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Uzaktan bakınca derme çatma bir piste inmek üzere olan bir uçağa yardım eden yer 

ekibinin telaşlı faaliyetini görüyoruz. Oysa yaklaşınca pistin aslında otları ve çalıları 

temizlenmiş bir tarla parçası olduğu görünüyor.  

Pistin başında park halinde duran uçak da aslında saman ve çöplerden beceriksizce 

yapılmış bir maket. Daha da yaklaşınca yer ekibinin kullandığı bayraklar, dürbünler 

ve hatta telsiz takımının da saman, ot ve bambu çubuklarından yapıldığını görüyoruz.  

Ama yerliler son derece ciddi. Gözleri gökyüzünün derinliklerinde, inecek uçağı 

arıyorlar.  

Bir umut değil, sağlam bir inançları var. Ellerindeki palmiye yapraklarını gökyüzüne 

işaret olarak sallayıp duruyorlar. Her an bir uçak inecek duygusuna bizim de 

kapılmamız an meselesi.  

Şahit olduğumuz olay, eski adıyla Vailala Deliliği, bugün bilinen adıyla Kargo Kültü 

uygulamasıdır. 

 



Arthur C. Clarke’ın üçüncü yasası, yete-
rince gelişmiş bir teknolojinin uzaktan 
bakınca sihir ve büyüden ayırt edileme-
yeceğini söyler. Geçmişinde dış dünya 
ile hiç ilişki kurmamış Pasifik yerlileri 

de bu çeşit bir “büyü” ile ilk kez İkinci Dünya Savaşı sı-
rasında tanışırlar. Adalara yerleşen, önce Japonlar sonra 
da Amerikalılar, askerlerine gıda ve mühimmat tedarik 
edebilmek için adalarda uçak pistleri açıp kontrol ku-
leleri dikerler. Kargo uçakları yaklaşınca telsiz başında 
pilotlarla bağıra çağıra temas kurarlar. Pistin ucunda 
elinde bayraklar olan yer görevlileri henüz hava haritası 
çizilmemiş bu alana pilotların iniş rotasını tutturmaları-
na yardımcı olur. Uçak büyük gürültülerle iner. Kapaklar 
açılır. Koca sandıklar indirilir. Bu sandıklardan bol mik-
tarda yiyecek maddesi çıkar ve askerler bu yiyecekleri 
kendilerini hayretle izleyen yerlilerle paylaşır.

Savaş bitip askerler ülkelerine dönünce kargo uçakları 
da gelmez olur. İşte burada Arthur C. Clarke’ın üçüncü 
yasası devreye girer. Yerlilerin gözlemledikleri teknoloji-
nin sihirli bir uygulama olduğunu düşünmemesi müm-
kün mü? Onlar da askerlerden gördüklerini olduğu gibi 
taklit ederler ve gökten kargo dolu uçakların inmesini 
beklerler.

Vailala Deliliği denilen davranışa 
ilk kez Norris Mervyn Bird 

1945’te Pacific Islands Monthly dergisinin 
Kasım sayısındaki bir yazısında 

Kargo Kültü adını vermiş.



Aslında Bird’ün yazısı yerlilerin söz konusu davranışının 
bu adalarda yaşayan sömürgeciler için ilerde tehlikeli 
olabileceği üzerine yazılmış, yerlileri aşağılayan bir uyarı 
yazısı. Yine de o zamana kadar değişik adlarla anılan bu 
davranış için Kargo Kültü adı o yazı çıktıktan sonra be-
nimsenmiş ve kullanılmaya başlanmış.

Yerlilere bakıp onların bilgisizliğiyle 
gizlice alay etmek kolay ama biz günlük hayatta 

ve hatta bilimde 
farkına varmadan bir Kargo Kültü 

ritüeli içinde yer alıyor olabilir miyiz? 

Raymond Hull’ın Peter Prensibi’ne göre hepimiz başarılı 
oldukça daha çok sorumluluk ve bilgi isteyen konumlara 
yükselip sonunda hiçbir becerimiz olmayan bir konuma 
gelerek beceriksizliğimiz, bilgisizliğimiz ve yanlış karar-
larımızla astlarımızı çıldırtıyoruz. Durumu idare etmek 
için de konuya hâkim olan insanlara bakıp onlar gibi 
konuşup davranmaya başlıyoruz. O zaman, elindeki pal-
miye yaprağını göğe sallayarak kargo uçağı indirmeye 
çalışan yerlilerden ne farkımız kalıyor?

