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Ataerkil İdeolojinin Sözde Modern Yansıması Olarak 
Seks İşçisi Kavramı: Mersin Örneği  
 
Neriman Açıkalın* 
Mersin Üniversitesi 

 
 

Öz 
  
Fuhuş pazarında bir alım-satım nesnesi olarak kadının erkekler 
tarafından kullanılması olgusunun nasıl kavramsallaştırıldığı sorunu, aynı 
zamanda bu olguyu bir sorun olarak görüp görmeme ve buna bağlı 
olarak çözüm yollarının neler olabileceği üzerine de yoğun tartışmaları 
getirmektedir. Fuhuş pazarında kadınların sömürüsünü sadece çevre 
koşullarıyla açıklayan ve bu koşullar iyileştirildiğinde sömürünün de 
ortadan kalkacağını ve buna bağlı olarak, fuhşun toplumda kabul 
edilebilir bir meslek olarak ele alınması gerektiğini savunan görüş, 
kadının cinsel sömürüsü ve ataerkil sistemin yeniden güçlenerek 
üretilmesinden başka bir şeye hizmet etmemektedir. Ayrıca, böyle bir 
kabul, fuhuş pazarında kadını maddi ve manevi anlamda sömüren 
pazarlamacılar ve kadınların dostlarının eylem biçimlerini yasal bir 
zemine çekip, müşteriler açısından ise kadının cinselliğinin alım-satıma 
konu olması durumunu normalleştirmekten başka bir işe 
yaramamaktadır. Çağlar boyu devam eden fuhuş olgusu, salt bireyler 
arası ilişkilere indirgenerek, bu ilişkilerin yasal düzenlemelere tabii 
tutulmasıyla sorunun çözülebileceğini iddia etmek, sorunun asıl kaynağı 
olan ataerkil ideolojiyi tümüyle göz ardı etmek demektir. Diğer bir 
deyişle, sorunu salt psikolojik ve bireysel ilişkiler düzeyde ele almak ve 
bu ruh haline neden olan etkenler ortadan kaldırıldığında, başka 
herhangi bir yapısal değişmeye gerek kalmadan, soruna çözüm 
getirilmiş olacağı düşüncesi üstü kapalı olarak ataerkil sistemi 
desteklemekte ve kadını çifte sömürüye maruz bırakmaktadır. Bu 
çalışma, Mersin’de 31 genelev ve 13 sokakta çalışan olmak üzere 
geçimini fuhuş pazarından kazanmaya çalışan toplam 44 kadınla 
yapılan derinlemesine görüşmeleri içermektedir. Araştırma verileri 
doğrultusunda, kadınların fuhuş pazarında, kadın ticareti yapan 
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pazarlamacı ya da patronlar ile dostları ve kadınların her türlü cinsel 
kullanımını doğal ve sıradan kabul eden müşteriler arasındaki bir ilişkide 
kadının sadece bir mal/nesne olarak görüldüğü ortaya çıkmıştır. Bu 
nedenle, çalışma, fuhuş olgusunda yer alan kadını sermaye, patron-dost-
müşteri ve kadın arasındaki ilişki örüntüsünü ise fuhuş pazarı ya da 
endüstrisi olarak adlandırmıştır. 
 
 
Anahtar kelimeler: Ataerkil ideoloji, fuhuş pazarı, seks işçisi, 
sermaye kadınlar. 
 

 
Giriş  
 
Literatürde fuhuş olgusuna yaklaşım, fuhuş yapanların toplumun ahlaki 
değerlerini hiçe sayan dolayısıyla da ahlaksız/suçlu olarak ele alınmasından, 
kandırılarak ya da zorla fuhuş yaptırıldıkları yaklaşımıyla köle/kurban olarak 
görülmesine ya da cinsel özgürlük bağlamında, bir meslek olarak ele alınması 
gerektiği yaklaşımıyla seks işçisi olarak değerlendirilmesine kadar geniş bir alanı 
kapsamaktadır (Doezema& Kempadoo, 1998; Doezema, 2000; Pheterson, 
1996; Roberts, 1992; Whelehan, 2001). Diğer bir deyişle, fuhşun yasal 
olmasının mı insan hakları kapsamında olduğu yoksa savaşılması gereken bir 
insan hakları ihlali mi olduğu konusu literatürde oldukça tartışmalıdır. Bu 
nedenle, fuhuş sektöründe çalışan kadını, fahişe olarak aşağılamak, seks kölesi 
olarak sömürü ilişkilerine dikkat çekmek ya da seks işçisi olarak serbest pazar 
ekonomisinde cinsel özgürlüğün kullanılmasının bir göstergesi olarak 
özgürleştirerek yapılan kavramsallaştırmalarla konuya çok farklı açılardan 
yaklaşılmaktadır. 
 Tarihsel gelişim sürecinde, fuhuş olgusunun ortaya çıkmasında kadının ve 
erkeğin cinsellikle ilgili davranışlarının toplum tarafından nasıl 
anlamlandırıldıkları sorunu yatmaktadır. Tarih, kadın ve erkeğin cinsel 
faaliyetlerinin sürdürülmesinde erkeğe doğal ve kaçınılmaz ihtiyaçlarını 
giderdiği masum bir rol biçerken, kadının cinsellikle ilgili davranışlarının kontrol 
altına alınması gerektiğini dayatan bir rol biçmiştir. Kadının cinsellikle ilgili 
davranışlarının kontrol altına alınmasının önemi yaklaşık 11.000 ila 5.000 yıl 
öncesine rastlar ve kadının cinselliğinin aşağılanması erkeğinkinin ise 
yüceltilmesine dayanır (Whelehan, 2001 : 14). Bu aynı zamanda, geleneksel 
erkek soyuna dayalı toplumlarda, kadınları namuslu/namussuz kategorilerine 
ayırarak kadının fahişe olarak damgalanmasına ve etiketlenmesine ilişkin 
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evrensel tutumun oluşmasını da destekler. Zira, kadını özgürleştirmek bir yana, 
kutsallaştıran Antik Yunan’daki Kutsal Fahişe miti de, kadının cinselliğinin 
sömürülmesinden başka bir şeye hizmet etmemiştir. Diğer bir deyişle, Antik 
çağın kadını nesneleştiren kutsal fahişe aldatmacasıyla, Solon'un resmi 
genelevlerin kurulması çabalarının öncü kamusal girişim olarak adlandırılması 
ya da genelevlerin, azgın genç adamların doğal iştahlarını gönüllerince 
doyurdukları yer (Roberts, 1992:16) olarak tanımlanmasıyla, bugün cinsel 
devrim olarak sunulan ve ataerkil ideolojinin sözde modern görüntüsü olmaktan 
öte bir anlam taşımayan kadınlara seks işçiliği hakkı’nın verilmesi arasında 
hiçbir fark yoktur.  
 Bu çalışmanın amacı, fuhşun uygulanma biçimleri ile kadın sömürüsünün 
şiddeti arasındaki ilişkiden çok ki, bu inkar edilemez bir gerçektir, fuhşun bir 
eylem biçimi olarak kendi pratiğinin kadın üzerindeki etkilerini ortaya koyarak, 
fuhşun bir meslek olarak kabul edilmesi gerektiğini savunan görüşlerin aslında 
kadını nasıl çifte sömürüye maruz bıraktığını araştırma bulguları ışığında ortaya 
koymaktır. Çünkü bu yaklaşım sadece seks endüstrisini aklayan ve saygın kılan 
bir görüşe hizmetten başka bir işe yaramamaktadır. Buna ek olarak, fuhuş 
yapmanın kadınların cinsel özgürlüklerinin temsil biçimlerinden biri olduğu ve 
bir meslek olarak görülmesi gerektiği üzerine geliştirilen yaklaşımlar, kadın 
satıcılarının ve kadınları maddi ve duygusal anlamda sömüren dostlarının 
yaptıklarını meşru bir zemine çekmektedir. Ayrıca, bu yaklaşım müşterilerin 
kadınlara daha rahat ve sorunsuz ulaşmaları, devlet kontrolüyle kadınların 
gelirlerinin vergiye bağlanmasından başka bir şeye hizmet etmediği gibi, kadın 
bedeninin alım-satıma konu bir mal haline getirilmesini toplumsal değerler ve 
normlar açısından da normalleştirerek ataerkil yapının yeniden üretilmesinden 
başka bir şeye hizmet etmemektedir. 
 
