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HAYAT HİKAYESİ VE MİKROKREDİ İLE TANIŞMASI:
Yoksulluğun, cehaletin,zorlukların içinde Kadın olmak her ne kadar zorsa her şeye rağmen
mücadele etmek,pes etmemek ve Kadın olarak kendi çabasıyla hayata tutunma adına bir şeyler yapmak
o kadar gurur verici olsa gerek.Belki de bu hikaye bunu en güzel şekilde kanıtlıyordur.

Hasibe TEKİN; Türkiye Grameen Mikrokredi Projesi Bismil Şubesi’nin 880 üyesinden sadece
birisidir.Hasibe 1966’da Elazığ’da doğdu.Mehmet ve Nazime çiftinin ilk çocuklarıydı.Daha sonra bir
erkek kardeşi dünyaya geldi.Her iki kardeşin de Hayattan beklentileri vardı.Fakat tüm umutlarını henüz
onlar 3 yaşındayken Annelerini doğum esnasında kaybederek yitirdiler.Ve çok geçmeden Babaları
başka biriyle evlendi. Belki de Babaları onları büyütme adına yeni bir evliliği uygun görmüştü fakat
üvey anneleri henüz evliliğinin bir yılını doldurmadan dedelerine gitmeye karar vermelerine neden
oldu.Hiçbir şekilde annelik görevini yerine getirmiyor ve sürekli olarak onları azarlıyor ve hor
görüyordu.Çok geçmeden Dedelerine gitmeye karar vermişlerdi.Dedeleri oldukça yaşlı
biriydi.Torunlarına bakarak bir nebze de olsa kızının ölümünün acısını hafifletmeyi
düşünüyordu.Nitekim elinden geldiğince onlara bu acılarını unutturmaya çalışıyordu.Geçen süre
içerisinde ikinci evliliğinden sonra Babaları bir kez olsun onları aramıyor ve sormuyordu.Annesiz
babasız büyümek Hasibe ile Kardeşi için belki de hayatlarındaki en zor durumdu.
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Zorluklarla geçen bir çocukluk döneminden sonra Hasibe’nin Kardeşi henüz 18 yaşındayken
evlendi.Bölgedeki işsizliğin neticesinde bir başka kente, İzmir’e,göç etmek zorunda kaldı.Neticede
Hasibe Dedesiyle ve Anneannesiyle tek başına kalmıştı.Dedesinin de durumu pek iyi değildi.Sürekli
olarak maddi sorunlar yaşıyor ve belli etmemeye çalışıyordu.İlerleyen yaşına rağmen varlıklı kişiler
için Günlük işçi olarak çalışıyor ve ekmeğini helalinden kazanmaya çalışıyordu.Bazen sahip olduğu
tek varlık olan tarlasında çalışıyor ve bir şeyler yapmanın hazzını yaşıyordu. Yaşlı eşi ve torunu Hasibe
ile zor bir hayat yaşıyordu Yaşlı Adam...
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Küçük bir kulübede yoksulluk içinde geçen zor bir çocukluk dönemi Hasibe’nin gelecekten umudunu
her zaman canlı tutmasına yetiyordu.İki göz odada iki eski halı ve mutfakta birkaç küçük eşyanın
dışında
eşyaları
yoktu.Yoksul
fakat
bir
o
kadar
da
çalışkanlardı.
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Hasibe genç kızlık dönemini bu zor şartlar altında dedesiyle ve anneannesiyle birlikte Diyarbakır’ın
Bismil ilçesinde geçirdi.Zor şartlar altında küçük bir yerde hiç kimsenin desteğini almadan kadın olarak
yaşamak çok zor bir durumdu.Bu yüzden düşünü kurduğu Okula bir türlü gidemedi.Hasta olup yataklara
düştüğü zamanda Hastaneye gidemedi.Gidemedi ama rüyalarında bir şeylerin hayalini sürekli
kuruyordu.Kim bilir belki de bir gün gelecek ve O da diğer insanlar gibi güzel yemekler
yiyebilecek,kıyafetler giyebilecekti.

Hasibe biraz yoksulluğun biraz da cehaletin esiri olarak Okula hiç gidemedi.Okula gidip eğitim almak ve
bir gün Öğretmen olmak en büyük hayaliydi.Topluma örnek bir kişi olmayı,topluma örnek kişiler
yetiştirmeyi çok istiyordu.Ne yazık ki bu isteği de diğer arzuları gibi bir düş olmaktan öteye
gidemedi.Bölgenin acı bir gerçeği olarak Okula bir türlü gönderilmedi.Eğitimine başlayamamasının
birinci nedeni Anneanne’sinin kız çocuklarının eğitim almasına olan karşı düşüncesiydi.Diğer bir neden
de tabii ki finansal sıkıntılar.O da diğer kız çocukları gibi örf,adet,gelenek ve göreneklerin biraz da
yoksulluğun kurbanı oluyordu.Çocukluğu,gençliği bu şekilde zor şartlar altında geçse de Hasibe en
azından çocuklarını okula göndermenin düşlerini kuruyordu.

Ekonomik durumu biraz daha iyi biriyle evlenmenin hayalini kurarken; çalışkan,dürüst fakat fakir
biriyle,Mehmet Bey’le, evleniyordu.Her ne kadar eşinin şartları biraz daha iyi olsa da çalışmak
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zorundaydı.Evliliklerinin ilk yıllarında Mehmet Bey çobanlık yapıyordu.15-20 Günlüğüne bir yerlere
gidiyor ve Hasibe’yi yalnız bırakıyordu.Çobanlık esas iş olmak üzere bu şekilde 12 yıl çalıştı.Bu durum
hem Hasibe için hem de O’nun için çok zor bir durumdu.Hasibe eşine,ailesine destek olamamanın
ezikliğini sürekli olarak yaşıyordu.

