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Öz 
Zana Briski’nin ve Ross Kaufman’ın yönettiği 2004 tarihli belgesel film Born into 

Brothels: Calcutta’s Red Light Kids, Hindistan’ın Kalküta kentindeki genelev mahallesinin 

(Sonagachi) çocuklarını konu edinmektedir. Filmde yoksulluk, fuhuş, toplumsal eşitsiz-

lik, toplumsal hareketliliğin zayıflığı gibi birçok tema yer almaktadır. Bu çalışmada Born 

into Brothels: Calcutta’s Red Light Kids’in genelev gettosu ile ilgili yansıttıklarının sos-

yolojik tartışmalar etrafında analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, önce ata-

erkil sistemde fuhşun meşrulaştırılması üzerinde durulmuş; ardından genelev mahalle-

sindeki çocukların dezavantajlı konumlarının nedenleri ifade edilmiştir. Sonagachi’de 

doğan çocuklar küçük yaşlardan itibaren çalıştırılmakta, fuhuş pazarında kendilerine 

düşen rolü yerine getirmeye zorlanmaktadırlar. Eğitim imkânlarından mahrum kalmala-

rı toplumsal hareketliliğe olanak vermemektedir. Sonagachi’de doğmak kelimenin tam 

anlamıyla “damgalanmak” anlamına gelmektedir. Film yoksulluğun, ötekilik, damga-

lanma, marjinal sektör olgularıyla olan bağını ortaya koyması açısından önem arz et-

mektedir. Sonagachi’nin çocukları, toplumsal eşitsizlikten çok fazla pay almaktadır; aile-

leri tarafından bir “sigorta” olarak görülmektedir. Çocukların marjinal sektörde çalış-

maktan kurtulması için ne aileler ne de devlet bir çaba harcamaktadır.  Filmin sosyolojik 

olarak tartışılması, özellikle yoksulluğun miras bırakılması konusuna ışık tutabilme 

imkânı tanımaktadır. Bu bağlamda, çalışmada öncelikle Sonagachi’nin kadınlarının 
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dünyasından bahsedilmiştir. Ardından üç kategori altında çocukların uğradığı çocukla-

rın uğradığı yoksulluk ve damgalanmaya değinilmiştir. Ailenin çocukları bir sigorta ola-

rak görmesi, çocukların hayatında değişimden uzak hale getirmektedir. Eğitim imkânla-

rından yoksun olma toplumsal hareketliliğe fırsat tanımamaktadır. Damgalanmanın çe-

şitli biçimlerine maruz kalan çocuklar toplumsal dışlanma ile karşılaşmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Born into Brothels: Calcutta’s Red Light Kids, Çocuk İstismarı, 

Fuhuş, Yoksulluk, Toplumsal Damga 

 

Abstract 
Born into Brothels: Calcutta's Red Light Kids (2004), directed by Zana Briski 

and Ross Kaufman, is a documantary movie subjects children of “red light district” in 

the city of Kolkata (India). There are many themes in the movie such as the poverty, 

prostitution, social inequality and the the weakness of the social mobility. In this study, 

it is aimed to analyze what film reflects around the sociological debates. In this direction, 

first it is focused on the patriarchal system’s legitimation of prostitution, then expressed 

the causes of children’s disadvantaged status in the red light district. Children born in 

Sonagachi are worked from an early age, they are forced to fulfill their role in the prosti-

tution market. Their lack of educational opportunities does not allow social mobility. 

Born in Sonagachi literally means “to be stigmatized”. Film is important in terms of re-

vealing that poverty’s bond with “otherness”, “stigma”  and “marginal sector”. Children 

of Calcutta takes too much share from social inequality; they are seen as an “insurance”  

by their families. Neither families nor the state make an effort to get rid of the children 

working in the marginal sector. Sociological discussions of Born into Brothels: Calcutta's 

Red Light Kids is helpful to crytallize the legacy of the poverty. In this context, the study 

first mentions the world of Sonagachi's women. Then, under the three categories, child-

ren's poverty and stigmatization is addressed. The fact that the family defines their 

children as an insurance makes the future of the children distant from any change. Lack 

of educational opportunities does not allow social mobility at all. Children who are 

exposed to various forms of stigmatization face social exclusion. 

Keywords: Born into Brothels: Calcutta’s Red Light Kids, Child Abusing, Prostitu-

tion, Poverty, Social Stigma 

 

GİRİŞ 

Zana Briksi ve Ross Kaufman’ın ortak 

yazıp yönettiği, “En iyi Belgesel Film” dalında 

Akademi Ödülü sahibi Born into Brothels: 

Calcutta’s Red Light Kids (Kalküta’nın Çocukla-

rı, Zana Briski ve Ross Kaufman, 2004) genel 

ev, fahişelik, kuşaklar arası miras bırakılan 

yoksulluğun toplumsal değer ve normları 

nakletmesi temaları açısından oldukça etkile-

yici bir belgesel filmdir. Hindistan’ın en bü-

yük “red-light district”i olan Kalküta- Sona-

gachi’nin tüm motifleriyle, sefalet içerisinde 

yalpalayan hayat dolu çocuklarıyla, bulanık 

ve kumlu fuhuş seremonileri çarpıcı bir şekil-

de seyirciye aktarılmaktadır. Zana Briksi ge-

nelev gettosuna giriş mücadelesinin ve yerle-

şikleşmesinin iki seneyi bulduğunu dile ge-

tirmektedir. Ziyaretçiden çıkıp bir “sakin”e 

dönüşmeden Sonagachi’nin tüm noktalarına 

nüfuz edemeyeceğini belirtmektedir. Bu pro-

jenin ve belgesel filmin amacının kapalı kapı-

lar ardındaki gerçekliğe ulaşmak ve müm-

künse orada yaşayan insanlara yardım ede-

bilmek olduğunu belirtmektedir (“Born Into 

Brothels Companion Curriculum”, tarih yok). 

Briksi esas olarak gettonun “çalışan” kadınla-

rına ulaşmak istemiş, hayatlarını fotoğrafla-

maya çalışmış, fakat çocukların ilgisi ve me-

rakı odaklandığı grubu değiştirmesine yol 

açmıştır- zira çocuklar daha fazla bilgi topla-

yacak “çevikliğe” ve tutkuya da sahipler-. 

Yardım kuruluşlarının da katkılarıyla çocuk-

lara fotoğrafçılık dersi vermeye başlamıştır. 

Çocuklar Sonagachi hakkında oldukça “pana-

romik” bakmayı sağlayacak cesaret dolu kare-

ler çekmiştir. 
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Belgeselin iki grup arasında net bir 

ayrıma vardığını tespit etmek mümkündür. 

