NEWSLETTER

OCAK‘21

PLATFORM KAPİTALİZMİNİN
ALTYAPISAL GÜCÜ
U STE K-SPIL DA , F E R R A R I, COL E , RE NE S E S ve G RA H A M

EGEMENLİK YANILSAMASI: KENDİ KURALLARINI
KOYMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BEDELİ YÜKSEKTİR
GA MMAG E ve SY R PIS

2020 YILINDA SU - DÜNYA HIZLI
ÇEVRESEL DEĞİŞİMİN OLUMSUZ
ETKİLERİYLE KARŞI KARŞIYA
BR E T T WA LTON

Optimist Newsletter’ı
dostlarınızla
paylaşabilirsiniz.

PİNELOPİ KOUJİANOU GOLDBERG
ANLATIYOR

Mu h it t in Üs t ü n d ağ C a dde si No :61
Ko ş u yo lu , Kad ıköy, 3471 8, İst a nbu l

+90 ( 2 16) 412 72 13
optimist@optimistkitap.com
optimistkitap.com

GARRY KASPAROV: “BLÖFE YER KALMADI”
E MMA ROBE RTSON

Platform Kapitalizminin
Altyapısal Gücü
FUNDA USTEK-SPILDA
FABIAN FERRARI
MATT COLE
PABLO AGUERA RENESES
MARK GRAHAM
Social Europe

İşgücü platformlarının olmadığı bir dünyaya
geri dönemeyiz, bu yüzden onların tescilli
dijital altyapıları kamusal bir mal olarak
yeniden kurulmalı.
Son on yılda yeni bir dijital işgücü platformları ekosistemi ortaya çıktı ve kapitalizmin altyapısını değiştirdi.
Platformların büyümesi, belirli bazı platformların lojistik, yemek teslimatı ve ulaşım gibi anahtar alanlarda öne
çıkması, ekonomilerin ve günlük hayatların işleyişi için o
kadar yaygın ve merkezi bir çifte hareketi temsil ediyor
ki bunlar yalnızca şirket devlerine dönüşmekle kalmıyor,
kendi başlarına altyapı haline geliyorlar.
Bu yeni sistemde, platform iş modeli yalnızca üretimin
nasıl organize edildiğini değil, nasıl dağıtıldığını ve değerlendirildiğini de belirliyor. Bu süreçte platformlar aynı
zamanda gelir imkânları ve kâr oranları arttıkça, diğer sistemlerin verimliliği sorgulanırken, daha geleneksel başka
platformları kendi iş modellerini benimsemeye zorluyor.
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Diğer işgücü piyasası yapılarının alanı ve kapsamının da-

Finansal arka alanlar konusundaki bu ilgi eksikliğinin

ralması veya kapanma durumunda sürdürülemez hâle gel-

önemli siyasi sonuçları var: Dijital işgücü platformlarının

mesiyle, finanstan turizme birçok sektörde çalışmayı hızla

altyapısal gücünü ehlileştirmek için gereken kritik düşün-

platformlaştıran pandemi, bu süreci özellikle hızlandırdı.

ce ve sosyal aksiyon alanını kısıtlıyor. Sermaye akışlarına

Kısacası, artık platformlar tüm dünyada işgücü piyasalarına şekil veriyor ve geri dönüş yok.

odaklanmak aynı zamanda bu platformları kuran, finanse
eden ve yönetenler ile onlar için çalışan veya onların hizmetlerini tüketenler arasındaki güç eşitsizliğini aydınlatır.

Finansal arka alanlar
Altyapısal rolüne rağmen, platform teknolojisi kendi ba-

Kaliforniya’daki Öneri 22

şına ne iyi ne kötü ne de nötrdür. Teknolojiler kendi arka

Çağdaş siyasi ve yasal tartışmalar, platformların kamu-

alanlarıyla ve onları tasarlayanların önyargı, yanılgı ve kli-

oyunu şekillendirmede ve sonrasında regülasyonu et-

şeleriyle gelir. Ayrıca içine gömülü oldukları organizasyon

kilemedeki artan finansal hâkimiyetini açığa çıkarıyor.

ve kurumların (siyasi ve ekonomik yapıların) mantıklarını

Platformların Öneri 22 ile Kaliforniya’da elde ettikleri yeni

yansıtırlar.

başarı, onların fon sağlayıcıların ve müşterilerin gözünde

Ama bu arka alanların bazıları diğerlerinden daha az

kendilerini yerleşik hale getirirken aynı zamanda regülas-

problemli olarak değerlendiriliyor. Platformların veri açlı-

yonu kendi çıkarları doğrultusunda etkilemek için lobicilik

ğı çok iyi biliniyor olsa da, bu açlığın nereden geldiği bi-

ve kampanya yürütmedeki belirleyici rolünü gösteriyor.

linmiyor. Algoritmaların fiyat belirleme, ücretlendirme ve

Öneri 22, platformları geçen yıl eyalet meclisinde ka-

komisyon oranları gibi ölçü ve süreçleri şekillendirme ve

bul edilen ve yasal koruma uygulamalarını platform işçi-

karartmadaki rolü genel olarak kabul edilse de bu plat-

lerine genişleten AB5 sayılı iş yasasından muaf tutan bir

formların bu teknolojileri geliştirmesini destekleyen finan-

halk oylamasıydı. Bu öneriyi diğerlerinden ayırt eden şey,

sın (risk sermayesi, “melek” yatırımlar, ulusal emeklilik fon-

platformların kendi davalarını savunmak için yaptıkları har-

ları, koruma fonları vb. de dahil) küresel akışının rolü daha

camaların miktarı ve iyi bir sonucu garantilemek için kul-

az kabul ediliyor.

landıkları çekici pazarlama taktikleriydi.
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Uber ve Lyft de dahil olmak üzere, güvencesiz işçi çalıştıran platform şirketlerinin bir koalisyonu, kampanyalarını
desteklemek için 200 milyon dolardan daha fazla harcama yaptı; bu, ABD tarihinde bir oylamada harcanan en büyük miktardı. İşgücü savunucuları ise zar zor bunun onda
birini toplayabildi (ama kendi başına 20 milyon dolar hiç
de önemsiz bir miktar değildi). Öneri 22’nin kabul edildiği
gün, Uber ve Lyft hisseleri sırasıyla yüzde 18 ve 22 arttı ve
toplam piyasa değerlerine 13 milyar dolar daha eklendi.
Sermayenin çıkarları
Platformlar regülatörleri kendi iş stratejilerine uygun yasama yapma konusunda dört bir taraftan baskılamakta

mevcut fonlama yapılarının işçi haklarından çok piyasa

başarılı oldu ama bu, işçilerin haklarına mal oldu. Eğer

bozulmasını ve dizginsiz genişlemeyi tercih ettiği düşü-

bu konudaki kamusal tartışma zorlayıcı bir kuvvet olarak

nülürse, işçilerin sahip olduğu platformların pazar payı ve

sermayenin çıkarları tarafından şekillendiriliyorsa, adil bir

finansal kaynak bakımından çokuluslu platformlara galebe

platform çalışmasını nasıl destekleyebiliriz?

çalması pek muhtemel görünmüyor.

