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SUNUM
“Seks İşçileri ve Yasalar: Türkiye’de Yasaların Seks İşçilerine Etkileri ve
Öneriler” raporu, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) tarafından seks işçileri ile
travesti ve transseksüel bireylerin insan haklarının korunması amacıyla yürüttüğü
Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir projenin kapsamında hazırlanmıştır. İKGV
1995 yılından beri seks işçilerinin desteklenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar
yürütmektedir ve bu çalışmalarını “Kadın Kapısı” destek merkezi aracılığıyla
sürdürmektedir. Kadın Kapısı; seks işçiliğinin şiddet, sömürü içeren ve irade-dışı
koşullarda yapılmasını dışlayan ve bu koşullarda yapılan seks işçiliğini insan ticareti
olarak tanımlayan bir kuruluştur. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin günümüzdeki
sonuçları nedeniyle bireylerin seks işçiliği yapmalarını bir cinsel şiddet biçimi olarak
görmekte ve seks işçiliğini desteklememektedir. Bununla birlikte toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin olumsuz sonuçları ortadan kaldırılmadan ve ekonomik eşitlik
gerçekleşmeden seks işçiliğinin yasaklanmasına, kısıtlayıcı önlemler alınmasına ve
seks işçilerine yaptırımlar uygulanmasına karşıdır ve bu bağlamda seks işçiliğinin
değil seks işçilerinin haklarının desteklenmesinin gerekliliğini savunmaktadır.
Seks işçiliği hemen her toplumda varlığını sürdüren bir olgudur ve toplumların
seks işçilerine yönelik oluşturduğu mevzuat, seks işçilerinin insan haklarından
yararlanma biçimlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Seks işçiliğinin insanlık onuru ile
bağdaşmayan bir iş olduğu ve sonlanması gerektiğini öne süren veya seks işçiliğini
ahlaki olarak yanlış gören ve yasaklanmasını isteyen politikaların uygulanması, seks
işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarını olumsuz etkilemekte, seks işçileri yasadışı ve
risk içeren koşullarda çalışmaya zorlanmakta ve bunların sonucu olarak daha fazla
sömürülmekte ve şiddete uğramaktadırlar. Seks işçiliğinin sonlanması için öncelikle
toplumsal koşulların oluşturulması gerekmekte ve bu koşullar gerçekleşene kadar
seks işçilerinin diğer insanların yararlandığı insan haklarından yararlanması
sağlanmalıdır.
“Seks İşçileri ve Yasalar: Türkiye’de Yasaların Seks İşçilerine Etkileri ve
Öneriler” raporunun amacı Türkiye’de yürürlükte olan fuhuş konusundaki mevzuatın
seks işçileri ve toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini incelemek, dünyadaki
örnekleri irdelemek ve Türkiye’de zaman zaman gündeme gelen fuhuş konusundaki
yasal düzenleme değişiklikleri için öneriler geliştirmektir. Rapor, “Seks İşçilerinin ve
Transgender Bireylerin Haklarının Desteklenmesi Projesi” çerçevesinde oluşturulmuş
Mevzuat Çalışma Grubu’nun desteğiyle hazırlanmıştır. Çalışma Grubu İKGV,
İstanbul LGBTT Girişimi, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Derneği, AIDS
Savaşım Derneği temsilcileri ve proje destekleyici avukatlardan oluşmuş ve belirli
aralıklarla proje ekibi tarafından hazırlanmış rapor taslaklarını gözden geçirmiştir.
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
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BÖLÜM BİR: GİRİŞ
A. ÇALIŞMA GRUBUNUN YAKLAŞIMI
Fuhuş hemen her toplumda ahlak, cinsellik, organize suç, sağlık, kadın ve
çocukların sömürülmesi, kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik ve insan hakları
bağlamında tartışılagelmiş bir konudur ve bu tartışma günümüzde de devam
etmektedir. Seks işçiliğinin izlerini bilinen geçmişin en erken dönemlerinde bile takip
edebilmemize karşın, seks işçileri muhtemelen çok kısa dönem aralıklarıyla
suçlamalardan, dışlanmadan ve şiddetten uzak bir yaşam sürdürmüşlerdir.
Ülkemizde sayıları yüzbin civarında olduğu öne sürülen seks işçileri, toplumun en
dışlanan gruplarından biridir ve yürürlükte olan yasalara rağmen seks işçileri, ihmal
edilmelerinde sakınca olmayan ahlak düşkünü kişiler olarak değerlendirilmektedir.
Diğer yönden ülkemizde ve bölgemizde HIV/AIDS salgını giderek hızını
artırmakta ve seks işçileri sadece HIV enfeksiyonu yönünden değil, insan ticareti ve
madde bağımlılığı gibi konular nedeniyle de risk altında bulunmaktadır. Bilindiği gibi
seks işçiliği toplumda cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların (CYBE) yayılım hızını
belirleyen en önemli değişkenlerden biridir. Seks işçileri, sık eş değiştirmeleri
nedeniyle bir taraftan enfeksiyon riski altındadır, diğer taraftan eğer güvenli cinsel
ilişki kurallarını uygulamıyorlarsa hastalıkları yayma eğilimindedirler. Bu bağlamda
AIDS salgını yönünden henüz başlangıç aşamasında olduğu ileri sürülen ülkemizde,
seks işçileri önemli bir grup olma özelliğini kazanmaktadır. Ülkemizde bir AIDS
patlaması yaşanmaması için önleme çalışmaları kapsamında seks işçilerine özel bir
yer ayrılması ve seks işçilerinin güvenli cinsel davranış kazanmaları gerekmektedir.
Türkiye’de seks işçilerinin güvenli cinsel davranış kazanmaları yönünde sınırlı
da olsa sivil toplum kuruluşları tarafından bilgilendirme çalışmaları yürütülmektedir.
Ancak başta seks işçiliğini düzenleyen mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasından
kaynaklanan sorunların yanı sıra, toplumda öteden beri varolan ve seks işçilerine
karşı ayrımcılık, dışlama ve etiketleme ile sonuçlanan önyargılar nedeniyle; seks
işçilerinin, kendilerini ve müşterilerini hastalıklardan yeterince korudukları
söylenemez. Diğer bir deyişle seks işçileri yürürlükteki yasal uygulamaların baskısı
ve kendilerine uygulanan şiddet, ayrımcılık, dışlama ve etiketleme nedeniyle
sağlıklarını ve toplumun sağlığını gündemlerinin ilk basamağında görememektedir.
Ülkemizde, bir taraftan AIDS’in önlenmesi bağlamında toplum sağlığı yararı
gerekçesiyle; diğer yandan içinde bulunduğumuz yüzyılın insan hakları ve insanlık
onuru değerleriyle bağdaşmayan bir konumda olmaları nedeniyle; seks işçiliğinin
yeniden tanımlanması, seks işçiliği mevzuatının gözden geçirilmesi ve seks işçilerinin
uğradıkları şiddetin ortadan kaldırılarak, ekonomik ve sosyal destek hizmetlerinden
yararlanmalarını sağlamak gerekmektedir.
Yetişkinler arasında çıkar karşılığında cinsel hizmet alışverişi Türkiye’de suç
değildir ancak cinsel hizmet alışverişinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan
eylemlerin neredeyse tamamı suç kapsamındadır. Diğer bir deyişle suç işlemeksizin
fuhuş yapmak mümkün değildir. Bu durumun bir sonucu olarak cinsel hizmet
sunanlar veya fuhşa zorlananlar sonuçta suç teşkil etmeyen bir etkinlikte bulunuyor
olsalar bile cezai yaptırımlarla karşılaşabilmektedir. En fazla cezai yaptırıma maruz
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kalan kişiler ise genellikle yoksulluk, evsizlik veya bağımlılık benzeri sorunlarla baş
etmek durumunda olan savunmasız kadınlardır. Bu kişiler aynı zamanda fuhşun en
tehlikeli biçimi olabilen sokak fuhşuna itilebilmektedirler.
Başlangıçta belirtilmesi gerekir ki hazırlanan rapor yetişkin fuhşu ile sınırlıdır
ve fuhuş sektöründe yer alan çocuklar cinsel şiddet mağduru olarak ele alınmıştır ve
bu tür bir sömürü biçimi her zaman yasadışı olarak kabul edilmelidir. Çalışma grubu
üyeleri bu tür vakalarda sıfır toleransla hareket edilmesini ve mevcut yasalardaki
yaptırımların katı bir biçimde uygulanmasını önermektedir.
1. Terminoloji Hakkında
Dosyanın hazırlanması sırasında değer içeren ve etiketleyici terimlerin
kullanılmasından kaçınılmıştır. Örneğin, metinde çoğu yerde “fahişe” sözcüğü yerine,
kullanımı giderek yaygınlaşmakta olan, daha az etiketleyici ve cinsel hizmet
sunumunu emek bağlamında vurgulayan “seks işçisi” sözcüğü kullanılmıştır.
Fahişeliğin bir iş olarak tanımlanması, fuhuş kapsamında varolan pek çok sorunun
çözümü için bir temel sağlayabilir. Metinde “seks işçisi” terimi aksi belirtilmediği
taktirde erkek, kadın ve transgender (travesti ve transseksüel) seks işçilerini
betimlemek amacıyla kullanılmıştır. “Seks işçisi” terimi henüz yaygın olarak kabul
gören bir terim değildir ve seks işçiliğinin bir iş kolu olarak tanımlanması, içlerinde
seks işçilerinin bulunduğu gruplar tarafından bile reddedilebilmektedir. Bu nedenle
fuhuş ile ilgili çalışmalarda fahişe terimi yerine yine etiketleyici özelliği olmayan farklı
terimlerin (örneğin “seks çalışanı”) kullanılması olağan kabul edilmelidir. Metinde sık
olarak fahişe ve seks işçisi sözcükleri birbirlerinin yerine kullanılmış olsa da seks
işçisi kullanımı daha çok sömürü ve şiddet içermeyen konumu betimlemek amaçlıdır.
Benzer biçimde “seks işçiliği”, “fuhuş” ve “ticari seks” sözcükleri metinde
birbirlerinin yerine kullanılmış olsa da ticari seks, fuhşu da kapsayan bir terim olarak
ele alınmıştır. “Ticari seks” tanımlaması diğer sözcüklere göre müşteriye daha fazla
vurgu yapan bir niteliktedir ve sadece cinsel hizmet sunumu üzerine
odaklanmamıştır. Fuhuş tanımı seks sektöründeki cinsel hizmet sunumu haricinde
hizmet sunan bireyleri de (telefon arkadaşlığı hizmetleri, erotik dans sanatçıları,
pornografi sanatçıları, masaj salonlarında çalışanların bir bölümü) kapsayacak
biçimde kullanılmıştır. Bu nedenle çoğu yerde seks işçiliği veya ticari seks terimine
yeğlenerek kullanılmıştır. Ayrıca şiddet ve sömürü unsuru barındıran durumlarda
ticari seks veya seks işçiliği tanımlamasının kullanılmasından kaçınılmıştır. Metinde
yer alan seks sektörü tanımı ise ticari seks tanımı ile eş anlamlıdır.
Dosya metninde geçen “yasaklama – prohibition” terimi, para karşılığı yapılan
her türlü cinsel birleşmenin reddedilmesi ve baskı altında tutulması gerektiğini
savunan görüşleri; “ortadan kaldırma / önleme – abolition” terimi, seks işçiliğini bir
şiddet biçimi olarak gören ancak yasaklamaktan çok olumsuz koşulları ortadan
kaldırarak
sonlandırılmasından
yana
olan
görüşleri;
“yasallaştırma
–
decriminalization” terimi, cinsel ilişki karşılığı para alınabilmesini suç olmaktan
çıkarmayı savunan görüşleri; “düzenleme – regulation” terimi ise bir orta yol olarak
fahişeliğin kaçınılmaz olduğunu, tümden yasaklanmasının mümkün olmadığını,
ancak yine de özel denetim ve düzenlemelere tabi tutulması gerektiğini savunan
görüşleri belirtmek amacıyla kullanılmıştır.
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2. Temel İlkeler
Dosyada yer alan görüşler aşağıdaki tanımlar, ilkeler ve hedefler gözetilerek
hazırlanmıştır.
1. Seks işçiliği, karar verme yetisi olan yetişkinler arasında para veya mal
karşılığında ve herhangi bir zor kullanma olmadan gerçekleştirilen cinsel
hizmet alışverişi olarak tanımlanabilir. Sokak fahişeliği, eskort hizmetleri,
telefon arkadaşlığı hizmetleri, pornografi yıldızlığı, erotik dans ve erotik
masaj hizmetleri seks işçiliği kapsamında değerlendirilir.
2. Seks işçileri diğer insanların ve çalışanların sahip olduğu haklara sahip
olmalıdırlar.
3. HIV/AIDS’in önlenmesi ve zararlarının azaltılmasında seks işçilerinin
haklarının korunması özel öneme sahiptir. Bu haklarının korunması için
seks işçilerinin yasal zeminlerde çalışması esastır.
4. Seks işçilerinin sağlıklarının ve iyilik hallerinin geliştirilmesi için sağlık ve
sosyal destek hizmetlerine ulaşmalarını kısıtlayan engeller ortadan
kaldırılmalıdır.
5. Karar verme yetisi olan yetişkinler arasındaki seks işçiliği temelindeki tüm
ilişkiler yasal olarak düzenlenmelidir. Bu bağlamda ülkemizde yasadışı
fuhuş (gizli fuhuş) kapsamında değerlendirilen ve insan hakları
korumasından yoksun ve güvensiz koşullarda çalışmak zorunda bırakılan
seks işçilerinin durumlarının iyileşmesi yönünde düzenlemeler yapılmalıdır.
6. Seks işliğini düzenleyen yasaların ve politikaların hazırlanmasında, seks
işçilerinin ve seks işçiliğine yönelik çalışmalar yapan Sivil Toplum
Kuruluşlarının (STK) etkin katılımı sağlanmalıdır.
7. Seks işçilerine güvenli cinsel ilişki, CYBE ve HIV/AIDS’den korunma,
madde kullanımının önlenmesi konularında bilgi veren, tutum ve davranış
değiştirmeyi hedefleyen programlar yaygınlaştırılmalıdır. Seks işçilerine
yönelik CYBE ve HIV/AIDS tanı ve tedavi hizmetleri yaygınlaştırılmalı ve
ulaşılabilir olmalıdır.
8. Karar verme yetisi tam gelişmemiş çocukluk çağındaki bireylerin fuhuş
sektöründe sömürülmeleri ve şiddete uğramaları engellenmeli,
sonlandırılmalıdır.
B. RAPORUN YAPISI
Raporun hazırlanmasında başlıca iki temel kaynak kullanılmıştır. Bu
kaynaklardan birincisi Kanada’da 2006 yılında Avam Kamarası tarafından yayınlanan
“The Challenge of Change: A Study of Canada’s Criminal Prostitution Laws”
(Değişim Güçlüğü: Kanada’nın Fuhuş Konusundaki Ceza Yasalarının İncelenmesi)
kitabıdır. Bu kitap Adalet ve İnsan Hakları Komitesi tarafından Avam Kamarasına
sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında kullanılan ikinci kaynak Cinsel Eğitim Tedavi
ve Araştırma Derneği (CETAD) tarafından 2007 yılında yayınlanan ve Prof. Dr. Esin
Küntay ve Dr. Muhtar Çokar tarafından hazırlanmış olan “Seks Ticareti Bilgilendirme
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Dosyası” dır. Metinde alıntı yapılan araştırmaların kaynakları belirtilmiş olsa da
yararlanılan kaynaklara genel olarak yer verilmemiş, raporun sonunda kaynakların bir
listesi verilmiştir. Raporda ayrıca Kadın Kapısı’nda seks işçileriyle yapılan
görüşmelerden ve ağırlıklı olarak Prof. Dr. Nuray Özgülnar ve Uzman Psikolog Füsun
Kayatürk tarafından yürütülen niteliksel araştırmalar kapsamında yapılan odak grup
görüşmeleri raporlarından yararlanılmıştır.
Giriş bölümü dahil rapor yedi bölümden oluşmaktadır.
Bölüm İki: Türkiye’nin Fuhuş Profili — Bu bölümde Türkiye’de genel olarak
fuhuş ve cinsel hizmet sunanlar, aracılar ve örgütlü suç üyeleri dahil olmak üzere
fuhuş sektöründe yer alan bireyler hakkında bilgi verilmektedir.
Bölüm Üç: Fuhuş ve Etkileri — Bu bölümde Türkiye’de fuhşun topluma ve
bireylere etkisinden bahsedilmektedir.
Bölüm Dört: Fuhuş ve Yasal Düzenlemeler — Bu bölümde Türkiye’de fuhuş
konusundaki yasal düzenlemelerin tarihsel gelişimi yer almakta, yürürlükteki yasal
düzenlemeler ve bu yasal düzenlemelerin etkileri irdelenmektedir. Bölümde öncelikle
“Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden
Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü” ve Türk Ceza Kanunu’nun fuhuş ile
ilgili maddeleri incelenmiş, bu düzenlemelere ek olarak fuhuş sektörünü ilgilendiren
diğer yasal düzenlemelere de yer verilmiştir.
Bölüm Beş: Fuhuş Mevzuatının Seks İşçilerine ve Topluma Etkileri — Bu
bölümde fuhuşla bağlantılı eylemlerin cezalandırılmasının olumlu ve olumsuz etkileri
incelenmiştir.
Bölüm Altı: Farklı Yasal Düzenlemeler — Bu bölümde farklı ülkelerdeki fuhuş
konusundaki yasal düzenlemelerden bahsedilmiştir. Fuhşun yasal olarak yasaklayıcı,
önleyici, düzenleyici ve yasallaştırıcı düzenlemelerine örnek olacak biçimde İsveç,
Kanada, Hollanda ve Yeni Zelanda’daki uygulanma biçimlerinin olumlu ve olumsuz
yönleri incelenmiştir.
Bölüm Yedi: Öneriler — Bu bölümde Çalışma Grubunun görüşleri ve önerileri
yer almaktadır.
Raporun en önemli kısıtlılıklarından biri İstanbul merkezli olarak hazırlanmış
olmasıdır. İstanbul haricindeki özellikle küçük kentlerdeki seks işçiliği, Anadolu’nun
pek çok yerinde “yol üstü” olarak adlandırılan mekanlarda sürdürülen seks işçiliği ve
büyük kentler haricindeki genelevlerle ilgili bilgi eksikliği bu kısıtlılığı oluşturan en
önemli faktördür. Diğer bir kısıtlılık olarak rapor kapsamında, yabancıların yer aldığı
fuhuş ve insan ticareti konularının sınırlı biçimde yer almasıdır. İnsan ticareti fuhuşla
olan bağı nedeniyle raporun çerçevesi ile yakından ilintili olmasına karşın yerli seks
işçiliğinin dinamikleri yabancı seks işçiliğinden çok farklıdır ve her iki alandaki
öncelikler ve uygulamalar hem yasal hem de sosyal destek bakımından farklıdır. Bu
nedenle yabancı seks işçiliği ile yasal ve sosyal sorunlar raporda kapsamlı biçimde
yer almamaktadır.
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BÖLÜM İKİ:
TÜRKİYE’NİN FUHUŞ PROFİLİ
Türkiye’de fuhuş konusunda sistemli bir veri toplama uğraşı bulunmamasına
karşın, gerek sosyal bilimler gerekse sağlık bilimleri kapsamında düzenli olmamakla
birlikte, bilgi toplanmadığını söylemek de mümkün değildir. Sağlık alanında seks
işçileri hakkında bilgi toplama girişiminin temel amacı, seks işçilerinin işleri gereği
partner değiştirme hızlarının yüksekliği dolayısıyla, cinsel yolla bulaşan hastalıkların
yayılmasında oynadıkları rolün belirlenmesidir. Özellikle 1985 yılından sonra ilk HIV
vakalarının saptanması sonrasında seks işçilerinin güvenli cinsel davranışları
konusunda bilgi elde etmeye yönelik başlayan epidemiyolojik amaçlı araştırmalar,
yeterli düzeyde olmasa da halen sürdürülmektedir. Nicelik ve nitelik araştırmaları
biçimlerinde yürütülen bu araştırmalar Türkiye’de özellikle HIV/AIDS salgınının
önlenmesi amaçlı stratejilerin hazırlanmasına katkı sunmaktadır. Ayrıca adli tıp
alanında sınırlı da olsa seks işçilerine yönelik araştırmaların yürütüldüğü
bilinmektedir. Sağlık alanında yürütülen araştırmalarda genellikle seks işçilerinin
sağlık davranışları irdelenmekte ve özellikle güvenli cinsel davranışları
incelenmektedir. Sosyal bilimler alanında ise seks işçilerinin bireysel ve toplumsal
özellikleri
araştırılmakta,
özellikle
şiddet
konusundaki
savunmasızlıkları
vurgulanmaktadır. Şimdiye kadar bahsedilmiş olan araştırmalar Türkiye’deki tüm
seks işçilerini kapsamaya yönelik araştırmalar değildir. Belirli bölgelerle sınırlanmış
olan bu araştırmalar Türkiye’nin geneli hakkında bir fikir vermekten uzaktırlar.
Türkiye’deki fuhuş hakkında en kapsamlı olma iddiasında olan araştırma,
Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin toplumsal
sorunlarını konu alan “Neler Oluyor Bize?”1 adı altında dört bölümlük dizi raporun
ikincisi olan “Hayatsız Kadınlar Dosyası” adlı dosyadır. Bu rapor verilerine göre
ülkemizde seks isçilerinin sayısının yüz bine yakın olduğu belirtilmiş, Türkiye'nin
kadın nüfusunun otuz beş milyon civarında olduğu düşünüldüğünde ülkemizde
yaşayan her üç yüz elli kadından birinin “fuhuş batağının eşiğinde” olduğu ifade
edilmiştir.
Ankara Ticaret Odası araştırması dahil Türkiye’de yürütülen araştırmalar ve
bilgi toplama çalışmaları sonucu seks işçiliği konusunda sınırlı bilgi edinmek mümkün
olsa da seks işçilerinin yasalar karşısındaki konumu ve cezalandırıcı yasalar
nedeniyle karşılaştıkları sorunlar hakkında yeterli bilgi edinmek mümkün değildir.
Ayrıca ATO araştırmasının verdiği sınırlı niceliksel bilgi dışında Türkiye’de fuhşun
hangi ortamlarda, hangi koşullarda ve kimler tarafından yürütüldüğüne dair ülkenin
geneline dair kapsamlı bir bilgimiz bulunmamaktadır.
A. TÜRKİYE’DE FUHUŞ
1. Farklı Fuhuş Biçimleri ve Farklı Mekanlar
Fuhuş karar verme yetisi olan yetişkinler arasında para veya mal karşılığında
ve herhangi bir zor kullanma olmadan gerçekleştirilen cinsel hizmet alışverişi olarak
tanımlanabilir. Sokak fahişeliği, eskort hizmetleri, telefon arkadaşlığı hizmetleri,
1

Ankara Ticaret Odası: Hayatsız Kadınlar Dosyası Raporu 2004. Erişim:
http://www.atonet.org.tr/yeni/index.php?p=201&l=1 Erişim tarihi: 26.12.2010
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pornografi yıldızlığı, erotik dans ve erotik masaj hizmetleri fuhuş kapsamında
değerlendirilir.
Fuhuş, her ülkede bölgelere göre farklı biçimlerde sürdürülür. Bazı bölgelerde
genelevler, barlar ve belirli sokaklarda para karşılığında cinsel hizmet sunumu söz
konusudur. Bu yerlerde bir pazar oluştuğu için genellikle ücretler sabittir. Fuhuş,
informel biçimlerde de gerçekleştirilebilir. Çoğu kez arada bir yapılan seks işçiliği ile
diğer cinsel ilişkiler arasında kesin bir sınır bulunmaz. Bu konumda ilişkiye girenler
kendilerini seks işçisi ve müşterisi olarak tanımlamadıkları gibi ücret konusunda da
bir kesinlik yoktur. Ev temizliği sonrası cinsel isteklerin yerine getirilmesi ya da para
gereksinimi olan genç bir kadının yaşlı ve varlıklı bir erkekle ilişkiye girmesi bu
konuya örnek olarak verilebilir. Genellikle bu ilişkilerde ücret sabit değildir ve
çoğunlukla hediye biçiminde verilir. Bu gibi durumlarda, eğer partnerlerden biri, para
ya da hediye alışverişi olmadan cinsel ilişkinin gerçekleşmeyeceğinin bilincindeyse
bu ilişki ticari seks kapsamında değerlendirilir.
Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de fuhuş, formel ve informel biçimlerin
bir karışımı olarak sürdürülür. Seks işçiliğinin yasal ya da yasadışı sürdürülme biçimi
formel ya da informel olma biçimi ile karıştırılmamalıdır. Her ne kadar yasal seks
işçiliğinin daha formel biçimlerde sürdürülmesi beklenirse de yasadışı yerlerde de
yerleşik kurallar ve sabit ücretler söz konusu olabilir.
Türkiye’de fuhuştan bahsederken ilk akla gelen genelevler ve bu mekanlarda
çalışan kadınlar olmasına karşın genelevlerde çalışan kadınlar Türkiye’deki seks
işçilerinin küçük bir yüzdesini oluşturmaktadır. Genelevler Türkiye’de seks işçiliğinin
yasal olarak yapıldığı yerlerdir ve her ne kadar Türkiye’de yasalar seks işçiliğini suç
olarak tanımlamamışsa da genelevlerin dışında fuhuş yapılması yasal değildir. Yasal
olmamasına karşın genelevlerin dışında fuhuş, son zamanlarda cep telefonları ve
internetin sağladığı teknik olanaklardan da yararlanarak çok çeşitli biçimlerde
sürdürülmektedir. Türkiye’de genelevler dışında gerçekleşen fuhuş biçimleri olarak
sokak fuhşu, eskort servisleri, masaj salonları, randevu evi olarak tanımlanan özel
evler, gece kulüpleri, barlar ve oteller sayılabilir.
Türkiye’de fuhuş konusunda biçim yönünden bir sınıflama yapmak gerekirse
öncelikle vatandaşlık temelinde bir ayrım yapılması mümkündür. Alınan önlemlerin
derecesine ve yasal düzenlemelerin biçimine bağlı olmaksızın Sovyetler Birliği’nin
dağılma süreci sonrasında pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yabancıların
seks sektöründe çalışma oranları giderek artmıştır. En sık olarak eski Sovyetler Birliği
ülkelerinden olmakla birlikte Afrika’dan ve Uzak Doğu ülkelerinden de seks
sektöründe kadınlar çalışmaktadır. Aşağıdaki tablo 1996-2001 yılları arasında
Türkiye’den fuhuş nedeniyle sınır dışı edilen yabancıların sayısını göstermekte ve
sınırlı da olsa bu artışı göstermektedir.
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Tablo 1.1: Fuhuş Nedeniyle Sınır Dışı Edilen Yabancılar (1996-2001)
1996

1997

1998

1999

2000

2001

Toplam

Azerbaycan

140

124

121

97

221

165

868

Gürcistan

406

375

218

254

223

150

1,626

Moldova

52

31

58

265

268

209

883

Romanya

462

264

370

218

158

96

1,568

Rusya

86

38

27

69

124

120

464

Ukrayna

48

34

28

96

192

210

608

Diğer

40

41

25

213

191

303

813

Toplam

1.234

907

847

1.212

1.377

1.253

6.830

Kaynak: İçişleri Bakanlığı

Bu tarihleri izleyen yıllarda Türkiye’de çalışan yabancı seks işçilerinin artmış
olduğunu bir başka tabloda izleyebiliyoruz. 2004-2006 yılları arasında yani ilk
tablodaki sürenin yarısı olan üç yıllık bir süre içinde sınır dışı edilen yabancı seks
işçilerinin sayısı 1996-2001 yılları arasındaki seks işçileri sayısına neredeyse eşittir.
Tablo 1.2: Fuhuş Nedeniyle Hakkında İşlem Yapılan Yabancılar (2004-2006)
2004-2006 yılları
arasında giriş
yapan kişi sayısı
5.291.875

Rusya

İşlem yapılan kişi
sayısı
975

Bulgaristan

4.111.464

42

Gürcistan

1.150.484

939

Ukrayna

1.113.937

1.084

Azerbaycan

1.121.122

914

Romanya

615.173

101

Kazakistan

324.921

65

Moldova

269.177

1.214

Beyaz Rusya

225.698

82

Ermenistan

111.088

97

Türkmenistan

109.769

198

Kırgızistan

96.686

380

Özbekistan

73.532

173

14.614.926

6.264

Toplam

Kaynak: İçişleri Bakanlığı

Tarihsel olarak Türkiye, yabancıların ve özellikle Kuzey ülkelerinden gelen
kadınların seks sektöründe yer aldığı bir ülkedir. Özellikle I. Dünya Savaşı öncesi
yıllarda İstanbul, yabancıların seks sektöründe ağırlıklı olarak çalıştıkları bir kent
olma özelliğine sahiptir. Günümüzdeki yabancı seks işçisi göçü ile gelen seks işçileri
Türkiye’nin hemen her yerinde çalışmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon bu
illerin başında geldiği gibi Gürcistan sınırındaki kentler yabancı seks işçiliğinin yoğun
yaşandığı bölgelerdir. Yabancı seks işçilerinin çalışma biçimleri ve mekanları çeşitlilik
göstermektedir. Tek başlarına veya gruplar halinde kendi hesaplarına çalışan seks
işçileri olduğu gibi, fuhşa zorlanarak organize gruplar aracılığıyla çalıştırılan seks
işçileri de bulunmaktadır. Varlıklı semtlerdeki lüks evler, şehir sınırları dışında
genellikle Jandarma denetimindeki bölgelerdeki villalar ve oteller fuhuş mekanı olarak
kullanılabilmektedir. Seks işçilerinin müşterilere ulaşması aracılar vasıtasıyla
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gerçekleşebileceği gibi otellerde, kafeteryalarda, gece kulüplerinde, barlarda,
diskoteklerde hatta lokantalarda mümkün olabilmektedir. Bu mekanların
yakınlarındaki evler veya oteller fuhuş amacıyla kullanılabilmektedir. Müşterilere
ulaşımda cep telefonu ve internet giderek yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.
İnternetteki eskort servislerinin sayısı giderek artmaktadır. Fuhuş sektöründen
ayrılarak ülkesine dönen seks işçilerinin, müşterilerinin telefon numaralarının kayıtlı
olduğu cep telefonu GSM kartlarını onbin dolar karşılığında sattığı medyada haber
olarak yer almıştır. Yabancı seks işçileri arasında erotik dans sanatçıları ve
barmaidler de bulunmaktadır.
Seks işçiliği konusunda biçimsel anlamda yapılabilecek ikinci bir ayrım cinsiyet
temellidir. Hakkında çok az bilgimizin olduğu, kadınlara cinsel hizmet sunan erkek
seks işçileri dışında, kadın seks işçilerinden genelevler dışında çalışanların tümü
yasadışı konumdadır ve muhtemelen Türkiye’deki en büyük seks işçisi nüfusunu
oluşturmalarına karşın görünürlükleri en az olan grup olarak değerlendirilebilir. Bu
grupta sürekli olarak seks işçiliğinden geçimlerini temin eden kadınlar olduğu gibi
seks işçiliğini mali gereksinimlerine göre zaman zaman yapan kadınlar da
bulunmaktadır. Kadın seks işçilerinin çalışma ve müşteri bulma biçimleri de çok
çeşitlidir. Yine son yıllardaki teknolojik olanaklarla fuhuş dinamiklerinin tümüyle
değişimine bağlı olarak kadınların fuhuş sektöründeki görünürlükleri giderek
azalmaktadır. Yabancı seks işçiliğinde olduğu gibi bu gruptaki kadınlar da Türkiye’nin
tüm bölgelerinde ve özellikle kentsel kesimlerde evlerde, otellerde, gece kulüplerinde
tek başlarına veya gruplar halinde çalışmaktadırlar. Bazen seks işçisinin sınırlı bir
müşteri profili olabilmektedir. Aşağıdaki alıntı bir kadın seks işçisinin İnsan Kaynağını
Geliştirme Vakfı’nın desteklediği Kadın Kapısı danışmanlık merkezindeki
konuşmasından alıntıdır:
“Benim altı tane müşterim var. Birisi eksildiğinde diğer
müşterilerimin tavsiyesiyle bir müşteri daha alıyorum. Haftanın
her gecesi biriyle beraber oluyorum. Yeni müşterimden sağlık
raporu istiyorum. Bu nedenle hem kendimi hem de diğer
müşterilerimi koruyorum. Polisle de işim olmuyor kendimi
güvende hissediyorum.”

Kadın Kapısı ile bağlantısı olan İstanbul’daki bir grup kadın seks işçisinin
çalışma biçimleri Prof. Dr. Nuray Özgülnar ve Uzman Psikolog Füsun Kayatürk’ün
odak görüşmeleri raporlarında2 aşağıdaki biçimde tanımlamıştır:
Kadınların tümü serbest olarak çalışmakta, aracılarının
olmadığını belirtmekteler. “ortama ilk düştüğünde pez… eline
düşüyorsun, zaman geçtikçe kendini kurtarabiliyorsun” diye
durumlarını anlatmaktalar. Müşterilerini telefonla ya da Taksim
meydanda bulduklarını, kendilerinin pazarlık yaptığını, kendi
evlerine veya ortak tutukları bir eve getirdiklerini belirtmekteler.
Kadınların ikisi müşterilerini otele götürdüğünü ve hatta biri
kendisinin de otelde yaşadığını belirtmektedir. Aynı eve
müşterilerini getirmekteler. Kendi ifadeleri ile “…para verip
kullandığımız ev var. Ama bu çalışan ev değil, arkadaşımın
evi….”, “bizim gittiğimiz yerin sahibi yok. Biz kira veriyoruz…
2

Kadın Kapısı çalışmaları kapsamında yapılan araştırmalarda Prof. Dr. Nuray Özgülnar ve Uzman Psikolog
Füsun Kayatürk tarafından çeşitli tarihlerde odak grup görüşmeleri yapılmış ve raporları hazırlanmıştır. Metinde
yapılan alıntılar bu raporlardan alıntıdır.
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500-1000 gibi. Yaşlı kadın temizliyor, geliyor, temizliyor ve
gidiyor”, “sahibi olup da evi kullandığımız yer yok”, “evler çok
farklı, çok pis evler var”, “ev çalıştıran insanlar evlerini kapadı.
Yasa yüzünden temiz evler kapandı. Evde su bile yok. Bomboş
bir bina, ayaküstü. iki yatak var, ıslak mendil varsa iyi. Hijyen yok
sigara yakıyoruz sonra”, “sokakta çalışınca 15 kişi aynı yatağı
paylaşıyoruz” diye çalışma koşullarını açıklıyorlar. Bu evlerin
koşullarının çoğunlukla iyi olmadığı, suyunun bulunmadığını
belirtenler yanı sıra müşterisiyle otele gittiği ve otel ücretini
müşterinin ödediği de belirtilmektedir. Çalışma koşullarını hemen
tümü “tam sokakta” olarak tanımlamaktalar...Kadınların bir kısmı
Karaköy’de genelevde çalışıyormuş, ancak patronları ölünce
evler kapanmış ve sokakta çalışmak zorunda kaldıklarını,
emeklilikleri olmadığını belirtmekteler. (Prof. Dr. Nuray Özgülnar,
Uzm. Psi. Füsun Kayatürk)

Seks işçiliği konusunda bir diğer sınıflama cinsel kimlik temel alınarak
yapılabilir. Kadın seks işçilerinin dışında travesti, transseksüel ve eşcinsel seks
işçileri Türkiye’nin her bölgesinde olmasa da başta İstanbul, İzmir ve Ankara’da
olmak üzere seks işçilerinin önemli ve görünür bölümünü oluşturmaktadır. Son
yıllarda Eskişehir benzeri gelişme gösteren kentlerde de farklı cinsel kimliklerden
seks işçileri görünür olmaya başlamıştır. Özellikle travesti ve transseksüel bireylerin
iş yaşamından tümüyle dışlanmaları bu bireylerin neredeyse tamamının seks
sektöründe çalışmaları ile sonuçlanmaktadır. Travesti, transseksüel ve eşcinsel seks
işçileri, polis ve toplum baskısı sonucu söz konusu kentlerin belirli bölgelerinde hatta
belirli sokaklarında yaşamak ve çalışmak zorundadır. Sokak, özel evler, özel kulüpler
başlıca çalışma mekanlarını oluşturmakta, diğer seks işçileriyle benzerlik gösterecek
biçimde son yıllarda bu grup seks işçisinin çalışma koşullarında İnternet ve cep
telefonu nedeniyle önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Bu değişim giderek
müşterilere teknolojik olanaklarla ulaşma biçiminde olmakta ve bireysel çalışma
biçimini desteklemektedir. Aşağıdaki alıntı bir odak grup görüşmesinden yapılmıştır:
Müşterilerini telefonla ya da Harbiye, Nişantaşı, Tarlabaşı
bölgelerinde meydanda bulduklarını, kendilerinin pazarlık
yaptığını, kendi evlerine, ortak tutukları bir eve ya da otele
getirdiklerini belirtmekteler. Aynı eve kullandıkları yatak karşılığı
ücret ödeyerek de müşterilerini getirmekteler. Kendi ifadeleri ile
“bazı evler var, yatak parası veriyoruz”, “bazı oteller bizimle
anlaşmalı 40 Tl veriyorsun otele şeklinde “ demektedirler. (Prof.
Dr. Nuray Özgülnar, Uzm. Psi. Füsun Kayatürk)

Yukarıdaki sınıflandırmaları kesen diğer bir sınıflama fuhşun açık veya kapalı
mekanlarda sürdürülmesidir. Sokak fuhşu, kentsel özellikler taşıdığı gibi uzun yol
şoförlerinin müşteri olarak yer aldığı kırsal bölgelerde de sürdürülmektedir. Kırsal
alanlarda genellikle benzin istasyonlarının veya lokantaların çevrelerinde gerçekleşen
bu fuhuş türünde araçlar, oteller veya dinlenme tesisi benzeri mekanlar
kullanılabilmektedir.
Kentlerde sokakta çalışan seks işçilerinin çoğunluğunu travesti ve
transseksüellerin oluşturduğunu öne sürmek mümkünse de kadınlar da sokak
fuhşunda yer alırlar. Otoyolların kenarları fiziksel açıdan kadınlar için çok uygun
yerler olmamasına karşın geceleri nüfus yoğunluğu açısından tenhalaşan kent
merkezindeki büyük caddeler kadınlar için de uygun mekanlar haline gelebilmektedir.
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Şehir dışına yakın yerlerdeki otoyol kenarlarında çalışanlar daha çok bu yolların
yakınlarındaki evlerde toplu halde yaşamaktadır. Bir arada yaşama seks işçilerine
toplum baskısına karşı koyabilme olanağı sağlamaktadır. Sokakta çalışmanın diğer
bir biçimi seks işçilerinin özel arabaları ile müşterilerine sokakta ulaşmaları
biçimindedir. Bu durumda cinsel ilişki araba içinde ya da müşteri ile birlikte bir eve
veya otele gidilerek gerçekleşmektedir. Bu sınıflama dahilinde kırsal alanda ve
ormanlık bölgelerde gerçekleştirilen seks işçiliğinden de bahsetmek mümkündür.
Söz konusu edilen sınıflamaların dışında seks sektörüne dahil edilmesi
mümkün olan ancak oldukça özel nitelikleri olan diğer bir gruptan bahsetmek gerekir.
Cinsel kimliklerini erkek olarak tanımlamalarına karşın özellikle yaşlı eşcinsel
erkeklere hizmet sunan bu grup, çoğunlukla gelir düzeyi düşük varoş gençlerinden
oluşmaktadır. İçki, yemek veya ücret karşılığı hamamlarda, saunalarda, spor
salonlarında veya barlarda müşterilere ulaşmaktadırlar.
2. Fuhuş ve Farklı Yaşam Deneyimleri
Türkiye’de farklı cinsiyetlerden bireylerin farklı mekanlarda seks işçiliğini
sürdürmelerinin yanı sıra her gruptan seks işçisi farklı yaşam deneyimine sahiptir ve
aynı kategori içinde ele alınan seks işçilerinin yaşamları birbiriyle örtüşmez. Biraz
abartılarak ifade edilmeye çalışıldığında, seks işçileri; bedenleri üzerindeki denetim,
müşterilerine ayırdıkları süre, müşterilerinin nitelikleri, kazançları gibi özellikler
bakımından neredeyse her biri ayrı bir kategori oluşturmak üzere yaşam deneyimine
sahiptir.
Seks işçiliği bir ucunda cinsel kölelik veya hayatta kalabilmek için sürdürülen
seks işçiliği (yoksul kadınlar, travesti ve transseksüel seks işçileri, madde bağımlıları
gibi çok az seçenekleri olan bireyler tarafından yapılan seks işçiliği) ve diğer ucunda
daha kentsoylu seks ticareti biçimlerinin yer aldığı geniş bir yelpaze oluşturur. Seks
işçisinin cinsel kimliği, geçmişindeki travmatik olaylar, yetenekleri, etnik kimliği,
sosyo-ekonomik konumu ve kültürel değerleri bu yelpazedeki yerini belirler.
Seks işçilerinin neden seks işçiliğine başladığı ya da hangi olayın seks işçisi
olmasına neden olduğu diğer insanlar tarafından hep merak edilmiştir. Bu konuyu
Kadın Kapısının ulaştığı genelevde çalışan bir seks işçisi şöyle ifade etmektedir:
Müşteri yatmadan önce illaki hayat hikayemizi, neden buraya
düşmüş olduğumuzu öğrenmek istiyor. Hepimizin bu durum için
uydurduğu bir hikaye vardır. Nedense müşteriler acıklı hikaye
istiyor.

