בשנת.תורכיהליהודייוחדו'הלאומיתהמהפכה'ברביםעמודים

,דין-עורכישני:יהודיםבהןמעורביםשהיו,כלכליותשערוריותמספרבתורכיה

;ממשלתיפקידלשחדניסיוןבאשמתונשפטונעצרו,י'פאראגוליאוןשלםעמנואל

העובדות.מכסלשלםבלי,נפטשלכמויותלהבריחבנסותונתפסידועיהודיסוחר

סיפקוהןאך,לדיוננוחיוניותאינןוהן,ליידועותאינןהאלוהשערוריותשמאחורי

.'הלאומיתהמהפכה'לחיהתחמושת
:כמו,רחביםלזרמיםביטוינתנואשר,בתורכיההחשוביםהיומייםהעיתוניםרוב

והנאציזםהגלויההאנטישמיותנגדקמו,לגווניווהשמאלהליבראליזם,הכמאליזם

דעות-והוגהסופר,עיתונאי-(2ע.נא.)נו.וא.'הלאומיתהמהפכה'שליותרהסמוי

אנקארהשל)HaberJ'בר'ח'בעיתוןאטילחאןנגדכתב-בתורכיהידועשמאלני

להשפיעעלולמסוגושעיתוןמשום,'הלאומיתהמהפכה'הופעתעללאסורוקרא

נאציתתנועהלהתפתחותולהביאבוגרתתודעהחסריאנשיםועלצעיריםעללרעה

עאצםמחמד4י.בתורכיה

~
AKehnled Asirn

(

)'וקית'העיתוןעורך,

"
ן

"
(ן,

נגד,'בתורכיהאנטישמיותהיש'בשם,מערכת-במאמרכתב,מאסתאנבול

כלפיסובלנותולגלותהתורכיםבקרבהיהודיםאתלמזגוקראהאנטישמיות

5ן.התורכיתהתרבותואתהחברהאתשישרתוכדי,היהודים

Jewish:ראה13 Chronicle,1963.6.22,15'עמ.
ורנאל'ז'במצוטטים.נו.ואשלאלהדבריו.להשיגיכולתילא'בר'ח'שלהזההגליוןאת14

.1934.7.5,'אוריאן'ד
.1934.5.20,'וקית'15



.'הלאומיתהמהפכה'לעיתוןוהועתקה'שטירמרדר'הנאציבעיתוןשנדפסהאנטישמיתקאריקאטורה
בגרמניהמהעיתונותובמיוחד,בעולםהאנטישמיתהעיתונותמתוךרבחומרפירסםזהחורכיעיתון

,משמ
ש,,ושוו*

.'ליהודיםהמבורה'העיתונותמדהמכוונת,'הלאומיתהמהפכה'במקוריתאנטישמיתקאריקאטורה

יהודי(3)עיתונואתלקנותירבושיהודיםמקווההעורך(2)עיתוניםמוכר(ו):(לימיןמשמאל)בציור
העיתוןאתמחזירהיהודי(5)השאולהעותקמתוךקוראיהודיםהמון(4)העיתוןאתבהשאלהלוקח
לעורךמוחזריםקוניםללאשנשארוהעיתונים(6)למוכר

בשילובהקרסצלב
תורכיהשלסמלהעם

לראווהמוצגים
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למאמרובתשובה.אטילחאןשללצדולמערכההצטרפותורכיסטים-פאןכמה

,בגרמניהזמןבאותושהיה,(".Ncrmi(גרמימצטפאפירסם,עאצם'משלהנזכר

ן".'הלאומיתהמהפכה'בבמלואושצוטט,'מתקדמתהאמת'מאמרואת'וקית'בעיתון
המיעוטיםכלפיובסובלנותלב-בנדיבותהצטיינותמידהתורכים,נרמילדברי

,מתבולליםשנחשבומיעוטיםמצדאפילו,ובבגידהטובה-בכפיותונענושבקירבם

שובמבליטאלהמוסלמייםמיעוטיםאיזכור.והערביםרקסים'הצ,האלבאנים:כמו

בדברספקנותנרמימביע,ליהודיםאשר.תורכיזם-הפאןשלמוסלמי-הלאהאופיאת

לתרבותלהביאעשוייםשהיולתועלתומתייחסבתורכיםשיתבוללוהסיכוי

מאותמזההםמוסיפיםשהרי,היהודיםאתלהטמיעקשהכי,מוסיףהוא.התורכית

בדבריו.מושיעיהםשפת,תורכיתולא,האינקוויזיטוריםשפת,ספרדיתלדברשנים

,לאדינווביןהספרדיתהשפהביןהבדלשישמכך,ידעלאואולי,התעלםהואאלה

נרמי.תורכיתדיברולאשהיהודיםבכךחלקלהישהתורכייםהשלטונותושמדיניות

לצדהראשונההעולם-במלחמתהיהודיםהמתנדביםשלהשתתפותםאתמזכירגם

יהודיםחייליםכימצייןהואואין-הדארדאנליםלןעלבהתקפההבריטיהצבא

,הבאלקאנים-במלחמתהיהודים'בגידת'את-זאתבחזיתהתורכיבצדגםנלחמו

גילוייאת,הראשונההעולם-במלחמתעזהבחזיתהתורכיםנגדפעילותםאת

למעןהרצלשלפעילותוואתן'1908בשנתסאלוניקייהודיבקרבהלאומיות

יצאואשר,לארמניםבהשוואהכי,מוסיףנרמי.ישראל-בארץיהודיתעצמאות

מאחורישפליםתככיםהיהודיםרקמו,התורכיםנגדואמיצהגלויהלמלחמה

הוא.זאתמחייבהתורכישהחוקאף,לתורכיםיהודיםביןשוויוןדוחההוא.הקלעים

:כמו,האסלאםבאמצעות,התורכיםלחיישחדרוהיהודיותההשפעותעלמתלונן

האסלאם,לדבריו,בקיצור.החודשיםשמות,משפט,מילה-ברית,משפחה,נישואין

ערךכלחסרתחברתיתנוודות:מכנההואהיהדותאת.יהודיכולוהואבמקורו

נאמנותרוחשיםהיהודיםאיןלגרמניהאפילו.גבורהאויצירהבהשאין,ונאמנות

ועלהיטלרעלמגןנרמי.התורכיםבקרבלהתבולליוכלולאהםובודאי,שינאהאלא

.היהודיםלמעשיצודקתתגובההםכיוגורס,בגרמניהוהאנטישמיותהנאציזם

הנאציזםנגדהתורכיתבעיתונותהמתפרסמותההתקפותאתמגנההואדבריובהמשך

מדינהשלהפנימייםבענייניהוהתערבותהתורכייםבאינטרסיםפגיעהבהןורואה

,לבסוףי,גרמניותסחורותנגדתורכיהיהודישהכריזוהחרםאתמגנהגםהוא.זרה

.(1934.6.5,'הלאומיתהמהפכה';1934.16,1934.6.3,'וקית':ראה16
העברייםהגדודים,עילםיגאל:למשל,ראה.עניינהספרותישכךועל,העברייםלגדודיםהכונה17

