
Lata Mustafa Paşa Camii ve içinden bir görünüş 

gerçekleştirmişlerdiL Aynı yıl88.000 civa
rında yolcunun giriş- çıkış yaptığı liman 
400.000 tonluk bir işlem hacmine ulaş
mıştır. 

Magosa'da fethin ardından kurulan ve 
sayıları hızla artan vakıflar. usulsüz olarak 
Rumlar'a verilineeye kadar müslümanla
rın sosyal ve ekonomik kalkınmasına hiz
met etmiştir. Bunlar arasında Lala Mus
tafa Paşa ve Abdullah Paşa vakıfları 
önemlidir. Devletin açtığı okullarla birlik
te 1800'den sonra şehirdeki sıbyan okul
larının sayısı sekize ulaşmıştır. Diğer Türk 
okullarıyla beraber 1878'de eğitim kuru
mu sayısı on iki olarak tesbit edilmişti. 

İng iliz yönetiminde eğitim alanındaki ye
niden yapılanma çerçevesinde burada bir 
rüşdiye ile (kuruluşu 19 ı 0-191 ı) Magosa 
Namık Kemal Lisesi açılmıştır. 197 4 son
rasında Magosa'daki eğitim kurumların
da oldukça belirgin bir artış oldu. Bugün 
Kıbrıs'ın en iyi yüksek öğretim kurumla
rından biri olan Doğu Akdeniz Üniversi
tesi burada bulunmaktadır. 

Günümüzdeki adı Gazimagosa olan şe
hir sur dışında modern mahalleler halin
de genişlemiştir. Şarap üretimi ve doku
macılık başlıca sanayi kollarıdır. Nüfusu 
31 .286 ( ı 996) olan şehir, Anadolu kıyıları 
ile Mersin -Gazimagosa arasında çalışan 
feribot seferleriyle irtibatlıdı r. 

Magosa'nın önemli tarihi eserleri ara
sında Othello Kulesi'nin de üzerinde bu
lunduğu tarihi surlar, fetihten sonra ona
rılarak Lala Mustafa Paşa Camii'ne dö
nüştürülen Saint Nicholas Katedrali, 1 571 
yılından beri Sinan Paşa Camii olarak hiz
met veren Saint Peter ve Saint Paul Kili
sesi ile Osmanlılar'ın hapishane ve kara
kol olarak kullandıkları eski Lüzinyan sa
r ayı sayılabilir. Magosa'nın dışında eski 
Alasya şehrinin harabeleri Roma Tiyatro
su, Zeus Tapınağı ve Gymnasium gibi pek 
çok antik eseri içinde barındırır (ayrıca 
bk. KIBRIS [Mimari]). 
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Günahiann Allah tarafından 
bağışlanması anlamında 

bir terim. 
_j 

Sözlükte "örtmek, gizlemek, birinin ku
surunu ifşa etmeyip bağışlamak" mana
sma gelen gafr (gufran) kökünden türe
miştir. Allah'a nisbet edildiğinde "kulu
nun günahını örtüp kusurunu bağışlama
sı" anlamına gelir (Lisfınü'l-'Arab, "gfr" 
md.) . Ragıb ei-İsfahani, Allah'a izafe edi
len mağfireti kulunu azap gÖrmekten ko
ruması şeklinde yorumlamıştır. Aynı kök
ten gelen istiğfar "kişinin kusurunun ba
ğışlanmasını Allah'tan talep etmesi" de
mektir. İsfahani'ye göre bu talebin hem 
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söz hem fiille olması gerekir; aksi halde 
istiğfar kişiyi yalancı durumuna düşürür 
(el-Müfredat, "gfr" md.) . 

Kur'an-ı Kerim'de mağfiret kökünden 
türeyen toplam 234 kelimenin 229'u AI
Iah'a nisbet edilmiştir (gafir, gafOr, gaffar, 
gufran, mağfiret, istiğfar) . Bunların kırk iki
si istiğfar kavramı etrafında şekillenmiş 
olup sonuç itibariyle Allah'ın bağ ışlayıcı 

niteliğine racidir. Bu arada mağfiret keli
mesi bir yerde "başkasının kusurunu gör
meme" an lamında insana (el-Bakara 2/ 
263), yirmi yedi ayette de Allah'a nisbet 
edilmiştir (M. F Abdülbaki, el-Mu'cem, 
"gfr" md.). Mağfiret kavramı, Kur'an'ın 
yaklaşık 1 00 süresinde yer almak suretiy
le Allah'ın engin merhamet ve bağışlayı

