Finlandiya Türkleri ve Türk Hariciyesinin Siyaseti
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Özet: Atatürk devrinde Türk-Fin siyasî ve diplomatik ilikilerinin kurulmasn Cumhuriyet’in ilân sonrasna yerletirmek mümkünse de
Türk hariciyesinin Osmanl devrinden itibaren, Rusya mparatorluu’nun bir parças olarak bu ülkeye yönelik bilgi takibinin olduu da
Osmanl ariv belgelerinden anlalmaktadr. Cumhuriyet aydn Finlandiya ile snrl da olsa ilgilenmitir. Atatürk devrinin d siyaset ilkeleri ve bu çerçevede Misak- Millî snrlar haricinde kalan Türk dünyasna yönelik siyasetleri Finlandiya Türkleri konusunda da tanklanabilir.
19. yüzyln özellikle ikinci yarsndan itibaren dil boyunda Nijninovgorod vilâyetinden ekonomik sebeplerle Finlandiya’ya göç eden
Türk-Tatarlar, 1919’da Finlandiya’nn Rusya’dan kopmas ve bamszln kazanmasnn ardndan Finlandiya vatanda konumuna geçmiler ve bir slâm cemaati olarak hukuken Fin hükûmeti tarafndan
tannmlardr. Fin hükûmeti nezdinde sivil, dinî, kültürel meselelerini
temsil ve millî varln sürdürebilmek üzere gerekli siyaseti ve faaliyetlerini gerçekletirmek üzere 1925’te Finlandiya Cemaat-i slâmiyesi
olarak örgütlenen Finlandiya Türkleri, 1935 ylnda ise Finlandiya
Türkleri Birlii’ni kurmulardr. Söz konusu dönemde nüfuslar hakknda kesin bir rakam verilemeyen Finlandiya Türkleri Helsinki, Abo ve
Tampere’de hâlâ varlklarn sürdürmektedir. Finlandiya Türkleri millî
kimliklerini korumak üzere kurduklar bu örgütlerle okullama iini ilk
sorun olarak görmülerdir. Bu yönde Tampere’de 1930’da kurulan
Fin-Türk Halk Mektebini Himâye Cemiyeti, kurulacak ilk mektebe
Cumhuriyet hükümetinden öretmen istemek suretiyle ilk temas da
salamtr. 1923 ve sonras yeni Türkiye’nin geçirdii kökten deiimi
izleyen Finlandiya Türkleri, bu noktada mektepleme meselesinde
Türkiye Cumhuriyeti’nden destek ve yardm almak üzere harekete
geçmilerdir. Bu makale, Finlandiya Türklerinin “yeni Kabe” olarak
Ankara’y kabul ettiine dair bir görüle, Finlandiya Türkleri evrak olarak nitelenen ve Babakanlk Cumhuriyet Arivi’nin çeitli fonlarndaki
belgeleri, Türk hükümetlerinin Finlandiya Türklerine yönelik izledii siyaseti de baz yönleriyle ortaya koyan yazmalar deerlendirmektedir.
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Giri
Yeni Türkiye, Misak- Millî snrlar haricinde kalan Türk dünyasna ve slâm
dünyasna yönelik siyasetlerini, Millî Mücadele ve sonras olmak üzere, ayr
karakteristiklerle, politik olduu kadar ekonomik gücü ölçüsünde, iç ve d yeni
yönelimler dorultusunda çkarlaryla ilikili biçimlendirmitir. 1923-1938 aras
sava yllarn da içine alarak Atatürk’ün cumhurbakanl ve tabii onun belirledii d politika ilkeleri dorultusunda Bat Avrupa, Balkanlar, Sovyetler Birlii ve Yakn Dou-slâm devletleri hattnda çok yönlü bir d politika yürütülmütür. Onun ardndan Cumhurbakan seçilen smet nönü’lü II. Dünya Sava yllar ve 1946 yl çok partili sisteme geçi ve nihayet Demokrat Parti’nin
1950 seçimleriyle uzun Cumhuriyet Halk Partisi iktidarndan sonra iktidara
gelii ile Bat ittifak içinde yerini belirleyen Türkiye Cumhuriyeti’nin, kendi
tarihsel krlmalar olduu da bilindiinde, Finlandiya ile ne zaman resmî diplomatik iliki kurduu ve hangi seyir içinde bu ilikiyi devam ettirdii bu makalede ayrntl olarak ele alnmamtr. Bu, Türk-Fin-siyasî ilikilerinin tarihi içinde
ayr bir bahistir.1 Atatürk dönemi d politikas, bu dönemde komu ve dier
ülkelerle ikili ilikiler hakknda diplomasi ve siyasî tarih çalmalarnda ise, ne
Baltk ülkeleri ne de Finlandiya’nn dahil olduu skandinav ülke temsiliyetine
bu çerçevede tesadüf edilmedii hemen belirtilebilir.2
Eer burada Millî Mücadele’den balatarak “Türk hariciyesi” ifadesini, Cumhuriyet öncesi Osmanl-Türk emperyal hariciyesinin kadro ve yap itibariyle
ancak yeniden teekkülü olarak kavramak mümkünse, Osmanl devletinin,
Berlin, Stockholm, St.Petersburg hatt üzerinden sefirlerinin, emperyal Rusya’ya 1809 ylnda Finlandiya Büyük Dukal olarak geni bir hukukî muhtariyet ile balanan Finlandiya hakknda malumat sahibi olduu da dikkate
deerdir. Rus yönetiminin tüm 19. yüzyl boyunca izledii; Finlandiya’daki
sosyal tabakalarn temsiliyeti ile kurularak, yasama gücüne sahip Diet (Seym)
meclisinin ilgas, dolaysyla, I. Aleksandr’n ardl üç çar devrinde devam
eden muhtar statüsünün kaldrlmas, Finlandiya’nn da baka Rusya vilâyetlerinden biri olarak kabulünü içeren statü deiiklii yönünde özellikle III.
Aleksandr’la balayan ve II. Nikola ile devam eden, baskc, dayatmac ve
asimilatif politikalar hakknda, bu üç emperyal bakentteki Osmanl elçilerinin aktard bilgiler ve dayand; 1 Ocak 1862-16 Temmuz 1910 tarihli
belgeler, Babakanlk Osmanl Arivi’nin [BOA, stanbul] Hariciye Nezareti
Siyasî Ksm Evrak Dosya Usulü Envanter Katalogu’nda [BOA. HR.SYS]
“Muhtelif Konular” bal altnda; 1301/9 ve D-108 numaral dosya içinde,
Finlandiya Meselesi olarak tasnife girmitir. 21 belge, 133 varaktan ibaret bu
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dosya yannda, yine Babakanlk Osmanl Arivi’nin II. Abdülhamid dönemi
(1876-1909) evrakn kapsayan Yldz tasnifinde, Yldz Perakende Elçilik,
ehbenderlik ve Ataemiliterlik Tahrirat (Ksm) Katalogu’nda (Y.PRK.
