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Endonezya’nın başkenti Cakarta dünyanın en hızlı “batan” kenti. Kent sürekli olarak 

deniz seviyesinin altına inerken, her yıl sayısı artan yıkıcı sel felaketleri ile başa çıkma-

ya çalışıyor. Kentin sular altında kalması sosyal ve ekonomik çöküşü de beraberinde 

getiriyor. Bu durum karşısında alınan “önlemler” de gittikçe genişleyip derinleşen bir 

çevre adaletsizliğine neden oluyor. Cakarta iklim değişikliğine uyum (mega) projesinin 

çevre adaletsizliğini ortadan kaldırmak bir yana, yerinden edilmeler özelinde adaletsiz-

likleri nasıl artırabileceğini anlatan bir örnek.

Cakarta dünyanın en büyük metropollerinden biri. Hızlı bir kentleşme sürecinden 

geçen Cakarta’nın merkezinde 2022 yılı itibariyle 11 milyon 75 bin kişi yaşıyor; Jabode-

tabek ismiyle de anılan geniş metropoliten alanın nüfusunun 33 milyondan fazla olduğu 

hesaplanıyor.1 Kent gerek ulusal gerekse yerel düzeyde izlenen kapitalist küreselleş-

meye eklemlenme ve küresel kent yaratma politikalarının da etkisiyle son derece hızlı 

biçimde büyümeye devam ediyor. Kentin büyüme hızını metropoliten alandaki nüfus 

artışına bakarak anlamak mümkün: 1990 yılında 17,14 milyon olan nüfus, 2000 yılında 

20,63 milyona, 2010 yılında 28 milyona ve 2015 yılında 31,62 milyona çıktı.2 Hızlı ar-

tan nüfusa ek olarak Cakarta –tıpkı Endonezya’nın genelinde olduğu gibi3– kolonyal za-

manlarından beri süregelen; neoliberal zamanlarda derinleşen sınıf ve etnisiteye bağlı 

mekânsal ayrışma ve eşitsizliklere, plansız büyümeye, kâr-yatırım-büyüme üçlüsünü 
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temel alan ekonomi-politik uygulamalara sahne olan bir kent: Bir tarafta işin ve zengin-

liğin yoğunlaştığı, modern binalar ve korumalı sitelerden oluşan, gelişkin bir altyapısı 

mevcut, küresel ağlara bağlı, üst ve orta sınıfın ikamet ve çalışma yeri olan bölgeleri 

bulunuyor. Diğer tarafta ise yoksulların yaşadığı gecekondu tipi konutlardan oluşan ma-

halleler, kampung’lar. Cakarta’nın kuzeyinde yer alan kıyı şeridini de kapsayan merkez 

bölgesinde yoğunlaşan kampung’lar kent altyapısının zayıf ve kentteki sağlık, eğitim ve 

diğer temel hizmetlere erişimin oldukça kısıtlı olduğu mahallelerdir. Çalışma ve sosyal 

hayatın enformel ilişki ve pratikler üzerinden şekillendiği kampung’lar yoksulların en-

formel olarak kendi çabalarıyla inşa ettikleri konutlardan oluşuyor ve barınma koşulları 

oldukça yetersiz.4

Cakarta çevre felaketlerine de en yoğun maruz kalınan kentlerin başında yer alı-

yor.5 Hava ve su kirliliği, su kıtlığı gibi birçok çevre sorunuyla bir arada karşı karşıya 

kalan Cakarta, iklim krizi karşısında da oldukça kırılgan bir kent. Maruz kalınan çevre 

felaketlerinin başında kentin sular altında kalması geliyor. Bu durumun akla gelen ilk 

nedeni deniz seviyelerinin yükselmesi. Güneydoğu Asya’nın genelinde deniz seviyeleri-

nin yükseliş hızının küresel ortalamadan daha fazla olması, gezegenin bu bölümündeki 

birçok kıyı kenti gibi Cakarta’yı da risk altında bırakıyor. Cakarta’da deniz seviyesinin 

artışı yılda en az 1 cm olarak hesap ediliyor.6 Bunun yanı sıra, kentin bulunduğu alan 

