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Baltık denizinin kuzey kolu Botni körfeziyle doğu kolu Pin körfezi arasından baş
layarak kuzeye doğru uzanır. Tek meclisli, çok partili parlamenter rejimle yönetilen Finlandiya Cumhuriyeti ' nin (Fince adı
Suomen Tasavalta) yüzölçümü 338.145
km 2, nüfusu 5.058.000 ( ı993). başşeh
ri Helsinki (501.74ı)ve nüfusu 100.000'i
aşan öteki şehirleri Espoo ( 178.899), Tarnpere (ı75 . 202). Turku (160 .320). Vantaa'dır (159 .462)

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA

Ülke toprakları yüzey şekilleri açısın
dan sade bir görünüşe sahiptir. Bunun
sebebi, jeolojinin dördüncü zamanının
başlarında buraları kaplayan büyük buzul örtüsünün daha eski dönemlerde oluşan araziyi aşındırarak hafif engebeli bir
duruma getirmesidir. Finlandiya'nın coğ
rafyasına damgasını vuran çok sayıdaki
göl de söz konusu buzulların hareketi
ve erimesiyle ortaya çıkmıştır. Yine buzul örtüsünün kuzeye doğru çekilmesi
sırasında bıraktığı "moren depolar!" da
güneydeki birbirlerinden yaklaşık 20 km.
mesafede bulunan ve yükseklikleri 100
metreyi geçmeyen iki alçak tepe sırası
nı meydana getirmiştir. Arazinin yüksekliği güneyden kuzeye doğru artar ve
Laponya'daki Haltia tepesiyle ( 1324 m.)
en yüksek noktasına ulaşır. Buzullar sadece iç kesimlerin yüzeyine son şeklini
vermekle kalmamış, kıyıların da karalar
içine sokulan fiyordlar vasıtasıyla şekil
lenmesine sebep olmuştur ; bu dantel gibi işlenmiş kıyıların önünde de irili ufaklı
binlerce ada bulunmaktadır.
Bir kuzey ülkesi olmasına rağmen Finlandiya'da Atlas Okyanusu'nun etkisiyle
nisbeten ılıman bir iklim hüküm sürer.
Ülke toprakları her ne kadar kış mevsiminde kalın bir kar ve buz örtüsünün altında kalırsa da en soğuk ay ortalamaları kuzeyde -1 s. güneyde ise -7 derecenin altına inmez. Yağış miktarı güneyden kuzeye doğru azalır ve güneyde 700
mm. olan yıllık ortalama kuzeyde 400
milimetreye kadar düşer.
Finlandiya, sayısı 60.000' e yaklaşan
göllerinin çokluğuyla ün salmış ve "göl-