Platform çalışması üzerine tüm dünyada yürüttüğü-

Wayne Üniversitesinde hukuk profesörü olan Sanjukta

müz bir araştırma, işgücü ile sermaye arasındaki asimetri-

Paul, platform işçisi hakları konusunun antitröst bir dava

nin her zaman aynı şekilde sahnelenmediğini gösteriyor.

haline getirilmesi gerektiğini savunuyor. Amaç, yerel yö-

Bazı durumlarda platformlar, Kaliforniya’da arka çıktık-

netimin kamusal yararları göz önünde bulundurarak uy-

ları bariz yanlış sınıflandırmadan (işçileri “bağımsız üst-

gulama yapabileceği ve piyasayı kamuya açık olarak koor-

leniciler” olarak göstermek) farklı stratejiler benimsiyor.

dine edebileceği şekilde koordinasyon haklarını, egemen

Örneğin Almanya’da, Uber stratejisini adapte etmek ve

oyunculardan küçük oyunculara doğru yeniden dağıtmak

bunun yerine şoförleri istihdam eden özel ulaşım aracıla-

olmalıdır.

rıyla taşeron sözleşmeleri yapmak zorunda kaldı. Ancak

Büyük resme bakarak şunu söyleyebiliriz: Ekonomik

bu taşeron işçiliği düzenlemeleri çalışanlar için oldukça

süreçleri yürütmede ve yeniden yönlendirmede risk ser-

güvencesiz olabiliyor, birçok şoför asgari ücretin altında

mayesi destekli tescilli platform teknolojisinin egemenliği,

ödeme alabiliyor, bazıları da bir kaza halinde platform

bizleri dijital altyapıyı temelden yeniden düşünmeye ve bir

tarafından sigortalanmış olup olmayacakları konusunda

kamusal mal olarak yeniden kurmaya zorluyor.

endişe taşıyor.

Ama ulusal ve bölgesel düzeyde kayda değer miktarda

Güney Afrika ve Hindistan’daki saha araştırmamız bu

devlet yatırımı ve yükümlülüğü olmadan, bu tür fikirler iyi

bulguları yansıtıyor ve platformların bölgesel bağlamlarla

niyetli soyutlamalar ve çabalar olarak kalır. Platformlar alt-

farklı şekillerde kesiştiğini ve regülasyon çerçevelerinden

yapısal hale geldikçe artan ölçüde kamusal bir fonksiyon

ve çalışanlarının sendikalaşma çabalarından kaçındığını,

yerine getiriyorlar ama temelde demokratik olmayan yö-

bunları boşa çıkartmaya veya etrafından dolaşmaya çalış-

netişim ve sahiplik yapılarına meydan okuyacak bir kamu-

tığını gösteriyor. Dolayısıyla iş yasasının ötesinde bu sömü-

sal hesap verebilirlikleri söz konusu değil.

rücü mantığa meydan okumak son derece önem taşıyor.

Finans piyasalarının, platformları, iş yasası sorumluluklarından başarıyla kaçındıkları için ödüllendirmesiyle, plat-

Kaldıraç noktaları

form kapitalizminin yönünü yeniden belirlemenin önemi

Daha adil bir platform çalışması geleceğine doğru ilerle-

her zamankinden daha fazla artmış bulunuyor. Denk düşe-

mede kullanılabilecek birçok sosyal, siyasi ve regülasyon-

cek bir sosyal ve siyasi meydan okuma olmadan, çalışma

la ilgili kaldıraç var. Platform kooperatif hareketi potansi-

için dibe doğru yarışın tek seçenek olacağı bir gelecekten

yele sahip gibi gözüküyor ama platformları destekleyen

kaçınmak imkânsız olacak.
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Egemenlik Yanılsaması:
Kendi Kurallarını Koyma
Özgürlüğünün Bedeli
Yüksektir
CLAIR GAMMAGE
PHILIP SYRPIS
LSE

İngiltere hükümeti, İngiltere’nin Avrupa
Birliği ile serbest ticaret anlaşması yapma
konusundaki isteksizliğini açıklamak için
defalarca “egemenlik” kavramına gönderme
yaptı. Bristol Üniversitesi Hukuk Fakültesinden
öğretim görevlisi Dr. Clair Gammage ve AB
hukuku profesörü Phil Syrpis, İngiltere’nin Brexit
sonrası dünyada yoluna “egemen” bir devlet
olarak devam etmesinin yaratacağı çelişkileri
değerlendirdi.
Kökü bir çeşit egemenlik anlayışına dayanan “kontrolü
geri alma” ve “Küresel Britanya” retoriğine aşinayız. Fakat
egemenlik kavramının bir ticaret anlaşmasının olası etkilerini reddetmeye gerekçe olarak kullanılması, dikkati başka
yöne çekmek ve anlaşmaya çomak sokmak için gösterilen
aldatıcı bir yaklaşım… Ticaret müzakerelerinin doğasında
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karşılıklı bağımlılık yatar ve bu, Brexit müzakerelerini bal-

Sınırlar açısından, tek pazar üyeliğinin sonuçları derin-

talayan bu çeşit bir egemenlik tanımının getirdiği salt ba-

dir. AB içi ticarette tarifeler ve sınır kontrollerinin çoğu

ğımsızlık kavramıyla bağdaşmaz.

kaldırılmıştır ve ortak bir dış gümrük tarifesi uygulanır.

Üç ihtimal var: Tek pazar içinde ve gümrük birliğinin

Devletler, daha büyük bir pazarın sağlayacağı faydaları

parçası olarak kalan İngiltere; AB’yle serbest ticaret anlaş-

göz önüne alarak, Avrupa tek pazarını yaratma kararı ver-

ması yapmış bir İngiltere ya da AB’den herhangi bir anlaş-

di. Ama kendi iç pazarlarını başka ülkelerin insan, mal ve

ma olmaksızın ayrılmış bir İngiltere… Bu makalede, tüm bu

hizmetlerine açmanın riskinin ve tehlikelerinin de farkın-

durumların sınırlar ve serbest ticaret bakımından ortaya

daydılar. Bu nedenle, böyle büyük bir entegrasyon modeli

çıkaracağı sonuçları özetleyerek, her birinde farklı anlama

için yoğun bir altyapı geliştirdiler. Pek çok alanda birbirine

gelecek egemenlik kavramını ele almak istedik.

uyum sağlayabilen standartlar getirdiler. Bu standartlar

Egemenlik kavramı, AB tek pazarı bağlamında iki şekil-

AB’nin üye devletlere dayattığı kurallar değildir; üye dev-

de anlaşılabilir: Egemenlik mutlak güçle ilgiliyse, o zaman

letlerin çıkarlarını temsil eden ortak kurumlar tarafından

AB’ye üye her devlet, birliğin getirdiği bazı fayda ve teşvik-

yaratılırlar. Başka pek çok alanda ise karşılıklı tanıma ka-

ler karşılığında, bu mutlak gücün bir kısmından fedakâr-

rinesi işler; bir üye devlette yasal olarak üretilen malların

lık eder. Yani her üye devlet, kendi mutlak egemenliğin-

diğer tüm üye devletlerde de yasal olduğu varsayılır. (Bu

den feragat eder. Bununla birlikte, günümüz dünyasında

karine, devletlerin serbest dolaşım üzerindeki kısıtlamaları

egemenlik farklı yorumlanabilir. Birbirine bağımlı bir dün-

ortak bir yasal çerçeve altında haklı gösterebildiği durum-

yada devletlere sadece kendi iç pazarlarında değil, aynı

larda çürütülebilir.)

