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etmeleri kainattaki sebep- sonuç ilişkisini 
düzenleyen "sünnetullah"ın yorumuyla 
yakından ilgilidir. Esasen Allah'ın belli so
nuçları belli sebepler vasıtasıyla yarattığı
nı inkar etmek isabetli görünmemekte
dir. Bu bakımdan insana ait fiiller için de 
bir sünnetullah bulunduğunu söylemek 
ve bunu fiilierin doğrudan doğruya de
ğil insan vasıtasıyla yaratılması tarzın
da yorumlamak mümkündür. 

Şunu da belirtmek gerekir ki ihtiyari 
fiillerle ilgili tartışmalar daha çok teorik 
bir önem taşır. Pratik hayatta hemen 
hemen bütün insanlar kendi kudretleri 
dahilinde bulunan fiilierde hür ve ser
best olduklarını kabul etmekte ve dav
ranışlarını bu duygu ile sürdürmekte
dirler. Ebu Mansur el-Matüridi ve Kadi 
Abdülcebbar gibi alimierin de dikkat 
çektikleri bu husus günümüz psikoloji 
araştırmalarıyla da teyit edilmektedir 
(Yeprem, s. 329) 

lll. (IX.) yüzyıldan itibaren zamanımı
za kadar insanın fiilieri konusunda çe
şitli monografiler yazılmıştır. Hişam b. 
Hakem'in el-İsüttta, İbn Küllab, Muham
med b. Atıyye ve Kuşa ni' nin Ijal~u 'J
et \11, Ca h iz' ın el -İsüta 'a ve l].alku '1-
et'ô.l, Hüseyin b. Muhammed en-Nec
car'ın et-Ta'dfl ve't-tecvir (İbnü'n-Ne
dim, s. 206-231). Eş'ari'nin Ijal~u'l-a'mô.l 
(Sübki, lll, 360), Hasan b. Abdullah el-Ha
lebi'nin Ta]J.rirü'l- ma~iil ii l].alkı '1- et 'ô.l 
(lzatıu 'l·meknan, ı. 234), İbrahim b. Ha
san el-Kuranfnin Meslekü's-sedô.d ilô. 
m es' el eti l].allp et 'ô.li'l- 'ibô.d (Beyazıt 
Devlet Ktp., nr. 1815). Muhammed Ak
kirmanfnin Risô.letü et 'ô.li'l- 'ibô.d ve'l
irô.detü'l- cüz'iyye (Hacı Selim Ağa Ktp., 
nr. 1273), Abdülaziz e1-Mecdub'un Et'ô.
lü'l- 'ibô.d fi'l-Kur'ô.ni'l-Kerim (Tu
nus 1983 ), Şerafettin Gölcük'ün Kelô.m 
Açısından İnsan ve Fiilieri (İstanbul 
1979), M. Saim Yeprem'in İrô.de Hürri
yeti ve İmô.m Mô.türidi (İstanbul 1984). 
Daniel Gimaret'in Theories de l'acte hu
main en theologie musulmane (Paris 
1980), M. Sait Yazıcıoğlu'nun Mô.türi'di 
ve Nesefi'ye Göre İnsan Hürriyeü Kav
ramı (Ankara 1988; istanbul 1992) adlı 
eserleri bunlardan bazılarıdır. 
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Büyük Okyanus'ta 
takımadalardan meydana gelen ülke. 

I. FiZiKI ve BEŞERI COGRAFYA 

II. TARİH 

L III. ÜLKEDE İSlAMiYET _j 

Avustralya'nın doğusunda ve Yeni Ze
landa 'nın kuzeyinde yer alan ülke 844 
ada üzerinde kurulmuştur; ancak bun
ların sadece 100 kadarında yerleşim var
dır. Yüzölçümü 18.274 kmz. nüfusu 1993 
tahminlerine göre 762.000, başşehri Su
va (69.665). diğer önemli şehirleri Lauto
ka, Lami, Nadi ve Ba'dır. Resmi adı Füi 
Cumhuriyeti (Fiji dilinde Viti) olan devlet 
parlamenter sistemle yönetilir. Yasama 
organı yetmiş üyeli millet meclisiyle otuz 
dört üyeli senatodan meydana gelmek
tedir; beş yılda bir seçilen cumhurbaş
kanı devletin başı ve aynı zamanda silah
lı kuwetlerin başkumandanıdır. 