Bilmediğini bilmeyen insanların zararları her zaman et-
rafındakilere olmuyor. Her şeyi bildiğinden en ufak bir 
şüphesi olmayan ve sonunda kendisine zarar veren kişi-
lere en çarpıcı örnek Henry Ford’dur.

Pacific Islands Monthly dergisinin 1945 yılı Kasım sayısında 
Bird’ün yazısının çıktığı sayfa

Kargo Kültü adı ilk kez literatüre geçiyor



Henry Martin Ford
30 Temmuz 1863 - 7 Nisan 1947

Otomobil üreticisi ve 
Ford Motor Company’nin 

kurucusu. 

Ford T-Model otomobili (üstte)

Sıvı kauçuk akıtmak için 
kauçuk ağacı gövdesinde açılan 
oluklar (solda)

Henry Ford 1903 yılında ilk otomobi-
lini üretmeye başladı ve 1908 yılında 
daha sonra milyonlarcasını satacağı 
ilk T-Model arabasını piyasaya sür-
dü. Seri üretime geçtikten sonra bu 
arabaları yalnızca siyah renkte üretti 
çünkü başka renkteki boya ve cila-
ların uzun kuruma süresi maliyeti 
artırıyordu. Hatta Ford bu durumla 
ilgili, “müşteriler, siyah olması şartıy-
la, istedikleri rengi seçebilirler” bile 
dedi. Henry Ford’un en verimli dö-
neminde fabrikasına bir uçtan giren 
hammaddeler işlenip öbür taraftan 
araba olarak çıkıyordu. İşçilerine 
piyasadaki rakiplerinden daha yük-
sek ücret veriyor hatta çoğu yeni 
göçmen olan işçilerine ve ailelerine 
İngilizce kursları düzenliyordu. Hem 
mühendis hem de iş insanı olarak 
başarının zirvesindeydi.

Ürettiği bunca araba için gereken las-
tikler için hammadde Brezilya’dan 
geliyordu. Bu sırada, İngilizlerin 
Brezilya’dan kaçırıp Malezya’da ek-
tiği kauçuk ağacı fidanları ürün ver-
meye başlamıştı. Dolayısıyla, İngi-
lizler yavaş yavaş kauçuk piyasasını 
kontrol etmeye başlamıştı. Aynı sıra-
larda petrol yan ürünlerinden sen-
tetik kauçuk üretimi de yavaş yavaş 
piyasada yer ediniyordu. Henry Ford 
kendi ürettiği otomobillerin maliye-
tini İngilizlerin piyasa oyunlarıyla 
yükseltmesini engellemek için bir 
şeyler yapmak zorundaydı.

Henry Ford 
ve Otomobilleri



Henry Ford başarılarının getirdiği özgüvenle ihtiyaç duy-
duğu kauçuğu kendi yetiştirmeye karar verdi ve bugün 
-90 yılın ardından- bakıldığında bize çok yanlış gelen bazı 
kararlar aldı. Aslında, o dönemde de bu yanlış kararları 
alması kaçınılmaz değildi. Eğer birilerine danışacak al-
çak gönüllülüğü gösterebilseydi belki kendi kauçuğunu 
gerçekten yetiştirebilirdi.

1928’de Brezilya hükümetiyle anlaşarak Amazonlar’ın 
kuzeyinde büyük bir arazi satın aldı. Burada Detroit’teki 
fabrikasına benzer bir yerleşim alanı kurdu. Okul, tiyatro, 
hastane hatta dans salonu ve golf sahası inşa ettirdi. Yerli 
halktan işçiler tuttu. Detroit’te yaptığı gibi işçilerine pi-
yasanın üzerinde ücret verdi. Buraya bir milyon beş yüz 
bin kauçuk fidanı dikti ve Fordlandiya adını verdi.

Sonuç büyük bir hiç oldu.

Buradan edindiği tecrübeyle 1934’de Belterra’da yeni bir 
şehir kurdu. Burada da Fordlandiya’da olduğu gibi hiç 
kauçuk üretimi gerçekleştirilemedi ve şehir terk edildi. 
Yıllar sonra Ford’un torunu işten çıkarılan işçilere veri-
lecek tazminat karşılığında burayı Brezilya hükümetine 
devrettiğinde ortaya çıkan bilanço bugünün değerleriyle 
iki yüz milyon dolar masraf ve sıfır kauçuk üretimiydi.