Diğer yönden Türkiye’de yapılan araştırmalar bu konuda gerçekten “acıklı”
deneyimlerin olduğunu göstermektedir. Uzm. Dr. Meltem Efe Sevim, Doç.Dr. Salih
Yaşar Özden, Doç Dr. İ. Lütfi Yargıç tarafından 2004 yılında yayınlanan bir
makalede3 aşağıdaki sonuçlar vurgulanmıştır:
Anne ve babalarının anlaşmazlıklarını çözme yollarına
bakıldığında, olgularda fiziksel şiddet %42 iken, kontrol
grubunda %14; dayakla korkutma olgularda %24 iken, kontrol
3

Meltem Efe Sevim, Salih Yaşar Özden, Lütfi Yargıç; Hayatını cinsel akt ile kazanan kadınların aile özellikleri,
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2004; 5:11-15.
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grubunda %44 olarak bulunmuştur. Olguların %48’i çocukluk
döneminde sık olarak cezalandırıldıklarını ifade ederken, kontrol
grubunda ise bu oran %12 idi. Aile içi fiziksel tacizde saldırganın
olgularda %44, kontrol gurubunda %12 oranında baba olduğu
saptanmıştır. Her iki grupta şiddete maruz kalanların büyük bir
çoğunluğunu anneler oluşturuyordu. Aile içinde yaşanan şiddetin
her iki grupta da çocuğu çok fazla üzdüğü bulunmuştur. Kişinin
16 yaşından küçük olduğu bir dönemde ölüm, ayrılık, boşanma,
hastalık gibi sebeplerden dolayı aile bireylerinden herhangi birini
kaybetme öyküsü olgularda %52, kontrol gurubunda ise %10’du.

Yine aynı araştırma seks isçilerinin, %52'sinin ekonomik olarak orta sınıf
ailelerden geldiğini, %78’inin ise çekirdek aile düzeninin bozulduğu parçalanmış aile
yapılarından geldiğini ortaya koymuştur.
Seks işçisinin bedeni üstündeki denetimi seks işçiliği konusundaki
tartışmaların önemli bir odağıdır. Bu açıdan bakıldığında seks işçileri arasında
deneyim yönünden farklılıklar görülmektedir. Ayrıca seks işçisinin bedeni üstündeki
denetimi zaman içinde olumlu ya da olumsuz yönde de değişebilmektedir. Aşağıdaki
bulgular Dr. Neriman Açıkalın tarafından Mersin Genelevinde 92 kadınla yaptığı
görüşmeler sonucu elde edilmiştir4.
Kadınların sermaye olarak fuhuş pazarına çıkma yaşlarına
baktığımızda, %27.5’inin 13-15, %50’sinin 16-20, %17.5’nun 2125 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 1315 ve %35’nin ise 16-20 yaşları arasında evlenmiş olduklarını
görülmektedir. Diğer taraftan kadınların %72.5’i kendilerini ilk
defa sermaye olarak piyasaya sunan kişilerin nikahlı-imam
nikahlı eş ya da nişanlıları olduğunu belirtmişlerdir. Bu bağlamda
kadınların en güvenilir buldukları kişiler tarafından fuhuş
pazarına itilmeleri yine gönüllük kavramı konusunda dikkat
edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Türkçede eğlenceli bir yaşamı olmasından çok hayatın tokadını yemiş
anlamına gelen “hayat kadını” terimi veya kader kurbanı tanımlaması seks işçisinin
olumsuz yaşam deneyimini ifade eder ve seks işçisinin özerkliğiyle de bir yönden
bağlantılıdır. Bu özerklik yetersizliği, kendi bedeni üzerindeki denetiminin zayıf olduğu
geçmiş bir döneme karşılık gelebileceği gibi, seks işçisinin yetkin kararlar alabileceği
4

Neriman Açıkalın, Toplumda Fahişelik Kurumunun Vazgeçilmezliği Üzerine Mitler: Mersin Örneği,
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 1/4 Yaz 2008.
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yetişkin dönemi de ifade edebilir. Bununla birlikte seks işçilerinin küçük yaşlardaki ve
kendi bedenleri üzerinde denetimlerinin zayıf olduğu dönemlerde gelişen olumsuz
yaşam deneyimlerinin, neden yaşamlarının geri kalanını aynı oranda etkilediği sorusu
anlamlı bir sorudur. Bu sorunun yanıtı belki en iyi biçimde yine bir seks işçisi
tarafından aşağıdaki biçimde ifade edilmiştir:
“ortama ilk düştüğünde pezevengin eline düşüyorsun, zaman
geçtikçe kendini kurtarabiliyorsun”

Diğer taraftan seks işçiliğine devam etmenin en önemli nedenlerinden bir
tanesi borçlanmadır. Seks işçisi çalışmaya hangi nedenle başlamış olursa olsun
kendisine aracılık edenler tarafından sürekli borçlandırılmaya çalışılır. Aşağıdaki
alıntılar Elif Nimet Özer’in Türkiye’de İnsan Ticareti Mağdurları Üzerine Bir Araştırma5
adlı yüksek lisans tezinden alınmıştır.
Borç batağı çok ciddi bir tahakküm aracıdır. Her mağdur yapılan
seyahat için gerçekçi olmayan rakamlarla borçlandırılmakta ve
borç bitene kadar çalışmak zorunda olduğu bildirilmektedir.
Anlatılanlardan derlendiğine göre borcun içeriğinde vize, uçak
bileti, pasaport, sınır geçişleri, yol masrafları, varsa verilen
rüşvetler, vize uzatmak için giriş çıkış yapma, burada “çalışılan”
dairenin kirası, elektrik, su, doğalgaz faturaları, telefon kontör
bedelleri, yiyecek, içecek masrafları, kıyafetler, kondom ve diğer
sağlık giderleri ve memlekette çocuklar emanet edilmişse
çocuklara bakım giderleri sayılmaktadır. Bu masraflar
düşünüldüğünde borcun bir seferlik bir “hayali” kontratın
ötesinde süreğen bir baskı aracına dönüştüğü görülür. Çoğu
mağdur borç bitene kadar sabredip başları belaya girmesin diye
daha sonra kaçmaya niyetlendiklerini belirtmiştir.

Bu konudaki diğer bir örnek de yine Dr. Neriman Açıkalın’dan verilebilir:
“… Yani özgür gibi değil yani, özgür şöyle yani, misal senin bir
işin mi var, bırakırlar, ama bazı patronların elinde bazı kızlar
çıkamıyorlar, yani borçlu olduğu için, nasıl desem benim adım
geçmesin.. Mesela senin 10 milyar borcun mu var “kdv”dir,
şudur budur gelir 40 milyara… Ha babam çalış borcun bitecek,
kimsen olmazsa, arkan olmazsa sen başka yere de gitsen nakilli
gene borcunu koyuyorlar böyle üstüne. İnsan burada çökmez mi
çöker, zaten akşam yat sabah kalk… Bu dünya adil değil iki
yüzlülük var. Arkadaşlar olsun bazı patronlar olsun, az kazananı
hor görürler surat asarlar; bazı patronlar borçlu bayanları
göndermezler kadın kaçar parası batar diye. İstersen 3 ay da
çalışsan, 10 milyar da kazansan borcunu bitirmezler. 10 milyar
mı borcu var onlar bitirmezler 20 milyar olur. Misal bir sigara mı
aldın, 4 milyon marlborodur akşam 8 milyon, bir peçeye 2.5
milyon mudur burada 5 milyon keserler, çay şeker... 50-60
milyon çıkarırlar ... Borç bitmez…”

Seks işçiliğine zorlanma çok çeşitli biçimlerde gerçekleşebilir. Bu zorlanma bir
kandırılma biçiminde olabildiği gibi kadınların çaresizliğinin de bir sonucu olabilir,
5

Elif Nimet Özer, Türkiye’de İnsan Ticareti Mağdurları Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Sosyal
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hatta her iki unsur bir arada da bulunabilir. Aşağıdaki alıntılar Elif Nimet Özer’in
çalışmasından alınmıştır.
Türkmen Merjen, tacirlerin İstanbul bağlantısında zorla
çalıştırılan bir kadınla telefonda konuşturulur. Telefondaki ses
ona: “Merak etme, gel. Korkma. Burası çok iyi. Çok iyi
bakıyorlar. İş var. Para var. Çocuk bakıyorsun, para alıyorsun.
Gel” der. Bu cümleleri söyleyen, yaklaşık bir hafta önce getirilmiş
Gülnaz’dır. Gülnaz’nın anlatımına göre, o esnada yanı başındaki
taciri onu dayakla tehdit etmekte, eğer aksini söylerse onu
öldüreceğini söylemektedir. Bundan habersiz Merjen, Türkiye’ye
gelmeye dair son kuşkusunu da bertaraf edip yolcuğuna
başlamaya karar vermiştir… Bazı kadınlar götürüldükleri evde
‘çalışan’ diğer yabancı kadınları görür görmez tuzağa
düşürüldüklerini fark ettiklerini aktarmışlardır. Bazısı kendine
konduramamış ve bebek bakıcılığı için ‘ayrıldığını’ düşünmüş ve
çalışacağı eve götürülmeyi beklemiş. Tüm kadınlar bir “ilk”
bilgilendirmeden geçirildiklerini belirttiler. Biraz dinlendikten
sonra bu ilk bilgi, genelde yumuşak ve güven tesis edici şekilde
verilmiş. İlk bilgileri verenler genelde ‘satıcı’lardır. Nasiba ve
Farida, ilk bilgiyi götürüldükleri evde fuhuş yap(tırıl)an diğer
yabancı kadınlardan almışlar. “Giyiniyorsun, otele gidiyorsun.
Çalışma var. Klient var. Sen duruyorsun, müşteri gelip seçiyor.
Susup yatıyorsun”. Gulcehra, götürüldüğü evde biraz
dinlendikten sonra kendisine borçlandırıldığı bilgisi verilir
verilmez “nasıl bir ortama düştüğünü” hemen anladığını
aktarmıştır. Her kadının bu ilk şoku karşılama şekli diğerinden
farklıdır. Anlatılara göre, “hayır” diyen, kriz geçiren, kaçmaya
kalkan olabildiği gibi; korkup “bunlarla oyun olmaz” diyip hemen
kabul gösteren, kaçmak için açıklarını yakalamayı bekleyen
kadınlar da var.
Zarina’ın göç aracısı civar köyden gelen Saadet adlı bir kadındır.
Saadet gelip gidip zaten boşanmış ve iki çocuğuna kendisi
bakmak zorunda olan Zarina’a Türkiye’de bir hizmetçilik işinden
bahseder. Zarina işverenle defalarca telefonlaşır. 700 dolar
maaştan bahsedilmektedir. Zarina iki çocuğunu da beraberinde
getirip getiremeyeceğini sorar ve olumlu yanıt alınca yaklaşık iki
aylık değerlendirme süresinden sonra gelmeye karar verir. Son
anda, küçük olan kızını köyde anne-babasına bırakmaya, oğlunu
ise yanına alıp Türkiye’de çalışacağı villaya getirmeye karar
verir. 400 dolar borç alarak oğlu ile birlikte uçak biletini alır ve
İstanbul’a gelir. Çalışacağı villaya ulaşır ve hem kendi oğluna,
hem çalıştığı villanın iki çocuğuna bakmaya başlar. Ev temizliği
ve mutfakta yardımcılık da onun görevidir. Bir ay çalışır ve
gerçekten 700 dolarlık ilk maaşını kazanır. Memleketine
gönderir. Zarina gerçekten hizmetçilik işinde ve 700 dolar
maaşla anlaşıp birinci ay maaşını kazanabilmiştir. Yanında oğlu
da vardır. Türkiye’deyken kendisi gibi pek çok Özbekle tanışır.
Tanıştığı Özbeklerden biri, Zarina’ın kazandığı paranın “çok az”
olduğunu, kendisinin “haftada 1000 dolar” kazandığını söyler. Bu
kadın fuhuştan bahsetmektedir. Zarina fuhuşu duyunca
korktuğunu, ama bu parayı düşününce “aklım gitti” diye aktardı
hissettiklerini. Hesap yaptığını, eğer bu kadın doğru söylüyorsa
6 ay içinde ev alabilecek para kazanabileceğini, köyüne dönüp
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kızını da alıp şehire taşınıp “normal bir iş” bulabileceğini
düşünür. Mesele ev alabilmektedir. Bir evi olsa, kimseye muhtaç
olmayacağını, boşanmış olduğu için zaten evlenemeyeceğini, bir
evin hayatını kurtaracağını düşünmektedir. Birlikte Osman adlı
pezevengin evine giderler. Osman her müşteriden 60 lira
alacağını, bunun 25 lirasını Zarina’a vereceğini, günde 6-7
müşteriden fazla göndermeyeceğini söyler. Ancak daha sonraki
süreçte Zarina’ın önce pasaportu elinden alınacak, daha sonra
haberleşme olanağı engellenecek ve istediği parayı
kazanabilmesi için önce kendisi için (markette tanıştığı Özbek
kadına) ödenen 2000 doları kapatması gerektiği, en iyisi bunu
“bir an önce en fazla müşteri alarak” yapması gerektiği söylenir.
Kaldığı evde kendisiyle birlikte memleketlileri Gulcehra ve
Nilufar, çok daha uzun sürelerdir hiç para kazanmadan
kalmaktadırlar.

Bu durumda cinsel kölelik ile yaşamı sürdürmek için başvurulan seks işçiliği
arasında bir ayrımın yapılması gereklidir. Çoğu zaman seks sektöründe karşılaşılan
kadınlar iradeleri dışında seks işçiliği yapmazlar. Zor yaşam koşullarına karşın
ellerinden geleni yapmaktadır ancak içinde bulundukları koşullar seçimlerini sınırlar.
Bu kadınların tutsak birinin kurtarılmasına benzer biçimde fuhuştan kurtarılmasına
gerek yoktur. Tek gereksinimleri daha fazla seçenek, dünya ile daha güçlü bir bağ,
daha fazla hizmetlere ulaşım, daha fazla eğitim ve daha fazla güvenliktir. Seks
işçiliğini cinsel kölelik ile özdeşleştirdiğimizde ayrıntıları ihmal eder, bireylerin
yaşamlarındaki gerçek olanakları gözden kaçırır ve onların birer özne olduğunu inkar
etmeye başlarız.
Seks işçilerinin önemli bir bölümü seks işçiliğini yoksulluk, işsizlik, madde
bağımlılığı veya geçmişin ağır bir travmasıyla baş edebilmek amacıyla sürdürür. Bu
seks işçilerinin yine önemli bir bölümü seks işçiliğini özgür iradeleri ile sürdürdüklerini
ifade ederler. Onlara göre seks işçiliğinin olumlu yönleri olumsuz yönlerinden daha
fazladır. Çalışma saatleri esnektir, eğitim düzeylerine göre tatmin edici ücretler
ödenmektedir ve dahası ilginç insanlarla tanışabilmektedirler. Aşağıdaki alıntı Kadın
Kapısı’nı ziyaret eden bir transseksüel seks işçisinin konuşmalarından alınmıştır:
Seks işçiliğine başladığımda hayatımın mesleğini bulduğumu
sandım. Hem istediğim erkekle yatıyor hem de üstüne para
alıyordum. Bundan daha iyi bir yaşam sürdürülebilir mi?

Özgür İrade Kavramı
Fuhuş konusunda özgür irade kavramı sınırları ve tarafları belirleyici bir işlevi
olduğu gibi politik bölünmelere de kaynaklık eder. Özgür irade kavramı, bir değer
olması nedeniyle felsefi anlamda sahip olduğumuz tüm değerler gibi, olgular
dünyasından kaynaklanır. Fuhuş dünyasındaki olgularla olan deneyimimiz, bu
değerlerin hangi yönde, yoğunlukta ve güçte olduklarını belirler. Bir akademisyenin,
politikacının, sosyal çalışmacının veya kadın haklarını savunan bir kişinin fuhuş
dünyası ile olan olgusal deneyimi fuhuş sektöründe çalışan bir kişi ile aynı
olmayacaktır. Bu nedenle fuhuş konusunda toplumsal koşulların değiştirilmesini öne
süren kişiler ile seks işçilerinin fuhuş konusundaki değerleri farklıdır. Kadınların
ataerkil bir dünyanın koşulları çerçevesinde sömürülmesi, şiddete uğraması ve
bedenleri üzerindeki denetimlerinin zayıflığı konusunda duyarlı olan bir kişinin seks
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işçiliğini cinsel köleliğin en şiddet içeren biçimi olduğunu ileri sürmesi doğaldır. Bu kişi
seks işçiliğine baktığında kadınlar hakkındaki diğer değerleriyle de uyumluluk içinde
seks işçiliğinin özgür irade ile seçilemeyeceğini, bunun erkek egemen bir toplumun
dayatması olduğunu ileri sürecektir. Diğer taraftan seks işçileri aynı olgusal
gerçeklikten farklı değerler üretebilmektedirler. Seçim yapma olanakları çok kısıtlı
olan bir grup insan için seks işçiliği, hayatta kalmanın ve daha iyi ekonomik koşullara
ulaşmanın tek yolu olabilmektedir ve bu olgusal gerçeklikten kaynaklanarak seks
işçiliğini özgür iradeleri ile yaptıkları bir seçim olarak değerlendirebilmektedirler. Bu
noktadaki farklılığın kökeni birinci gruptakilerin yapılan seçimi seçeneksizliğin bir
ürünü olarak görmeleri ikinci grubun ise seçeneksiz bir durumdayken bir seçim
yapabildiklerini düşünmelerinden kaynaklanmaktadır.
Diğer taraftan toplumda egemen olan cinsel ahlak, erkek değerlerinin
egemenliği altında, kadınları baskı altında tutarak çokeşli yaşam sürdürmelerini
şiddetle yasaklamakta ve bu uğurda elinden geleni yapmaktadır. Erkek egemen
cinsel ahlak, erkeklerin sahip oldukları eşlerinin başka bir erkekle cinsel ilişki
kurmasını şiddetle yasaklarken, kendilerinin çokeşli bir yaşam sürdürmelerine açık
kapı bırakmıştır ve bu çokeşlilik başta fuhuş kurumu aracılığıyla sürdürülmektedir.
Büyük ölçüde namuslu kadınların iffetlerinin korunması amacıyla yararcı bir
yaklaşımla izin verilen fuhuş, yine de ilke olarak ahlak dışı ilan edilir ve kadınların
erkek egemen ahlak değerlerinin sınırlarını zorlamalarına izin verilmez. Değerlerimiz
erkek egemen ahlaki kodlarla öylesine işaretlenmiştir ki bir kadının çokeşli
yaşamasının ve bu durumdan kazanç elde edilmesinin yararlı olabileceğini akla
getirmek veya sözcüklerle ifade edebilmek neredeyse mümkün değildir.
Seks işçilerinin, kendileri adına fuhşun bir şiddet biçimi olduğu ileri sürülerek
yasaklanması gerektiğini ileri süren kadın hakları savunucuları ve ahlak savunucusu
politikacılardan bedenlerinin üzerinden ellerini çekmelerini istemeleri anlamlıdır.
Ancak sözü geçen iki grubun aynı gerekçelerle harekete geçtikleri düşünülmemelidir.
Ahlak savunucusu politikacılar fuhşun yaygınlaşmasından ve kendi erkek egemen
değerlerinin sarsılacağından endişe duyarak fuhşu makul sınırlar içinde tutmak
amacıyla öne çıkarlar. Seks işçiliğinin bir şiddet biçimi olduğunu gerekçe alan başta
kadın hakları savunucusu gruplar ise erkek egemen ahlakı karşılarına alarak
kadınları ikiyüzlü bir sömürünün içinden kurtarmak amacıyla harekete geçerler. İki
grup arasındaki farklılık fuhuş yapanlara bakışta da kendisini gösterir. İlkinde seks
işçisi suçludur ve cezalandırılması gerekir. İkinci grup ise seks işçisini mağdur olarak
değerlendirir. Mağduriyetin en önemli göstergesi özgür irade kavramı ile biçimlenir.
Kadınların istemedikleri kişilerle yatmak zorunda olmaları, cinsel ilişki sırasında
hoşlanmadıkları davranışlara zorlanmaları, şiddete uğramaları, küçük yaşlarda ve
yetkin seçimler yapmaları mümkün olmayan bir dönemde işe başlamaları gibi
özellikler seks işçiliğinin özgür irade ile yapılmasının mümkün olmayacağının
gerekçeleridir. Bu tür gerekçelerden hareket ederek seks işçiliğinin özgür irade ile
yapılmayacak bir iş olduğu sonucuna varmak mümkündür ancak sorun bu noktanın
ilerisinde başlamaktadır. Seks işçiliğinin irade dışı yapılan, sömürü içeren bir şiddet
biçimi gerekçesiyle yasaklanmasını savunmak ile sonlanmasını istemek ayrı
şeylerdir. Seks işçiliği kadınların konumunun güçlendirilmesi, eşitlikçi ve özgürlükçü
bir toplum ile mümkün olabilecektir. Böyle bir toplumun koşulları oluşmadan seks
işçilerine çalışma alanlarının yasaklanması onların seçeneklerini sınırlayacak daha
ağır şiddet ve sömürü barındıran koşullarda yaşamalarıyla sonuçlanabilecektir.
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B. TÜRKİYE’DE FUHŞUN BOYUTLARI HAKKINDAKİ BİLGİLERİMİZ
ATO’nun raporuna göre Türkiye’deki seks işçilerinin sayısı yaklaşık 100.000
civarındadır ve Türkiye'de kayıtlı elli altı genelevde kayıtlı yaklaşık 3.000 seks isçisi
çalışmaktadır. Türkiye'de tescilli seks isçisi sayısı ise on beş binin üzerindedir.
Genelevlerde, ayrıca maddi ve hukuki nedenlerden vesikasız çok daha fazla sayıda
kadının çalıştığı, bir çoğunun da çalışacak genelev bulamadığından gizli fuhuş
yaptığı belirtilmektedir. Rapor, vesika almak için başvuran kadın sayısını otuz bin
olarak ifade etmiştir6.
ATO Raporunda bahsedilen niceliklerin tahmini olduğu ve sadece Türk
vatandaşı kadınlardan oluştuğu göz önüne alınırsa genelevlerde çalışan üç bin
kadının dışındaki 97.000 kadının ve bu rakama ilave olarak yabancı seks işçilerinin
nerelerde çalışmakta olduğunun bilinmesi önemlidir. Genelevlerde çalışan 3.000
kadınla birlikte kayıtlı olarak çalışan kadınların sayılarının 15.000 civarında olduğu
tahmin edilmektedir. Bir başka deyişle 12.000 kadın “genel kadın” veya hakkında
“sağlık tedbiri alınmış kadın” olarak tescil edildiği halde yaş küçüklüğü veya evli olma
benzeri nedenlerle genelevlerin dışında ancak yasal çerçeve dahilinde çalışmaktadır.
ATO Raporunda fuhşun boyutlarına aşağıdaki ifadelerle yer verilmektedir:
Türkiye’de hayat kadınlarının sayısı 100 bine yaklaşırken
Türkiye’nin kadın nüfusunun 35 milyon civarında olduğu hesaba
katıldığında, her 350 kadınımızdan birinin fuhuş batağınının
eşiğinde olduğu belirtiliyor.
Türkiye’de faaliyet gösteren 56 genelevde kayıtlı yaklaşık 3 bin
hayat kadını çalışıyor. Türkiye'de tescilli hayat kadını sayısı da
15 bini geçiyor. Genelevlerde, hukuki sorun yaratmasın diye
vesikasız çok sayıda kadının çalıştığı, çalışacak genelev
bulamadığı için bir çoğunun da gizli fuhuş yaptığı belirtiliyor.
Genelevde çalışmak için gerekli olan vesika, taksi plakasından
farksız. Çünkü bu vesikaya sahip olmak, onca yoksulluk içinde
garanti bir kazancı da beraberinde getiriyor. Üç büyük ilde,
yaklaşık 30 bin kadın genelevde çalışmak amacıyla vesika
bekliyor.
Rapora göre yalnızca Diyarbakır’da yasal olmayan bine yakın
randevu evi bulunuyor. Bu evlerde 6 bine yakın hayat kadını
çalışıyor.

Sokakta müşteri beklemek biçiminde gerçekleştirilen sokak fuhşu genellikle en
görünür fuhuş biçimidir. Özellikle büyük şehirlerde yer alan sokak fuhşunun
görünürlüğü polis denetimlerinin derecesine göre değişebilmektedir. Basında yaygın
biçimde yer alan veya şikayetlere neden olabilen fuhuş biçimi olmasına karşın, bu
alanda çalışan seks işçilerinin sayısı oldukça sınırlıdır. Sokak fuhşunun en yaygın
olduğu il olan İstanbul’da İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nın gezici bir eğitim
aracıyla yürüttüğü çalışma kapsamında Avrupa yakasında sürekli ulaşılabilen toplam
seks işçisi sayısı yaklaşık 750 olmuştur.
6

Ankara Ticaret Odası: Hayatsız Kadınlar Dosyası Raporu 2004. Erişim:
http://www.atonet.org.tr/yeni/index.php?p=201&l=1 Erişim tarihi: 26.12.2010
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C. SEKS İŞÇİLERİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİMİZ
Türkiye’de tüm seks işçilerini temsil eden bir bilgiye ulaşmak oldukça zor bir
uğraştır. Fuhuş genellikle gizli olarak gerçekleştirilir ve bu nedenle bireylere ulaşmak
neredeyse imkansızdır. Ulaşım zorluğu mekan ve zaman açısından geçerlidir. Lüks
semtlerde ve lüks otellerde seks işçiliği yapanlar genellikle kendilerini seks işçisi
olarak değil, eskort hizmeti sunan kişiler olarak tanımlarlar ve yaşadıkları bölgenin
koşullarına uyum sağlamaları nedeniyle ulaşılmaları güç olan seks işçileridir. Seks
işçilerinin bir bölümünü seks işçiliğini zaman zaman yapan ve sınırlı bir müşteri profili
olan orta gelir grubundaki seks işçileri oluşturur. Bu gruptaki seks işçilerinin
çalıştıkları ve yaşadıkları mekanlar çok çeşitlilik gösterir. Birbirleriyle çok bağlantıları
olmadığı için bir seks işçisine ulaşılarak diğerlerine de ulaşmak olanağı kısıtlıdır. En
alt düzey gelir grubundaki seks işçilerinin çalışma mekanları genellikle sokaktır ancak
bunların diğer alt düzey gelir grubundaki kişilerden ayırt edilmesi çok zordur. Örneğin
İstanbul Taksim meydanında oldukça önemli sayıda seks işçisi bulunmaktadır ancak
yanlarından geçildiğinde kalabalık içinde fark edilmeleri neredeyse olanaksızdır.
Ulaşım güçlükleri nedeniyle seks işçilerine yönelik araştırmaların neredeyse
tamamı genelevlerde çalışan kadınlar, sokakta çalışan seks işçileri ve
travesti/transseksüel seks işçileri üzerine odaklanmıştır. Bu odaklanmanın nedeni bu
seks işçilerinin mekan olarak bir arada bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Özellikle
akademik çalışmaların genelevlere odaklanmış olduğundan bahsedilebilir. Ancak son
yıllarda Pembe Hayat, Kadın Kapısı benzeri seks işçilerine yönelik çalışmalar yapan
kuruluşlar aracılığıyla diğer seks işçilerine de ulaşılabilmekte ve bu seks işçileri
hakkında Türkiye geneline dair olamasa da bilgi toplanabilmektedir.
1. Seks İşçileri Hakkındaki Demografik Bilgiler
(a) Kadınlar
Genel bir tahmin olarak Türkiye’deki seks işçilerinin büyük çoğunluğunun
kadınlardan oluştuğunu ileri sürmek mümkündür. Ankara Ticaret Odası verileri doğru
kabul edildiğinde Türkiye’de 100.000 civarında kadın seks işçisi bulunmaktadır ve bu
sayının 15.000 kadarını kayıtlı kadın seks işçileri oluşturmaktadır. 15.000 kayıtlı
kadın seks işçisinin 3.000 kadarı genelevlerde çalışmakta, geri kalan bölümü çeşitli
nedenlerle kayıt altına alınmış kadın statüsünde genelev dışında çalışmaktadır. Her
ne kadar yürürlükteki mevzuat genelevlerde fuhuş yapılmasını önceliyor olsa da
genelevde çalışması mümkün olmayan, örneğin evli bir kadının düzenli
muayenelerini yaptırması koşuluyla genelev dışında çalışmasına olanak
sağlamaktadır.
Bazı seks işçilerinin zaman zaman ve ekonomik zorluklarla karşılaştıklarında
seks işçiliğine geçici olarak başvurduklarını biliyoruz. Ancak bu geçici seks işçilerinin
sayısı da tam olarak bilinmemektedir. Bu konuda yararlı olabilecek bir gösterge çeşitli
araştırmalardaki seks işçilerinin fuhuş sektöründe ne zamandan beri bulundukları
hakkındaki bilgidir. İstanbul Kadın Kapısı’nda yürütülen Risk Altındaki Gruplarda
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Biyo-davranış Araştırması7 sonucunda kayıtsız kadın seks işçilerinin çalışma süreleri
aşağıdaki biçimde bulunmuştur:
Tablo 1.3: Seks İşçilerinin Çalışma Süreleri (ay)

Çalışma süresi (ay)
Kadın Sİ

Sayı
112

En az
1

En çok
525

Ortalama
144,22

Kaynak: Seks İşçileri (Si) Biyo-Davranış Araştırması 2010 İKGV

Görüldüğü gibi seks işçilerinin çalışma süreleri çok farklılık göstermektedir ve
ortalama olarak 12 yıllık bir süre söz konusudur. Genelevlerde çalışan kadınların da
çalışma süresi Dr. Aysun Balseven Odabaşı8 tarafından benzer nicelikte
saptanmıştır.
Tablo 1.4: Genelev Kadınlarının Çalışma Süreleri

Süre
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıldan çok
Toplam

Sıklık
30
36
26
26
20
138

Yüzde
21,7
26,1
18,8
18,8
14,5
100,0

Kaynak: Dr. Aysun Balseven Odabaşı, Hacettepe Üniversitesi 2010

Çalışma sürelerini destekleyen diğer bir bulgu seks işçilerinin yaşlarıdır. Her iki
çalışmanın yaş dağılımlarına baktığımızda aşağıdaki bulguları görüyoruz:
Tablo 1.5: Seks İşçilerinin Yaşla İlgili Özellikleri

Yaş
Kadın Sİ

Sayı
115

En genç
18

En yaşlı
61

Ortalama
37,30

Kaynak: Seks İşçileri (Si) Biyo-Davranış Araştırması 2010 İKGV

Kadın Kapısı’nda yapılan çalışmanın yaş ortalaması oldukça yüksek
bulunmuştur. Bunun önemli bir nedeni özellikle genç kadın seks işçilerinin teknolojik
olanaklardan yararlanarak diğer seks işçileriyle bağlantı kurmadan ve grup
dayanışmasına gereksinim hissetmeyerek yaşamlarını sürdürmeleridir. Kadın Kapısı
tarafından ulaşılan seks işçileri genellikle gelir durumu çok düşük, genellikle eski
genelev çalışanı ve birbirleriyle temas halinde ve benzer mekanları paylaşan seks
işçileridir ve bu grubun yaş ortalaması oldukça yüksektir.
Genelevlerde yapılan çalışmada
bulunmuştur:

7

ise

yaş

dağılımı aşağıdaki

biçimde

Doğan Güneş Tomruk, Risk Altındaki Gruplarda Biyo-davranış Araştırması, İKGV, ASD, AMATEM,
Yayınlanmamış Araştırma Raporu, İstanbul, 2010.
8
Aysun Balseven Odabaşı, Ankara İli Genelevlerinde Çalışan Kadınların Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları,
Mesleksel Riskleri, Uğradıkları Şiddet ve İstismar Bağlamında Bir Araştırma, Basılmamış Doktora Tezi,
Danışman: Prof. Dr. Yaşar Bilge, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009.
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Tablo 1.6: Genelev Kadınlarının Yaş Dağılımı

Yaş
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51 +
Toplam

Sıklık
3
28
27
28
27
9
16
138

Yüzde
2,2
20,3
19,6
20,3
19,6
6,5
11,6
100,0

Kaynak: Dr. Aysun Balseven Odabaşı, Hacettepe Üniversitesi 2010

Benzer bulgular Dr. Neriman Açıkalın’ın araştırmasında9 da doğrulanmıştır. Bu
araştırmaya göre 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.
Yukarıdaki demografik bilgilerden çıkarılan sonuçlara göre seks işçilerinin yaş
ortalamalarının ve çalışma sürelerinin yüksek olduğu ileri sürülebilirse de ilk
çalışmaya başlama ve ilk cinsel ilişkiye girme yaşlarına ait verilere bakıldığında
çarpıcı sonuçlar görülmektedir. Dr. Neriman Açıkalın’ın çalışmasında kadınların
fuhuş sektöründe çalışmaya başlama yaşları %27.5’inin 13-15, %50’sinin 16-20,
%17.5’nun 21-25 ve %5’nin 25 üstü olarak bulunmuştur. Seks işçilerinin ilk cinsel
ilişki deneyimlerine ait bilgi olarak Risk Altındaki Gruplarda Biyo-davranış
Araştırmasında aşağıdaki veriler saptanmıştır:
Tablo 1.7: Seks İşçilerinin İlk Cinsel İlişki Yaşı Özellikleri

İlk ilişki yaşı
Kadın Sİ

Sayı
113

En erken
9

En geç
25

Ortalama
15,87

Kaynak: Seks İşçileri (Si) Biyo-Davranış Araştırması 2010 İKGV

Yukarıdaki veriler sınırlı araştırmalarla edinilen bilgilere dayanmakta olup genç
yaştaki seks işçilerinin varlığını ve bu seks işçilerinin sayısının oldukça yüksek
olabileceğini göstermektedir. Ne yazık ki bu konudaki bilgilerimiz çok sınırlıdır.
Kadınların seks işçiliğine başlamaları çok farklı nedenlerden dolayıdır. Bazı
kadınları bir üçüncü kişi zorlar, bazıları için neden amaçlarını gerçekleştirmektir, bir
bölümü için ev kirasını karşılamak veya gereksinimlerini karşılamak nedendir, bazı
seks işçilerinin ise geçmişteki ensest, tecavüz benzeri bir şiddetle baş edebilme
biçimidir seks işçiliği. Ne yazık ki azımsanmayacak sayıda seks işçisi için durum
tuzağa düşürülme biçimindedir. Fuhşa başlama nedenleri ATO Raporunda şöyle
sıralanmaktadır:
Fuhşa yol açan nedenlerin başında yoksulluk birinci sırada
geliyor. Kişi başına milli gelirin 100 dolara kadar düştüğü
bölgelerde yaşayan insanlarımız, ardarda yaşanan ekonomik
krizlerin de etkisiyle dünyanın bu en eski mesleği ile tanışma
riskini yüksek derecede taşıyor.
9

Neriman Açıkalın, Toplumda Fahişelik Kurumunun Vazgeçilmezliği Üzerine Mitler: Mersin Örneği,
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 1/4 Yaz 2008.
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Kırsal kesimlerde kız çocuklarının işgücünden yararlanılmak
istenmesi, erken yaşta ve/veya zorla evlilikler, eğitimin yerine
alıyor ve başta fuhuş olmak üzere her türlü tehlikeli yolun kapısı
açılıyor.
Kadını İş dünyasında da binbir zorluklar bekliyor. Kadınlar,
erkekten daha az kazanıyor. Bu nedenle yoksulluk kadının
kaderi haline geliyor.
Öte yandan namus, ahlak, şeref, haysiyet, doğruluk, dürüstlük,
adalet, helal kazanç gibi değerlerin sürekli erozyona uğradığı bir
toplumsal yapı ise fuhuş için en uygun zemini oluşturuyor.
Üzerine titrediğimiz ve toplumsal yapımızın çimentosu olan aile
kurumumuzun yığınlar şeklinde parçalanması, TV ekranlarında
özendirici mahiyetteki pırıltılı hayat görüntüleri, fuhşun ana
hızlandırıcısı haline geliyor. Parçalanmış ailelerin ortada kalan
çocukları, fuhuş canavarının en sevdiği avları…

Seks işçiliğine başlama konusu pek çok soruyu akla getirmesine karşın
ekonomik güçlükler seks işçiliğine başlamada en önemli etken olarak
değerlendirilmektedir. Seks işçiliğine başlama nedenleri Yrd. Doç. Dr. Nebahat
Özerdoğan, Dr. Deniz Sayıner, Yar. Doç. Dr.Nedime Köşgeroğlu ve Dr. Özlem
Örsal’ın Kadın ve Fuhuş Olgusu10 makalesinde şöyle özetlenmiştir:
Olumsuz ekonomik koşullar fuhuşun temel nedenidir. Fuhuş
yapan kadınlar arasında “Oğultürk (199111)” tarafından yapılan
araştırmada onları fuhuşa yönlendiren nedenlerden birincisinin
%91,4 gibi bir oranla ekonomik koşullar olduğu saptanmıştır.
Olumsuz çevre koşulları yaşanılan yerin uygunsuzluğu, daha iyi
şartlarda yaşama isteğinin fahişeliğe geçişte önemli rol oynadığı
belirlenmiştir. Ülkemizde I970-80 yılları arasında pek çok genç,
kızın daha iyi şartlarda yaşamak, sinema artisti olabilmek
özentisiyle evinden kaçıp İstanbul'a gelip, fuhuş batağına
sürüklendiği görülmüştür “Alkan (1981)12”. Yine ekonomik
kaygılarla gerçekleştirilen, kırsal bölgeden kente göç,
ülkelerarası göçlerde yaşanan uyum güçlüklerinin fuhuşu
artırdığı görülmüştür. Yüksel'in (1991)13 yaptığı araştırmada
fuhuş sektöründe çalışan kadınların %55,9'unun gecekondu
bölgesinden olduğu saptanmıştır. Günümüz ailesindeki
yapılanma, sistemin değişip gelişmesiyle belirli bir çözülmeye
uğramıştır. Fahişeliğe geçişte önemli etkenlerden birinin de
fuhuş yapan kişinin yaşadığı aile özelliklerinin olduğu
bulunmuştur. Yapılan çalışmalar boşanma, ölüm, ayrılık,
geçimsizlik gibi sosyal nedenlerle oluşan parçalanmış aile
10

Nebahat Özerdoğan, Deniz Sayıner, Nedime Köşgeroğlu, Özlem Örsal; Kadın ve Fuhuş Olgusu, Second
International Conference on Women’s Studies, Center for Women’s Studies, EMU, Turkish Republic of
Northern Cyprus, April 27-28 2006.
11
Nihal Oğultürk, Psiko-Sosyal Özellikleriyle Genelev Kadınları, Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 1991.
12
Türker Alkan, Kadın-Erkek Eşitsizliği Sorunu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 100.
Yılında Atatürk'e Armağan Dizisi, Ankara, 1981.
13
Ayşe Yüksel, İstanbul Genelevinde Çalışan Kadınların Mediko-Sosyal Durumları, Uzmanlık Tezi, İstanbul
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 1991.
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modellerinin, fuhuşa geçişte önemli bir etken oluşturduğunu
doğrulamaktadır “Altındal (1988)14”. Mevcut din anlayışı ve
geleneksel yerleşik ahlak kuralları, toplumun cinsellikle ilgili
tutum ve davranışlarına bağlı olarak sağlıklı cinsel eğilimin
olmayışı (ensest ilişki, teşhircilik v.b), cinselliğin günah ve ayıp
olarak kabul edilmesi, evlilik öncesi cinsel ilişkinin kabul
görmemesi (kadınlar için) ve kadın bekaretinin önemini koruması
da fuhuşu artıran nedenlerdir. Çevresindeki insanlar tarafından
kandırılarak yada zorla cinsel istismara uğramış genç kızlar,
bakireliğin bir tabu olduğu toplumlarda fuhuşa itilebiImektedirler
“Yüksel (1991)”.

