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KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ:  

FUHUŞ PAZARI-MERSİN ÖRNEĞİ- 
 

Yrd. Doç. Dr. Neriman Açıkalın
*
 

 

Özet: 

 

Kadına yönelik şiddet, kadının onuru, bedensel bütünlüğü, özgürlüğü, güvenliği ve 

eşitliğine ilişkin ihlaller olarak ele alındığında, toplumsal kurumların tümünün işbirliği 

içinde bu olguyu gerçekleştirdiği görülmektedir. Şiddetin kendisini gösterdiği en güçlü 

yüzlerinden biri olarak fuhuş pazarında kadına yönelik şiddet, bu olgunun görünmez 

kılınması ve normalleştirilmesi süreciyle ortaya çıkmaktadır. Fuhuş olgusunda şiddet 

hem “rıza” kavramı örtüsüyle görünmez kılınmakta hem de toplumun “namus/ahlak” 

sınırlarını aşan kadınlar için her türlü şiddeti “hak ettikleri” ön kabulüyle 

“normalleştirilmektedir.”  

 

Bu çalışmada, “fahişelik” vasfıyla gözden çıkarılabilir ve üzerinde sosyal politikalar 

üretmeye “değmediği” fuhuş pazarında kadına yönelik şiddetin boyutları ele alınacaktır. 

Bu amaçla, Mersin’de sokakta ve genelevde fuhuş pazarında yer alan 44 kadınla yapılan 

derinlemesine görüşme ve gözlemlerin analizi yapılacaktır. Alan araştırmasının verileri 

ortaya koymuştur ki, fuhuş pazarında yer alan kadınlar çocukluklarından, fuhuş 

pazarındaki çalışma koşullarına, fuhuş pazarının ilişki ağlarına ve bu pazarda yer 

almanın kadınlar üzerindeki maliyetlerine kadar bir insanın onuru, bedensel bütünlüğü, 

özgürlüğü, güvenliği ve eşitliğine ilişkin tüm ihlal biçimlerine maruz kalmaktadırlar.  

 

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Cinsiyet Kültürü, Ayrımcılık, Fuhuş 

Pazarı. 

 

 

INVISIBLE FACES OF VIOLENCE AGAINST WOMEN: 

PROSTITUTION MARKET 

-A CASE STUDY IN MERSIN- 
 

 

Abstract: 

 

Considered as the violations against the woman’s dignity, freedom, security, physical 

integration, and equality, violence against the woman is a fact realized by the 

cooperation of social institutions. Violence against the woman comes on the scene in 

prostitution market, one of the most powerful faces of this fact, as a result of 

normalization and being made invisible. Violence in prostitution both comes to a state 

of invisibility by concealing itself behind  the concept of ‘the consent’ and is normalized 

under the pretext that women e cessing the moral limits ‘deserve‘ every kind of 

violence. 

 

                                                           
*
 Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 
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In this study, violence against the woman will be mentioned with all its dimensions in 

prostitution market in which the woman are gave up out of their qualified as prostitute, 

and are not worth for producing social policies for them. For this purpose, it will be 

made analysis of the observations and deep interviews with 44 women in prostitution 

market both in streets and brothels. The data of the field study have showed that the 

women in prostitution market, from their children to working conditions, networks, 

prostitution’s costs on the women, are e posed to all kind of violations against their 

dignity, freedom, physical integration, security and equality.  

 

Key Words: Violence Against Women, Gender Culture, Discrimination, Prostitution 

Market. 

 

Giriş: 

 

Kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet kültürünün eril cins lehine çifte standartlı 

tanımıyla başlar ve toplumun tüm kurumlarında kendini ortaya koyar. Toplumsal 

cinsiyet kültürü, aile kurumundan, eğitim kurumuna, siyaset kurumundan din kurumuna 

kadar işbirliği içinde kadını “ikinci cins” ilan eder. Toplumsal kurumlar bizi “kadın” ya 

da “erkek” olarak “çağırdığında” (Althusser, 1991) susmamız, boğun eğmemiz, itaat 

etmemiz, güzel görünmemiz, sadık, anaç, şefkatlı ya da güçlü, akıllı, hükmeden, boyun 

eğdiren, ezen olmamız gereken özneler olmayı öğreniriz. Diğer bir deyişle, şiddet 

olgusu basitçe, erkeğin cehaleti ya da bir anlık kızgınlığı olabilecek bireysel bir eylem 

değil, toplumsal ve tarihsel bir kurum olarak ataerkil ideolojinin bir yansımasıdır.  Bu 

anlamda, toplumsal ilişkiler iktidar ilişkisidir ve bu ilişki sistematik bir biçimde 

toplumdaki tüm iktidar ilişkileriyle işbirliği içinde varlığını ve egemenliği sürdürür. 

 

Başka bir biçimde ifade edilirse, fuhuş pazarında kadına yönelik şiddet “kutsal” sayılan 

alanlarda kadına yönelik şiddetin bir parçasıdır ve iç içe geçmiş çok boyutlu bir olgudur. 

Ancak, kutsal sayılan alanlardaki kadına yönelik şiddete yönelik kınama ve 

çözümlemeye dair bir dil kullanılırken, fuhuş pazarı içindeki kadına yönelik şiddet,  

henüz toplumsal normlarda, hukukta ya da akademik çevrelerde üzerine konuşulması 

“ahlaki sınırlarımızı” zorlamamızı gerektirdiğinden suskun kalmanın tercih edildiği bir 

alanı oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu alanda kadın cinsel, bedensel, psikolojik, 

toplumsal şiddete “diğer” kadınlar gibi uğramasının yanında, bu şiddeti hak ettiğine dair 

tüm toplumsal kurumların ortak bir oydaşmasıyla toplumsal bir lince de maruz 

bırakılmaktadır. Bu bağlamda, kadının fuhuş pazarında ticarete konu olması demek, 

“hayatta var olma nedenimiz ve ‘onun’ için yaşadığımız ‘namus’unu kaybetmiş olmak 

anlamına gelmektedir. Namus demek, tıpkı kavramın “nomos” olan Yunanca kökeninde 

“yasa, töre, onur” (Nişanyan: 2003) anlamına geldiği gibi hayatımızın anlamı ve düzeni 

demektir. “O” nu kaybettiğimizde yaşamımızın bir anlamının kalmadığı gibi, 

ataerkilliğin kadına yüklediği namus kavramı, “o”nu kaybeden kadını da ölmüş kabul 

etmekte, ya kadının namusundan “sorumlu” erkek tarafından yaşamına son verilmekte 

ya da bu yapılamadıysa ölmüş kabul edilmektedir. Ancak burada önemli olan sadece 

toplumsal norm ve değerin kadına yüklediği bu çifte standartlı namus tanımı değil 

bunun yasalara kadar işlemiş olması, kadına yönelik şiddetten söz edilince “namuslu” 

kadınlara atfen daha çok aile içi şiddet, iş yerinde taciz ya da eşit işe eşit ücret gibi 

konuların akla gelmesi ve açık ya da örtük bir biçimde “namussuz” kabul edilen 
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kadınların şiddete maruz kalmalarının sıradanlaştırılması, normalleştirilmesi ya da 

şiddeti zaten hak ettiklerine dair bir yaygın görüş birliğinin kabul edilmesidir.    