cılığını ifade etmektedir. Ayrıca, "Şunu 
bilmelisin ki rabbinin bağışlayıcılığı en
gindir" (en-Necm 53/32) gibi müjdeleyici 
beyanlardan başka mağfiret kavramının 
geçtiği ayetlerin çoğunda mağfiretle bir
likte büyük ecir, nicelik ve nitelik açı
sından üstün değerli rızık ve cennetierin 
verileceği beyan edilmektedir. 

insan ne kadar çaba sarfetse de kendi 
ölçüleri çerçevesinde bile ideal bir kişi ola
maz. Hayatında yaratana ve yaratılmış
lara karşı yanlış davranışlarda bulunma
dığını kendi vicdanında kabul edecek bi
rinin mevcudiyetini düşünmek kolay de
ğildir. Bu açıdan bakıldığında en büyük 
saygıya layık olan Allah'ın kendisine karşı 
işlenen hataları affetmesi kişinin hayata 
bağ lanmasını sağlamakta, ebedi alem 
hususunda ümitsizliğe kapılmasını önle
mekte ve onu yapıcı bir psikolojiye yük
seltmektedir. Bu konudaki ayetlerin ge
nel muhtevasından anlaşılacağı üzere af
fedicilik geniş kapsamlı ilahi bir vasıf ol
makla birlikte gerçekleşmesi insanda bu
lunması gereken bazı niteliklere bağlıdır. 

Bunların başında tereddütsüz iman ge
lir. Birçok ayette buna yararlı davranışlar 
da (amel-i salih) eklenmiştir. Enfal süresin
deki ayetlerde (8/2-4) Allah katında yük
sek dereceler, mağfiret ve tükenmez rız
kın vaad edildiği tereddüt süz imanın va
sıfları 'şöyle sıralanmıştır: Allah'ın anıl

ması halinde kalbin korkuya yaklaşan bir 
saygıya bürünmesi, Kur'an ayetlerine 
vakıf olunduğu oranda imanın pekişme
si, Allah'a tevekkül edilmesi, namazın 
kılınması ve Allah yolunda harcama ya
pılması. 

Mağfiret kavramı hadis literatüründe 
de geniş bir yer tutmuştur. Wensinck'te 
bu kavramın geçtiği rivayetlerin kaynak
ları yirmi dört sütunu bulmaktad ır (el

Mu'cem, IV, 528-540). EbG Zer ei-G ıfi'ıri'-
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den rivayet edilen kutsi bir hadise göre 
Cenab-ı Hak, kendisinin özel olarak koru
duğu kimseler hariç bütün insanların ha
talı olduğunu bildirmiş, bu sebeple zatın
dan mağfiret dilenmesi halinde kusurları 
bağışiayacağını vaad etmiştir (İbn Mace, 
"Zühd", 30). İlgili hadislerde Hz. Peygam
ber'in belli şahıslar, muhacir ve ensar 
grupları ve bütün ümmeti için bağışlan
ma duasında bulunduğu nakledilmiştir 
(a.g.e., IV, 534-535) . 

Kur'an ve sahih hadislerden oluşan 
naslarda Allah'tan samirniyetle mağfiret 
dilenmesi halinde şirk dışındaki bütün 
günahların affedileceği belirtilmektedir. 
Bununla birlikte diğer bazı naslar göz 
önünde bulundumlduğunda kul hakkının 
bağışlanmayacağı an laşılır, zira bu hak
kın sahibi Allah değil kuldur. Ayrıca bağış
lanma talebi bir nevi tövbe niteliği taşır. 
Tövbenin kabul edilmesi için de bazı şart
ların gerçekleşmesi söz konusudur (ayrı
ca bk. GÜNAH; KEBIRE; TÖVBE). 
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Doğu İslam dünyasının (Meşrik) sınırı 
kabul edilen Mısır'dan Atiantik Okyanu
su'na kadar uzanan Kuzey Afrika bölgesi 
ve Güney Salıra İslam kaynaklarında Mağ
r ib adıyla anılmaktadır. Günümüzde bu 
coğrafyada Libya, Tunus, Cezayir, Fas ve 
Moritanya devletleri bulunmaktadır. Mı
sır'ın batısında yer almasından dolayı bazı 
kaynaklarda Endülüs de Mağrib coğraf
yasına dahil edilmektedir. Ortaçağ İslam 
tarih ve coğrafyacıları Mağrib'i çeşitli şe
killerde bölümlere ayırmıştır. Bunlar ara
sında en fazla kullanılanı Mağrib-i Aksa 
(Uzak Mağrib), Mağrib-i Evsat (Orta Mağ- · 
rib) ve Mağrib-i Edna (Yakın Mağrib) şek
lindeki üçlü taksimdir. Bölgenin toplam 
yüzölçümü 6.146.441 km2 , nüfusu 7S 
milyon civarındadır. Araplar, Serberiler 
(Emazlğ) ve az sayıda zenci asıllılardan 

