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“Sistemi tersine nas›l çevirirsiniz?”

Dominique Perrault, Milano’daki çift kulesini, Madrid Stadyumu’nu, Magic Box’›n›, St. Petersburg’daki tiyatro binas›n›, Kore Kad›n Üniversitesi’ni ve Madrid’de nehrin her iki
yan›ndaki otoyollar› yeralt›na alarak yeﬂil kuﬂak yaratma gibi dev ölçekli projelerini anlat›p henüz bitirmiﬂken, “2
Cent”lerden bahsetmeye baﬂlad› Yunus.
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Sözlerine böyle baﬂlad› Muhammed Yunus. UIA Torino
Kongresi’nin üçüncü gününde Dominique Perrault’dan
sonra, son konuﬂmac› olarak 6.500 kiﬂilik Palavela spor salonunda binlerce mimar ve mimarl›k ö¤rencisine hitaben.
Ve henüz onlar›nda gözlerinde high-tech yap›lar›n kamaﬂmas› sönmemiﬂken.

Kendisini, bu dönem baﬂkanl›k görevi sona eren Gaetan Siew takdim etti ve kongrede bir “banker”in ne iﬂi oldu¤unu
sorabilece¤imizi, ancak tüm dünyada 1.5 milyon mimar›
temsil eden UIA örgütünün gündeminde her zaman yoksullar için çözüm yollar›, evsizler için bar›nak, afetler için
acil yard›m örgütlenmeleri ve k›saca insana iliﬂkin sorunlar›n mimarlar›n çözüm getirmesi gereken sorunlar oldu¤unu belirtti.

O zaman bir ekonomist olarak “düﬂman›n” sistemini
iyice inceledim ve ne yap›yorlarsa tam tersini yapt›m:
Eski geleneksel bankalar kefil mi istiyorlar, biz istemedik. ‹nsanlar› bankaya m› ça¤›r›yorlar, biz insanlar›n
aya¤›na gittik. Bu insanlara güvendik, çünkü gururlar›ndan baﬂka kaybedecekleri baﬂka ﬂeyleri yoktu.”
Bu sözlerin sahibi Muhammed Yunus, mikrokredinin icatç›s› demeyelim ama, büyük oranda yayg›nlaﬂmas› için Grameen Bank / Köylü Bankas›’n›n kurucusu, yoksullu¤un giderilmesi yönündeki çabalar›yla 2006 Nobel Bar›ﬂ Ödülü’nü kazanan kiﬂi.

Evet, sistemi nas›l tersine çevirirsiniz, diye baﬂlad› sözlerine
ve 28 Haziran 1940 Chittagong Bangladeﬂ do¤umlu Muhammed Yunus ﬂöyle anlatt› serüvenini:

Bu köylerdeki kad›nlar bambu mobilya yap›yor ve malzemelerini borçla al›yorlard›. Mobilyay› bitirip satt›ktan
ve malzeme paras›n› ödedikten sonra 2 Cent kal›yordu
ellerinde. Oysa malzemeyi kendileri alabilseler daha
fazla kâr edeceklerdi. Böyle ihtiyac› olan 42 kiﬂi vard›
ve sadece 27 Dolar için yoksulluk çekiyorlard›. Bu paray› onlara temin ettim ve 2 Cent’lik kârlar› 22 Cent’e
ç›kt›. Bu insanlar borçlar›n› hemen ödediler. Bunu yayg›nlaﬂt›rmak istedik ve bankalara müracaat ettik, onlar
paran›n geri ödenmeyece¤i korkusuyla borç vermediler. Peki bunu konut kredisi olarak (shelter loan) verin
dedik, garanti ve kefil istediler. ‹malat kredisi verin, bu
insanlar evlerinde üretim yap›yor, bu ev kredisi de¤il,
atölye kredisidir dedik, kabul etmediler.

Kongre gazetesi

“1971’de ülkem Bangladeﬂ Pakistan’dan ayr›l›p ba¤›ms›zl›¤a kavuﬂtu¤unda, insanlar›m›z olabilecek en yavaﬂ
ölümle yani açl›ktan ölüyorlard›. Ben o s›rada üniversitede parlak ekonomik teoriler ö¤retmekle meﬂguldüm. Ad›m›m› üniversiteden d›ﬂar› att›¤›mda ise bir rahats›zl›k duymuyordum. Ama birkaç sene sonra hemen
yan› baﬂ›m›zdaki köyleri ziyarete gitti¤imde gördüm ki
problem çok zordu, ama çözümü çok kolayd›.
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r›n› nas›l oluﬂturursunuz? Binlerce mimar bir aradas›n›z,
kafa kafaya verip güzel çözümler bulaca¤›n›za eminim.
Örne¤in benim ülkemde her y›l iki defa sel felaketi oluyor ve bar›naklar y›k›l›yor, buna pratik ne çözüm bulursunuz, çat›s› kay›k haline dönüﬂen konut mu tasarlars›n›z. Bir insan ve bir mimar olarak rolünüz nedir ve bu
iki rolü nas›l birleﬂtirirsiniz? Mimarlar herkesten daha
fazla çözüm üretebilirler, çünkü çözüm üretmek insan
olman›n bir özelli¤i ve bu özellik mimarlarda daha fazla var. Biz son resimde hasta olan, yoksul olan insan
kalmas›n istiyoruz. Mimarlar da bu resmin içinde yer almal›lar”.

