Yüz Kadın Yüz Hikaye
SAHA ARAŞTIRMASI
BULGULAR ÖN RAPORU

Tarlabaşı Toplum Merkezi,
2006 yılından bu yana İstanbul'un
çok boyutlu kırılgan bölgelerinden
biri olan Tarlabaşı'nda yaşayanların;
güçlendirilmelerini, hakları ile ilgili
farkındalık kazanmalarını ve haklarını
ifade edebilecekleri güvenli alanları
oluşturmayı odağına alan faaliyetler
yürütüyor.

“Annem ve babam 25 sene önce ben
dört yaşındayken geçim için geldi,
zaten köyümüz de yakılmıştı. Parası
olan durumunu düzelten geri dönüyor,
ev yaptırıyor Mardin'de köyünde, mis
gibi ağaçlar içinde, meyve sebze içinde.
Bir uyanıyorsun dalından koparıp armut
yiyorsun, incir yiyorsun, kim istemez.”
M. Ç. (29)

Yüz Kadın Yüz Hikaye, TTM tarafından 2015-2016
yıllarında gerçekleştirilen ev ziyaretleri aracılığıyla
Tarlabaşı'nda yaşayan kadınların sosyo-ekonomik
durumlarına ve ihtiyaçlarına yönelik bütünlüklü bir
analizi amaçlamıştır. Bu doğrultuda, TTM'de çalışan
3 kadınla Tarlabaşı'nda yaşayan 97 kadının dahil
olduğu saha çalışması, 82 sorudan oluşan anketin
uygulanmasını ve bu esnada gerçekleştirilen
görüşmelerden notları içermektedir.

Yüz Kadın Yüz Hikaye saha araştırmasının bulguları,
SPSS aracılığıyla işlenen anket cevapları ile bu
cevaplarla ilişkisi göz önüne alınarak seçilen
görüşme alıntılarından oluşmaktadır. Bulgular
Ön Raporu ise, anketin korelasyon gibi farklı
yöntemlerle kontrole ihtiyaç duymayan, kadınlarla
dolaysız olarak ilişkili 24 sorusuna verilen cevapları
ve ilgili alıntıları içermektedir.
Raporda yer alan anket cevaplarına dair veriler,
istatistiksel ve oransal değil kişi sayısı korunarak
ifade edilmiştir. Bununla birlikte bazı soruların
cevapları veya seçeneklerinin tümü değil en yüksek
oranlara sahip dönüşler yorumlanma kapsamı göz
önüne alınarak içerilmiştir.

Şu an bireysel olarak destek almak
istediğiniz bir konu var mı?

EVET:

85 HAYIR: 6 CEVAPSIZ: 6

Tarlabaşı Toplum
Merkezi'ni (TTM)
hiç duydunuz mu?
EVET:

91 HAYIR: 6

Siz ve çocuklarınız
TTM'den
yararlandınız mı?
EVET:

83 HAYIR: 14

Var ise hangileri?
Maddi Yardım
Okuma-yazma Destek
Eğitim
Sağlık Hizmeti 7
Psikolojik Destek 7
Kuran Öğrenmek 7

26
22
17

“Merve 2 sene
anaokuluna gitti
TTM'de. İlkokula
başlayınca hiç
zorlanmadı. Dersleri
de çok iyi oldu. “
S. K. (33)

“Sizin sayenizde artık okuma yazmam var.
Hastaneye gittiğimde form doldurabiliyorum. İmza
atıyorum. Hastalığımı anlayabiliyorum. Hastane
içindeki işaretleri takip edip gideceğim yeri
bulabiliyorum.”

“Hicran içine
kapalıydı. TTM ona iyi
geldi, açıldı merkeze
gelince, sosyalleşti.”

A. A. (41)

F. B. (39)

92 Kadının 342
çocuğundan
51'i çalışıyor.
Bu çocukların
18'i tekstil
sektöründe.

“Kızlar çalışmasa, kızları öldürecekti. Mecburen
aldık okuldan... Şimdi 6 gün çalışıyorlar, günde
12 saat. Okmeydanı'nda fabrika, yürüyerek gidip
geliyorlar. Sigorta filan yok tabi. Başka çaremiz
yoktu, bu evin kirasını ödeyecek gücümüz yok.”

Kaç yaşındasınız?

Kaç kişilik bir
ailesiniz?

19-25 6
26-35
36-50
51< 7

11
2-4
26
5-8 KİŞİ
9< 6
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36

Çocuğunuz
var mı?

EVET:

92

HAYIR: 5

F. Ç. (40)

64

Kaç çocuğunuz
var?
1 8
2 16
3 çocuk 31
4 15
5< 22

“14 yaşında
evlendim,
15 yaşında
ilk çocuğumu
doğurdum.“
N. A. (39)

“İlk hamileliğimde,
100 tane falan hap
içtim, kendimi
öldürmek istedim.
Ama söylemedim
onlara.“
M. A. (23)

“Okula gidip soruyorum sınav sonucunu, notu
öğrenmek için. Müdür diyor ‘git internetten
araştır' E, yok benim internetim. Nasıl olacak sen
söylemezsen?”

Evde internet
var mı?
EVET: 18 HAYIR: 76
CEVAPSIZ: 3

F. E. (34)

Evdeki toplam oda
sayısı kaç?
1
2
3
42

21
56

“Geçen gün bir
akrabam geldi
misafirliğe. Tuvalet
mutfakta olduğundan
yemek yemedi.“

“Kızımın en büyük
hayali kendi odasının
olması“

G. D. (37)

C. S. (27)

18

Oturduğunuz ev
size mi ait?