I. FiZiKI ve BEŞERİ COGRAFYA 

En büyükleri, üzerinde başşehrin de 
bulunduğu Viti Levu ile Vanua Levu ada
ları olan ülke toprakları dağlık ve volka
nik bir yapıya sahiptir : en yüksek nokta
yı Viti Levu'daki Tomanivi dağı (1323 m.) 

teşkil eder. Hava şartları bakımından 

güneydoğu alizelerinden etkilenen tro
pik okyanus ikliminin özelliklerini taşır. 
Dağ yamaçları sık tropikal bitki örtü
süyle kaplıdır. Tarıma açık alanlarda mı
sır. tütün. yem gibi yerel tüketim ürün
leriyle kakao, ananas. şeker kamışı, hin
distan cevizi ve zencefil gibi ihraç ürün
leri yetiştirilir. 1980'lerde 997.900 ton 
olduğu tahmin edilen altın rezervleri eko
nomik zenginlikterin başında yer almak
tadır. 

Etnik bakımdan ülke nüfusu, yarı ya
rıya Melanezya- Polinezya kökenli yerli
lerle daha sonra bu topraklara yerleşen 
Hintliler'den meydana gelmektedir. An
cak Fijililer de denilen yeriiierin son yıl
larda başlattıkları milliyetçilik hareke
tiyle hükümete hakim olmaları birçok 
Hintli'nin başka ülkelere göç etmesine 
yol açmış ve bu oran yerliler lehine de
ğişmiştir. Füililer'in çoğu Metodist hıris
tiyandır. Hint kökenliterin ise çoğunlu
ğu Hindu olup geri kalanlar arasında Ba
hai, Sih ve müslümanlar bulunur. Hal
kın büyük bir kısmı tarım ve balıkçılıkla 
uğraşır. Yaygın diller Fijice (Viti) ve Hint
çe, resmi dil ise ingilizce'dir. Füi'de ilk 
öğretim zorunlu değildir: ancak 1986 
yılında okul çağındaki çocukların% 9S'e 
yakını okullara kayıtlı idi. Ülkenin tek 
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Fiji adalarında yapılan arkeotojik araş
tırmalar, ilk yerleşimin milartan önce 
1500 yıllarında buraya gelen Metanez
ya- Polinezya kökenli yerliler tarafından 
gerçekleştirildiğini göstermektedir. Av
rupalılar'ın bölgeyi tanımaları XVII. yüz
yıla rastlar. İlk defa 1640'1arda Hollan
dalı denizciler Vanua Levu ve Taveuni 
adalarını keşfetmişler, XVIII. yüzyılda da 
İngilizler diğer adalara çıkmışlardır: XIX. 
yüzyılın başlarında ise Amerikan ticaret 
gemilerinin gelmeye başladığı görülür. 
1835 yılında ilk misyonerler adalara ulaş
tılar ve yoğun bir baskı rejimiyle sürdür
dükleri faaliyetler neticesinde yertilerin 
çoğuna Hıristiyanlığı kabul ettirdiler. En 
etkili yerli reisi Thakombau'nun hıristi

yan olmasıyla misyonerler büyük güç 
kazandılar ve bir müddet sonra bu rei 
sin Tui Viti (Fi ji kralı) unvanını alması 

üzerine de dinlerini daha kolay yaydılar. 
187 4 'te imzalanan bir antlaşma ile ül
ke İngiliz kolonisi oldu. 1881 'de Rotuma 
adasının da dahil edildiği bu koloninin 
1900'1erde Yeni Zelanda ile birleşmesine 
çalışıldıysa da plan gerçekleştirilemedi. 
1970'te İngiliz koloni idaresinin sona er
mesiyle bağımsızlığına kavuşan Fiji, İngi
liz Milletler Topluluğu içinde müstakil bir 
devlet haline geldi. 1987 seçimleri sonu
cunda ilk defa Hintliler'in ağırlıklı olduğu 
bir hükümet kurulunca Fijililer protesto 
gösterilerine başladılar. Bunun üzerine 
ordu üst üste yaptığı iki darbeden sonra 
29 Eylül 1987'de cumhuriyet ilan etti. 
Ancak Avustralya ile İngiltere yeni hükü
meti tanımadılar ve Fiji İngiliz Milletler 
Topluluğu 'ndan çıkarıldı. 1990'da kabul 

edilen yeni anayasa ile yertilere parla
mentoda daha çok sandalye ayrıldı. 

III. ÜLKEDE İSlAMiYET 

İslamiyet'in Fiji adalarına girişi, 1879'
dan itibaren İngiliz koloni yönetimince 
Hindistan'dan getirilen. aralarında müs
lümanların da bulunduğu sözleşmeli iş
çiler vasıtasıyla oldu. Plantasyonlarda ça
lıştırılan bu işçiler 1916 yılında sözleş
meleri bittiğinde çoğunlukla geri dön
meyip Fiji'ye yerleştiler : bunların 9172'
si müslümandı. Müslümanların toplam 
nüfusa oranları 1921 ·de % 4.1 iken 
1970'te % 7.9'a ulaştı : ancak 1976'da 
bunların 8000'e yakınının ülkeden ayrıl
masıyla oran % 7.6'ya düştü. Müslü
manların çoğunu kendi topraklarında 

şeker kamışı tarımı yapan çiftçiler teş
kil eder : şehirlerde oturanlar ise ticaret
le uğraşmaktadır. İslam nüfusunun en 
yoğun olduğu yerleşim merkezi Viti Le
vu adasında bulunan. buradaki nüfusun 
% 44'ünü meydana getirdikleri Ba şeh
ridir. Başşehir Suva 'da ise nüfusun % 
19'u müslümandır. Macuata ve Reva da 
müslümanların önemli sayıya ulaştıkları 
diğer şehirlerdir. 