Seks işçilerinin evlilik durumlarına baktığımızda Ankara Ticaret Odası
Raporuna göre para karşılığı cinsel ilişkiye girenlerin yüzde 63,4’ü resmi nikahlı,
yüzde 12,2’si ise imam nikahlıdır. Dr. Neriman Açıkalın’ın çalışmasında kadınların ilk
evlilik yaşları olarak %27,5’nin hiç evlenmemiş, %37,5’nin 13-15 ve %35’nin ise 1620 yaşları arasında evlenmiş olduklarını saptanmıştır. Aynı araştırmada saptanan
diğer bir önemli bulgu, “kadınların %72,5’inin kendilerini ilk defa sermaye olarak
piyasaya sunan kişilerin nikahlı-imam nikahlı eş ya da nişanlıları olduğunu belirtmiş”
olmalarıdır. Risk Altındaki Gruplarda Biyo-davranış Araştırmasında evlilik durumu
aşağıdaki gibidir:
Tablo 1.8: Seks İşçilerinin Medeni Durum Özellikleri

Medeni durum
Bekar
Evli
Boşanmış
Toplam

Sayı
76
9
30
115

%
66,1
7,8
26,1
100

Kaynak: Seks İşçileri (Si) Biyo-Davranış Araştırması 2010 İKGV

Genelevlerde çalışma koşulu evli olmamak olarak belirlenmiş olduğundan
kadınların tümü resmi olarak evli değildirler ancak genellikle diğer insanlar gibi seks
işçilerinin de devamlı birlikte yaşadığı erkekler bulunmaktadır. Dr. Neriman
Açıkalın’ın araştırmasından seks işçilerinin %82,5’sinini halen bir dostunun olduğu
belirtilmiştir.
Kadınların eğitim durumuna baktığımızda genellikle düşük eğitim düzeyinin
yaygın olduğunu görüyoruz. Bu durum kadınların seçeneklerini azaltan bir etken
olarak değerlendirilebilir. Dr. Neriman Açıkalın’ın araştırmasında eğitim durumu
aşağıdaki biçimde özetlenmiştir:
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
14

Aytunç Altındal, Türkiye'de Kadın, Süreç Yayınları, İstanbul, 1980.
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dostları tarafından duygusal ve maddi anlamda sömürülmelerine
kapı açmaktadır.

Risk Altındaki Gruplarda Biyo-davranış Araştırmasında eğitim durumu şöyle
saptanmıştır:
Tablo 1.9: Seks İşçilerinin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Eğitim durumu
Okuryazar değil
Okuryazar
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Üniversite/yüksekokul
Halen okuyor
Toplam

Sayı
5
21
34
13
27
10
6
116

%
4,3
18,1
29,3
11,2
23,3
8,6
5,2
100

Kaynak: Seks İşçileri (Si) Biyo-Davranış Araştırması 2010 İKGV

Yukarıdaki araştırma bulgularından da anlaşılacağı gibi seks işçilerinin tümü
az eğitimli insanlar değildir. Seks işçilerinin önemsenecek bir bölümü eğitim
yönünden yasal bir iş bulma olanağı olan ya da daha önceden yasal bir işi olan
kişilerdir. Bu kişiler seks işçiliğini esnek çalışma saatleri, gelirinin fazla olması gibi
nedenlerden dolayı seçerler.
(b) Fuhuş Mağduru Çocuklar
Çocukların fuhuş sektöründe mağdur edilmelerinin boyutlarını belirlemek çok
zordur. Ayşe Yüksel’in çalışmasında kadınların %64,7 sinin yasal yaştan önce fuhuş
mesleğine girdikleri saptamıştır15. Bu oran fuhuş sektöründe beklenenden çok daha
fazla sayıda çocuğun ticari cinsel sömürü aracı olarak çalıştırılıyor olması anlamına
gelmektedir. Gizli olarak sürdürülen bir etkinliğin araştırılmasındaki güçlükler bir
yana, araştırmacılar çocukların yasal statüsünden dolayı da güçlükler
yaşayabilmektedir. Çocuklar emniyet güçlerine teslim edilmekten korktuklarından bir
araştırmacının veya sosyal hizmet uzmanının bu doğrultudaki sorularını
yanıtlamazlar hatta yaşları hakkında doğru yanıt vermezler.
Tüm bu güçlüklere karşın 2006 yılında Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği’nin
ECPAT International ile işbirliği sonucu yayınladığı “Türkiye’de Çocuklara Yönelik
Ticari Cinsel Sömürüye (ÇTCS) Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır” adlı
raporun16 sonuç ve öneriler bölümünde aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:
•

Her ne kadar konunun kapsamı ve boyutlarına ilişkin
güvenilir bilgiler kısıtlı da olsa, ülkenin her yerinde çocuk
fuhuşunun
büyüyen
bir
problem
olduğundan
bahsedilmektedir.

15

Ayşe Yüksel, İstanbul Genelevinde Çalışan Kadınların Mediko Sosyal Durumları, Doktora Tezi, İstanbul,
1991.
16
Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, Türkiye’de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye (ÇTCS) Dair
Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır, İstanbul, 2006.
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•

Cinsel amaçlı çocuk ticareti ve çocuk pornografisinin üretimi
ile dağıtımı hakkında daha ayrıntılı araştırmalara ihtiyaç
vardır. Ciddi problemler olarak görülmelerine rağmen, bu
konudaki bilgiler kısıtlıdır.

•

Erkek çocukların dahil olduğu fuhuş ve diğer cinsel sömürü
biçimleri özel olarak araştırılmamıştır. Böyle bir problem
mevcuttur, ancak gizli kalmakta, bilinmemekte ve ele
alınmamaktadır.

•

Çocukların, özellikle de kızların, evliliğe zorlanması hem
ÇTCS’nin bir biçimidir hem de çeşitli istismar ve sömürü
biçimlerine maruz kalmayı kolaylaştıran çok önemli bir risk
faktörüdür.
Bu,
çoğunlukla
kırsal
alanlarda
gerçekleşmektedir.

•

Çocuklara yönelik aile içi şiddet ciddi bir problemdir ve
çocukları çok tehlikeli durumlar içeren sokaklara iten başlıca
faktördür.

•

Evden kaçan çocukların çoğu sokakta uzun bir süre
geçirmekte, ailesiyle ilişkisini kesmekte, psikolojik travma
yaşamakta, kendine zarar verici davranışlarda bulunmakta
ve çeşitli psikolojik problemler yaşamaktadır.

•

Seks endüstrisine dahil olmuş yetişkin seks işçilerinin çoğu,
sömürüye ilk önce henüz küçük yaştayken maruz kalmıştır.

•

Tam olarak kabul edilmese bile, Türkiye’de çocuk fuhuşu bu
sömürüden kazanç sağlayan çeşitli aracı kişiler tarafından ve
birtakım eğlence ve turizm kuruluşları aracılığıyla organize
edilmektedir. Küçük suç örgütleri, bu sömürünün işleyişini
organize etmekte ve bunun için yer sağlamaktadır.

•

Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, sömürücü kişiler tarafından
çocukların fuhuşa dahil edilmesinde ve bu sömürü ilişkisinin
sürdürülmesinde bir yol olarak kullanılmaktadır.

•

Yetişkin erkekler, fuhuşa dahil olmuş çocukları cinsel olarak
sömürmektedir. Cinsel sömürüye maruz kalan çocukların bir
kısmı, aynı zamanda komşu ülkelerden gelen insan ticareti
mağdurlarıdır ve bu çocuklarla, İstanbul ve Diyarbakır’da
belli bölgelerde karşılaşılabilmektedir. Ülkenin daha çok
kırsal alanlarında, çocuklar zorla evlendirme ve erken
evlilikler yoluyla sömürülmektedir.

İstanbul Karaköy Genelevi’nde kayıtlı olarak çalışan seks isçisi üzerinde
özellikle bu insanların ailesel durumları özelinde gerçekleştirilen bir araştırma, seks
isçilerinin, %52'sinin ekonomik olarak orta sınıf ailelerden geldiğini, %78’inin ise
çekirdek aile düzeninin bozulduğu parçalanmış aile yapılarından geldiğini ortaya
koymuştur17. Araştırmanın ortaya koyduğu bir başka bulgu, bu insanların pek
çoğunun çocuk yaşlardan itibaren şiddetle iç içe olmasıdır. Evden ayrılma yaşının
ortalama %15,8 olduğu ortaya çıkan araştırmaya katılan deneklerin %42'si çocukluk
yıllarında fiziksel şiddetle karşılaştıklarını belirtirken, bu insanların %48'inin çocukluk
17

Meltem Efe Sevim, Salih Yaşar Özden, İ. Lütfi Yargıç; Hayatını cinsel akt ile kazanan kadınların aile
özellikleri, Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5:11-15.
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döneminde vurma ve fiziksel şiddetle cezalandırıldığı, %34'ünün azarlandığı,
%16'sının haklarının kısıtlandığı, %2'sinin ise tokat atma seklinde terbiye edildiği
ortaya çıkmıştır. Aynı araştırma seks isçilerinin %8'inin 16 yaş öncesinde aile içinden
birisinin cinsel tacizine uğradığını ortaya koymuştur. Saldırganlarının %2'si baba,
%2'si üvey kardeş, %4'ü birinci derece akraba olarak belirtilmiştir. Aile dışı birinden
cinsel taciz görenlerin oranı ise %20’dir. Taciz biçimi ise genellikle tecavüz veya
tecavüz girişimi şeklinde olmaktadır.
Türkiye’de resmi rakamlar sadece İstanbul’da 500 kadar fuhuş mağduru çocuk
olduğunu gösterse de, gerçekte bu rakamın çok daha fazla olduğu belirtilmektedir.
Parçalanmış aile yapılarının sonucu olan, aile içi şiddet ve tecavüzle iç içe olmuş bu
çocukların yaşının 12’ye kadar indiğini gösteren resmi kaynaklar dışında fuhuş
mağduru çocuk sayısının 500’un çok üstünde olduğu tahmin edilmektedir.18
ECPAT Raporuna göre Çocuk fuhuşunun, varoş mahallelerinden alışveriş
merkezleri ve lüks evlerin bulunduğu “zengin” semtlerine kadar pek çok yerde
yaşandığı görülmektedir. Ticari cinsel sömürü mağduru kız çocuklarının önemli bir
kısmının iller arasında hareketli olduğu görülmektedir. Bazı çocuklar bulundukları
illerden kaçarak başka yerlere giderken, kimileri de organize fuhuş ağındaki kişilerce
başka illere götürülmeye zorlanmaktadır. Türkiye’nin en büyük kenti olan İstanbul,
sömürüye uğrayan kız çocuklarının en fazla geldiği il olarak başı çekmektedir.
“Saat 8’den sonra çevre yolunun oradaki köprülü kavşağın altına
gidin, görürsünüz. Köprünün altında duruyorlar. 16, 17, 18’den
başlıyor yaşları. Kim durursa. Parayı veren alıp götürüyor. Kimi
oral yapıyor kimi sabaha kadar kalıyor. Genelde oral seks
yapıyorlar. Günde 5–6 kişiyle beraber oluyorlardır.” (Gece
kulübü garsonu – 4. Levent Sanayi Bölgesi)
“Burada dolaşan 15–16 yaşlarında bir kız var. Spastik bir annesi
ve iki kız kardeşi var. Geçen akşam yandaki parkta orta
yaşlarının üzerinde bir adamla sarmaş dolaş gördüm. Önce
babası, abisi filan sandık ellemedik. Sonra adam kızı ve
kardeşlerini büfeye götürüp yiyecek bir şeyler aldı. Çocukların
mutluluğunu ve açlığını yemek yedikleri sırada görebilirdiniz.
Sonra sarhoş adam kızı boynundan öptü. Biz de hemen adamın
yakasına yapışıp kim olduğunu sorduk. Kız, abi valla bir şey
yapmıyordu, sadece yiyecek bir şeyler aldı filan dese de biz pek
inanmadık. Sarhoş p…nk Ben B….. Emniyet Müdürü’nün
oğluyum, dedi.” (Dükkan Sahibi)
“İnternette sürekli rastlayabiliyorsunuz. Yaşları 15-16’dan
başlayan bazı kızlar arabası, parası olan, kendilerine
bakabilecek, kontör alacak adamlarla beraber olacaklarını
belirten mesajlar bırakıyorlar. Bunun örneklerinin her gün daha
da arttığını görebilirsiniz.” (İnternet kafe işletmecisi– Teşvikiye)

18

Esin Küntay, Güliz Erginsoy; İstanbul’da On Sekiz Yaşından Küçük Ticari “Seks İşçisi” Kız Çocuklar,
Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2005.
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(C) Erkekler, transseksüel ve travestiler
Sayıları ve diğer seks işçilerine oranları hakkında yeterli bilgi olmamasına
karşın seks işçilerinin bir bölümünü erkek, travesti ve transseksüel seks işçileri
oluşturmaktadır. Özellikle travesti ve transseksüellerin iş olanaklarına erişimleri
neredeyse tümüyle kısıtlı olması nedeniyle bu grubun üyelerinin büyük bir çoğunluğu
seks işçiliği yapmaktadır. Nüfusu az olan kentlerdeki toplum baskısı nedeniyle
travesti ve transseksüellerin büyük bir çoğunluğu başta İstanbul, Ankara, İzmir ve
Antalya olmak üzere büyük kentlerde yaşamakta olup, giderek artan biçimde yoğun
göç alan kentlerde de travesti ve transseksüel grupların varlığından söz etmek
mümkündür. Kadın Kapısı gönüllülerinin ifadesine göre sadece İstanbul’daki travesti
ve transseksüellerin sayısı 5.000 civarındadır ve bu bireylerin en az 4.000’i seks
işçiliği yapmaktadır. Bu rakam İstanbul’daki tahmini seks işçisi sayısı olan 30.000
rakamının yaklaşık %15’ine karşılık gelmektedir. Diğer büyük illerde çalışan aynı
gruptan seks işçisi sayısı ile toplam sayının 8.000 ile 10.000 arasında olduğu
genellikle kabul görmektedir.
Kadınlara bakışla travesti ve transseksüel seks işçilerinin görünürlükleri daha
belirgindir. Kadın seks işçilerinin yaşadıkları evlerde ve sokakta toplum tarafından
daha az fark edilerek çalışabilmelerine karşın, travesti ve transseksüeller bu
olanaktan yoksundurlar. Kadın seks işçileri sayısı ile karşılaştırıldığında seks
işçilerinin küçük bir bölümünü oluşturmalarına karşın, toplumdaki seks işçiliği
algısında önemli bir yer tutmaktadırlar. Bu nedenle seks işçiliğine ve seks işçilerine
karşı yürütülen baskı altına alma çalışmalarına daha fazla hedef olma
konumundadırlar.
Başta İstanbul olmak üzere travesti ve transseksüel seks işçilerinin çalışma
biçimleri ve mekanları giderek bir dönüşüm göstermektedir. Yirmi yıl öncesinde
kentin belirli semtlerinin ve özellikle Beyoğlu’nun belirli sokaklarındaki evlerde büyük
gruplar halinde çalışan veya sokakta müşteri bulan seks işçileri, giderek küçük
gruplar halinde yaşamaya zorlanmış; bir bölümü Beyoğlu’na yakın semtlere veya
merkezden uzak ilçelere taşınmıştır. Sokakta çalışan seks işçileri ana caddelerden
sokak içlerine sürülmüş ve daha sonra kapalı mekanlarda müşteri bulmaya
zorlanmışlardır. Travesti ve transseksüel seks işçileri açık mekanlarda müşteri
beklediklerinde ve sayıları arttığında toplumda fuhşun yaygınlaştığı algısı güçlendiği
için resmi makamlar seks işçiliği ile mücadele etme çalışmalarını travesti ve
transseksüel seks işçilerine yönlendirmişlerdir.
Diğer yönden mobil telefonların ve internetin giderek yaygınlaşması seks
işçilerinin müşterilerine ulaşımları için elverişli bir ortam yaratmaktadır. Müşterilerin
sokakta veya belirli evlerde beklenmesi zorunluluğu yerine herhangi bir yerden
müşterilere ulaşılabilir olmak, seks işçilerine yeni olanaklar sunmaktadır. Yeni
yöntemlerin, toplumun ve fuhuşla mücadelede görevli resmi kuruluşların baskısını
azaltma yönünde olumlu etkileri olması yanı sıra, travesti ve transseksüel seks
işçilerinin izolasyonunu da beraberinde getirdiği için, olumsuz etkilerinin de olduğunu
belirtmek gerekir. Bu olumsuzluklar arasında en belirgin olanları giderek cinayetlere
kadar varan müşteri şiddetinin artması ve grup desteğinin azalmasıdır. Grup
desteğinin varlığında travesti ve transseksüel seks işçileri müşterilerin şiddetine karşı
koyabilmekte ancak izole çalışma koşullarında savunmasız konuma düşmektedirler.
Raporun yazıldığı tarihte giderek artmış olan ve failleri genellikle bulunamayan
travesti ve transseksüel seks işçisi cinayetleri bu duruma bir örnek teşkil etmektedir.
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Genel olarak değerlendirildiğinde travesti ve transseksüel seks işçileri sömürü,
şiddete uğrama ve kendi rızaları ile çalışma yönünden kadın seks işçilerine göre
daha olumlu koşullarda çalışmaktadır. Tek başlarına çalışmak zorunda
olmadıklarında müşterilerinden daha az şiddet görmekte ancak izole çalışma
koşullarında bu durum tersine dönebilmektedir. Travesti ve transseksüel seks işçileri
genellikle aracı olmadan çalışmakta, çoğunlukla başka iş olanağı olmadığı için seks
işçiliğini, yaşamlarını sürdürmek amacıyla yürütmektedirler. Diğer yönden toplum
içindeki görünürlüklerinin daha fazla olması ve cinsel ahlaki tutumlar nedeniyle
toplumsal şiddete daha fazla maruz kalmakta ve katlanmış bir ayrımcılığa maruz
kalmaktadırlar.
Sadece kadınlara veya erkek eşcinsellere hizmet sunan seks işçileri hakkında
bilgiler ise oldukça yetersizdir. Kadınlara hizmet sunan erkek seks işçileri giderek
artan biçimde internet ortamında yer almaktadır ancak bunların sayıları, çalışma
biçimleri ve davranışları hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Diğer yönden
İstanbul’da, varoş bölgelerden gelerek Beyoğlu’nda özellikle orta yaş üzeri erkek
eşcinsellere hizmet sunan genç erkek seks işçilerinin varlığı bilinmektedir ve bu seks
işçilerinin çalıştığı özel sauna, spor salonu, kapalı yüzme havuzu ve hamam benzeri
mekanlar da bulunmaktadır. Bazı durumlarda erkekler sadece içki parası veya
eğlenmek amacıyla hizmet sunabilmektedir. Erkek eşcinsellerle hizmet sunan erkek
seks işçilerinin cinsel ilişkide “aktif” (sadece penisini kullanan) rol almaları nedeniyle
kendilerini eşcinsel olarak algılamadıkları bilinmektedir.
2. Madde Kullanımı ve Seks İşçileri
Türkiye’de yürütülen bazı araştırmalarda seks işçileri arasında alkol ve madde
kullanımının yüksek olduğu ileri sürülmüştür19. Damariçi madde kullanan kadınların
seks işçiliği yoluyla madde tedarik etmelerinin Türkiye için de yaygın bir yol olduğunu
Kadın Kapısı’nı ziyaret eden madde bağımlıları bildirmişlerdir. Sigara kullanımının ise
seks işçileri arasında çok yaygın olduğu ileri sürülebilir. Odabaşı tarafından yürütülen
araştırmada kadınların %28,9’unun 16-20 yıldır, %23,1’inin 11-15 yıldır, %23,1’inin
ise 6-10 yıldır sigara içtikleri saptanmıştır. Aynı araştırmada alkol kullanımı ile ilgili
soruya kadınların %55,1’i evet yanıtını vermiş, kadınların %15,9’u haftada 1-2 gün
alkol kullandıklarını söylemiş, her gün alkol kullananların oranı %5,1 olarak
saptanmıştır. Odabaşı’nın araştırmasındaki madde kullanımı ile ilgili soruya
kadınların %2,8’i evet yanıtını vermiş, kadınların %1,4’ü uyutucu-uyuşturucu-uyarıcı
hap kullanırken, %1,4’ü ise esrar kullandıklarını belirtmiştir20.
Son yıllarda yapılan bazı araştırmalar alkol ve madde kullanımı konusunda
benzer bilgiler vermektedir. 2009 yılında Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
tarafından Ankara’da yürütülen Seks İşçilerinde HIV/AIDS Araştırması ve HIV Testi
Projesi Değerlendirme Raporu’nda21 kadın seks işçilerinin %68’inin (“haftada bir
kereden fazla” ve “hergün” olmak üzere) alkol aldığı belirtilirken, bu oran transgender
seks işçileri için %50 olarak saptanmıştır. Araştırmaya göre kadın seks işçileri,
19

Ayşe Yüksel, İstanbul Genelevinde Çalışan Kadınların Mediko Sosyal Durumları, Doktora Tezi, İstanbul,
1991.
20
Nihal Oğultürk, Psiko-Sosyal Özellikleriyle Genelev Kadınları, Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 1991.
21
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Seks İşçilerinde HIV/AIDS Araştırması ve HIV Testi Projesi
Değerlendirme Raporu, Ankara 2009.
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transgender seks işçilerine bakışla daha az sıklıkla alkol almaktadır. Katılımcıların
tamamına yakını şırıngayla kendilerine damar içi alışkanlık yapan herhangi bir ilacı
enjekte etmediğini belirtmiştir.
2010 yılında İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, AIDS Savaşım Derneği ve
AMATEM işbirliğinde İstanbul’da yürütülen Risk Altındaki Gruplarda Biyo-davranış
Araştırmasında seks işçileri açısından daha kötümser bir tablo göze çarpmaktadır.
Araştırmada seks işçilerinin son 1 ay içinde alkol kullanıp kullanmadıkları ve ne
sıklıkta içtiklerine verdikleri yanıtlar Tablo 4’de sunulmuştur.
Tablo 1.10: Seks İşçilerinin son 4 hafta içinde alkol kullanım durumlarının dağılımı
Alkol kullanımı

Kadın Sİ
Sayı

%

Transgender Sİ
Sayı
%

Hiç içmedim
43
37,4
56
Evet, haftada bir kereden az
26
22,6
41
Evet, haftada en az bir kere
34
29,6
46
Evet, her gün
12
10,4
44
Bilmiyorum/hatırlamıyorum
7
Toplam
115
100,0
194
Kaynak: Seks İşçileri (Si) Biyo-Davranış Araştırması 2010 İKGV

28,9
21,1
23,7
22,7
3,6
100,0

Toplam
Sayı

99
67
80
56
7
309

%

32,0
21,7
25,9
18,1
2,3
100,0

Tüm yaşamı boyunca bağımlılık yapan keyif verici/uyuşturucu madde kullanıp
kullanmadığı sorulduğunda verilen yanıtlar Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 1.11: Seks İşçilerinin bağımlılık yapan keyif verici/uyuşturucu madde kullanıp
kullanmama durumları
Kadın Sİ
Transgender Sİ
Keyif verici/uyuşturucu
madde
Sayı
%
Sayı
%
70
64,8
110
55,6
Kullanmadım
30
27,8
71
35,9
Kullandım, adını
bilmiyorum/hatırlamıyorum
8
7,4
17
8,6
Evet kullandım
108
100,0
198
100,0
Toplam
Kaynak: Seks İşçileri (Si) Biyo-Davranış Araştırması 2010 İKGV

Toplam
Sayı
180
25
101
306

%
58,8
8,2
33,0
100,0

Sİ’lerin 11’i (%3,5) damar içi uyuşturucu madde kullandığını belirtmektedir
(Tablo 12).
Bu 11 kişinin 5’i son kullanımlarında bir başkası ile enjektör
paylaşmadığını belirtmektedir (Tablo 13).
Tablo 1.12: Seks İşçilerinin damar içi madde kullanım durumları
Damar içi madde
Kullandım
Kullanmadım
Yanıt yok
Toplam

Kadın Sİ
Sayı
%
9
7,8
98
84,5
9
7,8
116
100,0

Transgender Sİ
Sayı
%
2
1,0
191
96,5
5
2,5
198
100,0

Kaynak: Seks İşçileri (Si) Biyo-Davranış Araştırması 2010 İKGV
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Toplam
Sayı
%
11
3,5
289
92,0
14
4,4
314
100

Tablo 1.13: En son damar içi madde kullanımında enjektör paylaşım durumları
Kadın Sİ
Transgender Sİ
Enjektör paylaşımı
Sayı
%
Sayı
%
4
44,4
Evet
3
33,3
2
100,0
Hayır
2
22,2
Yanıt yok
9
100,0
2
100,0
Toplam
Kaynak: Seks İşçileri (Si) Biyo-Davranış Araştırması 2010 İKGV

Toplam
Sayı
4
5
2
11

%
36,4
45,4
18,2
100,0

Alkol ve madde kullanımı bir yönden seks işçilerinin yaşamlarında risk
almalarına yol açmakta, daha fazla şiddete hedef olmalarını kolaylaştırmakta, cinsel
yolla bulaşan enfeksiyonlara yakalanmalarına bir zemin hazırlamakta; diğer yönden
özellikle çok fazla para gerektiren damariçi madde kullanımı bir kısır döngü yaratarak
seks işçilerinin yaşamlarını değiştirmek konusundaki seçeneklerini en aza
indirmektedir.
3. Seks İşçileri ve Sağlık
Yasal düzenlemeler tarafından kısıtlanan, toplum tarafından damgalanan,
dışlanan ve ayrımcılığa uğrayan seks işçileri için sağlık, gündemlerinde öncelikli bir
konumda olmadığı gibi, sağlıklı koşullarda yaşadıklarından bahsetmek de mümkün
değildir. Yasal ve toplumsal sorunlar nedeniyle olumsuz koşullarda çalışan ve
yaşayan seks işçileri, pek çok hastalık için risk taşıyan bir grup olma özelliğini
göstermektedir. Bu hastalıklar yetersiz beslenme sonucu malnütrisyondan uyku
düzensizliklerine, solunum yolu enfeksiyonlarından deri hastalıklarına, cinsel yolla
bulaşan hastalıklardan ruh hastalıklarına çok geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.
Genelevlerde çalışan seks işçilerinin sigortalı olma zorunlulukları olmasına karşın
sigortaları sağlık sigortasını kapsamaz, genellikle işverenler tarafından sigorta
primleri düzensiz ödenir ve emeklilik yaşları geldiğinde sorunlar yaşarlar. Yasadışı
çalışan seks işçilerinin özel sağlık sigortası dışında sağlık güvenceleri
bulunmamaktadır.
Sokakta çalışan seks işçileri için sokak bir şiddet ortamı oluşturduğu gibi, trafik
kazaları ve soğuk, sağlıklarını olumsuz etkilemektedir. Seks işçiliği genellikle geceleri
yapıldığından seks işçileri sabaha karşı yatar ve ancak öğleden sonra geç bir vakitte
uyanırlar. Yemek düzenleri çok bozuktur ve sağlıksız beslenme yaygın bir
davranıştır. İstanbul dışındaki genelevlerde çalışan kadınlar aynı evlerde yaşamak
zorundadır ve bu yerlerin temizlik koşullarının iyi olduğundan bahsetmek oldukça
güçtür. Özel randevu evleri sık sık polis baskınlarına uğradıklarından genellikle geçici
iş yerleridir ve sağlık koşulları gözetilerek işletilen yerler değildir.
Aşağıdaki alıntılar Prof. Dr. Nuray Özgülnar tarafından İstanbul Kadın
Kapısı’nda yürütülen odak grup görüşmelerinden yapılmıştır:
“… para verip kullandığımız ev var. Ama bu çalışan ev değil,
arkadaşımın evi….” , “bizim gittiğimiz yerin sahibi yok. biz kira
veriyoruz… 500-1000 gibi. Yaşlı kadın temizliyor, geliyor,
temizliyor ve gidiyor” , “sahibi olup da evi kullandığımız yer yok”
“evler çok farklı, çok pis evler var” “ ev çalıştıran insanlar
kapandı. Yasa yüzünden temiz evler kapandı. Evde su bile yok.
Bomboş bir bina, ayaküstü. 2 yatak var, ıslak mendil varsa iyi.
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hijyen yok sigara yakıyoruz sonra” “sokakta çalışınca 15 kişi
aynı yatağı paylaşıyoruz” (Prof. Dr. Nuray Özgülnar – Seks
işçileri ile odak görüşme raporu)

Çalışma saatleri kadın ve transgender seks işçileri için değişebilmektedir.
Transseksüel ve travesti seks işçilerinin çalışma saatleri daha fazla gece saatlerine
kaymaktadır.
Çalışmalarının saatlerinin özgür ve değişken olduğunu
kendilerinin belirlediğini belirtmekteler. Kimisi gündüz 14:0020:00 arası, kimisi gece 11’de çıkıp sabah 05’e kadar
çalıştıklarını belirtmekteler. (Prof. Dr. Nuray Özgülnar –
Transgender seks işçileri ile odak görüşme raporu)
Kimisi gündüz 9:00, 18:00 arası, kimisi gece 03’e kadar
çalıştıklarını belirtmekteler. (Prof. Dr. Nuray Özgülnar – Kadın
seks işçileri ile odak görüşme raporu)

Seks işçileri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların toplumda yayılmasının en
önemli belirleyicilerinden biri oldukları gibi, bu enfeksiyonlar nedeniyle yüksek risk
altındaki bir grup olma özelliğini gösterirler. Odabaşı’nın 2009 yılında yürüttüğü
araştırmada Ankara Genelevinde çalışan kadınların %36,7’si gonore, %30,6’si sifiliz,
%16,3’ü ise vajinit geçirdiğini bildirmiştir22. Bilindiği gibi Genelevler kadınların haftada
iki kez sağlık kontrollerinin yapıldığı yerlerdir ancak bu kontroller hastalıkları önleme
amaçlı değil hastalıklı kadınların çalışmasını önlemeye yöneliktir.
Toplumdaki cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların (CYBE) yaygınlaşması için
bilindiği gibi partner değiştirme hızı, bulaştırma hızı ve hastalıklı kalma süresi
önemlidir. Seks işçilerinin partner değiştirme hızlarına müdahale etmek çok olanaklı
görülmese de bulaştırma hızlarını azaltmak ve hastalıklı kalma sürelerini kısaltmak
akılcı yaklaşımlardır. Halk sağlığı stratejileri de bu yaklaşım üzerine kurulur. Partner
değiştirme hızları yüksek olan, ancak güvenli cinsel ilişki kurallarını uygulayan ve
hastalığa yakalandıklarında başkalarına hastalık bulaştırmadan hızla tedavi olan
seks işçileri, toplum için bir risk olma özelliğini taşımazlar. Bu nedenle seks işçileri
güvenli cinsel ilişki ve özellikle kondom kullanımı konularında bilgilendirilmeli, güvenli
cinsel tutum ve davranış kazandırılmalı, hastalıklara yakalandıklarında ne
yapacakları konusunda bilgili olmalı ve seks işçilerine yaygın ve ulaşılabilir CYBE
hizmetleri sunulmalıdır.
Seks işçilerinin CYBE’ler konusunda bilgileri yaş ve çalışma yeri özelliklerine
bağlı olarak değişebilmektedir. Büyük kentlerde çalışan, sivil toplum kuruluşlarının
erişebildiği veya kendi toplumsal ağlarından destek alabilen seks işçilerinin CYBE’ler
konusunda daha bilgili olduğunu düşündürten bulgular mevcuttur. Ankara’da Pembe
Hayat LGBTT Dayanışma Derneği tarafından yayınlanan araştırmada23 katılımcılara
HIV’i (insan bağışıklık yetmezliği virüsünü) bilip bilmedikleri sorulduğunda, her iki
grubun bu virüsü büyük oranda bildikleri görülmüştür. Sadece transgender seks
işçileri grubunda 18 ile 30 yaş arasında %7’lik bir oranın bu virüsü bilmediği
22

Aysun Balseven Odabaşı, Ankara İli Genelevlerinde Çalışan Kadınların Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları,
Mesleksel Riskleri, Uğradıkları Şiddet ve İstismar Bağlamında Bir Araştırma, Basılmamış Doktora Tezi,
Danışman: Prof. Dr. Yaşar Bilge, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009.
23
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Seks İşçilerinde HIV/AIDS Araştırması ve HIV Testi Projesi
Değerlendirme Raporu, Ankara 2009.
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saptanmıştır. Odabaşı’nın araştırmasında “Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
konusunda herhangi bir eğitim aldınız mı?” sorusuna kadınların %71,7’si eğitim
aldıkları yanıtını vermişlerdir. Risk Altındaki Gruplarda Biyo-davranış Araştırmasında
bilgi konusunda aşağıdaki tablodaki sonuçlar alınmıştır:
Tablo 1.14: Seks İşçilerinin HIV/AIDS le ilgili bilgi sorularına verdikleri yanıtların dağılımı
HIV/AIDS bilgi soruları
Doğru
yanıtlayan
Sayı
%
130
66,7

Transgender Sİ
Yanlış
Bilmeyen
yanıtlayan
Sayı
%
Sayı
%
39
20,0
26
13,3

HIV/AIDS virüsü taşımayan ve sadece
birbirleriyle cinsel birliktelik yaşayan
bir çift için HIV bulaşma riski düşüktür.
186
94,4
4
Her cinsel ilişkide kondom kullanımı
HIV bulaşma riskin azaltır
145
73,6
25
Sağlıklı görünen bir kişide HIV olabilir
104
53,6
53
Sivrisinek ısırığından insana HIV
bulaşabilir
136
70,1
23
HIV pozitif bir kişi ile yemek
paylaşımından HIV bulaşabilir.
Kaynak: Seks İşçileri (Si) Biyo-Davranış Araştırması 2010 İKGV

Toplam
Sayı
195

%
100,0

2,0

7

3,6

197

100,0

12,7
27,3

27
37

13,7
19,1

197
194

100,0
100,0

11,9

35

18,0

194

100,0

Aynı araştırma kapsamındaki odak grup görüşme raporlarından alıntılar ise
aşağıdadır:
Hepsi CYBE/HIV/AIDS duymuş biliyorlar. Bel soğukluğu
olduklarında doktora gidip ya da önceden bildikleri ilaçları
almaktalar. Eskiden AIDS’i olandan kaçtıklarını, tepki
gösterdiklerini ancak artık bu durumu kabullendiklerini artık
dışlamadıklarını belirtiyorlar. Kadınlardan bir tanesi “ben tüm
evrelerini biliyorum, bir arkadaşım AIDSliydi onu ölene dek ben
baktım” diye anlatmaktadır. Korunmak için sadece “pe” işe yarar
diyorlar. (Prof. Dr. Nuray Özgülnar – Kadın seks işçileri ile odak
görüşme raporu)
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında epey bilgileri vardı. Bel
soğukluğu, frengi, hepatit A, B, C, AIDS, mantar diye isimlerini
saydılar. Bulaşma yollarının hemen tümünü saydılar. “Hepsini,
nasıl bulaşır, tedavisini bilirim” diyerek AIDS hastalığının tüm
evrelerini ayrıntılı olarak anlatmaktalar. AIDS olandan artık
kaçmadıklarını,
hasta
olan
arkadaşlarına
baktıklarını
anlatmaktalar. Hastalanmamak için tek çözüm prezervatif
demekteler. (Prof. Dr. Nuray Özgülnar – Transgender seks
işçileri ile odak görüşme raporu)

Seks işçilerinin partner sayıları, çalıştıkları mekanlar, yaşları, cinsel kimlikleri
ve yasal konumlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı seks işçilerinin düzenli
olarak özel yaşamlarını paylaştıkları bir eşleri bulunmaktadır ve bu eşlerle cinsel
ilişkilerinde güvenli cinsel ilişki kurallarını uygulamamaktadırlar. Risk Altındaki
Gruplarda Biyo-davranış Araştırmasında partner sayıları konusunda bilgi verebilecek
müşteri sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
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Tablo 1.15: Kadın seks işçilerinin son 4 haftada cinsel
ilişki sayısı
İlişki sayısı
En az
En çok Ortalama
Kadın Sİ
0
8
1,38
Eş/ sevgili
0
300
54,86
Müşteri
Kaynak: Seks İşçileri (Si) Biyo-Davranış Araştırması 2010 İKGV
Tablo 1.16:Transgender seks işçilerinin son 4 haftada
cinsel ilişki sayısı
İlişki sayısı
En az
En çok Ortalama
Transgender Sİ
0
10
1,97
Eş/ sevgili
0
500
47,81
Müşteri
Kaynak: Seks İşçileri (Si) Biyo-Davranış Araştırması 2010 İKGV

Seks işçilerinin müşteri sayıları ne kadar fazla olursa olsun, CYBE’ler
açısından risk altında olma durumları, güvenli cinsel davranış kurallarına ne kadar
uydukları ile bağlantılıdır. Bu konuda yapılan araştırmalardan, seks işçilerinin
kondom için pazarlık edebilme şanslarının olduğu durumlarda bir ölçüde kondom
kullandıklarını, ancak eşleri ile olan ilişkilerinde daha az sıklıkta kondom
kullandıklarını biliyoruz. Müşteriler genellikle kondom kullanmayı istememekte ve
seks işçileri çeşitli nedenlerden dolayı kondomsuz ilişkiye girmek zorunda
kalmaktadır.
Müşteri ve eş ile cinsel ilişkide kondom kullanımı konusunda İKGV BiyoDavranış araştırmasında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
Tablo 1.17: Seks işçilerinin son cinsel ilişkilerinde kondom kullanım durumları
Kondom
kullanımı

Kadın Sİ
Müşteri ile
Eş/sevgili
ile
Sayı %
Sayı %
107 92,2
48 45,7
6
5,2
55 52,4
3
2,6
2
1,9

Transgender Sİ
Müşteri ile
Eş/sevgili
ile
Sayı %
Sayı %
180 92,3
113 60,4
14
7,2
69 36,9
1
,5
5
2,7

Evet
Hayır
Hatırlamıyor
116 100,0
105 100,0
195 100,0
187
Toplam
Kaynak: Seks İşçileri (Si) Biyo-Davranış Araştırması 2010 İKGV

100,0

Toplam
Müşteri ile
Eş/sevgili
ile
Sayı %
Sayı %
287 92,3
161 55,1
20
6,4
124 42,5
4
1,3
7
2,4
311

100,0

292

100,0

Odabaşı’nın Ankara Genelevinde yürüttüğü araştırmada, kadınlara kondom
kullanılmadığı durumlarda kullanılmama nedenleri sorulduğunda, kadınların %60’ı
müşterinin kullanmak istememesini gerekçe göstermiştir. Aynı araştırma kapsamında
“Müşterileriniz ilişki sırasında kondom kullanmamak için ısrarcı oluyorlar mı?”
sorusuna kadınların %97,1’i evet, “Müşterileriniz kondom kullanmamak için size para
teklifinde bulunuyorlar mı?” sorusuna %89,1’i evet yanıtını vermiştir. Genelev
kadınlarının %18,2’si müşterilerinden kondom kullanmalarını istemeleri nedeniyle
fiziksel şiddete maruz kaldıklarını belirtmişlerdir.
Cinsel ilişki öncesi, sırası ve sonrasındaki temizlik amaçlı davranışların ve
cinsel ilişki biçimlerinin de bulaştırma hızına etkileri önemlidir. Bu konuda seks
işçilerinin risk aldıkları yapılan araştırmalardan bilinmektedir. Aşağıdaki alıntılar Prof.
Dr. Nuray Özgülnar’ın Odak grup görüşmelerinden alınmıştır:
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Kişisel bakım açısından müşteriler ile olan ilişkilerinden sonra
vajinal yıkama yaptıklarını sabunla yıkandıklarını belirttiler.
Ancak bu herkes için geçerli değildi. Özellikle gittikleri yerde su
olmayanlar ıslak mendil kullandıklarını ve hijyene hiç
uyulmadığını belirttiler. Adetliyken de çalışıldığını belirterek
“jellerle, ıslak mendille bir yere varamayız” demekteler. Genelde
peçete ile silip prezarvatifi aldıklarını, 5-6 saat sonra kendi
evlerinde yıkandıklarını belirttiler.
Hemen hepsi ilişki sırasında her zaman kondom kullandıklarını
söylediler. Biri, “ … önceden pe-siz alıyordum. Belsoğukluğuna
yakalanınca 1yıldır prezervatifsiz almıyorum” diye durumunu
anlattı diğer söylenenler ise: “ağzına alarak çaktırmadan takmayı
bildiğini takmıyorum diyerek taktığını” , “takan da var takmayan
da müşteriye takıyorsak, sevgilimize takmıyoruz, hijyen sıfır”, “pe
takmak için saksafon yapacağız diyoruz” şeklindeydi.
Kendi eşleri/dostlarıyla ise biri haricinde kimse kondom
kullanmıyor. Şu anda çoğunluğu bir eşinin-sevgilisinin
olmadığını belirtmiştir. Bu durumu “sevgili bizde ne gezer”
diyerek özetlemekteler. Ancak sevgililerin başka kadınlara da
gittiğini belirtmekteler. Prezervatiflerini çoğunlukla bakkaldan
alıyorlar. Ancak bu pe’lerin patladığını, vakıftan da prezervatif
aldıklarını belirtiyorlar.
Girilen ilişki biçimlerinde vajinal ilişki “normal” olarak
tanımlanmaktadır.
Oral ilişki yaptıklarını anal ilişki
yapmadıklarını belirtmekteler. “Genelde hazneden ilişki oluyor.
Saksafonda var. Büyük para alırsam per ile yapıyorum”
demekteler. (Prof. Dr. Nuray Özgülnar – Kadın seks işçileri ile
odak görüşme raporu)
Müşterileri ile oral ve anal ilişkiyi ayrı ayrı ya da ikisinin de
birlikte olabildiğini belirtiyorlar. Bacak arası diye tanımladıkları bir
ilişki biçiminin pek olmadığını müşterilerin fark ederek izin
vermediğini belirtmekteler.
Kişisel bakım açısından müşterilerle olan ilişkilerinden önce duş
alıp, su ve hortum kullanarak anal lavaj yaptıklarını her
müşteriden önce tekrarladıklarını belirttiler. Bir kişi ben hiç
yapmadım diye belirtirken, diğerlerinin anal lavaj konusunda
alışkanlıkları sürmekte… “birkaç arkadaşım hortumu dayıyorlar”,
“ılık su ile yapılması lazım” gibi anlatılar sırasında birbirlerine
anal lavaj ile ilgili “plastik eldivenin parmaklarının ucundan
keseceksin hortumun başına geçireceksin, suyu az az
vereceksin” gibi yöntem tavsiyelerinde de bulundular.
Eczanelerden
lavman
aldıklarını
bunu
uyguladıklarını
belirtmekteler. “hortum yerine jeller var onu al kullan dedi
doktor” diye de kendi pratiklerini tanımlamaktalar.
İlişki sırasında kendilerinin her zaman kondom kullandığını ama
başkalarının kondomsuz da müşteri aldıklarını belirtmekteler.
Süreçlerini “eskiden pe’siz kalırdık vallahi”, “bizim zamanımızda
pe yoktu”, “benim bir buçuk yıldır beraber olduğum bir sevgilim
var, onunla pe takmıyorum”, Oral de “pe” kullanmadığını
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söyleyen yanı sıra “ben gizli takmayı bilirim, müşteri gizli takınca
buna izin veriyor” diye belirten de oldu. Kayganlaştırıcıyı iki kişi
dışında kullanmadıklarını belirttiler. Nerden alınır konusunda
bilgi alışverişinde bulunup “en iyisinin tükürük, tükürükte mikrop
önleyici var.” diye bilgilerini paylaştılar. (Prof. Dr. Nuray Özgülnar
– Transgender seks işçileri ile odak görüşme raporu)

Özetlemek gerekirse, CYBE’ler konusunda seks işçilerinin önemli bir kesiminin
bilgisi olmasına karşın, müşterilerle girilen cinsel ilişkilerde güvenli cinsel ilişki
kurallarının uygulanması ve kondom kullanılması yeterli düzeyde değildir. Seks
işçileri özellikle eşleri ile güvenli olmayan ilişkilerini yaygın olarak sürdürmektedir.
Toplum tarafından dışlanmaları ve ayrımcılığa uğramaları yanı sıra yasaların
kısıtlayıcı etkisiyle eğitim, hizmet ve kondoma ulaşımları kısıtlıdır.
Seks işçilerinin CYBE hizmetlerine ulaşımları çalışma koşulları nedeniyle
neredeyse imkansızdır. Sağlık kuruluşlarında poliklinik hizmetlerinin sona erdiği
vakitte güne başlayan seks işçilerinin sağlık hizmetlerine ulaşmaları oldukça zordur.
Güvenli cinsel ilişki için pazarlık olanaklarının çok sınırlandığı yasa dışı konumda
çalışmak, seks işçilerine CYBE’ler yönünden toplum ve kendi sağlıkları için riskli bir
konum sağlamaktadır.
4. Seks İşçileri ve Şiddet
Seks işçiliği şiddetin her biçiminin yoğun olarak yaşandığı bir alandır. Seks
işçileri, yaşamlarını sürdürmek üzere yaptıkları iş veya cinsel kimlikleri nedeniyle
ayrımcılığa uğramakta ve insan hakları koruyuculuğundan yoksun olmaları nedeniyle
bireylerden ve toplumdan kaynaklanan fiziksel ve ruhsal şiddete maruz
kalmaktadırlar.
Ülkemizde kadınlara ve LGBTT bireylere yönelik nefret cinayetlerinin sivil
toplumun öncelikli bir konusu haline gelmesinde seks işçilerine yönelik şiddet ve
cinayetlerin medyada ve kamuoyunda daha sıklıkla yer almasının etkisi önemlidir.
Bununla birlikte seks işçilerine yönelik ayrımcılık, dışlama ve ölümle de
sonuçlanabilen şiddet yeni bir olgu değildir. Seks işçiliği yapan bireyler bu sürecin her
aşamasında ve anında aracılardan, patronlardan, müşterilerden, eşlerinden, güvenlik
güçlerinden, kendilerine hizmet sunan görevlilerden ve toplumun bütününden şiddet
görme riski altındadır ve bu şiddet sadece fiziksel değil sözel ve ruhsal biçimde de
gerçekleşebilir.
Seks işçilerine uygulanan ayrımcılık ve şiddeti konu alan çalışmalar oldukça
sınırlıdır. Bu çalışmalardan biri Kadıköy Belediyesi’nin gerçekleştirdiği “Demokrasi ve
İnsan Hakları İçin Toplumsal İşbirliği Projesi” kapsamında yürütülmüştür24. Projenin
ortaklarından olan İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı tarafından yapılan araştırmanın
sonuçları seks işçilerinin maruz kaldıkları şiddetin yoğunluğunu göstermesi
bakımından oldukça anlamlıdır.

