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ESIPUHE

Suo*"r, suuriruhtinaanmaahan alkoi tulla kulkukauppiaita Volgan mutkasta satunnai-

sesti ehkä jo 1860-luvun lopulla, mutta vakinaiseksi jäävä muutto pääsi käyntiin vasta

1880-luvulla Ni2nij Novgorodin kuvernementin Sergaðin piirikunnan kylistä. Nämä

turkinsukuiset, tataarin kielen ns. miðäärimurretta puhuvat mokðamordvalaisten naapurit

olivat maanviljelijöitä, jotka samalla harjoittivat kauppaa Kazanissa, Moskovassa, Pieta-

rissa ja kaikkialla Volgan varsilla.

Vähitellen nâitä siirtolaisia asettui Viipuriin ja Terijoelle sekä eri puolille maata

Oulua ja Kemiä myöten. Nykyisin heitä on n. 800 henkeä pääalueenaan Helsingin-Tam-

pereen linja radanvarsikaupunkeineen. Viimeiset saapuivat vasta 1930-luvun alussa.

Kulku- ja torikauppa vaihtui ensin puodinpitoon, sitten menestyksen myötä yhä isom-

piin turkis- ja kangasalan liikkeisiin. Sotien jälkeinen uusi koulutetumpi sukupolvi toimii

jo kaikissa nykyajan ammateissa. Yhteinen kieli ja islaminusko lujittavat siirtokuntaa,

seka-avioliitot ja maallistuminen heikentävät kuitenkin identiteetin omaleimaisuutta.l

Venäjän itämaisten kansojen joukossa turkinsukuiset ovat ylivoimaisesti runsas-

lukuisimmat. Keski-Aasian, Volgan-Uralin ja Kaukasian turkkilaiset kansat omistavat

vanhan jalaajankirjallisen perinteen. Kielelliseltä muodoltaan usein kansanrunouden kal-

taisia muinaisturkkilaisia piirtokirjoituksia on säilynyt Mongoliassa jo 70O-luvulta

alkaen. Jos huomioidaan vain islamilainen, nykypäivään asti katkeamattomana ulottuva

kirjallinen traditio, lähtökohdaksi käy v. 1069 kirjoitettu Keski-Aasian karahanididynas-

tian valtiotaidon käsikirja Qutadgu bilig "Menestykseen johtava viisaus"- Volgan-

tataarienvarhaisimpana kirjakielenä oli ns. tðagataiturkin ja tataarin 1700-luvu1ta lähtien

Keski-Aasiassa kehittynyt sekamuoto, jonka vaikutus jatkui eräänlaisena myöhäis-

tSagatailaisena traditiona 1900-luvun alkupuolelle eli kirjaimiston vaihtamiseen saakka.

Sellaisissakin teoksissa, joiden tittelilehdellä on merkintä "fkirjoitettu] puhtaalla Kazanin

(tai tataarin) kielellä", on vielä runsaasti arabialaisia ja persialaisia lainoja sekä muita

tSagataille tyypillisiä piirteitä.

Vuosisadan vaihteessa Venäjän turkkilaisista juuri Volgan tataarit laativat ja painoi-

vat eniten kirjoja - tuotanto käsittää tuhansia nimikkeitä. Moderni kirjallisuus jaetaan

ajallisesti jaksoihin 1g60-1905 ja 1905-1917, minkä jälkeen seuraa neuvostovaihe.

Hyvän käsityksen Venäjän turkkilaisten kansojen kirjatlisuudesta saa Helsingin yliopis-

ton kirjaston vapaakappaleina kerääntyneestä, länsimailla ainutlaatuisesta Turcica-

kokoelmasta.2

1 Ks. Harry Halén, Islaminuskoisista Suomess a. Teologinen Aikakauskirja 1984.,5, 341-353.

2 Ha.¡y Halén, Handbook of Oriental collections in Finland. Manuscripts, xylographs, inscriptions,

and Rttssian minority literature. (Scandinavian Institute of Asian Studies Monograph Series, 31.)

Bangkok lgiB. -Hany 
Halén, Addenda to the Handbook of Oriental collections in Finland: Turcica'
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Tämä tausta on valaiseva, kun Suomeen siirtyneitten volganturkkilaisten suhteel-

lisen runsas tääIlä julkaistu omakielinen kirjallisuus asetetaan vanhan perinteen luon-

nolliseksi jatkeeksi ja erityiseksi haaraksi. Kyseisen kansallisen vähemmistön kirjallisuus

on kuitenkin jäänyt suomalaisille jokseenkin tuntemattomaksi.3 Yksi sen edustajista,

Hasan Hamidulla, mainitaan kyllä kirjallisuuden historiassa erikoisuutena.

Missään ei ole täydellistä kokoelmaa näitä usein pieniä ja vain yksityisesti levitet-

tyjä painatteita. Suomen Islam-seurakunnan kirjastossa sekä Helsingin yliopiston kirjas-

tossa olevat kokoelmat täydentävät toisiaan, mutta keskitetyin keräelmä on ollut Hel-

singin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksella, joka on jârjestel-

mällisesti pyrkinyt hankkimaan niitä arkistoonsa ja nyt siirtänyt sen sekä siihen liitty-

vän muun aineiston yliopiston kirjastoon erilliseksi kokoelmaksi.

Merkittävä kirjailija ja julkaisija, oman käsipainokoneen omistanut kauppias Hasan

Hamidulla kertoi tâmän kirjoittajalle, eltd hän kyllä aikanaan oli vienyt painonsa tuot-

teita yliopiston kirjaston silloin Snellmaninkadulla sijairureeseen Slavicaan, mutta petty-

neenä lopettaneensa, kun Fennican kortistosta ei sittemmin löytynyt ainoatakaan hänen

teostaan näytettäväksi kazanilaisille vieraille. Monet painatteet olivatkin niin ohuita (alle

48 sivua), ettei niitä luetteloitu, tai sitten ne vain kerättiin erilliseen koteloon erääseen

kirjaston virkahuoneeseen, kun outo kieli ja latinaistenkin kirjainten eräät vieraat piirteet

estivät niiden asianmukaisen käsittelyn. Kansallisbibliografian entinen laattja Pakarinen

yritti kyllä ottaa luetteloon mukaan ainakin sellaiset tataarilaiset painotuotteet, joissa oli

toisintonimike latinaisin kirjaimin.

Kaikissa Suomessa painetuissa julkaisuissa käytettiin aluksi pelkästään perinteistä

arabialaista kirjoitusta, vaikka heti alusta alkaen - ensimmäinen tunnettu julkaisu on

vuodelta lg25 - ainakin nimiölehdellä tai takakannessa oli tavallisesti pâänimike

ääntämistä tavoittelevassa asussa meikäläisin kirjaimin, joskus lisäksi myös suomeksi

käännettynâ. Turkin vuoden 1929 kielireformilla oli pysyvä vaikutus kirjaimistoon niin,

että itse tekstissäkin siirryttiin vähitellen käyttämään siihen sovitettua latinaista

aapistoa. Julkaistiin myös painatteita, joissa sama teksti on rinnakkain arabialaisin ja

latinaisin kirjaimin, jotta eri sukupolvet voisivat niitä yhtä helposti lukea. Silti vieläkään

ei ole kyetty luomaan latinaista kirjaimistoa käyttävälle uudelle kirjakielelle ortografista

normia.a Seuraavassa katsauksessa esiintyy sen tähden vaihtelevia kirjoitustapoja.

Kokonaiskuvan saamiseksi tataarien täkäläisestä kirjallisesta kulttuurista on mukaan

otettu myös suomeksi julkaistuja painotuotteita. Painatteet ovat paljolti tekijöiden

itsensä tai erilaisten yhdistysten kustantamia.