 

“Rasyonel Karar” ve Fuhuş Sektöründe Kadın: 

 

Tarihsel süreçte, kadın bedeninin piyasada satışa konu olması olgusunu anlamlandırma 

biçimleri, günümüzde akademik çevreler ile farklı feminist bakış açıları arasında, 

aralarında ortak bir anlayışın olmadığı son derece tartışmalı bir alanı oluşturmaktadır. 

Kadın ticaretine, seks kölesi, kurban, seks işçisi, kadınların özgürlük alanı olarak bakan 

bu geniş yelpaze içinde (Nanette, 1993; Jeffreys, 1997; Doezema& Kempadoo, 1998; 

Doezema, 2000; Pheterson, 1996; Roberts, 1992; Whelehan, 2001: Raymond, 2004) 

birbiriyle taban tabana zıt anlamlar yüklense de en temel de bu olgu, kadın bedeni ve 

cinselliğinin para ya da çıkar karşılığı diğer bir insan tarafından kullanılması olarak 

tanımlanabilir.  Örneğin, “fahişe”(whore)  kavramı onurunu ve özgürlüğünü satmak 

(Pheterson, 1996:12), toplumsal sınırları aşmak (Nişanyan, 2003:139) anlamlarına gelip 

kadını toplumsal değerleri çiğnemek ve toplumun ahlakını bozmakla damgalarken, aynı 

olguya kadının bedensel, cinsel, ekonomik ve toplumsal sömürüsü (Edwards, 1997:68) 

ve kadına yönelik yapısal şiddet (Wardlow, 2004) bakış açısıyla ele alan yaklaşımlar da 

mevcuttur.  

 

Her şeyden önce belirtmek gerekir ki, kadının fuhuş sektörüyle ya da bizzat kendi 

bedeninin ve cinselliğinin ticarete konu olması “rasyonel bir karar” la olmamaktadır. 

Fuhuş pazarında yer alan kadınlara yönelik şiddet tam da “kendi seçimleri” olmasına 

atıfla başlamaktadır. Rasyonel karar, demek her şeyden önce kadının bu pazarla erken 

yaşta nasıl tanıştırıldığının dinamiklerini görmezden gelmek demektir. Diğer bir deyişle, 

kadınların neredeyse %80 oranında çocukluklarında tanıştırıldıkları bu sektörde, çocuk 

cinsel istismarı ve tecavüzlerini yok saymak demektir. İkincisi, aile içi ve yakın akraba 

çocuk istismarı ve tecavüzlerinin üstünü örtmek demektir. Bir diğeri, kadınların önemli 

bir bölümünün, ilk ticarete konu olmalarının nişanlı ya da eşleri tarafından 

gerçekleştirildiği göz önüne alındığında “aile içi” şiddet ve istismarının üstünü örtmek 

demektir. Bu bağlamda, ne kadının fuhuş pazarında yer alması  “özgür bir seçim”dir" ne 

de fuhuş pazarı “kurbansız bir suç” tur. Diğer bir deyişle, fuhuş sektöründe yer almak 

kadın için “rasyonel bir karar”la değil, çok boyutlu ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve 

kültürel unsurların bir arada işlediği ataerkil toplumsal cinsiyet rejiminin bir sonucudur. 

Kadının fuhuş pazarı içinde bir mal olarak yer alması her şeyden önce kadının insan 

haklarına bir ihlaldir ve kadına yönelik şiddet biçimlerinden biridir. Kadının fuhuş 

pazarı içindeki maruz kaldığı şiddet diğer kadınlık hallerinden bağımsız değil tam tersi 

kadının farklı toplumsal rollerde uğradığı şiddet, ortak bir cinsel politikanın farklı 

alanlarda yansımasından başka bir şey değildir.  

 

Şiddet: 

 

Şiddet kavramı, yasadışı olarak fiziksel zor kullanımına işaret eder. Metaforik 

genişletme yoluyla, birinin itibarını zedeleme anlamında daha hafifi fiziksel edimlere de 

gönderme yapar. İngilizce’de violate (tecavüz etmek/ ihlal etmek) fiili,  violence 

(şiddet)’in ilginç bir tamamlayıcısıdır. Bu bağlamda kendi başına şiddet kavramı, 

fiziksel yol yoluyla sınırlama veya tahrip ve bu fiziksel zorun hukuk ötesi olarak 

değerlendirilmesi birincil anlamlarına sahiptir. Parkin’e göre şiddetin bu anlamı 
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kurumsallaşmış meşruluk sorunlarını ön gerektirir. Daha açık bir ifade ile, burada şiddet 

kullanımı, otorite sahipleri tarafından muhalefete zorunlu bir yanıt olarak haklılaştırılma 

mekanizmalarının kullanılması yerine daha normal olarak kabul edilen yani “olağanüstü 

hal, “ulusal güvenlik yararına alınmış önlemler”, “tutukevleri” gibi sıfatlarla ifade edilir. 

Böylece bu fiziksel zor yasa önünde şiddet olarak adlandırılmaz. Violate   (tecavüz 

etmek/ ihlal etmek) fiili ise, en uygun eşanlamlısını desecrate (kutsal olan bir şeye 

saygısızlık etmek, kirletmek) fiilinde bulur ve burada asli olan şey inançların uç noktada 

kirletilmesi nosyonudur ( Parkin,1989:249-250). 

 

“Kutsal olana saygısızlık eden ve kirleten” kadın, burada “sadık bir eş”, “kutsal bir 

anne” olarak namusuna sahip çıkamamış, onu kirletmiş ve her türlü “meşru şiddeti de 

hak etmiş” konumdadır. Mitler, beslenme, cinsellik, iş, eğitim gibi yaşamın tüm 

alanlarında  “örnek alınacak modelleri” tespit etmektedirler. Kadın ataerkil kutsallık 

anlayışının ortaya çıkışıyla birlikte, dünyevi güç sahibi olan erkek, “iyi-üstün-kutsal”, 

metafizik alanda yer alan kadın, “kötü-aşağı-uğursuz” şeklinde ayrımlaştırılmıştır. 

Ejderha”yla simgelenen şekilsiz olduğu söylenen su, ıslaklık, gece gibi unsurlar, eski 

Çin felsefesindeki ”Yin” tarafında yer alan dişil unsurlardır. Savaşçı erkek tanrı, 

bunlarla yani belirsizlikle mücadele etmektedir. Biçimli, anlamlı bir dünyaya, ancak bu 

biçimsiz, belirsiz, ıslak ve karanlık, aynı zamanda kötü ve tehlikeli yılanın başının 

ezilmesiyle ulaşılabilir (Türköne, 1995:88). Diğer bir değişle, mitler, tıpkı efsane 

sözcüğünün (Arapça, efsun, büyü” (Nişanyan, 2003) anlamı gibi “büyülü bir kehanet 

sözü gibi kendi gerçekliğini yaratabilmek” işlevini yerine getirir. 