Gettonun mağdurları ve bu mağduriyetin 

dışında kalanlar olmak üzere iki ayrı tabaka 

ile karşılaşmaktayız. Bir tarafta sömürüye 

uğrayan kadınlar ve çocuklar, diğer yanda 

onları sömüren erkekler ve ötekileştiren getto 

dışı dünya yer almaktadır. Kadınların hayatı 

pamuk ipliğindedir; erkeğe para temin etmez-

se darp edilebilir, öldürülebilir. Küçük yaş-

lardan itibaren kendisini “sergilemeye” ve 

müşteri bulmaya zorlanmışlardır. Çocuklar 

cinsiyetlerine uygun tahsis edilen bir biçimde 

çalışmaya başlamadan evvel “geri hizmette” 

çalışmaktadırlar. Kız çocukları ev işleriyle, 

erkek çocuklar müşterilerle ilgilenmektedir. 

Aileleri kendileri için farklı bir gelecek kur-

maya çalışmamaktadır. Akıbetleri bellidir; 

“yasa dışı” bir hayata doğmuşlardır. Erkekler 

ise bu fuhuş ticaretinin alıcısı ve satıcısı ko-

numundadır. Mahallenin emniyet kuvvetleri 

ve hukuk tarafından kendi haline bırakıldığı 

görülebilmektedir.  

Bu çalışmada Born into Brothels: 

Calcutta’s Red Light Kids’in odak noktasına 

aldığı olgu, genelev mahallesinde çocuk ol-

manın muhteviyatı üzerine tahlilde bulun-

maktır. Bu amaç doğrultusunda, ilk etapta 

Sonagachi’nin ve genel olarak fahişeliğin 

normalleştirilmesinin nedenlerinden bahse-

dilmektedir. Ataerkilliğin fahişelik tarifesi 

fahişeliği meşrulaştıracak ideolojinin inşasını 

gerektirmiştir. Böyle bir ideoloji kadınların 

tüm varlığını yoksunlaştırarak onları erkekle-

rin “dizginlenemeyen” bedensel hazları için 

bir araç haline getirmektedir. Çalışmada ar-

dından gettonun çocukları üzerinde durul-

maktadır. Çocuklar ailelerinden yoksulluğu 

ve yasa dışı işleri miras almaktadır. Sonagac-

hi’deki esas görevlerini üstlenmeden önce 

farklı işlerde çalışmak mecburiyetindedirler. 

En temel insani gereksinimlerden uzakta açlık 

sınırında bir hayat sürdürmektedirler. Eğitim 

imkânlarından mahrum oluşları onları çıplak 

halde genel ev mahallesine “zincirlemek-

te”dir. Hastalığın ve “pis” olanın referansıdır-

lar; “kusursuz” ötekidirler.  

1. Fuhuş Gettosunun Kadınları  

Kalküta’nın fuhuş gettosunun çarpıcı 

bir tasvirini sunan film, yönetmenin de dile 

getirdiği üzere proje aşamasında gettonun 

kadınlarını “belgelemek” istemiştir. Kadınla-

rın çekingen, bıkkın, yer yer saldırgan tavırla-

rı, bu belgelemenin çocuklara yönelmesine 

neden olmuştur. Fuhuş gettosunun bir “neşe” 

vadetmesini beklemek elbette safdillik olacak-

tır; fakat filmde kadınların çok daha “şanssız” 

bir hayat yaşadıkları tüm çıplaklığıyla görül-

mektedir. Kadınların hayatları her zaman risk 

altındandır; Avijit’in annesi satıcısı tarafından 

yakılarak öldürülmüştür. Kochi’nin annesi 

yaşadığı talihsiz olaylar sonrası köprüden 

atlayarak intihar etmeye çalışmış, intihar son-

rası ruhsal sorunlar çekmeye başlamıştır. Göz-

lerini açtıkları, küçük yaştan itibaren çalıştı-

rıldıkları bu gettoda bedenlerini başkalarının 

tasarrufuna terk etmeye zorlanmakta, elde 

ettikleri “kazanç” gasp edilmekte, açlık sını-

rında yaşamaktadırlar. Kadınların cinsel bir 

nesne olarak “kurumsal” hale getirilmesi, 

kadının bedeninin kimliğinden, varoluşun-

dan, özgünlüğünden ayıklayarak, bir haz 

temin etme aracına dönüştürülmesi anlamına 

gelmektedir. Kadının bedeni başkalarına karşı 

“açık ve hazır” olarak belirlenir; zevk alma 

aparatı gibi kullanılarak kadın düşüncelerin-

den, duygularından ve kişiliğinden koparıl-

maktadır (Fredrickson&Roberts, 1997: 175). 

Fuhuş olgusunda kadın bedensel, 

psikolojik, ekonomik sömürü aracıdır ve süre-

cin işleyişinde kadın haricindeki kişiler, yani 

patron, satıcı, müşteri sahneden “buharlaşa-

rak” tüm “düşkünlüğü” kadına yüklemekte-

dir. Erkekleri ayartan, şehvet düşkünü, şey-

tan, düzenbaz, azgın tanımları tarih boyunca 

erkeklerin “ihtiyaçlarını” temin etmekte kul-

landığı kadınların her türlü kullanımını ve 

aşağılanmasını da meşrulaştırmaktadır. 

Gour’un anlattığına göre, Puja’nın annesi 

babası tarafından içki parası vermediği için 
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dövülmektedir. Avijit’in annesinin satıcısı 

tarafından öldürülmesi kayıtlara “mutfak 

kazası” olarak geçmiştir ve adli makamların 

bu cinayet üzerinde durmayacağı aktarılmak-

tadır.  

Sonagachi’deki kadınların ölümün 

eşiğindeki hayatları, bir erkek mutabakatının 

ürünüdür. Erkekler, bu kadınların yok olma-

larının müeyyideler doğurmadığının farkın-

dadırlar; bu farkındalığı ataerkilliğin fahişe-

lerle alakalı olarak kurduğu ideolojiden 

edinmektedir. Fuhuş olgusunun toplumda 

kaçınılmaz olduğunu savunan bu ideoloji bir 

tasnif yaparak; kadını bulaşıcı hastalık kayna-

ğı, bağımlı, tembel, şehvet düşkünü bir “meş-

rebe” layık görürken; fuhşun erkekler için 

zararsız bir eğlence, doğal bir ihtiyacın gide-

rilmesi, cinsel eğitim aracı, terapi olarak nor-

malleştirilmesine hizmet etmektedir. Bu mit-

ler şu şekildedir:  

* Fahişelik kurumu erkeğin libidinal 

dürtülerine hizmet eden bir araçtır. Buna göre 

erkek-kadın libidoları arasında bir farklılık 

mevcuttur ( Roberts, 1992: 16; Cabezas, 1998: 

81, Jeffreys, 1997: 197-198). Erkeklerin dizgin-

lenmesi müşkül olan ve giderilmesi zaruri 

olarak görülen cinsel ihtiyaçları mevcuttur. 

Fuhuş bu ihtiyacı “sistematik” olarak karşıla-

yan kurumdur. 

