Gönüllülüğün desteklenmesi de dahil olmak üzere,
yurttaş ağları, inisiyatifleri ve platformlarının
kurulması ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla iyi
örneklerin paylaşılmasına katkıda bulunmak
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GENÇLER MAĞUSA
KÜLTÜREL MİRASIYLA
TANIŞIYOR
MAĞUSA SURİÇİ DERNEĞİ (MASDER)

Çalışma, Mağusa suriçindeki kültürel miras unsurlarını korumayı
amaçlamıştır. Bu açıdan gençlere odaklanılarak vandalizm tehdidi
ile karşı karşıya olan Mağusa’daki kültürel mirasın korunması
konusunda bilinç kazandırmak ve hassasiyet geliştirmek için çaba
sarf edilmiştir.

“Başlangıç noktamız gençlerin sürdürülebilir kültürel
miras üzerinde hak sahibi olduğu argümanıydı.
Ve bu kültürel mirası anlayabilmeleri için de her
şeyden önce bu mirası öğrenmeleri ve zenginliğini
keşfetmeleri gerekiyor. Ancak bunu başardıktan
sonra mirasın sahibi olduklarını hissedecek ve onu
koruyabileceklerdir.”
Serdar Atai

HAK TEMELLİ YAKLAŞIM
Bu çalışmada öğretmenlerin ortak olarak yer alması hem yapılan
faaliyetlerin hak temelli kapsamını geliştirmiş, hem de bunların
sürdürülebilirliğine katkıda bulunmuştur. Ayrıca öğretmenlere bu
çalışmayı gelecekte de sürdürmek için gereken tüm kaynaklar da
(yürüyüş tur rehberleri ve belgesel) sağlanmıştır.
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MASDER ortaöğretim kuruluyla işbirliği içinde çalışmış ve
Mağusa’da kurulun sorumluluğu kapsamındaki tüm okullarla
temasa geçmek için gereken izinleri almıştır. Kurulla bağlantılar
kurmak, savunuculuğun elzem bir adımıydı. MASDER, çalışmaların
sürdürülebilirliğini sağlama boyutunda kurulun çeşitli hizmetler
vermesi veya düzenli mali destek sağlamasından memnuniyet
duyacaktır.

MASDER, okullardaki öğretmen ve öğrencileri harekete geçirerek,
kendi çevrelerinde benzer bilinç kazandırma faaliyetlerini
yürütmek suretiyle bu eşsiz kültürel hazineleri koruma görevini
üstlenebilmelerini sağlamıştır.
Çalışma kapsamında Mağusa suriçinde rehberli otobüs ve yürüyüş
turları düzenlenmiş ve bunların ardından “Zamana Karşı” adlı
belgeselin gösterimi yapılmıştır. Çalışma boyunca dernek, Mağusa
ve İskele/Trikomo bölgelerindeki dokuz okuldan 600 öğrenci ve
47 öğretmene ulaşmıştır. Çoğu katılımcı olumlu geribildirimde
bulunmuş, hatta bazı öğretmenler gençlerin dikkatini daha çok
çekmek ve onlarla etkileşimi artırmak için piyesler sergilemek
suretiyle çalışmaya katkıda bulunmak üzere inisiyatif almıştır.

“Hem öğretmenler hem de gençler turlardan
duydukları memnuniyeti dile getirmiştir. Bazıları
tur kapsamındaki yerleri ilk kez görmüş, bazılarıysa
buralardan daha önce de geçseler de bu yerlerin
öyküsünden bihaber kaldıklarını ifade etmişlerdir.
Hatta bazıları yeraltı kiliselerinin bulunduğu gibi
bazı çok önemli gerçeklerden o güne kadar haberdar
olmadıklarını söylemiştir. Gerçekleştirmekte olduğumuz
tüm çalışmalar sayesinde katılımcı öğretmen ve
öğrencilerin Mağusa suriçindeki kültür varlıklarının
korunmasına katkıda bulunabileceğine inanıyoruz.
Dahası, bu öğretmenlerden bazılarının gelecekte
turlarımızı düzenlemeye ve projenin kapsamını daha
da genişletmeye yardım etmek üzere gönüllü rehberler
olabileceğini bile düşünüyoruz.”
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ÇALIŞMA KAPSAMINDA
YAPILANLAR
Mağusa suriçinde 8. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri için Ekim
2017-Ocak 2018 döneminde rehberli yirmi bir otobüs ve yürüyüş
turu düzenlenmesi.
“Against the Clock / Zamana Karşı” adlı belgeselin İngilizce’den
Türkçe’ye çevrilmesi ve filme altyazı eklenmesi.

Serdar Atai

MAĞUSA SURİÇİ DERNEĞİ
(MASDER) HAKKINDA
MASDER Mağusa’nın tabii ve kültürel mirasına, toplum
temelli turizme ve Mağusa suriçinde ve çevre bölgelerde
sosyal ve ekonomik gelişime katkıda bulunan bir
dernektir. MASDER on yılı aşan bir süredir Mağusa
bölgesinin kendine has kültürel mirası konusunda
çalışmalar yürütmektedir.

ÇALIŞMA HAKKINDA
DAHA FAZLA
BİLGİ İÇİN

civicspacesivilalan
www.famagustawalledcity.com
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DEVAMINDA NE VAR?
Çalışmanın tamamlanmasından sonra MASDER yükümlülük
sahiplerinin ilgisini çekmiştir. Rehberli otobüs turlarının devam
etmesine ve böylelikle gençlerin ve öğretmenlerinin bilgi ve bilinç
düzeyinin artırılmasına karar verilmiştir.

“Sivil Alan çalışmayla ilgili kısa bir film
yapıp yayınladığında çeşitli paydaşlardan
çok olumlu geribildirimler aldık. Bu film
aynı zamanda Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki
yükümlülük sahiplerine de ulaşabilmemizi
sağladı. Yerelden sağlanan fonlarla rehberli
otobüs turlarına devam edeceğiz. Böylelikle
gelecek yıllarda daha da fazla sayıda
gence ve öğretmene ulaşmayı umuyoruz.”
Serdar Atai

Bu proje
Avrupa Birliği
tarafından finanse
edilmektedir.
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