.11-80'עמ,(1979)1973אביב-תל,הראשונההעולם-במלחמת
נתפרשולאומיותשלביטוייםכאשר,הצעיריםהתורכיםמהפכתהתחוללהשבהלשנההכוונה18

הגדרהואףתרבותיתעצמאותלקבלתאותםשתוביללליבראליותהשוניםהמיעוטיםבקרב

.תורכיתלאומניתמהפכהשזוהתבררמאודמהר.עצמית

במזרחארצותכמהלרבות,החופשיהעולםבארצותהיהודיםהכריזו.לשלטוןהנאציםבעלות19
עלהמזרחבארצותהיהודיםתגובת',אלדרדן:למשלראה)גרמניותסחורותעלחרם,התיכון
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מוכןהואאיןכיומתוודהחולנייםאנושייםמרגשותלהשתחררלתורכיםקוראהוא

.'האנושיות'בשםמטיעוניםלהתרשם

'אורחון'בעיתוןפירסם,אטסיזנ"ח,אחרתורכיסט-פאן

~

Orhun(אזהרה

:לשונהוזו,ליהודים

[!]האצילייםמשהבני

מהיהודיםלבד,יהודיהקרויהיצוראתהאוהבבעולםאישאין!לכםהיזהרו

הגבורה,הכוחאתתמידמעריצההאנושות,שכן.מושחתיםומאנשיםעצמם

המימרות.ולרשעלפחדנות,לשפלותמופתהואהיהודיואילו,והיושר

-לביתדומה,היהודיםשוק,יהודימעשהתעשהאל,יהודיכמו:שבלשוננו

אתמראים-החלמוןאתבתוכהימצאלאמיהודיביצהשקונהמי,הכנסת

ליהודיםמקלטשהעניקה,צרפת.בארצנורקלאוכך.זהשפללעםהערכתנו

.מלוכלךיהודי:היאליהודיםביותרבההרווחתהמחמאה,מגרמניהשגורשו

הונגאריה,פולין,בגרמניההאנטישמיותנעשתהטורפתכמהיודעיםכולנו

העםהםהגרמנים.אלומארצותיגורשוהיהודיםוכליבואיום.ורומניה

במדינהאפילו.מהםילמדוהעמיםיתר.היהודיתהבעיהאתשפותרהראשון

בעםמזלזלהעולםכמהעדמוכיחוזה,יהודיםשונאהעםשווייץכמואדישה

.הזההארור

החושף,באסתאנבול'הלאומיתהמהפכה'העיתוןהופעתכישמענו

והםבקרבםמרישלרוחחוללה,היהודיםשלהאמיתיתמהותםאתבפרטות

אתיודעיםאנחנו...זהעיתוןנגדהחלטותולקבלסודיתאסיפהלקייםהעזו

שכחנולא...ארצנושלובכלכלהבמוסרהיהודיםשממלאיםההרסניהתפקיד

Kub[קובילאיפרשתאתלהם

~

lay[...איננו...[להלןראה]נייגוועליזה

לאהבדן.בכךרוציםאיננוגם,תורכיםלהיותיהפכושהיהודיםמאמינים

זותורכילהיות.תורכילהיותיכוללאהיהודי...ברזללהיותיהפוך

אזהרתנוזו.ליהודיםלאודאי,בהלזכותמתמזליצורלכלשלאפריבילגיה

.בהשמדתכם,הגרמניםכמו,נסתפקלא,נכעסאנחנואם!לכםדעו!להם

,תהרוגאלהיהודיאת:קובעאבותינושלפתגםשהרי,אתכםנפחידאנחנו

20!תפחיד

למעשההכותבמכוון'קובילאיפרשת'ל.הסברמחייביםזהבמאמראיזכוריםשני

בידינרצחקובילאיבשםכמאליסטיתורכיקציןכאשר,1930בשנתשאירע

.(6ד-55'עמ,(ם"תש)5,פעמים,'1939אפריל-[933פברואר-בגרמניההאנטישמיתהמדיניות

אףהכמאליסטיתבתקופהשכן.בסתרזאתעשוודאיהם,זהלחרםתורכיהיהודיהצטרפואם

.'לתורכיהנאמנות'לפרטכלשהולאינטרסנאמנותמתוךלפעוליכולהיהלאזובארץמיעוט

לא.'אורחון'בבמקורושנתפרסם,במלואוהמאמראתמביא,1934.6.15,'הלאומיתהמהפכה'20

.המקוראתראיתי
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.לרוצחיםכףמחאבמקוםשנכחזקןיהודי.(1ל"ת"מ1"ת)מנמןבעירריאקציונר

.ביהודיםפגיעהמנעוהשלטונותאך,יהודית-אנטיפרשההתפתחהמכךכתוצאה

,באסתאנבול1927בשנתתורכיבידישנרצחהיהודייהצעירההיתהנייגועליזה

העיתוניםלרובעילהשימשהההלוויה.משתתפים-רבתהלוויהלהערכווהיהודים

,התורכייםהשלטונותיצאוזהבמקרהגם.יהודית-אנטיבתעמולהלצאתהתורכיים

.היהודיםלהגנת,אינונוהממשלה-ראשובראשם

שהקימויהודיםתקףהעורך.האנטישמיתבמערכההמשיכה'הלאומיתהמהפכה'