 
Fuhuş kavramı 
 
Arapça kökenli fuhuş sözcüğü “ahlaki sınırları aşma, taşkınlık yapma, rezalet 
çıkarma” olarak karşılığını bulurken, fahişe sözcüğü “azgın, sınırları aşan, 
utanmaz (kadın)” olarak tanımlanmaktadır (Nişanyan, 2003:139). Benzer 
şekilde, ingilizce prostitution sözcüğü ise, anlam olarak “kişi ayırt edilmeksizin 
şehvetin sunulması, teşhir edilmesi” (Nanette, 1993; Jeffreys, 1997) anlamını 
taşımaktadır. Fuhuş olgusunu seks ticareti kavramı çerçevesinde ele alan 
yaklaşım ise, olguya insan hakları ihlali açısından bakarak gönüllü fuhuş 
kavramını reddetmektedir. Kadının insan haklarının ihlal edildiği ve çok boyutlu 
bir sömürü ilişkisi içine çekilerek herhangi bir mal ya da sermaye haline 
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dönüştürüldüğü üzerinde duran bu yaklaşıma göre, fuhuşta asıl ele alınması 
gereken sorunun kadının ahlaki nitelikleri değil, müşteri/patron/dost ilişkisi 
içinde fuhuş pazarının asıl aktörleri olan erkekler üzerinde durulması gerektiğini 
savunmakta ve gönüllü fuhuş kavramına karşı çıkmaktadır. Diğer yandan, 
özellikle 1980’lerden itibaren, kadının cinsel özgürlüğünün bir ifade biçimi 
olarak literatüre seks işçisi kavramı girmiştir. Bu yaklaşıma göre, kadın 
kapitalizmin serbest pazar anlayışı içinde bir aktör olarak özgür iradesiyle fuhuş 
yapma hakkını kullanmaktadır. Tartışmaların temelde bu eksen etrafında 
odaklanması kaçınılmaz olarak fuhuş olgusu ve bu olguda rol oynayan 
aktörlerin tanımlanma biçimini de şekillendirmektedir. Bu bağlamda, fuhuş 
yapanları, ahlaksızlık ve toplum dışına itilmeyi, yok sayılmayı hak eden insanlar 
olarak değerlendirmek ya da insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu ve kadını 
nesneleştirdiği görüşünü benimsemek ile fuhşu kadının özgür iradesiyle seçtiği 
profesyonel bir meslek olarak ele almak biçiminde ortaya çıkan farklı 
yaklaşımlar söz konusudur.  
 Bu çalışma kapsamında fuhuş olgusu, seks ticareti anlayışı temelinde 
değerlendirilmektedir. Çalışma, fuhuş olgusunu, kadınlar üzerinden maddi çıkar 
sağlayan kadın tüccarları, dostları ile cinsel mal olarak kullanan müşteriler 
arasındaki ilişki biçimi olarak tanımlayarak, çalışma boyunca fuhuş pazarı 
kavramını bu bağlamda kullanmıştır. Buna bağlı olarak, fuhuş pazarında çalışan 
kadınlar için ise sermaye kadınlar kavramı, fuhuş pazarının dinamiklerini en iyi 
ifade eden kavramdır. Bu, kadınların neden fuhuş yaptıklarından, fuhuş 
pazarındaki patron, dost, müşteri ilişkilerine ve çalışma koşullarına kadar fuhşun 
tüm dinamiklerine ışık tutan bir kavram olduğu kadar, araştırma sırasında 
kadınların kendilerini tanımlayış biçimi olduğu için de önemlidir ve bu yüzden 
tercih edilmiştir. Kadınları cinsel özgürlüklerini kullanan seks işçileri, ya da 
ahlaki anlamda aşağılayan fahişe olarak ele alan kavramlardan farklı olarak, 
sermaye kadınlar kavramı, ne cinsel özgürlük ne de ahlaki zayıflık nedeniyle 
fuhuş pazarına düşerek sermaye olmayı seçmediklerini,  tam tersi, karmaşık ve 
çok yönlü sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkileri anlatan bir kavram olması 
nedeniyle seçilmiştir. Bu bağlamda, bir kadının fuhuş pazarında sermaye 
olması, patronu için, maliyeti minimum, karı maksimum olan bir mal, müşteri 
için, cinsel anlamda istediği gibi kullanabileceği, aşağılayabileceği, cinsel tatmin 
ve eğlence aracı, dostu için ise, kadının üstünden asalak bir yaşam 
sürdürebileceği geçim kaynağı haline gelişini ifade etmektedir. 
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Araştırma Yöntemi 
 
Bu çalışma, Mersin genelevinde 31 ve sokakta çalışan 13 kadın olmak üzere 
toplam 44 kadınla yapılan derinlemesine görüşmeleri içeren bir alan 
çalışmasına dayanmaktadır. Görüşme kapsamına alınan konular, kadınların aile  
yapıları, çocukluğun geçtiği toplumsal çevre ve toplumsallaşma biçimleri, ahlaki 
ve toplumsal değerlerinin oluştuğu koşullar, eğitim düzeyleri, fuhşa başlama 
yaşları ve nedenleri, çalışma koşulları ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkileri, patron 
ve dostlarıyla ya da kocalarıyla olan ilişki biçimleri, kendilerine ve yaptıkları işe 
karşı algıları, gelecek beklentileri gibi ana başlıklar altında toplanabilecek geniş 
bir bakış açısından ele alınmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. Görüşmeler, 
genelevde, revir kısmında ve haftada iki gün olan sağlık kontrolleri sırasında, 
sokakta çalışan kadınlarla ise, kartopu tekniği ve patronluk yapan bir kadının 
sağladığı olanaklarla kadınlara ulaşılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
genelevde genelevin müşterilere açık olduğu saatlerde gözlem yapma imkanı 
bulunmuştur.  
 Bu araştırma, Mersin genelevi ve Mersin’de sokakta fuhuş yaparak geçimini 
sağlayan kadınlarla yapılmış olmasına karşın, sadece Mersin’deki fuhuş olgusu 
üzerine değerlendirmeler yapmaktan daha fazla verileri içermektedir. Çünkü, 
genelevde ya da dışarıda çalışan kadınlar değişik gerekçelerle çalışmak 
amacıyla sık sık başka kentlere gitmektedirler. Genelevde çalışan kadınlar için 
bu nedenler, patronunun kendisini başka bir patrona borçlandırarak satması, 
müşterilerin farklı kadın tercihlerinden dolayı başka şehre gitmenin müşteri 
avantajı, sokakta çalışan kadın içinse, ikamet ettiği kentte fazla tanınmak 
istememek, müşterilerin değişik kadın isteme taleplerini karşılamak üzere farklı 
kentlere belirli sürelerle çalışmaya gitmek olarak belirtilebilir. Kadınların farklı 
kentlere gidiş-gelişleri genelevde çalışan kadınlar için patronlar arası bir mal 
alım-satımı şeklinde gerçekleşirken, sokakta çalışan kadınlar için her kentte 
bulunan kadın pazarlamacıları ağı arasındaki ilişkilerle kadınların 
pazarlamacılara kazançları üzerinden belli bir yüzde vermeleri şeklinde 
gerçekleşmektedir. Böylece, kadın ticareti dediğimizde genel olarak literatürde 
anlaşılan uluslararası kadın ticareti kendini ülke içinde de sürdürmekte, 
Raymond’un deyimiyle, seks endüstrisi kadınlara taşınabilir mal gözüyle 
bakmaktadır (Raymond, 1998). 
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Örneklemin Demografik ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri 
 