Fotoğraf: iStock.com/AsianDream
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sürekli olarak çöküyor. Cakarta kentinin geneli her yıl ortalama 7,5-11 cm arasında ba-

tıyor; kentin bazı yerlerinin yıllık çöküşü 17 cm’yi buluyor.7 Kent, dünya genelinde de-

niz seviyelerinin yükselmesi sebebiyle en fazla tehdit altında olan ilk 15 kent arasında.8 

Cakarta’nın kuzeyinin %40’ı deniz seviyesinin altına inmiş durumda.9 İklim değişikli-

ğinin bugünkü hâliyle devam etmesi durumunda, toplam 110 kilometrekarelik alanın 

sular altında kalacağı, 1 milyon 800 bin civarında insanın evlerini, mallarını ve işlerini 

kaybedeceği, tüm bu gelişmelerin neden olacağı ekonomik hasarın da 68 milyar doları 

bulacağı tahmin ediliyor.10

Kent ayrıca ani, kısa süreli, ama sıklıkla gerçekleşen ve oldukça yıkıcı sonuçları olan 

seller ve su taşkınlarının da tehdidi altında. Toplam 13 büyük nehirden ve insan yapı-

mı kanallardan oluşan geniş bir su ağının üzerinde bulunan Cakarta’da neredeyse her 

yıl seller ve su taşkınları nedeniyle can kayıpları meydana geliyor; kentliler yaşadıkları 

evleri terk etmek zorunda kalıyor. Karşı karşıya olunan sel riskinin boyutunu kentin 

geçmişte karşı karşıya kaldığı felaketlerin bazılarına bakarak anlamak mümkün: Şu-

bat 2007’de aşırı yağışlar sonucunda Cakarta’da meydana gelen sel felaketinde 79 kişi 

hayatını kaybederken, büyük çoğunluğu özellikle nehir kenarlarındaki kampung’larda 

yaşayan yoksullardan oluşan 430 bin insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 

18 Ocak 2014’teki taşkında 
Kampung Melayu, Cakarta. 

Fotoğraf: iStock.com/danikancil
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%75’i sular altında kalan kentte oluşan ekonomik hasarın 900 milyon dolar civarında 

olduğu hesaplanıyor. 2013 yılında meydana gelen sellerde ise 256 kişi hayatını kaybetti, 

yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı; oluşan toplam ekonomik zarar 3 mil-

yar doları buldu.11 Şubat 2020’de aşırı yağmurlar nedeniyle oluşan sel felaketinde dokuz 

kişi hayatını kaybederken, 30 bin kişi evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Yaklaşık 176 bin 

kişinin doğrudan etkilendiği tahmin edilen, Şubat 2021’de gerçekleşen sel felaketinde 

beş kişi hayatını kaybetti; 30 binden fazla kişi yaşadıkları yeri geçici olarak terk etti.12

Cakarta’nın içinde bulunduğu durumda şüphesiz kentin alüvyonlu toprak yapısı, 

deniz kıyısında olması, bölgedeki tektonik hareketler, aşırı yapılaşma sonucunda bina-

ların uyguladığı baskı gibi bir dizi faktörün payı bulunuyor. Tarihi olarak Cakarta’nın 

düzensiz ve plansız olarak gerçekleşen kentleşme süreçleri de Cakarta’nın hem kalıcı 

hem de geçici olarak sular altında kalmasına neden olan önemli bir faktör. Geniş bir su 

ağının üzerinde kontrolsüz büyüyen kentte,13

• nehir kıyılarındaki yerleşimler suyun akışını engelliyor,

• altyapının yetersiz olmasından dolayı su boşaltım kanalları yetersiz kalıyor, 

• katı atıkların, bertaraf etme altyapısının ve sisteminin bulunmamasından dolayı 

nehirlere bırakılması sonucunda zaten yetersiz olan deşarj kanalları tıkanıyor, 

• suyun doğal olarak biriktiği rezerv alanları yapılaşmaya teslim ediliyor. 