Arabica, Persica and Caucasica. Studia Orientalia 64 (Helsinki 1988),321-351. - A. Battal-

Taymas, La littérature des tatars de Kazan. Philologíae Turcicae Fundamenta II. Wiesbaden 1965,

762-778.
3 Varhaisempi katsaus: Harry Halén, A bibliographical survey of the publishing activities of the Turkic

minority in Finland. Studia Orientalia 57:11 (Helsinki 1919),26 s'

4 Harry Halén, Suomen tataarivähemmistön kielellisestä sopeutumisesta. Språkmöte i Finland. In'
vanclring och språktig anpassning på 1800-talet. / Kielet kohtaavat. Siirtolaisuus ja kielellinen

sopeutuminen 1800-luvun Suomessa. Red. av Leif Nyholm. Helsingfors 1991, s. 13-85. Tarpeel-

lisena uudistuksena kerrotaan, ettâ vokaalimerkki a olisi vihdoin v.2004 hyväksytty ortografiaan.
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Tärkeimmät julkaisij ayhdi stykset

. Suomen Islam-Seurakunta / Fintandiye Cemaati islamiye i Finlandiye Islâm

Cemaatr I Finlandiyri Grima'at-i islamtyäse (1925).

. Suomalais-turkkilaisen kansakoulun kannatusyhdistys / Fin-Türk Halk-

mektebin himaye cemiyeti (1930 perustanut Z. i. Ahsen Böre Tampereella).

. Suomen Turkkilainen Julkaisuyhdistys I Finlandiyädri Türk Ntiíriyat Gäm"iyäte.

. suomen Turkkilaisten seura / Finlandiya Türkleri Birligi (FTB) (1935).

. Tampereen turkkilainen yhdistys (1935)'

. Turun turkkilais-tataarilainen Yhdistys (1938), v:sta 1951 Turun turkkilainen

yhdistys.
. Tampereen islamilainen yhdistys perustettiin 1939 edellisen vastapainoksi etenkin

vähävaraisempia kulkukauppiaita varten, mutta se j äi lyhytikäiseksi.
. Tampereen islamilainen seurakunta Q9a3).
. Jalkapalloseura Altrn Orda ("Kultainen Orda").
. Urheiluseura Yolduz ("Tähti") (1945).

. Turkkilaisen kansakoulun kannatusyhdistys / Türk Halk Mektebi Himaye

Kurumu lTürkflalq Mriktribe llimayä Qurumu (1948).

. Abdulla Tukayn Kulttuuriseura (1968).
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Kotelo

Painatteet j a monisteet

al-cAbð(?), Häsän cAtã' molla Möhämmädu$lÏ, kazanilainen imaamr

. Törek itruglari' (>Turkkilaiset kansat>). Julk. Habibur-Rahman Schakir

Zuhur Tahirin tuella, Tampere s.a.,20 s. - Uusintapainos kazanintataarilai-

sesta teoksesta [1 897?].

Ahsen Böre, Feyzi
. Fince türkçe, türkçe fince cep sözlüþü (>Suomi-turkki-suomi taskusana-

kirju). Sümer Matbaast 1972,97+114+6 s.

Ahsen Böre, Safiye bintü Kemaletdin (1899-1973)

. imam Lütfi El ishaki Hazretleri. Tampere 1945,75 s., kuv.
Toimitettu nide koskee Pietarin muslimien imaamia Lütfi Ìshakia, joka kesällä 1922 tuli
salaa rajan yli Suomeen. Hän jäi kiinni Terijoella, mutta kuoli muutamia vuosia myöhem-

min Istanbulissa ollessaan matkoilla Helsingin moskeijahankkeen nimissä. S. Ahsen Böre

esiintyi myös poliittisena pohdiskelijana artikkelissaan Venäjän sorron alla olevien

turkkilaßten kans oj en tulev aisuus (Helsingin Sanomat 23 .8.1941).

Ahsen Böre, Zinnetulla (Zinetulla) imadütdinugh ( 1 8 86- I 9a5)

. Gani Bay. Terceme Hali mektupleri ve antn hahnda hatireler Huseyenef'

nin firmalari 1846. yil. Tampere 1945,90 s. (>Gani-bay. Elämäkerrallisia

kirjeitä ja niitä koskevia muistoja Huseinovin liikkeistä vuodesta 1846)).

Sisältää mm. kansakoulukiistaan liittyviä kirjeitä. Hasan Hamidulla kirjoittaa Yañaparin

kylän historiassaan: >Yañaparissa syntynyt ja kasvanut Zinnâtullãh Imãdeddrnu$lï Böre oli
Turkin kansalainen, sillâ myöhemmällä iällâ hãn oli luopunut tataarilaisuudestaan ja piti

itseään turkkilaisena. Hân aloitti kirjallisen toimintansa vuoden 1934 vaiheilla julkaisten

kymmenittäin kirjasia latinaisin aakkosin ja yksinomaan turkin tai suomen kielellåi.

Kirjasten ainoana tarkoituksena oli selvitella hänen kiistojaan Suomen muhamettilaisen

seurakunnan hallituksen ja sen jäsenten välillâ sekä tuoda esille itse virallistamansa

Suomalais-turkkilaisen kansakoulun kannatusyhdistyksen yltiöpäinen tavoite aloittaa

koulun toiminta.>>

. Finlandiya Cemaati Islâmiyesin kurmaya muvaffak olsakta Fin-Türk

mektebin açmaya neden muvaffak olmadtk? / Olemme onnistuneet

perustamaan Seurakunnan, mutta mihsi emme ole onnistuneet perustamaøn

suomal ais -turkkilais ta kan s akoulua? T amp er e | 9 43, 43+37 s.

. Türk diti için. Profissör Sadri Malcsudi ve türkler birlikleri hakhnda ufak

fikirter (>Turkin kielen puolesta. Vähäisiä ajatuksia prof. Sadri Maksudista

ja turkkilaisten yhteisyydestä>). Tampere 1945,19 s. - Turkinkielinen

vihkonen Sadri Maksudin samannimisestä teoksesta. Turkissa Maksudia

(Arsal) pidettiin >>kokeneena turkkilaisena rotuteoreetikkona> Ja

>panturkkilaisena ideologinu.

I
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Akr-tokr. Takmaklar. Toim. Suomen Islam-seurakunnan äidinkielen piiri:

Kadriye Bedretdin, Zekiye Hamid & al., kuvittanut Derya Samaletdin'

Finlandiya Islam cemaatr, Helsinki 1989, [15] s. - Riimitettyjä loruja

esikoululaisille.

Aliç, Abdulla (1908-1 944)
. Ebilerge kunakka... (>Vieraisille mummolaan...>). Toim. Fazlle Nasret-

din, kuvitus Derya Samaletdin. Julk. Finlandiya Türkleri Birligi r.y., Helsinki

1983, 34 s.

Arifulla, ibrahim (1 90 1 -1 955)
. Idel-Ural. Piirteitri Volgan turkkilaisten vapaustaistelusta (Helsingin

Prometheus-kerhon julkaisuja 1). Helsinki 1933,22 s'

Turkiskauppias Arifulla toimi ei-venäläisten emigranttiryhmien voimien yhdistämiseen

ja Venäjän alistettujen kansojen vapauttamiseen tähtäävässä kansainvälisessä Prometheus-

liigurru, jonka jäseniä olivat mm. professorit G. J. Ramstedt ja V. J. Mansikka. Ensim-

mäisessä kokouksessa, ns. >>turkkilaisessa illassa>>, Arifulla piti esitelmän otsikolla "Kan-

sojen laillinen itsemääräämisoikeus", joka luonnollisesti oli tulenarka aihe ja herätti monis-

sa levottomuutta.
Saman tekijän poleeminen artikkeli "suomen turkkilaisten nimityksestä" (Suomen

Heimo 1941:7-8, s. 110-11l) on tähdätty turkologian dosentti Martti Räsästä (1893-1976)

vastaan, joka yleismaailmallisen akateemisen käytännön mukaisesti puhuu heistä tataareina.