 

Böylece, toplumda her bir cins için oluşturulmuş ve o cinse mensup tüm bireylerin ortak 

özellikleri olarak görülen bilişsel yapılar, yani, bilgi, inanç ve beklentiler oluşur. Diğer 

bir deyişle, katı-değişmeyen (stereos) tip-nitelik-’te (typos), kadınlık ve erkeklik 

tanımları netleşir. Böylece, kadın erkek arası ilişkiler artık bireysel ilişkiler olmaktan 

çıkar ve kafalardaki kalıpyargı ya da damgaya uygun bir biçimde ayrımcılık 

(discrimination) içeren bir hale bürünür. 

 

Goffman, damgalanmışlığı, kirletilmiş, değeri düşürülmüş ve sıradanlaştırılmış olarak 

tanımlamaktadır. Link ve Phelan (2001), ise damgayı, etiketleme, kişileri olumsuz 

kalıpyargılarla etiketleme, etiketlenen kişileri “onlar” olarak toplumun kalanından, 

“biz”den ayırma, etiketlenen kişileri aşağı statüde görme ve ayrımcı bir tutum alma ve 

eşitsiz bir konuma yerleştirmekle sonuçlanan birbiriyle ilişkili öğeleri içeren bir süreç 

olarak kavramsallaştırmaktadırlar (Wong&Holroyd&Bingham, 2011). 

 

Toplumsal kültürel değerler önemli olmakla birlikte, fuhuş pazarında yer alan kadınların 

damgalanmasına neden olan özellikleri şu şekilde belirtilmektedir:  Toplumsal 

normlarla çelişir bir biçimde yabancılarla cinsel ilişkide bulunmak, birden fazla 

partnerle ilişkide bulunmak, cinsel ilişki içim para talebinde bulunmak, özellikle kadının 

cinsellikte inisiyatif sahibi olması ve kontrolü elinde bulundurması, cinsellikte “uzman” 

olmak, erkeğin cinsel arzu ve fantezilerini tatmin etme yeteneğine sahip olmak, erkeğin 

cinsel arzusunu çekme amacını belirtir biçimde davranmak. Son yıllarda bu listeye, 

fuhuş pazarında içinde yer alan kadınların, 'saygın topluluk', içinde yer alan 

heteroseksüel  çiftler ve ailelere  (HIV⁄AIDS) gibi hastalıkların bulaşma kaynağı olarak 

görülme özellikleri de eklenmiştir (Wong&Holroyd&Bingham, 2011; Scambler 1997). 
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Böylece, ataerkil kuram erkeğin cinsel iştahının (sexual appetite)  kadınınkinden farklı 

olduğu iddiasıyla (essentialism) (Jeffreys: 1997:198)  genelevler açma, kadını burada 

fiziksel, sosyal izolasyona maruz bırakma, kadın bedenini cinsel iştahının aracı kılma, 

mesleğin bir parçası olarak kadına tecavüz etme, aşağılama hatta erkek yasaların 

desteğiyle kadını öldürdüğünde cezai indirimden yararlanma meşruiyetine hak kazanır.  

 

Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 

(The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women (CEDAW) 

 

Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge,  tüm insanların 

eşitliği, güvenliği, hürriyeti, bütünlüğü ve onuruna ilişkin hakların ve ilkelerin kadınlara 

evrensel olarak uygulanmasına acilen ihtiyaç olduğunu kabul ederek Bildirgeye başlar. 

Bu bağlamda, bildirge, kadınların bedensel bütünlüklerinin korunması, fiziksel, cinsel, 

psikolojik şiddete maruz kalacakları koşulların ortadan kaldırılması, siyasal, ekonomik, 

toplumsal özgürlüklerden yararlandırılmaları, devletin kadına yönelik şiddete önleyici 

tedbirler alması gibi amaçların hayata geçirilmesi gerektiği üzerinde durur. Kadına 

yönelik şiddeti ayrıntı olarak ele alan bu maddelere, bu çalışma bağlamında kadının 

fuhuş pazarında uğradığı şiddet açısından yaklaşılacaktır.  

 

Bildirge, “azınlık gruplarına mensup kadınlar, yerli topluluklara mensup kadınlar, 

mülteci kadınlar, göçmen kadınlar, kırsal veya merkezden uzak topluluklarda yaşayan 

kadınlar, muhtaç kadınlar, kurumlardaki veya gözlem altındaki kadınlar, kız çocuklar, 

engelli kadınlar, yaşlı kadınlar ve silahlı çatışma durumlarındaki kadınlar gibi bazı 

kadın gruplarının şiddete özellikle maruz kalma riski altında bulunduklarından” (UN, 

1993a:183) kaygı duyduğunu belirtmekte ancak bu “savunmasız” olarak da 

adlandırılabilecek bu grup içine kadın ticaretine konu olmuş kadınları eklemektedir. 

Fuhuş olgusu konusunda, akademik çevrelerde olsun toplumsal değer ve norm 

düzeyinde olsun, olguyu ele alma biçimi ya “gönüllü” kadınların “meslek” haline 

getirdikleri ve “özgürlüklerini” kullandıkları bir alan ya da kurtarılması gereken kurban 

yaklaşımıyla olmakta ve olguyu çözümlemekte, dolayısıyla kadının bu olgu içindeki 

konumu ve statüsünü sorgulamaktan ve kadını hem ikincil kabul etmenin bu olgunun 

ortaya çıkışında hem de bu olgu dolayısıyla kadını bir kere daha ikincilleştiren ve 

değersizleştiren sonucuyla konuya bakmayı körleştirmektedir.  

 

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 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
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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). 

 

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-
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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 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.  

 

Tehdit Etme, Zorlama veya Özgürlükten Keyfi Olarak Yoksun Bırakma: 

 

Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirgenin birinci maddesi, 

kadına yönelik şiddeti tanımlayarak başlar, “bu Bildirge’nin amaçları bakımından 

kadınlara yönelik, şiddet ister kamusal ister özel hayatta olsun bu tür eylemlerle tehdit 

etme, zorlama veya özgürlükten keyfi olarak yoksun bırakma dahil olmak üzere, 

kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar veya acı verme sonucu doğuran veya bu 

sonucu doğurması muhtemel olan, cinsiyete dayalı her türlü şiddet eylemi anlamına 

gelir” (UN, 1993a). 