zamanda ticaret yaptıkları başka pazarlarda da nüfuz ve

Brexit, bir bakıma bu yoğun altyapıdan kurtulma tale-

bir dereceye kadar kontrol imkânı veren bir egemenlik…

bidir. AB’nin, üye devletlerin özgürlüğünü kısıtlayan kural

Egemenlik, “ülkenin kendi çıkarlarını koruması” olarak

ve uygulamalar getirdiği; AB’nin bu kısıtlayıcı kurallarının,

düşünülürse, AB tek pazarına dahil olan İngiltere’nin ege-

İngiltere’nin birlik dışında sahip olacağı konumla tezat oluş-

menliği azalmaz, aksine güçlenir.

turacağı söyleniyor. Oysa alternatifleri incelediğimizde
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görüyoruz ki tek pazar içinde mal ve hizmetlerin serbest

gösterir. Dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması

şekilde (yasal düzenlemeler çerçevesinde) akması ancak,

olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP), yakın

her üye devletin çıkarı korunduğu sürece mutlak gücün-

zaman önce Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerce imzalan-

den bir dereceye kadar feragat etmesiyle mümkündür.

dı. Bu anlaşma, daha düşük düzeyde karşılıklı bağımlılık
getiren ve nispeten daha az uyum gerektiren bir modeli

Serbest ticaret anlaşması ile karşılıklı bağımlılığa izin

benimsedi. İngiltere ve AB’nin istekleri ise daha büyük…

veren bir egemenlik

Kanada tarzı, yani emtia ticaretinin ötesine geçen, daha

Brexit sürecinin başında, İngiltere’nin tek pazardaki yerini

liberal, emek ve çevre ile ilgili standartlar da getiren bir

korumak gibi bir düşüncesi olmadığı ortaya çıktı. Bunun

serbest ticaret anlaşması isteniyor. AB, serbest ticaret an-

yerine aradığı, daha az uyum gerektiren, serbest ticaret

laşmasının önkoşulu olarak, artık tek pazarın bir üyesi ol-

anlaşmasına dayalı bir AB ilişkisiydi. İngiltere ile AB arasın-

mayan İngiltere’nin yine de AB standartlarını karşılamaya

da, ticaret akışının büyüklüğü ve ekonomilerinin birbirine

devam etmesi (ya da en azından AB pazarındaki rekabeti

bağımlılığı nedeniyle, yeni bir ilişki geliştirmek her iki taraf

bozmaması için eşdeğer standartları benimsemesi) konu-

için de işlevsel faydalar getirir; tümünü olmasa da bazı dü-

sunda ısrarlı.

zenleme ve kontrolleri aşmayı sağlar.

Şimdiye kadarki müzakerelerde, İngiltere ve AB’nin tica-

Serbest ticaret anlaşması, AB tek pazarının temelini

reti kolaylaştırmak adına hangi ortak alanlarda karşılıklı ta-

oluşturan karşılıklı tanıma karinesinin dışındadır. Bunun

ahhütlerde bulunabileceğine odaklanılmadı. Bunun yerine

yerine ticaret yapanlar, üzerinde anlaşmaya varılan ku-

İngiltere, isteklerini yüksek tondan dile getirdi ve kendini

rallara uyduklarını göstermek zorundadır. Her serbest ti-

AB’nin düzenlemelerinden uzaklaştırmak için “egemen-

caret anlaşması, kapsam ve amacı bakımından farklılık

lik” kavramında ısrar etti. Kanada tarzı bir serbest ticaret
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anlaşması açısından egemenlik kavramı iki temel alanda

tanıdıkları ayrıcalık ve yararları birbirlerine de tanıyacak-

sorun yaratıyor: Eşit şartların olduğu faaliyet alanları ve

larını ifade eder) İngiltere’nin kendi ticaret şartlarını belir-

balıkçılık…

leme kabiliyetini kısıtlıyor. Ayrıca DTÖ’nün uyuşmazlıkları

İngiltere’nin AB’yle ve AB dışındaki dünyayla yürüttüğü

çözme sistemi artık işlevselliğini yitirmiştir; örgütün en

müzakerelerde kayda değer bir tezatlık var. İngiltere, AB

yüksek mahkemesi sayılan Temyiz Kurulu, üye atamala-

dışındaki ülkelerle yürüttüğü serbest ticaret müzakerele-

rında kriz yaşanmaktadır ve bu krizin nasıl çözüleceği be-

rinde, yeni şartlar getirmeye çalışmak yerine, mevcut ser-

lirsizdir; Çin-ABD ticaret savaşı kurumun varlığını tehdit

best ticaret anlaşmalarını basitçe yenilemeyi seçti. Oysa

etmektedir. Brexit de küresel ticareti yöneten düzenleyici

İngiltere’nin bu ilişkilerde egemenliğini güçlendirme fırsatı

yapı için bir başka ağırlaştırıcı faktördür. İngiltere’nin ör-

vardı. Ama yakın zamanda Japonya ve Singapur’la imzala-

güte liderlik etme konusundaki başarısız girişimi, “Küresel

dığı anlaşmalar, önceden var olan AB anlaşmalarının aynı-

Britanya” anlatısının diğer ülkeler nezdinde şüpheyle kar-

sıdır. İngiltere, AB’yle balıkçılık konusunda yaşadıkları çık-

şılandığı konusunda hükümete bir uyarıdır. Tüm bu aksak-

mazı da aşamıyor ama Grönland, Norveç, İzlanda ve Faroe

lıklara rağmen yine de modernize edilen DTÖ için destek

Adaları ile şimdiden anlaşma imzaladı bile... İngiltere’nin

devam ediyor. ABD başkanının değişmesi ve örgüte yeni

“mutlak egemenlik” argümanı, diğer devletlerle karşılıklı

bir ABD temsilcisinin atanması, DTÖ’nün yeni bir yöne kay-

fayda çerçevesinde bağlayıcı taahhütlere girmeye hazır

masına yardımcı olabilir. Bu nedenle İngiltere, DTÖ içinde

olması nedeniyle, çelişkili bir hal almaktadır.

gelecekte oynayacağı rolü daha dikkatli düşünmelidir.
DTÖ’nün teknik kuralları tarifelerle sınırlı kalmaz ve fik-

Dünya Ticaret Örgütü ve mutlak egemenlik (mi?)

ri mülkiyet, hizmetler, yerel destekler (sübvansiyonlar),

Mutlak egemenlik argümanını savunanlar için İngiltere’nin,

ticaret çözümleri, ticaret, sağlık ve bitki sağlığı önlemle-

hiç anlaşma yapılmaması durumunda AB’yle olacak

riyle ilgili düzenlemelere kadar uzanır. Şirketlerin, pazara

ilişkisi ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile olan ilişkisi

erişim sağlamak için menşe kurallarına göre ürünlerinin

karşılaştırılabilir.

