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Mağusa’nın Gelecek Planı 
 

Dr Okan Dağlı 
 

2. Mağusa bölgesi Engomi, Salamis, Suriçi ve Maraş’ın da dahil olduğu büyük bir coğrafyayı 
kapsıyor. Bu dört bölge, Mağusa’nın tarihsel gelişiminde insanların yerleştiği önemli bölgeler 
olup, onlarsız bir Mağusa düşünmek de mümkün değildir. Bu yerler 4 parçalı bir puzzle gibi 
birbirini tamamlamaktadır. Ama son dönemde bu parçalardan bir tanesi yani Maraş eksiktir ve 
insansız hayalet bir kent durumundadır.  
 
Tarihi ve turistik özellikleriyle geçmişte Doğu Akdeniz’in en önemli merkezlerinden biri olan 
liman kenti Mağusa şu andaki durumuyla geçmişini arar durumdadır. Puzzlın parçalarının 
tekrardan bir araya gelmesi, Maraş’ın tekrardan ayağa kalkması, limanın geliştirilmesi ve 
yasaklı bir liman olmaktan kurtarılmasıyla beraber ‘Büyük’ Mağusa  yine geleceğe umutla 
bakabilecektir. 
 
5- Mağusa’da yok olma tehlikesi yaşayan bu eşsiz hazineyi (eski eserleri) nasıl koruyacağız? 
 
10. Amacımız Mağusa ve Maraş’ın, ‘Yarınların Şehri’ olmasıdır. Bu şehir barış içerisinde birlikte 
yaşamayı model alarak, ayni zamanda toplumlarımızın yetiştirdiği genç nesillerin yaşamak ve 
üretmek için tercih edecekleri mıknatıs etkisi yaratacak olan ayni zamanda yeni ve modern bir 
şehirdir.  
 
11. 50 yıllık bir aradan sonra karşılaşacağımız zorluklar basite indirgenmemelidir. Fakat, takım 
çalışması, iyi niyet, yardımlaşma ve bağlılık yoluyla ‘Yarınların Şehri’ni yaratmak mümkündür. 
Sinerji, dayanışma, birlikte var olma ve ortaklık prensipleri amaçlarımızı gerçekleştirme yolunda 
rehberimiz olacaktır.  
 
Kentin tamamen birleşmesiyle beraber, liman ve Marina ekonomisi, ekolojik ve teknolojik bir 
kent, üretken kırsal alan, farklı medeniyetlerin birlikteliği, ortak iş ve yaşam alanları, denizin 
kenarında bir kent. 
 
12. Alt yapıya, kamu servislerine, özel mülklere ve Suriçine çok büyük yatırımlar gerekmektedir. 
Güney Avrupa ve Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik kriz ortamında, Maraş’ın yeniden yapılandırılması 
ve Mağusa Suriçi’nin yeniden canlandırılması milyonlar değerinde yatırım olanakları olduğunu 
göstermektedir. Böyle bir durumda Ada’mızın Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumları bu 
girişimlerden faydalanacaklardır. Girişimci kamu ya da özel bir kurum olsa da, yatırımlarının 
karşılığını almayı isteyecektir. Bu yüzden, girişimcilerin dikkatini çekebilmek için yeniden 
yapılandırmayı, ekonomik geliştirmeyi, toplu taşımacılığı, kültürel miraslarımızı ve daha birçok 
konuyu içeren güvenilir ve iyi düşünülmüş planların yapılması elzemdir. Her şeyden öte, böyle 
bir planın güvenilir olması için Mağusa’lı Kıbrıslı Türk ve Rumlar tarafından büyük çoğunlukla 
desteklenmesi ve onaylanması gerekmektedir. 
 
13- Başarı için, yani geleceğin şehrinin planlanması için temel alınması gerekenler, şehrin yasal 
sakinlerinin, hükümetin, enstitülerin ve yatırımcıların olmasıdır. Bunlar mutlaka koordineli 
çalışmaldır. Mağusanın geleceği gerekli koşullardan 2 tanesi şunlardır: Maraşın yasal 
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sakinlerinin geri dönüşü ve kusursuz bir entegrasyonla Maraş, Salamis ve Suriçinin bir arada 
olmasıdır... 
 
14- Gerekli önkoşullar1: Bu bölgede ileride yapılacak toprak ayarlaması rasyonel olmaldır. Şu 
anda telli bölge içindeki 1974 öncesindeki Maraş sınırları ekonomik olarak tek başına 
yaşayabilir bir bölge olamaz. Protaras’a kadar uzatılması bile bir anlam ifade etmez. Böyle 
olması Kıbrıslı Türkler için de faydalı olmaz.  
 