 

Şiddetin bu tanımının belki de en sorunlu olduğu alanlardan biri fuhuş pazarında kadına 

yönelik şiddette ortaya çıkmaktadır. “Zorlama”, “tehdit” ya da “özgürlükten keyfi 

olarak yoksun bırakma” eylemlerinin belirlenmesi fuhuş sektörünün erkek aktörlerini 

oluşturan devlet, patron, dost ve müşteri ayaklarıyla ataerkil ideoloji”nin yüz akıyla bu 

sınavı geçmesine yol açmaktadır. “Namuslu/namussuz kadın” ayrımının başladığı tarih 

öncesi dönemden günümüze kadar gelen tartışmalar kadının fuhuş pazarında 

gönüllü/zorunlu bulunmasının ayırıcı bir özellik olduğu üzerinde durmuştur (Nanette, 

1993; Jeffreys, 1997; Doezema& Kempadoo, 1998; Doezema, 2000; Pheterson, 1996; 

Roberts, 1992; Whelehan, 2001). Ancak, “namus” kavramı kurgusu ve bunun kadın ve 

erkek için çifte standartlı tanımlanma biçimleri üzerinde durulmaması gerektiği örtük 

bir toplumsal oydaşma ile kabul edilmiştir.  

 

Kadınların dışarıda olsun genelev koşullarında olsun, kendisini “sermaye” olarak gören 

ve maksimum karı hedefleyen patronları ya da dostları tarafından açık ya da örtük bir 

biçimde kaba güç, tehdit ile özgürlüklerinden alıkonuldukları görülmektedir: 

 

“Burada sömürülüyoruz, patronların baskısı altındayız, rahat hareket 

edemiyoruz, asker gibiyiz, cezaevi gibi burası, içerisi yarı açık 

cezaevi, revir kapalı cezaevi, hiçbir yere kıpırdayamıyoruz... (50 

yaşında, lise mezunu, genelevde çalışıyor) 
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Fuhuş pazarında kadına yönelik şiddetin tanımı son derece tartışmalı bir alanı 

oluşturmaktadır. COYOTE, ICPR, IPDC, PLAN, ECP, ERA
*
 (Jenness:1993:3) gibi 

uluslar arası alanda örgütlenmiş bazı kuruluşlar kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığını 

reddetmekte ve önemli olanın bu pazar içindeki kadın sömürüsünün önlenmesi ve 

çalışma koşullarının iyileştirilmesi olduğu üzerinde durmaktadırlar. Bu nedenle de, 

yasal çerçevede meslek hakları ve çalışma koşullarının düzenlenmesi gereken bir alan 

olarak “seks işçiliği” kavramının kullanılması gerektiğini ileri sürmektedirler. Böylece, 

“duygusal iş” kategorisinde profesyonel bir kariyer mesleği haline gelecek  (Kempadoo, 

1998:5) ve “fahişe” gibi aşağılayıcı ve onur kırıcı bir dilin de bırakılmış olacaktır. Diğer 

taraftan, WHISPER, UN, CATW
†
  gibi kuruluşlar ise,  çalışma koşulları ve kadınlar 

üzerine kullanılan aşağılayıcı dilin ortadan kaldırılmasından bağımsız olarak fuhuş 

pazarının temel sorununun ataerkil yapının kadın üzerindeki kontrolü ve istismarı 

olduğunu ileri sürmektedirler (Jenness:1993:77; Jeffreys: 1997:305). Bu bağlamda, 

erkek cinselliği toplumsal olarak yapılandırılmış, zor kullanma ve cinsel terör yoluyla 

oluşturulmuş politik bir içeriğe sahiptir. Stoltenberg’e göre, “erkek-olmayan” olarak 

tanımlanan kişiler üzerinde evrensel bir ikincilleştirme ve aşağılama olmadan, erkek 

cinsine ait sınıfa kişisel üyelik fikri bir anlam ifade etmezdi” (Jeffreys, 1997:218). 

 

Kadının fuhuş pazarı içinde yer alması tartışmalarını bu sektörde yapılacak 

iyileştirmelerin ve aşağılayıcı dilin bırakılmasına sıkıştıran yaklaşım, şiddeti neredeyse, 

sadece kaba güç, açık tehdit ya da özgürlükten mahrum bırakmak olarak ele 

almaktadırlar. Rousseau’nun “en güçlü gücünü hak, boyun eğmeyi de ödev biçimine 

sokmadıkça hep egemen kalacak kadar güçlü değildir” ifadesinden de anlaşıldığı gibi, 

yönetilenlerin gözünde belli bir meşruluğu olmayan hiçbir iktidar varlığını uzun süre 

devam ettiremez. Meşruluğu elde eden iktidar ise, kendini çepeçevre saran bir imgeler, 

inançlar sistemi yaratarak kişilerin iktidar ilişkilerini kendisinin saptadığı yönde 

algılamalarına yol açar (Boetie, 1987:83). Böylece iktidarın sardığı imgeler ve inançlar 

sistemi, fuhuş sektörünün büyümesini kadının ekonomik yoksulluğuyla açıklamaya 

giriştikçe, fuhuş pazarının motoru olan müşteriyi de “hayırsever” (Raymond 1998; 

Raymond 2003) ilan etmeye koyulacaktır. Ataerkil çifte standart, yoksulluk 

açıklamasının arkasına, fuhuş yapan kadının lükse, ve kolay para kazanmaya yatkınlığı, 

tezini ekleyerek fiziksel, ekonomik, cinsel, duygusal olarak sömürdüğü ve şiddet 

uyguladığı kadını,  “davranışsal yoksulluk” damgasıyla, ahlaksız (immoral activity)  ilan 

ederek bir kere daha şiddete maruz bırakacaktır.  

 

Şiddet her zaman kaba bir güç ve zorla kendini göstermez, şiddetin en güçlü biçimi 

kişiyi gönüllü kul haline getirmektir. Gönüllü kulluk/kölelik olgusunu kadının şiddeti 

içselleştirme biçimiyle aşağıdaki alıntı ortaya koymaktadır:  

 

“Son bir senedir buradan çıkmayı düşünüyorum, benim niyetim ev 

almak bile yoktu işin içinde, benim borcumun bittiği gün, 

sıfırlandığı gün pılımı pırtımı toplayıp çekip gitmekti, patronum ikna 

etti beni, “on sene” dedi, “haybeye çalıştın, bir sene de kendin için 

                                                           
* COYOTE( Call off Your Old Tired Ethics), ICPR(International Committee for Prostitutes’ Rights), 

IPDC(International Prostitution Documentation Center), PLAN (Prostitution Laws Are Nonsense), ECP(English 

Collective of Prostitutes), ERA (The Equal Rights Amendment). 
† WHISPER(Women Hurt in System of Prostitution Engaged in Revolt), UN(United Nations), CATW(The Coalition 

Against Trafficking in Women). 
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çalış” dedi, “ee ben ne anladım bu çekilmeden, çekildin deyince 

temelli çekileceksin, şu son altı yedi  aydır bir hedefim var, hem 

borcu bitirip hem birikim yapmak (34 yaşında, genelevde çalışıyor, 

lise mezunu) 