ler memleketi" diye tanınmıştır. Sığ ve
kıyıları çok girintili çıkintılı olan bu göller, çeşitli akarsu ve kanallarta gruplar
halinde birbirine bağlanarak büyük bir
sistem teşkil eder. Ülkedeki nehirler kı
sadır. Doğal bitki örtüsü gür olup toprakların yaklaşık üçte ikisi, çoğu çam
cinslerinden ve öteki iğne yapraklı ağaç
lardan (ladin ve köknar gibi) meydana gelen ormaniarta kaplıdır.
1993 istatistiklerine göre Finlandiya'da km 2 başına düşen nüfus yoğunluğu
16,S'tir; bu oran sanayide ileri gitmiş
güney bölgesinde 47'ye çıkarken tenha
kuzey bölgesinde 9'a iner. Ülke nüfusunun dörtte birine yakın bir kısmı( % 23'ü)
Helsinki (% ı O), Espoo, Tampere, Turku
ve Vantaa'nın oluşturduğu beş büyük
şehirde yaşar. Pince ve isveççe'nin resmi dil olduğu ülkede Pince konuşanlar
nüfusun % 93,S'ini, İsveççe konuşanlar
ise % S,9'unu teşkil ederler. Halkın büyük çoğunluğu (% 88, ı) Lutherciler'den,
geriye kalanı Ortodoks (% ı , ı) ve herhangi bir kiliseye bağlı olmayanlardan
(% 9,9) meydana gelir.
Finlandiya· nın ekonomisi esas itibariyle orman ürünlerine ve bunları işle
yen sanayi e dayanır; bundan dolayı Pinler kendilerine bu kadar gelir sağlayan
ormaniara "yeşil altın" adını verirler. Orman işletmeciliğinin en fazla geliştiği
bölge, ülkenin güneyindeki Kymi ırma
ğının çevresinde yer alan kesimdir. iş
lenmiş ve yarı işlenmiş orman ürünleri su yollarının sağladığı ucuz ulaşım
imkanlarından faydalanılarak belli merkezlerde toptanır ve ihraç edilir. Orman
endüstrisinin başlıca ürünleri kereste,
kontrplak, kağıt hamuru. selüloz, kağıt
ve kibrittir. Finlandiya Batı Avrupa ülkelerinin en büyük kağıt kaynağıdır; özellikle ingiltere kullandığı kağıdın büyük
bir kısmını buradan alır. Ülkede endüstrileşmenin çeşitlenınesini engelleyen en
önemli faktör yeraltı kaynaklarının zengin olmayışıdır; doğu taraflarında çıka
rılan bakır ve çinkodan başka önemli bir
maden cevheri bulunmamaktadır. Diğer
önemli ekonomik faaliyet hayvancılıktır.
Ülkede en fazla sığır (1990'da 1.315.000
baş). domuz ( 1.290.000 baş) ve kuzeyde
yaşayan Laponlar tarafından da ren geyiği (240.000 kadar) beslenir. Ayrıca Baltık denizinde balıkçılık yapılır. finlandiya'da toprakların sadece% 9'unun ekime elverişli olması sebebiyle ziraat imkanları son derece kısıtlıdır. Daha çok
ülkenin güneydoğusuna inhisar eden tarım alanının % 40 ' ında ot yetiştirilmek-
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çebe Laponlar'ın ceddi olan yerlileri kuzeye doğru sürdüler. ilk yerleşim merkezlerini köy toplulukları halinde ülkenin batısında kuran bu insanlar. daha
çok eski dünyanın ticaretinde önemli bir
yeri bulunan kürk avcılığıyla uğraştı
lar. Bu arada güneyden başka kavimterin gelmesiyle birlikte iskan yerleri doğuya doğru yayıldıysa da bunların aralarında geniş ıssı z bölgeler olu ştu . 1000
yıllarına kadar burada Finler. Hameliler
ve Karelyalılar adlarını taşıyan üç ayrı
kabile birliğinden başka devlet örgütü
görülmedi. Xl. yüzyılda denizden saldı 
ran Vikingler'le çatışmaya giren Fin kavimleri, sonunda Finlandiya körfezindeki ticari üstünlüklerini onlara kaptırdı
lar. Xll ve Xlll. yüzyıllarda Finlandiya Ruslar. Danimarkalılar ve İsveçliler arasın
da mücadele sahası oldu; bu mücadele
içerisinde dinf açıdan farklı kiliseterin rekabeti vardı. 1249'da Turku'da kurdukları Oorniniken manastırı vasıtasıyla bölge halkı üzerinde hakimiyetlerini hissettirmeye başlayan İsveçliler. yaptıkları seferlerle bölgede güç kazanmaya çalışan
Ruslar' ı geri püskürterek 1323'te onları
Finlandiya ' nın İsveç Krallığı ' nın bir parçası olduğunu kabul etmek zorunda bı
raktılar.

tedir; öteki ürünleri yulaf. arpa, şeker
pancarı ve patates oluşturur.
Başlıca enerji kaynağını, yılda kişi başına düşen miktarla ülkeyi dünyada beşinci sırada tutan hidroelektrik teşkil
eder ; ayrıca zengin turbalıklardan da
(bataklık kömürü) elektrik üretiminde faydalanılır. Ülke içi ulaşımında çok sık olan.
fakat genellikle yalnız yaz mevsiminde
kullanılan su yolları etkin bir rol oynar.
5900 kilometrelik demiryolu ve 76.000
kilometrelik karayolu ağı ile yirmi beş
havaalanı ulaşımdaki diğer imka nlardır.

turizm oldukça gelişmiş ve
artan senelik turizm geliri
1991 yılında 1 milyar 236 milyon doları
bulmuştur. Finlandiya ' nın ihracat yaptı 
ğı ülkelerin başında Almanya gelmekte.
onu İsveç ve İngiltere takip etmektedir.
Sattığı malların % 75 'ini mobilya dahil
ağaç ürünleri oluşturur. İthalatında ise
tüketim malları ve yakıtlar birinci sıra
dadır. İthalat yaptığı ülkelerin başında
da yine Almanya ile İsveç yer alır.
Son

yıllarda

yıldan yıla

II. TARİH

Finlandiya · nın belirlenebiten en eski
tarihi yaklaşık milatta n sonra 100 yılın 
da başlar. Ural-Altay kavimlerinden olan
Finler'in ataları Baltık denizi üzerinden
bölgeye geld~klerinde muhtemelen gö-
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XIV.