24

Filiz Sasaoğlu, Seks İşçilerinin İnsan Hakları Araştırması, Türk Toplumunda Demokrasinin Korunması ve
İnsan Haklarının Geliştirilmesi Konusunda Toplumsal Aktörlerin İşbirliği Projesi, İnsan Kaynağını Geliştirme
Vakfı ve Kadıköy Belediyesi, 2005.
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Araştırmada Kadıköy Belediyesi sınırlarında çalışan 50 seks işçisine
ulaşılarak, bireysel görüşme ve anket ile veri toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına
göre katılımcıların 43’ü müşterilerinden şiddet gördüklerini belirtmiştir. Müşterilerden
gelen şiddetin türlerine bakıldığında 26 kişi darp, 14 kişi gasp, 12 kişi kaçırma, 7 kişi
alıkoyma, 4 kişi bıçaklama, 9 kişi tecavüz, 4 kişi para ödememe, 8 kişi öldürmeye
teşebbüs ve silah çekme, 3 kişi cisim atma, 3 kişi aşağılamaya maruz kaldığını
bildirmiştir. Ayrıca 37 kişi polisin kendilerine şiddet uyguladığını belirtmiştir.
Katılımcılardan 22’si müşteri şiddeti hakkında şikayette bulunduğunu, 17’si karakola,
2’si savcılığa, 2’si hem karakol hem de savcılığa başvurduğunu belirtmiştir.
Şikayetleri sırasında 7 kişi ile ilgilenilmemiş, 10 kişi aşağılanmış, 2 kişi dayak yemiş,
5 kişiye iyi davranılmıştır. Yalnızca 9 kişinin şikayeti ile ilgili işlem yapılmış, 3 kişinin
şikayeti saldırganların ceza almasıyla sonuçlanmış, 6 kişi takipsizlik nedeniyle sonuç
alamamış, 1 kişi ise suçlular yakalandığı halde ceza verilmediğini iletmiştir.
Uğur Batı’nın Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde
2008 yılında yayınlanan makalesinde25 seks işçilerine müşterilerin ve satıcıların
uyguladığı şiddet aşağıdaki alıntılarda ifade edilmiştir.
Bugüne kadar her çeşit saldırıyı bizzat yaşadım. Bir keresinde
müşteri iş dönüsü beni otele bırakırken, hareket eden arabadan
aşağı attı beni. Bir sure yolda sürüklendiğimi hatırlıyorum. Sonra
da durup, arabadaki bira şişelerini kafama attılar. Gülüp
eğleniyorlardı...Antep’te çalıştığım sıra, bir vekilim vardı. Hiç
durmazdı, hep daha fazla para isterdi, getirmediğim zaman hep
döverdi. O kadar çok dayak yerdim ki, çoğu zaman baygınlık
geçirirdim. O zamandan kalma bir izim var. Menüsküs oldum,
yıllardır çekiyorum. Bu da yetmedi, kolumu jiletledi, daha fazla
para getirmezsem yüzüme de yapacağını söyledi.

Batı’nın aynı makalesinde toplum tarafından uygulanan dışlama
ayrımcılığın bir şiddet biçimine dönüştüğü aşağıdaki alıntıda görülmektedir:

ve

Günlük hayatımızda o kadar çok horlanıyoruz ki...Hiçbir
güvenliğimiz olmayabilir ama bu iş içinde olmanın bedelini çok
ağır ödeyerek yaşıyoruz. Hayatın maddi olarak her türlü
nimetinden çok az yararlanmış olabiliriz. Fakat, mahallede
yürürken insanlardan söz işitmekten, markete girdiğimizde bize
dikilen gözler ya da tamamen kaçan gözler... Eskiden Kayseri’de
çalışırken mahallenin bakkalına giremiyordum. Hatta, eve
giderken bile arka sokakları tercih ediyordum, kimse görmesin
diye... Hep görünmez olmalısın. Saklamaya çalıştım, makyaj
yapmadım, kapalı elbiseler giydim ama olmadı yine bu lanet seni
hep buluyor. İnsanlar anlamıyor, bu işe mecbur kaldık ya da bu
işi kendi irademizle de seçmedik ki... Kısıtlı bir zaman da olsa,
insanlar sadece bizim de insan gibi yaşamamıza izin versinler.

Seks işçilerinin şiddete uğradıklarında başvuru yaptıkları resmi kurumlar
tarafından dikkate alınmayarak bir kez daha bir başka anlamda şiddetle yüz yüze
gelmektedirler.

25

Uğur Batı, Hayatın Arka Sokakları: Seks İşçilerine Karşı Toplumsal Şiddet, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, 2008.
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Çoğu zaman başına ne gelirse gelsin polise kolay kolay
gitmezsin zaten. Çünkü sen bir fahişesin. Baştan suçlusun
zaten. Çoğu zaman ifademizi bile almazlar. Aslında aralarında
yardımcı olmak isteyenleri de oluyor ama... Sen toplum önünde
baştan suçlusun zaten. Bir keresinde hafta sonumu bir işadamı
kapattı. Yazlığına gittik. Her şey normalken, istediği bazı şeyleri
yapmadım diye çok kötü dövdü beni. Paramı da vermedi. Ağzım
gözüm yaralı karakola gittim. Karakolda, ‘Sen saygın bir
işadamını böyle suçlamaya utanmıyor musun? daha konuşursan
seni burada günlerce tutup pişman ederiz’ diye kovdular. Pek
çok arkadaşım burada kötü muamele göreceğini ve bir sonuç
alamayacağını bilir.

Yakın zamanlara kadar Türkiye’de seks işçilerine tecavüz etmenin mümkün
olup olmadığı ceza davalarında tartışma konusu olmuş, seks işçilerine yönelik
işlenen suçlarda seks işçiliği bir ceza indirimi nedeni sayılmıştır.
‘’Fahişelere tecavüz diye bir şey olmayacağını polislerden kaç
kez duydum bilmiyorum. Bu beni çok üzüyor. Buna birçok insan
inanıyor. Bu tamamen saçma sapan bir şey. Birçok arkadaşım
tecavüze uğradı. Bunu polise söylediğimizde onların tavrı;
‘’Bundan niye şikayet ediyorsunuz? Bu sizin mesleğinizin bir
parçası’’ oldu. Buna birçok kadının da inandığını biliyorum.
İnanılmaz ama insanların bu konudaki tavrı, tecavüz, saldırı ya
da dayak, ne olmuşsa hepsini hak etmiştir seklinde oluyor.’’

5. Seks İşçilerinin Gelir Durumları
Genellikle seks işçiliği yüksek gelir getiren bir iş olarak algılanır. Sınırlı sayıda
seks işçisi için bu algı gerçekliği yansıtıyor olsa da seks işçilerinin gelirleri genç
yaşlarda ve kısa bir süre için yüksek kalır. Pek çok seks işçisi bu gelirlerini fuhşa
aracılık yapan veya gelirlerine zorla el koyan kişilerle paylaşmak zorundadır. Bu
kişilerin dışında veya bu kişiler arasında seks işçisinin yakınlık duyduğu ve özel
yaşamını paylaştığı bir kişi de bulunabilir ancak seks işçisi kazancı ile bu kişiye de
bakmak zorundadır. Yasadışı sürdürülen fuhuş için ödenmesi gereken rüşvet benzeri
harcamalar seks işçisinin kazancından karşılanır. Seks işçileri toplum tarafından
dışlandıkları, gece çalıştıkları ve ucuz alışveriş mekanlarına ulaşımları kısıtlı
olduğundan gereksinimleri için daha yüksek ücretler öderler. Yaşam biçimleri yüksek
harcamalar gerektirir ve müşteri memnuniyeti için gereken harcamalar da bunlara
dahildir.
Yasadışı seks işçiliği bir organizasyonu gerektirir. Müşteri temini, güvenlik,
fuhuş için yer bulunması, acil durumlardaki harcamalar, mesleğe başlamak için
gereken hazırlıkların yapılması için seks işçisinin kazancı tek kaynaktır ve çoğu
zaman seks işçisini çalıştıran kişi bu harcamaları seks işçisine borç vererek yapar ve
seks işçisi bu borcu ve genellikle bitmeyen faizini kapatmak için çalışmak zorundadır.
Elif Nimet Özer insan ticareti mağdurlarına yönelik araştırmasında borç
olgusunu şöyle açıklamaktadır:
Borç batağı çok ciddi bir tahakküm aracıdır. Her mağdur yapılan
seyahat için gerçekçi olmayan rakamlarla borçlandırılmakta ve
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borç bitene kadar çalışmak zorunda olduğu bildirilmektedir.
Anlatılanlardan derlendiğine göre borcun içeriğinde vize, uçak
bileti, pasaport, sınır geçişleri, yol masrafları, varsa verilen
rüşvetler, vize uzatmak için giriş çıkış yapma, burada “çalışılan”
dairenin kirası, elektrik, su, doğalgaz faturaları, telefon kontör
bedelleri, yiyecek, içecek masrafları, kıyafetler, kondom ve diğer
sağlık giderleri ve memlekette çocuklar emanet edilmişse
çocuklara bakım giderleri sayılmaktadır. Bu masraflar
düşünüldüğünde borcun bir seferlik bir “hayali” kontratın
ötesinde süreğen bir baskı aracına dönüştüğü görülür. Çoğu
mağdur borç bitene kadar sabredip başları belaya girmesin diye
daha sonra kaçmaya niyetlendiklerini belirtmiştir.

Kadın seks işçilerinin önemli bir bölümü çocuk sahibidir ve çocuklarının bakımı
için başkalarının desteğine gereksinimleri vardır. Kadın seks işçileri yaşam
koşullarının olumsuz sonuçlarından çocuklarının etkilenmemesi için yüksek
miktarlarda harcamalar yaparlar.
Seks işçileri özellikle genç oldukları dönemlerde ve kısa bir süreliğine para
biriktirebilirler ancak bu seks işçilerinin sayıları çok azdır. Yaşlı seks işçileri genellikle
yoksuldur ve bazıları genç seks işçilerine hizmet ederek yaşamlarını sürdürürler.
Müşteriyle ilişki başına ücretin değiştiğini 20–25–30 lira
olduğunu, daha gençlerin pazarlıkla 30–70 lira alabildiğini ve
kendi ifadeleri ile “gençler için kolay. Aç kalan 15’e de gider”
diyorlar. Müşteri ile işlerinin soyunmadan 5 dakika sürdüğünü
belirtirken, en genç ve telekız olarak çalıştığını belirten, ilişkinin
1 saat sürdüğünü ve 100 TL aldığını, tüm gece sürerse daha
fazla ücret aldığını belirtmektedir. (Prof. Dr. Nuray Özgülnar –
Kadın seks işçileri ile odak görüşme raporu)
Müşteriyle ilişki başına ücretin değiştiğini 10–30–40 TL en fazla
150 olduğunu bölgelere göre alınan ücretin değiştiğini
belirtmekteler. Tarlabaşı’nda ortalama 30, en fazla 50 TL
olduğunu, Harbiye’de en fazla 70 TL, Nişantaşı’nda ise 150TL
civarında değiştiğini ama “muameleye göre ücret artımı olduğu,
30 TL ve üzerinde daha verebilir” diye belirtilmektedir. (Prof. Dr.
Nuray Özgülnar – Transgender seks işçileri ile odak görüşme
raporu)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde 2008 yılında Neriman Açıkalın’ın
yazdığı bir makalede26 seks işçilerinin gelirlerinin nerelere gittiği aşağıdaki biçimde
özetlenmiştir:
“Dışarıdan bakılıyor ki, “genelev kadını çok para kazanıyor”,
burada tek kazanan patron. Dışarıda kendin kazanabilirsin,
burada kdv’si var, yemeği var, elektriği var, suyu var, cartı var
curtu var, yani en azından kazandığının yüzde sekseni patrona
yüzde yirmisi sana kalıyor, yarıcı olduğum halde, bir geliyor,
misal veriyorum, iki kızsın, beş yüz geldi, patron iki yüz elli, iki
yüz elli pay ediyor, şu sigarayı dört milyona dışarıdan alıyorsun,
26
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bunu karşılığıyla ödüyorsun, ben de bunu anlamıyorum, kafam
almıyor, piyasadaki dört milyonluk sigara sekiz milyona içiliyor
burada…” (32 yaşında, genelevde çalışıyor)

D. MÜŞTERİLER HAKKINDAKİ BİLGİLERİMİZ
Her ne kadar özellikle büyük kentlerde erkek seks işçilerinin, kadın veya
eşcinsel erkek müşterileri giderek artan bir sayıya ulaşmaya başlamış olsa da kadın
seks işçilerinin müşterilerinin neredeyse tamamının heteroseksüel erkeklerden
oluştuğunu ileri sürmek mümkündür.
Ülkemizde cinsellikle ilgili ilk deneyimin genelevlerde başlamasının yaygın
olduğu görüşünü araştırmalar da desteklemektedir. Hürriyet Gazetesi’nin TNS
PİAR’a yaptırdığı ve 2005’de yayınlanan Cinsellik Araştırması’nda İlk cinsel
deneyimlerini seks işçileri ile yaşayanlar erkek oranları en çok Akdeniz (%21,7)
olmak üzere, Doğu Anadolu (%19,5) ve Güneydoğu Anadolu (%17,8) olarak
saptanmıştır. Genelevler ülkemizde evlilik öncesinde damat adaylarının cinsel
deneyim kazanması için götürüldükleri yerler olarak da bilinmektedir.
Seks işçilerinin müşterileri her gelir düzeyinden ve ergenlik döneminden
başlayarak her yaş grubundan erkeklerden oluşabilir. Müşteriler sadece cinsel
birleşme amacıyla seks işçileri ile ilişki kuran kişilerden oluşmamaktadır.
Müşterilerden bazıları için seks işçisi bir bedensel temas aracı, konuşabileceği bir
insan, sosyal yönden izole edilmişliğine çare olacak bir arkadaştır. Küçük kentlerde
ve bazı gelişmiş ilçelerde hala varlığını sürdüren gece kulüplerinde ya da
pavyonlarda konsomatris olarak adlandırılan kadınlar, cinsel ilişki ile birlikte
çoğunlukla müşterileri ile birlikte içki içen, dertlerini dinleyen, dans eden veya onlara
şarkı söyleyerek hizmet sunan kadınlardır. Genellikle zengin müşterilerin
ulaşabildikleri eskort hizmetleri de bir anlamda cinsel ilişki yanında sosyal iletişim de
sağlayan ilişki biçimleridir. Seks işçiliğinin bir başka toplumsal biçimi olan metres
olgusunun da tek bir seks işçisiyle sürdürülen ticari seks ilişkisi olduğu ileri sürülebilir.
Bazı müşteriler bedensel engelleri ya da ileri düzey sosyalleşme sorunları
nedeniyle seks işçilerine yönlenir. Müşterilerden birçoğu evlidir ve eşleri ile
geleneksel cinsel ahlak normları çerçevesinde istedikleri biçimde ilişki kuramadıkları
için seks işçilerini tercih ederler. Bu konuda Kadın Kapısı’nı ziyaret eden bir genelev
çalışanının ifadesi şöyledir:
Erkekler eşleriyle yapamadıklarını bizimle yaptıkları için
geliyorlar. Kendilerini dövdürmek isteyenler de var, azarlanmak
isteyenler de var. Hiç ilişkiye girmeden bizim neden
düştüğümüzü anlattırıp gidenler de var. Normal ilişki dışında çok
fazla ters ilişki veya saksafon teklifi alıyoruz. Ayrıca para alarak
yapan arkadaşlarımız var.

Geleneksel cinsel ahlak normlarının sınırladığı cinsel istekler nedeniyle
yabancı seks işçilerine olan talebin arttığından bahsedilebilir. Yabancı seks işçileri
aracıların yaptıkları baskı ve uyguladıkları şiddet nedeniyle müşterilerin bu tür
isteklerine karşı koyamadıkları için daha fazla tercih edilmektedirler.
“İyi davranan da var. Kötü de var. Çok kötü davranıyorlar. Başka
şeyler isteyenler var. Değişik şeyler istiyorlar. Bağırıyordum. Ben
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kimseler için bu işi yapmak istemiyorum diyordum. Ben kendi
kocamla bu sevişme yapmadım, sen kimsin diyordum. Osman
bağırıyordu. Müşteriler Osmanla da çok kavga yapıyor. Beni
şikâyet ediyorlar. Bu hiçbir şey yapmıyor sadece yatıyor öyle
diyorlar. Döven, vuran müşteri yok. Sadece pezevenk dövüyor.
Müşterilerin kötülüğü değişik şeyler istiyorlar. Ben yapmayınca
başka kızlardan yapanlara gidiyorlar. Osman bağırıyor, niye
müşteri kaybediyorsun, bu kızlar yapıyor, sen de yap diye
bağırıyor. Kızlar Rus kızlar, onlara fark etmez. Onlar para
kazanıyor. Kendilerine çalışıyor. Moldovalı bir kız vardı 3000
dolar kazandı. Altınlar aldı. Bahşişleri biriktirdi. Sigara mı, cigara
mı ne o, esrar, ondan içiyordu. Sabahlık zor. Müşterinin
uyumasını bekliyorum, sabaha kadar uyumuyorum. Pezevenk
diyor müşteri gittikten sonra uyu. Diğer kızlar fark etmiyordu
çünkü onlar içki içiyor, ben içmiyorum. Müşteriyi sarhoş yapıp
uyutuyorlar. Ama ben içki de içemiyorum müşteriyi de
uyutamıyorum. Çok zararı ben gördüm. O kızlar değil. Votka,
bira içiyorlar. Kızlar sigara veriyorlar ama içmiyordum. Kafana iyi
gelir diyorlardı ama alıştıramadım.”

Yukarıdaki alıntı Elif Nimet Özer’in İnsan Ticareti Mağdurlarına Yönelik
araştırmasından alınmıştır ve müşterilerin ve aracıların yaklaşımlarına örnek teşkil
etmektedir. Bir genelleme yapmak mümkün değilse de seks işçilerine yönelik şiddetin
daha çok aracılardan kaynaklandığından bahsedilebilir. Müşteri kaynaklı şiddet daha
çok seks işçilerinin mevcut yasalardan dolayı gizli olarak evlerinde, izbe otel
odalarında veya sokaktaki çalışma koşullarından kaynaklanmaktadır. Bu seks işçileri
çoğunlukla güvenlik güçlerinin denetiminden uzak, tenha mekanları tercih etmek
zorundadırlar. Sokakta şiddete uğrayan veya evlerinde ölümle sonuçlanan şiddete
maruz kalan seks işçilerinin sayısı giderek artmaktadır. Uğur Batı’nın Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde 2008 yılında yayınlanan
makalesinde27 seks işçilerinin kendi ifadeleri ile şöyle anlatılmaktadır:
Katılımcı (Eda, 28): Bardan çıkıp şehirde küçük bir otele gittik.
Bir saat sonra işimiz bitmiş ve paramı almıştım. Ben giyinmeye
başladım. O ise bir sigara yaktı. Ben tam çıkacaktım ki, birden
üzerime saldırdı…O kadar hızlı gelişti ki her şey; ben daha
bağıramadan bayılmışım.
Görüşmeci: Hiçbir şey söylemedi mi? Hiçbir uyarı yok muydu?
Sadece vurdu mu?
Katılımcı (Eda, 28): Hiçbir şey…Birden oldu…Sadece tekme
tokat vurmaya başladı. Ben yere düştüğümde, en son beni yerde
tekmelediğini hatırlıyorum. Dakikalar sürdü gibi geldi bana. Daha
sonra bayılmışım zaten, hastaneye götürmüşler.
Katılımcı (Eda, 28): Psikopatça olanı, paramı koyduğum çantayı
da hiç ellememiş.

Müşterilerin bir bölümü nazik, kibar hatta yardımsever bir grup erkek olarak da
tanımlanabilir. Hatta daha da ileri giderek seks işçileri ile aralarında gönül bağı
27
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oluşturan erkekler de vardır. Islah-ı nefs olarak adlandırılan genelevden ayrılarak
kendilerine bağlanan erkeklerle evlenen seks işçileri bulunmaktadır ancak bu
evliliklerin hepsinin mutlu biçimde devam ettiğine dair bir bulgu yoktur. Evlenmeye
kadar gitmese bile müşterilerden bazıları seks işçilerine metreslik teklif
edebilmektedir. Elif Nimet Özer’in araştırmasında bu olguya bir örnek olarak insan
ticareti mağduru Gucehra’nın öyküsü verilmektedir.
“Sana her ay 1000 dolar vereyim, ev tutayım dedi. Başkalarıyla
yapma, benle kal dedi. Ama evli. Zaten bunların hepsinin karısı
var, çocuğu var. Erkekleri tanıdım ben. Hiçbirine güvenmiyorum.
Böyle arıyor karısı. Fuhuşhanede adam. Bizim yanımızda yani.
Nerdesin diyor “karıcım toplantıdayım, oteldeyim falan filan”.
Yalancı. Bunlar karılarına hep yalan söylüyorlar. Ne zaman bir
erkek toplantıdayım dese inanma. Fuhuşhanededir. Bu adam da
evli işte. Ben sana bakayım diyor. Müşteriye gitme benle kal
diyor. Ev tutayım hafta içi ben geleyim diyor. Çok iyi biri ama
olmaz. Karısı var. Günahtır. Ben başka kadının günahına
girmem. Olmaz dedim. çocukları var. Olur mu öyle şey. Karın
var. Burada ben varım. Ev var. Olmaz. Erkeklere inanma. Benim
kocam da ölmeden önce şehirdeydi ben köydeydim. Beni çok
sevdiğini söylerdi. Şimdi inanmıyorum. Kesin o da gidiyordu
fuhuşhaneye. Erkekleri gördüm biliyorum artık. Gitmeyem diyen
yalan der. Öldü, günahına girmeyim ama.”

Aynı araştırmacıya göre müşteriler hakkında bir genelleme yapmak çok
mümkün görünmemektedir. Görüşülen kadınlar “iyi müşteriyle” de “kötü müşteriyle”
de karşılaştıklarını söylemişlerdir. Anlatılanlardan çıkan ortak ifadelere göre, “iyi”
olarak adlandırılanların cinsel birleşmeye hayır dendiğinde bunu kabul edenler, onları
anlayanlar ve “dokunmayanlar”, kadınları iyi hissettirmeye yönelik şeyler yapanlar
(restauranta götürmek, hediye almak, bahşiş bırakmak, kuaföre götürmek,
çocuklarına bakması için ayrıca memlekete para göndermek, cep telefonunu
kullandırarak memleketi aramalarını sağlamak) olduğu söylenebilir. Ancak bu gibi
müşterileri “cömert” olarak nitelemek, müşteriler ve mağdurlar arasındaki asimetrik
iktidar ilişkilerini göz ardı etme tehlikesi barındırmaktadır. Toplumsal cinsiyet,
vatandaşlık ve sınıfa bağlı imtiyaz taşıyan müşteriler; vatandaş olmayan, fuhuş içinde
çevrelenmiş, “ötekiler” olan kadınlar üzerinde üstünlük sahibidir. Fuhuş satın alan bu
müşteriler yeri geldiğinde bu imtiyazları sayesinde kadınları “kurtaran” erkeklere
dönüşebilmektedir. Kurtaran erkek rolü, müşterilerin sınıf ve toplumsal cinsiyete bağlı
imtiyazlarını pekiştirmektedir.
E. ARACILAR VE YARARLANICILAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİMİZ
Türk Ceza Kanununa göre bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu
kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört
yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa
sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin
sağlanması, fuhşa teşvik sayılır. Yasadaki aracı kişi, genellikle toplumda geleneksel
olarak “pezevenk” olarak adlandırılan ve bir veya birden fazla kadını fuhuş yapmaya
zorlayan ve emeklerini sömüren kişilerden daha geniş kapsamlı olarak
tanımlanmıştır.
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Aracılarla seks işçileri arasındaki ilişki fuhşa zorlama biçiminde olabildiği gibi
bir iş ilişkisi veya romantik bir ilişki biçiminde de olabilir. Yasadışı konumda çalışmak
zorunda olan pek çok kadın için aracılar yaşamlarını kolaylaştıran kişiler haline bile
gelebilmektedir. Giderek artan biçimde “tuzağa düşürülerek namusları kirletilmiş”
genç kızların zorla “batakhanelerde” çalıştırmalarının yerini hayatta kalabilmek için
fuhuş seçeneğini kullanan seks işçilerinin almasıyla, seks sektöründe yardımcı bir
eleman grubu oluşmaya başlamıştır. Eskiden zorbalıkları ile anılan genelev veya
randevuevi patronları bile son zamanlarda işadamlarına veya işkadınlarına yakın bir
nitelik almaya başlamışlardır. Kadın Kapısını ziyaret eden bir genelev çalışanı bu
durumu şöyle ifade etmektedir:
Artık eski patronlar yok. Biz neredeyse onların patronları olduk.
Eskiden biz borçlanırdık şimdi onlara borç veriyoruz. Eskiden
zorla kadınlar çalıştırılırdı, şimdi müşteri azaldı biz neredeyse
sokaktan adam çeviriyoruz para kazanmak için.

Ankara Ticaret Odası’nın raporuna göre, akrabaları yanı sıra resmi nikahlı ya
da imam nikahlı karısını seks isçisi olarak çalıştıran insanların sayısı hiç de az
değildir. Buna göre, kadınların %30'u kocası, %10'u baba, anne, ağabey gibi diğer
yakınları, %3,4'ü de birlikte oldukları erkekler tarafından satılmaktadır. Para karşılığı
cinsel ilişkiye girenlerin yüzde 63,4’ü resmi nikahlı, yüzde 12,2’si ise imam nikahlıdır.
Neriman Açıkalın’ın araştırmasında kadınların %82.5’i halen bir dostunun
olduğunu belirtmiştir. Araştırmacıya göre kadın için dostun en başta gelen anlamı,
sahipsizlik, aidiyetsizlik duygularını ortadan kaldırabilmek ve sevgi ihtiyaçlarını
doyurabilmek amacını taşımaktadır. Bunun yanında kadınlar patronundan uğradığı
haksızlık ya da müşterilerden gelebilecek tehlikelere karşı dostlarına kendilerini
güvende hissetmelerine neden olacak roller biçmektedirler. Ancak dost-patron
ilişkilerine baktığımıza çoğu zaman dost-patron aracılığıyla kadın sömürüsünün
katlanarak arttığı görülmektedir. Dostlar asalak bir durumda kadınların kazançlarını
sömüren, uyuşturucu, adam öldürme/yaralama ve kumar gibi alışkanlıkları olan bir
yaşam tarzına sahiptirler. Bu nedenle dostların, çoğu zaman kadınların haberi bile
olmadan patronlardan aldıkları yüklü miktardaki paralar kadınların artık para
getiremez duruma gelene kadar bir borç sarmalına girmelerine neden olmaktadır.
Kadınların sömürüldüklerini bildikleri halde neden dost, patron gibi aktörlerden
tümüyle sıyrılıp bağımsız olarak çalışamadıkları yine dikkatli analizler
gerektirmektedir. Diğer bir deyişle, kadınları dost sömürüsüne maruz kalmaları
sosyolojik ve psikolojik analizlere muhtaçtır. Basitçe, “kadınları dost, patron
sömürüsünden kurtarıp bağımsız çalışmalarını sağlamak” sadece yasalardaki
değişikliklerle kazanılabilecek bir süreç değildir.
Geleneksel olarak yetişkinlerin seks sektöründe bir üçüncü kişinin
zorlamasıyla yer aldığına ve zorla çalıştırıldığına inanılır. Bu tür öykülere sık
rastlanıyor olunsa bile özellikle yetişkin seks işçilerinin önemli bir bölümünün ilişkisi iş
ilişkisi biçimindedir. Bu nedenle fuhşa zorlayan aracılar ve seks işçileri ile iş ilişkisi
konumunda bulunan aracılar arasında rapor kapsamında ayrım gözetilmiştir.
F. ORGANİZE SUÇ VE FUHUŞ
Genellikle fuhuş organize çeteler tarafından yürütülen bir suç olarak
algılanmıştır. Adalet Bakanlığı’nın 2008 yılı adalet istatistiklerinde fuhşa aracılık
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etmek suçu ile haklarında dava açılan kişi sayısı 2.239 olarak belirtilmiştir. Aynı yıl
insan ticareti suçu nedeniyle haklarında kovuşturma başlatılan kişi sayısı 141 olarak
belirtilmiştir. Ceza yasası zor kullanarak fuhşa teşvik eden aracı ile fuhuş yapan kişi
ile iş ilişkisi içinde olan aracılar arasında bir ayrım gözetmediği için fuhşa aracılık
eden kişilerin ne kadarının zorlayıcı nitelikte ve örgütlü olduğu konusunda bir bilgi
yoktur. Ayrıca pek çok seks işçisinin yasadışı konumda çalışırlarken fuhşa aracı
olmak suçu nedeni ile kovuşturmaya uğradıkları bilinmektedir. İstanbul Kadın Kapısı
çalışmaları bağlamında elde edilen deneyim, yabancı seks işçilerinin mağdur olarak
zorla çalıştırıldıkları ticari seks sektöründe organize olarak çalışan suç örgütlerinin
varlığından bahsedilebileceği doğrultusundadır. Medyada hemen her gün yer alan
yabancı fuhuş ile ilgili haberler de bu deneyimi teyid eder niteliktedir. Diğer yönden
aynı çalışmalar bağlamında edinilen bilgilerden yerli yetişkin seks işçileri için özellikle
İstanbul’da çok güçlü ve organize suç çetelerinin yaygınlığından bahsetmek mümkün
değildir.
Yetişkin seks işçisi sayısındaki artış, yabancı seks işçileri ile olan rekabet ve
diğer ülkelere bakışla göreli olarak yasadışı seks işçiliğinin denetimindeki
yetersizlikler, aracıların yardımı olmadan yerli seks işçilerinin çalışmalarını
kolaylaştırmaktadır. Yine de her sektör gibi seks sektöründe de seks işçiliğinin
yürütülmesi için yardımcı elemanlara gereksinim duyulmaktadır. Bu yardımcı
elemanlar müşteri ve yer temininde, güvenliği sağlamada, resmi kurumlarla ilişkide
seks işçilerine destek sağlamakta ve kazancına ortak olmaktadır. Yasalarda her ne
kadar kayıtsız olarak genelevler dışında gerçekleşen seks işçiliği yasaklanmış olsa
da yasadışı seks işçilerine yönelik denetimler bir baskı aracı haline gelmediği sürece
seks işçilerine aracılık yapan gruplar organize ve suça eğilimli olmayabilmektedir. Bu
durumun aksine yasaların katı biçimde uygulandığı ve denetimlerin seks işçiliğini
olanaksız biçime getirdiği durumlarda, seks işçisinin etrafındaki kişiler daha organize
ve suça eğilimli olmaktadırlar. Neredeyse baskılar nedeniyle suç şebekelerine görev
verilmekte, güçleri artmakta, zor kullanmaya eğilimleri fazlalaşmakta ve gizli fuhşun
sürdürülmesi için gerekli olan masrafların artmasıyla seks işçisine kazançtan pay
vermeyi bile gerekli görmeyebilmektedirler.
Diğer yönden yabancıların yer aldığı seks sektöründe durum oldukça farklıdır.
Eski Sovyet Ülkelerinden kaynaklanan göç ve artan müşteri talebinin de etkisiyle
yabancıların seks sektöründeki sayıları artmaktadır. Yasalar yabancıların seks
sektöründe çalışmasını kesin olarak yasaklamıştır. Yine de bu alandaki yüksek
kazanç nedeniyle organize suç örgütleri tarafından kadınlar zor kullanılarak,
kandırılarak veya tehdit edilerek Türkiye’ye getirilmekte ve bu kadınların
çalıştırılmaları gelişmiş bir örgütlenmeyi gerektirmektedir. Yasadışı yabancı seks
işçilerine yönelik güvenlik güçlerinin denetimi nispeten daha fazladır ve bu kadınların
çalıştırılabilmeleri için daha fazla gizlilik ve eleman sayısı gerekmektedir. Türkiye’ye
yasal veya yasadışı yollarla getirilmelerinin de oldukça masraflı olduğu bu sektörde
seks işçileri tüm masrafları çalışarak ödemek zorundadır. Örgütlenme kapasiteleri ve
eleman sayıları artan aracılar bu süreç sonunda bir suç şebekesi haline gelmekte ve
seks işçisinin kardan aldığı miktar giderek azalmaktadır. Öyle ki suç şebekeleri
sonunda zaten sürekli halinden memnun olmayan mağdura hiç ödeme yapmadan zor
kullanarak çalıştırmaktadır. Bu çetelerin yapısı oldukça karmaşık olup yerli ve
yabancı üyeler yanı sıra eskiden mağdur olan kadınları da kapsayabilmektedir.
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Özetle fuhşun yasal düzenlenmesi yasaklayıcı biçimde olduğunda veya
düzenleyici yasaların uygulanması yetersiz kaldığında seks işçiliği yer altına inmekte
ve organize suç çetelerine iş olanağı doğmaktadır.
G. İNSAN TİCARETİ
İnsan ticareti 1990’larda Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra dünya
gündeminde ilk sıralara yükselen bir konudur ve en fazla büyüyen uluslar arası suç
niteliğini taşımaktadır. Birleşmiş Milletlerin rakamlarına göre dünyada 2,5 milyondan
fazla insan ticareti mağduru bulunmakta28 ve insan tacirleri 30 milyar dolardan fazla
kar elde etmektedirler29.
Ülkelerin sınırları içinde, yetişkinler tarafından yapılan seks işçiliği kapsamında
giderek artan biçimde şiddet ve sömürü unsurunun azalmasına ve daha fazla sayıda
kişinin yaşamlarını devam ettirmek amacıyla bir seçenek olarak seks işçiliğine
başvurmalarına karşın, aynı ülkelerde yabancı seks işçilerinin insan haklarından
yoksun bir biçimde seks sektöründe şiddet uygulanarak zorla çalıştırıldıklarına ve
sömürülmelerine tanık olunmaktadır.
İnsan ticareti sayısız uluslararası yasa ve insan hakları protokollünün ihlalidir
ve iyi organize olmuş suç çetelerine mensup suçlular tarafından işlenir. İnsan
tacirleri, mağdurları kendi ülkeleri içerisinde dolaştırdıkları gibi çoğunlukla da
uluslararası sınırlar ardına taşırlar. Mağdurlar en temel özgürlüklerinden mahrum
bırakılarak, bir mal veya köle gibi satılırlar, seks sektöründe ya da diğer işlerde
çalışmaya zorlanırlar. Mağdurlar rutin olarak tecavüze uğrarlar, işkence görürler ve
tartaklanırlar.
İnsan ticaretinin uluslararası yasal tanımı, resmi olarak “Birleşmiş Milletler
Kişilerin, Özellikle Kadın ve Çocukların Ticaretini Önleme, Durdurma ve
Cezalandırmaya Yönelik Protokol” olarak bilinen Palermo Protokolü’nde yer alır.
Protokol, tacirlerin şiddet, zorlama ve kandırma yoluyla mağdurları kontrol altına
almalarına yönelik eylemlerini insan ticareti olarak tanımlar. Protokole göre insan
taciri, mağduru kaçırarak veya kandırarak kontrolü altına alabilir. Buradaki amaç,
bireyi cinsel yönden suiistimal etmek, zorla çalıştırmak, köle olarak kullanmak veya
organlarını çalmaktır.
İnsan ticareti mağduru kadınlar genellikle ölüm tehdidi altında ve istekleri
dışında, para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkide bulunmaya zorlanırlar. Ücret doğrudan
insan tacirlerinin cebine girer ve mağdur hiçbir şey alamaz. İnsan tacirleri, çoğu
zaman kadınları seks işçisi olarak yurtdışında çalışmaya ikna ederler, bu durum
kadınların onayı ile oluşmuş gibi görünse de, kurbanlar en sonunda köle haline gelir
ve şiddete maruz kalırlar.
En çok risk altında olan grup, 16 ila 24 yaş arasındaki kadın ve kızlardır.
Genelde eğitim seviyesi düşük olan bu kadın ve kızların iyi bir iş sahibi olma umutları
yoktur. Bu insanlar, genellikle eski Sovyetler Birliği'nin çok fakir köylerinde yaşar ve
daha iyi bir yaşam bulma umutları yok denecek kadar azdır. Her üç kadından biri
çocuk sahibidir ve ailelerini geçindirebilmek için iş arayışı içindedirler. Bu kadınlar ve
28
29

International Labour Organization, Forced Labour Statistics Factsheet , 2007.