Araştırmanın yürütüldüğü sırada Mersin genelevinde toplam 92 kadın 
bulunmaktaydı. Görüşmeler sırasında kadınlar kendilerini sermaye olarak 
adlandırmışlardır. Bu adlandırma, fahişe gibi kadını aşağılayan ya da seks işçisi 
gibi kadına sözde özgürlük tanıyan bir kavram yerine kadınların yaşam ve 
çalışma koşullarını ve ilişki ağları dinamiklerini en iyi anlatan kavram olması 
nedeniyle bu çalışma için de kadınları adlandırmakta tercih edilmiştir. 
Görüşmeler kadınların gönüllülük esası üzerine yapılmış ve güvenilirlik açısından 
görüşmeci ile görüşülen kadının baş başa olmasına özen gösterilmiştir. 
 Görüşmeye katılanların yaş ortalaması 35 olup bunun dağılımına 
baktığımızda, örneklemin %27.5’inin 18-25, %37.5’inin 26-35 ve %35’nin ise 
35 ve üstü yaşta oldukları görülmektedir. Bu anlamda, kadınların müşteri 
çekebilme özelliklerinin özellikle yaş faktörüne bağlı olarak değiştiği bir alanda 
farklı yaş gruplarından oluşmuş bir örneklem evrenin tamamı hakkında daha 
fazla ipuçları alınmasını kolaylaştıran bir unsur olmuştur. Ayrıca yıllar içinde 
yaşamı, yaptıkları işi anlamlandırma, patron, dost ve müşteri ilişkilerinin, işte 
geçirilen yıl ve yaş faktörüne bağlı olarak değişip değişmediği üzerine de 
ipuçları elde edilmesini kolaylaştırmıştır. Kadınların sermaye olarak fuhuş 
pazarına çıkma yaşlarına baktığımızda, %27.5’inin 13-15, %50’sinin 16-20, 
%17.5’nun 21-25 ve yalnızca %5’nin 25 ya da ya da geç bir yaşta oldukları 
görülmektedir. Bu veriler, özellikle zorunlu-gönüllü fuhuş kavramlarının 
analizinde çok önem taşımaktadır. Fuhuşta zorla çalıştırmanın olmadığını iddia 
eden yaklaşım gönüllülük kavramını çok dikkatli analiz etmek zorundadır. Zira, 
kadınların eğitimsizliği, erken yaşlarda evliliğe zorlanmaları ve parçalanmış 
ailelerden gelme oranlarının yüksekliği (%67.5) fuhuş olgusuna sosyolojik analizi 
zorunlu kılmaktadır.  
 Buna ek olarak, kadınların ilk evlilik yaşları ve nişanlı, koca ya da imam 
nikahlı dostları tarafından sermaye olarak kullanılma yaşlarına baktığımızda 
kadınların fuhuş pazarına kendi iradeleriyle dahil oldukları iddiasına ne kadar 
dikkatli yaklaşılması gerektiği bir kere daha ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 
kadınların ilk evlilik yaşlarına baktığımızda,%27.5’nin hiç evlenmemiş olduğunu, 
%37.5’nin 13-15 ve %35’nin ise 16-20 yaşları arasında evlenmiş olduklarını 
görülmektedir. Diğer taraftan kadınların %72.5’i kendilerini ilk defa sermaye 
olarak piyasaya sunan kişilerin nikahlı-imam nikahlı eş ya da nişanlıları 
olduğunu belirtmişlerdir. Bu bağlamda kadınların en güvenilir buldukları kişiler 
tarafından fuhuş pazarına itilmeleri yine gönüllük kavramı konusunda dikkat 
edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. İlk evlilik yaşının oldukça düşük olması, 
ailelerin sosyo-ekonomik düzeyinin düşüklüğü, parçalanmış aile çocukları 
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olmaları aynı zamanda kadınların erken yaşta eğitimden kopmalarını da 
beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, kadınların eğitim düzeylerine 
baktığımızda ise, %20’si okuma-yazma bilmezken, %10’u ilkokul terk, %25’i 
ilkokul mezunu, %10’u orta terk ya da mezunu, %15’i lise terk, %12.5’i lise 
mezunu, %5’i üniversite terk ve %2.5’u üniversite mezunu olarak görülmektedir. 
Bu durum, kadınların başka bir meslek sahibi olabilme stratejileri geliştirmelerini 
engellediği kadar, kendilerine güvenlerini de oluşturmalarına engel olmakta, 
yaptıkları işte oldukça iyi paralar kazanmalarına karşın yine de dostları 
tarafından duygusal ve maddi anlamda sömürülmelerine kapı açmaktadır. 
Örneğin, %82.5’i halen bir dostunun olduğunu belirtmiştir. Kadın için dostun en 
başta gelen anlamı, sahipsizlik, aidiyetsizlik duygularını ortadan kaldırabilmek 
ve sevgi ihtiyaçlarını doyurabilmek amacını taşımaktadır. Bunun yanında 
patronundan uğradığı haksızlık ya da müşterilerden gelebilecek tehlikelere karşı 
kadınlar dostlarına kendilerini güvende hissetmelerine neden olacak roller 
biçmektedirler. Ancak dost-patron ilişkilerine baktığımıza çoğu zaman patron-
dost eliyle kadın sömürüsünün katlanarak arttığı görülmektedir. Dostlar asalak 
bir durumda kadınların kazançlarını sömüren, uyuşturucu, adam 
öldürme/yaralama ve kumar gibi alışkanlıkları olan bir yaşam tarzına 
sahiptirler. Bu nedenle dostların, çoğu zaman kadınların haberi bile olmadan 
patronlardan aldıkları yüklü miktardaki paralar kadınların artık para getiremez 
duruma gelene kadar bir borç sarmalına girmelerine neden olmaktadır. 
Kadınların sömürüldüklerini bildikleri halde neden dost, patron gibi aktörlerden 
tümüyle sıyrılıp bağımsız olarak çalışamadıkları yine dikkatli analizler 
gerektirmektedir. Diğer bir deyişle, kadınları dost sömürüsüne maruz kalmaları 
sosyolojik ve psikolojik analizlere muhtaçtır. Basitçe, “kadınları dost, patron 
sömürüsünden kurtarıp bağımsız çalışmalarını sağlamak” sadece yasalardaki 
değişikliklerle kazanılabilecek bir süreç değildir.  
 