EA), 1320-1326 yani 1905-1910 arasnda, St.Petersburg’un merkezle tahriratnn kayda deer ve fakat henüz incelenmemi ve Osmanl perspektifinden emperyal Rusya’nn, Bolevik devrimini haber veren bu kzgn zamanlarnn nasl deerlendirildiine dair youn, yer yer yorumlu pek çok belge
bulunmaktadr. Özellikle be yllk zaman diliminde, Rusya ahvaline eklemlenen “Finlandiya meselesi” ya da “Finlandiya ahvali” hakknda hususî tahrirat yaplmas bile, Osmanl devletinin St. Petersburg Sefareti’nin elçileri dnda, müstear, serkatip, 3. katipleri, atae militerleri ve mütercimleri yani
resmî kalemleriyle yalnzca Rusya Türklüü deil, genel olarak emperyal
düzlemde kendisine kout olarak kaynayan Rusya hakknda da bilgi aknn
olduuna iaret eder.3 Rusya Türklüü üzerine bu çeit tahrirat ise Kazan
ehrinin 1000. yl kutlamalar münasebetiyle Babakanlk Osmanl Arivince
yaynlanan Osmanl Belgelerinde Kazan (Ankara 2005) kitabnda mevcuttur.
Rus-Japon Savann, muhafazakâr ve milliyetçi Rus matbuatnn “Sar Pigmeler” olarak aalad Japonlarn zaferiyle neticelenmesi eer 1905 devrimini hzlandran bir dönüm noktas ise, bu dönüm noktasnda, 1890’l yllardan itibaren Finlandiya, statüsünü tedricen daraltma yönünde hareket
eden Rus yönetimine kar, “kzllarn” da devrimin beii olarak gördükleri
bir özellik sunmaktayd. Fin körfezindeki Sveaborg limannda kzl bayra
çekip, “Kzl Alay” adyla bir ihtilâl alay oluturup genel grev ilân teebbüsüyle balayan süreç, Petersburg kabinesini 1909 Ekimi’nde, özel bir komisyon tarafndan hazrlanan Finlandiya projesini uygulamaya sevk etmitir. Bu
proje, Rusya imparatorluunun her yerinde geçerli hukukun ayrt edilmeksizin Finlandiya Büyük Dukal’nda tatbiki için belirlenen; yönetimden, ekonomi ve maliyeye, kültür ve eitim ilerine çok yönlü siyaset alanlarndaki
muhtemel izlenecek admlar içeriyordu. Bu proje 1899’da, Finlandiya’da
hayata geçirilemeyen ve merkez nezdinde olduu kadar meselenin uluslararas boyuta da tanmasna sebep olan askerî kanun deiiklii dayatmas
karsnda Finlandiya Dieti’nin ve halkn ciddî protestosundan sonraki yatan durumla da ilgiliydi. 1907’de emperyal hükûmet, Finlandiya Dieti’nden
askerî harcamalara katlma yönünde yasa kabulünü tekrar dayatmt. 1909
tarihli projenin hükûmet tarafndan karara balanarak Duma’ya sunulmas,
muhalefet partilerinin oylamay terk etmelerine ramen 2’ye 3 çounlukla
kabul edilmiti; Rus liberal basn ise I. Aleksandr’n Fin halkna verdii ye3
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minin çinenmesi karsnda canl bir protesto yayn balatmt. Projeye
göre, Finlandiya, tüm emperyal harcamalara olduu kadar, emperyal vergi
sistemine de dahil olmutu. Askerlikten muafiyet kaldrlmt. Rus dili her
seviyede mecburî olmutu. Mahkemeler, Rusya’nn dier vilâyetlerindeki
yarg yetkisiyle ileyecekti. Duma’ya dört milletvekili seçebilecek, Devlet
urasnda ise, dier Rus olmayan tebaa gibi 2 koltukla temsil edilecekti. Osmanl devletinin St. Petersburg Sefiri Turhan Paa’nn Hariciye Nazr Rfat
Paa’ya, 3-16 Temmuz 1910 tarihli tahriri dnda Osmanl hariciyesinin
Finlandiya meselesi hakknda daha ayrntl bilgi sahibi olmas için Turhan
Paa’nn tahrire ilâve ettii iki yayn da ayrca mühimdir.4
1917 Bolevik devriminin Finlandiya meselesinde ayr bir devreyi beraberinde getirdii üphesizdir. Ekim 1917’yi izleyen üç ayda, Aralk 1917’de Finlandiya bamszln ilân etmi ve Bolevikler de bunu tanm olsalar bile,
Finlandiya 1918 Ocak aynda Kzl ordu igalinden, Helsinki’de komünistlerin gerçekletirdii darbeden kendini kurtaramamtr. Çarlk ordusunun Fin
generallerinden Mannerheim’n, I. Dünya Savann malubu Alman ordusu
desteinde dört aylk direnii ile Sovyet hakimiyetine son verilmi, 1919
Mart’nda Anayasa kabul ve Cumhuriyet ilân edilmitir. 1920 Ekimi’nde
imzalanan Dorpat antlamas ile Sovyet Rusya, Finlandiya’nn bamszln
tanmtr (Armaolu 1988: 191).

Cumhuriyet Aydnnn Finlandiya lgisi ve ükufe Nihal’in
Finlandiya’s
‘Beyaz Zambaklar Memleketi’ Finlandiya, milliyet prensibini neticelendirdiinde, Anadolu Türklüü bu prensibe dayanarak, 1922’de nihaî savaa son
veren Mudanya Atekesi ve ardndan I. Dünya Sava’nn galipleriyle, galip
olarak masaya oturduu Lozan konferans ve Misak- Millî snrlarn kabul
ettirdii Lozan Bar Antlamas sonras, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilân
edecekti. Yeni Türkiye’de, özellikle Atatürk devri entelektüel temsiliyetin
Finlandiya’ya ilgisinin;5 üç Türk yazarnn telif kaleminden ve bir de tercüme
eserle snrl kald anlalmaktadr. Bu ilgide teet geçilmeyen konu ise,
gerek bu yazarlarn gerekse Türk Hariciyesinin resmî evrakndaki adlandrma
ile “Finlandiya Türkleri”; Müslüman Türk-Tatar cemaatidir. Dier yandan bu
cemaatin de kendisini saf “Tatar” etnonimine sktrmad ve kendisini
“Finlandiya Türkleri” olarak çard da dönemin resmî belgelerinden ve
yaynlardan anlalmaktadr.6
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Osmanl-Türk kadn hareketinin öncü isimlerinden, edebiyat ve corafya
öretmenlii yannda air ve yazar olarak aktivist kimlii ile bilinen Nihal
(1896-1973; ayrntl bilgi için bk. Argunah 2003), 3 günlük Finlandiya
seyahat notlarn, Finlandiya hakknda dönüünden sonra getirtmi olduu
kitaplarla da destekleyerek 1935’de Finlandiya adyla yaymlamtr. Bu eseri, be yl sonra Cumhuriyet’in gürbüz çocuklarn yetitirecek, sporun ve
beden terbiyesinin kurumsallamasnda etkin isimlerin banda gelen Ordu
Mebusu Selim Srr Tarcan’n 1940 tarihli eseri takip eder. Bu eser, Selim
Srr’nn Cumhuriyet öncesi ve sonras bu üç ülkeye yapt bilimsel amaçl
gezilerin gözlem notlardr. Fakat harf devrimi öncesinde, Finlandiya hakknda daha erken tarihli biri tercüme dieri telif iki eser daha vardr. lk iki basks 1928’de eski ve yeni harflerle yaplan, ikinci basky üstlenen Maarif Vekâleti’nin, Vekâletin Talim ve Terbiye Kurulu’nun Cumhuriyetin öretmenleri
için yaynlad mehur Terbiye dergisi abonelerine bedava datt, 3. basks 1940’da ve 4. basks 1942’de Kanaat Kitabevi tarafndan yaplan ve Ali
Haydar Taner tarafndan tercüme edilen Grigoriy Petrof’un Beyaz Zambaklar Memleketi Finlandiya eseri. Çok basks yaplan bu tercüme eserle ilgili
ükufe Nihal’in de kendi kitabnn girii “Finlandiya’y niçin yazdm”da açklad gibi eseri “on be yl önce okuduu” ve etkilendii, “Finlandiya sevgisinin içinde her gün biraz daha büyüdüü ve biraz daha kökletiine” dair
satrlar ilginçtir (1935: 5).