* Fahişelik toplumda taciz ve tecavüz-

leri engellemektedir. Buna göre, eğer cinsel 

ihtiyacın giderilmesini temin eden kadınlar 

olmazsa namuslu kadınlar ve çocuklar zarar 

görecektir (O’connor & Healy, 2006: 11). Böy-

lece fuhuş erkeğin tabiatında yer alan cinsel 

karmaşasının yaratacağı tahribata set çekecek 

bir tampon vazifesi görmektedir. Bu minval-

de, aslında kadınların da güven ve huzur 

dolu bir hayat sürdürmeleri için fuhuş elzem-

dir.  

* Fahişelik erkek için cinsel eğitim 

aracıdır. Genelevler, erkeğin cinsel eğitiminin 

“mektebi” olarak sıradanlaştırılır (Jeffreys, 

1997, 214-215). Cinsel deneyimin fazlalığı, 

erkeğin kudretinin bir timsalidir. Genç erkek-

ler, erkeklik kulübüne kabul edilmek için 

heteroseksüel bir cinsel ilişki yaşayıp, mera-

simim tamamlamak zorundadırlar ve fahişe-

lik onlara bu hizmeti en koşulsuz bir biçimde 

sunmaktadır.  

* Fahişelik erkeğe psikolojik sağaltım 

hizmeti vermektedir. Erkeğin dizginlenemez 

libidosunun “teskin” edilmesini saplayan 

fahişelik, eril tahakkümün kadınlara biçtiği 

“geri hizmet” rollerinin bir uzantısıdır. Nite-

kim hane içi emek, çocuk bakımı gibi kadının 

asli vazifeleri gibi fahişelik de toplumun sahih 

aktörlerinin yaşamının kolaylaştırılması ve 

erkeklik vazifelerini daha “istikrarlı” yapma-

larını sağlamak içindir. Ayrıca fahişelerin 

“eğlendirme” hizmetleri “kafa dağıtma” sağ-

layarak erkeğin her alandaki performansını 

artıracaktır. 

* Fahişelik tembel, bağımlı, kaderci ve 

umutsuz kişilik özellikleri gösteren, yenilikle-

re uyum sağlayamayan,  kendini yetersiz ve 

değersiz gören ama açgözlü kadınlar tarafın-

dan yerine getirilir (Cabezas, 1998: 81; Kem-

padoo, 1998: 6; Pheterson, 1996: 9; Bul-

lough&Bullough, 1996; Jeffreys, 1997: 27-29).  

Fahişeliği karakter özelliklerine indirgeyen bu 

anlayış, kadınların çok para kazandığını, an-

cak patolojik nedenlerden bu parayı elinde 

tutamadığını, boşa harcadığını, bu sebepten 

hırsızlık yapacak potansiyeli taşıdığını da ileri 

sürmektedir. Böyle bir anlayış, fahişelerin 

şiddete maruz kalmasını uygun görebilir ve 

bu durumu “ilahi adalet” itikadı çerçevesinde 

yorumlayabilir. 

Bourdieu’nun belirttiği üzere, top-

lumsal düzen, amacı, üzerine temellendiği eril 

tahakkümü tasdik etmek olan devasa bir ma-

kine gibi işlemektedir. Bu makine kendini 

yansız gibi dayatmaktadır. İşgücünü cinsiyet-

çi olarak bölmektedir; erkeklere ayrılmış top-

lanma ve pazar yerleri ile kadınların ev içeri-

sinde tutulması mutlak bir dikotomi içinde-

dir. Söz konusu dikotomi aracılığıyla hükme-

dilenler, hükmedenlerin kategorilerine “do-

ğalmış” gibi bakmakla yükümlü hale getiril-

mektedir. Erkeklik hiçbir tartışmaya yer bı-

rakmaksızın “kendiliğinden olan” tarz üze-

rinden kendini dayatmaktadır. Erkeğin tüm 

“ethos”u; beden dili, kelimeleri, bakışları, 
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düşünme ve eyleme biçimi, hiçbir özel norm 

kurma gayretine girmeksizin kendini dayat-

maktadır (Bourdieu, 2014).   Avijit’in aktardığı 

üzere müşteriler bazı evlerde kurulan içki 

sofralarında vakit harcadıktan sonra kızlara 

gitmektedir Gettonun sakinleri müşterilerin 

“memnuniyeti” ve dolayısıyla ödeme yapıl-

masına uygun görülmek için çaba harcamak-

tadırlar. Evler erkeklerin gereksinimlerini 

karşılamak üzere şekillenmiş bir şantiyeye 

benzemektedir. Kız çocukları “işe çıkmadan” 

önceki hayatlarında evlerin işlerinden sorum-

luyken, erkek çocukları fuhuş pazarında pa-

ranın teslim alınmasına yönelik görevlere 

yakın bir terbiye sürecinden geçmektedir. 

Sokaklar seyirliktir; kadınlar müşterileri için 

yan yana dizili bir şekilde kendilerini sergiler. 

Shanti, yattıkları odayı ikiye ayıran bir perde 

olduğunu, öteki tarafta olan bitenle böylece 

ilgilenmediklerini, annesi “çalışmaya” başla-

dığında çatıda oyun oynadıklarını söylemek-

tedir.  Evler fuhuş ile füzyona uğramıştır, 

kaynaşmıştır ve ondan ayrı tarif edilemez hale 

dönüşmüştür.  

2.Sonagachi’de Çocuk Olmak 

Born into Brothels: Calcutta’s Red Light 

Kids’in odağına aldığı kahramanlar çocuklar-

dır. Gelecekleri angaryalar, eğitim imkânla-

rından yoksunluk ve damgalanmalar dolayı-

sıyla yoksullukla ipotek altına alınmıştır. 

2.1. Bir “Sigorta” Olarak Doğmak 

Kalküta’nın çalışma kampında, eğer 

yetişkin erkek değilseniz çalışmak zorundası-

nız. Erkeklerin ihtiyaçlarının giderilmesi, ada-

letsiz şartların gaddarlığını kamufle etmekte-

dir. Kız çocukları bedenlerini satacakları ana 

kadar yalnızca sıralarını beklemezler; sömü-

rülmenin değişik biçimlerine yazgılı olarak 

doğmuşlardır. Kochi fahişeliğe başlayacağı 

güne kadar, üst kattaki kadının ayak işlerin-

den mesuldür; kadının bulaşıklarını yıkar, 

yerleri temizler, çay yapar. Eğer istenirse ge-

cenin tehlikelerine göğüs gererek pirinç ve 

köri almaya gitmesi gerekir. Başka türlü bir 

hayatı merak etmektedir; eğer eğitim alsaydı 

hayatının daha güzelleşeceğini belirtmektedir. 

Her sabah saat 4’te kalkmakta, dinlenmek 

nedir bilmemektedir. Biraz “mızmızlandığın-

da” ise gettonun sakinleri ona “işe yaramaz 

biri” olduğunu hatırlatmaktadır.  

