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From the Editors!  
 
Dear Readers, 
  
We are glad to introduce you the second thematic volume of Kadın/Woman 
2000, Volume 12, Issue 2: Philosophy, Feminism and Beyond. The second issue 
of this volume is investigating philosophical discourse from a feminist perspective 
through four selected papers and three book reviews. 

We would like to thank to all those who did serious work for the reviewing of 
the papers, and publicity of the journal. Special thanks go to Mustafa Günay, 
the guest editor of this volume for his serious work for the collection and editing 
of the papers. 

We would like to express our acknowledgement to all those who have done 
serious work for the reviewing and editing of the papers and publicity of the 
journal. We are indebted to Prof.Dr. Necdet Osam the Chair of the Executive 
Board of Emupress, our colleagues Zehra Nalbantoğlu, James Edwards, and 
Mine Çeliker for all their editorial work, and to Roya Alagheband for her cover 
design, to Şerife Özbiler for secretarial work and to Selda Adaöz, Ersev Sarper, 
and their team in the EMU printing office without whose generous contributions 
this work would have never been completed. 

 
 
Fatma Güven Lisaniler                                Hanife Aliefendioğlu 
 
Editors 
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Editörden 
 
Sevgili Kadın/Woman 2000 okurları,  
 
Kadın/Woman 2000‟in ikinci tematik cildinin, Cilt 12: Felsefe, Feminizm ve 
Ötesi‟nin 2. sayısını sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. İki sayıdan 
oluşan bu ciltte felsefe tarihinde ve günümüz felsefesinde toplumsal cinsiyete 
yönelik kavrayışlar, feminist anlayışlar ve kadın araştırmalarının kuramsal arka 
planı ve sorunları seçilmiş dört özgün çalışma ve üç kitap tanıtımı ile ele 
alınmaktadır. 
 Bu sayının misafir editörü olmayı kabul ederek, felsefe alanındaki bilgi 
birikimini, değerli zamanını sakınmadan bizimle paylaşarak bu cildin hayata 
geçmesine olanak sağlayan değerli bilim insanı Mustafa Günay‟a en içten 
teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. 

Ayrıca, her zaman yanımızda olan Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi 
Yönetim Kurulu‟na, Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Necdet Osam‟ın şahsında, 
ingilizce metinlerin tashihi konusundaki katkıları için meslektaşlarımız Zehra 
Nalbantoğlu, Mine Çeliker ve James Edwards‟a, kapak tasarımı için Roya 
Alagheband‟e, ofis işlerindeki katkılarından dolayı Şerife Özbiler‟e, derginin 
basımı konusunda gösterdikleri cömert ve titiz çalışmalarından dolayı Selda 
Adaöz, Ersev Sarper ve DAÜ Basımevi ekibine teşekkürü borç biliriz. Onların 
değerli katkıları olmadan bu cilt tamamlanamazdı.   
 Editörden yazımızı bitirmeden önce Dergimizin daha geniş okuyucu kitlesine 
ulaşmasına ve 11 yıldır yayın hayatına devam etmesine, hiç  bir karşılık 
beklemeden değerlendirme ve danışmanlık yaparak katkıda bulunan herkese 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.  
 

 

Fatma Güven Lisaniler                               Hanife Aliefendioğlu 

 

Editörler 
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Misafir Editör Bilgi Notu/Notes on Guest Editor 

 

Mustafa Günay kimdir? 

 
Mustafa GÜNAY 1995 yılından bu yana Çukurova Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Felsefe grubu öğretmenliği bölümünde öğretim üyesi olarak 
çalışmaktadır. 
 Araştırma konuları: Günay özellikle, insan ve kültür felsefesi, tarih felsefesi 
alanıyla ve ayrıca Cumhuriyet dönemindeki felsefi gelişmelerle ilgilenmektedir.  
 Yazıları bu güne kadar Felsefe Tartışmaları, Doğu Batı, Kaygı, Cumhuriyet 
Kitap, Varlık, Mesele gibi dergilerde yayınlanmış bulunmaktadır. Çeşitli felsefe 
sempozyumlarında sunulmuş bildirileri mevcuttur.  
 Mustafa Günay, 1998 yılında “Macit Gökberk Felsefe Ödülü”nü kazanmıştır. 
2004 yılından bu yana ÖZNE dergisinin genel yayın yönetmenliğini 
sürdürmektedir.   
 
Kitaplarından bazıları:  

 
Felsefe Tarihinde  İnsan Sorunu (2003). İzmir: İlya Yayınları, (3. baskı, Adana: 

Karahan Kitabevi, 2010). 
 
Metinlerle Felsefeye Giriş (2004). Adana: Karahan Yayınları. (2. baskı, 2010) 
 
Arslan Kaynardağ’a Armağan-Türkiye’de Felsefenin Kurumlaşması (2006), 

Derleyen, İzmir: İlya İzmir Yayınları. 
 
Cumhuriyet Döneminde Felsefe Tarihçiliği (2005). Ankara: Kültür Bakanlığı 

Yayınları. 
 
Süregiden Felsefe Üzerine Bir Deneme (2004). Adana: Karahan Yayınları. 
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Who is Mustafa Günay? 
 
Mustafa GÜNAY is Assistant Professor in philosophy in Department of 
Philosophical Sciences, Çukurova University, Adana, Turkey since 1995. 
 His research areas are particularly human and cultural philosophy, historical 
philosophy, and philosophical developments during republic period of Turkey.  
 He has various publications in various journals such as; journal of  Felsefe 
Tartışmaları, Doğu Batı, Kaygı, Cumhuriyet Kitap, Varlık, Mesele and he has 
presentations in various philosophy symposiums. 
 Mustafa Günay is the winner of  “Macit Gökberk Philoshopy Award” (1998) 
(Macit Gökberk Philisophy Award) in Turkey.   
 He has been the editor of ÖZNE- Journal of Philosophy since 2004. 
  

Some of the selected published books by Mustafa Günay include:  
 
Felsefe Tarihinde  İnsan Sorunu (2003) (The Human Problem in History of 

Philosophy). İzmir: İlya Publications, (3rd edition, Adana: Karahan 
Bookstore, 2010). 

 
Metinlerle Felsefeye Giriş (2004) (Introduction to Philosophy with Texts). Adana: 

Karahan Publications. (2nd Edition, 2010) 

Arslan Kaynardağ’a Armağan-Türkiye’de Felsefenin Kurumlaşması (2006), 

(Institutionalisation of Philosphy in Turkey: Essays in Honour of Arslan 

Kaynardağ) Editor, İzmir: İlya İzmir Publications. 

Cumhuriyet Döneminde Felsefe Tarihçiliği (2005) (Philosophy Historiography 

during Republic Period of Turkey). Ankara: Ministry of Culture Publications. 

Süregiden Felsefe Üzerine Bir Deneme (2004) (Essays on Ongoing Philisophy). 

Adana: Karahan Publications. 
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Misafir Editörden!  
 