אלפישלפרנסתםאתמקפחתהיאלדעתוכי,לנעלייםחרושת-ביתבאסתאנבול

,אישבכמיליוןמסתכםמספרםמשפחותיהםעםיחדאשר,תורכייםמלאכה-בעלי

ן2.שליליתכתופעהזהבמאמרמתוארבכללהתיעוש.אומדנולפי

עובדיםשפיטר,'שפירר'חברתמנהל,מאיזמיריהודיהעיתוןתקףאחרבמאמר

שבעליידעלאאטילחאן.יהודיםעובדיםלפטרשרצוהבעליםרצוןנגדתורכים

22.יהודיםהםאף,'הטובים'תפקידאתממלאיםהםשבמאמרו,החברה

בתוספת,אינונו'ע,הממשלה-ראששלתצלומוניתןהעיתוןשלאחרבגיליון

ההוןשלמהאינטריגותהמולדתאתבלוזאןשהצילהגדולהמדינאי':כיתוב

דםבעורקיוזורםשאיןלמיתאמיןאל':אתאתורכמדבריציטוטומובא,'הבינלאומי

כלמכבדיםאנו':אטדמחמדבשםאחדמצוטטגםהקשרבאותו.'...טהורתורכי

הציטוטיםאחרי.'בנוומזלזליםלחמנואתשאוכליםאלהבנפששונאיםאולם,עם

במזידשהביא,מאסתאנבולשאלתיאלאלברטבשםיהודינגדאטילחאןיוצאהאלה

י2.רגלפשיטתלידי,לדבריו,הכותבאת

ליישבאטילחאןקורא,תורכיהאוכלוסייתעלאחרבמאמר,גיליוןבאותו

.העולםרחבימכל'טהורדם'בעליתורכיםבאנאטוליה

אתאטילחאןמתאר,'!המסכותאתהורידו'בשם,גיליוןבאותונוסףבמאמר

...העולםושלשלנוהחברתיהמבנהעלהשתלטאשרהחיידק,המחלה'כהיהודים

הטפיליםבגלל,זהחברתידכיבגללסובלכולוהעולםאלאגרמניהרקלא

במלחמות,היהודים'בגידת'אתומפרטמוסיףהכותב.'האלההחברתיים

;בבתיהםמיקלטשחיפשוהקציניםמשפחותאתלאויבמסרושלדבריו,הבאלקאנים

'התנכלותם'ואת(לעילראה)הראשונההעולם-במלחמתעזהבחזית'בגידתם'את

האלכי,מוסיףוהוא)בטבריהבמיוחד,מלחמהבאותההנסוגיםהתורכייםלחיילים

במאיטבריהאתשפקדולשטפונותמכווןהואובכך,בגידתםעלעכשיובהםנוקם

על'השתלטותם'אתהיהודיםכלפימטיחהואעוד.(יהודיםעשרותלמותוגרמו1934

,היטלראתלמעשהמחקהשהואעלטענותדוחההואלבסוף.התורכיתהכלכלה

האנטישמימפעלואתמפרטלכךוכהוכחה
המפוארי

.בעבר,עצמושלו,[!

.7.1.(934,'הלאומיתהמהפכה'21
.(אישיתליידועההחברהבעלישליהדותם)שם,שם22

.1934.6.1,שם23
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כלומר,בתראקיהבהדרגההתרכזהתורכיסטים-הפאןשלהאנטישמיתהמערכה

הזריםשנאתאתשחידדוהמקומייםמהגורמיםשלבדאפשר.האירופיתבתורכיה

הראשונהמטרתושהרי.גרמניהמצדלהכוונהעדותבכךיש,לעילכמצוין,זהבאזור

בפרשתהמאורעותמהלךגם.מהםאירופהאתלטהרהיתהיהודיםכלפיהנאציזםשל

באירופההנאציםבהןשהשתמשוהשיטותאתמזכיר1934-בתראקיהיהודיגירוש

נגדמאמרים,תורכיסטית-הפאןזובמיוחד,בעיתונותהתפרסמובהתחלה.המרכזית

כך-אחר.בפרטאנאקקלעה'ובצבכללבתראקיההתורכיםאתהעושקים,היהודים

.היהודיהחידקמןתראקיהאתלהושיעהתובעיםקוראיםומכתבימאמריםהופיעו

'הלאומיתהמהפכה'בכתבכופרומאוזון)1Osaan(511ב)ראסחמאן'עתבשםאיש

:כמו'פנינים'כוללהשיר.בתראקיההיהודיםלהשמדתלמעשההקוראאנטישמישיר

ואוכלילטרףהאורבים...משתולליםוהםחיידקיםהתיישבו(תראקיהשל)בראותיה'

לימיהפכואדירנהשלהמהולליםשישי-ימי...דםשותתתאדירנה...הנבלות

משהבניאלא,הגבורהבאלאדותעודנשמעותלאהשקמהלעצימתחת...שבת

לסבלאותםדןהאל...בעולםביותרהשפלהעם...היומייםרווחיהםאתמונים

?אותםלכבדלמה.הצדקזה.האלוהיםשלהדין-גזרעליעברולאהבריות...נצחי

בצועניםלזלזללמה...בוגדיםשלעם,מגבורהרחוקיםהם?דמנואתמוצציםהםכי

אותומגרשהנביאהאלעלאהובשאינומי:אומרהפתגם...?ביהודיםמאשריותר

24.'...בשוטגירששהנביאבמישפטיםשנעשהאפואראוי.בשוט

המאורעותפרצו,האנטישמיתבמערכהאטילחאןשהחללאחרכחודשיים
י. (יוני21-בהחלו)אנאקקלעה'ציהודינגדהרדיפות:לעילכמתואר,בתראקיה

וכן(ביולי3-4)וגירושםקירקלארלייהודיעלההתקפות,מהעירבגירושםשנסתיימו

.מהםרביםובריחת,(ביולי3)בתראקיהאחרותועריםאדירנהיהודיעלההתקפות
פליטיםעלוהיהודייםהתורכייםהעיתוניםלראשונהדיווחוביולי4-ברק,כאמור

מידהתארגנואשר,אסתאנבוליהודי25.לאסתאנבולמתראקיהשנמלטויהודים

מידפנו,בסכנההיווחייהםמבתיהםגורשוכיצדמפיהםושמעוהפליטיםלקליטת

.בתראקיהאחיהםעלהגנהוביקשובאנקארההשלטונותאל

בפרשהוהתערבותםהתורכייםהשלטונותעמדת.ה

אסתאנבוליהודיפנוובותראקיהיהודיגירושעלבעיתונותלראשונהדווחשבוביום

חזרהואאולם.לבירהמחרןאינונוהממשלה-ראששהה,באנקארההשלטונותאל

אתוהסבירשהתרחשאתבהתיאר,מיוחדתלישיבההפארלמנטאתכינס,לבירהמיד

:דבריוהיווכה.הממשלהעמדת

.ן.1934.7,שם24
.'אוריאן'דורנאל'ז'היהודיהעיתוןוכן;'בר'ח'ו,'וקית':לדוגמה,התורכייםמהעיתונים25
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מיהודיחלקכי,לינודע.מצעריםמאורעותעללכםלדווחעליהיום!חבריי