Bilindi¤i gibi 2003 Temmuz’unda Diyarbak›r, Siirt, ﬁanl›urfa, Van ve Batman’da 3.300 kiﬂiye verilen 3.3 milyon
YTL’lik pilot kredi projesine destek olmuﬂ, 16 May›s
2006’da Meclis’te bir konuﬂma yaparak 37 ülkede devam
eden 137 mikrokredi program›n› anlatm›ﬂt›. 47 kiﬂiye 27
Dolar’la baﬂlayan mikrokredi program›, 6.5 milyon Dolar’la
7,5 milyon kiﬂiye ulaﬂm›ﬂ durumda.
“Ben üç kuﬂa¤›n hayat›n›n nas›l de¤iﬂti¤ini gözlerimle gördüm” diyor Muhammed Yunus. “Ana okuryazar de¤il, ama
bar›na¤›n› mimarlarla beraber kendi yapt›, daha önce yaﬂad›¤› yeri y›kmad›, hayvanlar›n› bar›nd›r›yor. K›z›n› okuttu,
k›z› doktor oldu, onun k›z› ise art›k yabanc› dil ö¤renmek
istiyor. Çok küçük destekler bu insanlar›n hayat›nda çok
büyük de¤iﬂiklikler yaratt›.”
“‹nsanlar baﬂta güldüler ama bu kesinlikle iﬂe yarad›” diyor
Muhammed Yunus. Gerçekten de “az gelir - az tasarruf az yat›r›m” çemberini “az gelir - kredi deste¤i –yat›r›m
- daha fazla gelir - daha fazla tasarruf - daha fazla yat›r›m - daha fazla gelir”e çevirmeyi baﬂarm›ﬂ. ﬁu anda her
hafta banka çal›ﬂanlar› kredi alanlar›n aya¤›na gidiyor, ortada imzalanacak kâ¤›tlar uçuﬂmuyor ve geri ödemelerde %
99 baﬂar› sa¤lanm›ﬂ durumda.
1989’da A¤a Han Ödülü’nü de alan Muhammed Yunus, ev
kredisi verirken görmüﬂ ki, toprak ya kay›npedere ya da
kocaya ait. Kredi vermek için tapunun kad›na geçmesini
ﬂart koﬂmuﬂ. Çünkü “kad›nlar topra¤› iﬂliyor ve çocuklara
sahip ç›k›yorlard›. E¤er kad›nlar evin de sahibi olurlarsa
onu koruyacak, devaml›l›¤›n› sa¤layacaklard›. Bunun için
kimseyi zorlamad›k, sadece kad›nlara tapuyu getirmelerini
söyledik, onlar eﬂlerini ikna ettiler, onlar› gören komﬂular›
da kendi eﬂlerini.” Sonuç, 600 bin kredinin tamam› kad›nlara ait ve geri ödenmiﬂ durumda.
Daha birçok projesini anlatt› Muhammed Yunus, su projeleri, süt projeleri ve mimarlara seslendi:
“Sadece varl›kl›lar için de¤il, dünyan›n yar›s›n› oluﬂturan yoksullar için, onlar›n malzemeleriyle, onlar›n karﬂ›layabilece¤i masraflarla yaﬂam koﬂullar›n›, bar›nakla-
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Salonu dolduranlar›n, özellikle genç mimarlar›n, ö¤rencilerin Muhammed Yunus’un konuﬂmas›n› ayakta alk›ﬂlamalar›n›, ça¤r›n›n anlaﬂ›ld›¤›n›n ve gelecek için umut beslenebilece¤inin iﬂareti olarak anlamak mümkün. En temel insan
haklar›ndan birisi olan bar›nma hakk›n›n gerçekleﬂtirilmesinde mimarlar›n yarat›c›l›klar›n› bu yönde de geliﬂtirmeleri, yoksullara yönelik bir düﬂünce, proje üretmeleri dile¤ine ben de yürekten kat›l›yorum. Torino Kongresi’nin böyle bir konuyu gündeme almas›n› ve Muhammed Yunus’u
davet etmesini kongrenin olumlu yönlerinden birisi olarak
vurgulamak isterim. 