Meseleyi sadece jeolojik, coğrafi nedenlere bağlayarak ya da kent planlamasında 

yapılan teknik hatalara ve eksikliklere dayanarak açıklamak yetersiz kalır. Zira, ortaya 

çıkan risklerin ve sonuçlarının eşitsiz dağılımının kökenlerini sosyal, ekonomik ve siya-

si faktörlerde aramak gerekiyor. Kentin Hollanda kontrolündeki kolonyal zamanlarında 

oluşan etnisiteye bağlı mekânsal ayrışma ve eşitsizlikleri, kolonyal sonrası dönemde 

tekrardan üretecek biçimde, yoksulların daha risk altında olan deniz ve nehir kıyısında-

2013 yılında meydana gelen sellerde 256 kişi hayatını kaybetti, 
yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı; oluşan toplam 

ekonomik zarar 3 milyar doları buldu. Şubat 2020’de aşırı yağmurlar 
nedeniyle oluşan sel felaketinde dokuz kişi hayatını kaybederken, 

30 bin kişi evlerini boşaltmak zorunda kaldı. 
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ki bölgelere ve daha alçakta kalan yerlere yerleştirilmeleri, kentin bütüncül ve eşitlik-

çi olmayan bir planlamayla genişlemesi gibi bir dizi faktör, kentin sular altında kalma 

riskine neden oluyor. Bu durumun bedelini ise, sorunu ortaya çıkaran aktörler olarak 

gösterilen yoksullar daha çok ödüyor.14

Cakarta’nın zemininin çökmesinde en önemli neden olan yeraltı sularının varlığı-

nın azalması da kente nüfuz eden sosyoekonomik adaletsizliğin tezahürü olarak kar-

şımıza çıkıyor. Yeraltı suları üzerindeki baskının ana nedenlerinden biri aşırı nüfus ve 

yapılaşmanın yanı sıra kentin temiz su ihtiyacını sağlama hizmetinin özelleştirilmiş ol-

ması. Askeri diktatör Suharto yönetiminin 1998 yılında kentin su dağıtım işletmesini 

özelleştirmesi su fiyatlarının artmasına neden oldu.15 Cakarta’da suyun metreküp fiyatı, 

su işletmesinin kamuda olduğu Endonezya’nın ikinci en büyük kenti Surabaya’dakine 

göre 2,7 kat daha fazla. Bu durum yoksulların şebeke suyuna erişiminin önündeki en 

büyük engellerden biri.16 Özelleştirmenin bir etkisi de kentin zaten yetersiz olan temiz 

su şebekesini geliştirecek altyapı yatırımlarının yapılmaması. Ek olarak, enformel yer-

leşimlerde yaşayan çok sayıda yoksul kentlinin su şebekesine yasal olarak erişim hakkı 

bulunmuyor.17 Özetle, kentin su şebekesi Cakarta’daki hanelerin sadece %35’inin temiz 

su ihtiyacını karşılayabiliyor. Büyük çoğunluğunu yoksulların oluşturduğu, geriye kalan 

%65’lik kesim ise katı atıklar, ağır metaller ve kimyasal maddelerle kirlenmiş olan kent-

teki nehirleri de kullanmadığından temiz su ihtiyacını doğrudan yeraltı su kaynakların-

dan karşılıyor.18 Öte yandan, yeraltı sularını sadece yoksullar değil, üst gelir grubu da 

kullanıyor. Kentin varsılları, temiz su ihtiyaçlarını güçlü ve verimliliği yüksek pompalar 

sayesinde oldukça büyük miktarda çektikleri yeraltı suyuyla karşıladıklarından kentin 

su şebekesi sistemini kullanmıyor. Bu da, kentin su yönetiminde yoksulların su kullanı-

mının desteklenmesine ve altyapının yenilenmesine katkı verecek kademeli faturalan-

dırma gibi uygulamaların hayata geçirilebilmesine imkân tanımıyor. Daha da önemlisi, 

üst gelir grubundakiler yoksullara göre çok daha fazla yeraltı suyu tüketiyor. Diğer bir 

deyişle, kentin üst gelir grubunun zemin çökmesi ve kentin sular altında kalmasında 

oldukça büyük bir payı var ve bu durumun yıkıcı sonuçlarını yoksullar çekiyor.19

Cakarta’nın sular altında kalmasının yıkıcı sonuçları ağırlıklı olarak yoksulluk ve ay-

rımcılığın yoğun olduğu kampung’larda yaşayan dezavantajlı grupları etkiliyor.20 Kentte-

ki soylulaştırma ve yenileme projelerine bağlı olarak yerinden edilme riskiyle zaten her 

an karşı karşıya olan kampung’lar başta seller olmak üzere iklim değişikliği ile şiddetini 