התארגנויותבשל,בתיהםאתלנטוש-טענתםלפי-נאלצותראקיה

אזרחכלחוסהבתורכיה.כפליטיםבאסתאנבולשוהיםהםעתה.מקומיות

התורכיםואיןתורכיתתופעהאינההאנטישמיות.הרפובליקהחוקיתחת

המדינהלגבולותמחרןאלינוחודרתשהיא,קורהלפעמים.אותהגורסים

אנחנו.כזוהיאהנוכחיתהתסיסהגםכי,נראה.בתוכנושורשיםלהכותומנסה

חלקיבכלכפייםמחיאות)כאלהזרמיםשלקיומםלעולםנרשהלא

-חדפקודותוהוצאתיהענייןאתלמדתילאנקארהבשובי!(הפארלמנט

רשאיםלאסתאנבולשהגיעוהאזרחיםכל.הופסקוהמאורעות.משמעיות

שראתשלחתיהיום!יישפטוועודנשפטיםהאשמים.מידלבתיהםלחזור

26.הדיןחומרבכלייענשוהאשמים.המאורעותמקוםאלהפנים

הכרזהאינונופירסם,המיוחדתהפארלמנטבישיבתנאומולאחרמיד,ביוםבו

:בשלמותהכאןהמובאת,בנידוןרשמית

התלונהלפי.בתראקיהעריםמכמהלאסתאנבולבאויהודיםמספרכי,לינודע

כתוצאהבתיהםאתלעזובאלהיהודיםהוכרחוהממשלה-לראשותשהוגשה

חייבאני.לדיוקםהדבריםאתללמודכדיבחקירהפתחתי.מקומייםמלחצים

כפי,המירביתבחומרהתענשהרפובליקהחוקיעלעבירהכלכי,להצהיר

קוראאני.למתלונניםרשמיתתשובההינהזאתהכרזתי.בחוקיםמעוגנתשהיא

.זכויותיהםאתולדרושהמשפטיותהרשויותאללפנותלהם

יהודימקרבשמידענייההכרזההיאהיאהממשלה-ראששלזוהכרזהכי,יצוין

ספקכלאין.מוטעיתגירסתםכי,מראיםהמקורות.אתאתורכלנשיאייחסוהתורכיה

בפארלמנטבנאומוהןאשר,אינונוהממשלה-ראשמפיהושמעהשההכרזה,בדבר-
את,מצעריםכינההואהמאורעותאת.משמעי-וחדהחלטיהיהזובהכרזתווהן

שכלהדגיש,התורכיותהנורמותאתהנוגדתזרהכתופעהגינההאנטישמיות

,בתיהםאללחזורמלאוחופשהגנהליהודיםהבטיח,החוקלחסותנתוניםהאזרחים

.האשמיםאתלהענישהתחייב
להגנתהופעלוהמדינהמנגנוני.במעשיםביטוילידיבאהגםהשלטונותעמדת

t~קשהשוכרו,הפניםשר.כךלשםשוניםצעדיםוננקטו,היהודים (Sukru

Kaya

יחד

ונאסרהעוצרהוטלבאזור.לתראקיהיצאואנדארמריה'הזומפקדמשרדומנהלעם

בכוחהיה,לעילשראינווכפי,היהודיםלהגנתפקודותנשלחוהרשויותלכל.התנועה

משפטיתחקירהונפתחהנסגר'הלאומיתהמהפכה'העיתון.פוגרוםלמנועהפקודות

מקום-ממלאנשלח,בחופשהשהיה,קירקלארלימושלבמקום.אטילחאןעורכונגד

הכרזתשלהטקסטגםשם.בצרפתיתניתןהמלאהטקסט.1934.7.6,'אוריאן'דורנאל'ז':ראה26
.בשמדךהמובא,יוםמאותוהממשלה-ראש
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,לאזורשוגרוביטחוןכוחות.מתפקידוהושעהקירקלארלישלהעיר-ראש.מאנקארה

עם.וקירקלארליכופרואוזון,אדירנה,אנאקקלעה'בצהפרעותמידהופסקוואמנם

למנועהצלחהללאניסהלכןקודםיוםאשר,כופרואוזוןמושלקרא,התגבורתבוא

זאתואעשהעליהםלהגןתפקידי'.חששללאבתיהםאללחזורליהודים,הגירושאת

גנוביהודירכוששמחזיקמילכלקראוהשלטונות27.התחייבהוא.'מחירבכל

.יהודירכושהרבההוחזרואכן.ייענשההוראהעלהעובר.מידלהחזירו

לאורשיצא,'בר'ח'העיתון.בעיתונותבפירוטמידתוארוהממשלהצעדי

עלשהופעלוהלחציםכי,המערכת-במאמרוצייןהמאורעותעלדיווח,באנקארה

חקירהמידונפתחהגדולהבתמיהההשלטוןבחוגינתקבלובתראקיההיהודים

העיתון.בטענותאמתישאם,רבהבחומרהיוענשוהאשמיםוכיבענייןיסודית

עלכבדיםלחציםהופעלושלפיהן,מוזרותשמועותהיוימיםמספרמזהכי,הוסיף

.בתראקיהאחרותועריםאדירנה,אנאקקלעה'צאתשיעזבוכדי'הישראלייםאזרחינו'
כללשמועמזומניםהמשפט-שבתי,העיתוןהדגישהממשלה-ראשדבריאתבצטטו

העובריםנגדענישהכוללוהואבמדינההשולטהואהחוק'כי,אזרחכלמצדתלונה

לא,שניםמאותזהבתורכיההחיים,שהיהודיםתקווההביעהמאמרבעל.'עליו

,למולדתנאמנותהיאהיהודיםשלהיחידהשחובתםצייןהוא.לשמועותלבםישימו

להמשיך')hduseviJמשהדתבנימאזרחינו'שתמנעסיבהכלאיןנאמניםהםעודוכל

28.היומיומייםבעיסוקיהם

,לעיתונותפמלייתומאתהודעהנמסרהכאשר,לתראקיהבדרכוהיההפניםשר

במאורעותמדובר,בתראקיההמאורעותמןהראשוןהרושםלפיכינאמרובה

.עריםלמספרמוגבלים,מקומיים

:הלשוןבזוהודעהפירסםעצמוהשר

אתלחקורלתראקיהנוסעאני,הממשלה-מראששקיבלתילהוראותבהתאם

מיטבלפי...גדולותבקבוצותלאסתאנבוללבואיהודיהאתשהביאוהסיבות

עקבלאסתאנבולהיהודיםשלביציאתםמסתכמיםהמאורעותכל,ידיעותינו

תחתמצוייםזריםוגםהםאזרחיםכולםבתורכיה...שוניםתעמולה-דברי

-במדינותבאופנההיאשלאחרונה,האנטישמיות...הרפובליקהחוקיחסות

לשמורבהחלטתנונחושיםאנחנו...אצלנוגםלחציםמפעילהלפעמים,חוץ

אחרותמדינותשלפנים-ענייני...כאלהמזיקותתנועותמפניאזרחינוכלעל

אתלאכוףמחוייביםוהשלטונותשהממשלהכיוון...עניינינועלישפיעולא

או,היהודיםנגדהכותביםאלהנגדצעדיםלנקוטחייביםהםהרי,החוקים

תפקידי.ממנהיגנותמידמקבלשאניהפקודותאלו.נגדםתעמולהמנהלים

29.אלוממאורעותלהסתייגחייבהמולדתאתלשרתשרוצהשמי,שובלהזכיר

.1934.7.5,'אוריאן'דורנאל'7'27
.1934.7.5,'בר'ח'28
.1934.7.7,'אוריאן'דורנאל'7'ב-עצמוהשרוהודעתהפניםשרפמלייתהודעת29
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מןההסתייגות:כגון,הממשלה-ראשדבריברוחהיובכללותםהפניםשרדברי