Ve nihayetinde Ağustos 2003’te Bismil’de başlatılmak üzere olan Mikrokredi Projesi’ni duydu.Bu Proje
hem O’nun için hem de Mehmet Bey için hayatlarını biraz daha kolaylaştıracak bir Projeydi. Proje
Personeli ilk Saha Araştırmasını Hasibe’nin de bulunduğu Bismil’e 3 KM uzaklıktaki Koperatif
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Mezrasında yapıyor ve Proje’nin temellerini atıyorlardı. Hasibe TEKİN’in de içinde bulunduğu 2 Grup
yani 10 Girişimci Kadın Türkiye Grameen Mikrokredi Projesi Bismil Şubesi Personelince 7 Günlük
Eğitimi
tabii
tutuluyor
ve
Kredilendiriliyorlardı.

Hasibe, Proje’den ilk Kredisini 4 Eylül 2003’te 500.000.000 TL olarak alıyordu.Bu kredi Tekin ailesi
için bir dönüm noktası olmaya yetmişti.Bu krediye birazda kendileri ekleyerek bir At Arabası alıyorlar
ve Mehmet Bey’in biraz daha rahatlamasını sağlıyorlardı.At Arabasıyla çeşitli mutfak eşyaları ve gıda
ürünleri satarak seyyar Satıcılık yapan Mehmet Bey artık işlerini yavaş yavaş yoluna koymanın
mutluluğunu yaşıyordu.Artık akşamları eve gelebiliyor ve vaktini çocuklarıyla, eşiyle evinde geçiriyordu.
Ürünlerini peşin aldığı için tüm kar onda kalıyordu. Kazancının tamamını çocuklarının eğitimine
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ve

bu

uğurda

hiçbir

fedakarlıktan

kaçınmıyordu.

Hasibe TEKİN Mikrokredi Projesinin ailesine sunduğu imkan Çalışmakla birleşince çok geçmeden
ikinci Krediyi almaları zor olmadı.Hasibe yine Bismil Şubesinden 9 Nisan 2004’te II.Krediyi aldı.
Hasibe’nin II.Kredisi henüz bir yılını doldurmadığı için yine 500.000.000. T.L. idi.Fakat bu kez
mahallede yol üzerinde küçük bir dükkan kiralamak amacıyla Kredisini kullanmayı uygun gördü.
Aldığı krediyi hiç bekletmeden Şeker, Yağ,Pirinç ve gıda ürünleri alarak kullandı.Bu şirin Ekmek
Teknesinin evlerine yakın olması Hasibe’nin hem eşine destek olmasını hem de çocuklarıyla
ilgilenmesini sağladı.Artık kendilerine ait bir işyeri ve geçimlerini sağlayabilecek gelir kapıları vardı.
Uzun yıllar oturdukları mahallede çalışkan olmaları, dürüst olmaları işlerinin iyi gitmesini sağladı.Her
geçen gün kazanıyor ve dükkandaki çeşitlerini arttırabildiler.Çoğu zaman Hasibe eşine destek vermekte
ve okur-yazar olamasa da çocuklarını teşvik ederek onların eğitimiyle ilgilenmekteydi.Aynı zamanda
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Tekin ailesinin 11 çocuğu var.Bunlardan 5’i Okula devam ederken diğer 6’sı Pamuk
Tarlasında günlük işçi olarak çalışmaktadırlar.Şimdiye kadar ki çalışmalarından sadece küçük
bir ev almayı başarmışlar.
Hasibe Tekin III.Kredisini 15 Mart 2005’te 800.00 YTL olarak aldı. Bakkal Dükkanına
malzeme almak amacıyla kullandığı Kredi Miktarı bir öncekine göre belirli bir oranda
artmıştı. Artık sabit bir iş kurmanın, belirli bir sermayeye sahip olmanın ve çocukların eğitim
masraflarını, evin ihtiyaçlarını karşılayabilmenin mutluluğunu yaşıyordu Hasibe ve Mehmet
Tekin çifti.Bu Krediyle Dükkan için Bisküvi,Çikolata,gofret,şekerleme v.s.aldı.Peşin aldıkları
bu ürünlerin karının tamamı onlarda kaldığı için herhangi bir zorluk yaşamamaktadırlar.
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Hasibe TEKİN’in son Kredisi 01.02.2006 tarihinde 1.000.00 YTL şeklinde oldu.Yine Bakkal
Dükkanı için peşin olarak çeşitli gıda ürünleri almış ve dükkanının büyük bir kısmını
doldurmuştur.Üç yıl önce yol kenarında basit bir bakkal dükkanı iken şu anda fakir bir aile
için hatırı sayılır bir sermaye var bu dükkanın içinde.
Hasibe’nin Kredi almadan önce almış olduğu 7 günlük eğitim sayesinde artık en azından adını
yazabiliyor olması, Kooperatif Mezrasında alışveriş yapan üyelerimizin Hasibe’yi tercih
etmeleri, birbirlerine destek olmaları bu Proje’nin Sosyal boyutunun önemini bir kez daha
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göstermektedir.
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Hasibe’nin şu anda hayattan tek beklentisi Çocuklarının eğitimlerine devam etmesi.Zira bu uğurda
eşiyle birlikte gereken her şeyi yapmaktan kaçınmayacaktır.Şimdiye kadar TGMP’den 2.800,00 YTL
alan Hasibe, kendisine sağlanan bu imkanı çok iyi değerlendirmiş ve değerlendirmeye devam
edecektir.Güneyoğu Anadolu Bölgesinde Yoksul fakat çalışkan ve gururlu bir Kadın olarak 500,00
YTL ile neler yapılabileceğini çok güzel bir şekilde göstermiştir.
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