 

Aşağıdaki alıntı ise, kadınlara yasal olarak tanınan izin günlerini kullanamamalarının 

zor ya da baskı yoluyla değil, izne çıkmamanın sanki kadının bir kararı imiş gibi 

koşulların dayatıldığında kadını zorla izne göndermekten men etmekten (alıkoymaktan) 

daha şiddet içerikli bir düzen kurulmuş olmaktadır: 

 

“...üç kere intihar girişiminde bulundum...Artık son zamanlarda hiç 

intihara başvurmuyorum, artık kendi kendime resmen Pollyannacılık 

oynuyorum, takmıyorum hiçbir şeyi, diyorum, olabildiği yere kadar, 

ben kendime bir gün verdim, o günü hedeflemişim,  o güne kadar 

yolumdan şaşmayacağım, gerekirse iznime gitmem, ileride ömür boyu 

tatil yaparım, (Çiçek, 34 yaşında, genelevde çalışıyor, lise mezunu) 

 

 

Dayak, Hırpalama, Evlilik İçi Tecavüz, Kadın Ticareti, Fahişeliğe Zorlama, Cinsel 

Suistimal: 

 

Kadınlara yönelik şiddetin, bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdakileri içerir biçimde 

anlaşılması gerekir: 

(a) Dayak ve hırpalama, ev halkına dahil olan kız çocuklarının cinsel suistimali, 

drahoma bağlantılı şiddet, evlilik içi tecavüz, kadın cinsel organını sakatlama veya 

kadına zarar veren diğer geleneksel uygulamalar, eş haricinde (ev halkına dahil) 

kişilerce uygulanan şiddet, sömürüyle bağlantılı şiddet dahil olmak üzere aile içinde 

meydana gelen fiziksel, cinsel veya psikolojik şiddet; 

(b) Tecavüz, cinsel suistimal, iş yerinde, eğitim kurumlarında veya diğer yerlerde 

meydana gelen cinsel taciz ve sindirme, kadın ticareti ve fahişeliğe zorlama dahil olmak 

üzere genel olarak toplum içinde meydana gelen şiddet; 

(c) Nerede olursa olsun devlet tarafından işlenen veya göz yumulan fiziksel, cinsel veya 

psikolojik şiddet (UN, 1993a).  

 

Daha çok fiziksel şiddete atıfta bulunarak açıklanmaya çalışılan kadının fuhuş pazarında 

uğradığı şiddet yerine kadına yönelik şiddet olgusuna bir bütün olarak bakan ve kadının 

fuhuş pazarında yer alma süreci içinde aile içi şiddet ve kadının aile içindeki ikincil 

konumu ve statüsünün önemini gösteren bir çözümleme biçimi hem şiddetin farklı 

boyutlarını anlamaya hem de kadının ticari bir mal haline getirildiği fuhuş olgusunun 

ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerilerinin getirilmesine ışık tutacak nitelikte 

olacaktır.   

 

Diğer bir deyişle, ahlaki zaaf, lükse düşkünlük, örgün eğitimden ve disiplinli bir yaşamı 

sürdürecek kişilik özelliklerin yoksun olma gibi yoksulluk kültürü tezinden destek 

alarak fuhuşun nedenlerini açıklayan yaklaşımlar ataerkil ideolojinin toplumda “hak 

eden,” “bulunduğu konuma müstehak” (Jütte,1994; Murray, 1996) olan kadın imgesi 

yaratma girişimlerinden başka bir şey değildir. Ancak yapılan çalışmalar göstermektedir 

ki, kadına yönelik şiddet toplumsal yaşamın tüm alanlarında iç içe geçmiş bir biçimde 
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varlığını sürdürmektedir. Bu çalışmanın alan araştırması veriler de göstermektedir ki, 

kadınların % 67.5’i parçalanmış ailelerden gelmektedir. Bu çalışmanın verilerinin de 

ortaya koyduğu gibi, fuhuşun en önemli nedenlerinden biri kadın pazarlamacılarının 

sermaye arayışlarında kız çocuklarının savunmasızlığından yararlanmalarının payı son 

derece önemli bir yer işgal etmektedir. Bu savunmasızlık, çocukların duygusal 

yoksunluk hissini istismar etme biçiminde kendini göstermekte, diğer bir deyişle 

fuhuşun başlangıç nedenlerinden en önemlisini duygusal şiddet oluşturmaktadır. Buna 

en açık veri, kadınların fuhuş pazarına ilk girişlerinin, %72.5 oranıyla sözde 

“güvenlikleri” erkekler olan nişanlıları, eşleri ya da erkek arkadaşlarının duygusal 

suistimali ve güveni kötüye kullanma süreciyle başlamış olmasıdır.  Uluslar arası da 

araştırmalar göstermiştir ki, fuhuş pazarında yer alan kadınlar çocukluklarında cinsel 

şiddet kubanı olmuşlardır. San Francisco’da  fuhuş pazarında yer alan 130  kadınla 

yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, kadınların %57’si çocukluklarında cinsel istismara, 

%49’u ise fiziksel saldırıya maruz kalmamışlardır. Uluslar arası araştırmaların üzerinde 

görüş birliği olduğu önemli olgulardan bir diğeri de, çocukların bu pazara girme yaş 

ortalamasının 14 olduğu üzerinedir (O’Connor And Healy 2006). 

 

Dokuz ülkede ( Kanada, Kolombiya, Almanya, Meksika, Güney Afrika, Tayland, 

Türkiye, A.B.D. ve Zambiya)  854 fuhuş pazarında bulunan kadınla yapılan görüşme 

verilerine göre, kadınların %71’i fiziksel şiddete maruz kaldıklarını, %62’si ise fuhuş 

pazarı içinde tecavüze uğradıklarını belirtmişlerdir. %89’u bu pazardan ayrılmak 

istediklerini, ancak başka bir hayatta kalma stratejilerinin olmadığını ifade etmişlerdir. 

Bu anlamda fuhuşu normalleştirmek ve yoksul kadınlar için makul ve mantıklı bir 

yaşam stratejisiymiş gibi göstermek bu pazardan kurtulmak isteyenleri görünmez 

kılmaktan başka bir işe yaramamaktadır (Farley, 2004:1095). Bu pazarda, kadının 

tecavüze uğramasını “işin bir parçası” olarak gören hukuksal ve normatif düzenlemeler 

böylece kadının uğradığı cinsel şiddetin de üstünü örtmektedir. Diğer bir deyişle 

kadınlar, “ücretli tecavüz”e (Farley, 2004:1100) uğramakta, hukuk kurallarının da 

desteğiyle müşteri kadına tecavüzü kendinde bir hak olarak görmekte, hatta “ücretsiz 

tecavüz” edilebilir bir kadın grubu olarak algılanmaktadırlar. 