Kysymys on vieläkin erimielisyyden aiheena. Vanhaa yksiselitteistä nimitystä miíäriri fai

mií iiäritataari on Ruotsissa alettu käyttää virallisesti.

al-Asni(?), Mostaf-a Sihãbi
. Zubdat al-aþIaq (>>Etiikan ydiu). Näköispainos, julk. Tampereen imaami

Habibur-Rahman Schakir, Tampere 1957,26 s. - Vihkonen lapsia varten.

Atasever, Ahmed Naim (s. 1929), Suomen Islam-seurakunnan imaamrna

Helsingissâ 1962-1983. Tuli Turkista jo 1960 täyttääkseen eläkkeelle siirty-

vän W.-4. Hakimin paikan. Syntyjään Kazanin tataateja. Laati muutamia

oppikirjoja seurakuntalaisia varten:
. Ilmthal. Helsinki 1968, 26 s. - Selostaa islamilaisen rukouskäytännön

perusteita, julk. Osman Alin tuella.
. Dm densten FJ-2 (>Uskonnon oppijaksoju). Julk. Finlandiye Islam

Cemiyetr, Helsinki 1910,21,26 s. - Täydentää edellistä.

. Ahlâk bahîslerT (>Moraalin pulmia>). Helsinki 1972, 49 s. - Etiikkaa

opettavaisten kertomusten muodossa.

. Din btllmi (>Uskonoppi)). Helsinki 1913, 6l s. - Islamin viisi tuki-

pilaria.
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Baibulat, Muazzez
. Tampereen Islamilainen Seurakunta: juuret ja historia / Tampere islam

Mahalles: Nigtzt ve tariht / The Tampere Islamic Congregation: the Roots

and History. Tatar tthne tercrme Ölken Ali. Translated in English by Aygül

Baibulat. Tampereen Islamilainen Seurakunta, Jyväskyl à 2004, 283 s.

Biçuri, Feride (myöh. Wahlroos, s- 1944 Harbinissa), opettaja

. Kmnerge Kazan türkleri diytp eytrle (>Keitä kutsumme Kazaninturkkilai-

siksi>). Helsinki 1969,7 s. - Pääpiirteet Volgan bolgaarien valtakunnan

sekä Kazanin kaanikunnan historiasta lapsille Mäntsälän kesäkurssej a vaþ

ten, joita alettiin pitää oman kansakoulun lakkauttamisen jälkeen.

. Uku kitah I-III. Türkçeden tercuma (>Lukukirja I-III. Käännös turkista>).

Helsinki 1969-70,40+71+45 s. - Lukukirja 1-3 lk varten.

Binark, Naile (1940 Korea), opettaja
. Ana tîll hem uku kitabt /-11l o)Äidinkieli ja lukukirja I-IIb). Helsinki 1972-

14,74+89+42 s. - Tel,<stit valittu kazanilaisista teoksista-

. Atalqrsüzr. Helsinki 1976, 1 I I s. - Kazanllaisista lähteistä kerätty 1500

sananlaskun kokoelma, julkaistu kauppias Osman Alin tuella.

. Braz uyla, braz da köl!(>Ajattele hieman ja naurakin vähän!>). Helsinki

1913,35+5 s. 
-Arvoituksia, 

juttuja japiloja'

Çaydam, Önder (s. 1940 izmirissä), opettaja
. Dini biltmner hem vazifelerlblz (>Uskonnon opinkappaleet ja meidän vel-

vollisuutemme>). Helsinki-izmir 1977, 60 s. - Kustantanut Hafiz

Bedretdin 5O-vuotispäivänsä johdosta.

Fück, Johannes, Arabian profeetan riippumattomuus juutalaisuudestø ja
kristinuskosla. Tampere 1937,30 s. - Saksasta käânnetty artikkeli, alku-

teksti >Die Originalittit des arabischen Propheten>>, Zeitschrift der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 90, N.F. 15, 1936, s. 509-525.

Kustantanut Safiye Ahsän Böre.

Hakim, weli-Ahmed (vtill Ahmäd llaktm bey,1882-1910), Suomen Islam-

seuraknnnan pitkäaikain en (1914-62) imaami, tullut Suomeen I 9 1 4.

.Türk balalarini'ñ dln driresläre I-2 (>Turkkilaisten lasten uskonoppi 1-

2>). Helsinkt 1939,64 s.

Haliti, Y acqùb, kazanirÍataarilainen v alistusmi es

. rilm-i hal 2 (>>IJskonoppi 2.)). Näköispainos, julk. Tampereen imaami

Habibur-Rahman Schakir, Tampere 1958, 42 s. - Ilmestynyt alunperin

Kazanissa 1910.

8



a
J

Hamid, sadri (Sadretdin Bedretdinugh Hamid, 1905 Aktuk - 1987), kaup-

pias
. Driftrir 3-5 ()Vihko>). Oulu 1946, 8+8+8 s- - Runovihkosarja.

. Ilaklm (Oulu 1947).123 s., kuv.

. Maðïhrim tiðqanlar (>Kissa ja hiireb). Oulu 1948, 28 s. - Riimiruno.

. Tatar tele (>>Tataarin kieli>) Oulu 1946,8 s. - Riimiruno äidinkielen

kunniaksi.
. Yaz habrirltire (>Kevätuutisiu). Oulu 1948,12 s-

. Zaklr. Oulu 1946, 1 I s. - Riimi köyhästä miehestä'

Riimirunoj a ym. aj ankohtaisista aiheista A4-monisteina :

.IIIenðe yilniñ habrirkire (>vuoden 1950 uutisiu). [oulu 1951], 18 s. -
Anonyymi, ilmeisesti S. Hamidin kásialaa.

. Gomca namãzin uquðilar. (>Perjantaisaarnoju). Helsinki 1976,3 s.

. Hayvanlar dönyasi' l-2,4-6 (>Eläinten maailmu). Helsinki 1977-79.

. Helsinki íöhäre (>Helsingin kaupunkil). Helsinki 1976,6 s.

. Ìr belän hatin I-4 (>Mies ja vaimo 1-4)).Helsinki 1977.

. Mtihrillenen öð yitliq giyiti.íi'(>Seurakunnan triennaalikokous>). Helsinki

1976,4 s.

. Quimalïsüzlcir (>>Yhdyssanoja>). Oulu 1968, 5 s.

. Tugan itdäge süzlör (>Synnyinseudun sanoju). Oulu 1973, 7 s' - N'

i700 aitoa kansankielen ilmaisua.

Riimirunoja arabialaisen kirjoituksen monimuotoisesta maailmasta:

. ll.l Gdührir hrireflär >Jalokivikirjaimeb. Oulu 1972,7 s.

.2. izge hrireftrir >Pyhät kirjaimeb>. Oulu 1972, 9 s.

.3. Alti'n þärefkir >Kultaiset kirjaimeD. Oulu 1973, 9 s.

.6. Enþe häreftrir >HelmikirjaimeD' Helsinki l9'74,8 s.

. 'l . Nurli' häreftr)r >Loistavat kirjaimeb>. Helsinki 1974, 6 s.

Hamidulla, Hasan (1 900-1 988)

Kauppias Hasan Hamidulla (suvun vanha nimi Kulik "Punakuovi") oli koti-

kylässään Aktukissa käynyt kuulun Arifulla-mullan koulua- Hän tuli Venä-

jältä Suomeen 1915 ja asettui 1923 Ouluun sekä Kemiin harjoittaakseen

aluksi kulkukauppaa. Vuosina 1926-27 hän asui Turkissa ja muutti 1950

lopulta Helsinkiin pitäen perheineen vuosikymmeniä Pikku-Roobertinkadul-

la >Tehowatt>-nimistä sähköliikettä.