Evde nasıl
ısınıyorsunuz?

EVET: 21 HAYIR: 74
CEVAPSIZ: 2

Elektrikle
47
Kömür/odun sobasıyla 41
Doğalgazla 9
Cevapsız 2

Kadın neyle
meşgul?
Yalnızca Ev İçi Emek
Midye 10
Temizlik 10
Diğer
14

97 Kadının 43'ü
okuma-yazma
bilmiyor.

73

“Sabah çocukları okula götürüyorum. Sonra ev işi
yapıyorum... Gidip çocukları okuldan alıyorum.
Çocuklarla ilgileniyorum. Akşam eşim geliyor, çay
yapıyorum, bulaşık falan. İşte öyle. Haftada bir
pazara, markete falan gidiyorum. Onun dışında pek
çıkmıyorum dışarı. ”
G. E. (34)

“Çok istiyorum okuma-yazma öğrenmeyi. Bir yere
gidiyorum, utanıyorum. Sürekli soruyorum ‘bu
otobüs nereye gidiyor, burada ne yazıyor' diye.”

B. K. (28)

“Eşim okumayazmaya gelmemi
istemiyordu. Gözüm
açılsın istemiyordu.
Pısırık kalayım
istiyordu.“

“Ben 3'e kadar
okudum, sonra
öğretmenler
kaçtı okuldan,
korkuyorlardı.”

“29 senedir
İstanbul'dayız. 9
kardeşiz, 9'umuz da
okumadık. Gerekmez
dediler.“

E. Ö. (28)

K. Ç. (35)

D. K. (28)

97 kadının 51'i
hiç sinemaya
gitmemiş.

“Zaten vaktim yok gezecek, sabah 6'da
kalkıyorum, yine de yetişemiyorum işlere. Bir tek
hastane için Şişli'ye gidiyorum, o da ya kızımla,
ya eltimle. Tek başıma gidemem.”
F. Ç. (40)

Siz ya da çocuklarınızın ayrımcılığa
uğradığını hissediyor musunuz ya da
düşünüyor musunuz?
EVET:

37 HAYIR: 47 CEVAPSIZ: 13

Sizin veya çocuğunuzun ayrımcılığa
uğradığını düşünüyorsanız, nerelerde
uğradığınızı düşünüyorsunuz?
1. Resmi kurumlarda (hastane, belediye vb.)
2. Eğitim kurumlarında
3. Mahalle baskısı

Sizin veya çocuklarınızın ayrımcılığa
uğradığını düşünüyorsanız, nedeni/
nedenleri nedir?
1. Ailem zengin olmadığı için
2. Kürt olduğumuz için
3. Tarlabaşı'nda yaşadığımız için

“Kılık kıyafetimiz
iyi değil, nasıl
konuşacağımı
bilemiyorum... Beni
yadırgarlar diye
korkuyorum. ”
E. C. (28)

“‘Mardinliyim'
deyince sordular ‘Siz
terörist misiniz?'
diye. Ben de dedim
‘Ben dağdan gelmişe
benziyor muyum?'
Bir de Tarlabaşı'nda
oturduğumu
söyleyince, ‘Ay, orada
oturulur mu! Çok pis,
tehlikeli, hapçılar
var' diyorlar.”

S. K. (33)

97 Kadının
49'unun astım,
bel fıtığı, guatr
ve şeker hastalığı
gibi ciddi sağlık
sorunları var.

“Benim bayağı bir hastalığım var da allaha
şükür ölümcül bir hastalığım yok. Migren,
guatr, bel ve boyun fıtığı. Daha önce İlk Yardım
buradayken, inan her gün gidiyordum. Şimdi ama
gidemiyorum.”

97 kadının 45'i
eşinden şiddet
görüyor.

“Cinsel şiddet eşinin seni cinsellik için
zorlamasıdır. Bu her Kürt kadınının başına gelir
bence. Şiddet fiziksel de olabilir. Bazen çok sinirli
oluyor, çocuklarım için katlanıyorum.”

Fiziksel Şiddet
16
Duygusal
Cinsel 7

37

Şiddet konusunda
herhangi
bir kuruma
başvurdunuz mu?
EVET:

T. D. (29)

4 HAYIR: 93

97 kadının 40'ı
çocuklarına
fiziksel şiddet
uyguluyor.

S. C. (38)

“Beni çok kötü dövdüğü birgün Taksim İlk Yardım
Hastanesi'ne gittim. Şikayet etmek istedim.
Hastane polisi bana dört çocuğunla ortada kalırsın,
mahkemeye gitme deyip vazgeçirdi. Çocuklarımı
alırlar mı?”
M. U. (32)

“Şiddet gibi değil
de terbiye için tokat
atıyorum arada.“

G. A. (45)

“Eylem oluyor. En ufak bir şeyde biber
gazı atıyor polis. Geçen gün bir komşumun
evine girmiş. Bir de yine bir komşumun
bebeğine geldi, kucağına. Çocuğu
hastaneye kaldırdılar. Bir şey deyince
de ‘Burası Tarlabaşı, ne bekliyorsunuz?'
diyorlar.”
R. A. (30)

+902122972305 TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ iletisim@tarlabasi.org