menşeini kanıtlamaları ve üye ülkelerin kendi sertifikasyon

Bu durumda İngiltere, AB ve diğer devletlerle ticaretin-

ve gümrük prosedürlerine uymaları gerekir. Bağımsız olsa

de gümrük tarifeleri ve düzenleyici kontrollerle karşı karşı-

bile yine de bir DTÖ üyesi olan İngiltere’nin, AB’nin “kural

ya kalacaktır. DTÖ üyesi olduğu için onun getirdiği tarife ve

koyan” ve “standart belirleyen” yaklaşımından çok da farklı

imtiyaz programlarıyla bağlıdır. Londra Ekonomi ve Siyaset

bir yolda gidemeyeceği ortadadır. Bu nedenle, İngiltere,

Bilimi Okulu raporu, AB ile hiçbir anlaşmaya varılmaması

düzenleyici konularda önderlik etmek istiyorsa AB’yle

durumunda, bunun, Covid-19’dan daha büyük ve daha uzun

uyumlu hareket etmesi gerektiğini, yoksa bu anlamda

vadeli ekonomik maliyeti olacağını öngörüyor. Bu ekono-

DTÖ’nün diğer üye ülkeleriyle aynı basit konumda olma

mik etkiler sadece İngiltere’de değil, AB içindeki BMW gibi

olasılığının yüksek olduğunu bilmelidir. Zaten DTÖ üyesi

büyük şirketlerde de hissedilecek. Bu şirketler DTÖ’nün be-

bir İngiltere, yasaları, düzenlemeleri ve diğer ticaret poli-

lirlediği tarifelere geçmenin getireceği yüksek ekonomik

tikaları üzerinde mutlak bir kontrole sahip olamayacaktır.

maliyetle ilgili endişelerini şimdiden dile getirmeye başladı.
Ayrıca bu durumda mutlak egemenlik argümanında,

Sonuç

DTÖ bakımından da yanlış bir kanı oluşuyor. DTÖ komite,

İngiltere’nin kendi ticaret kurallarını belirleme özgürlüğü-

grup ve koalisyonlar aracılığıyla faaliyet gösteren, esasen

nün önemli bir bedeli olduğunu ve her halükârda bunun

müzakereye dayanan, küresel bir kurumdur. Dolayısıyla

DTÖ sınırları dahilinde olacağını, dolayısıyla mutlak olma-

İngiltere de, egemen bir aktör olsa da, diğer 163 üyeyle

dığını söyledik. Gerçek tehlike ise İngiltere’nin, Brexit sü-

müzakere edilmiş kural ve standartlara uyacaktır. Hareket

recinin her aşamasında, Avrupa standartlarını ve küresel

özgürlüğü sınırsız değildir; diğer DTÖ üyeleri gibi o da oy

standartları şekillendirmek için gereken gerçek gücü, bir

birliğiyle alınan kararlara bağlı olacaktır. Most Favored

“serap” uğruna feda etmeye kalkışmasıdır.

Nation-En Çok Gözetilen Ulus Kaydı da (bir antlaşmaya taraf olan devletlerin, başka antlaşmalarla başka devletlere

* İngiltere ve AB, 2020’nin sonunda serbest ticaret anlaşması imzaladı ve anlaşma 1 Ocak 2021’de geçici olarak yürürlüğe girdi.
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2020 Yılında Su
Dünya Hızlı Çevresel
Değişimin Olumsuz
Etkileriyle Karşı Karşıya
BRETT WALTON
Circle of Blue

Brett Walton, Circle of Blue sitesindeki
yazısında su, iklim ve sağlık gibi çevre
sorunlarının büyüklüğüne karşı uyarıyor: “Her
yıl beraberinde sıkıntılar getirir. Ancak bu yıl
çok daha çarpıcı oldu. Sadece son 12 ayda
sınandığımız afetlerle değil, bizi bekleyen şeyleri
ortaya koyması bakımından da.”
OCAK ‘21 / 8

Görmek isteyenler açısından uyarı işaretleri aşikârdı.
Beş yıl önce Dünya Ekonomik Forumu, üyelerinden toplum açısından en büyük tehdidi oluşturan beş afeti sıralamasını istemişti. Batı Afrika’da Ebola salgının yaşandığı, SARSCoV-2’nin henüz yarasalarla sınırlı kaldığı o yıl, katılımcılar
bulaşıcı hastalıkları, yaratacağı etki bakımından en büyük iki
numaralı risk olarak görmüştü. 2020’yi yaşayan, pandemi
sırasında sokağa çıkma kayıplarına, işsizliğe, seyahat kısıtlamalarına, dost ve akrabalarının ölümüne tanık olan insanlar
da buna kesinlikle hak verecektir. Hatta, geriye dönüp baktıklarında, bulaşıcı hastalıkları listenin bir numarasına çıkarmaları da mümkün.
Peki, beş yıl önceki anketin bir numarasında ne vardı? Su
krizi.
Su krizi, pandemiler gibi tek bir tetikleyici nedene sahip
bir olay değildir. Çok daha yaygın ve çok boyutludur. Tek bir

düzeyde düşük su seviyesi, gemilerin nehirde ilerlemesine

krizin etkileri genellikle sınırlı kalır ve tüm dünyaya yayılmaz.

engel olunca, soya ihracatı düzeyinde azalma yaşandı.

Oysa su krizi, tıpkı pandemi gibi, çevrenin ihmal edilmesi ve

Bunlarla birlikte, durum her yerde bu kadar iç karartıcı

yönetim hatasından doğar ve bu iki hatanın yankıları her yıl

değildi. Amerika’nın kuraklıkla boğuşan batı bölgelerindeki

giderek daha da belirgin hal alır.

su tasarrufu politikalarının etkili olması sayesinde su tüketi-

2020 de farklı değildi.

mi düşmeye devam etti. Kamu kurumları, şirketler, kabileler

İnsan yapımı sistemler ekstrem hava koşulları ve dene-

ve çevreci örgütlerin oluşturduğu koalisyon Kaliforniya’daki

timsizlikle sınandı. Three Gorges (Üç Boğaz) Barajı’ndaki

Klamath Nehri üzerinde ve Oregon’da bulunan dört barajın

su seviyesi su toplanmaya başlandığı 2003’ten bu yana en

yıkılması konusunda baskı yapıyor; gerçekleşmesi durumun-

yüksek seviyeye ulaştı. Operatörler, ekonomik zararı 32 mil-

da bu, dünyanın en büyük baraj yıkımı olacak. Flint’teki ana

yar doları bulduğu tahmin edilen sellerin yaşandığı Güney

hizmet hatlarının neredeyse tamamı yenilendi. Danimarka

Çin’deki yoğun yağışları kontrol altına alabilmek için sefer-

hükümeti de 2050’ye dek Kuzey Denizi’ndeki petrol ve gaz

berlik ilan etti.