Felsefe temalı bu özel sayının editörlüğünü üstlenmem konusundaki nazik 
daveti için Kadın/Woman 2000, Kadın Araştırmaları Dergisi’nin 
Akademik Danışma Kurulu Üyesi Yonca Hürol Al‟a ve bu öneriyi olumlu 
bularak hazırlık sürecindeki sıcak ilgi ve desteklerinden dolayı Dergi 
editörleri Fatma Güven Lisaniler ve Hanife Aliefendioğlu başta olmak üzere 
Editörler Kurulu‟na ve Dergi sekreteri Şerife Özbiler‟e bir kez daha 
teşekkür ederim. 
 Felsefe tarihinin yeniden okunmasını ve feminizm açısından 
yorumlanmasını amaçlayan girişimlerin giderek önem kazandığını 
söyleyebiliriz. Bu bağlamda Funda Neslioğlu, "Yanlış Kadın Kim'liğinden 
Doğru Kadın Neliğine: Hume'cu Bir Çözüm Denemesi" başlıklı 
makalesinde David Hume‟un ahlak yasalarının belirleniminde usun 
sınırlarına yönelik düşüncelerinin yanı sıra, metafizik ve dinsel 
dogmalardan arındırılmış bir bilgi kuramı oluşturma girişiminin de 
önemine dikkat çekmektedir. Neslioğlu, yanlış kadın algısının oluşumunda 
ve kadının kim‟liğinin yanlış belirlenmesinde dinsel unsurların rolüne 
değinmekte ve Hume‟un bu konulardaki görüşlerini dikkate alarak, doğru 
bir kadın neliği için metafiziksel ve dinsel dogmalardan arındırılmış bir 
bilgi kuramının etkilerini araştırmaktadır. 
 Mohammad Shaaban A. Deyab,  "Womanism in Nawal El Saadawi‟s 
Daughter of Isis and Alice Walker‟s Anything We Love Can Be Saved" 
başlıklı makalesinde  “kadıncılık/kadınizm” kavramı çerçevesinde, Nawal 
El Saaadawi ve Alice Walker‟in radikal feminizmi reddetmesinin 
sebeplerini tartışır ve onların eserlerinde ön plana çıkan kadıncılık vizyonu 
ve kadıncılık tanımını belirleyen temel fikirleri araştırır. Walker ve El 
Saadawi‟nin kadın haklarını dünya çapında savunmadaki cüretkarlıkları, 
ve aktivizmlerinin küresel özelliği üzerinde yoğunlaşan makale, "kadıncılık" 
kavramının tanımı ile ilgili tartışmalara da geniş yer vermektedir.   
 Zehragül  Aşkın ve Neriman Açıkalın, "Eril Devlet Söylemi Olarak Türk 
Fuhuş Tüzüğü" başlıklı makalede, Türk Ceza Kanununun “Genel Kadınlar, 
Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan 
Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü”nün teorik zeminini ve 
uygulamadaki sorunlarını kadın ticaretinin devlet eliyle düzenleyici 
yaklaşımının bir örneği olarak ele almakta ve tüzüğün temel insan hak ve 
özgürlükleri ile bağdaşmayan içeriğinin etik ve ahlak ayrımı bağlamında 
açığa çıkan „cinsiyet eşitsizliğine dayanan çifte standartını‟ 
tartışmaktadırlar.  
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Hale Seval ise "Kuzey Rüzgârının Kadını: Mary Wollstonecraft‟ın Gezi 
Mektupları" başlıklı makalesinde, on sekizinci yüzyılda kadınların çalışma, 
miras ve eğitim özgürlüğü için mücadele eden Mary Wollstonecraft'ın 
çalışmalarını ele almaktadır. Wollstonecraft‟ın yaşamından ve 
mektuplarından kesitler temelinde, onun kadın haklarının gelişmesi 
konusundaki mücadelesi incelenmektedir. 
 H. Haluk Erdem, hümanist kültürün doğuşu, hümanizma ve İtalyan 
toplumu, hümanizmanın yayılışı, hümanizmanın en yüksek dönemleri ve 
yıkımını konu edinen, Charles G. Nauert‟in Avrupa’da Hümanizma ve 
Rönesans Kültürü adlı eserinde, Rönesans toplumunun kadınlara ikincil bir 
rol yükleyerek Ortaçağ döneminde varolan kadın düşmanlığı geleneğini 
sürdürdüğüne dikkati çeker.  Bu dönemde erkek iktidar figürü kadının 
bütün toplumsal rollerini ve ilişkilerini belirlemekte ve kadına toplumsal 
sınırlamalar getirilmesi söz konusudur. 
 Yasemin Akış, Feminist Interpretation of Søren Kierkegaard 
(Kierkegaard’ın Feminist Yorumu) adlı kitabın, Kierkegaard‟ın düşüncelerini 
feminist bir bakış açısıyla irdeleyen ilk ciddi çalışma olma özelliğini 
taşıdığına dikkati çeker. Akış, kitabı oluşturan makaleleri kaleme alan her 
yazarın, farklı bakış açılarına rağmen, hepsinin yola çıktığı temel 
problemin, Kierkegaard‟ın felsefesinin feminizmle birlikte ele alınıp 
alınamayacağı sorunu olduğunu söyler.    
  Sevim Korkmaz Dinç, Derya Şaşman Kaylı‟nın Kadın Bedeni ve 
Özgürleşme adlı kitabında, kadının özgürleşmesi ile bedeni arasındaki 
bağlantılardan yola çıkarak, Simone De Beauvoir‟ın “ikinci cins”inden, 
feministlerin “toplumsal cinsiyet” ve arzu kavramına kadar ele alınan 
konuların önemine değinir.   
 Kadına ilişkin sorunları ve kökenlerini felsefe ve sosyal bilimler 
perspektifinden ele alarak yapılacak daha pek çok çalışma ve alınacak 
uzun yollar olduğu şüphesizdir. Bu uzun yolun belli bir bölümünde 
yazılarıyla ve değerlendirmeleriyle katkıda bulunan herkese içtenlikle 
teşekkür eder, saygılar sunarım.  
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Makale Türkiye‟de kadın ticaretini düzenleyen Türk Ceza Kanununun 
“Genel Kadınlar, Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş 
Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü”nün teorik 
zeminini ve uygulamadaki sorunlarını kadın ticaretinin devlet eliyle 
düzenleyici yaklaşımının bir örneği olarak ele alacak ve tüzüğün temel 
insan hak ve hürriyetleri ile bağdaşmayan içeriminin etik ve ahlak ayrımı 
bağlamında açığa çıkan „cinsiyet eşitsizliğine dayanan çifte standartını‟ 
tartışmaya açacaktır.  
 
Anahtar kelimeler: eril devlet söylemi, Türk Fuhuş Tüzüğü, Bourdieu. 

 
 
Giriş 

 
İnsanı aşağılayan her kanun adaletsizdir. 