Hamidulla jutkaisi oman käsipainonsa tuotteina suuren määrän kirjoja ja

vihkosia, lopulta myös moniosaisia koottuja teoksiaan, joissa yksiin kansiin

on koottu varastoon jääneitâ ("artib kalþanlar") painatteita. Teoksissaan

Hamidulla viljelee kotiseutunsa Sergaðin miðäärimurretta, johon on sekoitta-

nut nykyturkkia sekä arabialaisia oppisanoja. Vähemmistön keskuudessa hän

ja serkkunsa Sadri Hamid edustavat pulppuilevaa luomisvoimaa, kansallisen

kulttuurin määrätietoista ylläpitoa ja edistämistä. Heidän tuotantonsa muo-
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dostaakin yhdessä yli puolet kaikesta Suomessa julkaistusta tataarinkielises-

tä kirjallisuudesta.

. Hasan Nizameddtn Hamtdullah ris_ärl(ire / Hasan Hamidulla eserleri,

teolrset 1-5. fHelsinki 1975]. - Hasan Hamidullan kootut teokset 50-vuoti-

sen runonjulkaisutoimi nnan 1925 -75 kunniaksi.

Osa 1:

- Ilham-ytmtçlen I-2. Milðäöe bekin priri qaröïfiï. Ilikayä. I llham yrmt{-

lert. Milceci bilen Peri karcigi. $iarlar mecmuasi. Ilham ytmtslrt' Løhjan

Hedelmrit. Möttriri ja Noita-akka Runokokoelma l-il. Kemi 1945,32 s.

- Va¡ansi'zlik. Köntek hali:q süzkire I Vatansîzlîk. Cosmopolite. Päivtin-

kr onikka. (>Isänmaattomuus>). Jatko runokokoelmasta "Ilham-ylmlslert",

3:s osa. Kemi 1946, 10 s.),

- Küñel ítiüIäse. Giddt, millt, vä dddbl lici\lar. I Küñil çeylesr. sydämen

heijastus. (>Vakavia, isänmaallisia ja kirjallis-taiteellisia runoja>). Jatko

runokokoelmasta "Ilham-yrmtslen",4:s osa. Kemi 1946, 10 s'

- yöräk yalqi'nlarit. GiddT, milll, vä ädäbT íi,i\lar. I Yörek yalhnlart. sydti-

men liekit. (>Vakavia, isänmaallisia ja kirjallis-taiteellisia runoja>). Jatko

runokokoelmasta "Ilham-y1mlslen", 5:s osa. Kemi 1948, 16 s'

- Piqay I Pikay. Runopukuinen kertomus pahamaineisesta akasta. Jatko

runokokoelmaan "Ilham-ytmlslen", 6:s osa. Kemi 1948, 15 s'

- Moñli' tañlar. Giddl, milll, vri dddbî iici'rlar. I Moñh tañlar. surulliset

aamut. (>Vakavia, isänmaallisia ja kirjallis-taiteellisia runoja>)' Jatko runo-

kokoelmasta "Ilham-y1mlslerl", 7:s osa. Helsinki 1949,35 s.

- sünügä taba. Giddl, milll, vä cidtibt íicirlar. I sünüge taba. sammumaan

priin. (>>Yakavia, isánmaallisia ja kirjallis-taiteellisia runoju). Jatko runo-

kokoelmasta "Ilham-ylm1slen", 8:s osa. Helsinki 1951, 20 s.

- Quti'q dörtkire. Giddt, milll, vri ddäbl íi'i\lar. / Kultk dertlert. Punakuo-

vin murheer. (>Vakavia, isänmaallisia ja kirjatlis-taiteellisia runoju). Jatko

runokokoelmasta "Ilham-yrmlslen", 9:s osa. Helsinki 1956,16 s. - Liittyy

>Funakuoviu eli Hamidullan omaan vanhenemiseen.

- Borongi' qartlar süze I Burungt Babailar süzt / Vanhoja sananparsia.

Helsinki 1951, 31 s - Hamidullan keräämiä esi-isien sananlaskuja (651 kpl).

- Täqdlr qarii'nda. Berenðe dönya su$i'iïvaqi'alari'ndan. I Tekdir karçtnda. I

Tuomion edes s ci. Kertomus ens immriis en m.aailmans o dan aj oilta. Helsinki

1950, 69 s. - Hamidulla mainitsee saaneensa käsikirjoituksesta palkinnon v.

1924.

- Ozölgän öm\d I Ozülgen ömid / Katkennut unelma. Helsinki 1960, 90 s'

(käsikirjoituksesta monistettu); 2. p.1973,74 s. - 5-näytöksinen näytelmä.

- N. Rubakin, Tellär tarlþi' I Teller tarihi. Venäjästä tataariksi kääntänyt

Soltãn Raþmanquli. Jälkipainoksen julk. Hasan Hamidulla, Helsinki 1960,36

s. - Kielten yleistä historiaa, alkuteos ilmestynyt Kazanissa 1909.

10



- Möhagir bähete I Mohacir behffi / Pakolaisen onni' Helsinki 1953, 64 s.

- Novelli, jota Hamidulla kutsuu romaaniksi'

-Yoldozlar$a sriyahat I Yulduzlarga seyehat / Retki t(ihtiin. Kemi 1947

(kannet painettu Helsingissä 1950), 77 s. - Tietopuolinen kertomus ava-

ruuden ihmeistä, sepitetty nuorisoa varten Jules Vernen henkeen' Nide on

merkitty osaksi 1, mutta jatkoa ei tullut.

Osa 2:

- Yañapar tarTþi / Yañapar tartht. Aktukin þlcin historia 1667-1919' Hel-

sinki 1954,76 + IV s.

Fazile Nasretdinin tekemâ kommentoitu kâännös on julkaistu Antero Leitzingerin teoksessa

Mishridrit - suomen vanha islamilainen yhteisö. Helsinki: Kirja-Leitzinger 1996, s. 45-

g7. Alkuosan Hamidulla on julkaissut lehdessään Revontulet (1953:4)'

Kyseinen kotiseutukuvaus on pitkän ja vaivalloisen työn tulos perustuen paljossa

kirjoittajan sedän Hisametdin Hamidullan (1864-1949) muistivihkoon ja hänen urazilaisen

uui*onru Hadiçe Alimkizin sekä kirjoittajan oman isän Nizametdin Hamidullan (1863-

t9a0) ja äitinsá Medine Mevlihankizin (1814-1949) sekä muiden vanhojen kyläläisten

mrrisiiiietoon. Eri aikoina kirjoitettujen jaksojen vuoksi se on jäänyt jonkin verran epäyhte-

näiseksi ja sekavasti eteneväksi. Myös ylätyyli ja arkisempi kielenkäyttö vaihtelevat sään-

nöttömästi. Lukijalle hahmottuu kuitenkin kuva asutushistoriasta, mustan mullan kivettö-

mästä maisemasia peltoineen ja vesineen, entisaikain maanomistusoloista, elinkeinoista,

sivistysharrastuksisia, uskonnóllisista oloista ja keskinäisistä kiistoista sekä yhteyksistä

mok5amordvalaisiin naapureihin. Seudun vanhemmasta historiasta ei ole muuta asiakirja-

tietoa kuin maanomistuskirja vuodelta 1078 A.H. (1667). Aktukin kylä perustettiin ehkä

1620- tat 1630-tuvulla. Hamidulla uskoo kantaurosten nimeltä Aktuk, Uraz, Antar, Kizim

ja Kadim tulleen Uralin takaa Länsi-Siperian tataarien mailta Tjumenista, mutta sellainen ci

iovi mi5äärikansan tunnettuun historiaan. Monenlaiset kuulopuheisiin perustuvat tarinat

pyrkivät valaisemaan kansan vaiheita. Erään tarinan mukaan 5000 mi5ääriä piileskeli eri

píoüna Venäjää haluamatta alistua Moskovan tsaarin valtaan. Heidän joukossaan uskotaan

mainittujen kántauroittenkin olleen. He asettuivat vaivihkaa SergatSin seudulle ja alistuivat

lopulta kruunulle, saivat omavaltaisuutensa anteeksi, alkoivat maksaa veroa ja jäivät aloil-

leån. Monet kylälle tärkeät tuulimyllyt ja ryynimyllyt tulevat tutuiksi, samoin koko kylän

olkikattoisine taloineen 1837 hävittänyt tulipalo ja vuoden 1877 tuhoisa, isoja jäälohka-

reitakin kylvänyt valtava raemyrsky, joka jäädytti pellot ja kaatoi viljan' Toistuvien palojen

lisäksi toisinaan saffuvat pitkálliset kuivuudet uuvuttivat ja köyhdyttivät kyläläisiä. väki-

luvun kasvaessa oli useinìähdettävä talveksi kaupunkeihin kaupustelemaan' Monet perheet

muuttivat lopulta kokonaan suuriin asutuskeskuksiin elääkseen siellä kaupalla' Alunperin

kylässä oli vain parikymmentá taloa, mutta 1920 niiden luku oli jo lähes 580, väkeä yh-

teensä kolmisen tuhatta.