üretimine son verme kararı aldı; üretim düzeyi çok yüksek

Three Gorges bu büyük basınca direnebildi. Ancak baş-

olmasa da önemli bir adım.

ka yapılar direnemeyebilirdi. Özbekistan’da üç yıl önce ta-

Bütün bunların ortasında bir de pandemi yaşandı.

mamlanan Sardoba Barajı, mayıs ayında günlerce yağan

Pandemi sadece halk sağlığı sistemlerindeki eksikleri ortaya

yağmurun ardından yıkılarak 100.000’i aşkın insanın tahliye

çıkarmakla kalmadı, su, hijyen ve sağlık arasındaki sıkı bağı

edilmesine yol açtı. Aynı ay Michigan’da da iki baraj yoğun

da bir kez daha gözler önüne serdi. Bir sağlık krizi sırasın-

yağış nedeniyle yıkıldı. Horun ve Michigan göllerinde rekor

da insanların yeterli suya erişimini sağlamak bir anda yerel

düzeye ulaşan su seviyesi nedeniyle eyalette birçok yeri su

ve ulusal yönetimlerin öncelikli hedefi halini aldı. Michigan

bastı.

valisi suyu olmayan tüm evlere su bağlanması talimatı ver-

Suya erişimdeki dalgalanmalar ticari altyapıyı da etki-

di. Gana Cumhurbaşkanı ise nisan, mayıs ve haziran ayları

ledi. Panama’da, Panama Kanalı yöneticileri, bu hayati de-

boyunca tüm halkın su faturalarının devlet tarafından öde-

niz rotasını yoğun kuraklık döneminde de işlek tutabilmek

neceğini açıkladı.

için çeşitli su tedarik projelerini değerlendirmeye başladı.

Her yıl beraberinde sıkıntılar getirir. Ancak bu yıl çok daha

Yetkililer, bu projeleri finanse edebilmek için, şubat ayından

çarpıcı oldu. Sadece son 12 ayda sınandığımız afetlerle de-

itibaren, Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan

ğil, bizi bekleyen şeyleri ortaya koyması bakımından da. Su,

kanalı kullanan büyük gemilerden ekstra ücret almaya baş-

iklim ve sağlık gibi çevre sorunları giderek büyüyor ve gör-

ladı. Daha güneyde, Arjantin’deki Parana Nehri’nde rekor

mek isteyenlerin görebileceği hale geliyor.
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Pinelopi Koujianou Goldberg
Anlatıyor
Project Syndicate, Yale Üniversitesi ekonomi
profesörü ve Dünya Bankası eski baş iktisatçısı
Pinelopi Koujianou Goldberg’le yaptığı bir
röportajı yayınladı.
Project Syndicate (PS): Bir süre önce, pandemi sorasında
kadınların kariyerinin pandemiden daha olumsuz etkilendiğini söylediniz ve uzun vadede kadınlara yardımcı olmak
için esnek çalışma anlayışının, ücretsiz çocuk bakımının
yararlı olacağını savundunuz. Peki, kısa vadede? Sizin de
belirtiğiniz gibi, “İnsanların mesleki becerileri ve profesyonel ilişkileri zamanla kaybetmesine neden olan kriz dönemlerindeki işsizliğin uzun vadeli etkileri vardır.” Örneğin
kadın akademisyenlerin eser sayısında ciddi azalma olduğu belirtiliyor; bu açık, erkek meslektaşlarının çok gerisinde kalmalarına yol açabilir. Kadın çalışanların pandemiden
kaynaklanan kayıplarını azaltmaya ve daha hızlı normale
dönmelerine yönelik özel önlemler söz konusu mu?
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Pinelopi Koujianou Goldberg: Özel önlemlerin bağlam özelinde alınması gerekir. Akademi dünyasından bir
örnek vereyim. Faydalı olabilecek kısa vadeli önlemlerden biri, çocuklu kadınların kadro ve terfi takvimini daha
geniş zamana yaymak, onlara çalışmalarında yaşanan
kesintiden kaynaklanan açığı kapatma, araştırma yetkinliklerini geliştirme fırsatı vermek olabilir. Bir diğer alternatif (ya da bunun yanı sıra uygulanabilecek) yöntem de
çocuklu kadınların ders yüklerini ve idari sorumluluklarını geçici bir süreliğine azaltmak olabilir. Bu sayede yayınlar ve benzeri diğer alanlarda geride kalmamaları (ya
da açığı kapatmaları) mümkün olabilir.
Bu tür önlemleri hayata geçirmek, dile kolay gelse de
oldukça tartışmalı bir konudur. Birçok iyi niyetli işveren,
özellikle de üniversiteler, cinsiyet ayrımcılığını reddeden politikalar benimsemiş olmakla (örneğin babalık izni
vermekle) gurur duyar. Cinsiyet ayrımcılığını reddeden
yaklaşımın ardındaki mantık rahatlıkla anlaşılabilir ve
günümüzde birçok erkeğin ev işleri yaptığı, çocuklarına
baktığı inkâr edilemez bir gerçektir. Ancak araştırmalar
en azından ekonomide, bu yaklaşımın kadın akademisyenleri dezavantajlı konuma düşürdüğünü, erkek iktisatçıların kariyerlerinde, kadınların kariyerine zarar verme
pahasına, ilerlemelerini sağladığını ortaya koyuyor.
Hoşunuza gitse de gitmese de, çocukların bakımı hâlâ
büyük ölçüde kadınların sorumluluğunda. Çelişkili gibi
görünse de hem akademik çevrelerde hem de ötesinde

Pinelopi Koujianou Goldberg

ekonomi. Dolayısıyla, kadınların resmi işgücünden uzaklaştırılması sorununun çözümü çok boyutlu bir yaklaşım
gerektirecek; esnek çalışma saatleri, çocuk bakım desteği
de bu denklemin temel parçalarından olacak.
Elbette bunlar yardıma muhtaç kadınların acil problemlerini çözmeyecek. Covid-19 krizi sırasında, teknolojinin, gayrı resmi ağların ve para yardımının yaratıcı
kombinasyonlarının kısa vadedeki ekonomik sıkıntıları
azaltabileceği net şekilde ortaya çıktı.
Dünya Bankası’nın gerçekleştirdiği gerçek zamanlı
anketler ve diğer araştırmalar, para yardımının pandemi
sırasındaki gıda sıkıntısını azaltmakta başarılı olduğunu
gösterdi. Sıkıntı, yardıma muhtaç olanları belirleme ve bu
kişilere ulaşma konusunda yaşandı. Akıllı telefonlar ve di-

alınacak özel önlemlerde bu gerçekliğin dikkate alınması

jital kimlikler gibi teknolojiler bir ölçüde işe yaradı, ancak

gerektiğini savunuyorum.

bu yaklaşım da dijital cihazlara erişim olanağı daha az olan
kadınları dezavantajlı konuma düşürüyor. Bu noktada gay-

Ayrıca düşük gelirli ülkelerde, çoğu kayıt dışı sektör-

rı resmi ağlar (örneğin öz yardım grupları) devreye giriyor.

lerde çalışan kadınların sıkıntılarından da söz ediyorsu-

Bu tür müdahalelerde genellikle olduğu gibi, program ve

nuz. Bu kadınların yoksun olduğu desteği sağlayacak

politikaların bağlam özelinde oluşturulması gerekir.

ne tür program ve politikalar uygulanabilir ya da mevcut plan program ve politikalarda ne tür değişiklikler
yapılabilir?