 
Ataerkilliğin ikiyüzlülüğü olarak seks işçisi kavramı  
 
Geleneksel yaklaşımların benimsediği fuhuş yapanları köle, kurban, organize 
suç unsuru ya da uyuşturucu bağımlısı olarak ele almak yerine, fuhşun bir 
meslek olarak ele alınması ve haklarının verilmesi temeline dayanan hareketin 
Batı’da 1970’lerle birlikte ortaya çıktığı görülmektedir. Bu yaklaşımın temelinde, 
her kadının mutlaka zorla fuhşa yöneltilmediği, kadının özgür iradesiyle bir 
meslek olarak da fuhşu seçebildiği iddiası yer almaktadır. 1973'te Amerika'da 
kurulan ve fahişeliği kadının bedensel özgürlüğü ve yurttaşlık haklarının bir 
ifadesi olarak ele alan örgüt olan COYOTE (Call Off Your Old Tired Ethics), 
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fahişeleri suçlayıcı söylemleri reddederek, fuhşun bir işkolu olarak algılanması 
konusunda mücadele etmektedir ve örgüt kendisini fuhuş yapanlar adına 
konuşanlara değil, doğrudan bu işle uğraşanların sesi olarak ortaya 
koymaktadır (Jenness, 1993:xiv).  
 Tüm eskimiş ahlaki yargıların atılması, yok edilmesi savıyla ortaya çıkan 
COYOTE'ya göre, tüm fahişeler zorla bu işe yöneltilen seks köleleri değildir; 
fuhuş yasal bir hizmet kolu olarak kabul edilmeli ve saygı duyulmalıdır; fuhşu 
kadının çaresiz kalarak yöneldiği bir alan olarak görmek onun vatandaşlık 
haklarını inkar etmek demektir, bu nedenle kendi iradeleriyle bu işe yöneldikleri 
kabul edilmelidir. COYOTE’ye göre, asıl sorun, fuhşun yasaklanması ve kadının 
damgalanmasından kaynaklanmaktadır; gönüllü fuhuş kavramı yasalaşmadan, 
zorla fuhşu ve bununla bağlantılı kadınların tüm kötüye kullanılma biçimlerini 
ortaya çıkarmak mümkün değildir; kadınlar, toplum kurallarına aykırı olan 
seksin değil, fuhşu yasaklayıcı kanunların kurbanlarıdır; böylece fahişe hakları 
hareketine ulusal düzeyde dikkat çekerek, fuhşun kurumsal olarak gönüllü 
seçenlerden oluşan bir hizmet sektörü haline gelmesi yönünde güçlü bir adım 
atılmış olacaktır (Jenness, 1993:5). Böylece, 1970'ler ve 1980'ler süresince 
fuhuş literatürüne, toplumsal kuralları çiğnemiş, cinsel köle, kadın satıcılarının 
kurbanı, uyuşturucu bağımlısı, organize suç örgütlerinin aleti olan kişiler gibi 
geleneksel bakış açılarını değiştiren yeni bir kavram girmiştir: Seks işçisi 
(Jenness, 1993:1). 
 COYOTE ve benzeri oluşumlar, fahişelerin çalışma koşullarının 
iyileştirilmesinden çok, fuhuşun toplumsal bir olgu olarak yeniden tanımlanması 
ve sapkınlık olarak görülen bu olgunun normalleştirilmesi yolunda mücadele 
edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Jenness, 1993:12). Bu bağlamda, 
Doezema da seks işçiliği kavramının kullanılması gerektiği üzerinde durarak, 
kadınların kaçırılarak fuhuş yaptırılmasının ender durumlar olduğunu ve 
kadınların fuhuş yapacaklarını bilerek yola çıktıklarını iddia etmektedir. Bu 
nedenle de aldatılmak gibi bir kavramdan dolayısıyla da zorlanan masum 
kadınlardan söz edilemeyeceğinden fuhuş sektöründe çalışanların “seks işçileri” 
olarak adlandırılması gerektiğini belirtmektedir (Doezema, 1998, 2000). Bu 
noktada gönüllü-zorunlu çalışan ya da fuhuşu kendi iradesiyle seçmiş ya da 
zorla yapan kadın ayrımını çok dikkatli yapmak gereği ortaya çıkmaktadır. Zira, 
araştırma verileri ışığında konuyu ele alırsak, kadınların hayat hikayelerine 
baktığımızda kadınların %67.5’nin parçalanmış ailelerden geldiğini görüyoruz. 
Özellikle bu araştırma sırasında çarpıcı bir biçimde ortaya çıkan bir etken 
parçalanmış ailelerin çocuklar üzerinde yarattığı duygusal yoksunluk hissidir. 
Kadınların hayat hikayelerindeki ortak noktalardan birini oluşturan özellikle 
sevgi ve güven ihtiyaçlarından yoksun bir çocukluk geçirmiş olmaları fuhuş 
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pazarına çok kolay sermaye olmalarına neden olmaktadır. Bu olgunun diğer bir 
anlamı, fuhuş olgusunun nedeninin sadece ekonomik yoksunlukla 
açıklanamayacağıdır. Bu sevgi ve güven arayışı kadınlarda ömür boyu devam 
etmekte, özellikle kendilerini ekonomik sömürü aracı haline getiren dostlarının 
sömürüsüne bile bile göz yummalarına neden olmaktadır. Yani, zorla fuhuş 
kavramını sadece kadınların kaçırılması ya da tehdit gibi unsurlar çerçevesinde 
adli olaylar olarak değerlendirmek sosyolojik analizden uzak ve kısır bir 
yaklaşım biçimidir. 23 yaşında genelevde çalışan bir kadının güven ihtiyacını 
için kendilerini nasıl sömürüye maruz bıraktıklarını ifade ettiği aşağıdaki satırlar 
bunun en açık kanıtı niteliğindedir: 
 

Sen mantıklı bir insanın kendini açık cezaevine kilitlediğini gördün mü, mantıklı insan 
burada ne arar, herkesin altına yatmak zorundayım. Allah ya aklımızı ya fikrimizi 
almış, kadın ilgi, sevgi, şefkate muhtaç, kadın sonra seneler geçince ayıkıyor, ama 
geriye dönüşü olmuyor, çamurun içine düşüyorsun yaş geçiyor, kendine destek 
arıyorsun, aşk, sevgi hepsi para, sonra çıkmazın içine düşüyorsun, “bu adam güçlü 
beni korur” diye düşünüyorsun ama bırakmak isteyince tehditler, şiddet geliyor… 

 
Bu bağlamda aynı kadın, patronlarla dostlar arasındaki ilişki ağlarının kadınları 
nasıl sömürdüğünü şu cümlelerle dile getirmektedir:  
 

haa, bu işin sonu yok, bir an önce bir şeyler yapmak gerekiyor”, ama başında 
pezevengin varsa bunu yapamazsın, sürekli seni yiyor, sürekli, on milyar, beş milyar, 
yirmi milyar, otuz milyar, araba değiştir, kumar parası, onun kız parası.. yani, ona 
çalışıyorsun, ona çalışılıyor, genelevlerinde aslında dostsuz kadını barındırmazlar, 
mutlaka bir patron ya da patronun çakalı musallat olur, genelevlerinde dostsuz, tek 
çalışmak çok zor, çok zor... ya işte para, çok sevdiğinden ya da aşık olduğundan 
değil, uyansan da, bazı yerlerde dost tutmak zorunlu bırakılıyor, ne bileyim, baskı 
yapıyor, manevi baskı yapıyor, şiddet uyguluyor, bir şekilde dost tutuyor kendine, 
yani kadının gücü nereye kadardır ki, sen de bunu bilirsin, kadının bir yere kadardır, 
zor yani, genelevlerinde dostsuz kadın olmak çok zor...onun için hayat berbat…. 
( ilkokul mezunu, genelevde çalışıyor) 

 
Yine sokakta çalışan 22 yaşındaki bir kadının anlattıkları, güven ve sevgi 
ihtiyacıyla kendilerini dostlarına, (kendi aralarındaki jargonla dümbük ya da 
zavaklara) nasıl sömürü aracı haline getirdiklerini en açık biçimde ifade 
etmektedir: 
 