Patrick Besler, Forced Labour and Human Trafficking: Estimating the Profits, working paper, Geneva, International
Labour Office, 2005.
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kızlar, kendilerini iyi bir iş ve daha iyi bir hayat vaatleri ile kandıran insan tacirleri için
kolay hedef olmaktadırlar. İnsan tacirleri, zor kullanarak, yalan ve yolsuzluğa
başvurarak, baskı uygulayarak, güçsüzleri, muhtaçları ve korumasızları hedef
almaktadır.
Evlerine geri dönen mağdurlardan edinilen bilgilere dayanarak, mağdurların
itaat etmelerini sağlamak için tacirler her türlü gözdağı verme yöntemini kullanırlar.
Bunların arasında tecavüz, işkence, ölüm tehdidi, dayak, hapsetme ve aç bırakma
bulunur. Hamile kadınlar, rutin olarak cinsel ilişkiye zorlanırlar ve bebekleri
doğumdan sonra öldürülebilir. İnsan ticareti mağdurları modern köleler olarak
defalarca satılır. Bu satışlarda 200 ila 20,000 dolar ve üzeri miktarlar el değiştirebilir.
Türkiye, insan ticareti suçu ile ilgili uluslararası bir sözleşme olan Palermo
Sözleşmesini ve Ek Protokollerini imzalamış ve onaylamış; Avrupa Konseyi İnsan
Ticaretine Karşı Sözleşmeyi de imzalamış ve onay hazırlıklarına başlamıştır. Bu
sözleşmelerin gereği olarak Türkiye, başta ceza yasası olmak üzere mevzuat
değişiklikleri gerçekleştirmiştir. Öncelikle Türk Ceza Kanununun 80. maddesi ile
insan ticareti suç olarak tanımlanmıştır.
Türkiye'ye insan ticareti mağduru kadınların çoğu Moldova, Rusya, Ukrayna,
Bulgaristan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan’dan gelmektedir.
2010 yılı Kasım ayı itibari ile 1146 kişi ülkemizde insan ticareti mağduru olarak
saptanmış ve çoğu ülkelerine güvenli olarak geri gönderilmiştir.
Ülkemizde insan ticareti suçu için 157 ihbar hattı mevcuttur. İnsan ticareti
mağdurlarına ücretsiz sağlık hizmeti sunulmaktadır. Mağdurlara yönelik İnsan
Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Kadın Dayanışma Vakfı’nın işlettiği iki sığınma evi
bulunmaktadır.
İnsan ticareti oldukça karmaşık bir suç türüdür ve uluslar arası olma özelliği ile
bir taraftan sınırlar, göç, vatandaşlık benzeri konulardaki politikalar, diğer taraftan
ülkedeki fuhuşla ilgili mevzuat ve politikalardan etkilenmektedir. İnsan ticaretinin
önlenmesinde sınır denetimlerinin hayati önemine karşın bu denetimlerin sadece giriş
çıkışları zorlaştırmaya yönelik olması, insan ticareti sürecinde olumsuz etki
yapabilmektedir. Benzer biçimde bir ülkede yasal ve toplumsal düzenlemeler
yapılmaksızın fuhşun ve özellikle yabancı seks işçiliğinin yasaklanması, benzer bir
etkiyle seks işçiliğinin yer altına itilmesine, seks işçilerinin mağdurlaşması ve insan
ticareti mağdurlarının sayısının artması ile sonuçlanabilir.
Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunda 1997 yılları başında yabancı seks
işçilerinin yasal mekanlarda çalışmalarının engellenmesiyle insan ticaretinin ve
yabancı seks işçileri akınının duracağı düşünülmüştür. Bu tarihten iki yıl sonra
TAMPEP tarafından yapılan araştırmalar30 (bakınız tablo 18) aynı ülkelerde yabancı
seks işçisi oranlarının arttığını, yabancı seks işçilerinin yasal çalışma mekanlarından
uzaklaştırılmış olmaları nedeniyle yasadışı olarak gizli mekanlarda çalıştıklarını ve
insan tacirlerinin denetimi altına girmiş bir konumda olduklarını saptamıştır.

30

TAMPEP Transnational AIDS/STD prevention among migrant prostitutes in Europe Project, Final Report,
1999.
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Tablo 1.18: Yabancı seks işçileri oranları
Ülke

Yabancı Seks İşçisi Oranı
1997 Yüzde

Yabancı Seks İşçisi Oranı
1999 Yüzde

Avusturya

70

85

Belçika

30

45

İtalya

80

90

Hollanda

60

68

İspanya

40

50

Fransa

40

30/40

Almanya

60

52/62

Kaynak: TAMPEP

Ülkemiz bir turizm ülkesi konumundadır ve eski Sovyet ülkelerinden gelen
turist sayısında son yıllarda artış yaşanmıştır. Diğer yönden yine aynı ülkelerden çok
fazla sayıda kişi ülkemizde seks sektörü dahil kaçak olarak çalışmakta ve bu kişilerin
bir bölümü insan ticareti mağduru olabilmektedir. Zaman zaman Türkiye’ye girişlerin
vize yönünden kolaylığı insan ticareti ve kaçak çalışmayı körüklediği iddialarıyla bu
konudaki esnekliğe son verilmesi gündeme gelmekte, ayrıca yabancı seks işçiliğinin
daha sert biçimlerde denetlenmesi önerilmektedir. Aşağıdaki tablo Türkiye İnsan
Ticareti 2007 Raporundan alınmıştır.
Tablo 1.19: Fuhuş Nedeniyle Hakkında İşlem Yapılan Yabancılar (2004-2006)

Rusya

2004-2006 yılları
arasında giriş
yapan kişi sayısı
5.291.875

Fuhuş
nedeniyle
işlem
975

Bulgaristan

4.111.464

İnsan Ticareti
Mağduru

Mağdur/fuhuş
oranı

132

13,5

42

3

7,1
3.4
12,8

Gürcistan

1.150.484

939

32

Ukrayna

1.113.937

1.084

139

Azerbaycan

1.121.122

914

58

6,3

22

21,8

Romanya

615.173

101

Kazakistan

324.921

65

19

29,2
16,7

Moldova

269.177

1.214

203

Beyaz Rusya

225.698

82

10

12,1

Ermenistan

111.088

97

2

2,0
8,0

Türkmenistan

109.769

198

16

Kırgızistan

96.686

380

68

17,8

Özbekistan

73.532

173

33

19,0

6.264

737

11,8

Toplam

14.614.926

Kaynak: İçişleri Bakanlığı

Tablodaki mağdurların fuhuş nedeniyle sınırdışı edilenlere oranları
incelendiğinde her ülke için farklı bir oran olduğu görülmektedir. Ayrıca bazı ülkeler
için fuhuş nedeniyle sınırdışı edilenlerin aynı ülke için giriş yapanlara oranları da
farklıdır. Örneğin Moldova için 2004 ve 2006 yılları arasında 269 bin kişi giriş yapmış,
bu kişilerden 1.214 kişi için fuhuş nedeniyle sınırdışı işlemi uygulanmıştır. Moldova
için aynı tarihler arasında 203 insan ticareti mağduru saptanmıştır. Mağdurların
fuhuştan yakalananlara oranı yüzde 16 gibi yüksek bir rakamdır. Oysa Bulgaristan
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için aynı tarihler arasında 4 milyon kişinin giriş yapmasına karşın sadece 42 kadın
fuhuş nedeniyle sınırdışı edilmiş ve 3 insan ticareti mağduru saptanmıştır.
Bulgaristan’dan gelenler Türkçe bilmeleri ve kültür ortaklığı nedeniyle kaçak çalışma
olanaklarına daha kolay erişebilmekte veya fuhuş sektöründe kendilerini mağdur
edilmekten koruyabilecek dayanışma ağlarına kolay ulaşabilmektedir. Bu nedenle
başka etkenleri göz önüne almadan sınır denetimlerinin ve seks sektöründeki yasal
uygulamaların artırılmasının doğrudan insan ticaretini önleyeceğini ileri sürmek
gerçekçi değildir. Tersine sosyal etkenler ve önlemler almadan bu biçimdeki yasal
kısıtlamaların insan ticareti mağdurlarının sayısını artıracağı da ileri sürülebilir.
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BÖLÜM ÜÇ:
FUHUŞ VE ETKİLERİ
Fuhşun olumsuz etkileri konusunda toplumda bir uzlaşma olduğundan
bahsetmek mümkün değildir. Bu konudaki görüşler fuhşun tüm kadınlara yönelik bir
şiddet biçimi olduğundan, fuhşun yetişkin bireyler arasında cinsel hizmet mübadelesi
olduğunu ileri sürerek, özünde bir sorun olmadığını vurgulayan görüşlere kadar
değişen bir spektrum oluşturur. İkinci görüşü savunanlar için toplumu tehdit eden asıl
unsur, fuhuş eyleminin kendisi değil; kadınları ve çocukları fuhşa zorlayarak
sömüren, insanları rahatsız ederek huzuru bozan ve çevrelerini olumsuz davranışları
ile etkileyen fuhuş sektöründeki bazı bireylerin suç teşkil eden eylemleridir.
Fuhuş konusunda üzerinde en fazla uzlaşılan konu, sokakta yürütülen fuhşun
işyerlerini, o muhitte yaşayanları veya işlerine veya okullarına her gün o yollardan
geçmek durumunda olan insanları olumsuz etkileyeceğidir. Sokak fuhşu ile gündeme
gelen gürültü, bağrışmalar, kavgalar, müşterilerin kaba davranışları, kullanılmış
kondomlar ve çöpler zaman zaman medyada da yer almaktadır. Aşağıda Hürriyet
Gazetesi’nin 9 Kasım 2010 tarihli haberi fuhuş konusundaki toplumun şikayetlerini
özetlemektedir:
İşte Kalamış, Fenerbahçe semt sakinlerinin ağzından sapık
ve fuhuş batağı: "Cadde üstünde tenha olan otomobil galerisi
park alanları, sokak araları ve apartman bahçelerinde cinsel
ilişkiye
giriyorlar.
Bahçemizden
kullanılmış
prezervatif
toplamaktan yorulduk. Bahçemiz Kalamış İlköğretim'in
bahçesine bakıyor. Mevkili olan müşteriler, fuhuş semti olarak
Fenerbahçe Kalamış gibi yerleri tercih ediyorlar. Bunun en
önemli nedeni, diğer semtlerde kimlik ve can güvenliğini
koruyamıyor olmaları. Sokağımız Pürtelaş Sokağı gibi olmuş.
Meşhur olan sokağımıza arabalarını park eden müşteri
adayları yoldan gelen geceni ayırt etmeksizin fuhuş yapıyor
sanıyor. Polis durduk yere alıp götüremiyor. Fuhuş yapan
travesti ve kadınlar bir saat sonra 60 TL bir ücret cezası ile
serbest kalıp tekrar işlerine devam ediyorlar. "
Normal vatandaşları durduruyorlar: Vatandaşlara göre, olay
artık o kadar vahim bir durumda ki dolmuş, taksi veya bir
arkadaşınızı beklerken bile fuhuş yaptığınız sanılabilir. Çünkü
bütün semt fuhuş yapıyor sanılıyor.
Dehşeti yaşayanlar anlatıyor: Kalamış'ta büyüdüm ve 14
yaşında ergenlikte olan bir oğlum var. Semtimizin bu hale
gelmesine üzülmeyi geçtim şimdi canımızın derdindeyim. Geçen
sene oturduğum dairenin karşı dairesini travestiler ve bir genç
konut amaçlı kiraladı. Oysa 4 odasına sadece 4 yatak atarak ve
bir bilgisayarla ikamet etmeyip fuhuş mekanı pansiyonu gibi
kullandılar..Kaldırımlardan saat başı müşteri getirdiler.
Gündüzleri boş olan daire gece 11'den sabah 5'lere kadar
durmaksızın çalıştı. Zilleri karıştırıp dairemi gecenin bir
saatlerinde çalmaları ayrı bir kabustu. Kadıköy Emniyeti ve
Adliye yardımıyla tüm riskleri göze aldım. Kişisel gayretimle tek
başıma uykusuz ve stresli günler yaşayarak daireden
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çıkmalarını sağladım. Geçen akşam bayan arkadaşımla evime
giremedim arabayla sürekli peşimizde gezen şahıstan rahatsız
oldum ve gezen polis devriyesi aracılığıyla şikayetçi olup
karakola çektirdim. Müşteri adayımız doktor çıktı. Karar verdim
madem polisin yetkisi yok o zaman vatandaş olarak şikayet
ederek gezen tüm müşteri adaylarını karakola bu şekilde çektirip
teşhir edeceğim... En azından müşteriye güvenlik açısından
semtimiz cazip geliyorsa, tercih ettiğim yolla belki teşhir
olduklarından cesaretleri azalır, fuhuş rantı düşer.

A. FUHŞUN KADINLARA VE TOPLUMUN GENELİNE ETKİLERİ
Bazı araştırmacılar ve kadın hakları savunucuları fuhşun sadece kadın
fahişeler için değil kadınların tümüne yönelik bir şiddet biçimi olduğunu savunurlar.
Onlara göre yetişkinlerin para karşılığında cinsel hizmet değişiminde bulunmalarına
izin verilmesi, onayları dahilinde ve ne yapmakta olduklarının tam anlamıyla
bilincinde olsalar dahi, kadın bedeninin bir meta olarak kabul edilmesi anlamına gelir.
Dr. Neriman Açıkalın’ın makalesinde bu görüş şöyle ifade bulmaktadır:
…fuhuş pazarında sermeye olarak görülen kadınlar ekonomik,
duygusal ve cinsel açılardan çok boyutlu bir sömürü ağı içinde
çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu anlamda fuhuş olgusunun
en önemli özelliği, yapılan işin doğası gereği kadına verdiği
zararlar ve kadının bir meta olarak kullanılmasının toplumda
normal kabul edilmesine dayanmaktadır. Fuhuş pazarının en
önemli özelliklerinden bir diğeri ise satıcı, pazarlamacı, dost ve
müşteriler arası ilişkilerde kadınların sadece bir araç ve mal
olarak rol almalarıdır…

Fuhuş sektöründe bedenlerin bir ticari ilişkinin metaları haline getirildiği öne
sürülerek bu sürecin kadınların, erkeklerin ve çocukların insanlık onurlarını ayaklar
altına aldığı ileri sürülmektedir. Aşağıda Aslıcan Kalfa’nın tezinde özetlenen radikal
feministler tarafından savunulan fuhuş karşıtı görüşlerden alıntılar verilmiştir:
Radikal feminizme göre, kadınların bir sınıf olarak ezildikleri ve
baskı altında tutuldukları bir sistem olan patriarka, çeşitli aygıtlar
ve toplumsal pratikler tarafından yeniden üretilmektedir ve
patriarkanın yeniden üretiminin en önemli araçlarından biri de
kadın bedeni ve cinselliğinin denetlenmesidir. Bu bağlamda
fahişelik, bir kurum olarak kadınların iffetli ve iffetsiz olarak
sınıflandırılmasında araçsal rol oynayarak, erkeklere aynı
zamanda kadın bedeni üzerinde söz söyleme ve iktidar kurma
hakkı verir.
Özetle radikal feminizm fahişeliği kadın bedeninin ataerkil
değerler sistemi çerçevesinde erkeklerin cinsel ihtiyaçları için
araçsallaştırılması ve sömürülmesi olarak tanımlayarak, kadın
bedeninin cinsel amaçlarla kullanımının ve bunun ekonomik bir
mübadele sürecine dönüşmesinin, kadına yönelik şiddet ve
dolayısıyla tecavüz anlamına geldiği görüşü üzerinde
temellendiğinden ötürü seks hizmetlerinin alınıp satılmasının
kesinlikle yasaklanması gerektiğini savunur. Bu anlamda gönüllü
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ve zorla fahişelik diye bir ayrımı kesinlikle reddederek bilerek ya
da zorla, her fahişenin ataerkinin kurbanı olduğunu kabul eder.

Diğer yönden fuhşun insanlık onurunu ortadan kaldıran, kadını metalaştırarak
erkek egemenliğinin bir aracı haine dönüştüren bir şiddet biçimi olduğu
doğrultusundaki görüşlere karşıt olarak diğer bir grup, fuhuş sektöründe yaşanan
şiddet ve sömürünün, diğer alt düzey işkollarında kadına karşı uygulanan şiddet ve
sömürüden farklı olmadığını savunmakta, onay konusunda ise kadınların toplumsal
cinsiyet eşitsizliği ve ekonomik nedenlerle zaten diğer alt düzey işkollarını da
istemeyerek seçtiklerini ileri sürmektedirler. Seçim yapma yetisi olan bir erişkinin
fuhuş sektöründe sömürülmeden ve şiddete uğramadan (en azından diğer
işkollarında yaşanan şiddet ve sömürü dozunda) çalışmasının mümkün olabileceğini,
bu amaçla fuhşun bir iş kolu olarak tanınması ve seks işçisi olarak tanımlanan
fahişelerin bu iş kolunda diğer çalışanlara tanınan güvencelerle çalışmasının pek çok
soruna çözüm sağlayacağını ileri sürmektedirler. Yine bu görüşün savunucularına
göre seks işçilerinin asıl sorunu uğradıkları ayrımcılık, dışlama ve etiketlenmedir.
Maruz kaldıkları uygulamalar onları mağdur haline getirmekte ve sömürülmelerine ve
şiddete uğramalarına neden olmaktadır.
Son yıllarda giderek popülerlik kazanan ve kimi zaman “materyalist feminizm”
olarak da adlandırılan seks çalışanları taraftarı feminizmin, kendi içinde farklı
yönelimleri barındırmakla birlikte temel varsayımı fuhuş sektöründe çalışmanın bir
emek türü olarak tanımlanmasıdır. Aslıcan Kalfa’nın tezinde materyalist feminist
yaklaşım şöyle özetlenmektedir:
Seks çalışanları taraftarı feministler.…seks çalışanlarının
çalışma ve yaşama koşullarının iyileşebilmesi için haklarını talep
etmelerini
ve
örgütlenmelerini
sağlayabilecek
fuhuş
politikalarından yana bir tavır almakta ve fuhuş sektörünün
yasallaşması gerektiğini savunmaktadırlar....para karşılığı cinsel
hizmet sunumunun yasaklanması seks çalışanlarının çalışma
haklarına aykırı bir uygulama olacaktır. Fuhuş sektörünü
yasallaştırmak ayrıca seks çalışanlarının tecavüz, şiddet, AIDS
başta olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi kuvvetli
bir şekilde açık oldukları çeşitli risklerden korunabilmelerini
sağlayacak olumlu etkiler yaratacaktır.
….radikal
feministler….fuhuş
sektörü
çalışanlarını
marjinalleştiren, ötekileştiren ve bir “kurbanlık durumuna”
indirgeyen bir şekilde tanımla(r)….Bu tanımlama, beyaz Batılı
orta sınıf feministlerle üçüncü dünyadaki seks çalışanları
arasındaki keskin tabakalaşmada kendini açıkça gösterir.
Chapkis, Beyaz Batılı orta sınıf feministlerin üçüncü dünyadaki
seks çalışanlarını adeta sömürgeci-oryantalist bir biçimde “zarar
görmüş kimlik kavramına” hapseden bir hat üzerinde
yürüdüklerini ifade etmiştir. Chapkis’e göre “fahişe”, basitçe
erkeğin cinsel amaçlı kullandığı pasif kadın olarak
kavramsallaştırılmamalıdır.
Radikal
feministlerin
seks
çalışanlarını tanımlama biçimleri, kendi kendine mantıklı kararlar
veremeyen, kurtarılmayı bekleyen, muhtaç durumda olan bir
kadınlık kurgusu yaratmaktadır.
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Seks çalışanları taraftarı feminizmin içinde seks endüstrisini
yasallaştırmaya yönelik farklı görüşler yer almaktadır. Seks
çalışanları taraftarı feministler, para karşılığı cinsel hizmet
sunumunun kesinlikle suç olmaktan çıkarılması görüşünde
birleşmektedirler. Bununla birlikte bazı seks çalışanları taraftarı
feministler, seks çalışanı örgütlerinin söylemleriyle ortaklık
kurarak yasallaştırmanın çoğu zaman seks çalışanlarının
aleyhine
işleyebilecek
bir
potansiyel
taşıdığını
ileri
sürmektedirler.
Bu
görüşe
göre
yasallaştırma,
seks
çalışanlarının zorunlu sağlık muayenesine tabi tutulmaları ve sıkı
denetim altına sokulmaları tehlikesini bünyesinde barındırmakta,
sağlık kontrolü uygulamaları, çoğunlukla seks çalışanlarının
değil halk sağlığı adı altında esasında erkek müşterilerin
sağlıklarının
gözetilmesi
ve
önemsenmesiyle
sonuçlanabilmektedir.

B. FUHŞUN OLUMSUZ ETKİLERİ
1. Sokakta Yürütülen Fuhuş
Sokak fuhşu genellikle büyük şehirlerin eğlence muhitlerine yakın ana
caddelerde, gündüzleri işyerlerinin bulunduğu ancak geceleri tenhalaşan merkezi
cadde veya sokaklarda, otoban veya çevreyolları kavşaklarında gerçekleşir. Sokak
fuhşundan en fazla şikayetçi olan toplum kesimi gece ve gündüz seks işçileriyle aynı
çevreyi paylaşan kimselerdir. Her ne kadar sokak fuhşu baskılar nedeniyle genellikle
geceleri sürdürülen bir nitelikte olmasına karşın seks işçileri fırsat bulduklarında
gündüzleri de çalışırlar. Ayrıca kentlerin belirli bölgelerindeki sokaklar ve meydanlar
geleneksel olarak özellikle orta yaş üstü seks işçilerinin çalışma mekanlarıdır. Bu
seks işçileri dış görünüşleriyle diğer kadınlardan ayrışmamış olduklarından sadece
müşteriler tarafından bilinebilirler.
Sokak fuhşu en görünür seks işçiliği biçimi olması nedeniyle güvenlik
güçlerinin yasadışı fuhuş biçimiyle en fazla mücadele ettiği alanın da sokak fuhşu
olduğu ileri sürülebilir. Toplumda fuhşun sokaklara kadar taştığı biçimindeki bir imajın
sona erdirilmesinde önemli katkıları olabilecek bu müdahaleler sonucu, sokakta
çalışan seks işçileri sürekli yer değiştirmek zorundadırlar. Son yıllarda seks işçilerinin
özel otomobilleri ile çalışması giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum seks işçilerini
daha da mobil hale getirmektedir.
Sokakta çalışan seks işçileri ile aynı çevreyi paylaşan kimseler yaşadıkları
muhitin güvenlikleri açısından riskler taşıdığı konusunda şikayetçidirler. Genellikle
insanlar evlerine giderken müşteriler tarafından rahatsız edilebildiklerini, çıkan
kavgalardan etkilendiklerini, gürültüden rahatsız olduklarını ve çocuklarının bu
durumdan etkilendiklerini ileri sürmektedirler. Otomobillerde veya sokakta
gerçekleşen cinsel ilişki sonucu kullanılmış kondomlar çevreye atılabilmekte ve
çevredeki
insanlar
özellikle
çocuklarının
sağlıkları
açısından
endişe
duyabilmektedirler.
Sokakta çalışan seks işçileri bazen aynı çevrede oturan erkekleri potansiyel
müşteri olarak görebilmekte ve onlarla pazarlık yapmak isteyebilmektedir. Ayrıca
müşteriler seks işçisi olmayan kadınları seks işçisi sanarak yine cinsel ilişki teklifi ile
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yanlarına yaklaşabilmektedir. Sokak fuhşunun gerçekleştiği muhitlerdeki iş yeri
sahipleri de sokak fuhşunun sonucu müşterilerin daha sakin yerleri seçmek
durumunda kalmaları ve müşteri kaybetmeleri nedeniyle şikayetçi olabilmektedir.
Ayrıca sokak fuhşu kendilerine ek bir temizlik uğraşını beraberinde getirebilmektedir.
Güvenlik güçlerinin yaptıkları baskınlar ve zorlama sonucu seks işçileri
çalıştıkları sokakları değiştirebilmekte ancak bu durum sokak sakinleri için durumu
daha da zorlaştırabilmektedir. Durumdan haberdar olmayan müşteriler özellikle
sokakta yaşayan kadınları daha fazla rahatsız edebilmektedir.
2. Evlerde Yürütülen Fuhuş
Sokak haricindeki fuhuş çok çeşitli kapalı mekanlarda yürütülmektedir.
Genelevler yasal olarak seks işçilerinin belirli koşullar sağlandığında yasal olarak
çalıştıkları yerlerdir. Genelevlerin yerleri çoğunlukla şehirlerin dış bölgelerinde
olmasına karşın özellikle büyük şehirlerde kent merkezleri içindedir. Genelevlerin
merkezi konumları çoğu kez sorun oluşturmaktadır. Müşterilerin çevrede yaşayan
kişileri rahatsız etmeleri, kavgalar ve çevre kirliliği genellikle şikayet konusu
olabilmektedir.
Yasadışı olarak gerçekleşen kapalı mekanlardaki fuhuş, ağırlıklı olarak
“randevu evi” adı verilen apartmanlarda veya
apartman dairelerinde
sürdürülmektedir. Ayrıca masaj salonları, oteller, eski seks işçilerinin evleri de fuhuş
amaçlı olarak kullanılabilmektedir.
Bu mekanların yakınlarında yaşayan veya aynı apartmanda oturan kişiler de
sokak fuhşuna benzer sorunlarla karşı karşıya gelebilmektedir. Evlerde sık çıkabilen
kavgalar çevrede oturanları rahatsız edebilmekte ve müşteriler yanlışlıkla seks
işçilerinin çalışmadığı dairelere gelebilmektedir. Gece çalışmasının yoğunluğu
nedeniyle evlerde oturanlar müşterilerin yanlışlıkla kendi kapı zilini çalmalarından ve
yaptıkları gürültüden şikayetçi olabildikleri gibi, çevrenin kirletilmesinden de hoşnut
olmayabilmektedir. Müşterilerden bazıları evlerde oturan kadınları ve çocukları
rahatsız edebilmekte, başka dairelerin de fuhuş mekanı olduğunu varsayarak hareket
edebilmektedir.
Otomobilleriyle evlere gelen müşteriler park nedeniyle sokak trafiğinin olumsuz
etkilenmesine neden olabilmekte bu durumdan en fazla işyeri sahipleri şikayetçi
olmaktadır.
3. Fuhşa Karşı Farklı Tutumlar
Fuhuş toplumun tüm kesimlerini aynı ölçüde etkilemez. İnsanların yaşadıkları
ve çalıştıkları semtlerin fuhuş yapılan mekanlara uzaklığı, fuhuş sektöründe yer alan
aktörlerle ilişkiler ve bireylerin veya grupların ahlaki tutumları bu etkinin hangi yönde
oluşacağını belirler.
Kentlerde genellikle yasal bir konumları olmasa da seks işçiliğinin yoğunlaştığı
ve sürdürüldüğü bölgeler bulunur. Bu bölgeler belirli sokaklar olabildiği gibi belirli
bölgelerdeki evlerden de oluşabilir, kentlerin eğlence merkezlerine yakın olabildiği
gibi gözlerden uzak bölgelerinde de olabilir. Seks işçiliğine tolerans gösterilen bu
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yerlerde yasadışı olmasına karşın seks işçiliği belirli sınırların dışına taşmamak
koşuluyla sürdürülür. Bu bölgedeki işyerleri ve oturanlar belirli ölçülerde müşterilerin
bu bölgeye gelmesinden yarar sağlayan insanlar olduklarından seks işçiliğinin
sürdürülmesine karşı çıkmazlar.
Diğer yönden özellikle baskılar sonucu seks işçilerinin çalıştıkları bölgeden bir
başka bölgeye göç etmesiyle yeni oluşan fuhuş bölgelerindeki yaşayanlar bu duruma
karşı çıkmak eğilimindedir. Kampanyalar yürüterek, şikayet dilekçeleri yazarak,
ihbarda bulunarak seks işçiliğinin yaşadıkları muhitte sonlanması doğrultusunda
çalışırlar. Benzer biçimde eğer bir bölge seks işçileri tarafından boşaltılıyorsa,
eskiden seks işçiliği nedeniyle yarar sağlayan ve karşı çıkmayan bölge sakinleri
muhitlerinin seks işçilerinden bütünüyle temizlenmesi doğrultusunda çalışabilir. 1996
yılında İstanbul’da Ülker Sokak’ta yaşananlar bu tutumun bir örneğini
oluşturmaktadır. Bu tarihten önce seks işçilerine ev kiralayarak, dükkan işleterek gelir
sağlayan sokak “sakinleri”, polisin sokağı seks işçilerinden temizleme kararı
sonrasında seks işçilerine karşı bir tutum takınmış ve sokaklarının tümüyle fuhuştan
arınmasını talep etmiştir. Sokak sakinleri seks işçiliğinin bir yan kolu olarak kazanç
sağlarken işleyişe ortak olmuşlardır. Sokaklarında sınırlı sayıda seks işçisi kaldığında
sokaklarını “namuslu” konuma getirmek ve gayrimenkullerinin değerini artırmak
yolunu seçmişler ve geride kalan birkaç seks işçisini de sokaklarından taşınmaya
zorlamışlardır.
Başta güvenlik güçleri olmak üzere kurumların ve bu kurumda çalışanların da
seks işçilerine tutumları farklılıklar gösterebilir. Sokak fuhşu zaman zaman
denetimlerin azalması sonucunda kapalı mekanlardan sokaklara ve sokaklardan da
ana caddelere yayılabilmektedir. Medyada bu doğrultuda sansasyonel haberlerin yer
alması veya bir yönetici değişikliği sonucunda güvenlik güçlerinin seks işçilerine karşı
tutumu değişebilmekte ve baskıları artırabilmektedir.
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BÖLÜM DÖRT:
FUHUŞ VE YASAL DÜZENLEMELER
Türkiye’de fuhuş konusundaki mevzuat Cumhuriyet dönemi öncesinden
başlayarak günümüze kadar gelen oldukça istikrarlı bir yaklaşımı sergiler. Bu
yaklaşım zaman içinde günün koşullarına bağlı olarak gelişim göstermiş olsa da,
Osmanlı döneminde başlayan fuhşun yasal olarak denetlenebilen mekanlarda
yapılması, bu mekanların belirli bölgelerle sınırlandırılması ve gizli fuhşun idari ve
cezai yaptırımlarla engellenmesi anlayışı süreklilik gösterir. Bu yaklaşımın diğer
önemli özellikleri arasında seks işçiliğinin bir çalışma biçimi olarak görülmesi, seks
işçilerinin sömürülmesinin yasaklanması ve seks işçiliğini yapmak istemeyen kadınlar
için sosyal destek sağlanmasının öngörülmesidir. Ne var ki kuramsal olarak pek çok
ülkede seks işçilerinin haklarını savunan kuruluşlar tarafından ideal bir sistem olarak
değerlendirilebilecek bu mevzuat, uygulamada etkisiz durumdadır. Mevzuatın
gereklerinin resmi kurumlar tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle ön görülen
sistem işlemez haldedir. Seks işçilerinin yasal olarak çalışabilecekleri mekanlara izin
verilmemesi ve seks işçilerinin tescil edilmelerinin kısıtlanması nedeniyle Türkiye’de
seks işçilerinin çoğu yasadışı çalışmak zorunda kalmaktadır. Seks işçiliği ceza
yasasında bir suç olarak tanımlanmış olmasa da idarenin gizli fuhşu engelleme ve
önleme görevi ve ceza yasasındaki düzenlemeler nedeniyle yetişkinlerin kanunsuz
bir eylemde bulunmadan seks işçiliği yapabilmeleri neredeyse imkansızdır.
Bu bölümde Türkiye’deki fuhuş konusundaki yasaların tarihsel gelişimine yer
verilmiş, güncel yasalar ve yasaların uygulanmasındaki sorunlar incelenmiştir.
A. YASAL DÜZENLEMELERİN TARİHÇESİ
Türkiye’de seks işçiliğini ilgilendiren mevzuat düzenleyici niteliktedir.
Yasaklayıcı düzenlemelerin aksine seks işçiliği kurumsal olarak tanınmıştır ve
yasaların birincil amacı seks işçiliğinin engellenmesi, yasaklanması veya
cezalandırılması değil, denetlenebilir olmasıdır. Seks işçiliğinin kurumsal yapılanışı
Cumhuriyet döneminin öncesinden başlar. Bununla birlikte Osmanlı döneminin erken
dönemlerinden itibaren fuhşun var olduğu bilinmektedir. Müslümanlığın etkisiyle
Osmanlı toplumunda fuhuş hoş karşılanmamış, ancak fahişelere çok sert cezalar da
verilmemiştir. 19. yüzyılın ortalarına kadar fuhuş özellikle İstanbul’da belli mekanlarda
gizli olarak sürdürülmüştür. Zaman zaman bu mekanlara baskınlar düzenlenmiş,
çalışanlar sürgüne gönderilmiş, fuhşun engellenmesi için fermanlar çıkarılmıştır.
1845 yılında İstanbul’da Ahlak Zabıtası kurulduğunda fuhuş da yasadışı olarak
kurumsallaşmış bir durumdaydı. Taksim ve Galata geleneksel olarak fuhşun yoğun
olarak yer aldığı mekanlar konumundaydı ancak Üsküdar başta olmak üzere Asya
Kıtası’nda da “kerhaneler” yoğunlaşmaya başlamıştı. Bu mekanlarda çoğunlukla
Müslüman olmayan kadınlar çalışıyordu. İstanbul’da 19. yüzyılın sonlarına doğru
daha önceden Avrupa’da başlayan ve fuhuş yapılan yerlerin kayıt altına alınması
uygulamasına geçilmiştir. Aynı dönemlerde frengi ile savaşımın çok önemsendiğini
ve hastalığın tüm İmparatorluğa yayıldığını görüyoruz. Bu nedenle 1915’de Emraz-i
Zühreviyenin Men-i Sirayeti Nizamnamesinin yayımlandığını ve bir kurulun
oluşturulduğunu biliyoruz.
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I. Dünya Savaşı ve Mütareke yılları fuhuş açısından İstanbul için bir dönüm
noktası olmuştur. Savaşın getirdiği yoksulluk nedeniyle Müslüman kadınlar da
“umumhanelerde” çalışmaya başlamışlardır. Osmanlı Devletinde yabancılar, fuhuş
dahil her türlü mesleği serbestçe icra edebiliyorlardı ve yabancı seks işçileri,
kapitülasyonların güvencesi altındaydılar.
Cumhuriyet kurulduktan sonra da fuhşun “umumhanelerde” çalışan “vesikalı”
kadınlar tarafından idarenin gözetiminde ve denetiminde sürdürülmesi uygun
görülmüş, fuhuş bir kamu sağlığı sorunu olarak görüldüğünden kamu sağlığını
düzenleyen Umumi Hıfzısıhha Kanunu kapsamında yer verilmiş ve bu kapsam
bağlamında nizamnameler yayınlanmıştır. 1933 yılında yayınlanan ilk nizamnamenin
yerini alan ve değişik tarihlerde gözden geçirilerek değişiklikler yapılan “Genel
Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan
Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü” halen Türkiye’deki düzenleyici fuhuş
mevzuatının temel hukuki aracıdır.
Fuhşun yasal sınırlar içinde kayıtlı kadınlar tarafından ruhsatlandırılmış
mekanlarda ve sağlık kontrolleri yapılarak çalıştırılmasını düzenleyen Tüzük dışında,
kadınların ve çocukların zorla çalıştırılması, sömürülmesi veya gizli fuhuş yapılan
yerlerin kapatılması veya bu eylemleri yapanların ve benzeri eylemlerin
cezalandırılması büyük ölçüde ceza yasası kapsamında ele alınmıştır.
Cumhuriyet dönemi öncesinden başlayarak günümüze kadar süreklilik
gösteren düzenleyici yaklaşımın tek istisnası olarak Cumhuriyetin kuruluşu ile 1933
yılları arasındaki devletin fuhşa karşı yasaklayıcı tutumunu göstermek mümkündür.
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında yoksulluk nedeniyle fuhuş çok yaygın, yasadışı ve
yabancı seks işçilerinin oldukça yoğun bulunduğu bir konumdadır. Yeni yönetim
fuhşu sınırlandırmayı, gizli fuhşun tümünü kayıt altına almayı, yeni fuhuş yerlerinin
açılmasının önlenmesini ve kadınların korunarak fuhşa yönelmelerini engellemeyi
hedefler. Bu tedbirlerin yanı sıra yabancı seks işçileri de sınır dışı edilecektir. 1926
yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu’nun gizli fuhşu cezalandırıcı maddeleri bu
hedefe ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Ne var ki Cumhuriyet’in başlangıcındaki
yasaklayıcı tutum zaman içinde zayıflamaya başlar. 1930 yılında yürürlüğe giren
Umumi Hıfzısıhha Kanunu, düzenleyici fuhuş mevzuatına olanak sağlar ve 1933
yılında “Fuhuşla ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele
Nizamnamesi” ile düzenleyici fuhuş mevzuatı süreklilik kazanır.
1. Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Fuhuşla Mücadele
(a) 1930 – Umumi Hıfzısıhha Kanunu
Birinci maddesi “Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar
veren bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele etmek ve müstakbel
neslin sıhhatli olarak yetişmesini temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar
eylemek umumi Devlet hizmetlerindendir” olarak başlayan Umumi Hıfzısıhha Kanunu
1930 yılında yürürlüğe girmiştir.
Kanunun Üçüncü bölümü “umumi kadın” lar hakkındadır. Kanun, Sağlık (ve
Sosyal Yardım – eski adıyla) ve İçişleri Bakanlıklarının bir nizamname yayımlayarak
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cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesi amacıyla “umumi kadınlar ve evlerin”
uyması gereken kuralların saptanmasını gerekli görmüştür.
Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile seks işçiliği kamusal alan içinde tanımlamıştır.
Günümüzde pek çok ülkede özel alan içinde sınırlandırılmaya çalışılan ve kamusal
alan içinde yürütülmesi veya fuhuş amacıyla kamusal alan sınırları içinde iletişimde
bulunulması bile cezalandırılan seks işçiliği için, bu konum oldukça yenilikçi bir
yaklaşım olarak görülebilirse de, 20. yüzyılın başlarında diğer ülkelerde de durum
farklı değildir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların yıkımlara neden olduğu bu yıllarda
seks işçiliğinin toplum yararına kamusal alan dahiline alınarak denetlenmesi,
sonradan ahlaki baskılar nedeniyle terk edilmiş bir uygulamadır. Umumi Hıfzısıhha
Kanunu, idarenin denetiminde seks işçiliğinin yapılmasına cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonların önlenmesi gerekçesiyle olanak sağlamış ancak ahlaki gerekçelerle
alınabilecek önlemler ve küçüklerin korunmasını da devlete bir görev olarak vermiştir.
Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile aynı yıl “Fuhuşla Mücadele Hakkında Tamim”
İçişleri Bakanı Şükrü Kaya imzasıyla yayımlanmıştır. Tamimin başlangıç bölümü
devletin fuhşa yaklaşımını açıklaması bakımından ilginçtir. Fuhuş, milletin “ictimai
bünyesini hatta varlığını tehdit eden bir maraz” dır. Devletlerin bu konuda
bulabildikleri en “müessir çare” fuhşa aracı olanların cezalandırılması, fuhşun bir
kazanç aracı olmasının engellenmesi ve fuhuş yapılan yerlerin kapatılmasıdır. Tamim
henüz dört yıl önce, 1926 yılında yayınlanan ceza kanununa gönderme yaparak
fuhşun nasıl cezalar uygulanarak ortadan kaldırılabileceğini kurgular. Fuhşun
idarenin gözetiminde denetlenebilir biçimde sürdürülmesine çok yakın durmayan
Tamimde “umumhanelerin” tecriden ruhsat verilmeyerek, gizli olanların hemen
kapatılarak, yeni “sermaye” kaydı yapılmayarak ve “sermayelerin” nakline izin
verilmeyerek fuhşun sonlandırılması amaçlanır. Bununla birlikte devlet, çocukları ve
kadınları koruyarak, fuhşa yönlendirmeleri önleyerek ve kadınları “ıslah” ederek
fuhşun önüne geçecektir. Yeni kurulan Cumhuriyet eski dönemin toplumsal
yaralarına çare ararken bütüncül bir yaklaşım içindedir. Tamim, Türkiye’de fuhuş
konusundaki geleneksel olarak düzenleyici özellikteki mevzuat yaklaşımına ara
verildiği Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki yasaklayıcı yaklaşımın bir ürünüdür. Geçici bir
süre fuhşun sonlandırılabileceğinin var sayıldığı ancak sonradan bu hedeften
vazgeçildiği anlaşılmaktadır.
(b) 1933 – Umumievler
Tamimden üç yıl sonra Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereği olan “Fuhuşla ve
Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Nizamnamesi” yürürlüğe
girmiştir. Nizamnamedeki yaklaşım fuhşu sonlandırmaktan çok fuhşun yasal
koşullarda denetimli biçimde sürdürülmesine yöneliktir. Nizamnamenin yayınlandığı
yıl olan 1933 yılından itibaren Ceza Kanunu’ndaki fuhşu cezalandıran maddeler
hedeflendikleri doğrultuda kullanılmaz ve amaç artık gizli fuhşun yasal zemine
taşınmasıdır. Nizamname, fuhşun resmi kurumlarca denetlenebilen “umumi evlerde”
yine zorunlu sağlık muayeneleriyle denetlenen “umumi kadınlar” tarafından
yürütülmesini düzenler. Nizamname 1961 yılında yayınlanan yeni bir tüzük ile
yürürlükten kaldırılmış olsa da yeni tüzük bir önceki nizamnamenin hemen aynısıdır.
Bu bölüm içindeki yürürlükteki yasalar alt-başlığında nizamnamede yapılan
değişiklikler belirtilmiştir.
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(c) 1961 – Genelevler
1961 yılında “Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve
Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü” yayınlanarak
1933 tarihli Nizamnameyi uygulamadan kaldırmıştır ve 1973 yılında yapılan
değişikliklerle birlikte fuhuş sektörünü düzenleyen mevzuat olarak varlığını
sürdürmektedir.
Tüzük ile 1933 tarihli Nizamnamenin devamı olarak gizli seks işçiliğinin
önlenmesi, sınırlanması ve denetimden uzak biçimde sürdürülmesinin engellenmesi
amaçlanarak, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesi hedeflenmiştir.
Planlanan yapılanma ile tüm seks işçileri kapalı, ancak kamuya açık mekanlarda
denetimli biçimde çalışacaklarından, hem toplumun şikayetlerinin odaklandığı, gözler
önünde gerçekleşen fuhuş engellenebilecek, hem de zorunlu sağlık kontrolleri ile
hastalıklar önlenebilecektir. Tüzük, gizli fuhuş yerlerinin işletilmesi, kadınların ve
çocukları fuhşa yönlendirilmesi ve fuhuş için yer temin edilmesini yasaklayan Ceza
Kanunu ile desteklenmiştir.
Yetmişli yıllar kentlere göçün yoğun olarak yaşandığı yıllardır ve fuhuş büyük
kentlerin önemli sorunlarından biri olarak büyümektedir. Toplumun fuhşun denetimi
için bir planı olmasına karşın, ilginçtir ki bu planın işlemesine yönelik yasal işlemler
resmi kuruluşlar tarafından nedeni bilinmedik biçimde kısıtlanmaya başlar.
Genelevlerin açılması ve çalıştırılması önünde büyük engeller oluşturulduğu gibi
kadınların seks işçiliğini yasal konumda yapmalarını sağlayacak tescil işlemleri de
sonraki yıllarda giderek artan biçimde sınırlandırılır. Bu dönem sonunda doksanlı
yıllarda, Kadın Kapısı proje yöneticilerinin aynı zamanda fuhuşla mücadele
komisyonu üyesi olan bir yetkili ile görüşmesi resmi kurumlardaki fuhşa bakış
açısındaki değişimi göstermesi bakımından önemlidir.
Biz devletin onursuz bir biçimde kadınları fişleyip genelevlerde
çalıştırılmasına karşıyız. Kadın ve müşteri istiyorsa fuhuş
yapabilirler, karışamayız. Ancak devletin bu işte aracı olması
kabul edilemez.