yüzyılda

dağınık

Fin kavimleri.

bağlı bulundukları İsveç Krallığı tarafın

dan bir dukalık halinde bir araya getirildi. Devletin diğer bölgelerindeki dukalıklarla aynı statüde olan bu birlik,
Finler'e 1362'den sonra İsveÇ krallarının
seçimine katılma imkanı sağladı. Finlandiya dukalığının başına geçirilen Avrupa ' nın çeşitli üniversitelerinde eğitim
görmüş Turkulu piskoposlar ülke ile Avrupa arasında iliş ki kurdular ve Finler'in
gelişen yeni dinf akımlardan haberdar
olmalarına ve onlardan etkilenmelerine
sebep oldular. Martin Luther'in yeni dinf öğretisi bu yolla ülkeye girdi ve 1548 ·de bu yeni görüşün etkisiyle Yeni Ahid
Fince'ye tercüme edildi.
XVII.

yüzyılın başlarında

Finlandiya Dugücünün doruğundaki . İsveç ' in
Rusya ile yaptığı savaşlar sonucunda topraklarını doğuya doğru genişletti. Fakat
XVIII. yüzyıldan itibaren İsveç'in zayıfla 
ması. Rusya ' nın Büyük Kuzey Savaşı sıra
sında Finlandiya 'yı işgal etmesine ( 17 ı 4172 1ı yol açtı ve yapılan antlaşma ile İs
veç, Baltık eyaletleriyle Finlandiya ' nın
güneyini Rusya'ya bırakma k zorunda kaldı. Daha sonra askeri ve siyası yönlerden
büyük bir gelişme gösteren Rusya İsveç'
le yaptığı yeni savaşlardan da galip çı kalığı.

kınca Finlandiya ' nın tamamı

zalanan Tilsit

Antiaşması

1809'da imile Rusya 'ya

bağlandı.

Finlandiya için büyük önem taşıyan
bu yeni dönemde Çar ı. Alexandre. eski
düklüğün kurumlarını değiştirmeden ülkeyi bir grandüklüğe dönüştü rdü. Bundan sonra 1829'da başşehri Helsinki 'ye
taşınan Finlandiya bir senato ile kendi
kendini yönetti. XIX. yüzyılın ikinci yarı 
sınd a millf bir ordu kuruldu ve Finlandiya Grandukalığı adına para basıldı ( 1865 l
Bu dönemde ülkenin politik, ekonomik
ve kültürel gelişmesi hızlandı. Ancak
Ruslar'ın bu serbest tutumu fazla sürmedi ve XIX. yüzyılın sonuna doğru lll.
Alexandre zamanında diktatö rlüğe dönüşerek Ruslaştırma hareketleri yoğun
laştırı l dı ; önce Finlandiya ordusu dağı 
tıldı ve Rusça resmf dil haline getirildi.
Bu dönem 1917'de Sovyet Devrimi ile sona ererken Finlandiya bağıms ı zlığını ilan
etti (6 Aralık ı 917). Ancak ülke içinde Bolşevikler' in desteklediği sosyalistlerle (Kı 
z ıl o rd u ) Almanlar 'dan yardım gören muhafazakarlar (Beyazordu) ara sında bir iç
sava ş başladı. Nisan 1918 ·e kadar devam eden bu savaş muhafazakarların
zaferiyle sonuçlandı. Bunun ardından
kurulan sosyalistlerin yer almadığı bir
parlamento ile ülke demokratik bir millf
yönetime kavuştu; 21 Haziran 1919 ·da
da cumhuriyet anayasası kabul edildi.
Finlandiya, ll. Dünya Savaşı öncesinde
Sovyetler'le bir sa ldırmazlık paktı imzalanmış olmasına rağmen (ı 932) 1939'da Rus kuwetlerinin saldırısına uğradı.
Ruslar' la tekrar anlaşma sağlandıysa
da Finlandiya ' nın Almanya'ya yakıniaşıp
topraklarına girmesine izin ver mesi ülkenin savaşa katılmasına sebep oldu;
Almanya'nın yenilmesi üzerine de 1947
Paris Antiaşması ile toprak kaybına uğ
radı. Gümrük Birliği ' ne girmekten son
anda vazgeçen Finlandiya, hem Avrupa
Topluluğu ile serbest değişim antiaş
ması olan hem de Comecon ile bağlan
tısı bulunan tek ülke idi. Ancak 1991 'de Comecon resmen tasfiye edilince bu
vasfı ortadan kalktı.
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III. ÜLKEDE İSlAMiYET