Temmuz ayında sınırların açılması çağrısı yaptınız.
Etkili bir çağrı olmakla birlikte birçok ülke açısından

Uzun vadede kadınların da yasal haklarına kavuşması,

olanaksız bir durum. Kısa vadede ne tür inisiyatifler ve

istikrarlı, iyi kazandıran, sosyal güvenceler sunan işlerde

yaklaşımlar kamuoyunun mültecilere desteğini artırma

çalışmasının sağlanması çok önemli. İşyerinde karşılaştık-

konusunda daha uygulanabilir olabilir?

ları örtülü ayrımcılığın ötesinde, özelikle gelişmekte olan

Ben politik açıdan olanaksız olduğunu düşünmüyorum.

ülkelerde katı çalışma saatleri, kadınları resmi işgücünün

Kimse kontrolsüz göçü, dileyen herkesin gelir düzeyi yük-

dışına itiyor. Kadınlar, ailelerine karşı yükümlülüklerini ye-

sek ülkelere dilediği gibi gidebilmesini savunmuyor. Benim

rine getirmek için daha esnek çalışma saatlerine ihtiyaç

desteklediğim şey, öncelikle göçmen karşıtı haçlı seferine

duyuyor. Bunu gerçekleştirmelerinin tek yolu da kayıt dışı

son verilmesi. Bu haçlı seferleri halktan kaynaklanan bir
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hareket değil. Bunu seçmenler başlatmadı. Artan eşitsiz-

piyasa ekonomisi açısından ciddi bir başarı olduğunu

lik ve azalan ekonomik fırsatların yarattığı hayal kırıklığı-

söyleyebilirim.

nı bastırmaya çalışan ABD ve Avrupa’daki, popülist lider-

Ancak bu, dünyanın daha iyisini yapamayacağı anla-

lerin başını çektiği, en tepedeki kesimler başlattı bunu.

mına gelmez. Mart ayında birçok ülkede maske ve ko-

Göçmenlerin kendilerini savunma olanağı bulunmaması,

ruyucu ekipman sıkıntısı yaşandı. Her ne kadar bu sıkın-

kolay hedef haline gelmelerini sağladı. Bu zehirli nefret

tı kısa süreli olsa da ciddi kaygılar uyandırdı; özellikle

söylemine son verilmesi, verilen desteğin artması konu-

de ön cephede savaşan sağlık çalışanlarını etkilemesi

sunda epey mesafe katedilmesini sağlayacaktır.

nedeniyle.

Ardından, kamuoyuna göçmenliğin sadece göçmen-

Gelecekte bu tür durumlardan kaçınmanın en bariz

ler açısından değil, ev sahibi ülkeler açısından da iyi bir

yollarından biri, şu an petrol ve helyum konusunda yapıl-

şey olduğunu daha iyi anlatmalıyız. Vasıflı yabancı ça-

dığı gibi, kritik ürünlere yönelik stratejik rezervler oluş-

lışanlar gelmeseydi ABD ekonomisinin teknoloji gibi

turmak olabilir. En büyük sıkıntı, hangi ürünlerin stokla-

en dinamik sektörleri ağır sekteye uğrardı. Uluslararası

nacağının belirlenmesi konusunda yaşanabilir. Geriye

öğrenciler olmasaydı akademik dünyada araştırma ve

dönüp baktığımızda, kişisel koruyucu ekipman rezervle-

inovasyon yapmak çok daha zor olurdu. İnşaat sektö-

rini artırmanın yararlı olacağını görüyoruz. Ancak bir yıl

ründe, restoranlarda, hizmet sektörünün birçok alanın-

öncesinde kim böyle bir şeyi öngörebilirdi ki?

da, ABD’lilerin yapmak istemediği işleri vasıfsız göçmen-

Her koşulda, bunun devletlerin önderliğinde bir ini-

ler yapıyor. Yüksek gelirli, nüfusun giderek yaşlandığı

siyatif olması gerekiyor. Ancak Covid-19 pandemisi sı-

Almanya ya da Japonya gibi ülkelerde göçmen ihtiyacı

rasında yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun ne

her zamankinden daha fazla.

kadar zayıf olduğu düşünülürse, rezervlerin yerel olarak

Son olarak göçmenliğin bir gelişim politikası olma-

depolanması gerekiyor. Dahası bilimsel uzmanlar ve özel

dığını netleştirmemiz gerekiyor; göçmenlik gelişmekte

sektörle işbirliği de kritik önem taşıyor. Ancak bu soru-

olan ülkelerin refah ve büyümeye ulaşmasını sağlaya-

nun yasal düzenlemelerle çözülebileceği konusunda

cak bir yol değildir. Ancak bencil bir açıdan bakıldığında

şüphelerim var. Özellikle de şu an itibariyle nasıl bir dü-

bile, kontrollü göçmenlik, yüksek gelirli ülkeler açısından

zenleme yapacağımızı bilmediğimiz düşünülürse.

arzulanabilir bir durumdur.
Tristan Reed ile birlikte gerçekleştirdiğiniz son araşMayıs ayında “kısa vadedeki verimlilik ve kâr takıntı-

tırma, gelecekte uluslararası entegrasyonun daha da

sının Covid-19 gibi büyük krizlerle baş etmeye yetme-

azalması durumunda, “yoksulluğu ortadan kaldırmanın,

yeceğini” söylediniz. “Statik verimlilik yerine dinamik

yoksul ülkelerdeki politika yapıcıların gelir dağılımını

verimlilik” bağlamında düşünerek, belirli düzeyde bir

eşitlemeye odaklanmasına bağlı olacağını” ortaya koy-

kapasite fazlası yaratmanın yollarını bulmalıyız. Buna

du. Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü, vergi toplamak-

öncülük edecek olan “biz” kimdir? Bu kararlar tamamen

ta yaşanan sıkıntı ve finansal kapsayıcılık eksikliği gibi

şirketlere mi bırakılmalıdır? Yoksa devletler de bankalara

problemler düşünülürse, bu ülkeler uzun vadede halkın

getirdikleri sermaye yükümlülüklerinde olduğu gibi, be-

yaşam standartlarını artırmak için hızlı büyümeyle de

lirli bir miktar ekstra kapasite şartı koyarak ya da şirketle-

uyumlu ne tür eşitlikçi politikalar uygulayabilir?

ri teşvik edecek önlemler alarak devreye girmeli midir?

Her şeyden önce, büyüme ve eşitliğin bir arada ola-

Doğrusunu söylemek gerekirse (ki bunu sürekli dile

mayacağı anlayışının değişmesi gerekiyor. Gelişmekte

getirdim) şirketler ve tedarik zincirleri, sarsıntının boyut-

olan ülkelerin politika yapıcılarının, sadece büyüme he-

ları düşünüldüğünde olağanüstü bir performans sergile-

defi peşinde koşmak yerine, eşit büyüme için çalışma-

di. Gıda sıkıntısı ya da fiyatlarda ciddi bir artış yaşanmadı.

sı gerekir. Bu irade ortaya konduğunda, gerçekleştirme

Artan gıda güvensizliği, tedarik sıkıntısından değil, gelir

yolları da bulunur.

kaybından kaynaklandı. Kontrolsüz kapitalizm ya da kü-

İkincisi, eşitlik ve verimlilik ilkelerine dayalı güç-

reselleşme savunucusu biri değilim, ancak bu durumun

lü bir ilerici vergi politikası, sağlam bir vergi tabanı
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oluşturulmasına yardımcı olacaktır; kamu hizmetlerinin
etkin şekilde sunulmasının önkoşulu. Doğal kaynaklardan alınacak uygun bir vergi iyi bir başlangıç noktası
olabilir; düşük gelirli ülkelerin birçoğu doğal kaynaklar
açısından zengindir. Bunu aşamalı şekilde diğer alanlardaki vergiler izleyebilir.
Kayıt dışı sektörleri ve kayıt dışı istihdamı ortadan kaldırmaya yönelik çabalar ters etki yaratabilir, yoksulluğun
daha da artmasına yol açabilir. Herkese yönelik ücretsiz
eğitim ve insan sermayesine yapılacak uzun vadeli yatırımlar, koşulların dengelenmesini sağlayabilir.
Son olarak, teknoloji de pozitif rol oynayabilir.