15-Gerekli önkoşullar2: Büyük Mağusa, Maraş ve Suriçinin birbirine entegre olmasıyla 
gerçekleşecektir.Maraş o bölgede yalnız kalması, Salamis ve Suriçinden eksik bırakılmaması 
gerekmektedir. Protaras’a uzatılması gereksizdir. Ayni şekilde Salamis ve Suriçinin de Maraştan 
eksik bırakılması bölgenin hakkettiği değeri bulmasına engel olacaktır. Bölgenin tekrar 
birleşmesiyle beraber değerini bulması ve ekonomik, turistik, kentsel tasarım olarak yaşayabilir 
bir bölge olması için tek bir planlama olması gerekmektedir. 
 
16- Başarıya ulaşılması için, tamamlanmış ve güvenilir bir planın en geniş kesimde onaylanması 
önemlidir. 
 
18. Mağusa’da sahil bölgenin doğal hazinesidir ve ana çekim merkezlerinden biri olmalıdır. 
Sahile erişim, sahillerin genişletilmesi, uzun yürüyüş yolları ve dinlenme alanları olmalıdır. 
 
19. Şehrin diğer bir değerli kısmı hiç şüphesiz, Suriçi olarak bildiğimiz, Ortaçağ Şehridir. Bu 
husustaki en önemli ve ilk amacımız, bu alandaki girişimcilerin dikkatini çekmek ve kültür 
mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarabilmek için şehrin UNESCO Kültür Mirasına 
alınmasıdır.  
 
26. «Yarınların şehri» Mağusa, ekolojik ve teknolojik bir şehir olmakla birlikte, çevreye saygılı, 
sürdürülebilir ve refah içinde yaşamı hedefleyen bir şehir olmalıdır. Bu tutum ve değerler, 
özellikle yeniden yapılandırılmış olan Mağusa’da yaşamayı ve çalışmayı hedefleyecek genç 
nüfusun ilgisini çekmeyi amaçlamaktadır. 
 
31. Enkomi ve Salamis bölgelerindeki Arkeolojik değerlerimizi, tarihi ortaçağ Suriçi’ni ve şehrin 
modern kısmı olan Maraşı, eşsiz kumsalı ile bir bütün olarak içine alan bir bölge, şehri ziyarete 
gelenler açısından kusursuz görünecektir.  
 
Mağusa ve Maraş’ın doğal devamı olan Salamis, Enkomi, Tuzla bölgesinin tümünü içine alan 
bölge kuzey, batı ve güneye doğru belediyeler tarafından genişletilerek özel bir idare 
oluşturulmalıdır.  
 
Salamis ve Enkomi’yi içine alan arkeolojik alanlar, Orta Çağ Kenti Surlariçi ve yarının kenti 
olacak Maraş bölgesi ziyaretçiler için sahilleri ile birlikte bütünsel bir alan olmalıdır. Bölgenin 
birlikte kalkınmasında turizm önemli bir alan olurken, sadece bölgedekiler değil tüm Kıbrıs 
ekonomisine katkı sağlayacaktır. 
 
The Mağusa’nın yeniden canlandırılması Karpaz yarımadasına kadar olan tüm bölgeye katkı 
sağlayacaktır.  
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33. Mağusa Limanı şehrin tarihi ile her zaman sıkı sıkıya bağlı olmuş ve geçmişte geçiş noktası 
olarak kritik bir rol üstlenmiştir. Mağusa için yeni bir dönem başlarken, Mağusa Limanı yine, 
şehrin yeniden inşa edilmesi açısından önemli bir rol üstlenecek ve devamında gelişmekte olan 
bir şehrin ihtiyaçlarına bağlı olarak yeniden yapılandırılacaktır.  
 
Yüzyıla uygun kargo terminali Maraş’ın yıkıntıları kullanılarak yapılabilir 
 
36. Yeniden hayata döndürülmeye çalışılan bir şehrin karşısında duran zorluklar oldukça büyük 
ve alışılmışın dışındadır. Bu uzun geçiş döneminde özel inisiyatifler önemli olmakla birlikte 
yeterli değildir. Bu dönemde özel yasaların ve teşviklerin yapılması ve yerel yönetimlere geniş 
imtiyazların verilmesi gereklidir. Böylelikle, Mağusa Projesi başarılı olabilir, canlı ve gelişmiş bir 
şehir, bu şehrin sakinleri tarafından yine sakinleri için yeniden yaratılabilir. 
 
(Dr Okan Dağlı) 
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