- Hayrülnisa. I HairüIn¿sø. 4-osainen näytelmä (Drama)' Kemi 1944, 90 s.

- Ìsem könkire kalendari'. I Istm könlert kalendart. Musulmanien nimipäivri

kalenteri. Kemi 1948,52 s. - Suomalaisen nimipäiväkáytännön ottamisek-

si myös tataarien parissa käyttöön, mutta tarkoitus jäi saavuttamatta.

Kirjassa on teksti myös suomeksi.

- Ìsm-i eca?am. I Ismü eozam (>Ylevin nimi>). Julk. Hasan Hamidulla, Hel-

sinki 1955, 16 s. - Näköispainos kazanilaisesta originaalista, arabian-

kielinen.
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- Vaq sürökir htim docalar. I Uak Süreler hem Duolar- Rukouksia. /
(>Lyhyet suurat sekä rukouksia>). Helsinki 1964,36 s. + Yasln-i ítirrf. I

Yasin. 36:s Süre (Koran). ()y,s, Koraanin 36. suura>). Helsinki 1966,12 s'

- Näköispainos kazanilaisesta originaalista, arabiankielinen.

- Yaña lman íartï häm belemtekkir I Yaña iman çarn hem blîmlîkler' Us-

konnon ehdot. Toim. Hasan Hamidulla. Kemi 1944,71 s. - Islamin alkei

den käsikirja. Julkaisija mainosti kirjaa sanomalehdissä pyytäen samalla tie-

toja sotavankeuteen joutuneista uskonveljistä, jotta voisi heillekin toimittaa

sitä suuresta painoks estaan tuhansittain lahj ana'

Osa 4 (Artib qalganlar / Artib knlþanlar >Jâljelle jääneitb):

- Gomra þotbättire I. I Cuma hotbalart /. Helsinki 1974,76 s. - Kym-

menen perj antaisaarnan kokoelma, syntyi Hamidullan toimiessa Suomen

Islam-seurakururan vt. imaamina.

-Väcailar, þotbrikir. Gom'a þotbriltireneñ dtivømi" I Veazlar, hotbalar'

Cuma hotbalarmtn deyamt 2-6. Helsinki 1974, s- 77-136. - Edellisen täy-

dennys.

- Vaq sürtikir hrim docalar. I Uak Süreler hem Duolar. Rukouksía' /
(>Lyhyet suurat sekä rukouksia>). Helsinki 1964,36 s. + Yasln-i írirtf. I

Yasin. 36:s Süre (Koran). (>fs, Koraanin 36. suura>). Helsinki L966,12 s.

- Namaz (>Rukous>), Julk. Hasan Hamidulla, Helsinki 7973,8 s. - Kuvi-

tettu opas rukouksen oikeaan suorittamiseen'

Osa 5 (Artib qalganlar / Artib kalþanlar >>Jdljelle jääneitb):

- Hagg hatirrilcire. I Hac hatireleri. Pyhtinmaan muistoia 1-2. Helsinki

1968,lg7l, 100, 94 s. - Hasan Hamidullan pyhiinvaelluksesta Mekkaan.

- Gom'a þotbriläre I. I Cuma hotbalan /. Helsinki 1973,76 s'

-Vrjcailar, þotbriltir. Gom"a þotböltireneñ dävamï. I Veazlar, hotbalar'

Cuma hotbalanntn devamt 2-6. Helsinki 1974, s' 71-136'

. Ìlham yimeiltire I llham ytmislert, l-10 kism. I :nðe !üz' e. 1925-1945 mçi

yillarda yazilgan çiyrlar ciymngi. Latin harflerm artdtrtb 2 mçt bastm

Hetsinki 1969, / Ilham yimtçleri. $iyvtar(>>Lahjan hedelmät' Vuosina 1925-

1945 kirjoitettujen runojen kokoelma, osat 1-10. Latinalaisin kirjaimin täy-

dennetty 2. painos, Helsinki 196b), vol. 1. Helsinki 7970,308 s. - oma-

e1ämäkerrallisen runokokoelman uusi laitos, jossa teksti rinnakkain sekä

arabialaisin että latinalaisin kirjaimin, jotta sekä nuoret että vanhat pystyisi-

vät sitä lukemaan. Otsikko viittaa tekijän pulppuavaan luomisvoimaan'

Kokoelma koostuu valikoimasta moneen kertaan julkaistuja runoja, enim-

mäkseen vailla välititteleitä. Myös järjestys poikkeaa Ilham ytmiçlercsatjan

numeroinnista. Lopussa s. 295-307 ilahl Sicirlar, runoja tekijän 1970 suo-

rittamalta pyhiinvaellusmatkalta.
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. Vazlcyrit eðendri. I Vaziyet içinde. $iyrlar. Ilham Yimtçleri $iytrlar
C iymn gintñ dev ami. (>Tilanteen mukaan. Runoj a. Jatkoa runokokoelmaan

"Lahjanhedelmät'1>), Helsinki 197 3, s. 3 4l -31 4.

.Yörrik ärnüläre. Si.rltire I Yörek Ernülert. (>Sydänsuruja. Runoja. Jatkoa

runokokoelmaan "Lahjan hedelmät">>), Helsinki [ 1 980], s. 31 5-407 .

. Hayrünnisa. / Hairünnisa. Neljä osainen nriytelmä. Kemi 1943, 90 s. -
Hamidullan ensimmäinen kaunokirjallinen teos.

. Qur',dn-i kerTm. $ongi 30nðïparä (>>Pyhän Koraanin viimeinen eli 30.

jakso>). Julk. Hasan Hamidulla, Helsinki 1968, s. 519-540. - Koululaisia

varten painettu vihkonen.
. Yaña îman íarti' hcim belemleklcir I Yaña iman çarfi hem blîmlîkler-
(Jskonnon ehdot. Toim. Hasan Hamidulla. 2. laajetttettu painos Helsinki

1968, 103 s.

.Triqd.lr qaríi'nda. Berenðe dönya sugïíini'ñ qanlïfadicalari'ndan. I Tekdtr

kar S mda. T uomion titir e s s ö. Katastr ofaalinen kertomus I maailmanso dan

ajalta. [2.p.] Helsinki 1973,57 s.

. Borong| qartlar süze. I Borungt kartlar süzt. 2. p. Helsinki 1977,37 s.

. Qaraq. 3 prirdridö. / Karak. 3 perde. (>varas. 3-näytöksinen>). Helsinki

1974,14+12 s. - Komedia.
. Tatar haliq dirlarï häm moñlari' I. I Tatar halik moñlart I (>Tataarien

kansanlauluja ja sävelmiä 1>). Helsinki 1975,67 s.

. Aldl'm birdem. Avi'l toyi'. 3 prirdrile. I Aldîm birùm. Avîl Toyî. 3 perdeh.