Martin Luther King 
 

Türkiye‟de kadın ticaretine yönelik devlet politikaları Batı‟da özellikle 1980‟lerle 
beraber kadın ticaretinin bir meslek olarak kabul edilmesi gerektiği yönündeki 
yaklaşımları reddeden bir bakışa sahip olmasına rağmen kadın ticaretinin 
kontrol altına alınması yönünde “düzenleyici” bir tutum almıştır. Bu tutumun 
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sonucunda bir yandan toplumsal ahlak temel alınarak kadın ticareti Batı‟daki 
anlamda bir meslek olarak kabul edilmemiş diğer yandan ise  “en azından 
devlet gözetiminde kadınların korunduğu” argümanının arkasına gizlenilerek 
devlet kontrolü altında meşrulaştırılmıştır. Burada sorgulanması gereken devlet 
aracılığı ile gerçekleştirilen eril söylemdeki iki yüzlülüğün; kadın ticaretinin etik 
ilkeler açısından “bir insanlık suçu” olarak görülmesi ile kadın bedeni ve 
cinselliğinin toplumsal ahlak örtüsü altında ekonomik getiri aracı olarak 
kullanılması arasındaki çelişkidir. 
 Tüzük, fuhuşun tanımından, fuhuş yapan kişiler, fuhuş yapılan yerler, fuhuşla 
mücadele, fuhuş yapılan yerlerin denetlenmesi, bulaşıcı zührevi hastalıklarla 
mücadele gibi alt başlıkların yer aldığı 13 bölümden oluşmaktadır.  Kadın 
ticaretine yaklaşım biçimiyle tüzük tam da Bourdieu‟nün “eril tahakküm”  
(masculine domination) kavramında somutlaşan ve “erkek olmanın anlamı 
nedir?” sorusunda temellenen “toplumsal süreçler içinde idealize edilmiş erkeklik 
ve bastırılmış kadınlık formunun” devlet tarafından (kurumsal olarak) nasıl 
üretildiğine yanıt verecek niteliktedir. Bourdieu‟nün düşünceleri sosyoloji 
tarihinde çoğunlukla genel onay gören Weberci anlayıştan etkiler taşısa da 
bakışının yönü Weber‟den farklıdır.    
 Münih Üniversitesinde 1918‟de yaptığı  “Politics as a Vocation” (Meslek 
Olarak Siyaset) başlıklı konuşmasında modern devletin devlet olma niteliğini 
meşru şiddet araçlarını tekelinde bulundurma ve kullanmaya bağlayan Weber, 
devletin öncelikli görevinin toplumsal düzeni sağlamak ve şekillendirmek 
olduğunu savlayan bir tür toplum mühendisliği argümanından hareket etmiştir. 
Weber‟e göre devlet sosyolojik açıdan tüm siyasi birlikler gibi erekleri açısından 
değil araçları açısından tanımlanabilir. Devlete özgü en önemli araç ise şiddet 
kullanımıdır. Öyle ki Weber‟e göre şiddet devletin tek ve olağan aracı 
olmamakla birlikte  devletin varolmasının birincil ontolojik koşuludur. “Devlet 
belli bir arazi içinde, fiziksel şiddetin meşru kullanımını tekelinde (başarıyla) 
bulunduran insan topluluğudur” (Weber, 2008:138). Weberci argüman 
toplumdaki rasyonel-rasyonel olmayan ayrımında ve bu ayrımın türevleri olarak 
görünüm kazanan ahlaklı-ahlaklı olmayan, iyi-kötü, namuslu-namussuz, kadınsı-
erkeksi, değerli-değersiz gibi kavram çiftlerinin belirlenmesinde fiziksel güç ve 
şiddet kullanma hakkının meşru tek kaynağının devlet olduğu düşüncesine 
dayanır. Bu durumda gerektiğinde fiziksel güç ve şiddet kullanma devletin meşru 
gündelik praksis tarzına karşılık gelmektedir.   
 Weber‟in “fiziksel şiddetin meşru kullanımını başarıyla tekelleştiren fail 
olarak devlet” tanımını düşüncelerinin merkezine yerleştiren Bourdieu ise 
yalnızca maddi iktidarın değil “sembolik iktidar“ kavramı ile karşıladığı temsil 
düzeninde yer alan semboller, kimlikler, sınıflandırmalar gibi toplumdaki 
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gündelik edimleri anlamlandırmada kullanılan şematiğin (kategorilerin) de 
devletin tekelinde olduğunu belirtir.  Devletin çıkarlarına uyarlanmış ”...ve bu 
yapılara uygun olarak yapılanmış zihinlerin tümünde ortak olan söz konusu 
kategoriler, nesnel zorunluluk görünümüyle kendini dayatır” (Bourdieu, 
2003:23). Bourdieu‟nün burada öne çıkardığı devletin eğitim kurumları aracılığı 
ile kullandığı şematizasyonunun bireylerin zihinsel ve pratik etkinliklerini 
biçimlendirdiği ve devlet tarafından oluşturulan sembol, kimlik ve 
sınıflandırmaların toplumu oluşturan bireyler tarafından sorgulanmadan 
içselleştirildiğidir. Bourdieu‟nün iddiası simgesel dizgeler olarak toplumsal ve 
zihinsel yapıların bilgi araçları olmaları yanında tahakküm araçları da 
olmalarıdır. Ortak bir tarihselliğin ürünü olan bu yapılar arasındaki örtüşme ise 
siyasi bir işleve sahiptir. 
 Bu noktada eril tahakkümün hangi süreçler içerisinde somutlaştığı sorusuna 
yanıt veren Bourdieu, eril tahakkümü erkeklik ve iktidar ilişkisinin kurumsallaştığı 
devletin maddi ve sembolik iktidarı üzerinden okumakta ve toplumsal cinsiyetin 
yapılanmasında devletin toplumu şematize edici rolüne değinmektedir. Sembolik 
iktidarın dağılımının tescillendiği yer olarak devlet, toplumsal yaşam pratiklerine 
dayattığı şematizasyon aracılığıyla kadın ve erkek arasındaki ilişki pratiklerini 
kurup üretir.  Burada devlet toplumsal cinsiyeti üreten ilişkileri biçimlendirerek 
egemen üretim ilişki tarzlarına bağlayan ideolojik bir işleve sahiptir. 
 İdeoloji ve kültürün oluşturulmasında güçlü ve etkin olan devlet, toplumsal 
cinsiyetin anlaşılmasında da güçlü bir referans noktasıdır.  Bir başka deyişle, 
erkeğin kadın üzerinde kurduğu güç ve baskıya dayanan hiyerarşik tahakküm 
düzeninin adı olarak nitelendirilebilecek toplumsal cinsiyet, devletin benimsediği 
ideolojik ve kültürel sembol biçimlerinin sosyalizasyon ve eğitim süreci 
aracılığıyla kadınlık ve erkekliğe ilişkin şemaları (toplumsal olarak) oluştumasını 
içerir. Sancar‟a göre  “egemen erkeklik tarzları ile iktidar arasında bağ kuran 
bir açıklama geliştirme gereği ve bütün erkeklerin bu iktidar örüntüleri ile olan 
ilişkilerine mesafesini anlama isteği hegemonik erkeklik kavramının gelişmesine 
yol açmıştır” (2009:31). Bu bağlamda toplumda gerek kadınlığa gerekse 
erkekliğe yönelik genel onay gören davranış tutumlarının inşasında devletin 
toplumsal cinsiyete ilişkin benimsediği ideoloji, erkek açısından tahakküm edici 
ve ezen kadın açısından ise boyun eğen ve ezilen itaatkar  ilişki biçimlerini 
yapılandırarak kendisini “doğuştan kazanılmış bir üstünlük “ olarak kadın 
üzerindeki eril iktidarı hegemonik bir hale getirir ( Millet, 1987 : 47). 
 Bu yapılandırmalardan biri olan fuhuş eril iktidarın hegemonik hale gelmiş 
kurumlarından en önemlisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal cinsiyetin 
yeniden üretildiği alanlardan biri olarak fuhuş sektöründe kadın bedeni, eril 
tahakkümün iktidar alanını belirlemekle kalmayıp erkek olmanın anlamının ne 
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olduğu sorusuna verilebilecek yanıtta da kritik bir önceliğe sahiptir. Bu 
bağlamda Türkiye‟de halen yürürlükte olan fuhuş tüzüğü bu sorunun yanıtına 
ilişkin önemli ipuçları taşımaktadır.  
 