…isterim ki,  evim olsun, çocuğum olsun” özlemi… ha bu durumda ne yapıyorsun, 
Ali olmazsa bir başkası, Ahmet, Mehmet problem değil, “ha işte evime gittiğim 
zaman benim bir erkeğim var”, bir toplumda diyelim, atıyorum, Ayşe buraya geldiği 
zaman ya işte “kocam” diyebiliyor… içindeki ukdeler, sanal alem gibi bir şey, ya da 
işte hep ezilmiş, hep yokluk görmüş, işimizin zor yanları, dağ başında kaldık, şu 
oldu, bu oldu, ama arkama gelen kim “koca”, o destek oluyor duygusu… 
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Yukarıdaki tartışmaya geri dönecek olursak, Kathleen Barry, gönüllü olarak 
fuhşun seçilmiş bir meslek olduğu görüşünü reddeder, ve fuhşun ana konusunun 
kadınlar değil erkekler olduğunu ileri sürer. Fuhuşu kadının özgür iradesiyle 
seçmiş olduğu bir meslek olarak tanımlamak, fuhuşta ana etken olan erkek 
talebini görmezlikten gelmek anlamını taşımaktadır. Bu anlamda Barry için fuhuş 
öncelikle erkek tüketim pazarından başka bir şey değildir. Buradaki bütün sorun 
kadın bedeninin cinsel değiş tokuş aracı haline gelmesidir, bunun nasıl ve neden 
olduğu kadının, erkek tüketim pazarında bir değiş tokuş aracı olmasından 
bağımsız bir konudur. Fuhuşta “gönüllülük” kavramından söz etmek, kendisine 
zarar veren bir davranış biçimi olarak uyuşturucu bağımlılığında gönüllülükten 
söz etmek kadar anlamsızdır. Eğer bir eylem biçimi, kişinin saygınlığına, 
mutluluğuna, kişiliğine yıkıcı etkiler içeriyorsa bu eylem biçiminde sömürü vardır. 
Bu nedenle de, sorun kadınların fuhşu seçme hakları ya da erkeklerin istismarı 
nedeniyle kendilerini kurban olarak görüp görmedikleri değildir. Barry'e göre 
gönüllülük kavramı baskıyı açıklamakta iyi bir ayrım içermemektedir. Baskı, 
gönüllülüğün derecesini anlama konusunda etkin bir ölçme yolu değildir. Barry'e 
göre, eğer gönüllülük kişinin seçme şansının olmadığı, aciz kaldığı bir durumu 
ifade ediyorsa, kölelikte bile gönüllülük kavramından söz edilebilir. Gönüllülük 
özgürlüğün bir göstergesi olmadığı gibi, gönüllülüğün yokluğu da sömürünün bir 
göstergesi olamaz. Fuhuşta cinselliğin gönüllülük esasına göre sınırlarının 
çizilmesi, cinselliğin nasıl kullanıldığı, nasıl yaşandığı ve iktidar ilişkilerinin nasıl 
kurulduğunu göz ardı etmektedir. Barry'e göre gönüllülük temelli bakış açısı, 
bazı feministler tarafından cinsel şiddeti görmezden gelmeleri için araç olarak 
kullanılmaktadır. Bu gönüllülük ideolojisi, kadınların bireysel özgür iradelerini 
kullanırken maruz kaldıkları çok boyutlu baskının etkilerini görmezlikten 
gelmektedir. Gönüllülük bakış açısının kullanımı, kadının sınıfsal konumundan 
dolayı uğradığı cinsel sömürüden kişisel deneyimlerine kadar çeşitlilikler 
göstermektedir. Bu bağlamda Barry, seks işçiliği kavramının fuhşa kişisel tercih 
dili yükleyerek baskının üstünü örttüğü ve fuhşu normalleştirdiği üzerine dikkat 
çekmektedir (Jeffreys, 1997:35-137).  
 Bu bağlamda görüleceği gibi, sözde cinsel özgürlüğün bir uzantısı olarak 
seks işçiliği kavramının kullanımı, kadına özgürlük getirmek bir tarafa, fuhuş 
endüstrisine yeni bir anlam katmaktadır. Diğer bir ifade ile, bu kavram, 
kadınları değil, ancak seks endüstrisini aklayan ve saygın kılan bir görüşe 
hizmetten başka bir işe yaramamaktadır (Raymond, 2003:315-316). Buna ek 
olarak, fuhuş pazarının varlığı ve erkeğin burada kadını bir mal olarak 
kullanmasının son derece doğal hatta kaçınılmaz olduğu görüşü örtülü bir 
biçimde kabul edilmektedir. Böylece erkek için kadının her türlü kullanımının yolu 
açılmakta, hatta, parası olmayan erkeklere, kadınların sadece bir cinsel nesne 
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olarak algılanmasını pekiştiren devlet onaylı genelev, kadınları seyirlik bir mal 
olarak sunmaktadır. Aşağıdaki alıntı bu olguyu oldukça iyi açıklamaktadır: 
 

Müşteriler gelip hayvanat bahçesindeki hayvanları seyreder gibi seyrediyorlar, 
“hayvanat bahçesine hoş geldiniz” diyoruz.  
(32 yaşında üniversite terk, genelevde çalışıyor) 

 
Buna benzer tespitler başka bir genelev kadını tarafından şöyle dile 
getirilmektedir:  
 

...Seyredilmek duygusu… bana dediler, “gel, bugün tipini değiştirelim”, giydirdiler 
beni güzel, saçlar, makyaj falan... diyeceksin şimdi, böyle mi olur genelev kadını, 
hayır öyle değil ama, tam bir genelev kadını görüntüsüne girdim, anlatabiliyor 
muyum, makyaj koyu, elbise seksi, yemin ediyorum, elime sigarayı aldım, topuklu 
ayakkabı ayağımda bu kadar, şu şekil, ayakta sallanıyorum böyle sağa sola, müzik 
dinliyorum, ya bir anda şöyle bir durdum, erkekler beni seyrediyor, ya içimden 
dedim ki, “ya, biz neyiz, şu yaptığım şeye bak” , içimden bir his ne dedi, biliyor 
musun, dedi, “Yasemin sen ne yapıyorsun böyle”, yaptığın iş ne, ne işin var burada 
senin”, elimde sigara, dikilmişim, sallanıyorum müziğe göre, adamlar beni 
seyrediyor, dedim, “ne yapıyorum ben ya... adamlar seninle beraber olsun diye şu 
haline bak... ne işim var, ne yapıyorum, hangi akla hizmet buradayım..., et miyim 
ben, asmışlar beni çengele, gelen bakıyor, giden bakıyor...çok kötü bir duygu... 
 ( Lise terk, üç çocuk annesi, genelevde çalışıyor) 

 
Fuhuşun kurumsallaşması erkeğe kadını cinsel bir mal olarak sınırsızca kullanma 
hakkını ve rahatlığını da açıkça söylemektedir. Kadınlarla yapılan görüşmelerde, 
sokakta olsun genelevde olsun çalışan tüm kadınlar, müşterinin bu yöndeki 
beklentilerini ifade etmişlerdir. Kadının bir mal olarak kullanmasını erkeğin hakkı 
olarak görülerek normalleştirilmesi kadını sadece fiziksel değil duygusal şiddete 
de maruz bırakmaktadır:  
 

Hiç tanımadığın bir insan, belki nikahlı eşine yapamadıklarını yapmak istiyor, ısırmak 
istiyor, “paramla yapıyorum” diyor, tartışma çıkıyor, ağızlarında jiletle giriyorlar, 
burada can güvenliğimiz yok, ayakkabısının altına bıçak, jilet saklayıp 
giriyor…”buradaki kadınların eti nasıl ucuzsa canları da öyle ucuzdur”…sokakta 
belki yattığımız insanlarla karşılaşıyoruz utancını duyuyorsun, bu kapıdan çıkınca 
biriyle karşılaşınca kendi kişiliğinden utanıyorsun… 
(23 yaşında, lise mezunu, genelevde çalışıyor)  

 
Genelevde çalışan bu kadının, yaşadıkları şiddeti anlatmak için kullandığı “eti 
nasıl ucuzsa canları da öyle ucuzdur” ifadesi fuhuş pazarının işleyişinin belki en 
açık ve yalın ifadesidir. Burada kadın sadece müşteriler için canlarının en ucuza 
gittiği sınırsızca kullanabilecekleri bir mal olmakla kalmamakta, patronlar arası 
satışa da konu olmaktadırlar. Bu anlamda müşteriler için sınırsız kullanıma açık 
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mal kategorisindeki kadın, patronlar için sermaye niteliği taşımaktadır. Patronlar 
için önemli olanın sermayelerden en fazla karın elde edilmesinin temel amaç 
olduğu bu sektörde, kadının adet görme dönemleri de patron için sermayeden 
zarar edilen günler anlamını taşımaktadır. Bu nedenle kadınlar adet kesici 
ilaçlar kullanmak zorunda kalmakta, sağlık muayenesinde adetli ya da hasta 
çıkma riski kadınların psikolojisini son derece bozmaktadır.  