לכלמלאותזכויותוהבטחת'זרותבמדינותבאופנהלאחרונה'שהיא,האנטישמיות

.האזרחים

שכיהןמי-ונטורהמשההמשפטןהיוםלמחרתאמרתורכיהיהדותבשם

אנטישמיותשלתופעהאינםתראקיהשמאורעות-הראשיכרביותרמאוחר

כי,הוסיףהוא.יחידיםמצדהחוקעלעבירותשלבודדיםמעשיםאלאמאורגנת

ולכך'האנטישמיותהואתורכיהשלהפוריותאדמותיהעליצמחשלאהיחידהדבר'

שהעם,לראותלאכדיעיוורלהיותצריך',לדבריו.רבותהיסטוריותעדויותישנן

האנטישמיותאמנם.'הביניים-ימישרידישללקונספציותייתפסלאהתורכי

אהדהרוחשיםשמנהיגיה,בתורכיהאולם,נאורותמדינותלהרבהמגרמניההתפשטה

והםמגרמניהשגורשויהודיםמדעניםפתוחותבזרועותנתקבלו,היהודיםכלפירבה

מדינהשאיןקבעהוא0י.אקדמייםבמוסדותהתורכיהנוערחינוךעלעתהמופקדים

אתכוללהשלטת'העםמפלגת'תקנוןגם.האנטישמיותמפניהמחוסנתתורכיהכמו

קראדבריובסוף.הגזעעקרוןאתודוחה'תרבותיתלאומיות'שלהמודרניהעיקרון

וי.התורכיתבתרבותולהתערותהאזרחיתפקידםאתלמלאליהודיםונטורה

,1934ביולי6-ב'בר'ח'העיתוןשלהראשיבמאמרכמו,ונטורהמשהבדברי

מדבריםשניהם.היום-לסדרולעבורבתראקיהמהמאורעותלהתעלםהרצוןמורגש

התורכיםבקרבלהתמזגליהודיםקוראיםגםאבלהאזרחיםביןשוויוןשלבמונחים

.התורכיתהתרבותאתולשרת

הממשלה-ראשבדבריתמיכההביעההתורכיתהיומיתהעיתונותכלכמעט

כמה.בקירקלארליובמיוחד,בתראקיההמאורעותאתגינתהוכןהמעשייםובצעדיו

ורנאל'ז'ב.היהודיםעםהזדהותכאות,יהודייםבעיתוניםכתבותורכייםעיתונאים

Journal('אוריאן'ד d'Orient(קאיה'אכתבKayaJ.4נ),המאורעותאתשכינה

הממשלה-ראששלדבריואתציטט,התורכיתהרפובליקהעלשחורכתםבתראקיה

:והוסיף

...זאתזרהלתופעהתורכימונחאיןואפילותורכיתאיננההאנטישמיות

שלבצע-בתאוותמקורוהחרם...ליהודיםאידיאליתמדינההינהתורכיה

הניחוכן-ועל,לתלונותחשיבותייחסולאהמקומייםהשלטונות.מעט-מתי

מותרתישהכלאנשיםמספר

שהתפתחה,עיתונאיתבתעמולהראשיתואלהבדבריםהמצטיירהפרשהמהלך

.פיסיתבאלימותוסופוממנועינםהעלימוהמקומייםהשלטונותאשרלחרם

1933שנתבסוףבתורכיהנקלטואכןמגרמניהשגורשויהודיםפרופסוריםוחמישהכשלושים30

.באוניברסיטאותוהועסקו

.1934.7.7,'אוריאן'דורנאל'ז'31
.1934.7.8,שם32
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-נאציונאללשחקרצואישתריסרחצי':הפרשהעל'בר'ח'בעיתוןכתב.נו.וא

,היהודיםכי,וקבעפליטיםעםבאסתאנבולשערךראיונותסיכםהוא.'סוציאליזם

ובהתקפהלבהלהמידנכנסו,בגרמניההמאורעותבשלמפוחדיםכברשהיו

אתיענישהפניםששר,בטחונוהביעהוא.וברחובתיהםאתעזבועליהםהראשונה

כן-ועלהשליטהואהחוקשבתורכיה,והוסיףיד-אוזלתשגילוהמקומייםהפקידים

העם,לדבריו.הנאציתבגרמניהשהיולאלהבדומה,גירוששלתופעותבהיהיולא

,ליהודיםבטענותבאהואאףזאתעם.זריםשונאאוגזעני,אנטישמיאיננוהתורכי

.תורכיתולא,צרפתיתאו(לאדינו)מקולקלתארגון'זבלשוןמדבריםשהםעל

הסיבהאולי,לדבריו,היאהתורכיתבתרבותלהתבולללאהיהודיםשלהתעקשותם

מהסתגרותםלחדולליהודיםבקריאהדבריוסייםהוא.נגדםלאיבההיסודית

יי.התורכיתבתרבותולהתמזג'קהילתיות'ב
ביטחון-אמצעי.באדירנההחקירהאתופמלייתוהפניםשרהתחילוביולי8-ב