(>Kosinta. Kylähäät. 3 -näytöksineu). Helsinki 197 6, 24 s.

. Yasln-i íerlf. I Yastn, 36:s Süre (Koran). Helsinki 1966, [12] s.

. Ìsm-i ecaTam. I Ismü eazam (>Ylevin nimi>). Julk. Hasan Hamidulla, 1.-3'

p. Helsinki 1955,1968, 1981, 16 s.

. Latinða döröst uqur ööön namaz sürtiltire Ramazdn ayï hörmritenti. I

Latinça dörost ukîr öçön Namaz syreleri. Julk. Hasan Hamidulla, Helsinki

1976, 8 s. - Foneettisesti latinaisin kirjaimin laadittu opas arabian oikeaan

ääntämiseen.
. Töbarek. Átmatatc süräse. I Tebarek. Kor'an: Elmelek süre (Kotaanin 67.

suura). Julk. Hasan Hamidulla, Helsinki 1978, 8 s'

. Finlandiyri möselmanlari'ni'ñ telefon katalogi' I Teleþn katalogt / Suomen

Musulmanienpuhelinluettelo. Helsinki 1971,27 s.;1974,45 s.; 1980, 51 s.

. Nik alay? Yazuðini'ñ üz tärgümri-i halendän. Finlandiyri möselmanlari'niñ

tartþ materiallari' I Nik alay? / Miksi niin? Tekijän oma ekimcikerta.

(>Aineksia suomen muslimien historiaan>), l-4: Helsinki 1962-68, 6-1:

Helsinki 1977. - Kuvitettu muistelmasarja, jossa Hamidulla tarinoi omasta

j a kansansa siirtolaisuudesta.
. Baslmtçe kalganlar / Basilmi'yða qat$anlar (>>Painamatta jääneitä>).

Helsinki s.a.,42 s. - Esittelee mm. Hamidullan taustaa ja julkaisutoimintaa.
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5 Hanali, Mutrammad al-Rahim

Tarlþ-i änbiya' /(>Profeettain historia 1>). Helsinki 1951, 22 s. -
Näköispainos kazanissa ilmestyneestä vihkosta.

Headley, Rowland George Allanson Allanson-Winn ( 1 8 5 5- 1 93 5¡ : >Al-Hajj

Lord Headley) : >El-Forooq>, omalaatuisen englantilaisen lordi
. Hercirimiseni Islamiin. Suom. [Georg Pimenoffl, Tampere 1931, 152 s. -
Alkuteos >A l|/estern awakening to Islamt KustantanutZ.I. Ahsen Böre,

j aettu hyväntekeväisyystarkoituksiin.

Kadiri, Saniye lffet($aniyä cilf(it Qadirl,1899 Õistopol - 1957 Ankara),

runoilija ja kirjailija, Zakir Kadirin puoliso, sepitti näytelmiä harrastajateatte-

rille.
. Tormoi közgese. Drama 4 pärdädti (>Elämän kuvastin. 4-näytöksinen

näytelmb). Helsinki 7937,64 s.

Kadiri, Zakir (Z,akir Qadirl, 1877 Samara - 1955 Ankara)

Z.Kadiri julkaisi uudelleen Kazanissa painettuja omia oppikirjojaan toimies-

saan Suomessa kansallisten kurssien opettajana. Lähti sodan tieltä Lapin

kautta maasta pois.
. Dln sabaqlari'I nðe vä II nðe kisrik. I: Tnanu (lman),lI: aruli'q (tähardt)

(>Uskonnon oppijaksoja. I: usko, II: puhtaus>). Helsinki 1938, 34 s. -
Uskonopista j a rituaalisesta puhtaudesta alkeiskoulun 3 -luokkalaisille.
. Dîn sabaqlari' Iil nðe kisök: namaz. (>Uskonnon oppijaksoja. III: ruko-

us>). Helsinki 1938, 54 s. - Rukoilemisen opas 4-luokkalaisille.
. Türk tarlþl sabaqlari'I nðe kiscik (>>Turkkilaisten historian oppijaksoja I>).

Näköispain os, F inl andiy ri T ür k N öí r iy at G tim" ii rit e (Suomen Turkkilainen

Julkaisuseura). Helsinki 1938, 52 s. - Alkeiskoulun 4-luokkalaisille ja

aikuiskursseille.

Karvonen, Kari & ilhan Hamid, Suomen Islam-seurakuntq 1925-1975.

Helsinki 1915,47 s. - Seurakunnan 50-vuotiset vaiheet runsaasti kuvitettu-

na juhla-albumina.

Kaya, Abdurrahman, imaamin virkaan Turkista 1983 kutsuttu Eskiqehirin

lukion lehtori, syntyperältään Krimin tataati. Laati useita huolella tehtyjä

käytännön opaskirj oj a:

. Hattn-ktzlar öEn meyú yuu hem kefinleei (>Ruumiinpesu ja vainajan puke-

minen koskien naisväkeb>). Helsinki 1984,12 s.

. iman Sartlan (>Uskon ehdob>). Finlandiya islam Cemaati, Helsinki 1988,

108 s.

. Ìman ve ibadet (>Usko ja jumalanpalvelus>). Finlandiya islam Cemaati,

Helsinki 1986, 161 s.
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. islam $rtlan (>Islamin ehdot>). Finlandiya islam cemaati, Helsinki

1989, 203 s.

. Ìslamda ahlak (>Moraali islamissa>). Finlandiya islam Cemaati, Helsinki

1991,312 s.

. islamda aile vazifelørz (>Perhevelvollisuudet islamissa>). [Helsinki 1983],

5s.
. Meytlerge kary vazifelertblz (>>Velvollisuutemme vainajia kohtaan>).

Helsinki 1984, 16 s.

Koraani. Opastus ja johdatus pahan hylktitimiseen ja hyvrin valitsemíseen.

Z. i. Ahsen Bören kustannuksella, Tampere 1942, 799 s.). - Koraanin

ensimmäinen suomennos, englanninkielisestä versiosta tehnyt Georg

Pimenoff. Kieliasun tarkistanut lehtori Jussi Ahtinen-Karsikko. Painosmäärä

lienee ollut 5.000 kpl.

Kälãm-i ðärif. Qur'an-i kärlm I Kur',ani kerim. Julk. Hasan Hamidulla &
vaimonsa Ömmeigölsöm (Gölsöm/Gülsüm) Hamidulla, Kemi 1943, 551+8 s.

(20.000 kpl) - Fotomekaanisesti pienennetty näköispainos v. 1897

Kazanissa ilmestyneestä arabiankielisestä Koraanista. Sen oli määrä juhlistaa

Hamidullan isoisän Suomeen tulemisen 75-vuotismuistoa ja sitä jaettiin

ilmaiseksi sotavangeiksi jääneille muslimeille Suomessa ja Saksassa.

Kälãm-i ðärif. Koran kerím / Koraan. Julk. Hasan Hamidulla, (näköispai-

nos) Helsinki 1969,551 s. - Hamidullan isoisän Suomeen saapumisen 100-

vuotismuistoj ulkaisu.

Leitzinger, Antero, VTM
. Mishriörit- Suomenvanha islamilainenyhteisö. Helsinki 1996,278 s

Maks u di, Ahmed Hadi (Ahmä d H a dî M a q s udl, I 8 67 - | 9 4 l), kazanintataan-

lainen valistusmies
. Rtizci, zäkat vti hadd (>Paasto, almut ja pyhiinvaellus>). Näköispainos,

Helsinki 1952,45 s.) - 5. osa kokoelmasta, joka esittelee islamin viittä

peruspilaria.

Murtasin, Gibadulla (Gubaidull a) (c U b aidullah Murtazin, 189 5 Turkestan

- I 9 6 8), Suomalais-turkkilais en kansakoulun op ettaj a

. Tel sabaqlari' I (>Kielen oppijaksoja 1D). Turkkilaisen kansakoulun

kannatusyhdistys, Helsinki 1950,29 s. - Äidinkielen opetusta varten.