 
Birinci İpucu 
 
Türkiye‟de genelev kapsamı içinde gerçekleştirilen kadın ticaretine ilişkin 
düzenleme “T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı” tarafından 
yürütülmektedir. Kadın ticareti olgusunun emniyet müdürlülüğünün asayiş daire 
başkanlığına bağlı olması devletin konuya temelde adli bir olgu olarak baktığı 
anlamına gelmektedir. Tüzüğün tam adı ise, “Fuhuşla ve Fuhuş Yüzünden 
Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele” olarak ifade edilmektedir. Tüzüğün  
“fuhuş” kavramıyla başlayan başlığı devletin kadın ticaretine yönelik tutumunda  
“ahlakçı” bir yaklaşımı temel aldığını göstermektedir. Tüzük, “fuhuş” tanımı ile 
başlamaktadır. Dört farklı fuhuş tanımının yapıldığı mevzuatta, “içinde bulunulan 
toplumun kurallarına uymayan cinsel ilişkide bulunma”, “bir veya birkaç kişiyle 
para karşılığında cinsel ilişkide bulunmak”, bir kadının menfaat karşılığında 
cinsel ilişkide bulunmayı alışkanlık durumuna getirmesi”, ve son olarak da 
“gayrimeşru cinsel ilişki kurma” tanımlarına yer verilmektedir (1999:3).  
 İlk tanıma bakıldığında, “toplum kurallarına uygunluk” atfıyla bir 
tanımlamanın yapıldığı görülmektedir. “Toplum kurallarına uygunluk”, bir değer 
üretme süreciyle ilgilidir. Fakat toplumda, neyin “iyi/kötü, namuslu/namussuz, 
kadınsı/erkeksi, değerli/değersiz olduğu üzerine ortak bir kabulün 
oluşturulmasına dayanan değer üretme sürecinde Bourdieu'ye göre, “…bireyler 
içinde bulundukları alanın ve kendi habituslarının zaruretleri bağlamında eyleme 
geçer, iletişim kurarlar. ...Fakat eylemler bir taraftan habitustan ve 
yatkınlıklardan, diğer taraftan da toplumsal alanın sınırlandırmaları, talepleri ve 
fırsatlarının yönlendirmesiyle oluşurlar” (Bourdieu, 2010:584). Bu bağlamda 
gündelik yaşamda bireyler içinde bulundukları grubun söylemine dahil olurken 
toplum-bilgi-birey üçgenindeki epistemolojik kurguda kavramların anlamlarını 
da kullanıma hazır halde bulurlar.  
 Bu noktada toplum kurallarının bütünü olarak kültürü, devlet tarafından 
biçimlendirilen “sembol ve anlamların dayatılış süreci”  olarak  okuyan 
Bourdieu‟nün sembolik iktidar olarak ifade ettiği, kavramlarla  “bir dünya kurma 
ve oluşturma gücüdür” (Bourdieu & Wacquant, 1996;148). Düşüncelerini 
“constructivist structuralism ya da structuralist constructivism“ olarak özetleyen 
Bourdieu‟ye göre  kültürü oluşturan dil ve mit gibi sembolik sistemlerin yanında 
bireylerin   pratiklerini  bilinç ve iradelerinden bağımsız olarak yönlendiren 
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nesnel yapılar vardır. Bu nesnel yapıları hermeneutik  yaklaşımın “sembolik 
toplum” modelinden devralan Bourdieu, toplumsal yapıyı oluşturan ortak kültürel 
öğeleri bireylerin gündelik yaşamını  sürdürmesini sağlayan değer ve anlamlar 
bütünü olarak görür. En genel anlamda epistemolojik kurgular olarak semboller 
toplumsal yaşamı anlama ve anlamlandırma araçları olarak ortak kültürün 
oluşturulmasında merkezi bir role sahiptir. Söz konusu kolektif semboller nesnel 
koşullar tarafından oluşturulmakla birlikte koşulların değişmesine karşı direnç 
gösterme niteliğine sahip, algı, düşünme ve eylem şemalarını içeren bir 
sistemdir. Bireyler tarafından içselleştirilmiş bu şemaları “habitus” kavramı ile 
açıklayan Bourdieu‟nün özgünlüğü, toplumsal deneyimlerimiz aracılığıyla 
oluşturulan toplumsal cinsiyet, etnisite, sınıf, vb. gibi habitusların tarihsel süreçte 
a posterioriliğini yitirerek kazanılmış a prioriye dönüştüğünü söylemesidir. 
Burada Bourdieu‟nün özellikle sorguladığı bu dönüşümün niteliği yanında 
toplumsal cinsiyetin oluşturulmasının ve yeniden üretilmesinin anahtarı olarak 
habitusların gerçekleşme aracının ne olduğudur. 
 Habitus, bireylerin sosyalizasyon sürecinde sahip olduğu yapılaşmış bedensel 
ve zihinsel doğaçlamaya karşılık gelir. Toplumsallaşmış öznellik olarak da 
tanımlayabileceğimiz habitus Bourdieu‟nün terminolojisi ile “büyük ölçüde 
bedensel olarak, basitçe kim olduğumuzun, dünyada nasıl var olduğumuzun bir 
parçası olarak yaşanan duygu hali (…) ve biyolojik bir varlık olarak her bireyi 
sosyo-kültürel düzene bağlayan temel formdur”  (Calhoun, 2010:103-104). Bu 
bağlamda habitus, bireylerin karakteristik eylem eğilimleri yanında bedenler ve 
kurumlar arasındaki ortak buluşma noktasına karşılık gelir. Bourdieu‟nün de 
belirttiği gibi toplumsal eylemlerin oluşma zemini olarak habitus eylemin içinde 
oluştuğu toplumsal alanın koşullarınca belirlenir. 
 Toplumsal yaşamı eyleyicilerin farkına varamadığı  nedenlerle açıklama 
büyük sosyoloji kuramlarının metafiziğine içkin olmakla birlikte Bourdieu‟nün 
burada önemle üzerinde durduğu nokta bir habitus olarak eril tahakkümün 
bireyler tarafından nasıl rasyonalize edilerek doğallaştırıldığıdır. Bunun için 
“habitus olarak toplumsal cinsiyet” tanımını yanıt olarak sunan Bourdieu, 
sembolik şiddet ve sembolik egemenlik kavramları ekseninde modern devletteki 
erkeklik habituslarının oluşum sürecini analiz ederken toplumsal cinsiyet ile eril 
iktidar arasındaki kökensel ilişkiye vurgu yapmıştır.  
 Bourdieu‟nün toplumsal cinsiyet ve eril iktidarın somutlaştığı devlet arasındaki 
ilişkiyi ele alışında habitusların toplumsal yaşamdaki cisimleşme aracı olarak 
nitelendirdiği “beden“ merkezi bir öneme sahiptir. Bu noktada Bourdieu‟nün 
bedensel olanın toplumsal olarak nasıl kodlandığı sorusuna yanıt olarak 
sunduğu “hexis” kavramı, erilin (zihin) dişil (beden) üzerindeki tahakkümüne 
zemin hazırlayan Descartescı özne metafiziğinin zihin-beden ikiciliğindeki1 
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ontolojik ayrımdan türeyen toplumsal cinsiyet yaklaşımlarına alternatif olacak 
özgünlüktedir.  Etimolojik olarak Grekçe kökenli bir kavram olan hexis, en genel 
anlamda bireylerin toplumsal alanda sahip oldukları konumlarına uygun mimik, 
duruş biçimi ve tarzı gibi bedensel edimlere sahip olmasıdır. Bu anlamda 
bedensel hexis, “bireylerin öznel dünyaları ile içine doğdukları ve diğerleri ile 
paylaştıkları kültürel dünya arasındaki uzlaştırıcı bağdır” (Öztimur, 2010: 585). 
Hem zihinsel hem de sosyal kazanımlar olarak habituslar bedensel hexisler 
aracılığıyla yaşama geçirilirken cinsiyetler arasındaki ayrımdan beslenen eril 
tahakküm birbirine karşıt habituslarda cisimleşir. Bourdieu‟nün iddiası, toplumsal 
cinsiyetin arka desenini oluşturan kadın ve erkek cinselliğinin birbirini dışlayan 
karşıt kavranma biçimi olarak kadınlık ve erkeklik habituslarının eril tahakkümü 
beslediği düşüncesine dayanır. Toplumsal yaşamda kadınlık ve erkekliğe ilişkin 
habituslar devlet kurumları aracılığıyla kişilerin habituslarında yeniden üretilir.  
Bu, devletin sembolik iktidarının bireylerin zihninde kültürel ve manevi olarak 
inşa etmesi anlamına gelir.  
 Bu noktada Bourdieu‟nun “eril tahakküm” ve habitus olarak toplumsal 
cinsiyete ilişkin açıklamaları eril iktidarın bir habitus olarak fuhuş sektörü 
dolayımıyla kendini nasıl görünüme çıkardığına yönelik bilgi vermektedir. 
Bourdieu‟nün yukarıdaki açıklamalarından hareketle tüzükte “toplum kurallarına 
uygunluk” ile vurgulanmak istenen devletin sembolik iktidarıdır. Sembolik 
iktidarın dağılımının meşrulaştığı yer olarak devlet, toplumsal düzen ile uyumlu-
uyumlu olmayan ilişki pratiklerini kurup egemen üretim ilişki tarzlarına bağlayan 
bir işleve sahiptir. Bu gerek toplumsal cinsiyetin anlaşılmasında gerek kadınlığa 
ve erkekliğe ilişkin habitusların oluşturulmasında gerekse de kadına yönelik 
cinsiyet ayrımcılığının en hegemonik görünümü olan fuhuş sektörünün, devletin 
sembolik iktidarının bir ürünü olduğu anlamına gelir.  
 Fuhuşun ontolojik temeli biyolojik dürtüleri erkek biyolojisinin bir parçası 
olarak niteleyerek bu dürtüler üzerinden kadının bedensel ve toplumsal değerine 
yönelik her türlü tahakkümü erkekliğin kurucu unsuru olarak görüp devletin 
sembolik iktidarı açısından onamaktan geçmektedir. Nitekim fuhuşun etimolojik 
kökenine ilişkin yapılacak bir analizde üstünde durulması gereken nokta 
kavramın yapılan edim açısından cinsiyetler arasındaki ayrıma doğrudan bir 
vurgu yapmamasına rağmen tüzükte kadın bedeni ve cinselliğini imleyecek 
şekilde kullanılmış olmasıdır. Devlet fuhuşu etimolojik kökenine uygun olarak 
Arapça‟dan gelen ve “ahlaki sınırları aşma, taşkınlık yapma, rezalet çıkarma” 
(Nişanyan, 2003:139) ve evlilik dışı cinsel ilişkide bulunma tanımına ek olarak 
“bir kadının menfaat karşılığında cinsel ilişkide bulunmayı alışkanlık haline 
getirmesi durumu” olarak tanımlamaktadır. Kavram kökensel anlamda her iki 
cinsiyeti içeriyor gözükse de tüzükte fuhuşun  erkek müşterileri tatmin etmek için 
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kadınlar tarafından yapıldığı görüşü temel alınmıştır. Tüzükteki diğer iki 
tanımdan hareket ettiğimizde burada da vurgu kadının “maddi menfaati” 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kadın  “fuhuşun faili”; “fahişe” yani azgın ve 
ahlaksız sıfatları ile nitelendirilmesi yanında tüzüğün ilk paragrafında belirtildiği 
gibi kendi bedeninin ticaretinin yapılmasından maddi menfaat sağladığı ön 
kabulü üzerinden  (arz ve talep ilişkisi açısından) fuhuş sektörünün zeminini 
oluşturan erkek aktörler görmezlikten gelinmiştir. 
 Tüzükte devletin kadın ticaretine yaklaşımı eril kıstaslı ve hegemoniktir. 
Devlet,  kadın ticaretinde son derece merkezi ve karmaşık roller üstlenen erkek 
aktörleri tümüyle yok sayarak eril dili hegomonik bir biçimde işletirken Butler‟in  
“Cinsiyet Belası” ve  Simone de Beauvoir‟in “İkinci Cins” adlı eserinde kadının 
ötekileştirilmesinin nedeni olarak gösterdiği kadın ve erkeğin doğasına ilişkin 
özcü (tözsel) yaklaşıma uygun tutum  almaktadır. “O (kadın), kendine göre 
değil, erkeğe göre belirlenip ayrılmaktadır; özsel (temel) olmayan varlığın 
karşısındaki özsel olmayan varlıktır. Erkek Özne‟dir, Mutlak Varlık‟tır; kadınsa 
Öteki Cins‟tir” (Beauvoir,1993:179).  Devlet,  özcü bir bakış açısıyla kadınlığa 
insanlık normu atfetmeyerek ötekileştirirken fuhuş olgusuna yaklaşımında kendi 
sembolik iktidarı üzerinden topluma pompaladığı ahlak değerlerini referans 
olarak almakta ve fuhuşu toplumsal yaşamın doğal ve zorunlu bir hakikatiymiş 
gibi sunmaktadır. Butler‟in belirttiği gibi “toplumsal cinsiyet, yaratılışını sürekli ve 
düzenli olarak gizleyen bir inşadır; münferit ve kutupsal toplumsal cinsiyetleri 
kültürel kurgular olarak icra etme, üretme ve sürdürme yönündeki kollektif 
sözleşme, bu üretimler ne kadar inandırıcıysa o denli gizli kalır” (2010:229).  
 Tüzükte devlet, Roberts‟in söylediği insanlık tarihinin son yedi bin yıllık 
sürecini kapsayan ataerkil söylemin “erkeğin dizginlenemez cinsel dürtülere 
sahip olduğu“ argümanına tutunmaktadır (1992:16). Oysa fuhuş eril söylemin 
kurumsallaştığı ve yeniden üretildiği en temel alanlardan biri olarak devletin 
iddia ettiği gibi ne erkeğin önlenemez doğal cinsel dürtülerle dünyaya geldiği 
mitine ne de temelini gerek çok tanrılı gerekse tek tanrılı dinlerin yaratılış 
söylencesinde bulan  kadının erkeğe oranla eksik ve ahlaki olarak zayıf bir 
varlığa sahip olduğu mitine ilişkindir. Eğer öyle olsaydı insanlık tarihinin 
başlangıcında doğal toplum düzeni olarak nitelendirilen dönemde de fuhuş 
olgusunun olması gerekirdi. Oysa yok. İnsanlık tarihine yönelik geriye bakışta 
fuhuşun insanlık tarihinin en baştan itibaren içerdiği bir hakikat olmadığını 
fuhuşa zemin hazırlayan toplumsal biçimlenişin ise avcılıktan tarım toplumuna 
geçiş ile birlikte ortaya çıktığını görüyoruz. Engels‟e göre ilkel çağda günümüzde 
fuhuş olarak nitelendirilen cinsel ilişki biçimi bütün kurallardan yoksunluk 
anlamında doğal bir cinselliği içerir.  
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Analık hukukunun yıkılışı (tarım toplumuna geçiş) kadın cinsinin büyük 
tarihsel yenilgisi oldu. Evde bile, yönetimi elde tutan erkek oldu; kadın 
aşağılandı, köleleşti ve erkeğin keyif ve çocuk doğurma aleti haline geldi. 
(…) Başlangıçta, familia sözcüğü, günümüzdeki dar kafalı burjuvaların 
duygusallık ve karı-koca cilvelerinden yapılma aile anlayışını dile 
getirmez.(..) Famulus “evcil köle” anlamına gelir ve familia, bir tek adama 
ait bulunan kölelerin bütünü demektir (Engels, 2008: 45, 66-69).  
 