Henry Ford gibi başarıları ve girişimciliğine hayran olu-
nan birisi böylesine büyük bir yanlışı nasıl yapmıştı?

Fordlandiya’dan bir görünüm (üstte) ve
Fordlandiya’da 

kauçuk fidanları (alt solda)

Kauçuk Yetiştirmek 
ve Fordlandiya



İngilizler Malezya’da kauçuk 
fidanları ekip ürün alınca 
aynı uygulama Fordlandiya’da da 
denenmiş ama başarısız 
olmuştur. 

Tıpkı yerlilerin göğe 
bayrak sallayarak kargo uçağı 
indiremedikleri gibi!

’mü

Hep ve Yalnız Ben Bilirim!
Hayatta yanlış yapılmadan bir yere varılmaz. Denersiniz, 
yanılırsınız. Tekrar denersiniz ama bu sefer daha bilgili 
bir şekilde denersiniz. Yine başarısız olabilirsiniz. Başa-
rısız olmayı göze almadan hiçbir yere varamazsınız ve 
hiçbir şey keşfedemezsiniz. 

Hata yapan ayıplanmaz. Cesareti takdir edilir. 

Hata yapacağı ve alay edileceği korkusuyla toplumun 
genel geçer beklentileri dışında hiçbir şey denememiş 
ama deneyip de bir yerlere ulaşmış kişileri hep kıskan-
mış insanlar, başarısız olanlara bakıp “Oh olsun!” demeye 
bayılırlar. Oysa başarısız olan kişi başarısızlığını incele-
yip bundan edindiği tecrübeyle bir sonraki denemesinin 
planlarını yapmaya başlamıştır bile.

Bizim amacımız da Henry Ford’u eleştirmek değil, başa-
rısız olan bu kauçuk yetiştirme denemesiyle bize neler 
öğrettiğini irdelemek.

İlk çıkaracağımız ders, biz her şeyi bildiğimize inansak 
da yapmayı planladığımız işin uzmanlarını en az bir kere 
dinlememiz gerektiğidir. Ford’un bu kauçuk projesine 
ilk botanikçinin davet edilmesi ancak Fordlandiya’nın 
bir fiyasko olduğu inkâr edilemeyecek düzeye eriştiğin-
de gerçekleşmiştir. Ford’un Fordlandiya’ya gönderdiği 
ilk ekip Detroit’te başarılı olmuş mühendisler ve yöne-
ticilerdi. Ekip kurulurken tarım için ayrı bir uzmanlık 
eğitimi olduğu göz ardı edilmişti. Yıllar sonra işe alınan 
botanikçi ise Fordlandiya’nın kurtarılamayacağını gö-
rüp Belterra’da yeni bir ekim alanı açılması konusunda 
Ford’u ikna ettiyse de kısa bir süre sonra bilinmeyen bir 
nedenle Belterra’dan kaçmış ve bir daha dönmemiştir. 
Tarımdan anlamayan ama “her şeyi bilen” yöneticilerle 
çalışmak adamcağızı bezdirmiş olabilir.

Ve nihayet 1945 yılında Belterra da terk edildi.



Kauçuk ağacının Brezilya ormanla-
rında doğal düşmanları vardır. Çeşit-
li küfler ve böcekler ekosistemin bir 
parçası olarak kauçuk ağaçlarının 
yapraklarıyla beslenir ve bu ağaçla-
rın tüm ormanı kaplamasını engelle-
yerek bir denge kurarlar. Bu yüzden 
kauçuk ağaçları doğal ortamlarında 
birbirlerinden uzak ve başka güçlü 
ağaçların yanında büyürler. Bu sa-
yede, birine bulaşan hastalık kolayca 
diğer kauçuk ağaçlarına bulaşmaz. 
Malezya’da kauçuk ağacının doğal 
bir düşmanı olmadığı için orada yan 
yana ekilen kauçuk fidanları sağlıklı 
bir şekilde büyümüştü. Bu uygula-
maya bakılarak Fordlandiya’da yan 
yana ekilen kauçuk fidanları ise küf 
ve böcekleri birbirine bulaştırmış ve 
hepsi hasta olmuştu.