Dünya Bankası’nın baş iktisatçısı olduğunuz dönem-

Yolsuzluğun ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir:

de yasal cinsiyet ayrımcılığının kadınların ekonomik

Örneğin, sosyal medya hesap verebilirlik anlayışını pe-

fırsatlarını ellerinden aldığını gösteren bir araştırmaya

kiştirebilir. Yoksulların ekonomiye daha etkin katılması-

öncülük ettiniz. Dünya Bankası’nın genişletilmiş veri

nı sağlayabilir: Dijitalleşme yardım dağıtımını artırmak

tabanından yararlanılarak hazırlanan bu araştırma çer-

amacıyla kullanılabilir. Mobil ödeme ve bankacılık sis-

çevesinde, kadınların hem kısa hem de uzun vadedeki

temlerinin finansal kapsayıcılığı artırdığı da kanıtlandı.

ekonomik gücünü artırma konusunda ne tür yasal reformlar etkili olabilir?

Reed’le birlikte yoksulluğun sürdürülebilir şekilde

Bu, güzel bir soru. Ancak yanıtını henüz bilmiyorum.

azaltılmasının pazarın büyüklüğüne de bağlı olduğunu

Son 50 yılda hayata geçirilen yasal reformlara dair kap-

savunuyorsunuz. Devasa büyüklükteki iç pazarı saye-

samlı bir veri tabanına sahip olmanın avantajlarından biri,

sinde yoksulluğun azaltılması konusunda önemli adım-

bu veri tabanının mümkün kılacağı araştırmaların, bu tür

lar atan Çin, şimdi de dış pazarlara ve teknolojilere ba-

soruların yanıtının bulunmasını sağlayacak olması.

ğımlılığını azaltmak amacıyla “ikili dolaşım stratejisini”

Şu ana dek arkadaşlarımla birlikte gerçekleştirdiğim

hayata geçirmeye başladı. Bu stratejinin Çin’deki orta

araştırmalara dayanarak, tüm ülkelerde gerçekleştirilen

sınıfın refahını artırması durumunda, Çin’in küçük ve

ilk ve en yaygın reformlardan biri, kadınların işgücüne

yoksul komşuları bu durumdan zarar mı görecek, yoksa

katılımına olanak veren düzenlemeler (örneğin kadınlara

onlar da mı faydalanacak?

hareket serbestisi tanıyan ya da daha önce yasak olan

Çin’in yoksul komşularının da faydalanmasını sağla-

meslekleri icra etmelerine olanak veren yasalar). Eşit işe

yacak çeşitli boyutlar var. Bu, nasıl uygulandığına bağ-

eşit ücreti garanti altına alan, ebeveynliğin kolaylaştırıl-

lı. Anladığım kadarıyla “ikili dolaşım stratejisinin” temel

masını ya da emeklilikte eşit muameleyi sağlayan yasa-

amacı, Çin’in geçmişteki ihracat odaklı büyüme anlayı-

lara daha az rastlanıyor. Bunlar ülkenin gelişiminin ilerle-

şından uzaklaşmak. Ancak bu politika ithalatı dışlamıyor.

yen aşamalarında ortaya çıkıyor.

Özellikle de Çin’in geleneksel ticaret fazlası düşünüldü-

Bana sorarsanız, bu durum reformların, işgücüne tale-

ğünde, ithalata epey yer var gibi görünüyor. Bu ürünler

bin arttığı dönemlerde kadınları işgücü pazarına entegre

de büyük ölçüde Çin’in komşularından gelecek.

etme ihtiyacıyla gerçekleştiriliyor. Kadınlar hareket öz-

Aslına bakarsanız Çin’i yeni ABD ya da Avrupa olarak

gürlüğüne ve işe başvurma hakkına sahip olmadığı sü-

düşünebilirsiniz; diğer ihracatçı ülkeler açısından ca-

rece işgücü pazarına katılamaz. Dolayısıyla, bir kadının

zip bir hedef. Kısa süre önce imzalanan, Asya pazarla-

dilediği yerde yaşamasını, kocasının izni olmadan evden

rının entegrasyonunu artıracak olan, Bölgesel Kapsamlı

çıkmasını ya da pasaport başvurusu yapmasını garanti

Ekonomik Ortaklık anlaşması (aralarında Çin’in de bulun-

altına alan yasalar (gelişmiş ekonomilerde normal kabul

duğu 15 Asya Pasifik ülkesini kapsayan serbest ticaret

edilen, ancak işgücüne katılımın önkoşulunu teşkil eden

anlaşması) bu yönde atılmış bir adım olabilir.

yasalar) öncelikli olarak gelmelidir.
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Garry Kasparov:
“Blöfe Yer Kalmadı”
EMMA ROBERTSON
The Talks

Satranç dünyasında hâkimiyet kurduğunuz dönemde,
maç öncesi yaptığınız hazırlıkla ve rakibinizi çok kapsamlı çalışmanızla tanınırdınız. Satrançta başarılı olmanın
anahtarı hazırlık mı?
Hazırlık, her şeyde başarılı olmanın anahtarıdır. Satrancı
diğer zihinsel faaliyetlerden ayırmam çünkü hazırlık demek, mevcut veriyi analiz etmek, rakibinizi anlamak, oyunun çerçevesini kavramak demektir. Ardından, sizin için
en iyi koşullarda mücadele alanını oluşturmaya çalışırsınız.
İki üst düzey oyuncu olduğunda, sonuç büyük oranda oyunu kendi koşullarınızda oynayıp oynamadığınıza bağlıdır.
Satrancı

profesyonel

olarak

oynadığınız

dönem

1980’lerdi. İnternet olmadan, ihtiyacınız olan hayati bilgiye nasıl ulaşıyordunuz?
Haklısınız, en hızlı olduğum dönemde veriye fazla erişimim yoktu. Yine de bir hazırlık aşaması oluyordu. Oyun üzerinde çalışabiliyordum, dergilerden farklı oyun sistemleri
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“Birincisi, artık bir fark
yaratamayacağımı hissettiğim zaman
satrancı bırakmalıydım. Mesele
sadece kazanmak değildi, bir fark
yaratmalıydım. Bu oyunu kazanarak
satranca ne katabilirdim? Belli
bir noktada artık tamam demem
gerekiyordu. İkincisi, eğer zirvedeysen,
gelecekteki başarının en büyük düşmanı,
bugünkü başarıdır. ”
Garry Kasparov

toplayabiliyordum, rakibin açılış hamleleri hakkında bil-

kariyerlerine yedi sekiz yaşlarında başlıyor. 10, 11, 12 yaşla-

gi toplayabiliyordum. Ancak bugüne kıyasla her şey çok

rında çok yetenekli oyuncularımız var ve şanslarına, bugün

yavaş oluyordu. Satranç Rusya, Yugoslavya, Sırbistan ve

satranç hakkında Amerikalı şampiyon Bobby Fischer’den

Hırvatistan’da her zaman çok popüler olmuştur ve 50 yıl

daha fazla şey biliyorlar.