 

“Fuhuş pazarındaki kadına tecavüz ve fiziksel şiddet sıradan ve normaldir” algısına bu 

pazarda kadının maruz kaldığı şiddetin bedensel, cinsel, duygusal şiddet biçimleriyle 

kadını nasıl kuşattığına sokakta yaşayan kadının müşterisiyle yaşadığı aşağıdaki olay 

tipik bir örnektir:  

 

“...gördüm... şiddet de gördüm müşteriden, Konya’daydım, üç 

erkekle gittim, üç kişiyle gittim, iki kişi kalacaktı, gir-çık 

yapılacaktı, yani bir kere görüşüp çıkılacaktı, o zaman da ilk 

defa dağa çıktık, ... daha önce Niğde’de falan araba işine 

gidiyordum, arabanın içinde görüşmek, arabanın içinde oluyor 

yani, Konya’da gittim işte, iki kişiyle kaldım, üçüncü kişi dedi 

ki, onların parası verilmişti, dağa çıktık, üçüncü kişiyle kalma 

durumu yok, ve bana dedi ki, “ben seninle kalacağım”, dedim 

“parasını ver kalayım”, gayet normal olarak, sessiz sakin,  bana 

dedi ki, “ben para vermem, ben seninle öyle beraber olsam ne 

yapacaksın” dedi,  artı iki kişi daha geliyor, beş kişi olacaklar, 

beynimde şimşekler çaktı ve aklıma ilk yaşadığım olay geldi, ilk 
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tecavüze uğradığım olay geldi, beş kişi...arabanın içinde bayağı 

bir dellendim ben yani… (23 yaşında, ilkokul iki terk, sokakta 

çalışıyor). 

 

Kadınların, “müşteri memnuniyeti” ilkesinden hareketle hertürlü cinsel yolla bulaşan 

hastalığa karşı korumasız çalıştırılmaları da insanın bedensel bütünlüğüne ve kişi 

güvenliği hakkına ihlal olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

“Sağlık açısından biz Allah’a kalmış vaziyette çalışıyoruz, kondom 

kimse kullanmaz, istediğin zaman, “ben lastik mi s... ceğim” diyor 

adam, bir de o zaman boşalmaları da geç oluyor, altta bizler eziyet 

çekiyoruz,..” (45 yaşında, okumaz-yazmaz, genelevde çalışıyor). 

 

Yaşama Hakkı,  Eşitlik Hakkı,  Özgürlük ve Kişi Güvenliği Hakkı 

 

Kadınların siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya herhangi başka bir alanda 

tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden eşit olarak yararlanma ve bunların eşit 

koruması altında olma hakları vardır. Bu haklar diğerlerinin yanı sıra şunları kapsar: 

(a) Yaşama hakkı; 

(b) Eşitlik hakkı; 

(c) Özgürlük ve kişi güvenliği hakkı; 

(d) Kanun önünde eşitlik hakkı; 

(e) Tüm ayrımcılık biçimlerinden azade olma hakkı; 

(f) Ulaşılabilecek en yüksek fiziksel ve ruhsal sağlık standardı hakkı; 

(g) Adil ve elverişli çalışma koşulları hakkı; 

(h) İşkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye veya 

cezalandırmaya maruz bırakılmama hakkı (UN, 1993a). 

 

Kadınların “fahişe” olarak maruz kaldıkları toplumsal dışlanma, ayrımcı tutumlar ve 

aşağılanma, bu pazarda yer alan kadınların yaşam alanlarını son derece daraltmaktadır:  

 

“Toplum bizi çok yadırgıyor, orospu diyor, toplumun gözünde küçük 

görüyorlar, insan yerine konmuyoruz, söz hakkın olmuyor...” (55 

yaşında, okuma yazma bilmiyor, dört çocuk annesi, genelevde) 

“Toplum nasıl tanımlar, vebalı bir hastalık gibi görüyor, toplumun 

gözünde biz fahişeyiz, etrafa zarar veren insanlarız… (30 yaşında, 

ilkokul mezunu, genelevde çalışıyor) 

 

CEDAW toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti, kadınların erkeklerle eşit hak ve 

özgürlüklerden faydalanabilmelerini engelleyen bir ayrımcılık türü olarak tanımlamıştır 

(UN, 1993a; UN, 1993b). Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının eğitim olanaklarından 

yararlanabilmesinin toplumsal değer ve normlar ile hukuki yollarının güvence altına 

alınması, istihdam olanaklarının yaratılması ve bu alanda kadına yönelik ayrımcı tutum 

ve yasaların ortadan kaldırılması, sağlık olanaklarına ulaşılabilirliğin sağlanması, 

siyasette ve karar verme mekanizmalarında kadının konumunu ve statüsünü güvence 

altına alan yasal ve yasal olmayan düzenlemeleri getirilmesini gerektirmektedir. Ancak, 
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bu formel alanların yanında, örneğin sağlık olanaklarına ulaşabilmek kadar kadının 

kendi bedeni ve cinselliğinin kontrolünü eline alabilmesi ya da eğitim olanaklarına 

ulaşabilmiş bir kadının liyakata uygun olarak cinsiyet ayrımcılığı gözetilmeden 

kariyerinde ilerleyebilmesi ya da kamusal alanda kadının tacize uğramasını 

engelleyici/caydırıcı yasal düzenlemelerin ve erkek egemen cinsiyet kültürünün 

değişmesine yönelik toplumsal değişimi sağlayacak adımların atılması gerekmektedir. 

Diğer bir değişte, toplumsal cinsiyet eşitliği, yasalar, toplumsal değerler ve kadının 

kendi hayatı üzerinde karar verebilme “gücü” bulabilmesinin olanakları bir arada 

sağlanarak gerçekleştirilebilir.  

 

   Fuhuş pazarında kadına yönelik şiddet, kadının toplumsal yaşamın tüm alanlarında ve    

kurumlarında maruz kaldığı ikincilleştirme ve şiddet biçimlerinden bağımsız 

işlememektedir. Bu bağlamda, kadına yönelik şiddetin en önemli göstergelerinden biri 

de bakire/ bakire olmayan kadın ayrımı yaparak kadın bedeni ve cinselliği üzerindeki 

ataerkil ideolojinin gücü ve iktidarıdır. Ataerkil ideolojinin onay vermediği bir biçimde 

bekaretini kaybetmiş bir  kadının yeri artık “namuslu” bir toplum içinde yaşamasına da 

izin vermemekle sonuçlanmaktadır:  

 

“Ailemin bana olan güvenini sarstım, annem beni o dul-yetim 

maaşıyla okuturken, ben onun bütün duygularını öldürdüm yani,  o 

bana güveniyordu ya, “kızım okuyacak, ben ona güvenirim, bir şey 

yapmaz o... özgürlüğü, ailemin bana güvenmesini sarstım...o güveni 

sarstım... sevdim işte, izin almadım, gittim buluştum,  birleştim, 

kızlığım bozuldu diye de korkudan eve gitmedim, insan işte nasıl, 

korku... bizim nedir korkumuz, Türkiye’de kızlık, o bakireliğe önem 

vermesi, bakirelik çok önemlidir Türkiye’de, neymiş işte, “aaa, aman 

aman aman kız değilmiş, gördünüz mü” işte, bu lafları duymamak için 

eve gitmedim, evlendim, nikahlanmadım, kıymıyordu, demek onun 

amacı da başkaymış, sonra millete özendir, “aa, işte bu nereden 

geliyor böyle eli kolu dolu, bunun neyi var, bizim de olsun”“işte onlar 

bu işi yapıyorlar, biz de yapalım”, “biz de bir yılda köşe oluruz”(40 

yaşında,  kırk yaşında, lise terk, genelevde çalışıyor). 