Bu noktada Cumhuriyet Türkiyesi’ne Türklükbilimi alannda entelektüelakademik katks tartmasz bir eser de Abdullah Battal-Taymas’n 1928
tarihli çalmasdr. Bu çalmasna “Kazan Türklerinin sabk Millet Meclisi
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aktan bu gazetenin, yllarca yorulmadan, imalin bize uzak kalan parçasiyle
ve orada yaayan rkdalarmzla aramzda bir gönül ba yaratmaya urarken”, “Anadolu Türklerinin son büyük devrimine” tarafgirliidir (ükufe
Nihal 1935: 80-81).
Cumhuriyet aydnn Finlandiya ilgisi, karsnda hayranlk besledii ve esasta
kendi gerçekletirdii “esiz inklâb” anlayabilecek ve tabii takdir edebilecek,
Çarlk’tan Boleviklie geçite bamszln elde etmekle beraber Sovyet’lerle komu olmann dayanlmaz “arln” da duyan politik bir balama
da yerleir. Türk-Fin ilikileri, Cumhuriyet devri Hariciye evrak izlendiinde
buradaki Türk-Tatar cemaati ile Türkiye arasnda “akan” malumatn, takip
ve yer yer himâyenin, cemaatin yardm, destek talepleri ile snrl kalmad
da görülmektedir.
Stockholm Elçisi Ragp Raif Bey’in Finlandiya ile akdedilen Ticaret Muahedesi nüshalarnn deiimi için 6 Temmuz’da (1932) Stockholm’den Helsinki’ye gidiiyle 8 Temmuz 1932’de teatinin gerçeklemesi ve Fin Hariciye
Nazr Baron Yrjö Koskinen ile görümesi ve ardndan Cumhurbakan
Svinhufvud tarafndan kabulünü resmettii tahrirat, içerik itibariyle Finlandiya’nn Türk d siyasetini deerlendirmesi bakmndan önemlidir. Ragp Raif
Bey, Cumhurbakan Svinhufvud ile 15 Temmuz’da görüecektir. 3 gün
sonra ise Türkiye 18 Temmuz 1932’de davet edildii Cemiyet-i Akvam’n
resmen üyesi olmutur. Ragp Raif’in Fin Hariciye Nazr ile görümesi bu
zemin üzerinde ekillenmitir:
“Türkiye’nin Akvam Cemiyeti’ne girmee daveti için yaplan teklife
teebbüs ve itirak suretile Finlandiya Hükûmetinin göstermi olduu
bu çok nazikâne dostluk eserine kar Cumhuriyet Hükûmetinin derin
tehassüs ve teekkürlerini beyan eyledim. Müarünileyh Nazr cevaben: Cumhuriyetin izhar eyledii hissiyattan Hükûmetinin pek ziyade
mütehassis olduunu, Türkiye’nin komularile iyi geçinmek ve en
mükül ihtilâflar sureti muslihanede hal hususunda bir çok memleketlere misal olabileceini iaret eyledikten sonra, bilhassa Balkanlar’da
oynadmz mühim rolden ve takip eylediimiz açk sulh siyasetinden
fevkalâde sitayikâr bir lisanla bahsederek zat devletlerine beslemekte
olduu hürmet ve takdir hislerinin iblan rica eyledi.”9
Ragf Raif Bey’in Svinhufvund tarafndan resmî kabulünde Fin Cumhurbakannn beyanatnn satr balar da ayrca kayda deerdir. Türkiye’nin “ahvali umumiyesi” hakknda kendisiyle mülâkatta bulan Svinhufvund’a Ragp
7
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Raif’in açklamalarndaki temsil gücü ve kendinden emin olu hâli diplomatik
üsluba hükmetmitir. Ragp Raif Bey, “hükûmeti Cumhuriyemizin memleketimizin imar ve milletin refah ve saadeti urunda yapm olduu icraat ve
slahat ve mübeccel Reisicumhurumuz, büyük halâskâr Mustafa Kemal Paa
Hazretlerinin iradat münevveranelerile milletimizin geçirdii inklâb içtimaiyi müarünileyhe izah eyledim” sözlerinin ardndan Cumhurbakannn
“büyük bir alâka ile dinledikten ve memleketimizde yaplan slahat ve icraat
ve bilhassa latin hurufatnn kabulü hakknda fevkalâde takdirkâr bir lisan
kullandktan sonra” ifadelerini tahrire yanstmtr. üphesiz harf devrimi,
radikalizmiyle “Garp medeniyetinin” parças olma yönünde siyasî tereddüdü
dlayan bir deiimdi, Cumhuriyet eliti için Svinhufvund ise, Finlandiya gibi
Türkiye’nin de “belkemiini” çiftçinin tekil ettii, ve haklar tannmayan bu
snfn yükselmesi için iki memlekette de “esasl faaliyetler” yapldn belirtmitir. Fin Hariciye Nazr ile Ragp Raif görümesini kuvvetlendiren seviyede
Svinhufvund “Finlandiya’nn da Türkiye gibi açk ve samimî bir sulh siyaseti
takip eyledii ve Sovyetlerle adem-i tecavüz misaknn bunun en bariz bir
misali olduunu” vurgulam, bu görümenin ana temasnn ticaret muahedesi de olduu hatrlanrsa, Finlandiya’nn Türkiye ile “eya mübadelesi
esasna dayal ticaretin” gelitirilmesini arzu ettiini de beyan etmitir.10 Gerçekten de iki sava arasnda, revizyonist-anti revizyonist kamplamann kendini göstermeye balad bu yllar, Bat tarafndan da Sovyetler Birlii’nin,
uluslararas politik zeminde kendi yalnzlnn dna çkma yönünde harekete geçtii, komularyla da saldrmazlk anlamalar yapt yllard. Sovyetler
Birlii, 2 yl sonra 1934’te Cemiyet-i Akvam üyesi olacakt.