Finler'in İslamiyet'le tanışmaları Rushakimiyeti altında bulundukları
yıllara ( 1809-1 917) rast! ar. XIX. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren Tataristan ' ın
ba şşehri Kazan'ın k uzeybatısınd aki Nijni
Novgorod civarında yaşayan Tatar asıl
lı müslümanlar ticaret yapmak a macıy
la Finlandiya topraklarında görünmeye
başladılar. Daha ziyade seyyar satıcılık
la uğraşan bu insanlardan başka , o ta rihlerde Rus ordusunda görev yapan
müslüman askerlerle merkezden gönderilen birtakım müslüman memurlar
da Finlandiya ' nın çeşitli yerlerine dağıl
dılar. Bunlardan bazılarının vefatı üzerine Helsinki'de bir İslam mezarlığı ihdas
edildi ( 1870) Bundan sonra Finlandiya'da
Rusya 'ya göre ticari hayatın daha canlı
ve sosyal imkanların yaşamaya daha elve ri ş li olduğunu gören müslüman taeirler de buraya yerleşmeye başladılar. Finlandiya'ya yerleşen Tatarlar' ın sayısı XIX.
yüzyılın sonlarına doğru 1SO- 200 kişiyi
bulmuştu. Müslümanlar ilk yıllarda pek
çok problemle ka rşılaştılar. Çünkü din,
dil, kültür. örf ve adetlerin tamamen değişik olduğu hıristiyan bir ülkeye gelip
yerleşmişlerdi ; ayrıc a çeşitli şehir ve kasabalarda dağınık yaşadıkları için aralarında tam bir koordinasyon da yoktu.
Herkes bulunduğu bölgede bir şeyler
yapmaya gayret ediyor, bir taraftan da
yeni gelenlerle birlikte müslüman azın
lığın sayısı gittikçe artıyord u . 1917'de