meydana gelen nüfusun o/o 98'i müslü
mandır. 

Tarih. İslam Öncesi. Milattan önce 
3000'li yıllarda Berberiler'in bir alt kolu 
olduğu ileri sürülen Libi kabilesi Libya'nın 
doğusunda bulunan Berka'ya yerleşmiş, 
Grekler bugünkü Libya topraklarına bu 
kabilenin adını vermişlerdi. Libiler'in nü
fuzu Nil nehrinden Sirte körfezine kadar 
yayılmıştı. Daha sonra Romalılar'ın Ser
beriler adını verdikleri, kendi dillerinde 
"h ür insanlar" manasma gelen Emaziğlar 
yoğun olarak Afrika'ya geldiler. Nil nehri 
civarıyla Sina yarımadasında Libi Emaziğ
ları 'na ait bulunan eseriere dayanarak 
Berberiler'in Atlas dağlarından doğuya 
gelip yerleştiklerini iddia eden Batılı araş
tırmacılar, Mes'üdi ve İ bn Haldün gibi is
lam tarihçilerinin bunların Yemen veya 
Filistin'den buraya geldikleriyönündeki 
rivayetlerini reddetmişlerdir. Ancak Ye
men'de yaşayan Berberiler'le Mağrib Ser
berileri'nin kolayca anlaşmaları Batılılar'ın 
bu görüşünü doğrulamamaktadır. 

Akdeniz'in doğu kıyısında birçok şehir 
medeniyeti kurmuş olan Fenikeliler. böl
geye ticaret için gelip milattan önce 814 
yılında Tunus'ta Kartaca ve SGs, Libya'da 
Sabratha ve Leptis Magna, Cezayir'de Bi
caye, Fas'ta Sela veTanca şehirlerini kur
dular. Berberiler, genelde ticari faaliyet
Ierde bulunmakla birlikte tarım ve hay
vancılıkla da uğraşan Fenikeliler'in etkisi 
altında kaldılar. Kartacalılar Sicilya, Sar
dinya ve Korsika adalarını ele geçirmek 
için milattan önce VI. yüzyılda Grekler'le, 
milattan önce 264 yılında ise Romalılar'
la savaştılar. Bunikia adı verilen ve milat
tan önce lll ve ll. yüzyıllar boyunca devam 
eden bu savaşlar sonunda Romalılar, Kar
tacalı lar'ın Akdeniz adalarındaki hakimi
yetlerine son verdiler. Kartacalılar'ın ku
mandanı Hannibal milattan önce 146 yı
lında Romalılar'a yenilince Kartaca şehri 
yerle bir edildi. Mısır Grekleri de Libya'nın 
Berka şehrini milattan önce 132 yılında 
ele geçirdiler. Romalılar'ın Mağrib'deki 
hakimiyeti milattan sonra 439 yılına ka
dar devam etti. Romalılar, Mağrib'in ku
zey bölgelerinde Fenikeliler'den kalma 
eski şehirlerin kalıntıları üzerinde birçok 
yerleşim merkezi kurdular ve Berbei'iler'e 
kısmen Hıristiyanlığı kabul ettirdiler. An
cak yeriiierin büyük bir kısmını idareleri 
altına alamadılar. 

Bu dönemde Moritanya'nın kuzeyine 
göç eden Zenate ve Sanhace kabileleri, 
Batı Afrika'dan gelen altın ticaret yolunu 
ele geçirdikleri gibi nüfus dengesini de 