Babakanlk Cumhuriyet Arivi’nin Finlandiya Türkleri Evrak
Helsinki, Abo (Turku) ve Tampere kentlerine dalan Finlandiya Türklerinin
nüfusu 1930 ylnda kurulan Tampere Fin-Türk Halk Mektebini Himaye Cemiyeti nizamnamesine göre yaklak 800, Zuhur Tahir’in 1955 tarihli Finlandiya
Türkleri adl risalesine göreyse tahminen 900 olarak verilir. Bu gruba dair Babakanlk Cumhuriyet Arivi’nde snrl, fakat içerii itibariyle zengin ve önemli,
belki de tartmal belgeler bulunmaktadr. Finlandiya Türklerinin, ükufe Nihal’in Türk devrimine tarafgir gözlemlerini dorulayan resmî saptamalar yannda, özellikle cemaatin okullama ii, bunun örgütlenmesi ve kurulacak okullarda, Türkiye’de 1928’de kabulü sonras Latin esasl yeni Türk harflerinin kullanlmas üzerine iki ayr yönelimin varln; dolaysyla hangi alfabeyle anadilde
okuma-yazma öretilecei meselesi etrafnda cemaatte ‘Arapç-Latinci’ eklinde
bir iç ayrma olduunu ortaya koyan belgeler vardr.
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Maarif Vekâletinden Bavekâlete gönderilen 17 Mays 1933 tarih ve 1703
numaral tezkerede, Finlandiya’nn Tampere ehrinde 1930’da kurulan FinTürk Halk Mektebi(ni) Himaye Cemiyeti adna gelen bir mektuba dayanarak, bütün masraflar Cemiyet tarafndan temin edilmek üzere, açlan bu ilk
mektebe (1930 yl itibariyle cemaatin ilk mektep ihtiyac duyan 100 çocuu
vardr), maa Vekillikçe temin edilecek bir öretmen gönderilmesi rica edildii bildirilmiti.11 Vekâletin tezkeresinde “yabanc memleketlerdeki rkdalarmzn talim ve terbiyesi için açlm olan irfan müesselerine yardm edilmesi
çok ehemmiyetli ve zarurî bir mesele olduundan buna esasl bir çare bulunmas için bir karar ittihaz istenilmitir.”12 cra Vekilleri heyetinin 25 Mays
1933 tarihli toplants, reisicumhur Gazi Mustafa Kemal’in, vekillerin tamamnn imzalaryla Fin-Türk halk mektebine bir öretmenin gönderilmesini
karara balamtr. Bu kararname dnda, söz konusu mektebe, eer gönderildi ise öretmenin kimlii vs. gelimeler hakknda baka bir kayt da yoktur.
Finlandiya Türklerinde mektep meselesi odakl bu örgütlenmeden önceki yap,
cemaatin özellikle dinî ve medenî (doum, evlilik, ölüm, miras) ilerini Fin
hükûmeti nezdinde temsil etmek üzere, Finlandiya’da dinî serbestiyetin aznlk
hukuku çerçevesinde kabulünün ardndan (1922) 24 Nisan 1925 tarihinde
kurulan Finlandiya Cemaati slâmiyesi (Suomen Muhamettilainen Seurakunta)
idi. Finlandiya Cemaati slâmiyesi ile beraber 14 Nisan 1935’te yine Helsinki’de kurulan Finlandiya Türkleri Birlii, cemaatin geçen 80 ylda, varlnn
sürdürülmesinde etkin kurumlar olarak durmaktadr. Stockholm büyükelçilii
kanalyla Finlandiya Türkleri Birlii’nin kurulduu bilgisi alndktan sonra, Halk
Partisi tarafndan bu Birlik hakknda aratrmas yaplmas da istenmitir. Hariciye Vekâleti III. Daire Umum Müdürlüü antetiyle Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Sekreterlii’ne iletilen Stockholm çkl 6 Temmuz 1935 tarihli rapor bu
aratrmann sonucudur ve Birliin yasasn da ek olarak sunmaktadr. Halk
Partisinin “Dar Cemiyetler dosyasna” dahil edilecei notu düülen Raporda,
Finlandiya Cemaati slâmiyesi’nin “ulusal kültür ilerini korumak yolunda çalmaya ve her eyden önce okul ilerini düzeltmeye ve gençlie Türklük ruhunda terbiye vermee uramaktadr. Maateessüf imdilik tedrisat çok iptidaî
bir ekilde yaplmakta ve elan eski Arap harfleri kullanlmaktadr” denilmektedir. Cemaati slâmiye’nin, artan kültürel ihtiyaçlar karsnda yetmedii, “ulusal
alanda faaliyet göstermek, “buradaki Türklerin varln ve kültürünü korumaktan maada gençlie Türklüü tantmak, yad uluslarn Türk tarih ve acununa
doru bak edinmeleri için” çalacak olan Finlandiya Türkleri Birlii’nin kurulduunu bildiren raporda, idare heyeti üyelerinin isimleri de zikredilmektedir.
9
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Tampere’de 1933’te açlan mektebe yüksek meblada ba da yapm olan
tüccar brahim Arifulla müdürdür. Bir genel yazman, bir kasadar ve üç tüccar, dieri hukuk fakültesi örencisi Ömer Dahir’le Birliin dare Heyeti dört
üyeden olumutur. “Elan eski Arap harfleri” ile öretimin yapld vurgulanan raporun son satrlar Birliin, Atatürk’ü rehber aldna dair “Atatürk’ün
önderlii altnda yaplan deiimi kendisi için yüksek bir ülkü bilerek bunu
yakndan takib etmek, örenmek ve gençlii bu ruhta yetitirmek istiyor.
Yaknda yeni Türk harflerinin kullanlmas bu nedenledir. Finlandiya Türkleri
memleketimizden çok uzakta yaamakta olmalarna ramen tarihlerinin en
umutlu bir çan yaadklarn ve büyük önder Atatürk’ün gösterdii yolda
yürüyerek bütün Türk acunu ile birlikte parlak bir gelecee kavuacaklarna
inanyorlar” denilmektedir.13
Ankara, Türk dünyasnn Bolevik devriminde faal olarak “kendi kaderini
tayin prensibine” dayanarak mücadele eden ve “baarl” olamayan, Türkiye’ye snan siyasîlerin kulland metaforla, Finlandiya Türkleri (-Tatarlar)
için de “yeni Kabe”dir. Bu “asrilik” modeli içindeki devrimler de takip edilecektir. Dolaysyla Latin esasl yeni Türk harflerinin cemaat arasnda ana
tartma konusu olduu açktr. Abo ve Tampere’de ubeleri de olan Birliin
yeni harflere yöneldii de belgeden anlalmaktadr. Fakat 6 Temmuz 1935
tarihli bu raporun ardndan 3 yl sonra, Finlandiya’daki Tampere cemaatinden tüccar Zinnet . Ahsen Böre tarafndan Ulus gazetesinin bamuharriri
Falih Rfk Atay’a gönderilen ve Türkiye Riyaseti Cumhur Umumi Katiplii
antetiyle Yüksek Bavekâlete iletilen 18 ubat 1938 tarihli mektup ve ekleri
cemaatin içindeki “Arapç-Latinci” gibi bir ayrmann hatta sanki bir çatmasnn yaratldna iaret eden bilgileri ve esasl ithamlar içermektedir.