Ülkeye gelen ilk müslümanlar. hare
ketleri kısıtlanmış sözleşmeli işçi olma
larının verdiği zorluklar dolayısıyla baş
langıçta herhangi bir cemiyet veya te
şekkül kuramamışlardı : sadece her böl
gede bir reisieri bulunuyordu. Müslü
manlar ilk defa 191 O yılında Suva şeh
rinde örgütlendiler ve daha sonra bu fa
aliyetlerini Lautoka, Labasa. Ba ve Na
usori şehirlerinde sürdürdüler: 1930'a 
doğru her şehirde mahalli teşkilatlarını 
kurmuşlardı. Bu teşkilatların yaptığı ilk 
iş bölgelerinde birer cami inşa etmek 
oldu : ilk camiler Vitogo. Nausori ve Ta
vua'daki mimarisi basit ahşap yapılardır. 
İlk örgütlenmenin başlamasından birkaç 
yıl sonra Anjuman-e Hidayet Islam ( 1915). 
Anj uman-e Isiahat Islam (19 16) ve An
juman -e Islam ( 1919) adlı kuruluşlar böl
gesel cemiyetleri ülke çapında birleştir

mek amacıyla ortaya çıkttiarsa da faali
yetleri yine bölgesel kaldı ve bu konuda 
bir mesafe alınamadı. Birliği sağlayacak 
teşebbüs 1926 yılında gerçekleştirilebil
di ve Fiji Muslim League adıyla Suva 'da 
yeni bir teşkilat kuruldu. Mirza Salim 
Han ' ın başkanlığını yaptığı bu teşkilat 

kısa zamanda faaliyetini arttırarak ülke 
çapında , özellikle siyasi alanda müslü
manları temsil eden bir yapıya kavuştu
ruldu . 1957'de yapılan yeni bir düzenle
me ile de bölgesel kuruluşların tamamı 
birer şube haline getirildi. Fiji Muslim 
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League'ın The Muslim Voice adlı bir 
de yayın organı bulunma ktadır. 

Fiji 'de müslümanların dini eğitim fa
aliyetlerini iki döneme ayırmak mümkün
dür. 1920'den öneeye rastlayan ilk dö
nemde eğitim namaz. diğer ibadetler ve 
bazı İslami adetterin öğretitmesiyle sı
nırlı kaldı. İkinci dönemin 1948 'e kadar 
devam eden ilk safhasında . 1920'den 
sonra kurulan medrese ve camilerde da
ha geniş kapsamlı bir eğitimin verilme
sine çalışıldı. Medresede öğrenim süre
si genel olarak üç veya dört yılı buluyor 
ve Urduca okutulan ~erslerin yanı sıra 
Kur 'an ' ın okunmasına da yer veriliyor
du. 1940'1arda hükümetin açtığı ve daha 
çok hıristiyan çocuklarının gittiği okul
lara müslümanlar ilgi göstermediler : bu 
da onları modern eğitimde arka planda 
bıraktı. Ancak bu problem 1948'de Fiji 
Muslim League ' in Lautoka'da önce bir 
ilkokul, daha sonra bir ortaokul açma
sıyla halledildL 1957'de Lautoka'da Mus
lim High School, bir yıl sonra da Nadi'
de aynı tipte başka bir okul açıldı. 1986'
da Fiji Muslim League'e bağlı on dokuz 
şubenin kontrolünde yirmi altı cami, on 
altı ilkokul ve altı ortaokul faaliyet gös
termekteydi. 

1970'te Fiji 'nin bağımsızlığına kavuş
masından sonra müslümanlar dini ha
yatlarını daha rahat yaşamaya başladı 

lar: sosyal hayatta da fazla sıkıntıları 

olmadı. Önceleri politik alanda ayrı tem
sil hakkı istedilerse de sonradan yerle
şen yabancılar statüsünde Hindülar gi
bi National Federation Party ile sıkı bir 
ilişki içerisine girerek bu partinin şem
siyesi altında bir milletvekilierini parla
mentoya sokmayı başardılar. Halen Fi
ji 'de müslümanlar azınlık haklarından 

faydalanarak dini kimliklerini koruma
ya çalışmaktadırlar. 
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