מפמליית.לקירקלארליוכןלאדירנהלחזוריהודיםמספרעודדושננקטוקפדניים

מהות.מדימהרלבהלהנכנסוהיהודים,הרושםשלפי,לעיתונותנמסרהשר

לאהיהודיםאולם,ולהתגונןלהםלהתנגדאפשרשהיה,כאלההיווהיקפםהמאורעות

אפשראלהמדברים'4.לשלטונותתלונותהגישולאאפילוהם.וברחוכןלעשותהעזו

שהםבהםחשדוואףבתראקיההמקומייםהשלטונותעלסמכולאשהיהודים,ללמוד

עודראוי.וברחולאיומיםהאמינואלאתלונותהגישולאכן-ועל,בפורעיםתומכים

להתגונןליהודיםלמעשהקוראים(עצמוהשרכלומר)הפניםשרשפמליית,לציין

.תוקפיהםנגדפיסית
מאודמקורבשהיה,.נו.ואהעיתונאימאת,האנטישמיותעלנוסףבמאמר

מהעל,ביהודיםלנקוםהנוצריםברצוןומקורה,נוצריתתופעהשזונאמר,לשלטונות

כי,והוסיףבתורכיהספרדמגורשישלקליטתםאתהזכיר.נו.וא.לישושעשו

באסתאנבולתורכיהיהודיכלריכוזשהרי,היגיוןמחוסריכולם-כלתראקיהמאורעות

עלהיהודיםשלהכלכליתהשליטהעלהדיבוריםאל.כמיעוטליכודםאתיחזקרק

בליגלוג.נו.ואהתייחס,המודרניתהאנטישמיתבתעמולההמרכזיהנושא,העולם

י'.יסודחסרמיתוסשזהוואמר

לפליטיםועזרתםהיהודיםתגובת.ו

מרובהחרדהגרמו'הלאומיתהמהפכה'שלמרוסנותהבלחיהאנטישמיותההתקפות

מישרתהיתהלא1934בשנת.בפרטובאסתאנבולבכללבתורכיההיהודיתבקהילה

יהודישלהגשמיהועדניהלהקהילהענייניואת,מאוישתבתורכיההראשיהרב

.1934.7.8,'בר'ח'33
.1934.7.9,'אוריאן'דורנאל'ז'34
.1934.7.9,'בר'ח'35
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הועדהתכנס'הלאומיתהמהפכה'שלהראשוןהגיליוןהופעתלאחרמיד.אסתאנבול

אינונוהממשלה-ראשאללפנותהחליטולבסוף,זובתופעהארוכיםלדיוניםהגשמי

.התערבותואתולבקש

.הקהילהנציגיידי-עלבנדוןפטיציההממשלה-לראשהוגשה1934במאי22-ב

ורצונםלמולדתםתורכיהיהודיאלףכמאהשלנאמנותבהבעתפותחתהפטיציה

שבועותמספרזהנגדםמתנהלתכן-פי-על-ואף.בענייניהםולעסוקבשלווהלחיות

,'הלאומיתהמהפכה'העיתוןהואשלההחנית-וחוד,בעיתונותאנטישמיתמערכה

עיתוןשלהראשוניםהגליונותשניצורפולפטיציה.היהודיםנגדהציבוראתהמסית

כי,עודנאמרבפטיציה.המצבחומרתאתלהעריךהממשלה-לראשלאפשרכדי,זה

דבריעללהשיב-האחתהאפשרות.לתגובהשונותאפשרויותשקלוהיהודים

מחששנדחתה,הנפגעיםמצדבעיתונותתגובותבאמצעותהאנטישמיתההסתה

להגיש-השנייההאפשרות.יותרקולניאותוויעשוהויכוחאתילבושהתגובות

היתהההסתהאילותוצאותלהניבעשויההיתה,המסיתיםנגדמשפטיתתביעה

חששויששלםציבורנגדהיאההסתהזהבמקרהואילו,מוגדריםאישיםנגדמכוונת

אלאליהודיםאחרתדרךאפואנותרהלא.המשפט-ביתשללסיועתזכהלאשהיא

הועדל"מזכחתמוהפטיציהעל.התערבותואתולבקשהממשלה-ראשאללפנות

למסורכדילאנקארהנסעהמזכיר.הועדראש-יושבוסגן,אלטבףשמואל,הגשמי

.הפטיציהאתאישית
בבקשהבאנקארההיהודיתלקהילהאסתאנבולקהילתפנתה1934במאי23-ב

אלהתלווה,ערבידניאל,אנקארהקהילתנשיאואמנם.במשימתולאלטבףלסייע

נמסרה1934במאי25-ב.הממשלה-ראשלמשרדהפטיציהמסירתבעתאלטבף

לפי.הפניםמשרדלטיפולאותההעבירוהלה,הממשלה-ראשליועץהפטיציה

מכתבתוכןולפי,1934במאי27-בלאסתאנבולבחוזרואלטבףשמואלשמסרהדיווח

,המשטרהל"מנכבפטיציהטיפלו,(1934ביוני1מיום)לאסתאנבולאנקארהקהילת

כיהללוהמשרדיםבכלהובטחהיהודיםלנציגי.העיתונותומשרדהמשפטיםמשרד

.האנטישמיתהמערכהאתבחומרהרואההממשלהוכינאותלטיפולתזכההפרשה

ודבר,מעטיארכובכךהכרוכיםוהמשפטייםהמינהלייםהתהליכיםכי,הוסיפו,אולם

.היהודיםאתלהדאיגצריךאינוזה

שהדרגמשוםאם,ומזורזנמרץלטיפולזכתהלאהיהודיםשהגישוהתלונה

ניטשהאזשעד,למערכהמרובהחומרהייחסלאהממשלהבמשרדיהמינהלי

המסיתיםעברוכאשר.ביורוקראטיהשלדרכהשזומשוםואם,בלבדבעיתונות

.שונהבאורחהשלטונותגםפעלו,פיסיתלאלימותמילוליתמאלימות

מהם,לאסתאנבולמתראקיהכל-חסרייהודיםפליטיםאלפיהגיעו,הפרעותלאחר

.בהםולטפלאותםלקלוטצורךוהיהנסיעהכרטיסתמורתרכושםכלאתשמכרו

,ביולי4-ה,בבוקרחמישימיוםהחל.לסיועמיוחדתועדההקימואסתאנבוליהודי

הרכבתבתחנתאסתאנבוליהודימטעםמשמרותהוצבוארוכיםימיםובמשך
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(ן)י'בסירקג
"
מידנתקבלומתראקיההפליטים.המרכזיתהאוטובוסים-ובתחנת(5[ון

שלהעיקריותהיהודיותהשכונותלשתיוהועברומהאוטובוסאומהרכבתברדתם

7)וחאסקיוי(1ב1ב8)באלאט:העיר

בשכונותיהודייםציבורייםבניינים.(51בא"
יהודיםנוער-בני.לפליטיםלינה-כמקוםושימשושופצו,הספר-בתיובמיוחד,אלו