Mesele Finlandiya Türklerinin ilk cemaat örgütü olan Finlandiya Cemaati
slâmiyesi merkezliinde yaplandrlacak mektep (lerde) Türk dilinin öretilirken bunun hangi alfabe temelinde olaca üzerinedir. Bu sorunun balangc Tampere’de kurulan Fin-Türk Halk Mektebini Himaye Cemiyeti’nin
kurulu sürecine kadar gitmektedir.
thamlarn yöneldii iki mühim ahsiyetten biri Rusya Türklüünün 19051918 aras politik hayatnda yeri tartmasz olan Sadri Maksudi’dir. Maksudi,
1925’te Türk tabiyetine geçerek Türk dil devrimi bata olmak üzere Yeni
Türkiye’nin kültür meselesine dorudan eklemlenmitir. Ankara Hukuk Mektebi’nin seçkin hukuk profesörüdür, milletvekili de olmutur. Gazi’nin sofrasnda özellikle 1932-1937 arasnda yeri sabittir. Türk Dili çin’in yazar olsa
da 1935’lere damgasn vuran Güne-Dil teorisine derin üpheyle yaklaan10
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lardandr. Dieri ise Çarlk Rusyas devrinde, dinî teceddüdün önde gelen
ismi din bilgini Musa Carullah’tr (Bigiyev). Tüccar Zinnet Ahsen Böre’nin
tasviri ilginç: Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni harfleri kabulünden sonra cemaatin bir iki yl tereddüt içinde kaldn, fakat Cemaati slamiye’nin mütevelli
heyetinin yeni harfleri kullanmaya baladn, yeni harflerle Türk dili okutacak Türk Fin Halk mektebi kurma çalmalarna dahi baladn, fakat 1934
senelerinde Sadri Maksudi ve Musa Carullah beylerin Helsinki’ye gelmesinin
ardndan yeni harflere boykotun baladn, Mütevelli Heyetin reisi Zuhur
Tahir bata olmak üzere bir irket kurularak ve birkaç bin lira toplanarak
matbaa satn alnd ve “Finlandiya Türk neriyat basma evi” açldn kaydeden Ahsen Böre, matbaa müdürü olarak da Ankara’dan Zakir Kadiri’nin
(Ugan) getirildiini belirtmektedir.14 ddialar imdilik kapal kutu, Sadri
Maksudi hususî evrak ise suskundur. Adile Ayda tarafndan yazlan biyografi
çalmasnda bu Finlandiya seyahati hakknda, bildik teveccüh ifadelerinin
dnda bir bilgi yok (Ayda 1991: 194).15 Ahsen Böre mektubunun sonunda,
“Bu gün Finlandiya Türklerinin istei bir dakika geciktirmeden çocuklarn
yeni harflere kavuturmaktr” savunusu yaparken “mutaassp” olarak nitelenen Zuhur Tahir Bey ve birkaç arkadann pek yaknda hatalarn anlayarak
“ister istemez yeni kurduklar arap harfleri antika olarak Finlandiya
müzehânelerinin birine hediye” edecektir cümlesiyle ironi de yapmaktadr.
“Halk ve çocuklar bu faydasz araplktan usanmlardr” kesin yargs ve fakat
bu “muhaliflerin” gücü karsnda, yeni harflerin tesisinin maddî ciheti ve
Türkiye’den öretmen aldrlamamas Ahsen Böre’nin üstü kapal olarak
Türkiye Cumhuriyeti’ne de bir eletiri ve imdat mesaj gibidir. Dier yandan
ayn Zuhur Tahir, 1955 ylnda Helsinki’de yaynlad Finlandiya Türkleri
kitapçn Türkiye Türkçesiyle ve yeni alfabe ile yazmtr. 16

Açklamalar
1. Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya ve dier iki Baltk ülkesi Letonya ve Estonya
arasndaki ilikilerin balangc 1924 ylna tarihlenir. 1930’larda ise Türk Hariciyesinin Finlandiya’nn bakenti Helsingfors (Helsinki) ile Stockholm Sefareti araclyla bilgi ak olmutur. Bunun öncesindeyse ilk temaslar Varova elçilii kanalyla yürütülmütür. Nitekim Babakanlk Cumhuriyet Arivi [BCA, Ankara], Bakanlar Kurulu Kararlar Fonu’nda [Fon Kod. 030.18] yer alan belgelerden ikisi yeni
Cumhuriyet hükûmetinin Varova orta elçisi Yahya Kemal’e Finlandiya, Estonya
ve Letonya ile dostluk muahedenâmesi imzas için yetki verildiine dair kararnâmeleri içerir. “Hükûmet-i Cumhuriye karar ile Finlandiya ve Letonya hükûmetleri
arasnda 9 Kanun- evvel 924 ve 2 Kanun- sani 925 tarihlerinde akdedilmi ve
11
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Varova’da teatisi tekarrür eden muvakkat muahedenâmelerin” imzas için Varova elçisi Yahya Kemal Bey’in yetkili klnd karara balanmtr; BCA
030.18.01.01/20.46.8; Kararnâme tarihi 28 Temmuz 926. Dier kararnâme ise
aslnda Finlandiya Cumhuriyeti’nin Moskova, Estonya’nn da Varova elçilerine
bavurarak Türkiye ile birer dostluk antlamas imzasna talip olduklarna ve bu
yönde görümelerin yaplmas için Varova elçisi Yahya Kemal Bey’e Hariciye
Vekâletince ve cra Vekilleri Heyetinin 21.9.340 tarihli içtimanda yetki verildiine
dairdir. BCA 030.18.01.01/011.45.8, 21.9.340 tarihli kararnâme. Bu yetkinin verilmesi iki ülkenin birbirini resmen tanmas anlamna da gelecektir. Lozan Konferans’nda Türk Heyeti içinde de yerini alan Yahya Kemal, II. TBMM’de Urfa Mebusu’dur. air kimliinin dnda Lozan’la balayan siyasî hayat Türk Hariciyesinin mensubu olarak devam etmitir. Onun Varova elçilii 1926’da balam ve
üç yl sürmütür. Kendisinin verdii bilgiye göre Varova’daki ilk Türk Sefarethanesi Yahudi mahallesindedir, orada iki ay kalan Yahya Kemal, oradan sonra bizzat tutup tanzim ettii Szopena’daki Sefarethane’de ikamet etmitir (bk. Banarl
1960: 141). Yine dostluk anlamalar dnda bir kararnâme de, “Belçika ve dier
devletlerle müzakereye memur tayin Ticaret Vekili Ali Cenani Beyefendi’nin riyasetindeki heyet-i murahhasann Finlandiya Hükûmeti ile de müzakereye memur
edilmesi ve müzakeratn intacna intizâra alt ay mer’i olmak üzere…” daha sonra
imzalanmas 28 Nisan 926 tarih ve 59899/228 sayl tezkere ile teklif üzerine cra
Vekilleri heyetinin 1 Mays 926 içtimanda tasvip ve kabul olunmutur; BCA
030.18.01.01/018.27.16. Finlandiya ile bu seviyede kurulan ilikilerin daha ileriye
tand da açktr; 9 Haziran 1930 tarihinde Ticaret ve Seyrisefain Muahedenâmesi akdedilmitir; BCA 030.18.01.02/12.42.5. Finlandiya hükûmeti ile yine ticarî
ilikiler noktasnda; “alt ay müddetle akit ve 19 Aralk 1933 tarihinde imza ve teati olunan muvakkat Ticaret Anlamasnn imza tarihinden 15 gün sonra meriyete
geçmek üzere tasdiki Hariciye Vekâletinin 26/12/933 tarihli ilgili tezkeresi üzerine
cra Vekilleri Heyetince 27/12/933 tarihinde tasvip ve kabul olunduuna” dair de
bir kararnâme vardr; BCA 030.18.01.01/ 41.91.4.