Engels‟in de belirttiği gibi toprağa ve kölelere sahip olan erkek kadının de sahibi 
olmuştur.  Böylece erkek için cinsellik gücün, kahramanlığın, fethetmenin, zevk 
almanın bir göstergesi haline gelirken  kadın için cinsellik toplum için kabul 
edilebilir ahlak sınırları içine çekilerek erkeğin hamiliğine ve denetimine 
bırakılmıştır. Bu bağlamda kadının bedensel hamiliğinin  babadan kocaya 
geçen  devri aracılığıyla kadın  cinselliği çocuk dünyaya getirmeye yönelik bir 
araca indirgenmiştir. Kadın cinselliğinin tarım toplumuna geçiş ile birlikte aile 
içine çekilmesi  kadına yönelik namuslu-namussuz kavram çiftlerini  olgusal 
olarak  ön plana çıkarmış ve bu durum kadınların  bir aile kurumuna ait 
olmayan; namussuz; fahişe olarak etiketlenmesiyle sonuçlanmıştır. 
 Tüzükte kadın ticaretine yaklaşımında devlet, toplumun gelenekle gelen ahlak 
kurallarına sırtını dayayarak toplumsal kategorilerle oluşturulmuş kadınlık ve 
erkeklik kurgularını genelevler aracılığıyla erkekler lehine yeniden üretmekle 
kalmayıp aynı zamanda doğallaştırarak  meşrulaştırmaktadır. Bu bağlamda 
tüzüğün başlığında yer alan  “fuhuş” tanımında, hukuk devletinin cinsiyetler 
arasında ayrıma gidilmeksizin her iki tarafa eşit haklar tanıması ilkesi ihlal 
edilmektedir. Hukukun tarafsızlığının koşulu evrensel etik kurallarıdır. En genel 
anlamda tüm insanlığı bağlayan (insan yaşamına saygı, keyfi olarak bir insanın 
yaşamına son vermeme gibi) insanlığın ortak olarak üzerinde uzlaştığı ve insan 
değerinin bilgisinden türeyen evrensel ahlak ilkelerine etik ilkeler denir. Etik 
ilkelerle ayrımında ahlak (moral) ise toplumdan topluma değişen gelenek, 
görenek ve alışkanlıklara bağlı olarak kişilerin uyması gerektiği davranışları  
içerir. Tepe‟nin de belirttiği gibi toplumsal yaşamda kişilerden uymaları 
beklenilen davranışlar toplum tarafından talep edilen davranışlardır. Başka bir 
deyişle yapılmasına izin verilen veya verilmeyip yasaklanan davranışlardır. Bu 
bağlamda ahlăk “kişiler arası ilişkilerde davranışlara ilişkin geçerli (bir grupta, 
belirli bir zamanda ya da genel olarak geçerli olan, olması istenen) çeşitli değer 
yargıları sistemleri olarak karşımıza çıkmaktadır” (Tepe, 1998:12). Kuçuradi‟ye 
göre ise toplumsal yaşam ilişkilerinde değer yargıları sistemi olarak karşımıza 
çıkan ahlak ilkeleri “her biri tek-eşsiz ve karmaşık bir bütün olan eylemlerimizin 
değeri konusunda yargıda bulunmak için kullanılır” (1994:20-21). Bu belirli bir 
yerde ve zamanda geçerli değer yargılarını içeren ahlak ilkelerinin etik ilkelerle 
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olan ayrımında göreli olduğu anlamına gelmektedir. 
 Kuçuradi‟nin saptaması bağlamında fuhuş tüzüğüne baktığımızda devletin 
toplumun ahlak anlayışını olduğu gibi tüzüğe taşıdığı hatta devletin toplumsal 
yaşamdaki gündelik ahlăk anlayışının temsilcisi olduğu görülmektedir. Topluma 
yerleşik ahlăki kuralların resmi sözcüsü olarak devlet, tüzükte toplumsal ahlak 
kurallarını kendisine zemin olarak alan ve bu bağlamda kadını erkek karşısında 
ikincilleştiren bir söylem biçimine sahiptir. Foucault‟nun deyişiyle toplumda 
kadını ikincilleştiren devletin eril söyleminde söz konusu olan erkekler tarafından 
yine erkeklere hitaben düşünülmüş yazılmış ve öğretilmiş olan bir erkek ahlakıdır 
(1988:29). Bu bağlamda Foucaultcu eril egemen ahlakın kurumsallaşmış 
görünümü olarak T.C.  Fuhuş Tüzüğü, kadını geleneksel cinsiyet kültürü olan eril 
ahlaka uygun bir biçimde tanımlamakta, değer biçmekte ve mahkum etmektedir. 
Nitekim tüzükteki fuhuş olgusunun faili olan fahişe kavramı Nişanyan‟ın belirttiği 
gibi kadının ahlaksal düşmüşlüğüne gönderme yapan kötü yola düşmüş, 
utanmaz, azgın kadın anlamıyla geleneksel ahlaka referansta bulunmaktadır  
(2003:124).  