Yukarıdaki ifade Batı ülkelerindeki ahlakçı bakış açısı paralelinde fuhşun
reddedilmesi yaklaşımı (abolitionist – önleyici yaklaşım31) ile uyumludur. Bu
yaklaşımla uyumlu olarak fuhşun kayıt altına alınmasının zorlaştırılması giderek
yaygın bir uygulama haline gelir. Pek çok kentte benzer uygulamalar nedeniyle seks
işçilerinin genelevlere girebilmesi zorlaştırılır. Bir kentte genelevde çalışabilmek için
tescil uygulamasının halen sürdüğü başka bir ilde kayıt olmak ve daha sonra istenilen
kentteki geneleve nakil istemek gerekmektedir. Bu durumda ister istemez yasa dışı
rüşvet benzeri harcamalar gündeme gelmekte, bu masrafların bedelini de seks işçisi
ödemektedir. Diğer yönden gizli fuhuş ve bu bağlamdaki yasa dışı işleyiş giderek
kurumsallaşır. İstanbul’un bazı semtleri ve özellikle Beyoğlu adete bir randevu evi
semti haline gelir. Seks sektöründe travesti, transseksüeller ve erkeklerle cinsel ilişki
kuran erkekler giderek artan biçimde belirgin olmaya başlar. O kadar ki Beyoğlu’nda
belli sokaklarda sadece travesti ve transseksüellerin çalıştıkları evler yaygınlaşmaya
başlar. Gizli fuhuş o kadar büyük boyutlardadır ki emniyet güçlerinin kısıtlı
31

Abolitionist yaklaşım, fuhuştan başka konularda da özellikle kürtaj konusundaki tartışmalarda da gündeme
gelmektedir. İlkeler temelinde fuhşa karşıtlığı vurgulayan bu görüş, her ne kadar terminoloji karışıklığına yol
açmaktaysa da metinde yer yer “önleyici”, “yok sayıcı” ve “reddedici” terimleriyle karşılanmıştır.
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kapasiteleriyle evleri denetlemesi, gizli fuhuş yapanların sağlık kontrollerine tabi
tutulması çok kısıtlı bir durumdadır. Var olan denetim modelinin idari uygulamalarla
sınırlandırılması “fuhuşla mücadele” hedeflerinden olan gizli fuhşun ve hastalıkların
önlenmesi amacından da uzaklaşılması anlamına gelir.
Tek neden olmamakla birlikte, yürürlükteki mevzuatın işletilmemesi sonucu
fuhuş denetlenemez bir boyuta ulaştığı ve toplumdaki muhalif seslerin medyada
yaygın biçimde yer almasının da etkisiyle, yeni arayışlar gündeme gelmeye başlar.
Bir taraftan resmi kurumlar dahil olmak üzere fuhuş mevzuatının güncelleştirilmesi
görüşünde bileşilir diğer taraftan gizli fuhşun başta ceza yasasındaki maddelerden
yararlanılarak ve polisiye tedbirlerle baskı altında tutulması yaygın bir uygulama
haline getirilir.
Tüzük değişikliği ile ilgili olarak doksanlı yıllardan itibaren pek çok taslak
geliştirilmiştir. Bu taslaklar resmi yaklaşımda önemli bir tutum değişikliğini
yansıtmamakla birlikte önemi ölçüde genelev koşullarının iyileştirilmesi, Tüzükteki
insan hakları mevzuatı ile uyumlu olmayan maddelerin değiştirilmesi, kadınlar
haricindeki seks işçilerinin Tüzük kapsamına alınması ile ilgilidir. Değişiklik girişimleri
halen sonuç vermemiştir.
2. Türk Ceza Kanunu – Sömürü, Şiddet ve Gizli Fuhşun Önlenmesi
Kamu sağlığı bağlamındaki mevzuata benzer biçimde, ceza hukuku açısından
da Türkiye’de seks işçiliğine bakış, en azından uygulama yönünden bir süreklilik
gösterir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Fransız Ceza Kanunu’ndan uyarlanan
1858 tarihli Ceza Kanunu’ndan itibaren ceza yasalarımızda yer alan fuhuş ile ilgili suç
maddeleri, Cumhuriyet Döneminin 1926 yılında kabul edilen Türk Ceza Kanunu ile
içerikleri korunarak varlıklarını sürdürmüştür. 1926 tarihli Türk Ceza Kanunu
defalarca değişikliğe uğramasına karşın özellikle fuhşun suç olarak tanımlandığı 420.
madde hiç değişikliğe uğramadan yaklaşık 150 yıl yürürlükte kalmıştır. Türk Ceza
Kanunu 2004 yılında tümüyle yenilenmiş ve yeni Kanun 2005 yılında yürürlüğe
girmiştir. Kamu sağlığı alanındaki fuhuş mevzuatını destekleyen bir özellikte olan
ceza hukuku bağlamındaki yeni fuhuş mevzuatı, seks işçisinin cezalandırılmasını
değil, çocukların ve kadınların fuhşa yönlendirilmesini, sömürülmesini ve gizli fuhuş
için yer temin edenlerin cezalandırılmasını amaçlar.
(a) 1926 Tarihli Türk Ceza Kanunu ve Fuhuş
1926 yılında kabul edilen Türk Ceza Kanunu, Cumhuriyetin ilk ceza yasasıdır.
Yeni kurulmuş olan Cumhuriyet, fuhuş konusunda bir önceki dönemin düzenleyici
özellikteki mevzuatını sürdürme amacını bir önceki ceza kanunundaki fuhuş ile ilgili
maddeleri koruyarak gösterir. Yasadaki fuhuş konusundaki cezalandırıcı maddelerin
en önemlisi, her ne kadar ileriki yıllarda hemen hiç uygulanmamış olsa da 420.
maddedir.
Türk Ceza Kanunu (Eski) Madde 420 - Adabı umumiyeye
mugayir olarak açık yerlerde veya halkın suhuletle muttali
olabileceği yarı açık mahallerde fuhuş maksadiyle kadın
oynatanlar ve bilihtiyar oynayan kadınlar bir aydan altı aya kadar
hapsolunur.
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Yasa maddesi oldukça açık bir biçimde “açık yerler” ve “halkın suhuletle
muttali olabileceği yarı açık mahalleri” işaret ederek kamusal alan tanımlaması
yapmakta ve bu yerlerde sürdürülebilecek fuhuş olgularını belirtmektedir. Yasanın
yayınlandığı yıllarda, günümüzde de örneklerine rastlayabileceğimiz bir biçimde;
fuhuş, yaygın olarak seks işçilerinin müşterileri ile iletişimlerini müzik ve dans
eşliğinde kurdukları mekanlarda sürdürülmektedir. Bu mekanlar her ne kadar görüntü
olarak kadınların dans ettikleri, şarkı söyledikleri ya da konsomasyon adı verilen
müşterilerin içki içmelerine eşlik ettikleri sohbet ve eğlence mekanları olarak
sunuluyor olsa da bu görüntü çoğu zaman fuhuş pazarlığı için oluşturulan bir
paravandır. Dans, şarkı ve konsomasyon aslında fuhuş öncesi bir pazarlık ve
tanışma dönemidir. Yasa her ne kadar büyük ihtimalle “kamusal alanda fuhuş için
iletişimde bulunmayı” yasaklamayı ve suç saymayı amaçlamış olsa da bu madde
1926 yılından yasa maddesinin varlığının ortadan kalktığı 2005 yılına kadar hemen
hiç uygulanmamıştır. Yasanın uygulanabilmesi için suç oluşturacak eylemin hem
fuhuş amaçlı olması hem de oynama eyleminin gerçekleşmesinin bir arada
olmayacağı düşünülerek, yasa maddesinin imkansızı cezalandırma amaçlı olduğu
ileri sürülmüştür32.
1926 tarihli Ceza Kanunu, kamusal alan dışında ve rıza dahilinde
gerçekleşiyorsa, sömürü ve şiddet uygulanmıyorsa ve 21 yaş üzeri söz konusuysa
seks işçiliği yapılmasını da suç olarak tanımlamaz. Bununla birlikte bu tarz bir
çalışma biçiminin sürdürülmesi düzenleyici mevzuat açısından mümkün değildir ve
kayıt altına alınarak denetlenmesi gerekir. Bu nedenle fuhuş yaparken saptanan seks
işçileri ve müşterileri zorunlu muayeneye tabi tutularak cinsel yolla bulaşan
hastalıklar yönünden kontrol edilirler, fuhuş yapılan ev kapatılır ve eğer kadın seks
işçiliğini alışkanlık haline getirmiş ise mesleğini genelevde sürdürmek zorundadır.
Fuhuşla ilgili en önemli madde olan ve seks işçiliğinin cezalandırılmasına
olanak sağlayan ancak hemen hiç uygulanmayan 420. madde dışında eski Ceza
Kanunu’nun fuhuşla ilgili maddeleri 435. ve 436. maddelerdir. Bu maddeler 15 ve 21
yaş sınırları koyarak kadınları fuhuş yapmaya razı eden, yönlendiren veya zorlayan
kişileri cezalandırmak amacını taşırlar. Maddeler kapsamındaki suçun
cezalandırılmasında yaş, cinsel şiddet uygulanması ile akraba veya eş olma gibi
mağdura yakınlık durumu ağırlaştırıcı unsur olarak ele alınmıştır.
1930 yılında İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın imzasıyla yayınlanan “Fuhuşla
Mücadele Hakkında Tamim” fuhuş konusunda Devletin ceza hukuku bakımından
tutumunun değerlendirilmesi bakımından önemlidir. Giriş kısmındaki ifadeler gözden
geçirildiğinde 1926 tarihli Ceza Kanunu’nun asıl amacının fuhşu yasaklamak olduğu
ileri sürülebilir:
Uzun tecrübeler ve muhtelif sistemlerdeki tedbirlerin verdiği
neticelere göre devletlerin fuhşun men’i hususunda bulabildikleri
en müessir çare: fuhşa vasıta olanların takip ve tecziyesi ve
fuhuşhanelerin men’i ile fuhşun hiç olmazsa bir kazanç vasıtası
olmasına ve fuhuşhanelerin de bir pazar, bir borsa haline
gelmesine mani olmaktır. Medeni milletlerin ittifaka yakın bir
ekseriyeti, milletler için bir yara olmuş fuhşu ceza tehdidi altında
sureti kat’iyede menetmişlerdir. Eski ve yanlış bir telakki tarzına
bağlanarak fuhşu bazı usul ve kaidelerle nizam altına almayı
32

Cengiz Otacı, Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, Seçkin Yayınları, Ankara, 2000.
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terzihte devam eden nadir bir iki devlette de men’i iltizam eden
kuvvetli cereyan ve temayüller vardır. Çünkü fuhşun tanzimi,
kendisinden beklenilen içtimai, ahlaki ve bahusus sıhhi iyiliklerin
tamamıyle aksi neticeleri vermiştir…fuhuşhanelere şu veya bu
yolda müsaade etmek demek, binnetice fuhşu himaye etmek
demektir.

Amaca ulaşmak için Ceza Kanunu bir araç olarak kullanılabilecektir. 420.
madde ile fuhuş amacıyla kamusal alanda seks işçilerinin müşteri bulmaları
engellenecek, 435. ve 436. maddelerle kadınların seks işçiliğine başlamaları
önlenecek ve seks işçiliğine aracılık edenler cezalandırılacaktır. Tamim, var olan
fuhuş mekanlarının çok sıkı biçimde denetlenmesini, yeni mekanların açılmamasını
ve yeni kayıt yapılmamasını emreder. Ceza Kanunu’nun “genel adapla” ilgili diğer
maddeleri fuhşun sonlandırılmasına destekleyici olacaktır. Örneğin 419. madde ile
“bar ve kafeşantan ve alelade gazino ve kahvelerde ahlaksız ve uygunsuz
hareketlerle müşterileri fuhşa teşvik eden gençlerin garson ve hizmetçi olarak
istihdamı men” edilecek, 435. madde ile küçüklerin fuhuş amaçlı içkili ve eğlence
yerlerine götürülmesi cezalandırılacaktır.
Fuhuşla Mücadele hakkındaki Tamim ile aynı yılda yürürlüğe giren Umumi
Hıfzısıhha Kanunu, fuhşun düzenleyici bir mevzuatla ele alınmasını ön görerek bir
ölçüde yasaklayıcı (prohibitionist) yaklaşımdan uzaklaşmanın sinyallerini verir. Bir
süre etkin olan yasaklayıcı görüş, yerini düzenleyici yaklaşıma bırakır. 1933 yılında
kabul edilen “Fuhuşla ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele
Nizamnamesi” ile Devletin fuhuş konusundaki mevzuatı açıklık kazanır. Fuhuş
Devletin denetiminde ruhsatlı mekanlarda sürdürülecek, kadınların fuhşa zorlaması
engellenecek, fuhşa aracılık edenler cezalandırılacak, gizli fuhuş mekanları
kapatılacaktır. Ne var ki bu yaklaşımın başarılı olması için kamusal alanda
gerçekleşen fuhuş pazarlığının ve fuhuş ile ilgili iletişimin engellenmesi ve
cezalandırılması gereklidir ve bu konudaki en önemli yasa maddesi olan 420. madde
neredeyse hiç uygulanmamıştır. Zaman içinde ruhsatlı fuhuş yerlerine getirilen idari
sınırlamalar nedeniyle gizli fuhuş denetlenemez boyutlara ulaşmış ve idarenin amacı
fuhşun görünürlüğünü azaltmak olmuştur. Bu amaçla kullanılabilecek olan 420.
maddenin neredeyse teknik sayılabilecek nedenlerle uygulanamaması, ceza
yasasındaki diğer maddelerin yardımıyla seks işçilerinin baskı altına alınmasına yol
açmış ve seks işçiliği yapmak suç olarak cezalandırılmasa bile suç işlemeden seks
işçiliği yapmak neredeyse olanaksız bir eylem haline gelmiştir. Seks işçileri ceza
yasasının diğer maddeleri ile “alenen hayasızca hareketlerde bulunmak”, “teşhircilik
yapmak”, “gürültü yapmak”, “fuhşa aracılık etmek”, “fuhuş için yer temin etmek”,
“resmi görevlilere mukavemet etmek” ve “kamu düzeninin sağlanması amacıyla
verilen emirleri yerine getirmemek” benzeri eylemler nedeniyle cezalandırılarak seks
işçiliği yapmalarının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu cezalandırma girişimi sokakta
çalışan seks işçilerine trafiği engelleme gerekçesiyle trafik cezası verilme boyutlarına
bile ulaşabilmiştir.
1926 tarihli Türk Ceza Kanunu’nda 2002 yılında yapılan önemli bir değişiklik
insan ticareti konusundadır. 1910 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde Türkiye’nin
imzalayarak taraf olduğu uluslar arası mevzuatın bir parçası olan “Beyaz Kadın
Ticareti”, “Kadın ve Çocuk Ticareti” ve “İnsan Ticaretinin ve Başkasının Fuhşunu
Sömürmenin” önlenmesi amacıyla ceza yasasında bu konulardaki eylemleri
cezalandıran maddelere yer verilmiştir. Ceza yasasının söz konusu maddelerinde
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değişiklik yapma gereksimi duyulmadan 201. madde 2000 tarihinde imzalanan ve
insan ticaretinin önlenmesini amaçlayan Palermo Sözleşmesi ve Ek Protokolleriyle
uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır. Türkiye’nin özellikle Sovyet Sisteminin
dağılmasından sonra bir hedef ülke haline gelmesi nedeniyle ceza yasasına uluslar
arası insan ticaretini cezalandıran maddelerin eklenmesi olumlu bir gelişme olmasına
karşın ceza yasasında aynı suçu cezalandıran başka maddelerin bulunması insan
tacirlerinin yargılanması ve cezalandırılmasında sorunlara neden olmuştur. Bu
sorunlar 2004 tarihinde ceza yasasının yenilenmesi ile bir ölçüde ortadan
kaldırılabilmiştir.
(b) 2004 Yeni Türk Ceza Kanunu ve Fuhuş
1926 yılında kabul edilen Türk Ceza Kanunu, 2004 yılında onaylanan ve 2005
tarihinde uygulanmaya başlanan 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu ile yürürlükten
kaldırılmıştır. Yeni ceza yasasında yaklaşık seksen yıl kullanılmamış olan eski
yasanın fuhuşla ilgili 420. maddesine yer verilmemiş olmasının önemli bir değişiklik
olarak kabul edilmesi gerekir. Her ne kadar idare ve adliye, mevcut yasaya rağmen,
eski dönemde seks işçiliğini bir suç olarak görmemiş ve cezalandırmamış olsa da
yeni yasa ile birlikte seks işçisi olmak ve para karşılığı cinsel ilişki için kamusal
alanda pazarlık yapmanın suç olarak değerlendirilme olasılığı da ortadan kalkmıştır.
Bununla birlikte fuhşu düzenleyen kamu sağlığı mevzuatının yürürlükte olması
nedeniyle fuhşun gizli yapılması halen idari yaptırımlara tabidir ve ceza yasasındaki
değişiklik seks işçiliğinin Türkiye’de serbest olarak yapılabileceği anlamına gelmez.
Yeni Türk Ceza Kanunu’nun fuhşu düzenleyen temel maddesi 227. maddedir.
Bu madde çocukları ve yetişkinleri fuhşa yönlendiren, aracılık eden, yer temin eden
ve fuhuş yapanın kazancından yararlanan kişileri cezalandırmayı amaçlar. Kanunun
suç saydığı eylemler şiddet kullanılarak, kandırılarak veya çaresizlikten yararlanılarak
gerçekleştirildiğinde ya da mağdurun yakınları tarafından veya örgütlü olarak
yapıldığında cezanın artırılması söz konusu olabilmektedir. Madde kapsamına fuhşa
sürüklenen mağdurun tedavi edilmesi de dahil edilmiştir.
Ceza Yasanın insan ticareti ile ilgili 80. maddesi, yabancıların fuhuş
sektöründe sömürülmesinin cezalandırılmasını amaçlar. Bu madde her ne kadar
yabancılara yönelik olmasına karşın 227. madde ile benzer eylemi cezalandırma
amacını taşıması, hatta 2006 yılına kadar 227. madde kapsamında ülkeye fuhuş
amacıyla insan sokanlar için cezalandırmanın yer alması, insan tacirlerinin
cezalandırılmasında sorunlara neden olabilmiştir.
B. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR
Günümüzde Türkiye’de fuhuşla ilgili mevzuatın temel öğelerini “Genel Kadınlar
ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi
Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü” ve Türk Ceza Kanunu’nun 227. ve 80. maddeleri
oluşturmaktadır. Tüzük, kamu sağlığı ve güvenliği yönünden fuhşu düzenleyici öğeler
içermekte; ceza yasasının maddeleri ise fuhuşla ilgili yasanın suç saydığı eylemlerin
cezalandırılmasını düzenlemektedir.
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1. Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü
1961 yılında yürürlüğe giren “Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları
Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü” çok
az bir değişiklikle günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Tüzüğün 1973 yılında bazı
maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve eklemeler yapılmış olsa da 19. yüzyıldan itibaren
dünyada uygulanmaya başlayan düzenleyici mevzuatın halen yürürlükte olan
örneklerinden birini oluşturmaktadır. Tüzüğe göre fuhuşla ilgili idari işleri illerde
valilikler tarafından oluşturulan “Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele
Komisyonları” yürütür. Komisyonun amacı fuhşu denetlemek, fuhuş nedeniyle
bulaşan zührevi hastalıkların yayılmasına ve bu yüzden amme düzeninin
bozulmasını engellemektir. İlçelerde gerek görüldüğünde “Zührevi Hastalıklar ve
Fuhuşla Mücadele Komisyonlarına Yardım Kurulları” oluşturulur. Komisyonun temel
sorumluluk alanları şunlardır:
Madde 4 - Komisyonun vazifesi: a) Fuhuş yüzünden bulaşan
zührevi hastalıkların yayılmasını önlemek için gereken tedbirleri
almak, b) Zührevi hastalıkların ve fuhuşun zararlarını ve
yayılmasını önlemeğe dair olan kanun ve tüzüklerin gereği gibi
uygulanmasını sağlamak, c) Teşkilatın hesaplarını denetlemek.

Fuhuş yüzünden bulaşan zührevi hastalıkların yayılmasını önlemek için
gereken tedbirleri almak görevini günümüz koşullarını dikkate aldığımızda oldukça
iddialı bir görev olarak değerlendirmek mümkündür. Frengi salgınının etkili olduğu
günlerde hazırlanmış bir nizamnameden devralınmış bir madde bile olsa devletin
CYBE’ler için öngördüğü yapılanmayı göstermesi ve Komisyonların kurulmalarını
sağlayan mevzuatta belirtilen ilk görevlerini neredeyse günümüz koşullarında hiç
yerine getiremiyor olmalarını anlamak bakımından önemlidir.
Komisyon idari, sağlık ve icra olmak üzere üç kısımdan oluşur. Komisyon alt
birimleri aracılığıyla aşağıdaki işleri yürütür:
•
•
•
•
•
•

Genelevlerin açılmasına karar vermek ve ruhsatlandırmak,
Genel kadın olarak tanımlanan seks işçilerinin kayıt altına alınmasını
sağlamak,
Genel kadınların düzenli sağlık muayeneleri olmalarını sağlamak,
Tek başına fuhuş yapılan evler ve birleşme evlerini ruhsatlandırmak,
Gizli fuhuş yapılan yerleri saptamak ve kapatmak,
Fuhuş yapmak istemeyen kadınlara destek olmak.

Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonlarına Yardım Kurulları’nın
görevleri Tüzük’te şöyle sıralanmıştır:
Madde 13 - Zührevi hastalıklar ve fuhuşla mücadele
komisyonlarına
yardım
kurullarının
vazifeleri
aşağıda
gösterilmiştir : a) Bölgelerinde zührevi hastalıklara yakalanan
kimseler olup olmadığını araştırmak veya bu hastalıklara
yakalandığı şüphesini verenleri tesbit eylemek, b) Genel kadın
olarak tescili gerekecek veya sağlık tedbirlerine tabi tutulacak
kadın, bulunup bulunmadığını soruşturmak, c) Namuslu
kimseleri fuhşa ve ahlaksızlığa tahrik ve teşvik edenleri tesbit
etmek, d) Fuhuş için gizli yer sağlıyanları tesbit etmek, e) a, b
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bentlerindeki halleri en yakın zührevi hastalıklarla mücadele
komisyonuna bildirmek, c ve d bentlerindeki hallerde de resmi
teşebbüsatta bulunmak.

Yardım kurullarına verilen bölgelerinde zührevi hastalıklara yakalanan
kimseler olup olmadığını araştırmak görevi CYBE’lerle savaşım bakımından
önemlidir ancak bu görevin yeterince yerine getiriliyor olduğunu söylemek mümkün
değildir. Bir anlamda Tüzük kurullara izleme ve değerlendirme görevi vermiş olup
ülkemizde ne yazık ki şimdiye kadar CYBE’ler yönünden bir izleme değerlendirme
sistemi kurulmuş değildir. Aynı bağlamda Tüzüğün 112. Maddesi genelevlerin
yakınında ilk yardım merkezleri açılması hakkındadır. CYBE’lerin erken tanı ve
tedavisi yanı sıra önleme çalışmalarına da destek verebilecek bu merkezler hemen
hiç açılmamıştır.
Madde 112 - Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 20 nci maddesinin
12 nci ve Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 52 nci fıkraları
gereğince kurulacak ilk yardım merkezlerinin bir kısmı veya bir
tanesi genel evlere civarca olan mahalde açılır. Gece ve gündüz
açık bulundurulacak olan bu merkezlerde; koruyucu tedbirler ve
tedaviler parasız yapılır.

Tüzük, kayıt altına alınmış kadınları “fena hayatlarından” vazgeçirebilmek veya
fuhuş sektöründe çalışmaya aday kadınların mağdur edilmesini önlemek için sivil
toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılmasını öngörmektedir.
Madde 109 - Zührevi hastalıklar ve fuhuşla mücadele
komisyonları,
genel
kadınları
fena
hayatlarından
vazgeçirebilmek veya yeniden fuhuş hayatına atılmış veya
atılmak üzere bulunan kadınları bu fena yoldan kurtarmak için
alacakları tedbir ve yapacakları teşebbüslerde, bu maksatlarla
veya buna yakın gayelerle teşekkül etmiş olan hayır
derneklerinin çalışmalarından faydalanırlar. Komisyon, bu gibi
derneklerle temasa geçerek yılda bir defa olağanüstü toplantı
yapar ve bu dernekler başkan veya temsilcilerini davet ederek
bunlarla beraber fuhuşun zararlarını önliyecek, düşmüş kadınları
fena hayatlarından kurtaracak tedbirleri alır.

Her ne kadar komisyonun yılda bir kez sivil toplum kuruluşları ile toplantı
yapması ve işbirliği öngörülmüş ise de raporun hazırlanması çalışmalarında bu tür
toplantıların yapılıp yapılmakta olduğu veya şimdiye kadar herhangi bir toplantı
yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi edinilememiştir.
(a) Genel Kadın
Tüzükte başkalarının cinsi zevkini menfaat karşılığı tatmin etmeyi sanat edinen
ve bunun için değişik erkeklerle münasebette bulunan kadınlar “genel kadın” olarak
tanımlanmıştır. Genel kadın olma koşulları, Tüzüğün 21. Maddesinde seks işçiliğini
alışkanlık haline getirmek, kadın olmak, 21 yaşını bitirmiş olmak, evli olmamak ve
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak olarak belirlenmiştir. Bu kadınlar seks işçiliğine
devam etmek için “vesika” almak (tescil edilmek) zorundadır. Genel kadın olarak
tescil edilen kadınlar haftada iki kez muayene olmak koşulu ile komisyon tarafından
ruhsatlandırılmış “genelev” lerde çalışırlar. 1933 Nizamnamesinde umumi kadın
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olarak tanımlanan seks işçileri Tüzük’te genel kadın olarak tanımlanmıştır ve
çalıştıkları yerler de artık genelevlerdir. 1933 Nizamnamesinde menfaat karşılığı
olmaksızın birçok erkekle cinsel ilişkide bulunan kadınlar da umumi kadın tanımı
içinde tarif edilirken 1961 yılındaki değişiklikle menfaat karşılığı ilişkinin genel kadın
olmak için ön koşul olarak tarif edilmesi Tüzükteki diğer önemli bir değişikliktir.
Nizamname Madde 15 – Kendilerini başkalarının cinsi zevkine,
menfaat mukabili veya itiyadi bir surette, hasretmeyi san’at
ittihaz eden ve bu suretle müteaddit erkeklerle münasebatta
bulunan kadınlara (umumi kadın) denilir.
Tüzük Madde 15 – Başkalarının cinsi zevkini menfaat karşılığı
tatmim etmeyi sanat edinen ve bunun için değişik erkeklerle
münasebette bulunan kadınlara (genel kadın) denilir.

Tüzük, genel kadın olarak tescil olabilmeyi komisyonun değerlendirmesine
bırakmıştır. Her ne kadar mevzuat, genel kadın olmayı bir “sanat edinme” olarak
tanımlayarak neredeyse bir iş kolu olarak kabul etse de, diğer yönden bu iş kolunda
çalışmak, Tüzüğün diğer maddelerinde “fena hayat tarzı” olarak gösterilerek aynı
zamanda bu meslekten kadınların uzaklaştırılması da bir amaç olarak
benimsenmiştir.
Bu
yaklaşım
çerçevesinde
komisyona
tescil
işlemini
sonuçlandırmadan önce gizli fuhuş önleme çalışmaları kapsamında saptanan
kadınların durumlarını gözleme, değerlendirme, kadınları fuhuştan uzaklaştırmanın
tedbirlerini alma görevleri verilmiştir.
Madde 20 - Mükerreren ve bir çok erkeklerle münasebette
bulunması dolayısiyle bir kadının fuhşu sanat edindiğinden
şüphe edilir ve hakkında gizli ve etraflıca yapılan inceleme ile
elde edilen müspet delillerle kendisinin 15 inci maddede yazılı
genel kadınlar vasıflarını haiz olduğu meydana çıkarılırsa,
evvela bu kadını fuhşa sürükleyen sebepler komisyonca
araştırılır ve kendisinin tekrar namuslu bir hayata dönmesini
sağlıyacak tedbirler düşünülür. Bu tedbirlerin faide vermediği
hallerde bu kadın hakkında 21 inci maddedeki şartlar varsa
Genel Kadınlar hakkındaki hükümler, bu şartlar yoksa 23 üncü
maddede yazılı sağlık tedbirlerine dair hükümler uygulanır. Bir
kadın hakkında bu hükümlerin uygulanması Komisyon kararına
bağlıdır.

Genel kadın olarak tescil edilmenin genelevde çalışma zorunluluğuna yol
açması, her ne kadar Tüzük kapsamında yer almamakla birlikte, tescil edilen kadınlar
bir kez tescil edildikten sonra genelevlerde çalışmak ve yaşamak zorunda bırakılırlar.
İstanbul hariç diğer genelevlerde kadınlar fuhuş yaptıkları mekanlarda aynı zamanda
24 saat yaşamak zorundadır. Alışveriş için çarşıya gitmeleri bile emniyetin iznine
tabidir ve yanında bir genelev görevlisi ile birlikte evleri terk etmelerine izin verilir.
“Vesikalanmak” pek çok kadın için travmatik bir öykü olmuştur ve “namuslu” bir
yaşam için tüm kapıların kapanması anlamına gelir. Özerklik konusunda oldukça
yetersiz olan tüzükte, genel kadınların çalışmak istememeleri durumu 61. maddede
düzenlenmiştir ve ancak “islahıhal” durumunda, yani fuhşu bırakmak istemeleri
nedeniyle genelevlerden çıkmalarına olanak sağlanır. Bununla birlikte tescil etme
sürecinde Tüzük herhangi bir biçimde onam unsurunu göz önüne almaz.

73

Madde 61 - Genel evlere kendi rızasiyle giren ve orada fuhuş
yapan bir kadının, diğer bir genel eve geçmek veya islahıhal
eylemek üzere oturduğu genel evi terketmek istemesi halinde,
her hangi bir vaad veya mecburiyet veya borçla bağlı bulunmuş
olsa dahi, arzusuna aykırı orada alıkonulduğu anlaşılırsa,
kadının kimlik ve sanatına ait belgeleriyle birlikte derhal çıkması
sağlanır.

Kadın Kapısı çalışmalarına destek olan emekli bir seks işçisinin bu konudaki
ifadesi şöyledir:
Gençtim ve kendimi birden bu hayatın içinde buldum. Benim
artık vesikalandığımı ve bundan sonra artık genelevde
çalışacağımı söylediler. Kimse bana çalışmak zorunda değilsin
demedi. Ben de artık namuslu bir hayat şansım olmadığını
kabullenmek zorunda kaldım. Halbuki bir mesleğim vardı. Bana
iş bulunması çok mu zordu? Çevremdekiler de artık sen başka
hiçbir işte çalışamazsın, artık senin işin bu dediler.

(b) Sağlık Tedbiri Uygulanacak Kadın
1933 Nizamnamesinde bulunmayan ve 1961 yılında gündeme gelen seks
işçiliği ile ilgili bir tanım “Sağlık Tedbiri Uygulanacak Kadın”dır. Tüzük uyarınca evli,
21 yaşından küçük veya 18 yaşından büyük olanlar ve komisyon tarafından genel
kadın olarak kaydı uygun görülmeyenler “sağlık tedbiri uygulanacak kadın”
kapsamında değerlendirilirler. Bu seks işçileri genelevlerde çalışamazlar ve on günde
bir muayene olmak zorundadır. Sağlık tedbiri uygulanan kadınlar bir ölçüde Tüzük
kapsamını zorlayan kadınlardır. Genel kadın olma koşullarını sağlayamadıkları için
genelevlerde çalışmaları olanaklı değildir ancak fuhuş yapmaları da suç olarak
değerlendirilmediğinden bu kadınlar bir ölçüde mevzuat tarafından gizli fuhuş
mekanları olarak değerlendirilebilecek yerler dışında çalışmalarına, sağlık
muayenelerini yaptırmaları koşuluyla izin verilen kadınlardır. Bu kadınların sayısı
genelevlerde çalışan kadınlardan daha fazladır. Genelevlerde çalışma biçimi
mevzuatta ayrıntılı biçimde düzenlenmiş olmasına karşın sağlık tedbiri uygulanan
kadınların çalışma biçimi aynı ölçüde tanımlanmamıştır.
(c) Tescil
Fuhuşla Mücadele komisyonu tarafından genel kadın olarak değerlendirilen
kadınlar hakkında bir “sicil kartonu” düzenlenmesi ve kadınların kimlikleri alınarak
yerlerine “hüviyet muayene cüzdanlarının” verilmesi mevzuat gereğidir. Bu muayene
cüzdanı ile kadınlar haftada iki kez muayene olurlar. Sağlık tedbiri alınan kadınlar ise
isterlerse bu cüzdanları alırlar, ancak on günde bir muayene olmaları yine tüzük
gereğidir. Tüzüğün 108. maddesi uyarınca “fuhuş hayatından vazgeçen” kadına
kimliği iade edilir.
Fuhuş yaparken saptanan ancak komisyon tarafından tescil edilmeyen
kadınlar için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesi gereği para cezası
uygulanabilmektedir. Umumi Hıfzısıhha Kanunu maddesi sadece kadınlara yönelik
olmayıp fuhuş yaptığı saptanan tüm kişiler para cezası ile cezalandırılabilmektedirler.
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Tescil sırasında kadınların kimliklerinin alınması önemli sorunları beraberinde
getirmektedir. Kimlikle yapılan banka benzeri işlemlerin yaygınlaşması ve kadınların
genelevde ikametinin zorunlu olmaması nedeniyle İstanbul’da kadınların kimliklerinin
alınması uygulamasına son verilmiştir. Diğer illerde de bu uygulamaya geçileceği
gazete haberlerinde yer almıştır.
Tescil edilen kadınların bilgilerinin gizliliğine Tüzük’te özel önem verilmiştir.
Kayıtların gizliliğini ihlal edenlere devlet sırrını açıklama cezası öngörülmüştür.
Madde 121 - Komisyona gelen veya komisyonda görüşülen
veyahut karara bağlanan her şey son derece gizli tutulur. Fena
yola düşmeğe mütemayil genç kızların ve kadınların bu yoldan
kurtarılmaları bu yoldan kurtulmaları için lüzumuna göre hayır
cemiyetlerini, zaruret halinde ana baba, veli veya vasilerine
verilecek bilgiler müstesna olmak üzere, hiç bir şahsa hususu
surette bilgiler verilmez. Gizli olan bu bilgileri başkalarına
duyuranlar hakkında, Devletin gizli kayıtlarını ifşa edenler
hakkındaki, ceza uygulanır.
Madde 122 - ….sağlık ve icra memurları, bu Tüzük
hükümlerinin şümulüne giren her çeşit olay ve işlemlere ve
bunların cereyan ettiği mahallere ve bunlarla ilgili şahısların bu
olay ve işlemler dolayısiyle öğrenilen hallerine ait bilgileri,
komisyon ve kanuni mercilerden başka mahallere bildiremezler.
İlgililerin fotoğraflarının çekilmesine müsaade edemezler.

Benzer biçimde Türk Ceza Kanunu’nun 258. maddesi kamu görevlilerinin gizli
kalması gereken bilgileri açıklamasına yönelik suçları düzenlemektedir:
Madde 258 - (1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı
nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları
ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya ne
suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran
kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada
yazılı fiilleri işleyen kimseye de aynı ceza verilir.