2. Meselâ Armaolu 1988, Bilge vd. 1969, Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannâmeleri ve Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (Ankara, 1989) belge yaynlarda, Macar, Leh, Ukrayna vd. elçi kabul ve resmî ziyaretleri veya ilgili dier ülkelerin millî
gün ve bayram tebrikleri balamlarnda resmî söylev, demeç ve telgraflar yer alsa
da, Finlandiya ile ilgili bu türden bir belge saptanamamtr.
3. Söz konusu bu Osmanl evrakna dayanarak, emperyal Rusya’nn Finlandiya
Meselesi hakkndaki makale, “Osmanl Hariciye Evraknda Finlandiya Meselesi”
bal altnda tarafmdan yazm aamasndadr.
4. BOA. HR.SYS 1301/9, D-108, 1910.7.16. Sefir Turhan Paa’dan Hariciye Nazr
Rfat Paa’ya 3/16 Temmuz 1910 tarihli Franszca tahrir. Bu tahrire ek olan belgeler: Rus resmî görüünü sunan; Gregoire Evreinow (senateur), Exposé de la
Question Finlandaise (St. Petersburg, Imp. “Russo-Française”, rue des Officiers,
no 6, 1910). Dieri ise Finlandiya meselesinde, Finlandiya muhtariyetini savunur
12
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tezin tartld 26 ubat-1 Mart 1910 tarihleri arasnda Londra’da akademik hukukçulardan oluan uluslararas toplantnn yine Franszca basl tutanak metnidir;
Finlande et Russie Déliberation internationale de Londres 26 Février-1er 1910
(Paris, A. Pedone, editeur de la “Revue générale de Droit Internationale public”,
et du “Recueil des Arbitrages Internationaux”, 13, Rue Souflot, 13, 1910).
5. Türk nklâb’na balanan ve II. Merutiyet’in fikir ikliminde Garpç düünce içinde
saylagelen, çtihad ve Âti dergilerinde (dierleri bir tarafa) yüzlerce makalenin ve pek
çok eserin sahibi Celâl Nuri’nin (leri) (1882-1938), özellikle Âti’deki (1918 yl), Bolevik devrimiyle ilgili makaleleri, bu devrimi, Osmanl-slâm ve Türk dünyas açsndan
yerletirmeleri burada belirtilmeye deerdir. Ayn Celâl Nuri’nin biri Baltk, skandinavya ülkelerine; sveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya, Ukrayna’y da içine alan
Çarlk Rusyasna (Kazan’a kadar, Tatar aydnlaryla snrl temas) seyahatlerini, izlenim ve hatralarn yaynlad iki önemli eseri, Türk aydnnn Cumhuriyet öncesi Finlandiya’ya ilgisi noktasnda kaydedilebilir (bk. leri 1330, 1331).
6. Bu makalede, dier alt balkta “Finlandiya Türkleri Evrak” içinde kullanlan
Hariciye ve Halk Partisi evrak ile beraber, Finlandiya mahreçli belgelerde “Finlandiya Türkleri” kullanm sabittir. Bu balamda hem Ankara’nn hem de Finlandiya Türk (-Tatar) cemaatinin kendisini nasl gördüü ve yerletirdiine iaret
eden u belge açklamas yeterli gelebilir: 14 Nisan 1935’de Helsinki’de kurulan
Finlandiya Türkleri Birlii’nin (Birliin ismine dikkat!) kurulu haberinin alnmasnn ardndan Birlik hakknda Stockholm Elçiliinden istenen aratrma Raporu, bu
Raporun Hariciye Vekâleti III. ube Umum Müdürlüü’nden CHP Genel Sekreterlii’ne gönderilmesi. lgili üst yaz ve Stockholm Elçisinin Tahriri ve Tahrire ek
olarak Birliin Yasas . Stockholm Elçisinin tahriri (2 sayfa), 8113/299, Stockholm/6 Temmuz 1935, Özü: Finlandiya Türkleri hakknda. Tahrirde dahi “Finlandiya Türklerinin ekserisinin anayurdu Edil-Uraldir.” kayd. Türk hariciyesine dilUral “bilinmez” bir bölge deildir, bu Türklük corafyasnn neresi olduu, “Kazan” merkezliinde hafzaya Osmanl’dan devralnmtr. Yine Finlandiya Cemaati
slâmiye Bakan Zuhur Tahir’in kaleme ald Finlandiya Türkleri risalesi (Helsinki, 1955). Bu risalede dahi “Tatar” etnonimi kullanm yoktur. Zuhur Tahir de,
Det-i Kpçak Türklüünü, Bulgar ve Kpçak karmasna balayan sürece itibar
ederek, imal Türkleri, ya da dil-Ural stiklal hareketinin haricteki siyasî lideri
Ayaz shakî’yi, ya da Battal-Taymas’n Kazan Türkleri ile beraber bu corafyay
etnonimler üzerinden okumaktan saknm olsa gerektir. 19. yüzyla tarihlenen
Osmanl metinlerinde ise bu sahadan göçlerle ilgili kaytlarda, geldikleri yer (Kazan, Orenburg, Saratov..) yazld gibi, dorudan “Kazan muhacirin-i
slamiyesi…”, “Kazan Tatar muhacirleri”, “Kazan muhacirleri” adlandrmalar
esastr. St. Petersburg Sefaretinden ilgili evrakta ise (Rusya Türkleri hakknda malumat veren çeitli tahrirat) “Rusya’da mütemekkin ahaliyi slâmiye”, “Rusya Müslümanlar”, “Kazanl”, “Tatar muhacirleri” ve “Tatarlar için” kurulan Rus
emperyal kurumlarna atfla da “Tatar” kullanm vardr; msl: “Tatar mekatibi mü-
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fettii”, “Tatar lisan”. Tüm bu saptamalar için bk. Osmanl Belgelerinde Kazan, s.
14, 16 ve özellikle “Muhacirler ve skân” ksmndaki belgeler.
7. Battal-Taymas’n ve çada Sovyet kart Türk siyasî muhaceretinin önemli
isimleriyle kader birliini kaleme ald, Bolevik devrimini gören ve yaayan bir
entelektüel aktivist olarak üç yl, 1917-1919 arasn Rusluk ve Rusya Türklüü
açsndan bu çlgn devrim tablosunu resmettii iki hatrat vardr (1947, 1962). Ali
Birinci, Abdullah Battal-Taymas’n külliyatn (yalnzca kitaplar deil, özellikle asl
meslei itibariyle gazeteci olarak binleri bulan makaleleri) ortaya koyabilmek için
Msr, Kazan, stanbul hattnda ciddî bir mesai gerektiini ve onu Kazan diyarnn
bnülemin’i olarak niteler. A.Battal-Taymas hakknda vefayatlar dnda, herhâlde
yegâne biyografi çalmasnn da sahibidir bk. Birinci 2005: 171-195.