Sonagachi’nin çocukları marjinal sek-

törün çeşitli kulvarlarında çalıştırılmaktadır. 

Çocuk işçiliğinin nedenleri beş temel faktörle 

açıklanabilmektedir; yoksulluk, eğitim ve 

toplumsal normlar arz faktörleri, aile işletme-

leri ya da piyasada çocuk işgücüne olan talep 

ise talep faktörleri olarak adlandırılmaktadır     

(ILO, 2007: 15).  Avijit’in aile panoraması onu 

erken yaşlardan itibaren çalışmaya ipotekli 

kılmaktadır. Resim yapmayı seven ve kutu-

larca başarı madalyasına sahip olan Avijit, 

dışarıda olup bitenlerin yarattığı tahribatı iç 

dünyasında filtrelemeye çalışmış yetenekli ve 

zeki bir çocuktur. Uyuşturucu bağımlısı olan 

babası, çocukların yanında esrar içerken, bay-

gın gözleri ve cılızlaşmış bedeni ile kameraya 

yansımaktadır. Avijit babasının geçmişinde 

itibar edilen biri olduğunu, artık kimsenin 

onu umursamadığını söylemektedir. Eğitimi 

konusundaki umutsuzluğunu “yaşayacak 

kadar paramız bile yok” diyerek nakletmek-

tedir. Kızlara gitmeden evvel evlerindeki içki 

sofrasında “eğlenen” erkeklerin para ödeme-

lerini sağlama yükümlülüğü içerisinde kendi-

sine biçilen istismarın zorluklarına katlanma-

ya çalışmaktadır.  

Azgelişmiş toplumlarda doğacak ço-

cukların “potansiyel işgücü” olarak görüldü-

ğü tespit edilmektedir. Çocuğun bir üretim 

aracı olarak kullanılmasının yoksulluk kısır 

döngüsüne yol açacağı ortadadır. Çocukların 

kazanç elde etmesi kısa dönemde ailenin yok-

sulluğunun azaltılması hedefini taşır –ki bu 

kazancın aile tarafından hangi amaçlarla kul-

lanıldığı tartışma konusudur-. Fakat eğitim 

kurumlarından diploma/ehliyet sahibi olma-

larına çaba harcanması yerine kazanç kaynağı 

olarak kullanılan çocuklar, eğitim yoluyla 

elde edebilecekleri donanımdan ve nitelikler-

den yoksun kalmakta; böylece yüksek gelir 
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getiren işlerde çalışma şanslarını yitirmekte-

dir. Bu, sosyal bilimler literatüründe “yoksul-

luk kültürü” tartışmalarını açmaktadır ki bu-

rada ele alınan belgesel itibariyle vurgulan-

ması gereken unsur, ekonomik yoksulluktan 

farklı bir biçimde aile içinde çocuklara aktarı-

lan değerler, aile içi ilişkiler, harcama örüntü-

leri ve zamanı kullanma biçimidir (Lewis, 

1966: 19).  Yoksulluk kültürüne ait, ebeveynle-

rim çocuk terki, alkol ve uyuşturucu kullanı-

mı yaygınlığı, nikahsız yaşama, erken yaşta 

çocukların okul terki ve çocuklardan haneye 

gelir getirecek iş beklentisi (Lewis, 1971: 

XXV), çocukların “meritokratik” toplumlara 

özgü belge/diploma sahibi olmak için çaba 

harcaması yerine, günlük yaşam kaygıları için 

mücadeleye yöneltmektedir. Bunun da en 

önemli sonuçlarından biri gelecekte nitelikli, 

profesyonel ve göreli olarak daha yüksek 

gelirli mesleklere ulaşma olanaklarını yitirme-

lerdir. Genelev gettosunda doğmanın esas 

dramı bu gettoda güçsüz/bağımlı bir yaşama 

gözünü açan bir kız çocuğu olarak doğmaktır. 

Kochi, babaannesiyle yaşadığını, annesinin 

kendisine bakmadığını, ablası engel olmasa 

babası tarafından çoktan satılacağını belirt-

mektedir. Kochi, sokaktaki “sergi içtima-

sı”nda yerinin hazır olduğunu ve bu durum-

dan çok endişelendiğini belirtmektedir. Kochi 

“onlardan biri” olmak istememektedir. Zana 

Briski’nin belirttiğine göre, Kochi çekingen ve 

yumuşak başlı bir kız olduğu için birisi onu 

fuhşa zorlayacak olursa direnemeyecektir. 

Puja ile ilgili olarak ise “büyük büyükannesi 

fahişeymiş, büyük annesi fahişeymiş, annesi 

fahişeymiş. Ama onların ortamı çok daha iyi 

durumda bulunuyor. Aile brahman ailesi, en 

üst tabakada yer alıyor. Karnını doyuruyor, 

üstü başı düzgün< Fakir olmadığı açıkça 

ortada, ama sonuçta yine de fahişe olacak.” 

demektedir. Gour, Puja’nın babasının annesi-

ni içki parası vermediği için dövdüğünü, Puja 

için bir çaba harcanmazsa er ya da geç sokak-

lara düşeceğini, uyuşturucu kullanmaya baş-

layacağını ve insanların parasını çalacağını 

söylemektedir. Puja, Suchitra’nın çok baskı 

altında olduğunu, evlerindeki tüm kızların 

sokağa düştüğünü, o yüzden sokağa çıkmak-

tan bile korktuğunu dile getirmektedir. Suc-

hitra’nın teyzesi, sırtından bir an evvel para 

kazanmak için yeğenini çalıştırmak üzere 

Bombay’a götürmek istemektedir.  

Ailelerin çocuklarını fuhuş pazarında 

çalıştırma hususundaki iştahları “çocuk” 

mefhumuna bakış açılarıyla doğrudan ilintili-

dir. Yoksulluk kültürü açısından çocukların 

geleceğe yatırım, sigorta, potansiyel işgücü 

olarak görülmesi yaygındır. Bir güvenlik aracı 

olarak planlanan bu çocukların sadakatini 

tesis etmek için bir ideoloji kurgulanmıştır. 

İdeoloji çocuğun nankörlük etmemesi, şük-

retmesi, ebeveynlere kafa tutmaması üzerine 

bina edilmiştir. Yoksulluk kültürü değerleri-

nin içselleştirildiği ve yaşatıldığı yerlerde, 

“çocuk çocukluğunu hiç yaşayamaz”. Çocu-

ğun ailenin geçimi ve geleceği için bir sigorta 

haline dönüştüğü bu kültürde, çocuk için 

hayatında oyuncak, okula gitmek ya da oyun 

oynamak yer almaz, sadece itaatkâr bir bi-

çimde üzerine yüklenen sorumlulukları yeri-

ne getirmesi beklenmektedir  (Lewis, 1971: 1-

2).    Söz konusu “poliçe” ideolojisinin fuhuş 

gettosunda yaşayan kız çocuklarını, marjinal 

sektörde çalışan diğer çocuklardan daha ür-

kütücü bir kareye sıkıştırdığı görülmektedir. 