ve miktarını artıran felaketler karşısında oldukça kırılgan bölgeler.21 Sellerde can ve mal 
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kayıplarının büyük çoğunluğu kampung’larda gerçekleşirken, seller ve deniz seviyesinin 

yükselmesi nedeniyle evlerini, işlerini, geçimliklerini ve yaşam alanlarını kaybedenler 

yine kampung’larda yaşayan yoksullar oluyor. Bunların yanı sıra, kampung’lar seller sı-

rasında ortaya çıkan kamu sağlığı riskinin en yoğun biçimde maruz kalındığı mahal-

leler. Örneğin, 2007 yılındaki sel felaketi sırasında yoksulların temiz su ihtiyaçlarının 

neredeyse tamamını karşılayan yeraltı sularının %63’ünün koli basili bakterisi ile kir-

lendiği tespit edilmişti. Bununla birlikte, gündelik hayatın normal akışı içerisinde de 

nehirlerdeki ağır metal yoğunluğu ve kimyasal maddeler sonucu ortaya çıkan kirlenme, 

nehir kıyısındaki kampung yerleşimlerinde yaşayanların sağlığını sürekli olarak tehdit 

ediyor.22 Özetle, kampung’ları çevre adaletsizliğinin Cakarta’daki cisimleşmiş hâli olarak 

tanımlamak yanlış olmaz.

Tüm bu ekolojik ve sosyal riskleri barındıran Cakarta’da, 2007 yılındaki sel felake-

ti bir dönüm noktası oldu. Endonezya hükümeti Cakarta’nın sular altında kalmasına 

yönelik kapsamlı bir çalışma başlatma kararı aldı ve konuyla ilgili teknik bilgi biriki-

mi ve deneyimi olan Hollanda hükümeti ile Hollanda’dan uzmanlar ve şirketlerle bir-

likte çalışmalar yürütüldü. 2014 yılında Ulusal Başkent Bütünleşik Kıyı Düzenlemesi 

Master Planı (NCICD) ilan edildi ve planın ilk aşaması yine aynı yıl yürürlüğe kondu. 

Fotoğraf: iStock.com/Nikada
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Daha önce kent genelinde uygulamaya konan denizden toprak kazanma projelerinin 

ve nehir/dere yatakları ıslah projelerinin de katıldığı NCICD’in belkemiğini oluşturan 

proje “Büyük Garuda”ya yakından bakalım. Mega projenin ana amacı deniz seviyeleri-

nin yükselmesine ve büyük dalgalara karşı kenti sular altından kalmaktan kurtarmak. 

Bu amaç doğrultusunda, üçte biri suyun üzerinde olmak üzere toplam 25 metre bo-

yunda ve 40 kilometre boyunca uzanan dev bir deniz duvarı, denizin doldurulmasıyla 

oluşturulacak 17 yapay ada, bağlantı yolları ve diğer altyapıların yapımı planlanıyor. 

Kuşbakışı bakıldığında projenin bütünü Endonezya’nın ulusal sembolü olan efsanevi 

“Büyük Garuda” kuşunun şeklini alacak. Atfedilen “ulusal çıkar”ın sembolik bir ifade-

si olarak projenin ismi de buradan geliyor. Cakarta’yı “kurtaracağı” iddiası ile ortaya 

atılan dev projenin maliyetinin toplam 40 milyar dolar civarında olması bekleniyor. 

Planlara göre, denizde oluşturulacak yapay adaların üzerinde iş merkezi, lüks konut-

lar ve alışveriş merkezleri bulunacak ve 1,5 milyon kişiyi barındırabilecek. Endonezya 

hükümetinin, ağırlıklı olarak Hollanda –kısmi olarak da Güney Kore– merkezli mü-

hendislik, mimarlık ve danışmanlık firmalarıyla ortaklaşa yürüttüğü projenin finans-

manının çoğunun da bu yapay adaların üzerine inşa edilecek gayrimenkullerin üst 

gelir gruplarına ve şirketlere satışı yoluyla karşılanması planlanıyor. Böylelikle proje-

nin, merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin öteden beri Cakarta’yı “küresel kent”e 

dönüştürme ve merkezi güneye kayan kentin deniz kıyısında yer alan kuzeyindeki 

yoksullaşmış tarihsel merkezini mutenalaştırma ve yenileme hedeflerine hizmet et-

mesi bekleniyor.23

Büyük Garuda projesi.
Görsel: KuiperCompagnons
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“Büyük Garuda” projesi, neden olacağı ekolojik sorunlar, yerinden edilmeler ve çev-

re adaletsizlikleri nedeniyle birçok itirazın hedefi hâline gelmiş durumda. Öncelikle 