Burası et pazarı, patronlar bizi sermaye olarak görüyorlar, adet olmamak için aylık 
iğne oluyorum, ben kendim istiyorum, borcumu bitireyim diye, ama ara sıra geliyor, 
belim ağrıyor, ister istemez ara kanama görüyorum, ben on gündür ara kanama 
görüyorum, adetimi durdurduğum halde...ben geçen salı dönüş yapayım dedim, 
kanamalı yakalandım, bunlar da ara kanaması yapıyor, artık yaramadı mı bana 
bilmiyorum....  
(okumaz-yazmaz, genelevde çalışıyor, 31 yaşında, üç çocuk annesi) 

 
Fuhşu bir meslek olarak gören ve zorunlu fuhuş kavramını reddeden anlayış, 
fuhşun normal olduğu anlayışının topluma yerleştirilmesinin bu sektörde çalışan 
kadınların korunmasına hizmet etmeyeceği tam tersi, kadınların sömürüsünü 
arttıracağını göz ardı etmektedir. Bu alanda çalışan kadınların her türlü 
sömürüsünü ortadan kaldırmaya çalışmak başka şey, bu alanı bir meslek olarak 
kabul etmek başka bir şeydir. Seks işçiliği kavramının kullanılmasının ve kadına 
bu alanda çalışma özgürlüğü verilmesi gerektiğini savunan anlayış, fuhuşta 
kadının çalışma koşulları ne kadar iyileştirilirse iyileştirilsin yapılan işin özü 
itibariyle kişide yol açtığı yıkımları göz ardı etmektedir. Ataerkil sistem içinde 
kadının özgürlüğü adına bir çaba gösterilecekse bu ancak, kadının anlamlı bir iş 
sayesinde toplumdaki yeri ve güvenliği konularına odaklanılmasıyla sağlanabilir. 
Bu bağlamda güçsüzlük, anlamsızlık, normsuzluk, izolasyon gibi duygu 
yoğunluğunun ve intihar eğiliminin bu kadar yaygın olduğu bir çalışma alanı 
daha bulmak oldukça güçtür. Örneğin, bu çalışmanın bulgularına göre, 
kadınların %37.5’i yaşamlarında bir ya da birden fazla intihar girişiminde 
bulunmuşlardır. Burada belirtmek gerekir ki, intihar girişimde bulunmamış 
olanlar arasında, buna en büyük etken ya dini duygularının ağır basması ya da 
çocuklu kadınlar olup çocuklarının geleceğini düşünmeleri olarak ortaya 
çıkmıştır. Kadınların hemen hemen hepsi, yaşamın anlamsızlığından, kimseye 
güvenmediklerinden ve çaresizliklerinden söz etmektedirler. Bu yaşamı algılayış 
biçiminde sokakta ya da genelevde çalışan kadınlar arasında bir farklılaşma 
görülmemekte, göreli olarak genelevdeki kadının sözde can ve mal güvenliğinin 
koruma altında olması bu algıyı değiştirmemektedir. Bu bulgular, 
genellenebilmesi nicelik olarak daha fazla örneklem grubuna ihtiyaç 
göstermesine karşın, çalışma koşullarının iyileştirilmesinin fuhşu kabul edilebilir 
bir iş kolu haline getireceği iddialarını çürütmektedir. Bu bağlamda aşağıda 
genelevde ve sokakta çalışan kadınların yaşamı algılayış biçimine ilişkin 
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görüşleri fuhşun herhangi bir meslek gibi ele alınmasının olanaksızlığını ortaya 
koymaktadır: 
 

…bazen yaşamaktan zevk almadığımı düşünüyorum, “öleyim daha iyi, nereye 
kadar” diyorum, çok, çok fazla intihar etmeye kalktım, bir ara tam 32 tane hap 
yuttum, ağır bir mide hapıydı, iki defa arka arkaya, iki gün hastanede yattım…  
(26 yaşında, sokakta çalışıyor) 

Benzer biçimde 23 yaşında genelevde çalışan bir kadının hayata ilişkin algısı:  
 

…İlk işe başladığımda çok üzüldüm, gitmek istedim, iki kere intihara teşebbüs ettim 
hapla… Hayatın anlamı… koca bir çukur, bomboş…  

 
Bu bağlamda vurgulanması gereken nokta, yabancılaşma duyguları yıllar içinde 
bir alışkanlığa ya da duyarsızlaşmaya dönüşmeden kadını tüm yaşamı boyunca 
etkilemektedir. Bu bağlamda, fuhuş pazarında yeni çalışmaya başlamış ya da 
yıllardır bu pazar içinde olan kadınlar arasında bir farklılık görülmemektedir. 34 
yıldır fuhuş pazarında çalışan, 52 yaşında bir kadının anlattıkları ile 2 yıldır 
çalışan kadının hayatı anlamlandırma biçimleri son derece örtüşmektedir:  
 

…erkeklere güvencim yok, hiç kimseye güvencim yok, bir Allah’a güveniyorum. 
Paran varsa dostun var, paran yoksa dostun yok, Erkek milletine hayatta inanmam, 
güvenmiyorum ben erkeklere, götürür çalıştırır, erkeklerin hepsi ölsün, hayatta 
inanmam, seni seviyorum dedikleri zaman paranı seviyorlar. Kimseyle dertleşmem 
bunları konuşmam çünkü patronların adamları, yalavaş karılar çok var, sırdaş arama 
burada düşman ara, ben gece dama çıkar yatarım kendi kendime, hayvanımla 
dertleşirim (köpeği), çünkü kimseye güvenmeyeceksin bu devirde, güvendiğin zaman 
çukura düşersin… 

 
Jeffreys'in da belirttiği gibi fuhuş, kadın erkek ve cinsellik kavramlarının nasıl 
anlaşılması gerektiğine ilişkin erkek egemenliğini dayatan bir politik 
yapılanmadır. Fuhuş, politik sistemde yaratılan “erkeklik” kavramının ve 
yüceltilen statüsünün kadını ikincil konuma düşürerek gerçekleştirilen bir eylem 
biçimidir. Kadın bedeninin erkeğin kullanımına açık olması kadın üzerinde 
erkeğin üstün statüsünü yaratmaktadır. Bir sosyal grubun aşağılanan statüsü 
üzerine kurulu bu kadar katı bir yapısal hiyerarşinin olduğu başka bir iş daha 
göstermek çok zordur. Kadının politik hiyerarşide ikincil statüde, hayatının 
tehlikede olduğu ve müşteriler, patronlar ve dostları tarafından fiziksel ve 
duygusal yıkıma uğratıldığı başka bir iş daha düşünmek hemen hemen 
olanaksızdır. Jeffreys'e göre seks işçisi kavramı fuhşu normalleştirmektedir. Bu 
kavramın kabulü, fuhşun kadına karşı bir şiddet ve suç işleme biçimi olduğu 
şeklindeki kavramsallaştırmayı güçleştirmektedir. Fuhuş temelde, erkek egemen 
bir anlayışın kadının cinselliğini pazarlayarak çıkar elde ettiği bir alandır. Bu 
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anlamda, fuhşun önlenebilmesi için, talebi ve arzı üreten nedenleri ortadan 
kaldırmak gerekmektedir. Fuhşun yasal hale gelmesini savunan görüş, cinsellik 
hakkında yeni bir dil geliştirmekte ve fuhşu cinselliği belirleyen ve harekete 
geçirici güç olarak erkeğin cinsel isteklerinin kurumsallaşması olarak 
normalleştirmektedir. (Jeffreys, 1997 :194). Bu bağlamda, fuhuş olgusunu 
erkeğin kadına karşı işlediği suçların en geleneksel biçimi olarak kabul eden 
yaklaşım, fuhşun bir meslek olarak kabul edildiğinde, kadınlara ne çeşit 
yeteneklerinin geliştirilmesi konusunda eğitim verileceği sorusunu ortaya atar. 
Böylece, kadınlara verilecek seks işçisi olma derslerinde öğretilecek ve fuhuş 
ticaretinde nitelikli hale gelmeyi sağlayacak yollar, cinsel eylem becerilerini 
ortaya koymak, zevk alır gibi yapmak, her türlü bedensel şiddete karşı 
dayanıklılık göstermek ve hayal edilebilecek tüm yollarla bedenini başka birinin 
kullanımına sunmaktan başka bir değildir (Raymond, 1998 : 2). Bu bağlamda, 
Millet'e göre, fuhuş kadını satılabilir bir nesne haline getiren, kadını şeyleştiren 
bir olgudur. Fuhuşta müşteri cinselliği satın almaz, diğer bir insan üzerinde 
iktidar kurar, burada kadın bir cinsel organdan başka bir şey değildir Kate 
Millet’e göre fuhuş kadını bir alım-satım nesnesine dönüştürerek şeyleştirmekte ve 
kadını sadece bir cinsel obje haline getirmektedir. Bu nedenle fuhuş, sadece 
satılan cinsellik değil, kadının onurudur. Ayrıca, müşterinin de bu alım-satımda 
aldığı sadece cinsellik değil, fakat bir insanın diğeri üzerine uyguladığı 
hakimiyettir (Millet, 1987 :40-41). 32 yaşında genelevde çalışan bir kadının 
müşterilerin tutumları karşısında hissettikleri bunu açık olarak anlatmaktadır:  
 