Nasretdin, Fazile, HUK
. Süz tözlll{l (>>Sanarakenne>). Järvenpää 1986, 18 s'

l
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. Süzllk tözlllçl (>Sanaston rakenne>). Järvenpää 1986, 21 s.

. Cömle tözlllEl (>Lauserakenne). Järvenpää 1986,26 s.

. (& Ferah Alautdin) Kece bllen sank. Tatar haltk ekiyeli (>Vuohi ja lam-

mas. Tataarilainen kansansatu>). Järvenpää 1981, 22 s. - Lainattu Galimjan

Ibrahimovin teoksesta Tarap xarrbrK 
'r4arbr. 

ernruap 1 (Kazan 1977).
. (& Ferah Alautdin) Eteç patça. Tatar haltk ekiyerl (>Kukkokuningas. Ta-

taarilainen kansansatu>). Järvenp aä 1982; 2 8 s.).

Ostã2-i ðähir Musã Gãrullãh haårätläre haqqïnda mölãþaTatar (>Kuu-

luisaa opettajaa, kunnianarvoisaa Musa Carullahia koskevia mietteitä>). Suo-

men Muhamettilainen Seurakunta, Helsinki 1950, 33 s. - Kazanintataari-

laista valistusmiestä, teologia ja kirjailijaa M. C. Bigiä (1875-1949) muiste-

leva moniste. Bigi kavi 1920-luvulla imaami Lütfi ishakin kanssa Tampereel-

la ja tutustui maaseutuun sekä teollisuuteen. Maa näytti hänestä paratiisilta,

etuoikeutettuj en ihmisten onnelalta.

Remijev (kirjailijanimi >Derdmend>), Zakir (1859-I921),kazanintataarllai-

nen ki{ailija
. Koyaçntñ nurlart. Hikaye. (>Auringonsäteet. Kertomus>>). Toim. Kadriye
Bedretdin, Zekiye Hamid ym., kuvitus Derya Samaletdin. Finlandiya islam
Cemaaí, Helsinki 1989,24 s.

Sadik, Huseyin/Hüseyin/Husein (Hüseyin Sadi'q, 1906 Aktuk - 1973

Hki), kauppias, Järvenpään imaami. Kuvaili siirtokunnan erâän merkittävän

tukikohdan syntyä Kinnarin alueelle artikkelissaan Jcirvenpririn turkkilaiset
(Koulujen kauppala. Tämän vuosisadan Järvenpäätä. Hyvinkää 1953, s.

197-r99).
. Milll tidtibiyat parðalari'(>Otteita kansalliskirjallisuudestu). Järvenpää

1953, 5 s. (44-moniste).

Samaletdin, Derya (toim.)
. Milli aglartbtz (>Kansalliset ruokalajimme>). Finlandiya Türkleri Birligi,
Helsinki 1990,36 s. - Tataarien perinneruokien reseptejä.

Soukkan, Osman Ali (1903 Turkki - 19'15 Tukholma), opettaja
. Duygu tolkunlart. Edeh rcttmm íur crymttgt l-2, 3 (>Tunnekuohuja.

Kirjallinen ja yhteiskunnallinen runokokoelmu). Kerava t946, 38, 28 s.

. Duygu dalgalan. Edeh rcttmu çur mecmuast 4,5 (>Tunteiden aaltoja.

Kirjallinen ja yhteiskunnallinen runokokoelma>). Kerava l94l -48,30, 45 s.

- Jatkoa edellisiin.

Süzhk. (>Sanakirja>). Julk. Finlandiya Türkleri Birlig r.y., Helsinki s.a., 28

s. - Pieni sivistyssanakirja, luettelo arabialaisista ja persialaisista laina-

sanoista suomen- tai tataarinkielisin vastinein.

t6



8

Sara'it al-imán (>Uskon ehdob). Toim. Tampereen Islam-seurakunnan

imaami Habibur-Rahman Schakir, [Tampere] 1966, 24 s. - Uusintapainos

kazanilaisesta julkaisusta, kustantanut Hadice Arifulla miehensä ismail
Arifullan kuoleman 3-vuotismuistoksi.

S ar et, S áh er, kazanirúataarilainen v ali stusmi e s

. cAsi'r-i säcadrit (>Onnen aika>). Näköispainos, Helsinki 1951, 64 s. -
Kertoo Profeetan elämästä ja islamin synnystä. Julkaistu Kazanissa ainakin

jo 1909.

Tahir, Zuhtx (1 900-1 961)

Julkaisi ensimmäisen ulkopuolisille tarkoitetun yleisesityksen Suomen

muslimien vaiheista:
. The Muslims of Fínland Helsinki1955.29 s.

. Fínlandiya Türkleri. Helsinki 1955,16 s. (10 kuvaa)

. Li-nacrifa al-daliyat øl-islamlya fi Finlanda. 1975,17 s. - Arabiankieli-

nen versio.

Tatarica. Studia in honorem Ymär Daher anno MCMLXX sexagenario.

Edendum curavit Abdulla Tukain Kulttuuriseura r.y. Vammala 1987.375+2

s. - Kokoelma sekalaisia artikkeleita.

Tuganay, Geyher (Gevher/Gäühär Niymetullah Baterschina, s. 1911

S amara), turkiskauppias
. Griühär flanim Tu[anayni'ñ iici'r mädmucasi'1-2 (>Rouva Geyher Tugan-

ayn runokokoelma I -2>>). Tampere 191 0, 99+104 s.

Tu kay, Abdultah (c Ab dull ah T uq ay I T uq ay ef , 1886 -1 9 1 3)
. M(iktdbdö milll ädribiyat driresldre (>Kansalliskirjallisuutta kouluille>).

Helsinki 1953,I31 s., kuv. - Suomalais-turkkilaisen kansakoulun kannatus-

yhdistyksen julkaisema näköispainos tataarien kansallisrunoilijan Abdullah

Tukayn toimittamasta lukemistosta. Julkaistu koulun 6-vuotisjuhlan mer-

keissä ja jaettu lahjana. Painatuskustannuksista vastasi Ismail Arifulla 70-

vuotispäivänsä kunniaksi.
. Abdulla Tukay çigrlan (>Abdulla Tukain runoja>). Toim' Huseyin

Sadik, Helsinki 1969,I02 s. - Julkaistu Osman Alin tuella.

Täfsir-i Nocmâni I I Koran tefsiri 1 (>Nucmãnin kommentaari Koraaniin

1>) Helsinki 1958-59, 390 s. - Kuuluisan kommentaarin alkuosa, näköis-

painos Kazanissa v. 1911 tehdystä laitoksesta, julkaissut Hasan Hamidulla

imad Samaletdinin (1 880- 1 967) tuella.

l'l



Uqu kitãbi I (>Lukukirja b). Julk. Suomen Islam-seurakunta, Helsinki 1935,

5l s.

Uqu kitãb'i II (>Lukukirja Ib). Toim. Saniye Ìffet Kadiri, julk. Suomen

Islam-seurakunta, Helsinki 1 938, 60 s.

Yrldrnm, Enver, kutsuttu 1976 Turkista apulaisimaamiksi

. Islamin opin perustietoa. Suomen Islam-seurakunta, Helsinki 1984,47 s.;

2. p. 1986;3.p. 1989. - Seurakunnan tarpeisiin laadittu kaksikielinen

vihko.
. Hotbeler (>Perjantaisaarnoju). Finlandiya islam Cemaati, Helsinki 1994,

247 s.

nnrte (>Aapinen>). Julk. Suomen Islam-seurakunta, Helsinki 1935, 51 s. -
Lahj ana j aettu lukemisto.