İnsanlık onuruna aykırı bir işe zorlanmaları-

nın yanında “şeref yoksunu” olmakla damga-

landıkları da aşikârdır.  

Fotoğraf çekmek bu minvalde çocuk-

lara huzur ve mutluluk kaynağı temin etmiş-

tir. İlk defa angarya olmayan bir “iş” ile karşı-

laşarak onu hayata temas etmenin bir nirengi 

noktası olarak kabul etmişlerdir. Gour fotoğ-

rafçılığı kötü ve zor yaşam koşullarını duyu-

rabildiği için sevdiğini belirtmektedir. Avijit 

ise fotoğrafçılığın insanın gerisinde bir şey 

bırakmayı sağladığını düşünmektedir. 

Huizinga’ya göre oyun, maddeden, iktidar-

dan, bağlamlardan, gündelik hayatın rutinli-

ğinden uzaklaşmak ve tine kavuşmak demek-

tir. Oyun estetik algılama yeteneğinin muhte-

viyatı olan ritim ve armoni ile doludur. “ 

Oyun bu hayattan kaçarak, kendine özgü 

eğilimleri olan geçici bir faaliyet alanına girme 
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bahanesi sunar” (Huizinga, 2006: 25).  

2.2. Eğitimin Eksik Belgeleri 

Toplumsal hareketlilik, kişilerin top-

lumsal konumlarındaki ve statülerindeki 

olumlu veya olumsuz değişiklikleri ifade 

etmektedir. Diğer deyişle, kişi ya da grupların 

ekonomik, sosyal ve politik pozisyonlarındaki 

önemli değişiklikler demektir (Parkin, 1973). 

Anne babadan alınan avantajlı ya da dezavan-

tajlı miras, bireysel çabadan ve doğuştan ge-

len kabiliyetlerden çok daha etkin bir serma-

yedir; bu durum kamusal adaletin fiiliyata 

geçmesi önündeki en büyük bariyerlerden 

biridir. Kamusal adaletin temin edilebilmesi-

nin yolu ebeveynlerin mesleğine, etnik köke-

nine, ekonomik, sosyal ve kültürel sermayesi-

ne, dini aidiyetine ve mezhebine dayalı bir 

toplumsal hareketlilik repertuarının ortadan 

kalkmasına bağlıdır. Adam kayırma, rüşvet, 

doğuştan gelen imtiyazların olmadığı liyakate 

dayalı bir toplum adaletin tarif edilmesine 

emsal olarak dile getirilebilir (Young, 1994). 

Born into Brothels: Calcutta’s Red Light Kids’te 

toplumsal hareketlilik “sıfır yılı”ndadır, post-

apokaliptik dönemindedir. Zana Briski’ye 

göre, eğitim almazlarsa çocukların hiçbir 

şansları bulunmamaktadır. Kayıt işlemleri 

oldukça zahmetli ve zorluklarla dolu olarak 

geçmektedir. İlk önce aileleri ikna etmek ge-

rekmektedir; onlar belli ki sigortalarını, ka-

zanç kaynaklarını kaybetme ihtimalinden 

dolayı mutsuzlar. Diğer yandan fuhuş getto-

sunda doğan bir çocuğun “başaracağına” 

ilişkin hiçbir inançları bulunmamaktadır. 

Muhtemelen çocuklar için tahayyül edilen bu 

“boş hayal”lerin doğuracağı maddi kaybı 

hesaplamaktadırlar.  

Zana Briski eğitim görmeyen kız ço-

cukları için okul arayışına girmektedir. Ona 

göre, okul bulmanın bu kadar zor olması anne 

ve babaların “suçlu” olmasıyla doğrudan 

bağlantılıdır; zira ya fahişeler, ya uyuşturucu 

ya da kaçak alkol satmaktadırlar. Briski’nin 

Katolik okulunda karşılaştığı tutum bu çocuk-

lara yönelik normatif tutumun özeti niteliğin-

dedir. Okulun eğitmen rahibelerine, “Onlar 

için iyi okullar bulmaya çalışıyorum, ama asıl 

sorun yatılı bir okul bulmak zorunda olmam. 

Çünkü aksi halde genelev mahallesine dönü-

yorlar ve kızlardan biri çoktan fuhşa zorlandı 

bile. Bu çocuklar ondan kurtulmak istiyor. 

Onları kabul edecek bir okul var mı? Çünkü 

sanırım insanlar seks işçilerinin çocuklarıyla 

ilgilenmek istemiyor.” demiştir.  Rahibelerden 

biri soğuk bir üslupla, “Doğru dürüst bir yer 

bulamazsın.” der; ardından diğer rahibeye 

bakarak “Kim bunları almak ister?” demiştir. 

Pierre Bourdieu’ya göre, eğitim ku-

rumu sınıflar arasında toplumsal sınırı çizen 

bir “Maxwell cini”dir. Maxwell, az ya da çok 

hareketli tanecikler arasında bir cin olduğunu 

tahayyül etmektedir. Bu cin, hızlı tanecikleri 

ısısı artan bir kaba, en yavaşlarını da ısısı aza-

lan bir kaba koymaktadır. Okulun farklılıklara 

dayalı düzenini koruyan da bu minvalde bir 

cindir. Birbirine eşit olmayan kültürel serma-

yeyle donanmış öğrenciler arasındaki farkı 

korumaktadır. “Daha kesin bir biçimde söy-

lemek gerekirse, bir dizi ayıklama işlemi ara-

cılığıyla, miras yoluyla, kültürel sermayeye 

sahip olanları, bu sermayeden yoksun olan-

lardan ayırır. Yetenek farklılıkları ise miras 

edinilen kültürel sermayeye göre oluşan top-

lumsal farklılıklardan ayrılamayacağından, 

eskiden var olan toplumsal farklılıkları böyle-

ce ayakta tutar” (Bourdieu, 2005: 36-37).  

Okul, bir sıralama, “hizaya” getirme, 

ayrıştırma mekanizması olarak işlemektedir. 