.לעזרהומשפטניםרופאיםגויסוכן.ולעודדםלהםלעזורכדי,הפליטיםלרשותעמדו

נזקקורביםאנשים.הפליטיםביןלידותארבעלפחותהיומתראקיההבריחהבעת

צרכילכלדאגואסתאנבוליהודי.גופניותפגיעותאומחלותבשל,רפואילטיפול

החזרתםאובאסתאנבוללהישארשהחליטומהםאלהשללקליטתםוכן,הפליטים

שלושהלפחותנמשכההועדהפעילות.בתראקיהלבתיהםשחזרוהאחריםשל

.חודשים

'תראקיהלפליטילסיועהועדה'שלחשבונותפנקסלידיהגיע

~

Comicion de

Trakya1בresfujiados de105ןsocuros(.שנתקבלוהתרומותאתכוללהפנקס

6י.1934אוקטוברעדביולי4-מהחל,לאחזקתםההוצאותואתהפליטיםלמען

:בפנקסמופיעיםשהםכפי,לפליטיםלסיועהתורמיםשלשמותיהםאתנזכיר

,שלוםאחים,י'פאלאג,חייםבן,אבואב,ציוןאחים,יאנו'צגברת,אסיאוגברת

,לוישלמה,קאלדירוןויצחקמשה,פוליקרויטלי,מפורטהעמנואל,שלחיישראל

יצחק,נתןגברת,קאזיסאחים,דיקאלואחים,וצדקהפנסו,קנסיויטלי,בורלהאחים

.קאראקוואלישוראסקי,עמרם,קאלדרוןדוד,פראנקושלתי,נייגו

הממשלהמטעםולחקורהכגורבןן

שלהמסחר-לשכתראשואתהמשטרהמפקדאתמתפקידםהישעההפניםשר

עודהושעה,שכאמור)העיר-ראשועמםהשנייםנעצרויותרמאוחר.קירקלארלי

נפגשהשר.הפרעותבעתשנתפסואחריםאנשיםעםיחדלדיןוהועמדו,(לכןקודם

אפנדי(שלמה)סאלאמון.בפרשהמעורבותשהיומהעריםיהודיותמשלחותעם

כלעשווהרשויותלפרעותאחראיםהיוזריםאנשיםשנירקכי,הדגישכופרומאוזון

אתשכללה,מאדירנההיהודיתהמשלחתחברי.היהודיםעללהגןכדישביכולתן

בתורכיהשאין,אמרו-בחמואראסוחייםה'סאבאגר"ד,פילוסוףבכור

.אישמיליון18-כהמונהגדולעםבקרבקטןמיעוטהםוהיהודיםאנטישמיות

מידהתכנסהתורכיהממשלת.לאנקארהוחזרהחקירהאתהשרסייםביולי12-ב

שרשלדיווחואתושמעה,אתאתורכ,המדינה-נשיאבראשותמיוחדתלישיבה

:נאמרובה,מסכמתהודעההממשלהפירסמההישיבהלאחר.הפנים

התחזקהוהיאבתראקיההאנטישמיותהחלההראשונההעולם-במלחמת...

העםלתולדותהמרכזיארכיון'לנמסר,בלאדינויד-בכתבכתוביםעמודים18הכולל.הפנקס36

.(583319841.6.18'אינ:ומספרו,בירושלים,'היהודי
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הקמתעם.(1918-1923)התורכיתהעצמאות-ומלחמתהאש-הפסקתבתקופת

שובהיאעכשיווהנה,קצרזמןתוךהאנטישמיותשםדוכאההרפובליקה

ומושפעתמחוזקתכשהיא,חדשותבסיסמאותמשתמשת,ראשמרימה

טענותהיו...אנטישמיתמערכהניהלועיתוניםמספר...בעולםמהנעשה

פוליטיים,כלכלייםגורמיםעלדובר...ליהודיםתורכיםביןמתחיםבדבר

חלקעל...זרהוללשוןלתרבותהיהודיםשלהשתייכותםהוזכרה.ולאומיים

מפורזבאזורהשפיעוהללוהדיבוריםכל.ומזיקיםמרגליםשהםנאמרמהם

באימפריההתרבותיבניכורהאשםאתרואיםהיהודיםהמשכילים...זה

חודשמאמצע....התורכיתבתרבותלהתבוללעכשיוושואפיםמאנית'העות

ולרכזםמתראקיההיהודיםאתלגרשרוצההממשלהשלפיהן,שמועותהיויוני

משמועותכתוצאה.לחציםבאמצעותאלאחקיקהבאמצעותלא,באסתאנבול

עריביתרביוני30-ומאנאקקלעה'בצביוני24-מ,היהודיםהתחילו,אלו

.ורכושםעסקיהםאתלחסל,תראקיה

,באנקארההדברכשנודע.המאורעותפרצוביולי4-ל3-השביןבלילה

000,3-כ(1):הןהמאורעותשלהתוצאות.חריפיםצעדיםמידהממשלהנקטה

העריםוביתרבאדירנה(2).לאסתאנבולבאותראקיהיהודי000,13-כמתוך

חמסאנשי(3).הספר-לבתיבאולאהיהודיםוהילדים,היהודיםעלחרםהיה

התפשטולאהביזהמעשי.בתיםובזזושדדו,ביולי4-ל3-השביןבלילהתקפו

אנדארמריה'זחיילמתהמאורעותבעת(4).בתים65נבזזוהכל-בסך.השוקאל

.אחדיהודיונפצעאחד
אתעשווהביטחוןהמשפטרשויותפקידיכל(1):למאורעותבאשר...

חלק.נמשכיםהאשמיםאחרהחיפושים(2).היסוסללאעליהםהמוטל

בחקירהפתחההמדינהפרקליטות.לבעליווהוחזרנמצאהגנובמהרכוש

הקשורבכל(4).בתיהםאלחוזריםמהיהודיםחלק(3).החשודיםנגדמשפטית

משרדיפעל-ולהתחיבויותלחוזים,חוב-שטרישללעניינים,למסחר

.המסחרחוקילפיהמשפטים

.וחרםלגירוששהואסוגמכללחציםתמנעהממשלה(1)...

.וייענשייתפסאשםכל(2)
.ביתואללחזוריכוליהודיכל(3)
היהודיםכלפיאהדהגילההתורכיהרוב.עדתית-הביןההארמוניהתישמר(4)

.והגנהחסותלהםונתן
.וטירורהפחדהשלנסיוןכליורשהלא(5)

לי.ל"הנבכיווניםבסמכויותיהםישתמשווהאחראיםהפקידיםכל(6)

.1934.7.13,'אוריאן'דורנאל'ז'37
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,להסתירמאמץוללאברורותבמילים,בגלויהדבריםנאמריםהממשלהבהודעת

בתראקיההיהשאכן,מההודעהלמדיםאנו.המעשיםמחומרתלהמעיטאולהטעות

שבהוהיאהאנטישמיותדוכאההרפובליקהבתקופתאולם,אנטישמיפוטנציאל

המערכהובעידודבעולםזהבתחוםהתפתחויותבהשפעתלתחייהוקמה

.'הלאומיתהמהפכה'בעיתוןנתמקדהאשר,תורכיסטים-הפאןשניהלוהאנטישמית
.הממשלהבשםנעשוהיהודיםנגדוההפחדההחרם,הלחצים