…ben şahsen kendimi hayvan gibi hissediyorum, kışın geliyorlar o demirli 
pencerelerin arasından bakıyorlar, işte, “orasını açsa da görsek, burasını açsa da 
görsek”, işte ”aç, aç, aç ne olacak”, zaten bunlar insanı bunlar rahatsız ediyor, 
psikolojisini bozmaya da yetiyor, bunları görmek lazım, bir gece gelip böyle görmek 
lazım... yeri geliyor, evli kadın kocasına tahammül edemiyor, yeri geliyor biz burada 
ay haliyle çalışmak zorunda kalıyoruz, ilaçla ay hali görmemiz engelleniyor, fakat 
bunun doktorlar da önüne geçemedi, ahlak da önüne geçemedi, bir ara ahlakın 
kulağına gitti haplar yasaklandı, ama ahlak da artık başa çıkamadı... can 
güvenliğimiz yok, adamın biri sarhoş, psikopat geliyor, içeride seni dövse, çok oluyor 
kızların dövüldüğü ettiği, hakaret yemesi, dayak yemesi çok oluyor, sen dayak 
yedikten sonra müdahale edilse ne olur, edilmese ne olur, tokadı yedikten sonra... “  
(32 yaşında, ilkokul mezunu, genelevde çalışıyor) 

 
Ataerkil ideolojinin ve erkeğin ikiyüzlü namus anlayışını bir sonucu olarak 
kurumsallaşan fuhuş sektörünün bu ikiyüzlülüğüne en açık örneklerden biri 
genelevde çalışan bir kadının eski öğretmeniyle karşılaşma hikayesinde kendini 
bulmaktadır:  
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....buraya öğretmenim geldi beni tanıdı.., bir baktım bir başka öğretmenimi de peşine 
takıp getirmiş... benimle olmak istedi, dedim, “sen benim gözümde halen 
öğretmenimsin, alamam, bana abes gelir, biz kardeş, ağabey gözüyle baktıysak…”, 
“..artık öğretmen öğrencisiyle beraber oluyor” dedi, “bakıyorum mesela sokakta 
senden güzeli yok” dedi, (genelevdeki sokağı kastediyor), dedim,“bana ters gelir.  
(32 yaşında,ilkokul mezunu, genelevde çalışıyor) 

 
Diğer taraftan, ataerkil ideolojinin ikiyüzlü namus anlayışı kadınları sadece 
çalışma koşulları açısından sömürüye maruz bırakmamakta, en insani haklardan 
biri olan sokakta gezebilme haklarını da ellerinden almakta, bir anlamda 
toplumsal linçe maruz bırakmaktadır. Bu konuda sokakta ya da genelevde 
çalışan kadının mağduriyetlerin arasında bir fark yoktur. Erkek fuhuş pazarında 
kullandığı kadını bunun dışında da aşağılama hakkını kendinde görmekte, bu 
kadınların yaşam alanlarının son derece daralmasına neden olmaktadır:   
 

…burada bunalmamak mümkün değil, ben izin kullanmıyorum, çıkmıyorum… beni 
tanıyan birileri çıkıyor, rahatsız oluyorum ben, bazı kendini bilmezler rahatsız ediyor, 
“aaa, çıkmış işte”, arkadaşına diyor, “bu genelevinde çalışıyor”, işte, “yandım, beni 
bir soğutan olsa” diyor, bu şekil laflara maruz kalıyorsun dışarıda, o yüzden çıkmak 
istemiyorum…  
(32 yaşında,ilkokul mezunu, genelevde çalışıyor) 

 
Ataerkil ideolojinin kendisine meşru bir zemin bulmasındaki en önemli unsur 
kadının ikincilliğinin kaçınılmaz, doğal diğer bir değişle değiştirilemez bir kader 
gibi ortaya koymasında yatmaktadır. Bu bağlamda kadın da kendi köleliğini 
meşrulaştırarak bir anlamda ataerkil ideolojinin yeniden üretimine katkı 
sağlamaktadır. Kadının kendi köleliğini meşrulaştırmasına en yalın örnek adeta 
erkek egemen ideolojinin ekmeğine yağ süren bir şekilde kendilerini namus 
bekçisi olarak nitelendirmelerinde ortaya çıkmaktadır. Görüşmeler sırasında 
kadınlar kendilerini toplumda taciz ve tecavüzlerin önlenmesinde adeta bir 
tampon mekanizma olarak algılayarak erkeklerin kadın üzerindeki tahakkümünü 
örtük bir biçimde onaylamaktadırlar. 38 yaşında, genelevde çalışan bir kadının 
sözleri gibi: 
 

…milletin namusunu bekliyoruz” biz olmasak çoluk çocuğa ne yaparlar, bizler varken 
erkek çocuğuna tecavüz ediyorlar, namusun askerliğini yapıyoruz, 18 ay askerler 
vatan bekler, biz de namus bekliyoruz… 
(38 yaşında, ilkokul terk, genelevde çalışıyor) 

 
Ayrıca, kadının erkek egemen ideolojiyi destekler bir biçimde, kendini namus 
bekçisi olarak görmesi ve kendini toplum adına feda ettiğini düşünmesi de 
erkeğin önüne geçilemez içgüdüleri olduğu ve buna hizmette adeta toplumsal bir 
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işbölümü olması gerektiğini kabul etmektedir. Bu bağlamda, Jeffreys'nin de 
belirttiği gibi, fuhuş yapan kadınları tek tek kurtarmaya çalışmak fuhuşla 
mücadelede etkin bir yol değildir, bunun yerine fuhşun neden halen devam ettiği 
üzerinde durulmalıdır. Jeffreys, fuhşun sürmesinde talebin önemli bir etken 
olduğunu ve bu konuda kamuoyunda fuhşa ilişkin yaygın görüşün değiştirilmesi 
gerektiğini belirtir (Jeffreys, 1997).  
 