 
 

İkinci İpucu 
 
Tüzükte yapılan “fuhuş” tanımından sonra, “Türk Ceza Kanunu Açısından 
Fuhuş” başlıklı bölümünde yine “genel ahlak” kavramıyla cümleye başlamakta 
ve  “halkın kolaylıkla anlayabileceği açık yerlerde genel ahlaka aykırı kadın 
oynatanlara” verilecek cezalardan söz edilmektedir. Böylece tüzükte “genel 
ahlaka uygun olmayan yerlerde ahlaksız kadınların” olacağı örtük bir biçimde 
ifade edilmektedir. Tüzük kadınların fuhuş sektörünün birincil kurbanları olmaları 
olgusunu  “kandırılmak” fiiliyle açıklamaktadır. Şimdi “kandırılma” fiili 
kandırılmaya potansiyel olarak müsait olma anlamında  “rıza” fiilini de 
beraberinde getirir. Buradaki sorun tüzük her ne kadar kandırma eylemini 
gerçekleştiren “faili” “hapsolma” ve “para cezasına çarptırılma” gibi 
yaptırımlarla cezalandırılacağını belirtse de kadın ticareti literatüründe son 
derece tartışmalı olan “gönüllülük ve zorunluluk” kavramları üzerinde bir ayrıma 
gitmeksizin ve sosyolojik, ekonomik ve psikolojik bir çözümlemede 
bulunmaksızın kadının doğasının ahlakça zayıf olduğu miti üzerinden “kolayca 
kandırılmaya müsait” olduğu varsayımını temel almasıdır. Bu noktada tüzükte 
kadının kandırılmasının üstü “rıza” kavramıyla örtülerek bedeninin ve 
cinselliğinin ticarete konu olması meşrulaştırılmış ve sorun kadının insani yönünü 
yok sayan adli bir soruna indirgenmiştir. Kandırılarak veya rızası ile fuhuş 
sektörüne konu olan kadınlar için devletin çözüm önerisi ise kadınları “fişleyip”, 
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erkek müşterilerin huzur ve mutluluk içinde kadınları nasıl kullanacağına ilişkin 
koşulları içinde barındıran  “genelev” olarak nitelendirdiği yerlerde erkeklerin 
istek ve iştahlarına sunmaktır. 
 Tüzüğün düzenlenme amacı yukarıda değindiğimiz devletin çözüm önerisine 
uygun olarak kotarılmıştır. Bu bağlamda tüzüğün “asıl amacı, fuhuş yapanları 
cezalandırmak değil, fuhuşla bulaşabilecek zührevi hastalıkların yayılmasını 
önlemek, genel sağlığı korumak için fuhuşun kontrol altında yapılmasını 
sağlamak, fuhuş yapanları sağlık kontrollerine tabi tutmak ve gizli fuhuş yapılan 
yerlerin kapatılmasını sağlamak” olarak belirtilmiştir (1999:10). Fuhuş 
tüzüğünde yapılan kuramsal açıklamalara bakıldığında devletin fuhuşu, 
sınırlarını kendisinin belirlediği durumlarda meşrulaştırdığı açıkça görülmektedir. 
Devlet kendisine bahçıvan misyonu yükleyerek  toplumun terbiye edilmemiş 
kesimi olarak ayrıksı otlar olarak nitelendirdiği  fuhuş yapan kadınları devlet 
güvencesi altında ötekileştirmektedir. Burada toplumsal düzeni sağlama 
argümanına tutunarak kadın bedeni ve cinselliğini metalaştırıp “erkeğe cinsel 
haz sağlayan” bir hizmet alanına dönüştüren devletin korumasından 
yararlanma ile korunma arasında paradoksal bir durum bulunmaktadır. Her iki 
durumda da devletin hegenomik eril söylemi ve  şiddeti ile birebir ilişki içinde 
olan yine kadınlardır. 
 Tüzüğün başlığı üzerinden gidildiğinde, “fuhuş” kavramıyla kadını 
ikincilleştiren devletin eril söyleminin  kadın üzerindeki şiddete dayanan 
egemenliğini dile getiren diğer bir ifade  genel kadın olarak nitelendirilen 
kadınların cinsel yolla bulaşan zührevi hastalıkların önlenmesi için düzenli sağlık 
kontrolünden geçirilmelerini zorunlu kılan “zührevi hastalıklarla mücadele” 
ibaresidir. Devlet kamu sağlığını koruma adına “hastalık kaynağı ve yayıcı 
ajanları olarak“ nitelendirdiği kadınların eline birer karne tutuşturup haftada iki 
kere sıraya dizerek kontrolden geçirirken erkeklerin kontrol edilmesine ilişkin bir 
argüman geliştirmemekte ve erkekler açısından güvenli cinsel ilişki adına  
“kontrolden geçip temize çıkmış” kadınları müşteri sunumuna hazır hale 
getirmektedir.2 Öyle ki tüzükte,  kadınları haftada iki gün zorunlu sağlık 
muayenesine tabi tutan hükümler, son derece basit bir korunma yöntemi olan 
prezervatifi bile  “müşteri memnuniyeti” açısından sorunlu görmekte, “erkekler 
prezervatif kullanmaktan kaçınmakta” (1999:18) ifadesi ile sorunun kaynağına 
yönelmekten kaçınan bir tutum sergilemektedir. Yine tüzükte kadının sürekli 
hastalık kapma riski altında olması, uzun süre revirde kalmasının sonucunda 
patrona borçlanması gibi ekonomik ve psikolojik sorunlara karşın “erkeğin 
sağlık denetimine tabi tutulması mümkün değildir” ifadesi kullanılarak “müşteri 
memnuniyeti her şeyin önündedir” prensibi işletilmektedir. Böylelikle tüzükte  
“devletin tüm yurttaşlarına eşitlik ve adalet ilkesi doğrultusunda temel 



Eril Devlet Söylemi Olarak Türk Fuhuş Tüzüğü             55 

 