önce özgür dünyada yaşayan pek çok oyuncu Rusça dergileri okuyamamaktan şikâyetçiydi. Sırf bu veriye ulaşabil-

Satrançta başarılı olmak için akıllı olmak gerekiyor mu?

mek için Rusça öğrenenler oldu.

Elbette satranç oynamak için akıllı olmalısınız. Herhangi
bir oyunu oynamak için akıllı olmalısınız. IQ testinin mu-

Satranç Rusya’da neden bu kadar popülerdi?

cidi Alfred Binet, satrancın insan zekâsının sırlarını ortaya

Rusya’da ve sosyalist ülkelerde bu kadar popüler olma-

çıkardığına inanıyordu. Satranca yeteneğiniz varsa satran-

sının tek bir nedeni var: Satranç, komünist rejimin Batı

ca yeteneğiniz vardır. Pokerde iyiyseniz matematikte de

üzerindeki entelektüel üstünlüğünün en önemli ideolojik

iyisiniz demektir. Ama satranç sizi başka bir şeyde iyi ya

silahı olarak görülüyordu. Bundan şikâyet etmek haddime

da kötü yapmaz.

değil, çocukların kitleler halinde satrançla tanıştığı ve çok
organize kamusal sistemlerle satranca devam ettiği programlardan ben de faydalandım. Yine de disiplini asla elden
bırakmamak gerekiyor. Yaşam tarzınız ve faaliyetleriniz çok
önemli maçlara hazırlanırken sizi sekteye uğratmamalı.

Nasıl iyi satranç oyuncusu olunur? Kendine güven mi
yoksa karizma mı önemli?
Basın karşısında, karizmanın bir zararı olmaz ama günün
sonunda, satranç oynuyorsanız, en önemli şey karakterdir.
On beş yıl boyunca dünya şampiyonuydum. Gerçekten

Aynı hızlı ritmi devam ettirmek zor değil miydi, kazanmak istediğiniz için fark etmiyor muydunuz?

egemenliğim uzun sürdü ve bu süre zarfında aklımda iki
düşünce vardı: Birincisi, artık bir fark yaratamayacağımı

Benim için hiç zor değildi, çok zevk alıyordum. Şunu

hissettiğim zaman satrancı bırakmalıydım. Mesele sadece

söyleyenlere hep karşı çıktım: “Çok yetenekli değil ama

kazanmak değildi, bir fark yaratmalıydım. Bu oyunu kaza-

çok sıkı çalışıyor.” Sıkı çalışmak yeteneğinizin bir parçası-

narak satranca ne katabilirdim? Belli bir noktada artık ta-

dır, başarının ayrılmaz bir bileşenidir. İyi oyuncularla hari-

mam demem gerekiyordu. İkincisi, eğer zirvedeysen, ge-

ka oyuncuları birbirinden ayıran da budur.

lecekteki başarının en büyük düşmanı, bugünkü başarıdır.

Sadece doğal yetenekle dünya şampiyonu olamaz mısınız yani?

Çünkü hemen gevşeyebilirsin.
Çok doğru. Kendi oyunlarını analiz ederken eleştirel

Hayır. Doğal yetenekle bir yere kadar ilerleyebilirsiniz

bakmayı bırakabilirsin. Kendi oyunlarımı analiz ederken

ama hazırlık her oyuncu için kaçınılmazdır. Bazı oyuncular

amansızdım; hatalarım, yanlış kararlarım için kendime
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lanet ederdim. Bütün mesele kendinizi yeniden keşfetmek.

İşte o zaman hazırlığın ne kadar önemli olduğunu anlı-

Bu sürede, her türden değişimle baş etmem gerekti, hatta

yorsunuz. İlk maçtan sonra şunu anladım: Yenemiyorsan

bilgisayarlar da satranca dahil olduğunda… Karakter özel-

ona katıl. Evdeki hazırlıklarımda bilgisayar ve satranç veri

liklerimin zirvede kalmamı sağlayan özel bir kombinasyon

tabanı kullanan ilk kişi benim. Bugün ise dünyanın her-

olduğunu söyleyebilirim.

hangi bir köşesinde oynanan her önemli oyun, bir şekilde internete yükleniyor. Bunun yaratıcılığı öldürdüğünü

Teknolojik devrim satrancı nasıl etkiledi?

söyleyenler de var. Ben aksini düşünüyorum. Yaratıcılığı

1985’te Anatoly Karpov’la oynadığımda, maçları bitir-

körüklüyor çünkü şimdi daha yaratıcı olmanız gereki-

dikten sonra aklımda hiçbir şey yoktu. 1985’te risk alabi-

yor. Cephaneliğinizi neredeyse her gün güncellemek

liyordum çünkü doğruluğundan yüzde 100 emin olma-

zorundasınız.

dığım bir açılış hamlesi yapabiliyordum. Şimdi böyle bir
şansın kalmadı, çünkü makineler, bilgisayarlar var; tek tuşla istediğin her bilgiye ulaşabiliyorsun. Blöfe yer kalmadı.
Teknoloji oyuna hazırlanma sürecimizi değiştirdi.

Teknolojideki durmak bilmeyen ilerleme sizi endişelendiriyor mu?
Bugün, alıp bilgisayarınıza yükleyebileceğiniz bir satranç programı ile dünya şampiyonu Magnus Carlsen ara-

İyi uyum sağlamış görünüyorsunuz. Maç öncesi hazır-

sındaki fark, Usain Bolt ile Ferrari arasındaki fark gibidir. Bu

lıklarda bilgisayar kullanmaya başlayan ilk oyunculardan

makinelerle rekabet etmeniz mümkün değil ve ben bunun

biriydiniz. 1996’da IBM’in Deep Blue bilgisayarına karşı da

muhteşem bir şey olduğunu düşünüyorum. Makinelerle

oynadınız.

mücadele etmek yerine birlikte çalışmanın yollarını ara-

IBM’in bilgisayarına karşı oynadığımda gözüm kapalı

malıyız. Makinelerin insanlara hâlâ ihtiyacı var. Yakında ço-

oynuyordum çünkü Deep Blue hakkında hiçbir şey bilmi-

banlık yapıp, akıllı algoritma sürülerini doğru yöne yönlen-

yordum. Daha önceki oyunları hakkında bilgi vermemiş-

dirmemiz gerekecek. Ama sonucun kaçınılmaz olduğunu

lerdi. Duygusal ve psikolojik savaşın bir anlam ifade etme-

düşünüyorum: Makineler daha da iyi olacak ve bir noktada

diği bir rakibe karşı oynamak, adapte olmayı gerektiriyor.

her alanı domine etmeye başlayacaklar.
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