Hiçbir pazarın talep olmadan ayakta kalamayacağı gerçeğinde hareket edildiğinde fuhuş 

pazarına talep yaratan müşterilerin görmezden gelinmesi tam da ataerkil ideolojinin bu 

pazarın devamlılığından sağladığı ekonomik ve ekonomik olmayan yararları ortaya 

koymaktadır. Fuhuş pazarının ekonomik kazancını, patronlar, dostlar açık sömürü 

yoluyla elde ederken erkek olan devlet vergi sistemi yoluyla bu sektörden 

beslenmektedir. Bu pazarda müşteri rolünde yer alan erkek toplumsallaşma süreci 

içinde, ataerkil ideolojiye uygun olarak, kadın bedenini cinsel haz aracı olarak para 

karşılığı sömürmeyi öğrenir ve normalleştirir. “pazarlık” ve ekonomik gücü oranında, 

müşteriye sadist kadına da mazoşist roller biçilir.   Böylece, bir bedene para ya da zor ve 

baskı kullanma yoluyla zarar vermek, cinsel olarak sömürmek erkeği, insan olma 

niteliklerinden azade ederken ataerkil ideoloji tarafında ters orantılı bir biçimde, bu 

sömürüyü gerçekleştirdiği oranda da “çapkın”, “güçlü”, “iktidar sahibi”  nitelikleriyle 

egemen toplumsal cinsiyet kimliğini yenide üretir. Bu toplumsal cinsiyet kimlikleri, 

kadına yönelik ayrımcı bir tutumun gelişmesine neden olarak, talep eden tarafı 

masumlaştıran bir dille “normal bir tüketici” ve  fuhuş pazarını da bu tüketici için 
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eğlence ve eğitim aracı haline getirir. Kadınların eşitlik, özgürlük ve kişisel güvenlik 

hakkı sadece yasalarla sağlanamaz. Eski Türk Ceza Kanunu’nun 438. maddesinde yer 

alan  “iffetli/iffetsiz” kadın ibaresi 1990 yılında kalkmış olmasına karşın toplumda 

egemen cinsiyet kültürünü değiştirmeye yönelik bir çabanın olmaması kanunların 

uygulanırlığını da güçleştirmektedir. Erkek için namus kavramını egemenliği altındaki 

eşi, kızı, annesi ve haklayı geniş aileye doğru açarak, kadın olan ikinci  derece 

akrabaları, iş arkadaşları ve komşuları ve hatta sokaktaki kadın üzerinde açık ve zımnı 

bir biçimde söz söyleme ve hüküm verme yetkisi olarak tanımlayan ataerkil yapı, kadın 

için namusu ve cinselliği “kendisinden sorumlu erkeğin kontrol ve denetimine 

bırakmıştır. Böylece, erkek çocuk doğduğu andan itibaren kadının ikincilliğini 

sıradanlaştırır ve normalleştirir, aynı ergenlik yaşına geldiğinde genelevi bir eğitim ve 

deneyim yaşama aracı olarak gördüğü gibi. Bu bağlamda, erkek egemen cinsiyet 

kültürünü yeniden üretip yasalarda yapılan sözde kadın lehine değişiklikler kadının 

eşitliğine yönelik etkili bir yol olarak görülmemektedir.  

Devletin Kadına Yönelik Şiddeti Önleyici Tedbirler Alması :  

 

Fuhuşun akademik alandaki tartışması en temelde yasaklayıcı, düzenleyici, serbest 

bırakıcı ve cezalandırıcı yasaların getirilip getirilmemesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

(Jeffreys, 1997; Jenness, 1993; Pheterson, 1996;  Roberts, 1992; Sanders, 2005) 

Türkiye’de fuhuş olgusu konusunda “düzenleyici” bir yasal uygulama yürürlükte olup, 

temelde yasal kontrol altında olmasının kadınların can güvenliği ve ekonomik 

sömürülerinin önlenmesinin amaçlandığı belirtilmekte birlikte, düzenleyici uygulamalar 

kadının ikincil toplumsal statüsünü onaylayan ve yeniden üreten bir erkek hukuk 

düzeninin yansımasıdır. T.C. Fuhuş Tüzüğü’nde “erkeğin biyolojik ve toplumsal 

ihtiyacı” olarak tanımlanan genelevlerin varlık nedeni, M.Ö. 600’de ilk genelevin 

“mucidi” olan Solon’un “azgın genç adamların cinsel iştahlarını doyurdukları yer” 

(Roberts,1992:16)   olarak tanımlamasından yüzyıllar sonra bile değişen bir şey 

olmadığını göstermektedir; ya da Ortaçağ’da, ataerkil ideolojinin ikiyüzlülüğüyle 

fuhuşun “gerekli bir kötülük” (Roberts, 1992:74) görülmesi bugün de yasalar tarafından 

kadına yönelik şiddet olarak kabul edilmeyen, hem yok sayılan ancak aynı zamanda 

erkeklerin “ihtiyaçları” için varlığının kaçınılmazlığı da kabul edilen “en karlı” 

sektörlerden biri olmaya devam etmektedir. Hatta adı sadece “seks endüstrisi” ile anılan 

bazı ülkelerde fuhuş bir “kalkınma stratejisi”(Farley,2004:1088) olarak ele alınmaktadır. 

 

Türkiye’de uygulanan düzenleyici fuhuş politikasının kadınları ne kadar koruduğu son 

derece tartışmalıdır. Kadınların ekonomik olarak sömürüsü “borçlandırılmaları” yoluyla 

gerçekleşirken, sözde sağlık kontrolleri “müşteri memnuniyeti” ne takılmaktadır:  

 

“Dokuz buçuk milyar borcum var, Diyarbakır’dan çıkarken dört 

milyardı, Antep’e giderken sekiz milyar oldu, bir arabayla gelip 

alıyorlar bir milyar borç yazıyorlar, her şey katlanıyor... borç bana 

verilmiş bir para ödemem lazım, tövbe etmek istiyorum, çıkmak 

istiyorum, yarıcı çalışıyorum, borcumuz varsa elimize para geçmez, 

hepsi onundur, mesela beş yüz milyon borç alıyorum o bir milyar 

oluyor, buranın kuralı böyle...” (34 yaşında, orta iki terk, üç çocuk 

annesi, genelevde çalışıyor). 