 
Sonuç 
  
Ataerkil ideolojinin egemenliği ve toplumdaki ikiyüzlü namus anlayışının sonucu 
olarak tarih öncesi dönemde kurumsallaşmış olan fuhuş olgusu, günümüzde 
kadına bir cinsel özgürlük alanı olarak sunularak modern görüntüsü altında 
kadını bedensel, duygusal, ekonomik alanlarda sömürmeye ve erkeğin doğal 
iştahının bir nesnesi olarak kullanmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, 
erkeklere hizmette kusur tanımayan ataerkil ideolojinin, onların doğal 
iştahlarının giderilmesinde ortaya koyduğu en parlak buluşlarından biri de 
genelevlerdir. Kadınların seyirlik bir maldan cinsel zevk nesnesine kadar 
erkeklerin kullanımına sunulduğu genelevlerde, kadınların teşhir edildiği teşhir 
salonlarından, müşteriler için banyoya, müşterilerin beklenti ve bütçesine en 
uygun kadını bulmasında adeta rehberlik görevi gören pazarlamacılardan, 
kapısında müşterilerin parasını ödediği malın katma değer fişini alabileceği 
yazar kasalara kadar her şey en iyi hizmeti vermeye hazır bir şekilde 
tasarlanmıştır. Yirmi birinci yüzyılın uygar toplumunda, burada kadın 
seyredilebilir, kullanılabilir, hatta parası yeten için sadist ya da mazoşist zevkler 
için bile araç olabilir.  
 Çalışmanın bulguları da ortaya koymuştur ki, fuhuş pazarındaki ilişki 
örüntüleri kadını fahişe olarak adlandırarak aşağılamak ve toplumsal linçe 
maruz bırakmak ya da seks işçisi olarak kadının özgürlük alanlarından biri 
olarak yaklaşmak, fuhuş pazarındaki kadının sömürülmesi olgusunu 
açıklamaktan çok uzaktır. Ayrıca, seks işçiliği kavramının ileri sürdüğü, çalışma 
koşulları iyileştirildiğinde ve sömürü ilişkileri ortadan kaldırıldığında fuhuş 
herhangi bir meslek kategorisinde değerlendirilebileceği yaklaşımı, kadın 
pazarlamacıları ve dostlarını adeta bu işe teşvikten başka bir işe 
yaramayacaktır. Kadınlar ne “azgın ve ahlaki sınırları aşmış”, ne de fuhşu bir 
özgürlük alanı olarak seçmiş kişiler değildir.  
 Bu çalışma çerçevesinde, fuhuş olgusu, patron-dost-müşteri çemberi içine 
sıkışmış kadının bir mal, kendi deyimleriyle bir sermaye olarak kullanıldığı 
organize bir suç alanı olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, kadının fuhuş 
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pazarında bedenini cinsel alım satıma konu edinmesinin cinsel özgürlük olarak 
ele alınması ve kadına fuhuş yapma hakkı tanınması gerektiği iddiasına, kadın 
istismarının ve sömürüsünün son derece yaygın ve şiddetli yaşandığı bu 
sektörde, çok dikkatli yaklaşılması gerekmektedir.  Fuhşun erkek egemen 
ideolojiye hizmette kesintiye uğramaması için ileri sürülen kutsal fahişe kavramı 
olsun, cinsel devrim adı altında ileri sürülen seks işçiliği kavramı olsun kadın 
özgürlüğünü cinselliğini pazara çıkararak kadını bir nesne haline getirmekle 
kalmamakta aynı zamanda kadının bir nesne haline gelişini özgürlük gibi ele 
alarak, kadının fuhuş endüstrisinde kullanılması sorununun çözümü çabalarını 
da baltalamaktadır. Bu bağlamda diyebiliriz ki, kadının kendini fuhuş pazarında 
alım-satıma konu bir nesne halinde sunmasının diğer bir değişle, kadının sözde 
aşağılanmadan fuhuş pazarında yer almasının tarihi çok daha eskilere 
gitmektedir. Diğer bir deyişle kadının fuhuşta özgürlüğünü kazandığı cinsel 
devrim, modern zamanlara özgü bir olgu değil kökleri Antik döneme kadar 
uzanan ataerkil sistemin bir aldatmacası olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 Cinsel özgürlük adına dişiliğin kullanılması, kadının ataerkil kuralları yıkıp 
özgürleştiği anlamına gelmediği gibi tam tersine ataerkil sisteme hizmet 
etmekten başka bir anlama gelmemektedir. Kadının diğer yeti ve özelliklerinden 
arındırılarak cinsel kimliğinin ön plana çıkarılması cinsel bir nesne durumuna 
indirgenmesi anlamına gelmektedir. Kadının benliğinin ifadesinde cinselliğin 
birincil konuma çıkarılması hatta kadını tanımlayan biricik kimliğin cinsel kimlik 
haline getirilmesi, kadının fuhuş pazarında ataerkil sisteme hizmetinden başka 
bir işe yaramamakta, bazı kesimlerce kadının özgürlüğünün bir ifadesi olarak 
sunulan fahişelik kurumu kadının köleleştirilip nesne haline gelmesine neden 
olmaktadır. Bu, kadın pazarlamacıları, müşteri, dost ya da patronlar tarafından 
kadının sömürülmesinden bağımsız bir olgudur. Tüm sömürü 
mekanizmalarından bağımsız olarak fuhuş pazarında yer alabilmesi halinde 
bile kişinin kendine yabancılaşması, kendini sadece bedeni dolayımıyla 
tanımlaması durumunu ortaya çıkarmaktadır. Cinselliğin duygusallıktan tümüyle 
arındırılmış halini, çıkar karşılığı tanımadığı kişilerle yaşamak kadınların insani 
özelliklerin doğal sınırları olan yabancılaşma, özsaygı, özgüven, başkalarına 
güven gibi sorunları ortaya çıkararak kadınların duygusal anlamda 
zedelenmelerine yol açmaktadır. Kadının ailesi, akrabaları, yakın çevresi ve 
kendisini tanıyan herkes tarafından yok sayılması ve hatta kişinin artık kendisini 
yok sayması, geçmişini unutup, geleceğe ilişkin hiçbir umut ve beklenti 
besleyemeden kendi adını bile kullanamayacak kadar utanç duyduğu bir işte 
takma bir isimle adeta sanal bir dünyada yaşam mücadelesi vermesi ve bütün 
bu bedellere ek olarak ekonomik anlamda sömürülmesi, fuhuş sektöründe 
çalışan kadını bu çalışma açısından en iyi tanımlayan niteliklerdir. Ayrıca, 
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kadının erkek egemen ideolojiyi destekler bir biçimde, kendini namus bekçisi 
olarak görmesi ve kendini toplum adına feda ettiğini düşünmesi de erkeğin 
önüne geçilemez içgüdüleri olduğu ve buna hizmette adeta toplumsal bir 
işbölümü olması gerektiğini kabul etmektedir. Bu da erkeğin doğal bir ihtiyacını 
giderme aracı olarak fuhuş pazarının kaçınılmazlığını, doğal ve sıradanlığını 
örtük bir biçimde kabul ettiren ataerkil sistemin yeniden üretilmesinden başka bir 
işe yaramamaktadır. Ayrıca burada belirtmek gerekir ki, iddia edildiği gibi 
fuhuşta zorlama ya da tehdit yoluyla kadınların çalıştırılması olgusu ortadan 
kalkmış da değildir. Kadınlar halen kandırılma, kaçırılma, borçlandırılma, 
kendilerine ya da yakınlarına zarar verilmesi tehditleriyle de çalıştırılmaktadırlar. 
Bu başka bir çalışmanın konusu olacak kadar geniş bir konudur ve ayrıca ele 
alınacaktır. 
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Sex Worker Concept as a So-called Modern Reflection 
of Patriarchal Ideology: A Case Study in Mersin 
 

Abstract 
  

The problem of the conceptualizing the exploitation of women by men as 
tradable product in prostitution markets also brings about heated dabates 
not only on whether or not to see this exploitation as a problem, but, 
following from that decision, also on what the means of solution could be. 
The point of view that explains the exploitation of women in prostitution 
markets only as a conditions are improved and, continuing from that, the 
opinion that defends that prostitution should be viewed as an acceptable 
profession in society serves no purpose other than reinforcing the sexual 
exploitation of women and the patriarchal authority. In addition, such a 
point of view is of no use except for legalizing the modes of behavior of 
procurers who exploit women physically and psychologically in prostitution 
markets and for giving the commercialization of woman’s sexuality on 
appearance of normalcy, as far as the customers are concerned. 
Explaining the fact of prostitution that has come down through ages merely 
through interpersonal relationships and claiming that this problem can be 
solved by subjecting these relationships to legal regulations means a total 
ignorance of the male domination, which is the actual source of the 
problem. In other words, handling this problem merely at the 
psychological and sociological level, and presuming that a solution will 
have been found –without any changes to the social structure- by 
eliminating the factors that bring about this state of mind secretly supports 
the patriarchal authority and leaves women subject to two-sided 
exploitation. This study includes indepth-interviews made with 44 women 
who try to make a living out of the prostution markets in Mersin, 31 of 
whom in brothels, and 13 in the streets. In the light of the data from the 
study, it has been determined that, in transactions between the procurers 
who market women’s bodies and the customers who view every sexual 
abuse of women, women are treated merely as an item or an object. As a 
result, this study has used the term capital for a woman who is in the 
profession and the term prostitution market or prostitution industry for the 
network of relationships between bosses, procurers, customers and 
women. 
Key Words: Patriarchal ideology, prostitution market, sex worker, 
capital women. 