Sorun sadece ağaçların hastalanma-
sı değildi. Ford çalıştırdığı Brezilyalı 
işçileri aynı Detroit’teki Amerikalı 
işçiler gibi yaşamaya zorluyordu. 
Bundaki amacı elbette ilkel olduğu-
nu düşündüğü yerlilere kendi Ame-
rikan ölçülerine göre uygar bir yaşa-
mın kapısını açmaktı. Oysa Ameri-
kan işçilerinin kültürüyle Brezilyalı 
işçilerin kültürü farklıydı. Her şey-
den önce Amerikalı işçiler ya ken-
dileri göçmendi ya da ana babaları 
göçmendi, dolayısıyla yeni geldikleri 
bu ülkede kurallara uymazlarsa geri 
gönderilecekleri korkusu onları ku-
rallara saygılı olmaya itiyordu. Oysa 

Brezilya’daki işçiler kendi toprakla-
rındaydılar ve kimsenin onlara git 
diyecek konumu yoktu. Bu yüzden 
Brezilyalı işçilere bir şeyler dayat-
mak zordu ve Henry Ford onları bir 
çırpıda Amerikalı yapacak kurallar 
getirip duruyordu. 

Fordlandiya’daki huzursuzlukları ve 
ayaklanmaları ayrıntısıyla anlatma-
yacağım ama birkaç örnek verip 
diğer ayrıntıları okuyucunun hayal 
gücüne bırakacağım. 

Henry Ford bir ara hem masrafla-
rı kısmak hem de Amerikan hayat 
tarzıyla uyumlu olması için işçi ye-
mekhanesinde self-servis sistemine 
geçme kararı aldı. İşçiler buna bir 
anlam veremediler. Hem işçilik hem 
de garsonluk mu yapacağız, dediler. 
Yöneticiler bu sistemde ısrar edince 
de isyan ettiler. 

Amerikan hayat tarzına alışmaları 
için onlara sık sık hamburger pişiren 
aşçıyı bir seferinde ormana kadar 
kovaladılar. Brezilya ordusu duruma 
el koyup asayişi sağlayıncaya kadar 
da aşçı mutfağına dönemedi. 

İşçilerin çalışma saatleri de tropik 
bölge şartlarına göre ayarlanmamış-
tı. Detroit’te olduğu gibi sabah belli 
bir saatte işbaşı yapıp akşam belli bir 
saatte paydos oluyordu. Oysa güne-
şin tepede olduğu saatlerde tropik 

bölge işçileri çalışmak istemiyorlar-
dı. İlk çıkan isyanlardan birinde, fab-
rikadaki giriş çıkışlarda kullanılan 
kart basma aleti kırılmıştı.

Fordlandiya yönetimi sarsılmaz bir 
inançla “ellerindeki palmiye yaprak-
larını göğe sallamaya devam ediyor-
du.” Oysa hiç uçak inmedi!

İşi uzmanına danışmadan, konu-
nun bilimsel ve sosyal ayrıntılarına 
hâkim olmadan, birbiri ardına gelen 
başarısızlıklardaki uyarıyı, kendine 
duyulan aşırı ve yersiz güven nede-
niyle göz ardı ederek inatla ve ısrarla 
sonuç vermeyen tutumu sürdürmek 
Henry Ford’a parasal olarak pahalıya 
patladı ama bize paha biçilmez bir 
hayat dersi hediye etti. 

Daha önceki bir yazımda meteo-
rologlara güvenmedikleri için bir 
barajın taşmasına neden olan mü-
hendisleri eleştirdim diye mühendis 
arkadaşlarım bana kızmışlar ve “sen 
güvenilir bir meteorolog bul da gö-
relim seni” demişlerdi. 

Anlıyorum ki her masalın sonunda 
gökten düşen üç elma herkesi do-
yurmaya yetmiyor.