Yaptıkları işin bir suç teşkil etmemesine karşın kadınlara ait bilgilerin, emniyet
ve adli sicil kayıtlarında varlıklarını sürdürmekte olduğu yargı kayıtlarından
anlaşılmaktadır. Danıştay Sekizinci Dairesinin 2002 yılında verdiği 1908 sayılı karar
bu konuda bir örnek teşkil etmektedir.
Somut olayda, davacının annesinin gizli fuhuş isnadiyle 1966
yılında henüz 15 yaşında iken fişlendikten sonra, 1969 yılında
...k (davacının babası) ile imam nikahlı olarak yaşadığı, bu
birliktelikten üç çocuk dünyaya getirdiği ve yaklaşık 30 yıldır
mazbut, mütavazi bir hayat sürdürdüğü ve nihayet 15.12.2000
tarihinde ... ile resmen evlendiği, Emniyet birimlerinin dosyaya
giren raporlarıyla tesbit edildiğine göre, polis okulu öğrencisi
olan oğlunun (davacının) 1966 yılında annesine isnad edilen
fiille ilişkilendirilerek ilişiğinin kesilmesinde hukuka ve
hakkaniyete uygunluk bulunmamaktadır.
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(d) Tek Başına Fuhuş Yapılan Yerler ve Birleşme Evleri
Tüzük ile tek başına fuhuş yapılan yerler ve birleşme evlerinin
ruhsatlandırılmasına da olanak sağlanmıştır. Seks işçiliğine sadece umumi evlerde
değil kadınların tek başlarına kendilerinin patronları olarak çalışacakları mekanlarda
da izin verilir. Birleşme evleri ise seks işçisinin müşterisini beraberinde götürebileceği
evlerdir. Bu mekanlar için tek koşul seks işçisinin kayıt altına alınarak muayenelerini
yaptırıyor olması ve evlerin de denetim altında ve kayıtlı olmasıdır. Tüzüğün
kapsamında olan birleşme evleri ve tek başına fuhuş yapılan yerler her ne kadar
seks işçileri için çok önemli bir seçenek olsa da uygulamada ruhsat verilen yer
bulunmamaktadır. Diğer yönden Tüzük’te tarif edilen bu mekanların gizli fuhşun
önlenmesi ve sağlık tedbiri uygulanan kadınların çalışmasına olanak sağlayacak
yerler olarak değerlendirilmesi mümkündür.
(e) Zorunlu Muayene ve Sigorta
Tüzüğün en temel amaçlarından olan “zührevi hastalıkların” önlenmesi, genel
kadınların haftada iki kez zorunlu sağlık kontrollerinden geçirilmesi ile sağlanacaktır.
Tüzük, fuhuş denetimlerinde saptanan erkeklerin de CYBE’ler yönünden
muayenesini ya da hastalıklarının olmadığına dair bir kanıt sağlamasını zorunlu
tutmaktadır. Sağlık tedbiri uygulanacak kadınlar ise on günde bir sağlık muayenesi
olmak zorundadır. Genel kadınlar için haftada iki gün olan muayenenin eskiden
kalma bir alışkanlıkla sürdürüldüğü ve frenginin ilk dönem belirtilerinin erken
saptanması amacıyla zorunlu tutulduğu öne sürülmektedir. Günümüzde viral
hastalıkların diğer CYBE’lere göre daha önem kazanmasına ve farklı tanı
yöntemlerine tabi olmalarına karşın haftada iki gün olan muayene zorunluluğu devam
etmektedir. Her ne kadar muayenelerde viral hastalıklara karşı tarama yapılıyor olsa
da özellikle HIV’in rutin taramalarda en erken 3. ayın sonunda belirleniyor olması bu
konuda genelevlerde önleme çalışmalarına ağırlık verilmesini zorunlu kılmaktadır.
Kondom, Tüzük’te sadece evlerde bulundurulması zorunlu olan ancak “arzu eden”
müşterilerin kullanımına sunulan bir önleme aracıdır.
1933 tarihli Nizamname, CYBE’ler yönünden zorunlu muayenelerin ve
gerekiyorsa tedavinin resmi veya özel kuruluşlarda ya da hekimler tarafından
yapılmasına olanak sağlar. 1961 yılında yapılan değişiklikle muayene işlemlerinin
özel kuruluşlar tarafından yapılması önlenmiş, tedavinin bildirim koşulluyla özel
kuruluşlarda veya özel hekimlerce yapılabilmesine olanak sağlanmıştır. Tüzükte
muayenelerin kamu kuruluşlarında ve tedavilerin özel ya da kamu kuruluşlarında
yapılma biçimleri ayrıntılı biçimde açıklanmakta ve tedavi olmayan seks işçilerinin
çalışmalarına izin verilmemektedir. Genelev çalışanları sigortalı olmaları gerekliliğine
karşın sigortalık kapsamı hastalık sigortasını karşılamamaktadır. Bu nedenle
CYBE’ler ve diğer hastalıklar için genelevlerde çalışan seks işçilerinin çalışan olarak
bir güvenceleri bulunmamaktadır. Diğer yönden genelevde çalışan seks işçileri
primlerinin işverenleri tarafından ödenmesi koşuluyla emekli olabilmektedir. Önceki
yıllarda seks işçilerinin primlerinin işverenlerce düzenli olmamasından dolayı sorunlar
yaşanabilmekteyken son yıllarda emekli olan seks işçisi sayısında artış
gözlenmektedir. Primleri düzenli olarak ödenmemiş olsa bile eğer işyeri sahibi
değişmemiş ise kadınların muayene cüzdanlarındaki kayıtlar nedeniyle çalıştıkları
dönemleri kanıtlamaları mümkün olabilmekte ve mahkeme kararı ile emekli
olabilmektedirler.
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(f) Genelevlerin İşletilmesi
Tüzüğün önemli bir bölümü genelevlerin ruhsatlandırılması, işletilmesi ve
muayenelerin yapılma biçimine ilişkindir. Okul, cami benzeri yerlerin yakınlarına
genelev açılamayacağı gibi genelevlerde içki satışı ve küçüklerin genelevlere kabul
edilmesi yasaktır. Tüzük, denetimden uzak biçimde seks işçiliği yapılmasını önlemek
için komisyon ve kurullara otel, gazino, hamam, içkili yerler ve benzeri eğlence
yerlerinde denetim yapma ve gereğinde kapatma doğrultusunda geniş yetkiler sağlar.
Diğer yönden Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu emniyet güçlerine “mevzuata aykırı
faaliyet gösteren genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler ve yerlere”
denetim yapma yetkisi vermekte ve mülki amir tarafından bu yerlerin kapatılması söz
konusu olabilmektedir.
Genelevlerin işletilmesi ve açılması oldukça sıkı kurallara bağlıdır. Tüzük
kapsamında genelevlerin maddi koşullarını belirten bazı maddeler aşağıdadır:
Madde 79 - Fuhuş yerlerine behemahal bir kapıdan girilir ve
çıkılır. Diğer sokak, ev, dükkan, kahve, gazino ve otel gibi
yerlere ayrı kapı açtırılmaz. 51 inci maddede yazılı krokide, evin
giriş kapısından başka mevcut olan kapıları da behemahal
gösterilir ve bu kapılar kapattırılır.
Madde 80 - Fuhuş yerlerinin kapısında veya önünde reklam
mahiyetini haiz renkli ışıkların yakılması yasaktır. Ancak kapı
önünün aydınlatılması için küçük ve renksiz bir elektrik lambası
veya diğer bir aydınlatma vasıtası kullanılmasına müsaade
olunur.
Madde 81 - Fuhuş yerlerinin kapıları camsız ve daima kapalı
olacak ve ancak ziyaretçiler tarafından çalındıktan sonra
açılacaktır. Kapı zili veya tokmağının yanında evin numarasını
gösteren okunaklı bir levha bulunacaktır. Evin bütün
pencerelerine
yolun
seviyesinden
itibaren
iki
metre
yüksekliğindeki hizaya kadar buzlu veya sair herhangi bir surette
gayri şeffaf kılınmış cam geçirilecek ve birinci katın bu
yüksekliğe kadar olan pencere kanatları mıhlanarak hiç bir
suretle açılmasına müsaade edilmiyecektir. Diğer katların
pencereleri açılabilirse de kadınların pencere önünde açık saçık
oturarak kendilerini teşhir etmeler ve geçenlere söz atmaları
yasaktır.

Yukarıda sıralanan maddelerdeki koşullar genelevlerin gizli fuhuşla rekabet
olanaklarını neredeyse en aza indirmektedir.
(g) Gizli Fuhuşla Mücadele
Mevzuata aykırı olarak işletilen yerler hakkında takibat yapılması ve
ruhsatlandırılmamış yerlerin kapatılması Tüzük gereğidir. Bu bağlamda Tüzük’te
kapatılmanın biçimi ve süreleri konusunda ayrıntılı bir prosedür tanımlanmıştır. Diğer
yönden Polis Vazife Selahiyet Kanunu, aynı konuda hükümler getirerek, kolluğun
fuhuşla Mücadele Komisyonları dışında gizli fuhuş yapılan yerleri izleme ve kapatma
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yetkisi vermektedir. Bu konuda bir yetki karışıklığı var gibi görünüyorsa da idarenin
en yüksek yetkilisi hangi prosedürün işleyeceğine karar verir.
Madde 8 - Polisçe kat'i delil elde edilmesi halinde;…..
C) Mevzuata aykırı faaliyet gösteren genelevler, birleşme yerleri
ve fuhuş yapılan evler ve yerler,
……Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından otuz günü
geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir……

Tüzük, kamusal alan sınırları içinde yürütülecek seks işçiliği için devlet, özel
girişim ve seks işçisi arasındaki ilişkileri yönetecek ve denetleyecek bir kurumsal yapı
oluşturmayı amaçlar. Devlet, gizli fuhuş yapılan yerlerin çalışmasını önleyecek, yasal
fuhuş mekanları için ruhsat sağlayacak, genel kadınların tescilini ve sağlık
muayenelerinin yapılmasını gerçekleştirecektir. Ruhsatlandırılmış genelevler özel
girişimciler tarafından işletilecek ve buralarda genel kadın olarak tescil edilmiş
kadınlar çalışacaklardır.
2. Türk Ceza Kanunu
Yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu’nun fuhuş ile ilgili maddeleri 227. ve 80.
maddeleridir. Yeni Ceza Kanunu 2005 yılında uygulanmaya başlanmış ve eski
yasanın değişik maddelerinde yer alan fuhuş ile ilgili maddeler tek bir madde olarak
toplanmış ve oldukça yalın bir biçimde yer verilmiştir.
Madde 227- (1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu
kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da
çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar
hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu
suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç
gibi cezalandırılır.
(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya
da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan
dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılır.
Fuhşa
sürüklenen
kişinin
kazancından
yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa
teşvik sayılır.
(3) (Mülga: 6/12/2006 – 5560/45 md.)
(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden
yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını
sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza
yarısından iki katına kadar artırılır.
(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın
üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı,
koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından
ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye
kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı
oranında artırılır.
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(6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara
göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü
güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(8) Fuhşa sürüklenen kişi, tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi
tutulabilir.

Maddenin birinci paragrafı çocuklara yöneliktir. Çocuğu fuhşa yönlendirme,
tedarik etme, barındırma ve aracılık etme benzeri eylemleri cezalandırır. Daha önceki
Ceza Kanunu’nda özellikle cinsel suçlar için eylem, hazırlık aşamasında kalmış ise
cezalandırmanın az olmasına karşın, yeni Ceza Kanunu çocuk fuhşu için hazırlık
aşamasını tamamlanmış bir eylem olarak değerlendirmiştir. İkinci paragraf
yetişkinlere yönelik aynı eylemlerin hafifletilmiş biçimde cezalandırılmasını amaçlar.
Yeni yasa mağdurun cinsiyeti konusunda bir ayrım gözetmemiştir. Maddenin diğer
paragrafları suçun aile yakını, örgütlü veya tüzel kişiler tarafından işlenmesi halindeki
cezaları düzenler ve son paragraf mağdura sunulacak sağlık hizmeti ile ilgilidir.
Ceza yasasının fuhuşla ilintili diğer önemli bir maddesi 80. maddedir. Bu
madde genel olarak insan ticareti suçu ile ilgilidir. Kadın ve erkeklerin uluslar arası
bağlamda fuhşu da kapsayan biçimde istekleri dışında sömürülmelerini ve şiddet
görmelerini cezalandıran madde şöyle düzenlenmiştir:
Madde 80 -(1) (Değişik fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K. 3.md) Zorla
çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi
kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak
maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu
kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim
olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını
elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran,
tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya
sevk eden ya da barındıran kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar
hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan
fiiller var olduğu takdirde, mağdurun rızası geçersizdir.
(3) Onsekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada belirtilen
maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir
yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındırılmaları
hâllerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa
da faile birinci fıkrada belirtilen cezalar verilir.
(4) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik
tedbirine hükmolunur.

Madde, Ceza Kanunu’nun uluslar arası suçlar bölümünde yer aldığı için bu
madde ile sadece uluslar arası nitelikteki suçların cezalandırıldığı öne sürülebildiği
gibi, ülke içindeki Türk vatandaşlarına yönelik benzer eylemlerin de bu ceza maddesi
kapsamında değerlendirilebileceğini ileri süren hukukçular bulunmaktadır. Bununla
birlikte 80. madde kapsamında yer alan eylemlerin ceza yasasının farklı
maddelerinde yer aldığı göz önüne alındığında, sadece uluslar arası nitelikteki
suçların bu madde kapsamında değerlendirilmesinin uygun olduğunu savunmak
mümkündür. Örneğin 80. madde kapsamında fuhuş yaptırmak suçu benzer biçimde
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227. madde kapsamında da yer almaktadır. Suçun uluslar arası olma niteliği göz
önüne alınmadığında 80. madde kapsamında cezalandırılması gereken suçluların
227. madde ile yargılanması ve daha az bir ceza verilmesi gündeme gelebilecektir.
Benzer biçimde 227. maddenin iptal edilen 3. fıkrası ülkeye fuhuş amaçlı insan
sokmayı suç olarak tanımlayarak 80. madde kapsamındaki benzer bir eylemi
hedeflemekteydi.
3. Diğer Ceza Kanunu Maddeleri ve Kabahatler Kanunu
Ceza Kanunu’nda doğrudan fuhuşla ilgili maddelerin yanı sıra seks işçilerine
yönelik şiddet ya da sömürüyü cezalandıran ve toplumu veya çocukları seks
işçiliğinin olumsuz etkilerine karşı koruyabilecek maddeler olduğu gibi, 2004 yılında
yapılan değişiklikle eski Türk Ceza Kanunu’ndaki belirli maddelerin yeniden
düzenlendiği Kabahatler Kanunu’nda da benzer maddeler bulunmaktadır. Seks
işçilerini ve çocukları koruyan yasa maddeleri Türk Ceza Kanunu’nun Hayata Karşı
Suçlar, Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, İşkence ve Eziyet, Cinsel
Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Hürriyete Karşı Suçlar ve Malvarlığına Karşı Suçlar ve
Uluslararası Suçlar bölümlerinde yer almaktadır. Toplumu seks işçiliğinin olumsuz
etkilerinden koruyan yasa maddeleri olarak Ceza Kanunu’nun Genel Ahlâka Karşı
Suçlar, Göevi yaptırmamak için Direnme ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
bölümlerindeki maddeler; Kabahatler Kanunu’nun Emre Aykırı Davranış, Gürültü,
Rahatsız Etme bölümlerindeki maddeler; Umumi Hıfzısıhha Kanunu 282. Maddesi,
Polis ve Vazife Selahiyet Kanunu 17. maddesi ve Karayolları Trafik Kanunu’nun
Yayaların Uyacakları Kurallar bölümü sayılabilir. Söz konusu kanun maddeleri EkA’da listelenmiştir.
Ceza yasasında seks işçilerine koruma sağlayarak yaşamlarını fuhuş dışında
sürdürmelerine olanak sağlayacak, yaşamda karşılaştıkları fırsatları değerlendirerek
seçenekleri olmasına olanak verebilecek, baskı altında ve sömürülerek fuhuş
yaşantısını sürdürmelerini engelleyecek yasa maddelerin uygulanması yerine
toplumu seks işçiliğinin olumsuz etkilerinden koruyacak yasal tedbirlere daha sık
başvurulmaktadır. Bu uygulamalar görünür olan seks işçiliğinin baskı altına alınarak
toplumu ahlaki yönden koruma gerekçesiyle yapılıyor olsa da toplumu daha derinden
etkileyen fuhuş olgusunun daha da yaygınlaşmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle
seks işçilerine yasal koruma ve destek sağlanmaksızın toplumu korumak adına da
olsa yasalar aracılığıyla seks işçilerine baskı uygulamak adil değildir ve seks
işçiliğinin daha karmaşık ve şiddet içeren bir ortamda sürdürülmesiyle
sonuçlanmakta, toplum daha fazla ahlaki ve sağlık riskleriyle karşı karşıya
kalmaktadır.
Son yıllarda fuhşun sokakta ve göz önünde sürdürülmesini önlemek amacıyla
gizli fuhşun yasal hale getirilmesi yerine, seks işçilerine Kabahatler Kanunu başta
olmak üzere toplumu koruyan yasa maddeleri aşırı ölçülerde uygulanmaya
başlanmıştır. Seks işçilerine para cezaları kesilerek yıldırılmaya çalışılmakta ve izole
koşullarda çalışmaya zorlanmaktadırlar. Bu durum hem seks işçiliğinin yer altında
sürülmesi nedeniyle sömürü ve şiddete açık olmasına hem de CYBE’lerin daha kolay
yayılmasıyla sonuçlanabilmektedir. Zor koşullar altında seks işçilerinin kondom için
pazarlık etme şansları neredeyse hiç bulunmamaktadır ve fuhuş konusundaki
mevzuatın en temel hedeflerinden biri olan “Zührevi Hastalıkların” önlenmesi göz ardı
edilmektedir.
80

4. Uluslararası Düzenlemeler
Türkiye insan onurunu üstün tutan ve seks işçiliği ile ilgili sorunlara küresel bir
yaklaşım getirerek uluslara görevler yükleyen pek çok insan hakları antlaşmasına
taraf olmuştur. Uluslararası hukukun temel kaynaklarından biri olan 1948 Evrensel
İnsan Hakları Bildirgesi’nde vurgulandığı biçimiyle “bütün insanlar özgür, onur ve
haklar bakımından eşit doğarlar“. Eşitlikle ilgili haklar ayrıntılı olarak Türkiye’nin de
imzalamış ve onaylamış olduğu iki sözleşme olan “Medeni ve Siyasi Haklar
Uluslararası Sözleşmesi” ve “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası
Sözleşmelerinde” açıklanmıştır. Türkiye aynı zamanda kadın ve çocuk haklarına
özgü uluslararası sözleşmelere de taraftır. Bu sözleşmelerde seks işçiliğinin tümüyle
sonlandırılmasından çok insan ticareti ve fuhşa zorlanmanın engellenmesi
hedeflenmiştir. Bununla birlikte sözleşmelerde çocukların ticari cinsel sömürüsü tüm
biçimleriyle reddedilmektedir. Devletlerden kadınları ve çocukları sömüren kişileri
cezalandırılması beklenmektedir.
Birleşmiş Milletlerce 1979'da kabul edilen ve Türkiye'nin 1985 yılından bu yana
taraf olduğu kadınlara yönelik hak eşitliğini vurgulayan “Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”nin (CEDAW) 6. maddesi “kadın ticaretinin ve
fahişeliğin istismarının” önlenmesini hedefler.
Birleşmiş Milletler IV. Dünya Kadın Konferansı 1995 tarihinde Pekin’de
gerçekleştirilmiş ve Konferansın sonucunda Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu
kabul edilmiştir. Türkiye’nin de imzaladığı Deklarasyon fuhşa zorlamayı kadına
yönelik bir şiddet biçimi olarak kabul eder. Kadın ticaretinin önlenmesi önemli bir
hedef olarak belirtilmiş olup, fuhuş veya ticaret nedeniyle mağdur olan kadınlara
destek sunulmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Deklarasyonu imzalayan devletlerden
çocukların ticari cinsel sömürüsünün engellenmesi ve kız çocuklarına yönelik şiddeti
önleyecek yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesini destekleyen Birleşmiş Milletlerin
çalışmalarına destek vermeleri istenir.
2000 yılında uluslararası alanda insan ticareti ve fuhşa zorlanmanın
engellenmesini amaçlayan iki belge daha kabul etmiştir. “Sınıraşan Örgütlü Suçlara
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” ile bu Sözleşmeye Ek “İnsan Ticaretinin,
Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve
Cezalandırılmasına İlişkin Protokol” kapsamında insan ticareti, başkalarının fuhşunun
istismar edilmesini kapsayacak biçimde tanımlanmıştır. Türkiye Sözleşme ve Ek
protokollerini 2002 tarihinde onaylamıştır. Ayrıca insan ticaretinin önlenmesi
konusunda Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Sözleşme de Türkiye tarafından
imzalanmış ve onay hazırlıklarına başlanmıştır
Çocukların fuhuş alanında sömürülmesinin engellenmesi konusuna özel önem
veren belgeler de bulunmaktadır. 1989 yılında imzalanan çocukların insanlık
onurunun ve statüsünün korunmasını amaçlayan ve 18 yaş altı çocukların korunması
için evrensel standartları belirleyen “Çocuk Hakları Sözleşmesi” çocukların
durumlarını iyileştirmeyi hedef alan programlar için bir hukuki çerçeve
oluşturmaktadır. Sözleşmenin 34. maddesi ile taraf devletler çocuğu, her türlü cinsel
sömürüye ve cinsel suistimale karşı koruma güvencesi verirler. Bu amaçla Taraf
Devletler özellikle: çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere kandırılması
veya zorlanmasını; çocukların, fuhuş, ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette
bulundurularak sömürülmesini; çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve
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malzemede kullanılarak sömürülmesini, önlemek amacıyla ulusal düzeyde ve ikili ile
çok taraflı ilişkilerde gerekli her türlü önlemi alırlar. Çocuk Hakları sözleşmesi
Türkiye’de 1995 yılında yürürlüğe girmiştir.
1999 yılında uluslararası topluluk çocuk haklarını bir kez daha Uluslararası
Çalışma Örgütü’nün “En Kötü Biçimlerdeki Çocuk işçiliğinin Yasaklanması ve
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi” ile vurgular. 2001 yılında
Türkiye tarafından da onaylanan Sözleşmenin 1 ve 3(b) maddeleri gereği Sözleşmeyi
onaylayan her üye ülke acil bir sorun olarak en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin
yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını temin edecek ivedi ve etkin önlemleri alır
ve “en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği” ifadesi çocuğun fahişelikte, pornografik
yayınların üretiminde veya pornografik gösterilerde kullanılmasını, bunlar için
tedarikini ya da sunumunu kapsar. 2002 yılında “Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye
Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol”
Meclis tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. İhtiyari Protokol gereğince Taraf
Devletler çocuk satışını, çocuk fahişeliğini ve çocuk pornografisini yasaklayacaklardır
ve çocuk fahişeliği, bir çocuğun ücret veya başka herhangi bir şey karşılığında cinsel
faaliyetlerde kullanılması olarak tanımlanmıştır. Protokole taraf olan her devlet
çocukların ticari cinsel sömürüsünün ceza yasalarında suç olarak yer almasını
garanti edecektir.
Söz konusu bildiriler, sözleşmeler veya protokoller fuhşun sonlandırılmasından
çok kadınların fuhuş yoluyla sömürülmesinin ve şiddete uğramalarının
engellenmesine yöneliktir. İnsan ticaretinin önlenmesini hedefleyen Protokol de aynı
çerçeve içinde insanların fuhuş ve emek alanında sömürülebildiklerini vurgulayarak
insan ticaretinin tümüyle ortadan kaldırılmasını amaçlar. Diğer yönden aynı
uluslararası araçlar çocuklara yönelik her türlü ticari cinsel sömürüye şiddetle karşıdır
ve çocukları fuhuş amacıyla kullanan, temin eden veya satan kişilerin
cezalandırılmasını amaçlar.
C. YASALARIN UYGULANMASINDA SORUNLAR
Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’de seks işçiliğini düzenleyen
farklı hukuk alanlarındaki kanun, tüzük ve yönetmeliklerden oluşan mevzuatın tutarlı
olduğu; seks işçiliğine denetim koşuluyla izin sağlayan mevzuatın, seks işçilerinin ve
diğer bireylerin fuhuş bağlamında sömürülmelerini ve şiddete uğramalarını engeller
ve cezalandırıcı nitelikte olduğunu ileri sürmek mümkündür. Bununla birlikte ayrı ele
alındıklarında her düzenlemenin uygulamada bazı sorunlara neden olduğunu ya da
toplumdaki insan hakları konusundaki değişen anlayışa ayak uydurmalarını
güçleştirecek biçimde güncelliklerini yitirdiklerini de gözlemek mümkündür. Diğer
yönden mevzuatın işlevsel durumda olabilmesi, mevzuatı oluşturan kanun, tüzük ve
yönetmeliklerin her birinin eksiksiz uygulanması ile olanaklıdır ve günümüzde Genel
Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan
Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü’nün idare tarafından etkin biçimde
uygulanmaması sonucunda fuhuş alanındaki sorunların ağırlaştığı göze
çarpmaktadır. Bu sorunları ağırlaştıran diğer bir etken, ceza yasası ve diğer yasaların
kapsamındaki seks işçilerini koruyan maddelerin yerine seks işçilerini cezalandıran
ve toplumu seks işçiliğinin olumsuz etkilerinden korumak amaçlı maddelerin daha
yaygın uygulanmasıdır. Toplumda seks işçiliğinden kaynaklanan sorunların
azaltılması bir ölçüde seks işçilerini ve toplumu koruyan yasaların orantılı biçimde
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uygulanması ile olanaklıdır. Seks işçiliği toplumsal cinsiyet temelinde yaşanan bir
eşitsizlik ve ayrımcılık sorunudur. Bu sorunun çözümlenmesi bir ölçüde seks
işçilerinin haklarının korunması ve geliştirilmesi ile mümkündür. Toplumu korumak
için seks işçilerine baskı uygulanması seks işçiliğinin sorunlarını ağırlaştırarak
topluma daha çok zarar verebilir.
Bu başlık altında Türkiye’de seks işçiliği hakkındaki mevzuatın nasıl
uygulandığı ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar ele alınmıştır.
1. Tüzüğün Uygulanmasında Sorunlar
Türkiye’de düzenleyici fuhuş mevzuatının en temel bileşeni olan “Genel
Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan
Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü” 1933 yılında yayımlanmasından itibaren çok
sınırlı değişikliklerle günümüze kadar yürürlükte olan bir düzenlemedir. Bu
düzenleme her ne kadar seks işçileri için yasal bir çalışma ortamı oluşturması
bakımından günümüz seks işçileri hakları savunucuları tarafından olumlu
karşılanabilecek özelliklere sahip olsa da içerdiği uygulamalara günümüz insan
hakları anlayışı ile bakıldığında oldukça sorunlu bir düzenleme olduğu ileri sürülebilir.
Diğer yönden Türkiye’de giderek artan biçimde yasal ve denetlenen fuhuş alanının
sınırlandığını gözlemek mümkündür. Bu durum gizli fuhşun ortaya çıkartılmasına
yönelik denetimlerin azlığından değil Tüzük gereğinin idare tarafından yeterince
yerine getirilmemesinden kaynaklanmaktadır.
Tüzüğün güncelliğini yitirmiş, uygulanması zorlaşan, temel insan hakları
ilkeleri ile uyumlu almayan ya da gereksinimlere yanıt vermeyen özellikleri şöyle
özetlenebilir:
•

Daha önceki başlıklarda da belirtildiği gibi genelevlerde sadece kadınlar ve
cinsiyet değiştirme operasyonunu tamamlayıp kimlik değişimini gerçekleştirmiş
erkekten kadına transseksüeller çalışabilir. Günümüzde erkekler ve travestiler de
fuhuş sektöründe yaygın olarak yer almaktadır ve bu bireylerin tescil edilmeleri
söz konusu değildir.

•

Tüzük’te genel kadın olarak tescil edilme kararı Komisyon’a bırakılmıştır ve karar
için gereken kriterler nesnel değildir. Komisyon gizli fuhuş yaparken yakalanan
kadının fuhşu “ihtiyat” haline getirdiğine karar verirse kadın tescil edilir. Eğer
komisyon tescile karar verdiyse kadınlardan genelevde çalışmaları için herhangi
bir rıza alınması söz konusu değildir. Her ne kadar kadınların fuhuş sektöründe
istemedikleri halde çalıştırılmaları Anayasaya aykırı ve Ceza Yasası ile önlenmiş
olsa bile Tüzükte bu konu açıklığa kavuşturulmamıştır. Tüzük sadece genelevde
çalışmakta olan kadınların genelevden ayrılmalarını düzenlemektedir.
Madde 61 - Genel evlere kendi rızasiyle giren ve orada fuhuş
yapan bir kadının, diğer bir genel eve geçmek veya islahıhal
eylemek üzere oturduğu genel evi terketmek istemesi halinde,
her hangi bir vaad veya mecburiyet veya borçla bağlı bulunmuş
olsa dahi, arzusuna aykırı orada alıkonulduğu anlaşılırsa,
kadının kimlik ve sanatına ait belgeleriyle birlikte derhal çıkması
sağlanır.
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Oysa kadınların genelevde çalışmaya başlamayı reddetme hakları vardır ve bu
hususun Tüzük’te de belirgin olması gerekir. Kadınların önemli bir kısmı
genelevde çalışmaya bir kandırılma ve baskı sürecinin sonunda başlamaktadır.
Kadınlar çoğu kez haberleri dahi olmadan kendilerini tescil edilmiş bulmakta,
kadınlara artık “vesikalı” oldukları ve başka bir yaşam şanslarının olmadığı
bildirilmekte, çoğu kez fiziksel veya ekonomik şiddet aracılığıyla genelev,
kadınların yaşam biçimi haline getirilmektedir. Her ne kadar tescil öncesinde
Fuhuşla Mücadele Komisyonları kadınlara iş bulma ve “namuslu” bir hayat
sürdürmeleri için seçenekler sunmak durumunda olsalar da tescil edildikten sonra
kadınlar, bir ölçüde genelev patronlarının ve aracıların insafına terk edilmektedir.
Genellikle eğer daha önceden borçlandırılmamışlarsa, çalışma sürecinde
kadınların mutlaka genelev patronuna borçlanması sağlanmakta ve şiddet
uygulanmasa bile kadınlar ekonomik bağımlılıktan dolayı genelevde çalışmak
zorunda kalmaktadır. Oysa genelevlerin çoğunda kadınlar çalıştıkları mekanlarda
aynı zamanda yaşamak da zorundadır ve masraflarının çok az olması beklenir.
Ne var ki genelevde her şey dış dünyadan daha pahalıdır ve genelevde çalışan
kadınların çoğu ailesini de desteklemek ya da onların borçlarını ödemek
durumundadır.
•

Tescil konusundaki diğer önemli bir sorun tescil edilememe durumudur.
Günümüzde seks işçilerinin bazıları başta güvenlik olmak üzere çeşitli
gerekçelerle genelevde çalışmak isteyebilmektedir. Ne var ki Türkiye’de Fuhuşla
Mücadele Komisyonlarının büyük çoğunluğu yeni kayıt kabul etmemektedir.
Defalarca gizli fuhuş yaptığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılmış kadınların
tescilleri yapılmadığı gibi genelevde çalışmak için başvuru yapan kadınların da
istekleri kabul edilmemektedir. Az sayıda ilde tescil yapılması nedeniyle kadınlar
genellikle çalışmak istedikleri il dışında genelevde çalışmak için müracaat
etmekte, bir süre çalıştıktan sonra nakil için başvuru yapmaktadır. Gizli fuhşun
önlenmesi için öngörülen genelev sistemi tescil işlemlerinin sınırlandırılması
nedeniyle neredeyse etkisiz durumdadır.

•

Çeşitli nedenlerle genelevlerde çalışması mümkün olmayan ancak fuhşu ihtiyat
haline getirdiğine hükmedilen kadınlar genel kadın olarak değil “sağlık tedbiri
uygulanacak kadın” olarak tescil edilirler. Bu kadınlar genel kadın olma koşullarını
sağlayamadıkları için genelevlerde çalışmaları olanaklı değildir ancak fuhuş
yapmaları da suç olarak değerlendirilmediğinden bir ölçüde mevzuat tarafından
gizli fuhuş mekanları olarak değerlendirilebilecek yerler dışında çalışmalarına,
sağlık muayenelerini yaptırmaları koşuluyla, izin verilen kadınlardır. Genelevlerde
çalışma biçimi mevzuatta ayrıntılı biçimde düzenlenmiş olmasına karşın sağlık
tedbiri uygulanan kadınların çalışma biçimi aynı ölçüde tanımlanmamıştır ve
uygulamada ne tür sorunların ortaya çıktığı bilinmemektedir.

•

Tescil işlemlerinin yapılmaması nedeniyle başka bir ilde başvuru yapan kadınların
nakil işlemleri için zorlu bir nakil süreci söz konusudur. Nakil işlemleri için resmi
makamların izni gereklidir ve bu izin için gereken bedeli seks işçisi fuhuş yaparak
ödemek zorundadır.

•

Seks işçilerinin genelevde yaşama zorunluluğu Tüzük’te açık biçimde
belirtilmemiştir ve İstanbul haricinde, seks işçileri çalıştıkları evlerde yaşarlar.
Yasaların emrettiği koşullar hariç olmak üzere kimse belirli bir yerde yaşamaya
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zorlanamaz. Bu konudaki idari uygulama temel hak ve özgürlüklerle uyumlu
değildir.
•

Genelevlere saat 24:00 den sonra ziyaretçi kabul edilmesi yasaktır. Öğle
saatlerinde çalışmaya başlayan kadınlar için bu süre oldukça uzun bir mesai
anlamına gelmektedir. Diğer yönden gizli fuhuş yapılan yerlerin gecenin geç
saatlerinden sonra da açık olması genelevlerin gizli fuhuş yapılan yerlerle
rekabetini önemli ölçüde engellemektedir. Kadınların genelevde çalışırlarken
sigortalı çalışmak zorundadır ancak iş kanunundaki fazla çalışma ve gece
çalışma kuralları bu işyerlerinde uygulanmamaktadır. Genelevlerde kadınlar
müşteri başına gelirin belirli bir kısmını alırlar. Yıllık ücretli izin benzeri hakları
hemen hiç gündeme gelmez. Kadınlar sadece adet dönemlerinde izinli
sayılmaktadır.

•

Tüzükte açık bir düzenleme olmamasına karşın genelevlerde çalışan ve
yaşamaya zorlanan kadınların genelevden kısa süreli olarak ayrılmaları emniyetin
iznine bağlıdır. Kadınların genelevden ayrılmasına genellikle güvenlik
gerekçesiyle bir genelev çalışanı ile birlikte izin verilir. Bir anlamda bu refakat
kadınların genelev dışında çalışmasını engellemek ve izinsiz genelevi terk
etmesini önlemek amaçlıdır. Yasalar açısından bakıldığında bu tür bir çalışma
biçimi kabul edilebilir bir durum değildir. İdari bir uygulama olan bu durum temel
insan hakları ile de uyumlu değildir.

•

Çalışma yaşamını düzenleyen genel yasa hükümleri genelevde çalışan kadınlar
için de geçerlidir ancak kadınların genelevlerde asgari bir ücreti yoktur.
Gelirlerinin önemli bir bölümünü genelev sahibi ile paylaşan kadınlar başta
yaşlanmak olmak üzere çeşitli nedenlerle müşterilerini kaybetmeye
başladıklarında sorunlar yaşayabilmektedir. Kadınların diğer iş kollarında olan
erken emeklilik, yıpranma benzeri haklardan yararlanmaları söz konusu değildir.

•

Genelevlerde çalışan kadınlar günlük gereksinimlerini genelevlerde karşılamak
zorundadır. Yemek, çay, sigara benzeri gereksinimleri piyasa fiyatlarından daha
pahalıya kendilerine sunulur ve kadınlar gelirlerinin önemli bir bölümünü
kaybederler. Kadınların gereksinimlerini istedikleri yerlerden karşılamalarına izin
verilmemektedir.

•

Büyük kentler haricinde Tüzük gereği kadınların kimlikleri alınmakta ve
kendilerine “hüviyet muayene cüzdanları” verilmektedir. Kadınların bu nedenle
bankalar ve resmi kurumlar başta olmak üzere işlemlerini takip etmeleri
zorlaşmakta ve aracılara daha fazla bağımlı hale gelmektedirler.

•

Tüzüğün en temel amaçlarından birisi olan “fuhuş yüzünden bulaşan hastalıkların
önlenmesi” genelevlerde çalışan kadınların CYBE’ler yönünden muayenesidir.
Her ne kadar toplum sağlığı gerekçesiyle zorunlu olarak uygulanmakta olan bu
muayenelerin biçimi ve etkinliği sınırlı birkaç bilimsel araştırma haricinde hiç
değerlendirilmemiştir. Genel kadınlar için haftada iki ve sağlık tedbiri alınmış
kadınlar için on günde bir olan muayenelerin süreleri hakkında bilimsel bir
gerekçe bulunmamaktadır. Muayenelerin sağlıklı koşullarda ve bilimsel
gelişmelere uygun yapıldığını söylemek oldukça zordur. Diğer yönden kadınları
bilinçlendirerek güvenli cinsel ilişki kurallarını benimsemelerini sağlayacak
çalışmalara hiç yer verilmemekte, sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki
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isteklerine yeterli yanıt verilmemekte ya da çok sınırlı işbirliği yapılmaktadır. Pek
çok ülkede CYBE salgınları yasal olarak işletilmekte olan fuhuş mekanlarında
çalışan seks işçilerine yönelik STK çalışmaları ile önlenmiştir ve dünyada bu
konuda olumlu örnekler mevcuttur.
•

İş kanununa göre sigortalı olmak zorunda olan genel kadınların çoğu işe girişte
sigortalanır, ancak diğer iş kollarında olduğu gibi bu alanda da kısa bir süre sonra
kadının haberi olmadan sigortasız çalıştırılma gündeme gelebilmektedir. Eğer
kadın başlangıçtaki iş yerini değiştirmemişse ya da yanında çalıştıkları işverenler
ulaşılabilir durumdaysa, kadınların genellikle muayene cüzdanları aracılığıyla
çalışma sürelerini kanıtlama ve emekli olma olanağı bulunabilmektedir. Diğer
yönden genelevlerde çalışan kadınların sigortalı olma durumları hastalık
sigortasını kapsamaz.
1973 yılında yapılan değişikliğe kadar zorunlu muayeneler özel sağlık
kuruluşlarında ya da özel hekimler tarafından yapılabilmekteydi. Bu tarihten sonra
resmi kuruluş muayenesi zorunlu tutulmuş ancak tedavi için özel kuruluş veya
hekim olanağı izne tabi bırakılmıştır.

•

Kadınların tescil edilmelerinde Fuhuşla Mücadele komisyonlarının gösterdiği
kısıtlayıcı tutum, genelevlerin ruhsatlandırılmasında da söz konusudur. Hali
hazırda Türkiye’de 56 genelev olduğu ve bu sayının uzun bir süredir sabit olduğu
bilinmemektedir. Siyasi İktidarların oy kaybına neden olacak karşı propagandaya
meydan vermemek için genelev ruhsatlandırmasına yakın olmadıkları
bilinmektedir. Tek neden muhtemelen bu olmasa da bu tutum idareye de
yansımakta ve genelev açılması Türkiye’de neredeyse sonlanmış görünmektedir.
Gizli fuhşun önlenmesi bir ölçüde bu alanda çalışan seks işçilerine genelevlerde
çalışma olanağı sağlanmasıyla ilgilidir. Diğer bir deyişle Türkiye’de düzenleyici
fuhuş mevzuatının önemli bir öğesi olan fuhşun ruhsatlı yerlerde sürdürülmesi
hedefi de komisyonların ruhsat vermemesi nedeniyle neredeyse işlemez
durumdadır.

•

Genelevlerin fiziksel koşulları oldukça ayrıntılı biçimde Tüzükte belirtilmiştir. Bu
niteliklerden hijyen, ilk yardım, güvenlik ve her kadın için ayrı bir oda
bulundurulması benzeri koşulların olumlu olması yanı sıra bazı koşulların işlevsiz,
sakıncalı ve insan haklarına aykırı olduğu ileri sürülebilir. Genelevlerde eğlence,
içki ve reklam yasaktır ve bu durum genelevlerin gizli fuhuş yerleriyle rekabetini
önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca,
Madde 81 - Kapı zili veya tokmağının yanında evin numarasını
gösteren okunaklı bir levha bulunacaktır. Evin bütün
pencerelerine
yolun
seviyesinden
itibaren
iki
metre
yüksekliğindeki hizaya kadar buzlu veya sair herhangi bir surette
gayri şeffaf kılınmış cam geçirilecek ve birinci katın bu
yüksekliğe kadar olan pencere kanatları mıhlanarak hiç bir
suretle açılmasına müsaade edilmiyecektir. Diğer katların
pencereleri açılabilirse de kadınların pencere önünde açık saçık
oturarak kendilerini teşhir etmeleri ve geçenlere söz atmaları
yasaktır.