Cakarta’nın fiziksel olarak batışında toprak çökmesinin payı deniz seviyelerinin yük-

selmesine göre daha fazla. Projenin parçası olduğu NCICD’de ise yeraltı sularının aşırı 

tüketilmesine karşı uygulama ve altyapı çalışmaları öngörülmüyor. Diğer yandan, deniz 

duvarının büyük okyanus dalgalarını kesmek için yeterli olmayacağı görüşü de savunu-

luyor. Özetle, dev proje asıl amacı olan Cakarta’yı sular altından kurtarmayacak.24 Diğer 

yandan, “Büyük Garuda”nın yaratacağı birçok ekolojik sorunun arasında Cakarta Körfe-

zi’nin kirlenmesi de bulunuyor. İnşa edilen deniz duvarı ile kıyı şeridi arasındaki bölüm, 

kentin denize akan nehir ve yağmur sularının biriktiği su toplama alanı olarak tasarla-

nıyor. Ancak, Cakarta’nın kimyasal maddeler, ağır metaller ve katı atıklarla kirlenmiş 

sularına kentin kanalizasyon ve arıtma sisteminin oldukça yetersiz olmasından dolayı 

evsel atık suları da boşaltılıyor. Biyolojik ve kimyasal kirliliğin üst seviyelerde olduğu 

nehir sularının deniz duvarı ve kıyı arasında oluşturulacak bölümde birikmesi deniz 

suyunun da kirlenmesine yol açacak ve halihazırda sorunlarla karşılaşılan kamu sağlı-

ğı ve hijyen alanlarında kente ek riskler getirecek. Su biriktirme alanlarındaki kirlilik, 

projenin yapımı sırasında ortaya çıkacak tahribat ile birleştiğinde Cakarta Körfezi’ndeki 

deniz flora ve faunası da büyük tehdit altında kalıyor.25 Ayrıca fırtına, kasırga gibi aşırı 

hava olaylarına ve deniz seviyelerinin yükselmesine karşı doğal bir bariyer olan, karbon 

yutağı işlevi gören ve birçok canlı türü için habitat olan kıyılardaki mangrov ormanları-

nın geriye kalan az bir kısmı da projeyle beraber yok olma riskiyle karşı karşıya.26 Tüm 

bunlara, yapımında çok miktarda enerji ve malzeme kullanılacak bir mega proje olan 

“Büyük Garuda”nın yüksek karbon ayak izine ve dolayısıyla iklim krizinin büyümesine 

yol açacağını da eklemek gerekir.27

Yukarıda saydığımız tüm bu ekolojik sorunlar Cakarta’daki sosyal ve ekonomik eşit-

sizliklerle birleştiğinde, “Büyük Garuda”nın varolan çevre adaletsizliklerine yenilerini 

eklemesi bekleniyor. Bunların başında da yoksulların doğrudan yerinden edilmeleri, 

ekolojik tahribat nedeniyle sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam alanlarının hasar gör-

mesi geliyor. Nehir ve kanalların kıyılarında bulunan kampung’larda yaşayan yoksullar 

Ekolojik sorunlar Cakarta’daki sosyal ve ekonomik 
eşitsizliklerle birleştiğinde, “Büyük Garuda”nın varolan çevre 

adaletsizliklerine yenilerini eklemesi bekleniyor.
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zaten uzun zamandır yerlerinden edilme tehdidi ile karşı karşıya. Genel hatlarıyla kent-

te orta ve üst sınıfların yatırım alanlarının genişletilmesi ve Cakarta’nın küresel kent 

olma hedefleri kapsamında kampung’ların iş ve yaşam alanları olarak yeniden düzen-

lenmesi için sürekli olarak yerinden edilmeler meydana geliyor. Kampung’lar genelde 

yoksulların kendi başlarına inşa ettiği gecekondu tipi konutlardan oluşsa da zaman içe-

risinde yasal olarak tanındı. Ancak 2007 yılında çıkan bir kanun ile nehir, kanal ve su 

toplama alanlarına on metreden yakın olan evler yasadışı ilan edildi.28 Kampung’lardaki 

parçalı mülkiyet yapısı yerinden edilmelerin farklı biçimlerde gerçekleşmesine yol açtı. 