ya'nın

Helsinki 'de islam Merkezi b i nası - Fin landiya

etti. Helsinki'ye 40 km. uzaklıkta bulunan ve şu anda 100 kadar müslümanın
yaşadığ ı Jarvenpaa şehrinde halkın yaptırdığı cami ibadete açıldı 11942l. Yine
savaş sırasında Finlandiya'nın ikinci büleştiler.
yük şehri olan Tampere 'de Tampereen
Ülkelerine dönüş ümidi kalmayan müsIslamilainen Seurakunta adı altında yelümanlar, hıristiyan toplum içinde kayni bir dini dernek kuruldu 11943l. Halen
bolup gitmemek için Fin yasalarının azın
aynı
isimle faaliyetine devam eden ve
lıkla ra tanıdığı haklardan faydalanarak
bir de camisi olan derneğin 1SO civarın
kendi inançlarını ve dinlerini sürdürebilmek amacıyla dini bir dernek kurdular . . da üyesi bulunmaktadır.
Savaştan sonra, yaşanan ekonomik
Suomen Muhammettilainen Seurakunsıkıntıların ve olumsuzlukların yavaş yata adını taşıyan bu dernek 192S yılında
vaş giderilmesine çalışıldı. Bu yıllarda
başşehir Helsinki'de faaliyete geçti ; daFinlandiya ' nın ekonomisindeki yükselha sonra da adı Suomen Islam Seurameye paralel olarak müslümanların dukunta olarak değiştirildi. Öncelikle isrumunda da bir düzelme görüldü. 194S
lam toplumunun karşı karşıya bulunduyılında, gençlerin sportif faaliyetlerini yüğu problemierin halli yoluna gidilerek
rütmek üzere masraflarını Suomen lsnamaz kılı na bilecek ve çocuklara dini eği
lam Seurakunta'nın karşıladığı Urheilutim verilebilecek binalar satın alındı. Hüsevra Yolduz r.y. adı altında yeni bir derkümetle yapılan temaslar sonunda Rus
nek daha kuruldu. Suomen Islam Seuyönetimi sırasında müslümanlara tahrakunta üyeleri kendilerine ve çocuklasis edilen mezarlığın resmen derneğe
rına gerekli olan dini bilgileri cami bündevri sağlandı. Açılan kurslarla çocuklayesinde açılan Kur'an kurslarından alra ve yetişkinle re dini bilgiler verilmesimaktaydılar. Ancak tam teşekküllü bir
ne, Kur'an öğretilmesine başlandı ; ayrı
milli okulla rı yoktu. Fin makamlarıyla
ca ihtiyaç duyulan temel dini ve milli
yapılan temaslar sonunda 1948 yılında
eserler bastırıldı. Ülkenin çeşitli kesimTurkilainen Kansakaulu açıldı. İlkokul seler inde yaşayan müslümanlar Helsinki'viyesinde ve dört yıl süreli olan bu okulye göçerek merkezde toplanmaya ve bir
da öğrenciler ana dillerinin yanında milkoloni oluşturmaya çalıştılar ; özellikle
li ve dini kültür dersleri de okudular ve
de milli ve dini kimliklerini kaybetmeFin okullarına geçiş yaptılar. Fakat yirmek için ellerinden gelen çabayı göstermi yıl kadar faaliyetine devam eden okul
diler. Türkiye ile Sovyetler Birliği'ndeki
yeterli sayıda öğrenci bulunamadığından
Türk cumhuriyetlerinden Reşit Rahmeti
1969 'da kapandı ve bu tarihten sonra
Arat, Sadri Maksudi Arsal, Abdullah Batmilli ve dini bilgilerin Suomen Islam Seuta! Taymas, Akdes Nimet Kurat ve Murakunta bünyesinde açılan kurslarla vesa Carullah Bigi gibi ilim adamlarını darilmesine çalışıldı. Bu faaliyetler halen
vet ederek cemaate yön verdiler.
1960 yılında hizmete giren ve en üst ka1935 yılında Suomen Islam Seurakunta
tı cami olan Helsinki' nin merkezindeki
tarafından Suomen Turkkilaisten Seura
beş katlı İsla m merkezi binasında yürü adı altında ikinci bir dernek kuruldu ; butülmektedir.
Finlandiya' da yaşayan ve
nun amacı daha çok kültürel faaliyetgünümüzde
sayı
la rı 1000 civarında buler i yürütmek, milli kültürü yaymak ve
lunan
Tat
ar
Türkleri,
Türkiye ve diğer
ya ş atm aktı. M as ra fla rı Suomen Islam
İ slam ülkeleriyle her zaman iyi münaseSeura kunta ' nın mütevelli heyeti tarabetler içinde olmuşlar, imam ve öğret
fından karşılanan bu dernek müslüman
men ihtiyaçlarını büyük ölçüde Türkitoplum içinde küçümsenmeyecek hizye'nin
gönderdiği Tatar dilini bilen gömetler yapmıştır ve halen de yapmakrevlilerle
karşılamışlardır.
tadır. 1939 yılında 11. Dünya Savaşı orSuomen Islam Seurakunta, kuruluş
tamını fırsat bilen Sovyetler Birliği 'nin
yıllarında daha çok cep ilmihali türünde
Finlandiya'ya saldırmasıyla başlayan ve
küçük risaleler bastırarak günlük habeş yıl süren Fin - Rus savaşı sırasında
Suomen Islam Seurakunta üyelerinden
yatta bilinmesi gereken İslami bilgileri
askerlik çağına gelenler Rusya'ya karşı
üyelerine ulaştırdı . Eserlerin yazımında
kahramanca savaştılar ve hükümet müsArap harfleri kullanılıyordu . Ancak o tarihlerde Finlandiya'da Arap harfleriyle
lüman halkın gösterdiği vatan severlikten dolayı İslam kabristanına şehidler
yayın yapma imkanı olmadığı için cemaat
üyelerinden Hasan Hamidullah Efendi
için bir abide diktirdi. Savaş yıllarında
şahsi gayretiyle evinde küçük ve basit
dini faaliyetler azalarak da olsa devam

bağımsı z lığın

ilanı ve sınırlardan gırış
kontrol altına alınması üzerine Finlandiya'da yaşayan müslümanlar
vatandaş statüsüne geçerek buraya yerçıkışların
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