gereksinimleri karşılayacak oranda sağlık  hizmeti sunmalıdır” ilkesi ihlal 
edilmektedir. 
 Tüzükteki “fuhuş biyolojik ve ekonomik ihtiyaçlardan kaynaklanan sosyal bir 
olaydır.” (1999: 17) ifadesi devletin erkek ve kadın cinselliklerine yönelik çifte 
standardını görünür kılarak açığa çıkarmaktadır. Tüzükte erkeklerin geneleve 
gitmek isteği erkeğin sosyalleştiği alanlardan biri olarak kabul edilmekte ve bu 
bağlamda erkeklerin “kaçınılmaz biyolojik ihtiyacı” olarak kadın bedeninin 
metalaştırılması, kadın bedenini para karşılığı kullanılabileceği argümanı ile 
rasyonalize edilmektedir. Diğer taraftan fuhuşa kadının ekonomik 
ihtiyaçlarından dolayı yöneldiği yargısı, kapitalist sistem ile işbirliği içindeki eril 
söylemin ortak çıkarlar doğrultusunda ortaya koymuş olduğu ataerkil ideolojik 
bir saptırmadır. Tarihsel sürece baktığımızda her çağda kendisine ekonomik bir 
form bulan cinsiyetçi ataerkil ideolojinin günümüzde beslendiği ekonomik sistem 
kapitalizmdir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine tabi olan ve kadınların erkekler ile 
eşit olmayan iş gücü koşullarına sahip olduğu kapitalist sistemde kadın emeğinin 
erkekler tarafından denetlendiği alanlardan ikisinin aile ve fuhuş sektörü olması 
ironik bir sosyal olgudur. Kadın bedenini ekonomik getiri aracı olarak karşılığı, 
değişim değeri olan bir şeye indirgeyen kapitalist piyasa sistemi kadının 
cinselliğini erkek için alınıp-satılan bir şeye dönüştürerek sömürmektedir. 
Ataerkilliğin kapitalist piyasa ilişkilerinde devlet aracılığı ve iş birliği ile 
üretilmesi anlamına gelen bu durum kadın bedeninin erkek tarafından 
nesneleştirilmesinin –eril devlet söyleminin kadın üzerindeki her türlü 
denetiminin-  bir boyutudur. Devlet toplumsal cinsiyet eşitsizliğini eril üstünlüğe 
dayanan genelevler aracılığıyla kadın bedeni üzerinden ekonomik çıkarlar için 
sadece metalaştırmakla kalmamakta aynı zamanda erkeğin kadın üzerinde 
kurduğu tahakkümü erotikleştirerek kadın cinselliğinin metalaştırılmasını 
üretmektedir. 
 Tüzükte sicil kartonu olarak nitelendirilen “vesika” kadın cinselliğinin eril 
devlet söylemi aracılığı ile metalaştırılmasının en uç örneğidir. Fuhuşun 
yasallaştırılması adına genelevlerde çalışma izni olarak tanımlanan vesika verme 
işleminde kadının nüfus cüzdanı elinden alınarak yerine genel kadın kimliği 
verilmekte ve böylelikle kadının hareket serbestliği tümüyle kısıtlanarak “sicil 
kartonu” ile özdeş bir hayata mahkum edilmektedir. Tüzükte kadınların 
genelevde çalışmaları devletin kontrolüne bağlanmıştır. Bu bağlamda tüzükte bir 
kadının genelevde çalışması için gerekli koşullar şu şekilde sıralanmıştır: 
çalışmanın tescil edilmesi anlamında vesika alma, bunun için 21 yaşını 
doldurmuş olma, TC vatandaşı olma ve evli olmamadır. Oysa Raymond‟a göre, 
fuhuşun yasallaştırılması kadın pazarlamacılarına sunulan ve kadın ticareti 
yapanları işadamı ve girişimciye dönüştüren bir hediyedir (2003: 315).  
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Kadın bedeni ve  cinselliğinin ekonomik rant aracı olarak kullanılması olgusu 
tarihsel süreç içinde farklı eril söylem biçimlerinde farklı kavram çatıları altında 
ele alınmış ve söz konusu söylem biçimleri doğrultusunda devlet politikalarına 
farklı biçimlerde yansımıştır. Kadın ticaretine ilişkin tartışmalar özellikle 
1980‟lerle birlikte hukukta ve toplumsal yapıda  “kadın bedeni ve cinselliğinin 
kontrolünün kadında olması gerektiği” argümanının pratikteki mücadelesi 
sonucunda ortaya çıkmakla birlikte feminist hareketler arasında kadın bedeninin 
kontrolünün nasıl gerçekleştirileceği sorusuna ilişkin ortak bir uzlaşıma 
varılamamıştır. Ortak bir uzlaşıma varılamamasının nedeni kadının fuhuş 
sektöründe bulunmayı profesyonel olarak seçip seçmediği sorusunda 
düğümlenmektedir. Söz konusu soru zorunluluk-gönüllülük kavramlarının hangi 
kıstaslarla ele alınacağına bağlı olarak aralarındaki ayrımın nasıl tanımlanacağı 
sorusunu beraberinde getirmiştir. Murray‟ın yanıtı kadın ticaretinde gönüllü-
zorunlu ayrımının potansiyel olarak son derece tehlikeli bir bölünmeye yol 
açtığıdır. “Zorunlu-gönüllü”, “zorla-istekle” fuhuş yaptırılan kadın ayrımı, 
kadınların fuhuşa gönüllü ve istekli oldukları ön kabulü üzerinden  
cezalandırılmalarını öngören bir yaklaşımın güçlenmesine neden olmuştur 
(Doezema, 1998 : 42).  
 Yine Kathleen Barry tarafından kurulan Kadın Ticaretine Karşı Koalisyon 
(Coalition Against Trafficking in Women (CATW)) kadın ticaretini tecavüz, kadın 
sünneti ve ensest gibi cinsel sömürünün bir biçimi olarak tanımlayarak kadın 
ticaretinin ortadan kaldırılması gereken bir toplumsal olgu olduğunu ileri süren 
bir yaklaşımla, fuhuşun tüm biçimlerinin bir insan hakları ihlali olduğunu 
belirtirken  cinsel sömürü,  cinsel tatmin, finansal kazanç, terfi ve ilerleme gibi 
olguları içinde barındıran eril söylemin kadın bedeni ve cinselliğini 
metalaştırarak bir toplumsal kategori olarak ikincilleştiren iktidarını 
eleştirmişlerdir. Kadın ticaretine yönelik yasaklayıcı söylem daha sonra bireysel 
özgürlükler kavramının arkasına sığınarak fuhuşu kişinin özgür seçimleri 
bağlamında karar verme özgürlüğüne indirgeyen ve bu bağlamda 
rasyonelleştiren düzenleyici söylem yönünde değişikliğe uğratılmış ve fuhuşun 
sadece zorlama, sömürü içeren biçiminin insan hakları ihlali olduğu yönünde 
değiştirilmiştir.  
 Bu değişimin görünümü olarak nitelendirebileceğimiz “Kadına Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” (CEDAW-The Convention On The 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 1992 yılında, açık 
bir biçimde zorunlu-gönüllü ayrımı yapmaksızın kadın ticareti olgusunun 
ortadan kaldırılması yerine, kadın ticaretinin insan haklarını ihlal eden biçiminin 
ortadan kaldırılması gerektiği yaklaşımını benimsemiştir (Doezema, 1998 : 40).  
Böylece 1949 yılındaki toplantıda kadın ticaretinin tüm biçimlerinin kadın bedeni 
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ve cinselliğinin sömürüsü üzerinde yükseldiğine vurgu yapılarak insan haklarına 
aykırı bir durum olduğu anlayışı benimsenirken 1992 yılında, fuhuş olgusu  
kadına yönelik fiziksel, psikolojik şiddet, taciz, tecavüz, cinsel istismar  ve zorla 
fuhuş olguları ile birlikte ele alınmasına karşın yasal düzenlemelerle iyileştirilerek 
rasyonalize edilmiştir. Kadın ticareti olgusu politikalarında meydana gelen 
farklılıklar, bazı kadınların rasyonel bir seçimle bazılarının ise zorlama, kaçırma 
ya da ekonomik zorunluluklarla fuhuşa yöneldiği anlayışının benimsenmesine 
neden olmuştur. Kadın ticareti olgusuna yeni bakış açısı, Birleşmiş Milletler 
içindeki kuruluşlar arasında da önemli fikir ayrılıklarına yol açmış, örneğin bir 
Birleşmiş Milletler kuruluşu olan UNESCO, kadın ticaretinin halen insan 
haklarına aykırı bir durum olduğu görüşünü devam ettirmiştir (Doezema, 1998 : 
41). Unesco‟nun başını çektiği ortadan kaldırıcı yasaklayıcı sistem, kadın 
ticaretinde devletin ve  kurumlarının yer almasına etik  değerlere vurgu yaparak 
karşı çıkmaktadır. zorunluluk-gönüllülük anlayışını reddeden bu yaklaşıma göre 
kadınlar toplumsal ve ekonomik sistemin kurbanlarıdır ve cezalandırılmamalıdır, 
ancak kadın ticaretinde yer alan diğer tüm aktörlerin eylemlerinin cezai 
sonuçları vardır.  
 Yasaklayıcı sistem ile ayrımında fuhuşun yasallaştırılması gerektiğini savunan 
değişen sistem cezalandırılmaması gerekenler grubuna  kadınların yanında 
kadın ticareti sektörünü de eklemekte ve fuhuş olgusuna  bir kadın ticareti 
politikası ortaya koyarak bakılması gerektiğini savlamaktadır. Bu bakış açısına 
göre, bağımsız, yetişkin bir birey olarak kadının kendi yaşamını belirleme hakkı 
olduğu üzerinde durulmakta ve  “seks işçisi” olarak nitelendirdikleri kadınların 
haklarının korunması gerektiğini ileri sürmektedirler. Örneğin Wijers‟e göre seks 
endüstrisinin cezalandırılması seks işçilerinin yaygın olarak istismarına ve 
sömürülmesine ideal koşullar yaratmaktadır. Bu nedenle kadın ticaretine karşı 
ahlaki yargılama, kadınları marjinalize ettiği ve damgaladığı için cezalandırıcı 
bir politika içinde yer almamalı, bunun yerine kadınların toplumsal ve yasal 
hakları  garanti altına alınarak kadın bedeninin sömürüsünün önüne 
geçilmelidir. (Wijers, 2008: 73-74). 
  Görüldüğü gibi yasaklayıcı yaklaşım kadını kurban, düzenleyici yaklaşım 
kadının zayıflığı, ahlaksızlığı, ahmaklığı ya da kişisel patolojik özellikleri 
dolayısıyla “düşmüş” olarak ele alırken, değişen söylem kadını özgür iradesiyle 
mesleğini seçmiş bir agent /aktör olarak ele almaktadır. Türkiyenin de  dahil 
olduğu düzenleyici sistemin uygulandığı ülkelerde kadın ticareti devlet tarafından 
yasal kabul edilerek düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler, kamu sağlığı, kamu 
düzeni, ve vergi uygulamaları gibi alanları kapsamaktadır. Fuhuş yapacak 
kadınlar polise kayıt yaptırmak, düzenli sağlık muayenesinden geçmek ve bir 
“karne” taşımak zorundadır. Düzenleyici sistem, kadın ticaretinin yasal ve yasal 
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olmayan biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Pek çok kadın 
damgalanmanın getireceği sonuçlardan kaçınmak için kayıt yaptırmak 
istememekte, bazı kadınlar ise yasal olmayan statülerinden dolayı kayıt 
yaptıramamaktadır. Sonuçta her iki grup kadın da illegal sektörün olumsuz 
koşullarında yaşamak zorunda kalmaktadır.  
 Bu durumda değişen söylemin belirttiğinin aksine fuhuşun yasallaştırılması ya 
da suç olmaktan çıkarılması kadına bir saygınlık kazandırmamakta, sadece 
pazarlamacıları ve müşterileri yasal zemine çekmektedir. Nitekim,  fuhuş, 
kadınların sicillerine işlenirken ve fuhuş yapan kadınlar zorunlu muayeneye tabi 
tutulurken, kadın ticareti yapanlar ve müşteriler için herhangi bir  yaptırım söz 
konusu değildir.  Raymond‟un deyişiyle  yasalaştırma fuhuş yapan kadınları 
sömürüp cezalandırırken fuhuş sektörünün  daha da artmasına hizmet etmekten 
başka bir işe yaramamaktadır. Bu anlamda yasallaştırma kadınların 
borçlandırılarak ülke içi ya da uluslar arası satışı yoluyla ömür boyu bitmeyen 
bir borç sarmalına sokularak (yasalar bir taraftan kadının borçlandırılmasına 
karşı çıkarken uygulamada bu olguyu desteklemektedir) fuhuş sektörünün kontrol 
edilmesinden çok yayılmasına hizmet etmektedir. Bu bağlamda Raymond‟a göre 
yasal gözetim altında olan kadınların sokakta fuhuş yapanlara kıyasla daha az 
sömürüye maruz kaldıkları argümanı  özellikle genelev kapsamında süre giden 
yasa dışı uygulamaların üstünü örtmek için oluşturulan “bir kılıfına uydurma” 
argümandır. Nitekim TC. Fuhuş Tüzüğü örneğinde gördüğümüz  müşteri odaklı 
düzenleme ve yasalar (yukarıda değindiğimiz gibi) etik ilkelerden değil 
toplumsal ahlak ilkelerinden hareket eden kadınların müşterilerden her türlü 
hastalığı kapmasına göz yuman ve prezervatifi “müşteri memnuniyeti” ilkesi ile 
zorunlu tutmayan yasalar olarak kadını değil, erkek müşteriyi korumaya 
yöneliktir (2003: 315-332). Sonuçta Raymond‟un da belirttiği gibi yasal olarak 
kadınların devletin genelev adını verdiği yerlere yerleştirilmeleri denetimsiz 
sokak fuhuşuna itilen kadınlardan, daha az sömürüye uğradıkları anlamına 
gelmemektedir.  