’mü

Fordlandiya’da 
hastalıklı bir kauçuk fidanı



Bilimde Kargo Kültü

Bugün kargo kültünün en sık ve hatta çoğu zaman bilerek uygulandığı 
yer bilim dünyasındaki yayınlardır. Elle tutulan bir içeriği olmasa bile 
araya sıkıştırılan italik yazılmış Latince terimler, sık sık kullanılan dip-
notlar ve o konu üzerine yazılmış bol sayıda yayına verilen atıflar ma-
kalenizin en iyi dergilerde yayınlanmasını sağlayabilir. Hele ilk sayfada 
o konuya gerçek katkı yapmış bilim insanlarının adlarını bolca zikreder-
seniz editörler makalenizin bir içeriği olup olmadığına genellikle bak-
mayacaktır çünkü bu türde makale yazan diğer Kargo Kültü mensupları 
sizin makaleye mutlaka atıf verecektir. Editörler de atıf alan makale seç-
me konusunda başarılı olduklarını sergileyip saygın konumlarını sür-
düreceklerdir. 

Günümüzden iki bin altı yüz yıl önce yaşamış Eski Yunan şairi Arkhi-
lokhos, savaş meydanında kalkanını bırakıp kaçarak canını kurtaran bir 
savaşçının ağzından yazdığı şiirinde buna üzülmediğini çünkü nasıl 
olsa daha iyi bir kalkan bulabileceğini yazar. Zamanın kahramanlık anla-
yışıyla pek bağdaşmayan bu satırlar binlerce yıldır sık sık eleştirilmiş ve 
hakkında makaleler yazılmıştır. 

Artık yazılacak bir şey kalmadı diye düşünmeyin. İşte size bir reçete:

Eski Yunanca bazı kelimelerin aslında farklı okumalarının mümkün ol-
duğunu diğer Yunan yazarların eserlerinden, Eski Yunan alfabesiyle ve-
rilen örneklerle tartışın. Bol bol dipnot verin. Dipnotlarda italik yazılmış 
Latince terimler kullanmaya özen gösterin. Böylece bazı kelimelere yeni 
okumalar getirerek savaşçının aslında son derece insani bir nedenden do-
layı kalkanını almaya fırsat bulamadan kaçmak zorunda kaldığını laf ara-
sında söyleyip geçin. Bu arada makalenizi İngilizce yazmayı unutmayın.

Eski Yunanca bir kelimeyi binlerce yıldır hiç kimsenin sizin düşündüğü-
nüz şekilde okuyup yorumlamayı akıl etmediğini keşfettiğiniz zaman 
bunu başkalarına duyurmakta acele etmeyin der, Eski Yunanca öğreten 
kitaplar. Siz buna aldırmayın. Hem bu saçma sapan aklı benden aldığını-
zı da beni tanıyanlara sakın söylemeyin!

Üniversitelerde akademisyenlerin başarılarının yabancı dergilerden ka-
bul alan İngilizce makale sayısına endekslenmesi de Kargo Kültü’nün 
bir tezahürü olarak yorumlanabilir. Amerikalı bilim insanlarının o der-
gilerde İngilizce makaleleri çıkıyor. Biz de o dergilerde İngilizce makale 
çıkartırsak biz de bilim yapmış olur muyuz?

Gökyüzüne palmiye yaprağı sallayıp bir kargo uçağı indirebilir miyiz?

Moda ve Kargo Kültü

Herkes Johannes Kepler’in kurallarını 
kullanıp Güneş Sistemi’ni incelerken Isa-
ac Newton bu kuralların neden doğru ol-
duğunu sorguladı. Getirdiği açıklamalar-
la fiziğe çağ atlattı.  Bundan sonra herkes 
Newton mekaniğiyle her şeyi açıklamaya 
koyuldu. Newton mekaniği yanlış olabilir 
mi diyenlerle alay edildi. Merkür’ün göz-
lenen hareketleri Newton mekaniğinin 
öngörüleriyle örtüşmeyince bile Newton 
yanılmış olabilir mi diye sormak cesaret 
isterdi. Çünkü siz Newton’u anlayamaya-
cak kadar cahildiniz ve boş boş konuşu-
yordunuz. Albert Einstein getirdiği yeni 
kuramlarla hem Merkür’ün hareketlerini 
doğru olarak öngördü hem de Newton 
mekaniğinin bu öngörüyü neden yapa-
madığını açıkladı. Newton mekaniğinin 
sadık savunucuları bu kez de Einstein 
hakkında soru soranlarla alay etmeye 
başladılar.