Kochi’nin okula kaydedilmesi sırasında yaşa-

nanlar, çocukların maruz kaldığı zorluklara 

ilişkin çarpıcı bir tasvirdir. Okul görevlisi, 

“Onu neden yatılı okula veriyorsunuz?” diye 

sormaktadır. Kochi’nin babaannesi torununun 

eziyet dolu hayatını, çok erken kalkmak zo-

runda olduğunu, sürekli ev temizliğine gitti-

ğini aktarır. Görevli, “Buraya kabul edilecek 

olursa bundan sonra evinize daha az para 

girecek.” der; ardından annesinin nerede ol-

duğunu sorar. Kochi’nin annesi duygusuz bir 

ifadeyle oturmaktadır. Babaanne, kadının 
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yaşadığı dramatik olaylardan sonra (çocukla-

rını kaybetmiştir, intihar girişiminde bulun-

muştur) birtakım sorunlar yaşamaya başladı-

ğını dile getirmiştir; tuhaf davranmaktadır, 

eskisi gibi değildir. Zamanla düzeleceği telki-

niyle psikolojik tedavisi tamamlanmıştır. Gö-

revli, başvuru belgelerinin (fotoğraf, okul 

notları vb.) tamamlanması durumunda değer-

lendirme yapacaklarını, fakat değerlendirme-

nin olumlu olup olmayacağı hususunda ga-

ranti veremeyeceğini belirtir. Kochi her ba-

kımdan dezavantajlı konumdadır. Kendisini 

bir an evvel satmak isteyen bir babaya, yaşa-

dığı buhran dolu hayat neticesinde travma 

geçirmiş bir anneye, “kriminolojik” bir mira-

sa, yoksulluğa,  fuhuş gettosunun kirine bu-

laşmıştır. Okul kendisini kabul etme konu-

sunda gönülsüzdür, işi yokuşa sürmektedir. 

Diğer deyişle, Kochi’nin dünyası “eksik belge-

ler” tarafından abluka altına alınmıştır.  

Bourdieu’ya göre, eğitim sistemi, be-

lirli bir kültürel gelenek içerisinde sosyalleş-

meyi sağlamaktadır. Toplumsal sınıf ilişkile-

rini yeniden üreterek kültürel sermayenin 

eşitsiz dağılımını pekiştirmektedir. Ayrıca 

eğitim sistemi aktardığı kültürel mirası yücel-

terek toplumsal yeniden üretim işlevinin göz-

lerden kaçmasına ve yanlış tanınmasına kat-

kıda bulunmaktadır (Swartz, 2011: 265). Kochi 

ve diğer çocuklar için durum daha vahimdir. 

Eğitim siteminin “ayrıştırma” misyonuna bile 

dâhil olmayan bir totaliter dışlanmanın parça-

sıdırlar. Diğer deyişler, düzenli ve kesintisiz 

olarak eğitim imkânı görmüş, ancak avantajlı 

sermayelere sahip akranları karşısında fazla 

seçim şansları olmayan çocuklardan bile daha 

dezavantajlı konumdadırlar. Oyunda yoktur-

lar, oyun bahçesine adım atamazlar. Shanti 

okula kayıt amacıyla vesikalık fotoğrafı çeki-

mi sırasında Shanti şakayla mızmızlanarak 

“Ben gitmiyorum!” der; Avijit sinirlenerek “o 

zaman burada geber, aptal!” diye karşılık 

vermektedir.  

2.3. Gettonun Damgası 

Okul görevlisi başvuru işlemi için ge-

reken belgelerden birinin sağlık raporu oldu-

ğunu söyleyerek, çocuklar arasında “HIV 

Pozitif” virüsü taşıyan olup olmadığını sor-

maktadır. Zana Briski endişeli bir ifadeyle 

bundan emin olmadığını belirtir. Ardından 

çocukların HIV testi için kan verdiklerini gö-

rürüz. Briski testlerin sonucunun “HIV Nega-

tif” olduğunu öğrenince büyük bir rahatlama 

yaşamıştır. Resmi bir kurumun başvuru sıra-

sında sağlık raporu istemesinde şaşılacak bir 

durum yok, fakat söz konusu olan fuhuş get-

tosunun çocukları olunca HIV’in zikredilmesi 

ayrı bir öneme sahiptir. HIV’in (İnsan Bağışık-

lık Yetmezlik Virüsü) kötü şöhreti, onunla 

ilgili yoğun bir söylenti dağarcığını da bera-

berinde getirmiştir. HIV’in bir yerden bir can-

lıya transferi için virüsün dış ortam etkilerin-

den bozulmaması gerekmektedir. Organ-kan 

nakli, sterilize olmayan enjektörler ve cinsel 

ilişki bulaşma yollarıdır. Korunmadan (lateks 

prezervatif kullanmadan) gerçekleşen cinsel 

ilişki HIV’in bilinen ve üzerinde en çok söy-

lenti oluşturulan bulaşma aracıdır. HIV’in 

yayılmasında erkek eşcinsellerin ve uyuşturu-

cu müptelalarının rolünün birçok tartışmaya 

neden olduğu görülmektedir; HIV ve neden 

olduğu AIDS (Edinsel Bağışıklık Yetmezliği 

Sendromu) sapkınlığın yarattığı ve yaydığı 

bir illet olarak görülmektedir. Susan Sontag’ın 

belirttiği üzere, AIDS, hem kanser gibi “iş-

gal”dir, hem de frengi gibi bir “pislik”tir. HIV 

normalde sağlıklı bir bağışıklık sistemi saye-

sinde savuşturulmuş olan bir dizi fırsatçı has-

talığın vücudu kuşatmasına neden olur. 

AIDS’li olmak bir “paryalar topluluğunun” 

üyesi olmanın ifşa edilmesiyle aynı anlama 

gelmektedir. AIDS bir kimliğin doğrulanması 

işlevini görmüş ve hem kapalı bir topluluk 

yaratmış, hem de hastaları toplumdan tecrit 

eden ve çeşitli tacizlerle saldırılara maruz 

bırakan, deneyimleri inşa etmiştir. Bu hastalı-

ğın cinsel yolla geçmesi, AIDS hastalarını 

müşkül bir duruma sokmaktadır; hastalar 

zevk düşkünlerinin neden olduğu bir musibe-

tin sorumluları olarak görülmektedirler. Sefa-

letin harç karıcıları, kanun kaçakları, ölüm 

fetvası çıkartılmış kâfirlerdir. “Karanlık kı-

ta”dan yani Afrika’dan, maymunlardan insan 

geçtiği düşünülen HIV; şer olan her şeyi, pis-
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liği, boğucu nemi, zenciliği, idrar kokusunu, 

vahşiliği, sapıklığı, aşağılanması gereken ne 

varsa onu hatırlatmaktadır (Sontag, 2005). 

Born into Brothels: Calcutta’s Red Light 

Kids’te beyaz perdeye yansıyan sokaklar, in-

sanlar, hayvanlar temizlikten çok uzaktadır. 

Çocuklar güzeldir, ama dar-basık sokaklar, 

çöpler, artıklar, lağım fareleri, ışığa toplanan 

kanatlı böcekler, grotesk suratlar ve kirliliği 

çağrıştıran ne varsa tüm güzelliklerin önüne 

geçmektedir. Mike Davis’in Gecekondu Gezege-

ni adlı kitabında “çöküntü bölgeleri”nin hıf-

zıssıhha problemleri hakkında söylediklerini 

bu manzaraya uyarlamak mümkündür.  