Tapu sahibi olan bir kısım kampung sakini pazarlıklarla ilerleyen ve çoğunlukla tazmi-

nat ödenmesi ile sonuçlanan bir süreçle yerlerinden ediliyor. Mülkiyet hakları olma-

yan çoğunluk ise mahalle örgütlenmelerinin direnişine rağmen çoğunlukla fiziksel güç 

kullanımı yoluyla yerinden ediliyor.29 Böylelikle binlerce kent yoksulu selleri önleme 

ve nehirleri ıslah etme plan ve projeleri kapsamında “kamu düzeni” ve “yeşil alanların 

yapılması” gibi çeşitli gerekçelerle evlerini ve geçimlik faaliyetlerini kaybediyor. Ca-

karta’nın kuzeyindeki kampung’larda yaşayan 24 bin ailenin, yağmur suyunun toprağa 

geçmesini sağlamak amacıyla yapılması planlanan yeşil alanlar nedeniyle evlerinden 

atılmaları sözkonusu.30

Fotoğraf: iStock.com/rigamondis
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Yeniden yerleştirme programları ise, boşaltılan evlerin çoğunun mülkiyetinin o ev-

lerde yaşayanlarda olmaması, olması durumunda ise resmî belge eksikliği gibi bürokra-

tik nedenlere bağlı olarak az sayıda yerinden edilen kişiyi kapsıyor. Ayrıca, kentin farklı 

yerlerinde yapılan sosyal konutların az sayıda, küçük ve inşaat kalitesinin kötü olması 

kadar ortam ve şartların geleneksel geçimlik faaliyetlerine izin vermeyecek biçimde ta-

sarlanması gibi bir dizi soruna işaret ediliyor.31 Yerinden edilen kent yoksulları sadece 

barınma yerlerini ve geçimliklerini kaybetmiyor. Dünya genelindeki diğer birçok ken-

tin enformel yerleşim bölgelerinde olduğu gibi kampung’ları da, hayatta kalma strate-

jileri ve faaliyetlerinin sonucunda gıda paylaşımından sağlık harcamaları için kolektif 

kaynak toplamaya ve karşılıklılık üzerinden sosyal yardım grupları oluşturmaya kadar 

birçok müşterek pratiği ve ağıyla güçlenen, çatışma ve rekabetin yanı sıra dayanışmacı 

ilişkilerin de var olduğu mekânlar olarak tanımlamak mümkün.32 Kampung’lardan atı-

lanlar tüm enformel dayanışma ağ ve ilişkilerinden de mahrum kalıyor. “Büyük Garuda” 

projesi ile bağlantılı olarak yürütülen ıslah ve yeşil alan oluşturma çalışmaları binler-

ce kent yoksulunu yerinden ederken, bu çalışmaların halihazırda maruz kalınan çevre 

adaletsizliğinin ve eşitsizliğin boyutlarını artırması bekleniyor.33

“Büyük Garuda” projesinin yol açacağı sosyal, ekonomik ve ekolojik hasarı kentte-

ki balıkçılık sektörünün durumuna bakarak daha detaylı görmek mümkün. Balıkçılık 

Cakartalı yoksulların ana geçim kaynaklarının başında geliyor. Kentte bulunan balıkçı 

teknesi sayısı –%80’inden fazlası küçük tekne olmak üzere– dört binin üzerinde. Kentte 

balıkçılık ile uğraşan kişi sayısı 24 bin civarında. Balıkçılık sektörünün diğer tüm yan fa-

aliyetleri hesaplandığında, bu sayı yaklaşık 50 bine varıyor.34 Kampung’larda ve benzeri 

yoksul balıkçı yerleşimlerinde yaşayan bu insanlar “Büyük Garuda” projesi nedeniyle 

hem doğrudan yerinden edilme hem de geçim kaynaklarını kaybetme riski ile karşı kar-