Bugün kuantum dolanımı, ışınlama de-
nemeleri gibi bilginin ışık hızının üstün-
de aktarıldığını ima eden deneylerden, 
benim kullandığım kelimeleri kullana-
rak, söz ederseniz yine bir entelektüel 
mahalle baskısına ve hatta entelektüel 
linçe maruz kalırsınız. Oysa yarın Einste-
in fiziği de Newton fiziği gibi yenilenirse, 
bugün size saldıranlar o yeni kuramın da 
en sadık savunucuları olacaklardır. 

Bir yanda Kepler, Newton ve Einstein gibi 
gerçekten kargo uçağı indiren bilim in-
sanları öte yanda da onların yaptıklarını 
biçimsel olarak kopyalayan ve hatta bu 
yapılanları sorgulayanlara Vailala hırçın-
lığıyla saldıran yerliler. 

Melanezya yerlilerini kınamaya ne kadar 
hakkımız var?



İğne ve Çuvaldız
Ama her konu satranç gibi bize haddimizi derhal 
bildiren bir yapıya sahip değil. O yüzden bazen 
çıkarlarımız öyle gerektirdiği için bazen de bilme-
den olmadığımız düzeydeymişiz gibi konuşuyo-
ruz, yazıyoruz , atıp tutuyoruz , (bakınız “Kargo 
Kültü” yazısı.) 

Bir de yazılanları okumak var elbette. Bazen hızlı 
bir şekilde bir yazıyı okuyup anladığımızı düşüne-
rek yazıyı beğendiğimizi ya da beğenmediğimizi 
söyleyip yazı hakkında ileri geri konuşabiliyo-
ruz.  Woody Allen bir keresinde Tolstoy’un ünlü 
destansı romanı Savaş ve Barış’ı hızlı okuma tek-
nikleriyle okuduğunu anlatıp eklemişti: “Sanırım 
olay Rusya’da geçiyor.” n
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watch?v=Qc_v9mTfhC8 (Magnus Carlsen ile röportaj, 8:21’deki konuşma)

Unvanlar ve Kargo Kültü

Pek çok unvanı, içinde barındırdığı olgunluğu ve 
temsil ettiği yetkinliği dile getirmek için kullanırız. 
Örneğin bir miktar İngilizce makale yayımlarsanız 
profesör unvanını alabilirsiniz ama bir işin pro-
fesörü dediğimiz zaman o işi tam olarak anlayan 
ve herkesten iyi yapan bi-risini düşünürüz ve bu 
ancak zamanla gelen bir yetkinliktir. Yani, profesör 
olunca hemen profesör olmayız! 

Satrançta da pek çok genç on beş yaşından önce 
büyük usta olmak için gereken puanı, olağanüstü 
yetenekleri, zekâları ve satranca adadıkları yoğun 
çalışma saatleri karşılığında toplar. Buna rağmen 
onların da büyük usta düzeyinde oynamaya başla-
maları yıllar alır, tıpkı bir profesörün unvanını hak 
eden bir konuma gelmesi için yıllarca çalışması ge-
rektiği gibi. 

Satranç Kargo Kültü davranışını kaldırmaz.

Günümüzde satrancın Mozart’ı olarak anılan Mag-
nus Carlsen on üç yaşındayken dönemin bir numa-
rası olan Garry Kasparov’la bir hızlı satranç turnu-
vasında karşılaşır. Başlarda nasıl olsa kaybedeceği-
ni düşündüğü için rahat olduğunu anlatır Carlsen. 
Maçın ilerleyen safhalarında belki de Kasparov’un 
işi hafiften alması nedeniyle Carlsen oyunu kaza-
nabilecek duruma gelir. Carlsen o anda heyecan-
landığını ve bu yüzden avantajını değerlendirip 
oyunu kazanca götüremediğini anlatır yıllar sonra 
verdiği bir röportajda.

Hiçbir büyük usta bir oyun kazanıyorum diye se-
vinip heyecanlanmaz. Büyük usta puanı tuttur-
mak başka şeydir, büyük usta düzeyinde oynamak 
başka şeydir.  O yüzden, hiçbir satranç oyuncusu, 
puanı tutsa bile, büyük usta düzeyinde oynamaya 
başlamadan kendisini büyük ustalarla aynı kefede 
değerlendirmez. 

Carlsen’in bile dünya şampiyonu olması için on yıl 
daha turnuvalarda pişmesi gerekti. 

Carlsen-Kasparov maçı