 
 
Sonuç Yerine 

 
Makale‟de devletin kadın ticareti konusundaki politikası, “TC. Fuhuş Tüzüğü ve 
Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele” tüzüğü örneği 
üzerinden ele alınıp irdelenmiştir. Fuhuş Tüzüğü tamamen kadının cinselliği 
üzerinden tanımlanan “ahlaki fuhuş olgusunu” ve toplumsal cinsiyet ayrımının 
kadın‟a yönelik ötekileştirici eril söyleme dayanan tahakküm edici otoriter 
yapısını görünür kılmaktadır. Toplumdaki tüm ilişki biçimleri belli kurumsal 
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yapılar altında nasıl devlet tarafından düzenlenip kontrol ediliyorsa toplumsal 
yaşamda cinsel ilişkilerin düzenlemesi ve kontrolü de devletin farklı kurumsal 
yapıları tarafından devlet tarafından düzenlenir. Örneğin, cinsellik konusunda 
“meşru” ilişkilerin nasıl düzenleneceği, kurum içinde yer alan kişilerin 
oynayacakları roller “aile kurumu” içinde yer alırken, “gayrimeşru ilişkilerin” 
düzenlemesi ve kontrolü ise “fahişelik kurumu” içinde yer alır.  
 Millet‟e göre,  politika denildiğinde geniş anlamda, “bir sistemin sürekliliğini 
sağlamak için uygulanan çeşitli stratejiler” ya da “güçlülük temeline dayanan 
ilişkiler”  -bir grup insanın bir başka grup tarafından yönetilmesi-   anlaşılır 
(Millet,1987: 44-45). Millet, her ne kadar ideal politikayı “başkaları üzerinde 
egemenliğe dayalı ötekileştirici ilişkilerin tamamen ortadan kalkacağı, uzlaşımcı 
ve akılcı ilkelere bağlı bir düzen” olarak tanımlasa da politikanın günümüzdeki 
gerek kavramsal gerekse pratik içeriminin ideal tanımından çok uzakta olduğunu 
belirtir.  Millet, “politika” kavramını kadın ve erkek  arasındaki toplumsal cinsiyet 
ayrımına gönderme yapmak için bir anahtar kavram olarak kullanır. Ona göre, 
toplumsal yaşamdaki kadınlık ve erkeklik normlarının  birbirine karşıt ve dışlayıcı 
kesin kategorilerle tanımlanmış olmalarının yanında değişime direnen bir yapı 
göstermelerinin tek nedeni   toplumca kabul edilmiş politik yapılarda kadınların 
temsil edilmeyişleridir. Nitekim Millet‟e göre  insanlık tarihi boyunca  cinsiyetler 
arasında ezen ve ezilen kavram çiftleri karşıtlığında ortaya çıkan eşit olmayan 
ilişkiler bu temsil edilmeyiş yoksunluğunun sonucudur (Millet, 1987 : 45-47). 
 Bu bağlamda Millet‟in yukarıdaki argümanın izinden yürüdüğümüzde 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin -toplumsal ahlaka sinmiş egemen erkek itaat eden 
kadın resminin- devlet eliyle, kadın bedeni ve cinselliğinin bir hizmet alanına  
dönüştürüldüğü eril sömürüye dayanan genelevler aracılığı ile meşrulaştırılıp 
üretildiği söylenebilir. Tüzükte görüldüğü gibi  devlet fuhuş olgusuna ne evrensel 
etik ilkeler ne insan hakları ne  vatandaşlara tanınan  eşit hak ve özgürlükler ne 
de eşit  adalet ilkesi açısından yaklaşmakta  en başından toplumsal ahlaka 
tutunan cinsiyetçi bir bakış ve hegenomik bir eril  söylem ile sorunu bir ahlak ve 
sağlık sorununa indirgemektedir. 
 Bu nedenle TC. Fuhuş Tüzüğü, devletin  erkek egemen eril bakışının 
sergilenişidir. Devlet, kadını bedeni ve cinselliği üzerinden üretilen eril temsil 
biçimleriyle pasifize etmekte ve bahçıvan misyonuna soyunarak toplumun ayrıksı 
otları olarak nitelendirdiği kadınların toplumdan dışlanmasına meşruluk 
kazandırmaktadır. Buradaki paradoks devletin fuhuş sektöründe çalışan 
kadınları fuhuşa yönlendiren sosyolojik-ekonomik ve psikolojik nedenleri 
görmezden gelerek toplumsal ahlak boyutunda yargılayıp genelev adını verdiği 
yerlere tıkarken kar elde etme güdüsü ile hareket eden kapitalist sistem ile 
uyumlanması ve bir hizmet alanına dönüştürdüğü bu sömürüyü ekonomik açıdan 
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bir rant kapısı olarak görmesidir. Sonuç olarak cinsiyetçi eril söylemin iktidarını 
kuran, üreten ve yeniden üreten devlet kadın bedeninin ekonomik alanda 
üzerinde pazarlıklar yapılan bir metaya dönüştürülmesi olgusuna yalnızca 
aracılık etmemekte aynı zamanda erkekler için bir eğlence ve sosyalleşme 
aracına dönüştürdüğü fuhuşu toplumsal düzenin garantörü olarak sunmaktadır.  
 
 
Notlar 
 

1Varlığı “ruh yer kaplamaz, madde ise düşünmez” olarak birbirinden yalıtık iki ayrı töze indirgeyen 
Descartes (1997: 97), kendisinden sonra felsefe tarihindeki „doğa‟ ve „tin‟ şeklinde gerçekleşecek 
ayrımın mimarı olmuştur. Rorty‟e göre “Kartezyen zihin-beden ayrımı, dünyanın biri fiziksel diğeri 
zihinsel iki ayrı malzemeden oluştuğu sezgisinden doğmuştur. Kartezyen düalizmde yalnızca zihin 
ile beden değil, dünyanın kendisi de zihinsel ve fiziksel dünya olarak ya da maddi ve maddi 
olmayan dünya olarak birbirine indirgenemez iki ontolojik alana bölünmüştür” (2006:xıx). 
2 İlk defa Josephine Butler‟in başını çektiği bir grup feminist   “beyaz köle ticareti” sorununa uluslar 
arası platformda dikkat çekerek kadınların 15 günde bir zorunlu sağlık muayenesinden geçmesi 
uygulamasının temel hak ve özgürlüklere uymayan bir uygulama olduğunu söyleyerek iptalini 
istemişlerdir. 
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Abstract 

 
The article will discuss the theoretic ground and the problems of 
application of the rule "Woman Trade, the Rules that Fornices are Subject 
to and the rules of Struggling with Venereal Diseases that are Caused by 
Prostitution" of  The Turkish Criminal Law which rules the trafficking of 
woman  in Turkey as an example of the approach organizing the trade in 
woman by the government itself and will  bring in to discussion "the 
double standard that relies on gender inequality" of the implications of the 
regulation. How it doesn't accord with  basic human rights and personal 
liberty,  which emerge in the context of the difference of concepts of 
morality and ethic. 
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