şıya. Balıkçılık ile geçinen hanelerin bir kısmı denizden toprak kazanma çalışmalarının 

başlamasıyla şimdiden yerlerinden edilmiş, en önemli geçim kaynaklarını kaybetmiş 

hâldeler. Örneğin, projenin inşaat çalışmaları nedeniyle evlerinden çıkarılan Muara 

Angke isimli balıkçı yerleşiminde yaşayanlar kendilerine sağlanan konutların deniz 

kıyısının uzağındaki bölgelerde olmasından dolayı balıkçılık mesleğini sürdürmekte 

zorlanıyorlar.35 Projenin yapımı ilerledikçe kıyı bölgelerinde yaşayan balıkçıların büyük 

bir kısmının yaşam alanlarından gönderileceği öngörülüyor. İnşa edilmekte olan yapay 

adaların üzerindeki alanın %5’inin balıkçıların barınmasına ve çalışma alanlarına ayrıl-

ması planlanıyor. Ancak, kentin orta ve üst sınıflarına yönelik bir emlak projesi olarak 

da tanımlanabilecek “Büyük Garuda” projesi kapsamındaki yapay adaların üzerinde ya-
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pılması planlanan sosyal konutlarda, yaşamın pahalı olacak olması nedeniyle yeterli 

geliri olmayan balıkçı topluluklarının yaşaması oldukça güç. Projenin deniz ekosiste-

minde neden olmaya başladığı tahribatın genişlemesi ile balık nüfusunun azalması da 

balıkçı topluluklarının geçim kaynaklarının ortadan kalkması anlamına geliyor. Deniz 

duvarı ve yapay adaların balıkçıların av sırasında düzenli olarak kullandıkları rotala-

rının üzerinde inşa edilmesi balık sürülerine ulaşmalarını güçleştirdiğinden balıkçılık 

faaliyetlerini sekteye uğratıyor. Proje daha tamamlanmadan, sadece inşaatından dolayı 

balıkçıların aylık gelirlerinin dörtte üçünü kaybettikleri kaydediliyor.36 “Büyük Garuda” 

projesi nedeniyle Cakarta Körfezi’nde balıkçılığın yapılamaması durumunda toplam 

ekonomik kaybın ise 57 milyon dolar civarında olacağı hesaplanıyor.37

Balıkçı toplulukları, proje mağduru diğer yoksul kampung sakinleri ve birçok STK ile 

beraber “Büyük Garuda” projesine karşı Cakarta Körfezi’ni Kurtarma Koalisyonu (KSTJ) 

olarak örgütlenmiş durumda. Proje nedeniyle çalışma, barınma ve kültürel varlık hakla-

rının ihlal edildiğini, kendilerinin bu bölgelerden sürülmek istendiğini belirten balıkçı-

lar ve yoksul kampung sakinleri, yasal yollardan başvurularını yaparak hukuki mücadele 

verirken aynı zamanda protestolarına da devam ediyor. Hatta katılımcılık ilkesine daya-

narak kendi oluşturdukları alternatif bir projeyi de kamuoyunun gündemine sokmaya 

çalışıyorlar.38

Kısaca, “Büyük Garuda” siyasetçiler, bürokratlar/teknokratlar ve özel sektörün mer-

kezden geliştirdiği teknoloji temelli bir mega proje. Amaç Cakarta’nın sular altında kal-

masını önlemek olarak tarif edilse de bu uyum projesi, kentin bir yatırım alanına dönüş-

türülmesine ve kapitalist küreselleşmenin bir parçası yapılmasına yönelik politikalar 

üzerinden şekillenmekte. Kentin sular altında kalmasının asıl mağdurları, ama aynı 

zamanda sellerin başlıca “suçlusu” olarak gösterilen kampung’larda yaşayan yoksullar, 

proje oluşturma ve uygulama süreçlerinden tamamen dışlanmış durumda. Bu mega 

projenin neden olduğu ekolojik ve sosyoekonomik sorunların kökenindeki dışlayıcı, 

ayrımcı ve adaletsiz siyasi tercih ve uygulamalar ise görmezden geliniyor.39 Böylelikle 

“batan” Cakarta’yı “kurtarma” projesi olarak sunulan “Büyük Garuda”, halihazırda varo-

lan çevre adaletsizliğini tüm boyutlarıyla –bölüşüm, tanınma ve katılım– derinleştiriyor 

ve yeniden üretiyor.