Güney ve Güneydoğu Asya'da hıfzıs-

sıhha Afrika'nın Aşağı Sahra bölgesin-

dekinden hallicedir. On yıl önce Dak-

ka'da 67.000 eve hizmet eden bir su şe-

bekesi ile yalnızca 8500 bağlantısı olan 

bir atık bertaraf sistemi vardı. Keza, 

anakent Manila'daki evlerin yüzde 

10'undan daha az bir kısmı kanalizas-

yon sistemine bağlıdır. O görkemli 

gökdelenlerine rağmen Cakarta hâlâ 

atık sularının çoğunu açık çukurlara 

boşaltır. 700 milyon kadar insanın açık 

havada hacet gördüğü günümüz Hin-

distan'nda 3700 şehir ve büyük kasaba-

dan yalnızca 17'sinde atıklar nihai ber-

taraf işleminden önce temel lağım iş-

lemlerinden geçirilmektedir. Hindis-

tan'da 22 gecekondu mahallesinde ya-

pılan bir araştırmada, bu mahallelerden 

9'unda hiçbir tuvalet tesisatı olmadığı, 

10'unda 102.000 kişiye 19 tuvalet düş-

tüğü ortaya çıkmıştır. Tuvalet belgeseli 

Bumbay'ı çeken yönetmen Prahlad 

Kakkar, onunla röportaj yapan muhabi-

ri şu sözleriyle afallatır: "Nüfusun yansı 

içine sıçacağı bir tuvaleti olmadığı için 

dışanya sıçıyor. Beş milyon kişi yani. 

Her biri yanm kilo sıçsa, her sabah top-

lam iki buçuk milyon kilo bok eder." 

Keza, Susan Chaplin "1990'da Delhi'de 

yapılan bir ankette, 1100 gecekonduda 

yaşayan 480.000 ailenin yalnızca 160 

klozete ve 110 seyyar tuvalete erişimi-

nin olduğu ortaya çıkmış. Gecekondu 

bölgelerindeki tuvalet açığı, gecekondu 

sakinlerini tuvaletlerini kamuya açık 

parklar gibi açık alanlara yapmak zo-

runda bırakmakta, bu da o bölgenin 

yakınında oturan orta sınıfla aralarında 

dışkılama hakkı konusunda gerilimlere 

yol açmaktadır," diye belirtir. Arundha-

ti Roy da 1988'de Delhi'de "kamu alan-

larına sıçtıkları için vurulan" üç gece-

konducudan söz eder (Davis, 2007: 

171). 

Gour, “Bu şehirde nasıl yaşandığını 

göstermek için fotoğraf çekmek istiyorum. 

Buradaki insanlar tam bir karmaşa içinde 

yaşıyor. Köyde yaşayan insanların evleri ker-

piçten olabilir. Ama yine de onlar mutlu. Bu 

ülkede hiç kimse bizim kadar kötü yaşamıyor. 

Nerede kirli bir tabak varsa yanında bir ayak-

kabı duruyor. Böylesi başka hiçbir yerde yok-

tur.” demektedir. Getto kirlidir; fakat yoksul-

luğu telaffuz etmeden bu husustan bahsetme-

nin her zaman despot bir yanı bulunmaktadır. 

Böyle bir bahiste, getto suçun, kötülüğün, 

hastalığın kol gezdiği bir bataklıktır. Ona 

bulaşmak, ona yaklaşmak, onun kokusunu 

teneffüs etmek kir tarafından zapturapt altına 

alınmaktır. Makam sahibi, üst sınıftaki, üst 

kasttaki için bu mahalleye dair her şey illetin 

taşıyıcısı, ajanı, dağıtıcısıdır. İllet sosyo-

ekonomik koşullar ile hiçbir temasa sokul-

maz, ikisi diyalog kurmaz; illet zincirlerinden 

boşalır. Yoksullardan doğar, insanları felakete 

sürükler. Bu açıdan gettonun çocuklarının 

“damgalanma” hususunda da önemli bir de-

zavantaja sahip olduğu görülecektir, zira yı-

lanın başı küçükken ezilmelidir. Goffman’a 

göre üç damgalama tipinden bahsetmek 

mümkündür.  

Birbirinden oldukça farklı üç damga ti-

pinden bahsedilebilir. Öncelikle (1) be-

denin korkunçlukları -muhtelif fiziki 

deformasyonları- gelir. Sonra (2) zayıf 
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irade, baskıya müstahak ya da doğal 

olmayan tutkular, sapkın ve katı inanç-

lar ve ahlaksızlık olarak algılanan bi-

reysel karakter bozuklukları gelir; bun-

lar, örneğin ruh bozukluğu, hapis yat-

mak, bağımlılık, alkolizm, eşcinsellik, 

işsizlik, intihara girişim ve radikal siya-

si davranışlar gibi bilindik bir listeden 

çıkarılır. Son olarak da (3) ırk, ulus ve 

din gibi etnolojik damgalar vardır; bun-

lar, soy bağıyla aktarılabilir ve eşit bir 

biçimde bir ailenin tüm mensuplarına 

bulaşabilir (Goffman, 2014: 33). 

Fuhuş gettosunun çocukları bu tasni-

fin her çeşidinden pay almaktadır. Bedenleri 

sadece kir, virüs, yaralar açısından tehditkâr 

değildir; esmerdir, cılızdır, “insani” addedilen 

tüm değerlerden doğuştan yoksundur. Sap-

kın, kriminolojik, ahlak yoksunu,  güdülerini 

dizginleyemeyen kişilerin çocuklarıdır;  “a 

priori” olarak bu düşkün meşrebi edinmişler-

dir, kötülüğün mirasçılarıdırlar. Anormal 

olanın tüm klasmanlarında yerleri hazırdır. 

Batı-dışı, kast dışı, sınıf altı, vahşi bir toplulu-

ğun üyesidirler. Toplumsal tabakalaşma pi-

ramidinin alt çizgilerinde bile kendilerine yer 

bulamazlar. Toplumsal hareketlilik imkanı 

“bıyık altı” gülünen acı bir şaka, bir kara mi-

zahtır. Puja’nın sözleri bu “M.C. Escher mer-

diveni”ni, “Möbiüs Şeridi”ni çok iyi özetle-

mektedir: “Herkesin içinde fotoğraf çekmek-

ten utanıyorum. Çünkü insanlar bizimle alay 

ediyor ve kötü sözler söylüyorlar. Şunlara 

bakın fotoğraf çekiyorlar, kim bilir o makineyi 

kimden yürütmüştür diye düşünüyorlar. Bu 

hoş bir şey değil.” 