8. Birinci, Battal-Taymas’n Dileri Bakanl’ndaki dosyasn (Dosya No. 5300.) ve
Emekli Sand Dosyasn (Dosya No. 75508) kullanmtr. 1925 Kasmnda Türkiye’ye gelen Battal-Taymas, stanbul’da iki yln doldurmadan Ankara’nn daveti
üzerine Matbuat Umum Müdürlüü’ne mütercim namzedi memurluuyla gelmi,
15 Haziran 1927’de çalmaya balamtr. 7 Aralk 1931 tarihinden itibaren ise
Hariciye Vekâletinin mütercimlik kadrosuna geçmi, 1947 ylnda ya haddinden
emekliye ayrlmtr. Birinci 2005: 188-189. Gerçekten de Hariciye Vekâleti’nin
“Rusluk dosyalarnda” Battal-Taymas’n ismine rastlamak mümkündür. Bu konuda bk. Gökgöz 2004: 1321-1332, dipnot 25. Yine onun Matbuat Umum Müdürlüü ve Hariciye Vekâleti mesaisi, Türkiye’deki Türk siyasî muhacir neriyatna da
katklarn beraberinde getirmitir. Yakn dostu ve Azerbaycan stiklâl Hareketi’nin
hariçteki lideri Mehmed Emin Resulzâde’nin 1923-1927 arasnda stanbul’daki
Azerbaycan Türk siyasî muhaceretinin ilk yayn organ [ve hatta Zeki Velidî Togan
ve Osman Hoca’nn liderliinde çkarlacak olan Türkistan muhaceretinin sesi Yeni Türkistan’dan da (1927) önce tüm Rusya Türklüü’nün stanbul’daki siyasî
muhaceretteki ilk yayn organ] Yeni Kafkasya’ya “Kazanl” müstearyla Finlandiya’dan yazlar göndererek Türk matbuatna dahil olan Battal-Taymas’n daha
sonra da yine Resulzâde’nin ba yazarlnda stanbul’da aylk yaynlanan Odlu
Yurt’ta (Mart 1929-Temmuz-Austos 1931, 31 say) “Beynelmilel Hayattan” ksmn yönettii külliyat açsndan belirtilmeye deerdir. Odlu Yurt’un “Beynelmilel
Hayattan” ksm, ilk saydan itibaren balam, I. ylnda (Yl I, Cilt I, 1929-1930,
Say 1-12) yalnzca 3. 7. saylarnda yer almamtr. II. ylnda (Yl II, Cilt II, 19301931, Say 13-25) ise yalnzca 13., 14. ve 18. saylarnda yer almtr. Abdullah
Battal ilk sayda A. B. imzasyla bu ksm yönetmi olsa da, sonraki saylarda A.
Bat. ksaltmasn kullanmtr. 18. sayda ise herhangi bir imza yoktur. Yine ayn
derginin “Matbuat ve Kitabiyat” ksmnda imzas olmasa da katks olduu tahminden uzak deildir.
9. BCA Babakanlk Muamelât Genel Müdürlüü Evrak [Fon.Kod. 030.10], BCA
030.10/246.665.4, Stockholm Elçiliinin 4 Austos 1932 tarih ve 5542/343 numaral tahrirat sureti, s.1. T.C Hariciye Vekâleti Ticarî ler ube II. Müdürlüü
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antetli, “Finlandiya Reisicumhurunun beyanatna dair” hulasal, Ankara 11 Eylül
1932 tarihli Bavekâlete tahrir.
10. BCA 030.10/246.665.4, lgili tahrir, s. 2.
11. Cemiyetin Dahili Nizamnâmesinin 3. maddesinde: “Mektebin program ve tekilât
Fin köy ilk mekteplerinin (iki senelik ilk mektep, dört senelik yukar ilk mektep)
program ve tekilâtnn ayndr. Yalnz mektepte Hristiyan dinî tedrisat yaplmaz
ve ilaveten Türkçe, Türk tarih ve corafyas ve slam dini tedris olunur.” eklinde
açklanmaktadr. 14 Maddelik Nizamnâme metninin ardndan “Finlandiyede Türk
Fin mektebinin lazuminin sebebi” balkl (5-8) ksmda, Cemiyet kurulmas giriiminden önceki ilk mektep meselesi, cemaat içinde bu mesele üzerinde söz ve düünce birliin salanmasndaki güçlükler bütün açklyla tartlmaktadr. Daha
önce de zikredildii gibi Ahsen Böre imzal mektubun leffi olan bu nizamnâme ve
ilgili ksmdaki açklamalara göre Finlandiya’da öretim çandaki Türk çocuklar
Fin ve Sviç (sveç, sveççe ikinci resmî dildir) ilk ve orta okullarnda okumaktadrlar. Vatanda olunan ülkenin resmî dilini bilme (kullanma, bu dilde sosyalleme
ve kültürlenme) ve bu yolla entegre olma (“Fin ve Sviç mekteplerinde okuyarak
medenî terbiye alyorlarsa da”) ve fakat dinî ve millî aidiyetini, kimliini de koruma Cemiyetin temel hassasiyetidir. 10-15 aileli Tampere ve Helsinki gibi merkezlerde dahi çocuklarn Fin ve sveç mekteplerine gönderen ailelerin, bu ehirlerde
“rehberleri, programlar” olmad için mektep tarafndan Türkçe öretmeni bulundurulamamas da ayn metinde belirtiliyor. Fin eitim sisteminde farkl kültürden çocuklara belirli saatlerde anadili öretimi için öretmen tayini hakknn cemaate verilmesi, ya da bunun talep edilmesi meselesi cemaatin örgütsüzlüü ile
ilikilendiriliyor. Helsinki, Abo ve Tampere’de be alt haftalk geçici kurslar açmann ksmen bir çözüm olduu, fakat bu noktada program, kitap ve öretmen sorununun devam ettii de belirtiliyor. Fakir ailelerin çocuklarn buralara dahi gönderemedii de not ediliyor. Bu bir tür gerekçe yazda (Ahsen Böre kaleminden?)