9 Lauluja

Bikmohammetov, $eüket, Baõkiriassa asuva vieraileva tataarilainen kuoron-

johtaja.
. Børuñ crlar (>Meidän laulumme>>). Helsinki: Finlandiya Türkleri Birligi

r.y. 1980, 460 s. - Kattava, nuoteilla varustettu laulukokoelma'
. Buntñ cvlar 11(>Meidän laulumme II>). Helsinki: Finlandiya Türkleri

Birligi r.y. 2000, 442 s. - Jatkoa edelliseen.

. Cr defte4 (>Lauluvihko>).FTB: [2.p. Helsinki 1976],50 s. - 77laulua.

. Cr ktsem arttlù (>Laulutaskuni repesi>). Toim. Fazlle Nasretdin ja Say-

nur imaditdin, kuvitus irhan Nisametdin. Finlandiya islam Cemaati, Helsinki

1988,21 s.

. lCtrlarfHelsinki 1967,l7 s. [A4-moniste] - 57 laulun sikermä'

.lCrlarfHelsinki s.a,,2l s. [A4-moniste] - 67 laulun sikermä'

. crrhyk brge (>>Latletaan yhdessb). Toim. Ölken Ali & Adile ja Derya

Samaletdin. FTB, Helsinki 1990,64 s.

. Hahk köylen. Piano ve keman öçön. ihnçt defter. (>Kansanlauluja pianol-

le ja viululle. 2. vihko>). Finlandiya Türkleri Birligi r'y., Helsinki 1952, 14 s-

- Jouko Tolosen sovittamia tataarisävelmiä'
. Kistik milll íicir vö þirlar L (>Pieniä kansallisia lauluja ja runoja I>). Tam-

pere 1956. - Kerännyt ja julkaissut kauppias Aisa Hakimcan'

. Sandugaçtm sin de sayra. Balalar öçln arlar. (>Laula sinäkin satakiele-

ni!>). Toim. $eüket Bikmohammetov, Saynur imaditdin j aFazlle Nasretdin,

kuvitus irhan Nisametdin. Finlandiya islam Cemaaü, Helsinki 1990, 98 s.
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10 Lehtiä

11

Aq yul I Ak yut / valkoinen tie, l-63, Oulu 1967-77. Iulk. Sadri Hamid. -
Termi ak yul voidaan ymmärtää toivotuksena: >Valkeaa t' vaivatonta tie-

tä!>. Molemmissa lehdissä on paljon piinoskuvin valaistuja kertomuksia

turkkilaisten kansojen historian ja kansatieteen alalta, riimikronikoita, sana-

leikkej ä, numismatiikkaa Ym.

Balalar bakçasrnda (>Lastentarhassa>) l98l :l -2 - - Lastenlehti seurakun-

nan leikkikoulun tarpeisiin. Toim. Feride &'Fazlle Nasretdin, Akif Beshar,

Okan Daher, Zel<rye Hamid ja $amil Nasretdin.

Brldrrrç I BlldTrlç I Beldereí (>Tiedonanto>). Helsinki 1948:1, 1950:2-4,

197 9 :y anv ar. Julk. Suomen Islam- seurakunta, myöh. Suomen Turkkilaisten

Yhdistys (FTB). - Seurakunnan virallinen äänenkann attaja'

Finlandiyä islam Måigälläse I Finlandiye Islam Mücellesi (Mecellesi)

(>Suomen islamilainen aikakauslehti>), 1-6 (laajuus 20-28 s.), touko-syys-

kuu 1949. Vast. toim. Fatih Arat, julk. Tampereen Islam-seurakunnan imaa-

mi Habibur-Rahman Schakir. - Sisältää uskonnon ohella kansallisia ja

kulttuuriin liittyviä kysymyksiä.

istam mä!älläse I Islam mecellesi 1950:I-7, l95l:8-11. Julk. kauppias

Ymär Sali ja H.-R. Schakir. - Jatkoa edelliseen.

Maþallä þabärtäre I Mahatte haberleri I Mehelle haberleri / Seurakunnan

tiedo(i)tuksia t-29 (Helsinki 1949-64),uusi sarja 1-3 (Helsinki 1966-70). -
Ilmestyi epäsäännöllisesti vuoteen 1970 saakka, minkä jälkeen se lakkasi.

Lehteä toimittivat eri aikoina opettaja Gibadulla Murtazin, Zimet Alkara,

Osman Ali ja Huseyin Sadik. Alkoi ilmestyä jälleen syksyllä 2004 tabloi-

dikokoisena sanomalehtenä.

Simat oðqonlari I $imat oçkunlan I Revontul¿l. Julk. Hasan Hamidulla,

Kemi 1945:7, l94l :2, Helsinki 1952:3, 1953:4, 1 955 :5, 1965:6, I97 0:111,

1977:l).- >Silloin tâllöin ilmestyvä kansallis-sivistyksellinen, uskonnolli-

nen, seurakunnan jäsenten äänenkannattaj a>.

Tatar ðãcire cAbdullãh Tuqay / fa6òyn"na Tyrcaú 1886. 1913. No 1,

Tampere 1969. Julk. H. R. Shakir. - Lehden kaltainen, nimensä mukaisesti

keskittyy tataarirunoilij a Abdullah Tukaihin.

t9



12

Tavið / A'rini. [Oulu] 1967 1-6. Julk. Sadri Hamid. - Lehti lopahti jo aloi-
tusvuonna kuuden 3-4 -sivuisen numeron jälkeen.

Yeni Turan. Orgøne de défense national des peuples du Turan des Turks
(>Uusi Turan>) No 9, Helsinki 1933. - Toim. Mehmet Sadrk (Mtiþmrid
Sadiq,s.1895).

Suomessa tilapäisesti oleskellut kansallismielinen azerí. Sadikin oli Turkista Suomeen
yksityisopettajaksi hankkinut Zinetulla Ahsen Böre, Turan-lehden julkaisija. Lehden oli
määrä ilmestyä kuukausittain yhden markan huokeaan hintaan, mutta hanke jäi kolmeen
numeroon, kun sitä ei yleensä haluttu tilata. Sadikin toiminta herätti sen verran ristiriitoja
siirtokunnan keskuudessa, että hän Kreikkaan siirtyneenä ei enää 1935 saanut viisumia
Suomeen.

Varia

Suomen Islam-seurakunta. Sotaveteraanit. Helsinki 1992, 12 s. (I4
kuvaa).
Kertoo yhteisön osallistumisesta viime sotiin. Julkaisun kautta seurakunnan hallitus ter-
vehti yhteisön veteraaneja ja heidän omaisiaan itsenäisyyden 75. juhlavuonna. Kunniasijalla
ovat heidân 1 0 sankarivainajaansa. Sotaveteraanirahasto perustettiin I 987.

JAPANIN TATAARIPAKOLAISTEN JULKAISUJA

Bikbulat, S.
. Islam ta'rlþe. Tokyo 1932,125 s. - Islamin historia alkeiskoulun 4-luok-
kalaisia varten.

Häftyek-i ðärif (>Pyhä Koraanin seitsemännes>). Qazan A.H. 1313 [1894],
repr. Tokyo 1931, 173 s.

al-Qur'an al-karrm (>Pyhä Koraani>). Mohammedan Printing Office,
Tokyo 1934, 574 s. - Tokion ja Keion islamilaisten seurakuntien julkaise-

ma. Lahjoittanut Hamsä Kayenukin perikunta.

Maqsùdi, Ahmäd Hãdï
. cAqã'id. clbadat-i islamlyä mri'þmucäseneñ berenðe þüz' (>>Uskonnon

perusteet. Islamin uskonoppikokoelman 1. osa>). Tokyo 1930, 29 s.-
. Taharät. clbadat-i islamlyä mri'lmucäseneñ ikenðe !üz'e (>Rituaalinen

puhtaus. Islamin uskonoppikokoelman 2. osa>). Mohammedan Printing
Office, Tokyo 1930,21 s.
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