 



Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu 

27-28 Nisan 2012, Ankara 

 

200 
 

“Şeker hastalığım var, astımım var, prezervatif müşteri istemiyor, biz 

istesek geri çıkıyor, mecburen kullanamıyoruz... bizim yaptığımız iş 

“gönüllü tecavüz”, alkollüsü, kokanı, pisi, terlisi her türlüsü geliyor, 

oğlum yaşında biri gelince sinirlerim iyice boşalıyor, ortalama 

müşteriyle kalma süremiz beş dakika.” (34 yaşında, orta iki terk, üç 

çocuk annesi, genelevde çalışıyor). 

 

Fuhuşu düzenleyici politikalar, fuhuşun varlığının kaçınılmazlığı ön kabulünden yola 

çıkarak, müşterilerin kadınlara kolayca ulaşmaları, kadınlar tarafından bulaşıcı hastalık 

kapma risklerinin en aza inmesi, müşterilerinin can ve mal güvenliklerinin 

sağlanabildiği kontrollü ortamların oluşturulması, bir “mal” olarak gençlik, güzellik, 

müşterinin farklı tercihleri v.b. unsurlar göz önüne alınarak kadınlar için ortalama bir 

“piyasa değeri”nin belirlenmesi sayesinde müşterilerin aldatılma riskinin en aza inmesi 

gibi erkek egemen toplumda son derece işlevsel bir öneme sahip olmaktadır. Aynı 

düzenleyici politikalar, kadın bedeninin erkeğin ekonomik gücü ve statüsü 

doğrultusunda bir mal olarak kullanılabilirliğine ilişkin toplumsal değer ve normları 

toplumsallaşma süreci içinde yeni kuşaklara aktarmakta ve fuhuşun normal, sıradan, 

kaçınılmaz olarak görülmesine hizmet etmektedir. Diğer bir deyişle, fuhuşun yasal hale 

getirilmesiyle müşteri-patron-dost/kadın arasındaki ilişkide kadın, efendinin kölesini 

koruduğu kadar korunmaktadır. Millet’e göre, fuhuş kadının eşyalaştırılması sürecidir. 

Müşteri gücünün en üst noktasına, kadını bir nesne, bir eşya, bir köle gibi cinsel tatmini 

için kullandığı anda ulaşır (Millet, 1987:40). Küçüklüğünden beri erkek deyince bildiği, 

kaba, gaddar, bencil, zorba olmak ve birtakım şeylere sahip olmaktır. Penisini tılsımlı 

bir şey olarak görmesi bu nedenle doğaldır. Penisi, onun çevresindekileri ezmesine 

yarayan bir araç ve aynı zamanda toplum içindeki yerini belirleyen bir simgedir. 

Cinselliği otomatik olarak güç ile, kendi zevki ile, oysa tam anlamıyla bir nesne olarak 

gördüğü karşısındakinin ise acısı ve aşağılanması ile bağlayarak düşünür. … gücün 

başlıca araçlarından biri paradır; çünkü kadını satın alan paradır ve ekonomik 

bağımlılık, manevi alanda olduğu kadar maddi alanda da zorbalık temeline oturtulmuş 

bir sistemde kadının köleliğini belirleyen bir simgedir (Millet, 1987:38-39). 

 

Sonuç: 

 

Fuhuş pazarında kadına yönelik şiddet, asla tek başına cinsel şiddet biçimiyle ele 

alınamayacak kadar çok boyutlu bir içeriğe sahiptir. Genel anlamda, kadına yönelik 

şiddet, cinsiyete dayalı ayrımcı tutumla başlar ve kadın ve erkek arasında eşitsiz güç 

ilişkilerinin yansıması olarak ortaya çıkar. Temelde, egemen cinsiyet kültürünün sonucu 

olarak toplumdaki “kadınlık” ve “erkeklik” tanımlarına bağlı olarak yapılan ve kadına 

“ikincil/zayıf,” erkeğe “üstün/değerli” atıflarıyla giydirlen toplumsal roller ve bu 

rollerin, eğitim kurumdan aile kurumuna ekonomi kurumundan kitle iletişim araçlarına 

kadar tüm toplumsal kurumlarda uygulanmasıyla hayata geçer.  

 

Kadını dövmek, sindirmek, tehdit etmek, korkutmak, aşağılamak, sosyal yaşamdan izole 

etmek, cinsel ve bedensel bütünlüğüne zara vermek ve kontrol etmek, taciz ve tecavüze 

maruz bırakmak, erkeğe üstünlük ve şiddeti cesaretlendirici yasalar yapmak ya da 

kadını yasalarla koruyormuş gibi yapıp ataerkil şiddeti yeniden üreten toplumsal 

değerlerin devamına olanak sağlayıcı uygulamalardan kararlı bir biçimde 
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vazgeçmemek,  kadına yönelik şiddetin sadece birkaç görünür yüzüdür ve şiddet bir 

insan hakları ihlalidir. 

 

Kadına yönelik şiddetin en güçlü biçimde hayata geçtiği alanlardan biri olan fuhuş 

pazarında kadına yönelik şiddet, hem kadınların şiddeti “hak ettikleri” üzerine egemen 

toplumsal değerlerle hem de yasalarda bu alanda bulunan kadınların görünür kılınması 

sorunlarıyla mücadele etmek zorundadır. Fuhuş pazarına kadınların düşürülmesine 

neden olan ve kız çocuklarını savunmasız bırakan toplumsal değerler ve yasalar 

değişmeden fuhuş pazarından kadınların “kurtarılması” ya da yasalarla çalışma 

koşullarının iyileştirilip can güvenliklerinin sağlanması örtük bir toplumsal oydaşma ile 

fuhuş pazarının “erkek iştahı ve ihtiyacı” için önlenemez/vazgeçilemez olduğunun 

kabulunden başka bir anlama gelmemektedir. Diğer bir deyişle, kadına yönelik şiddet 

olgusunda ve özellikle de fuhuş pazarında yer alan kadına yönelik şiddette, şiddetin 

hukuksal ve normatif tanımı konusunda çözümlemelere ihtiyaç olduğu görülmektedir.   

Kız çocuklarının cinsel istismar ve tecavüzünün, bekaret ve namus anlayışının, eğitim 

olanaklarına ulaşamamalarının, erken yaşta evliliklerin kız çocukların bu pazara 

düşmesinde ve savunmasız bırakılmasında son derece önemli etkileri olduğu göz önüne 

alındığında, koşulları değiştirmeden ve eşitlikçi bir toplumsal cinsiyet anlayışı politikası 

ortaya koymadan fuhuş pazarı binyıllardır olduğu gibi binyıllar daha kadınları 

sömürmeye ve şiddete maruz bırakmaya devam edecektir.  
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