“milli ve dini ide hususi dümanlklar çkarlmal, milli ve dini [metinde bu iki kelime büyük punto] terbiyeden mahrum kalan halkmzn çocuklar için bir can bir
ten olarak muhakeme etmeli” ifadelerine yer verilmektedir. Bu metin bir birlik
çarsdr, cemaatin açlacak mektebe maddî himayesinin salanmas istenmektedir. Cemaat, 1928 ylnda, kütlevî olarak kurban bayramnda Helsinki’de bir araya
gelerek (100 kii) ciddî tartmalar sonunda, imamlarn da oluruyla, bir yer bulunup mektep kurulmasna karar vermi, Cemiyeti slamiye’nin Mütevelli heyetinden tüccar smail Arifulla 35.000 Fin mark/900 dolar hibe edeceinin sözünü
vermitir. Bir dier toplant bir nikâh vesilesiyle Lapeenranta’da gerçeklemi, dinî
temsiliyetten müderris Alimcan dris Bey ve Finlandiya imam Veliahmet Hakim
“Finlandiya’da Türk çocuklarnn milliyet ve dinlerini muhafaza için” ilk mektep
tesisinden baka çare olmadn söylemilerdir. Hibe edilen paradan öte, mektep
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adna maddî imkânlarn snrl olduunu bildiren bir itirazc grubun ortaya çkt
da ayn metinden anlalyor. Cemiyeti slamiye Mütevelli Heyeti ile Fin Türk Halk
Mektebini Himaye Cemiyeti’nin Mektep Heyeti arasnda ciddî gerginliin yaand bu süreçte, Himaye Cemiyeti, Dahili Nizamnâmeyi 8 Kanunuevvel 1930’da
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yapp idare eflerini kutlamak telgraflar da çekmekteler” ifadeleri Cemaat liderliinin “çelikisini” (Ahsen Böre’ye göre “ikiyüzlülüü”) ortaya koyan satrlardr.
Dier taraftan Ahsen Böre, Falih Rfk’ya yazd mektubun sonunda, mektubu
matbuatta yaynlamak isterse, kendisinin adn yazmamasn “Finlandiya’dan
Mektup” demekle yetinmesini rica etmekten kendini alamaz. Ahsen Böre, mektubun “ie yararlk” noktasnda açkça neredilmeyebileceini de düünmektedir.
Nitekim Finlandiya Türkleri’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî ve millî bayramlarn kutlama geceleri tertip ettiklerini ilgili bir belge tanklamaktadr. Hususî kutlama mektuplar da Stockholm Elçilii kanalyla Ankara’ya iletilmektedir. Finlandiya
Türkleri Birlii Bakan brahim Arifulla imzal, Elçiye hitapla yazlan mektup suretinde 1937 yl Cumhuriyet Bayramnn Finlandiya cemaati arasnda nasl kutland anlatlr; “Baka Türkler gibi Finlandiya Türkleri de Helsingfors’da yeni Türkiye’nin kurulu ve cumhuriyet bayramn büyük bir samimiyetle ve sevinçle tes’id
ettiler. 29.10 tarihinde 19.30’dan 23:00’e kadar devam eden içtimalarnda atein
natklar söylendi, Ulu Atatürk’ün terceme-i hali, Türk devletinin mücadele ve kurulu tarihi, ve Türkiye’de baarlan inklâbn esizlii anlatld ve cumhuriyet bayram kutland..” satrlarna yer verilir. Ahsen Böre’nin ithamnn muhataplarndan
Zakir Kadiri Ugan’n takdimiyle Atatürk’e, Babakanlk’a, Mareal Fevzi Çakmak’a
“büyük bayram münasebetiyle sonsuz ve derin sayglarn arz etmek hususunda”
elçiye bavurulmasna da karar verilmitir. Hariciye Vekâletinden Bavekâlete
gönderilen ilgili mektup sureti, BCA 030.10/197.350.19, 7.1.938 tarih.
15. Ayda, babasnn Finlandiya seyahatini 1932 sonbahar olarak kesin tarihlendirmiyor. Ahsen Böre de “1934 senelerinde” tarihini veriyor.
16. Finlandiya Türkleri Evrak olarak nitelenen bu makalede kullanlan belgelerden
yalnzca bir tanesi Demokrat Parti iktidar dönemine tarihlenmektedir. Bavekil
Adnan Menderes’e Finlandiya Cemaati slamiye Reisi sfatyla Zuhur Tahir’in,
3.10.1959 tarihli mektubuna verilen cevaba 24.11.1959 tarihli teekkür yazsdr.
Cemiyetin antetli kadna yazlan (Fince karl: Suomen Muhamettilainen
Seurakunta, adres) Teekkür metni ksa ve özdür. Zuhur Tahir’in imzasnn yanna
ve Cemiyetin damgas vurulmutur (Daire damga, ortada ay-yldz etrafnda eski
harfler Finlandiya Cemiyeti slamiyesi, bu yaznn etrafnda Fince karl:
Suomen Muhamettilainen Seurakunta). Konu, daha önceki ilgili mektupta yaplan
bir maddî yardm, destek bavurusudur. Cemiyet’in ina ettirecei bir bina için,
Bavekâlet 1960 yl bütçesinden be bin sterlin tahsisat ayrmtr. “Büyük memnuniyet ve derin bir sevinç uyandran” bu haber karsnda Cemaatin Reisi Zuhur
Tahir’in Finlandiya Türkleri adna sarf ettii teekkür ifadeleri burada aktarlabilir;
“onlarn dinî ve millî varlklarn korumak yolundaki çalmalarna göstermi bulunduunuz alâkann maddî kymeti yannda manevî kymeti bizim için sonsuz
büyüktür” BCA. Babakanlk Özel Kalem Müdürlüü Evrak [Fon Kod.030.01],
BCA 030.01/124.793.4.
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The Finland Turks and Turkish Foreign Policy
Assist.Prof.Dr. Saime Selenga GÖKGÖZ*
Abstract: It is possible to argue that the political and diplomatic
relations between Turkey and Finland were established after the
foundation of the Turkish Republic. However, Ottoman archives
reveal that even during the Ottoman period Turkish diplomats were
interested in collecting information on Finland, which was then a part
of the Russian Empire. The intellectuals of the Republic were also
interested in Finland, though to a limited extent. During Atatürk’s
presidency, the Finland Turks were a concern of Turkish foreign policy
regarding the Turkish world remaining outside the boundaries set by
the Turkish National Pact (Misak- Milli). During the second half of the
19th century the Turkish Tatars, who emigrated – due to economic
reasons – from the city of Nizhny Novgorod along the Volga River to
Finland, became Finnish citizens following the independence of
Finland from Russia. They also gained the Finnish government’s
recognition as a Muslim community. In 1925 the Finland Turks
founded a society called Finlandiya Cemaat-i slâmiyesi in order to
maintain their national existence and to communicate their civil,
religious and cultural problems to the Finnish government. In 1935
they founded yet another society, Finlandiya Türkleri Birlii. Today
the Finland Turks still live in the cities of Helsinki, Turku, and
Tampere. Schooling has been one of the major concerns of the
societies founded by the Finland Turks for the purpose of preserving
their national identity. In this regard, Fin-Türk Halk Mektebini Himâye
Cemiyeti, which was founded in 1930, contacted the Turkish
government to appoint Turkish teachers to the first school to be
opened for the Finland Turkish community. The Finland Turks have
maintained this kind of contact with the Turkish government since the
days of the early Republic. This article adopts the view that the Finland
Turks regard Ankara as “the new Kaaba” and evaluates a variety of
documents and correspondence found in the Turkish Prime Ministry
National Archives in order to shed light on various Turkish
governments’ foreign policy concerning Finland Turks.
Key Words: Turkish-Finnish relations, Finland Turks, Turkish reforms,
The Tatars
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