סיכום.ח

בקרבאנשיםשלקטןמספרביוזמתנעשו934ןבשנתתראקיהביהודיהפרעות

האנטישמיותאתליבועיתוניה.נאציותנטיותבעלישהיו,תורכיסטית-הפאןהקבוצה

תורכיסטית-הפאןהאידיאולוגיה.היהודיםנגדלמאבקקראובתראקיהופעיליהם

.בגרמניההנאציתהדוגמהעקבפורקןשמצא,עצוםגזענימטעןבחובהאצרה

סכין'שלהתיאוריה.בתורכיהתורכיסטית-הפאןלקבוצהסייעההנאציתגרמניה

הפוליטיהרקע.בתורכיהיפהפעלה,בהלהשתמשהרבוכהשהנאצים,'בגב

היהלמדידומהרקעאבל.אנטישמיתלהסתההתאיםבתראקיההמיוחדוההיסטורי

.השחורהיםשלחופיובישובים,איזמירלרבות,אנאטוליה-במערבגםקיים

זריםלרבות,אספסוףבידילרובנעשוביהודיםהפיסיותוהפגיעותהביזהמעשי

רכושלקנותאומסחרייםמתחריםשהיויהודיםלחסלשרצותורכיםגםהיו.וצוענים

ידשהיתהסימן,תראקיהעריברובזמנית-בופרצוהאלימותמעשי.בזוליהודי

.בביצועםומתאמתמארגנת
בקרבלשמצההידוע.אטילחאןגערמילאהפרעותבליבויהמרכזיהתפקידאת

היהודיםבדברהמיתוס:היושלולאנטישמיותוהגורמיםהמקורות.תורכיהיהודי

,הראשונההעולם-במלחמתעזהחזיתאירועי,פולחןלצרכינוצריבדםהמשתמשים

כספיםלסחוטרצונוואף,גרמניותהשפעות,תורכיסטית-הפאןהאידיאולוגיה

י.מותויוםעדסייגללאאנטישמיהיההאיש.מיהודים
,כמאליסטיתלאומיותשלבסיסמאותפעולותיהםאתהסוותורכיסטים-הפאן

להבחיןידעווהשלטונות,לכמאליזםמנוגדתהיתהשלהםהאידיאולוגיהאולם

הממשלהשלהתקיפהבעמדהחשובגורםהיהזהאידיאולגיניגוד.ההסוואהבנסיון

.הפרעותנגד
עומדיםוראשההממשלהכאילו,נערכהבתראקיההאנטישמיתהמערכה

,חלשמיעוטכשלהיתההיהודיםהתנהגות.גדולההשפעתההיתהולכן,מאחוריה

לושניתנהככל,שוניםאנטישמייםעיתוניםוהוציאאנטישמייםספריםעשרותפירסםאטילחאן38
לעזרתתורכיםמתנדביםלארגןניסה(947-ב,אנטישמיתמפלגהלהקיםניסה1945-ב.אפשרות
כלאתממנושיקנוולדרושעשיריםליהודיםספריואתלהגישנוהגהיההוא.ועוד,י"באהערבים
.היהודיםלונענולא,הידועככל.העותקים



לויאבנרן132

הממשלהכאילוצורריהםבאיומיהאמינוהם.לסמוךמיעללוואיןבעצמובוטחלא

שנחשבובמדינותימיםבאותםאירעואכןדומיםדבריםשהרי,מאחוריהםעומדת

היהודיםשלהיתרהשכניעותםיתכן.להתלונןאו.להתגונןניסולאואף,נאורות

עלמעצורבכלנתקלהשלא,האנטישמיתההסלמהאתהזינובהםשאחזהוהבהלה

.דרכה

תורכיהשיהודי,לכךגרמההממשלה-ראשבשםשנעשתההאנטישמיתההסתה

הנשיאהתערבותורקלהשמידםביקשעצמואינונוהממשלה-ראשכיהאמינו

אף,המדינה-לנשיאמייחסיםהםביולי4-מהממשלההכרזתאת.הצילםאתאתורכ

,אינונונחשבהיוםעד.עליההתוםהממשלה-וראשכללבההוזכרלאששמו

.אלהיהודיםבעינילאנטישמי,תראקיהיהודישלהאמיתימושיעם

היולאשהםספקכלואין,וכיעילותבהחלטיותבפרשהטיפלוהשלטונות

זאתלעשותיכלההיאביהודיםלפגועהממשלההתכוונהאילו.בפרעותמעורבים

היתהלאגםהיא,1934שנתשלהעולמיתהפוליטיתבמציאותרתיעהכלללא

להםנתנו,היהודיםמצוקתעםהזדהוהשלטונות.כזובתקיפותהפורעיםאתמדבירה

להתבוללודרושחזורמהםדרשוואףבחסדולאבזכותשוויוןלהםהבטיחו,הגנה

מהיהודיםהתביעה.(לאדינו)זרהבשפההשימושמןולחדולהתורכיתבתרבות

רבותבארצותכאשר,ימיםבאותםבאירופהשהתרחשלמהבניגודעמדהלהתבולל

.המדינהאתלעזובואףהארץמעםלהיבדלמתבולליםמיהודיםדרשו

ובמיוחד,להתבוללבארצםהמיעוטיםמכלדרשותורכיהשלטונותאמנם

פעמיםמספרמרדוהכורדים.ביותרוהחשובהגדולהמיעוטשהיו,מהכורדים

רבותהשלטונותפעלוהמוקדמותהשלושיםובשנות,הרפובליקהבתקופתבתורכים

,הכורדיםהתבוללותאתלקדםשנועדוהאמצעיםאחד.תורכיםולעשותםלדכאםכדי

האוכלוסיהשיעוראשרבאזוריםלפזרםהיה,אנאטוליהמזרח-בדרוםמרוכזיםשהיו

סמכותלממשלהשנתן,'החובההתיישבותחוק'נחקקכךלשם.גבוהבהםהתורכית

:אזוריםלשלושהתורכיהחולקה,החוקלפי.למקוםממקוםלעבוראזרחיםלחייב

האזור(2).התורכיתהתודעהבעליהתושביםמספראתבולהרבותשישאזור(1)

להתבוללהעתידיםתורכים-לאבוליישבוישלרובתורכיםידי-עלהמאוכלס

,בטחוניותמסיבות,תושביואתלרוקןיכולהשהממשלההאזור(3).בתורכים

,934ןביוני14-באושר,כשנתייםארכהשהכנתו,זהחוק.תרבותיותאוכלכליות

שהיהאף,החוקשאישורלהניחסביר.בשיאההיתההאנטישמיתהמערכהכאשר

תוקפיידיאתאימץשודאיכשם,היהודיםבקרבגםדאגהעורר,הכורדיםאלמכוון

השלטונותבקרביד-אוזלתשלמסוימתמידההוסיףלהשחוקיתכן.היהודים

.המקומיים

המתרחשעלביולי3-הלפניידעהלאשהממשלהסבירהאם,היאנוספתשאלה

עודכל,מענהלהשאיןשאלהזו.יותרמוקדםפעלהלאמדוע,ידעהואם,בתראקיה

.בתורכיההממשלתייםהארכיוניםבפנינוסגורים