 

SONUÇ 

Sonagachi’nin çocukları kumsalı ha-

yatlarında ilk kez görmeye giderken kamera-

lara bir imaj yansımaktadır. Bir aracın arka-

sında “Good Luck” yazmaktadır. Genel ev 

mahallesinde doğan birinin “iyi şans” temen-

nisinden daha fazla şeye ihtiyacı vardır. Nite-

kim böyle bir toplumsal koşul içerisinde an-

cak sihirli değnek şans sunabilir. Zana Bris-

ki’nin gayretleri, uluslararası yardım kuruluş-

larının desteğiyle çocukların “kurtarılması” 

hususunda neticelere erişebiliyoruz. Fakat bu 

kurtuluşun kendi içerisinde kıstasları bulun-

maktadır; erkek olarak ve sanatsal yetenek ile 

doğmak belki Avijit’in hayatını garanti altına 

alacaktır. Ancak kız olarak doğmuş ve sırtı-

nızdan para kazanmak isteyen bir teyze sahi-

biyseniz Suchitra gibi Red Light District’in 

ötesini göremeyebilirsiniz. Sihirli değneğin 

etkisini hariç tutarsak genel ev mahallesinde 

birtakım değişmez kanunlar mevcuttur. 

Erkekler ataerkil “dokunulmazlığı” 

gettonun içerisinde de mutabakat ile sürdür-

mektedirler. Kadınların bedenleri ile ilgili her 

türlü tasarrufa sahiptirler. Farklı rollerde kar-

şımıza çıkarlar, ama “erk” koalisyonları var-

dır. Evlerde önce içki içip, uyuşturucu kulla-

nıp, sohbet edip, ardından “cinsel ihtiyaçları-

nı” gidermek maksadıyla kızlara giderler. 

Vitrine çıkmış kadınları seyrederler, “huysuz-

luk” çıkaran kadınların canını alabilirler. Karı-

larının satıcılarıdırlar; onlardan kazanç elde 

erler. Filmde erkekler “gıyaben” mevcuttur. 

Bu kudretleri esasında ataerkil bir imtiyazın 

uzantısıdır. Her yerde hazır ve nazırdırlar; 

görünür olmak için farklı araçlar kullanmala-

rına gerek yoktur. 

Kadınlar küçük yaştan itibaren fuhuş 

ile iç içedir. Erkek tarafından tüm kimliği 

“filtrelenerek” ihtiyaç giderme makinelerine 

dönüştürülmüşlerdir. Tüm erkek aktörlerin 

sıyrıldığı fuhuş pazarında tüm yükü omuz-

lamaktadırlar.  Her yerde hazır ve nazır bir 

erk karşısında canları tehdit altındadır. Söz 

konusu can güvenliği riski, ataerkilliğin fahi-

şelik ile ilgili ideolojisine dayanmaktadır. Bu 

ideolojiye göre, fuhuş erkeğin libidinal dürtü-

lerine hizmet etmekte; toplumda taciz ve te-

cavüzleri engellemektedir. Fahişelik sapkın 

karakterli, tembel ve bağımlı kadınların “düş-

tüğü” bir bataklıktır. Böyle bir ideoloji, fahişe-

liği normalleştirmekte; ama fahişeleri patolo-

jikleştirmektedir.  

Çocuklar umutsuz bir hayata doğ-

muştur. Kız çocuklarının fahişeliğe başlaması 

akrabalarının zorlaması ile gerçekleşmektedir. 

Fahişelik öncesi bedenleri zorlayana yorucu 
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işlerden mesuldürler; kimi zaman kuyudan su 

çekerler, kimi zaman yemek almak için geç 

saatte sokağa çıkarlar. Eğer akrabalar fahişelik 

için uygun koşulların oluştuğuna hükmetti-

lerse, çocuk yaştan itibaren erkekleri “eğlen-

dirmeye” başlamaktadırlar. Erkek çocukları 

da toplumsal cinsiyet rollerine uygun işlerde 

çalıştırılırlar. Para verme hususunda “gönül-

süz” olan müşteriler ile uğraşmak durumun-

dadırlar. Doğumlarını “potansiyel işgücü” 

olarak gören aileleri, çocukların eğitim alarak 

gettodan çıkmaları konusunda isteksiz gö-

rünmektedir. Okullar ise genel ev çocukları-

nın aralarında olmasını “yokuşa” sürmekte-

dir; çocuklar “asli günah” ile doğmuş, hasta-

lık taşıyıcısı “kriminolojik” unsurlardır. Eği-

tim kültürel sermayenin daha eşitsiz koşullar 

inşa etmesinde bir karargâh konumundadır. 

Çocukların doğumundan itibaren kodlanan 

“mühür”, onlara hiçbir hareketlilik imkânı 

tanımamaktadır.  

Bu çalışmada, Born into Brothels: 

Calcutta’s Red Light Kids çocukluk, yoksulluk, 

fuhuş, damgalanma, eşitsizlik gibi olgular 

etrafında analiz edilmiştir. Filmde odaklanı-

lan iki aktör üzerinden bir sosyolojik tartışma 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu iki aktör vasıta-

sıyla ataerkilliğin yoksulluktaki ve eşitsizlik-

teki rolü ortaya konmuştur. Sonagachi’deki 

kadınların savunmasız, korunmasız, açlık 

sınırında bir hayatları bulunmaktadır. Kadın-

lar bedenen sömürülmekte, ayrıca ahlaki düş-

künlükle itham edildikleri bir ideolojinin orta-

sına bırakılmaktadırlar. Çalışmada odaklanı-

lan diğer kahramanlar çocuklardır. Üç madde 

etrafında dezavantajlı konumlarının nedenleri 

belirtilmiştir. Dünyaya ebeveynlerinin hayat 

sigortaları olarak gelmişlerdir. Kız çocukları 

fahişeliğe başlamadan önce gündelik ev işleri 

ile meşguldür; büyüklerin ayak işlerini yap-

maktadırlar. Erkekler ise müşterilerin kadın-

lara gitmeden önceki memnuniyetlerinden ve 

para vermeyen müşterilerle başa çıkmakla 

yükümlüdürler. Kriminolojik unsurlar olarak 

tanımlanan ailelerinden dezavantajlı bir miras 

alan bu çocuklar eğitim ve dolayısıyla sosyal 

hareketlilik imkânlarından mahrum kalmıştır. 

Eğitim imkânlarından istifade etmeyen çocuk-

ların hayatlarında herhangi bir değişim ger-

çekleşmemektedir. Genel ev gettosunun bir 

“mahsulü” oldukları için illetin, sapkınlığın, 

kirliliğin tecessümü olarak görülmektedirler. 

Bu üç kategori, filmde sunulan çocukların bir 

kısır döngü içine doğduklarını göstermekte-

dir. Çalışmanın bulguları fuhuş, yoksulluk ve 

damgalanma arasındaki bağlantının şedit 

olduğunu, çocukları bu sarmaldan kurtarma-

ya çalışan gönüllülerin büyük zorluklarla 

karşılaştığını ortaya koymaktadır. Çocukların 

aileleri, toplumun diğer bireyleri ve devlet 

kurumları çocukların hayatlarının değişmesi-

ne karşı “gönülsüz” davranmaktadır.  
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