Evlerdeki pencerelere buzlu cam zorunluluğu genellikle kadınların tepkisine yol
açmaktadır. Kadınlar, evlerde bazen ailelerinden gizli çalıştıklarını ve camlar
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şeffaf olduğunda gelen müşteriler arasında kendilerini tanıma olasılığı olanları
erken tespit edip saklanma olanakları olduğunu ifade ederek, buzlu cam
uygulamasının güvenliklerini tehdit edebileceğini bildirmektedir.
(a) İstatistikler
Türkiye’nin nüfusu artmakta ve nüfusu milyonlarla ifade edilen kent sayısı
giderek çoğalmaktadır. Diğer yönden medyada gizli fuhuş baskınlarıyla ilgili
haberlere neredeyse her gün rastlamak mümkündür. Bu olgular doğrultusunda
mevzuat açısından Türkiye’de genelev ve tescil edilmiş kadın sayısında artış olması
beklenen bir sonuç olsa da, veriler beklentinin tam tersi bir durumu göstermektedir.
Bu konuda güncel veri elde edilmesi oldukça zordur ve raporun hazırlanması
sırasında elde edilebilen tek kaynak 1998 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş imzalı olarak Valiliklere gönderilen yazı
olmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verileri 1996-1998 yılları arasında tescil
edilmiş kadın sayısındaki azalmayı ve genelev sayısının sabit kalışını göstermesi
bakımından önemlidir. Daha sonraki yıllarda İstanbul Genelevindeki evlerin
kapanmasıyla bu sayıların daha da azaldığı tahmin edilmektedir. Söz konusu olan
veriler önemleri nedeniyle rapora dahil edilmiştir. Tablolardaki 1998 verileri Ocak ve
Ağustos ayları arasıdır ve tablodaki ifadeler Emniyet Genel Müdürlüğüne aittir.
Tablo 4.1: Genelevlerin ve Genel Kadınların Durumu

Genelev sayısı
Genel kadın sayısı
Tescil edilen genel kadın sayısı
Islahınefis edip genelevden çıkan kadın sayısı

1996
56
2649
395
101

1997
56
2305
337
50

1998
56*
2603*
63*
39*

* 1998 verileri Ocak ve Ağustos ayları arasıdır. Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü 1998

Her ne kadar 1998 yılında telefi edilmiş olsa da genel kadın sayısında 1997
yılında 1996 yılına göre yaklaşık %13 bir azalma gerçekleşmiştir. Tescil edilen kadın
sayılarında özellikle 1998 yılındaki azalma belirgindir.
1996-1998 yılları arasında emniyet güçlerinin gizli fuhuş denetimlerinin yıllara
göre arttığı anlaşılmaktadır.
Tablo 4.2: Gizli Fuhuş – El konulan Olay Sayısı

1996 Yılı
2162

1997 Yılı
2343

1998 Yılı
1739*

* 1998 verileri Ocak ve Ağustos ayları arasıdır.
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü 1998

Bununla birlikte polis tarafından kapatılan gizli fuhuş yerlerinin sayısı senelere
göre önemli bir değişiklik göstermemektedir.
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Tablo 4.3: Polis Tarafından Kapatılan
Gizli Fuhuş Yerlerinin Sayısı

Ev
Otel
Diğer
Toplam

1996
498
343
189
1030

1997
372
305
236
913

1998
213*
315*
216*
744*

* 1998 verileri Ocak ve Ağustos ayları arasıdır.
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü 1998

Benzer biçimde denetimlerin ve baskınların sayısının artmasına karşılık
CYBE’ler yönünden zorunlu muayeneye sevk edilenlerin sayısında da senelere göre
belirgin bir artış görülmemektedir.
Tablo 4.4: Zührevi Hastalıklar Hastanesine
Sevk Edilenlerin Sayısı

Kadın
Erkek
Homoseksüel
Toplam

1996
9873
555
593
11021

1997
9336
295
473
10104

1998
6321*
411*
327*
7059*

* 1998 verileri Ocak ve Ağustos ayları arasıdır.
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü 1998

Doksanlı yılların sonuna ait bu verilerde bir değişiklik olup olmadığı yönünde
kesin bir bilgi olmamasına karşın halihazırda Türkiye’deki genelev sayısında bir
değişiklik olmadığı hatta Ankara gibi en büyük genelevlerden birinin kapatılması için
girişimlerin başladığı bilinmektedir. İstanbul genelevinde çalışan kadın sayısı son
yıllarda iyice azalmış ve sadece 132 kadının çalıştığı bir genelev niteliğini almıştır.
Özetle mevzuatın gereği olarak gizli fuhşun sonlandırılması yönünde denetimler
artarak sürdürülmekte olsa da, fuhşun yasal sınırlar içinde ve toplum sağlığı
açısından CYBE’ler yönünden denetimli bir biçimde yürütülmesi önünde idari bir
engel oluşturulmuştur ve bu engel zaman içinde etkinliğini artırmaktadır.
Gizli fuhuş baskınlarıyla ilgili olarak dikkat çeken başka bir olgu, bu
baskınlarda saptanan kadın seks işçileri arasında yabancı uyruklu olanların
sayısındaki son yıllarda giderek artan yükseliştir. Bilindiği gibi yabancıların Türkiye’de
seks işçiliği yapmaları yasaktır ve sınır dışı edilme nedenidir. Yabancı seks işçilerinin
tescil edilmeleri de vatandaşlık hakkı kazanmadıkları taktirde söz konusu değildir.
Dolayısıyla düzenleyici fuhuş mevzuatı, yabancı seks işçiliğinin boyutlarının artması
karşısında oldukça yetersiz kalmakta, mevzuat gereği bu fuhuş biçiminin
düzenlenmesi doğrultusundaki çabalar sadece baskınlar yaparak engelleme
biçiminde sürdürülmektedir.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği
ekiplerinin yaptığı fuhuş operasyonları kapsamında ocak
ayından bu yana 2 bin kadın gözaltına alındı, bu kadınlardan
600’ü sınır dışı edildi. Fuhuşa aracılık yaptığı öne sürülen 500
kişi hakkında işlem yapılırken, bu kişilerden 250’si cezaevine
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gönderildi. 600 kadında ise AIDS’in de aralarında bulunduğu
cinsel hastalıklar tespit edildi.33

(b) Amacı Dışında Kullanım
Ülkemizde yetişkin bireylerin seks işçiliği amacıyla kamusal alanda iletişimde
bulunması ve yasal olarak tanımlanmış sınırlar haricinde olsa bile fuhuş yapmalarının
ceza hukuku bağlamında suç olarak tanımlanmaması, gizli fuhuşla mücadele
etmekle görevli kurumlar açısından bir sorun olarak algılanabilmektedir. Bu konuda
Bursa Emniyet Müdürü Halil Yılmaz’ın Bursa Emniyet Müdürlüğü Web Sitesinde
yayınlanmakta olan bir makalesinden34 yapılan alıntı şöyledir:
Gizli fuhuş yapmayı meslek haline getiren kadınlar genel kadın
olarak tescil edilmemektedir; gizli fuhuş yapma, müeyyidesi
olmayan
veya
uygulan(a)mayan
bir
eylem
olarak
sürdürülmektedir…
…Bir kişinin fuhşu meslek edinmesi, Tüzükte öngörülen diğer
şartların da bulunmasına rağmen genel kadın tescillerinin
yapılmaması veya genel kadın olmak isteyenlerin tescillerinin
zorlaştırılması gizli fuhuş yapılmasını teşvik etmektedir ve bu
uygulama fuhşun önlenmesi için bir önlem de değildir. Ayrıca
fuhuş yapan kişilerin idari ve mali yükümlülüklerinin
denetlenmesini, gizli fuhşun neden olacağı sağlık risklerinin
kontrol altına alınmasını da engellemektedir. Bu nedenle
yürürlükte olan mevzuata aykırı ve aynı zamanda genel sağlığın
korunmasına da zarar veren bir uygulama biçimidir.

Yürürlükteki düzenleyici mevzuat açısından gizli fuhuşla mücadele asıl olarak
gizli fuhşun yasal zemine taşınması amacıyla sürdürülen bir uğraş olmalıdır. Gizli
fuhşun yasal zemine taşınmasının önündeki idari engeller, gizli fuhuşla mücadele
görevini üstlenen kurumlara genel olarak fuhşun sonlandırılması doğrultusunda bir
görevlerinin olduğu algısını oluşturabilmektedir. Bu algı doğrultusunda Tüzük
kapsamında yürütülen gizli fuhuş denetimlerinin bir ölçüde genel olarak fuhşu
engellemek, sonlandırmak, denetim ya da baskı altında tutmak amacıyla yapıldığını
ileri sürmek mümkündür. Baskınlar sonucunda her ne kadar seks işçilerine hapis
cezası verilmeyecek olsa da en azından gizli fuhşun yaygınlığı ve sürdürülebilirliğinin
zarar göreceği düşünülmektedir.
1996 ve 1998 yılları arasındaki veriler gizli fuhuş denetimlerinin arttığını, ancak
bu denetimler sonucunda mevzuatın gereğinin yapılarak, gizli fuhuş yapanların yasal
sınırlar içinde çalışmalarının sağlanmadığını göstermektedir. Emniyet güçlerinin
baskınları sonucunda belirli sayıda gizli fuhuş yeri kapatılmakta ve hakkında işlem
yapılanlardan sadece belirli bir bölümü CYBE muayenelerine gönderilmektedir. Gizli
fuhşun yasal sınırlara çekilmesinin sınırlandırılmasının bir idari tutum olarak
benimsendiği bir ortamda, gizli fuhuş yerlerinin sınırlandırılması amacıyla baskınlar
yapılması çok anlamı değildir. Nasılsa bu yerler tekrar başka biçimlerde etkinliklerine
devam etmenin bir yolunu bulabileceklerdir. Emniyet güçleri bakımından bu durum
33

Erdal Kılınç, Milliyet; http://www.milliyet.com.tr/10-ayda-2-bin-kadina-fuhustangozalti/yasam/haberdetay/17.11.2010/1315183/default.htm Erişim 25 Ocak 2011.
34
http://www.bursa.pol.tr/hy_makale_detay.asp?ID=20 Erişim 23 Ocak 2011.
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kısır ve bezdirici bir döngüyü ifade etmektedir. Muhtemelen aynı kişilerin işlettikleri
farklı mekanlara defalarca baskınlar yapılmakta, ancak yine aynı kişiler farklı
mekanlarda eylemlerine devam etmektedir. Denetimlerin sadece gizli fuhuş yapılan
yerleri baskı altında tutma işlevi bulunmaktadır. Benzer biçimde tescil edilmedikleri
sürece gizli fuhuştan yakalananların sadece bir kez muayeneye sevk edilmiş
olmalarının da CYBE’lerin önlenmesi bakımından ne kadar etkili olabileceği
tartışılabilir. Düzenleyici mevzuatın temel amaçlarından biri gizli fuhşun yasal hale
getirilerek CYBE’lerin önlenmesidir ve bu amacın yeterince gözetildiğini
söyleyebilmek mümkün değildir.
2. Cezalandırıcı Yasaların Uygulanmasında Sorunlar
Ceza Kanununun fuhuşla ilgili hükümleri, seks işçiliğinin cezalandırılmasını
değil; küçüklerin korunması, fuhşa teşvik ve zorlama, yer temini ve fuhuş aracılığıyla
sömürü benzeri eylemlerin cezalandırılmasını amaçlar. Bununla birlikte Ceza Kanunu
ve Kabahatler Kanunu gizli fuhşun baskı altında tutulması ve seks işçilerinin
cezalandırılması amacıyla da kullanılabilmektedir.
(a) İstatistikler
Türk Ceza Kanunu’nda fuhuşla ilgili suç niteliğindeki eylemler kapsamında
haklarında dava açılan bireylerle ilgili 2005-2008 yılları arasındaki veriler aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Tablo 4.5: İnsan Ticareti ve Fuhuşla ilgili Suçlar Nedeniyle
Hakkında Dava Açılanlar

2005
*
1901

İnsan Ticareti (80. Madde)
Fuhuş (227. Madde)

2006
60
1 896

2007
134
2172

2008
110
2701

* Veri Yok. Kaynak: Adalet Bakanlığı 2010

Sömürü, şiddet ve rıza olmaksızın fuhşa zorlama ile ilgili olarak emniyet
güçlerinin suçun saptanması ve cezalandırılmasına yönelik çalışmalarının yıllara
göre arttığı belirgindir. Bununla birlikte insan ticareti suçu için aynı saptamayı yapmak
mümkün görülmemektedir. Kesin verilerin yayınlanmamış olması ile birlikte 2009
yılından itibaren insan ticareti suçu ile mücadele konusunda ülke genelinde bir
duraklama dönemine girildiğinden bahsetmek mümkündür. Her ne kadar insan
tacirlerinin cezalandırılması konusunda raporun yazılması aşamasında 2009 ve 2010
yıllarına ait kesin veri elde edilememiş olsa da, İKGV’nin sığınma evinde hizmet
sunulan mağdurların sayısında söz konusu yıllarda önemli azalmalar gözlenmiş
olması, bu konuda bir gösterge olarak değerlendirilmektedir.
Diğer yönden fuhşa “teşvik ve tahrik” suçlarında Türkiye genelinde bölgelere
göre farklılıklar gözlenmektedir. Aşağıdaki alıntı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim
Daire Başkanlığı görevlilerinden Başkomiser Ali Erkan Alaç’ın araştırmasından35
yapılmıştır ve yasal fuhuş mekanlarının bulunduğu iller ile bulunmayan illerdeki suç
35

Ali Erkan Alaç, Türkiye’de Suç ve Suç İstatistikleri Üzerine Bir Araştırma, Asayiş Daire Başkanlığı Web
Sayfası, Giriş: 2010.
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oranlarının karşılaştırılması bakımından önemlidir. Bu konuda farklı bakış açılarına
göre değişik yorumlar yapılması mümkündür.
100 000 kişiye düşen suç oranı baz alındığında fuhuşa teşvik ve
tahrik suçlarında ülke ortalaması 7,5 tir.
100 000 kişiye düşen suç oranı baz alındığında en fazla fuhuş
olaylarının görüldüğü il 38,9 ile Iğdır’dır. Iğdır’ın bu yönde en
fazla suç ortalamasına sahip olması bu işin Iğdır’da yasal
yollardan yapılmasına imkan olmaması ve özellikle bölgede iklim
dolayısıyla tarımsal üretim fazla olduğundan bu bölgeye gelen
geçici işcilerin fuhuş söktörünü canlandırmalarıdır. Aynı gerekçe
özellikle Çukurova bölgesi açısından da düşünülebilir ancak bu
bölgede bulunan Adana ve Mersinde yasal yollardan gidermesi
mümkündür..
Diğer taraftan fuhuşa teşvik ve tahrik suçunun en fazla
görüldüğü il 22,5 oran ile Artvin’dir. Hiç şüphesiz ki Artvin’de
fuhuş suçunun çok fazla görülmesinin birinci nedeni ‘Nataşa’
olarak nitelendirilen ve Doğu sınır kapısından giren hayat
kadınlarıdır. Her yıl yüzlerce Nataşa fuhuş suçundan dolayı sınır
dışı edilmesine rağmen farklı kimlik altında, farklı pasaportlar ile
tekrar yurdumuza girmektedir. Özellikle Artvin ilimizin sınıra
yakın olması Fuhuş olaylarının sıkça görülmesine neden
olmaktadır.
Fuhuş olaylarında, özellikle yasal yönden genelev, birleşme evi
gibi mekanların bulunduğu illerde az, olmadığı yerlerde çokca
görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Örneğin birbirine komşu Bursa ve
Yalova ilerinde Fuhuş suçunun çak farlılık arz ettiği
görülmektedir. Şöyle ki büyük bir genel eve sahip Bursa’da
fuhuş suçu her 100.000 kişide 3,6 iken bu oran hemen hemen
aynı kültüre ve yapıya sahip Yalova’da 17,3 dür . Yalova’da
genelev bulunmamaktadır.
Diğer taraftan özellikle Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu
illerinde fuhuşa teşvik ve tahrik suçunun çok az görüldüğü
gözlenmektedir. Bunun nedenlerinden biri erkeklerin ikinci,
üçüncü, dördüncü evliliklerini kolaylıkla yapabilmeleridir. Diğer
taraftan fuhuş yapan kadına toplumsal ahlak açısından bu
bölgede son derece ters bakılmaktadır.
Fuhuşa teşvik ve tahrik suçunun en az görüldüğü iller “0” oran ile
Ağrı, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş,
Tunceli, Şırnak, Batman’dır.
Fuhuşa teşvik ve tahrik suçu Antalya, Artvin, Aydın, Çorum,
Denizli, Erzincan, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kars, Rize,
Samsun, Tekirdağ, Ardahan, Iğdır ve Yalova illerinde
ortalamanın üzerindedir.

(b) Amacı Dışında Kullanım
Her ne kadar veriler Ceza Kanunu’nda fuhuş suçlarıyla ilgili açılan davalarla
bir artışı ve bu suçla mücadelede bir ilerlemeyi gösteriyor gibi olsa da hakkında dava
açılanlar arasında önemli bir oranda fuhuş yapanların kendilerinin de olması bu
konuda farklı yorumları beraberinde getirebilmektedir. Bir çok olayda dava konusu
91

olan eylem, seks işçilerinin Ceza Kanunu’na göre suç unsuru oluşturmayacak
biçimde bir araya gelerek fuhuş yaptıkları mekanların basılması ve seks işçilerinin bir
bölümünün yer temin etmek, fuhşa teşvik etmek, fuhşa zorlamak, fuhuş aracılığıyla
başkasının kazancını sömürmek benzeri eylemler nedeniyle soruşturmaya
uğramasıdır. Benzer biçimde baskın yapılan mekanların bazılarında ev sahibi
konumunda olan kişi eski bir seks işçisidir ve artık çalışamayacak durumda ve yoksul
olduğu için çoğu zaman kirasını ödeyemediği evini seks işçilerine açmış olan bir
kadın veya transgender bireydir. Bazen evlerde aracılık etmekle suçlananlar aynı
niteliklerde boğaz tokluğuna temizlik veya düzeni sağlayan yoksul kişiler olabilir.
EK A’da ayrıntılı olarak listelenen Kabahatler Kanunu başta olmak üzere diğer
yasalar, çoğu kez amaçları dışında seks işçiliğini denetim altında tutmak ve seks
işçilerine baskı amacı ile kullanılabilmektedir. Türkiye’deki düzenleyici mevzuatın
temel amaçlarından biri toplumu fuhşun olumsuz etkilerinden korumak ve bu amaçla
gizli fuhşu yasal alanda denetim altında tutmaktır. Bu amaca aykırı olarak
uygulamada mevzuatın cezalandırıcı unsurları ve uygulamaları ön plana çıkartılarak,
mevzuata uygulamada önleyici ve bir ölçüde de yasaklayıcı bir özellik
kazandırılmaktadır. Yasaklayıcı mevzuat, fuhşu sonlandıracak toplumsal koşullar
oluşturulmadığında çoğu kez fuhuş alanının koşullarını zorlaştırır; gizli fuhuş sömürü,
şiddet ve zorlamanın daha ağır koşullarının hüküm sürdüğü bir alan haline gelebilir.
3. Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsünün Önlenmesi
Çocukların ticari cinsel sömürü aracı olarak fuhuş sektöründe şiddete
uğramaları son zamanlarda medyada sık olarak gündeme gelen bir konudur ve başta
sivil toplum kuruluşları olmak üzere çeşitli kuruluşların öncelikli konusu haline
gelmiştir. Kesin boyutları hakkında yeterli bilgi bulunmamasına rağmen medyada
Türkiye’nin hemen her bölgesinden çocukların fuhuş alanında sömürüldüğüne dair
haberlere giderek daha fazla yer verilmesi, konunun öneminin bir göstergesi
sayılmalıdır. Ceza Kanunu’nda küçükleri fuhuştan koruyan düzenlemelerin yer alması
çok olumludur ancak bu düzenlemeler suç olan eylemleri cezalandırmak amaçlıdır.
Türkiye’de çocuk fuhşunun engellenmesini ve cezalandırılmasını amaçlayan uluslar
arası mevzuat yürürlüktedir ancak bu suç türünün oluşmasını engelleyecek ve
sonlandıracak toplumsal yapılanma henüz çok yetersizdir. Risk altındaki çocuklara
yönelik koruyucu çalışmaların yetersizliği yanı sıra, mağdurlara yönelik destek ve
koruma hizmetlerinin de yeterli olmduğundan bahsetmek mümkün değildir.
Siirt’te meydana gelen iki çocuğun mağdur edilmesiyle gündeme gelen bir olay
nedeniyle TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun hazırladığı rapordaki
ifadeler ilgi çekicidir.
Özellikle iki mağdurenin yaklaşık iki yıldır okul müdür yardımcısı
ve halktan bazı kimseler ile yaşadığı iddia edilen olayların şu
ana kadar gün yüzüne çıkarılamayıp gizli kalmasında ve gerekli
önlemlerin alınmamasında okul idaresi ile birlikte okulda görev
yapan tüm öğretmenlerin sorumluluğu vardır. Gerek aile gerekse
mağdureler ile sağlıklı bir iletişim kurulmaması, ailenin
özensizliği kadar okulun da takipte yetersiz, ilgisiz ve isteksiz
davranması, yaptığı şeylerin anlam ve sonuçlarını henüz tam
olarak kavrayamayan ve çevresinden gelecek tehlikelere karşı
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aile ve okul savunmasından yoksun kalan çocukların yanlış
eğilimlere yönelmesine sebebiyet verebilmektedir.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan okul irtibat
görevlilerinin daha işlevsel çalışması. bazı uygulamalarda
formalitelerin dışına çıkılarak yapılan işin içinin doldurulması
gerekmektedir. Kolluğun önleyici hizmetlere de önem vermesi bu
tür olayları hem engelleyecek hem de caydırıcılığı sağlayacaktır.
Fonksiyonellik açısından benzer durum Zührevi Hastalıklar ve
Fuhuşla Mücadele Komisyonu için de geçerlidir. Şekli olarak
kurulan ama hiç toplanmayıp görevini yapmayan bir komisyon
bulunmaktadır. Bu komisyonun da önleyici görevi olduğu
unutulmamalı, bir an önce çalıştırılmaya başlanmalıdır.
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BÖLÜM BEŞ:
FUHUŞ MEVZUATININ SEKS İŞÇİLERİNE VE
TOPLUMA ETKİSİ
Bir önceki bölümde ayrıntılı olarak incelenmiş olan fuhuş konusundaki
mevzuatın ve uygulanma biçiminin, seks işçileri ve toplumun sağlığı ve güvenliğine
yönelik olumlu ve olumsuz etkileri bu bölümde ele alınacaktır. Mevzuatın izin verdiği
yasal fuhuş alanının idari uygulamalarla sınırlandırılıyor olması ve bu durumun
etkilerinin saptanmasındaki güçlük bu konuda değerlendirme yapmanın önündeki en
önemli kısıtlılıktır. Yaptıkları iş ceza hukuku yönünden doğrudan kovuşturmayı
gerektirecek bir özellik taşımasa da seks işçilerinin gizli fuhuş alanında herhangi bir
yaptırıma uğramadan fuhuş yapmaları neredeyse olanaksızdır ve bu durum onların
güvenliği ve sağlığını olumsuz etkilemektedir. Seks işçileri gizli fuhuş yapmalarına
olanak sağlayan örgütlü çetelerin ağlarına yakalanabilmekte, sağlıksız ve güvenli
olmayan koşullarda fuhuş yapmaya zorlanabilmekte, sağlık ve sosyal destek
hizmetlerine ulaşmalarının kısıtlı olduğu tecrit edilmiş mekanlarda çalışmaktadırlar.
A. FUHUŞ MEVZUATININ OLUMSUZ ETKİLERİ
Yürürlükteki düzenleyici mevzuatın en temel bileşeni olan “Genel Kadınlar ve
Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi
Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü” nün seks işçilerinin yaşamına olumsuz etkisi, içerdiği
insan hakları ve temel özgürlüklere aykırı unsurların sonucu olduğu kadar, mevzuatın
gereklerinin idare tarafından yeterince yerine getirilmemesinin de bir sonucudur.
Diğer yönden fuhuş mevzuatının cezalandırıcı unsurları, sömürü ve şiddete açık bir
pazar oluşturarak, cinsel hizmet sunanların gizli ve izole edilmiş koşullarda
çalışmasına neden olmakta; seks işçilerinin sağlık ve sosyal hizmetlere erişimini
kısıtlayarak seks işçilerinin güvenliklerini ve sağlıklarını tehdit etmektedir.
1. Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü
Bir paradoks olarak değerlendirilebilecek olsa da Tüzüğün hem
uygulanmasının hem de uygulanmasının sınırlandırılmasının olumsuz etkilerinden
aynı anda bahsetmek mümkündür. Bir önceki bölümde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi
“Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden
Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü” çağdaş insan hakları ve temel
özgürlükler bağlamında pek çok sorunu barındıran bir düzenlemedir. Tüzük
gereğince, fuhuşla mücadele komisyonlarının fuhşu ihtiyat haline getirdiğine kanaat
getirdiği gizli fuhuş yapan kadınlar, rızalarına bakılmaksızın genelevlerde
çalıştırılmak üzere tescil edilirler. Tescil edilmenin, “vesikalı olmak” veya toplum
içinde artık “namuslu” olmamak anlamına gelebileceği, Tüzüğün kapsamında da
çeşitli yerlerde belirtilmiştir. Kadın seks işçilerinin önemli bir çoğunluğu için tescil
edilmek, ruhsal açıdan bir travmadır ve bu travma aynı zamanda seks işçisinin bir
daha “namuslu” yaşama dönmesini engellemek için de çok sık kullanılır. Tescil
edilerek vesikalı hale gelen “genel kadın” lar genelevlerde yaşamak ve çalışmak
zorundadır ve bu durumun ruh sağlıkları yönünden sakıncalı olabileceği ileri
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sürülebilir. Çarşıya gitmek için bile izin almak durumunda olan kadınların
işverenleriyle ilişkisi zamanla kölelik biçimini alabilir. Kadınlar çoğu kez borç tuzağına
düşürülerek ekonomik olarak bağımlı hale getirilir, çalışmak istemeyen kadınlara
şiddet uygulanabilir ve kadın ne kadar yoğun çalışsa da borcunu bir türlü ödeyemez.
Özetlemek gerekirse Tüzük, yasal fuhuş alanını düzenlerken bir ölçüde kadınların bir
sömürü düzeninin içine girmesine de neden olmakta ve bu düzenin kadının aleyhine
olabilecek işleyişi için önlem getirmemektedir.
Diğer yönden pek çok seks işçisi kadın için genelevde çalışmak güvenlik
açısından olumlu özellikler taşıyabilmektedir. Yasal olarak resmi kurumların
denetiminde olan genelevler, özellikle son yıllarda seks işçileri için tercih edilen
mekanlar haline gelmiştir ve pek çok seks işçisi, genel kadın olmak için müracaat
etmektedir. Ne var ki genelev sayısında bir artış olmadığı gibi, illerin çoğunda yeni
tescil işlemleri sınırlandırılmış hatta durdurulmuştur. İdarenin yasal fuhuş alanını
sınırlandırma tutumu seks işçilerini gizli fuhşa yönlendirmekte, daha doğrusu yasal
fuhuş alanında çalışmalarına izin verilmeyen seks işçileri gizli fuhuş alanında
çalışmaya zorlanmaktadır. Bu durum seks işçilerinin örgütlü fuhuş çeteleri dahil
olmak üzere aracılar tarafından sömürülmesi, aracılar veya müşteriler tarafından
şiddete uğraması anlamına gelmektedir.
Gizli fuhşun artmasına neden olabilecek biçimde yasal fuhuş alanının
sınırlandırılması, CYBE’lerin yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Tüzüğün düzenlediği
genel kadın muayeneleri her ne kadar uygulanma biçimleri ve etkileri yönünden
tartışılabilir olsa da bir ölçüde hastalıkların seks işçileri arasında ve toplumda
yaygınlaşmasını engellemektedir. Her ne kadar kondom kullanımı yüksek değilse de
genelevlerde kadınlar daha fazla risk taşıyan anal ilişki benzeri cinsel davranışlara
girmemek konusunda daha fazla pazarlık şansına sahiptir. Haftada iki kez yapılan
CYBE muayeneleri tedavi edilebilir hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamakta
ve bu durum HIV ve Hepatit gibi viral enfeksiyonlar için bir ölçüde önleyici
olabilmektedir. Gizli fuhuş alanında güvenlik, sadece polis baskınlarından kaçabilme
anlamına gelir ve sağlık sadece hasta olup müşteriye hizmet sunamama bağlamında
önemlidir. Gizli fuhuş alanında sivil toplum kuruluşlarının çalışma yapması ve güvenli
cinsel davranışın yaygınlaşması ve kondom kullanımının artmasına yönelik
etkinliklerde bulunması daha zordur. Her ne kadar sivil toplum kuruluşlarının
genelevlerde çalışmalar yapması fuhuşla mücadele komisyonları tarafından çoğu kez
desteklenmese de sivil toplum kuruluşları genelevlerde çalışan kadınlara daha kolay
ulaşabilmektedir.
Tüzük kapsamında fuhuşla mücadele komisyonlarına ve kolluğa gizli fuhşu
yasal alana çekme görevi verilmiştir. Bu görev gizli fuhuş yerlerinin saptanması,
kapatılması, yeniden faaliyette bulunmalarının engellenmesi benzeri yetkileri
içermesinin yanı sıra yeni genelevlerin açılması ve fuhşu “ihtiyat” haline getiren
kadınların tescil edilerek düzenli sağlık kontrollerinin sağlanmasını da kapsar. Tescil
işlemleri son yıllarda giderek daha belirginleşen biçimde sınırlandırmakta, diğer
yönden gizli fuhuş denetimleri süreklilik göstermekte hatta zaman zaman artış
gösterebilmektedir. Çeşitli etkenler nedeniyle fuhuş alanındaki genişlemeye bağlı
olarak gizli fuhuş alanına yönelik denetim girişimleri, toplumdan gelen baskının da
etkisiyle giderek gizli fuhuş alanını baskı altına almak, hatta fuhşu sonlandırmak
niteliğini kazanmıştır. Fuhuş yapmanın veya fuhuş için kamusal alanda pazarlık
etmek veya iletişimde bulunmanın suç sayılmadığı ülkemizde Tüzük, amacının
haricinde fuhşun sonlandırılmasının bir aracı olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar
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hapis cezası yaptırımı olmamasına karşın baskınlar sonucunda para cezası, zorunlu
muayeneye sevk nedeniyle çalışamama ve fuhuş yapılan mekanların ve müşterilerin
kaybı söz konusudur. Bu tür yaptırımlardan kaçınmak amacıyla seks işçileri güvenlik
güçlerinin ulaşmalarının zor olduğu tecrit edilmiş yerlerde çalışmak zorunda
kalmakta, bu tür yerlerde çalışabilmek için yasadışı bir örgütün desteğine gereksinim
duyabilmekte ve bunların sonucunda sömürünün, şiddetin egemen olduğu bir
ortamda zorla çalıştırılmaları söz konusu olabilmektedir.
(a) Gizlilik ve Tecrit
Seks işçilerinin yaptıkları işi emniyet güçlerinin ulaşmasının zor olduğu
mekanlarda ve koşullarda gizli olarak sürdürmek zorunda kalmaları ve aynı zamanda
güvenliklerini sağlamaya çalışmaları diğer bir paradoksa işaret eder. Tecrit edilmiş
alanlarda çalışmak polisin ve toplumun dikkatini daha az çekmekte ancak aynı
zamanda tehlikeli olabilecek müşterilerin de ilgisini çekebilmektedir. Polis
baskınlarından uzak bir yerde çalışmak, saldırı ve şiddet vakalarındaki artışı da
beraberinde getirmektedir. Yapmakta oldukları iş nedeniyle zaten şiddet riski altında
olan seks işçilerinin tecrit edilmiş mekanlarda işlerini yapmaya zorlanmaları,
kendilerine koruma sağlayabilecek hizmetlere ulaşımlarını güçleştirmekte,
müşterilerin ise kimliklerini ve niyetlerini belli etmeden kendilerine ulaşmalarına
olanak sağlamaktadır. Bu alanlarda seks işçileri kolayca saldırı, hırsızlık, tecavüz
hatta cinayet suçlarının kurbanları haline gelebilmektedir.
Son yıllarda seks işçilerine yönelik şiddet olaylarının giderek artan biçimde
gündeme geldiğinden bahsetmek mümkündür. Türkiye’de namus cinayetleri olarak
da adlandırılan ve son yıllarda nefret cinayetleri olarak adlandırılan cinayetlerin bir
bölümü seks işçiliği ile ilgilidir. Transgender seks işçileri nefret cinayetlerinin önemli
bir hedefidir. 1 Aralık 2009 tarihli Radikal Gazetesinde Ulaş Tosun imzalı haberde
Ocak 2007 ve Ekim 2009 tarihleri arasında öldürülen travestilerin sayısı 30 olarak
bildirilmiştir. Transgender seks işçilerini öldürenlerin haksız olarak tahrik edildiklerini
ileri sürerek ağır ceza almaktan kaçınmaları yaygın bir savunma biçimi halini almıştır:
“XX ile uzun süredir görüşüyorduk. Olay günü tekrar evine gittim.
Bir tane bira içtim. Kendisiyle cinsel ilişkiye girdim. Sonra o
benimle ilişki istedi. Kabul etmedim. Aramızda tartışma çıktı.
Küfür edince çıldırdım. Elime geçirdiğim bıçakla iki yerine
sapladığımı hatırlıyorum. Sonrasını bilmiyorum. Elimi kesmişim.
Evde bulunan laptop, cep telefonları ve bazı ziynet eşyasını
alarak kaçtım.” 22 Eylül 2010, Yeni Bursa Gazetesi

Cinayetler hırsızlık amacıyla da gündeme gelebilir ve bu durum büyük ölçüde
tek başına, sosyal destekten uzak ve izole koşullarda çalışmakla ilgilidir.
Ankara polisi, güzelliği nedeniyle arkadaşlarının “Cindy” lakabını
taktığı travesti XX’i (26), bilgisayarının başında 43 kez
bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu.
23 Mayıs’taki vahşetin ardından harekete geçen dedektifler,
cinayetten birkaç dakika önce XX’le birlikte olan diş hekimi
B.O.’yu gözaltına aldı. B.O., “Ben çıkarken evde 1.90 cm
boyunda, uzun burunlu bir erkeği gördüm. O bekliyordu” dedi.
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Bu eşkal üzerine, sık sık XX’le birlikte olan, internet sitesi
tasarımı yapan Murat O.G. (25) bir arkadaşının evinde
yakalandı. Cinayeti itiraf ederek tutuklanan şüpheli şunları
anlattı: “Cindy bana günde ortalama 2 bin lira kazandığını
söylüyordu. Benim de kredi kartlarına yaklaşık 15 bin lira borcum
vardı. Bunalıma girince plan yaptım. Cindy’yi arayıp internet
sitesi için değişik fikirlerim olduğunu söyledim. 400 lira
karşılığında sitesini yenileyeceğimi anlattım. Bana, ‘Para
veremem’ deyince, ‘İki kez birlikte olur, ödeşiriz’ dedim. Kabul
etti ve evine çağırdı. Bilgisayarı açarken yanımdaki bıçağı sırtına
sapladım. ‘Ne yapıyorsun?’ diye bağırdı. Bıçağı kaç kez
sapladığımı hatırlamıyorum. Boğazını kestikten sonra Cindy’nin
bir şortunu giyip havluyla kanları temizledim. Çekmecedeki bin
lirayı alarak kanlı elbiseleri bir torbaya koydum ve evden
ayrıldım.” 29 Mayıs 2009, Hürriyet

Seks işçileri bir arada yaşadıklarında ve çalıştıklarında genellikle riskli
müşteriler hakkındaki deneyimlerini birbirlerine aktararak, müşterilerle ilgili riskleri
birlikte değerlendirerek şiddete karşı kendilerini bir ölçüde koruyabilmektedir. Diğer
yönden risk oluşturabilecek müşterilerin seks işçilerinin bir arada çalıştığı yerlere
gelme olasılıkları, tanınma veya diğer seks işçilerinin müdahale etme olanakları
nedeniyle daha azalmaktadır.
Seks işçileri kendilerini polis baskınlarından uzaklaştıracak tecrit edilmiş
yerlerde çalışmaya bireysel olarak zorlanmalarının yanı sıra kendilerini baskınlardan
koruyabilecek kişilerin desteğini almak zorunda da kalabilirler. Seks işçileri bu
durumda gelirinin önemli bir bölümünü bu kişilerle paylaşmak zorundadır. Hatta tecrit
edilmenin çok ileri boyutlara ulaştığı koşullarda örgütlü çeteler haline gelebilen bu
kişiler seks işçisinin tüm kazancına el koymakta, şiddet uygulayabilmekte ve zorla
çalıştırılmasında bir sakınca görmeyebilmektedirler. Bu anlamda seks işçiliğinin baskı
altında tutulmasının örgütlü suç çetelerinin kurumsallaşmasında ve etkilerinin
artmasında rolü olduğundan bahsedilebilir.
Bu konuda önemli olarak değerlendirilebilecek diğer bir olgu, seks işçilerinin
giderek daha artan biçimde internet olanaklarını kullanarak ya da cep telefonları
aracılığıyla müşterilerine ulaşmalarıdır. Benzer nedenlerle gündeme gelen ve fuhuş
sektörünün dinamiğinde köklü değişikliklere neden olan bu teknolojik olgu, Türkiye’de
ve dünyada incelenmeye değer bir konudur. İlk bakışta internet ortamında müşteri
bulmanın sokakta veya evlerde müşteri beklemeye bir alternatif olduğu ileri sürülebilir
ve bu çalışma biçiminin seks işçisi üzerindeki baskıyı azaltacağından ya da aracıları
ortadan kaldırarak seks işçilerinin sömürülmesini engelleyeceğinden bahsedilebilir.
Ne var ki seks işçileri yeni teknolojik olanakları kullanarak her ne kadar üzerlerindeki
baskıyı hafifletiyor olarak görülseler de, bu çalışma biçimi diğer yönden onları
yalnızlığa itmekte, toplumsal destek mekanizmalarından yararlanmalarını
engellemekte ve sonuç olarak şiddete daha açık bir konuma itmektedir.
(b) Baskınlar Nedeniyle Sık Yer Değiştirme
Sokakta ya da gizli fuhuş yapılan yerlerde çalışan seks işçilerinin baskın
olasılığını azaltmak amacıyla sık yer değiştirmesi seks işçilerinin komşulardan veya
çalışma arkadaşlarından oluşabilen destek gruplarından uzaklaşması ile
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sonlanabilmektedir. Bu desteğin yokluğunda seks işçisinin güvenliği ve sağlığı risk
altına girebilir. Seks işçisi kendisine yabancı olan bölgede çalıştığında ayrımcılık ve
dışlanmaya maruz kalması daha olasıdır ve yardım istediğinde çok az kişi kendisine
destek olabilecektir.
(c) Müşterileri Değerlendirme
Seks işçileri için müşteri bulma ve pazarlık aşaması oldukça önemlidir. Müşteri
bulma aşamasında değerlendirme ve seçim yapma olanağı olan seks işçileri daha az
şiddete uğrarlar. Sokakta veya evlerde yakalanmak korkusuyla çalışan seks
işçilerinin genellikle müşteri seçme ve müşterilerle pazarlık yapma şansları çok
kısıtlıdır. Yakalanma endişesiyle ve baskı altında çalışan seks işçileri, müşterileri ile
pazarlıklarını kısa tutmak zorundadır. Bu durum onların müşterileri hakkında risk
değerlendirmesi yapma olanaklarını da kısıtlar. Seks işçilerinin toplu halde çalıştıkları
mekanlarda müşteriler üzerinde denetim sahibi olmaları daha kolaydır. Yapılan
baskınlar sonucu izole koşullarda ve farklı mekanlarda sosyal çevre desteğinden
uzak olarak fuhuş yapmak zorunda kalan seks işçileri sömürü, şiddet ve zor
kullanmaya daha açıktırlar.
2. Türk Ceza Kanunu Madde 227: Fuhuş için Yer Temin Etmek
Türk Ceza Kanunu fuhuş için yer temin etmeyi hapisle cezalandırmaktadır.
Ceza yasasında suçun konusu olan eylem ayrıntılı olarak tanımlanmadığı için gizli
fuhuş şüphesiyle baskın yapılan mekanlardaki herhangi bir kişi fuhuş için yer temin
ettiği gerekçesiyle mahkemeye sevk edilebilir. Bazen bu kişi müşterinin kendisi de
olabilmektedir:
Benim başıma gelen bir olay var...1,5 ay önce bir hayat kadını
ile arkadaşın evinde beraber oldum (arkadaş o esnada evde
değildi)...evde iki arkadaşım da vardı. Onlar da başka bayan
aradılar ama henüz onların aradıkları bayanlar gelmeden İhbar
sonucu eve polis geldi ve bizi karakola götürdüler. İki arkadaşım
bu kadınla beraber olmadılar ve ifadelerinde de bunu belirttiler.
Kadın da aynı yönde ifade verdi. Daha doğrusu polisler 'bu iş
suç değil sadece ifadelerinizi alıp bırakacağız dediler ve biz de
imzalayıp çıktık. Bir ay sonra arkadaşın evi (ortak bir
arkadaşımızın eviydi) mühürlendi. Geçen hafta da bana
mahkeme kağıdı geldi 'fuhuş için yer temin etmekten mahkeme
açılmış (kamu davası). Diğer iki arkadaşım ve kadın da şahit.
Ben böyle bir suçla nasıl yargılanırım...Hayatımda ilk defa
karakolluk oldum hem de böyle utanç verici bir suçtan. Sabıkam
yok. Hiçbir suç işlemedim. Üniversite mezunu kariyer sahibi bir
adamım…36

Bazı durumlarda seks işçilerinin kendileri de fuhşa yer temin etme suçuyla
yargılanabilmektedir. Seks işçilerinin bir araya gelerek bir evi fuhuş yapmak amacıyla
kullanmaları ve aracısız çalıştıkları durumlarda emniyet güçlerinin seks işçilerinin
arasından birini fuhşa yer temin ettiği gerekçesiyle mahkemeye sevk etmesi sık
36

Hukuki Net Web Sitesi: http://www.hukuki.net/showthread.php?1397-Fuhuş-yapmak-suç-mudur, ulaşım 25
Ocak 2011
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rastlanan bir olgudur. Fuhşa yer temin etme suçuyla yargılanan, hapis ve para cezası
alan pek çok seks işçisi vardır.
Eskiden seks işçiliği yapmış ancak artık çalışamayacak durumda olan seks
işçilerinden bazıları evlerini seks işçilerine geçici olarak fuhuş amaçlı
kiralayabilmektedir. Bu seks işçilerinin genellikle tek geçim yolu evlerinde çalışan
seks işçilerinden aldıkları paydır. Deneyimli olan bu eski seks işçileri genellikle
çalışan seks işçisine güvenlik açısından son derece yararlıdır. Baskınlarda bu tür
evlerin kapatılması ve eski seks işçilerinin cezalandırılması seks işçilerinin güveliği ve
sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir.
Ceza Kanunu’nda fuhuş için yer temin edilmesinin cezalandırılmasının amacı
bir ölçüde gizli fuhşun önlenmesiyle ilgilidir ancak tescil edilmelerine izin verilmeyen
pek çok seks işçisi fuhşu gizli olarak sürdürmek zorundadır ve seks işçiliğini güvenli
olarak sürdürebilecekleri bir mekana gereksinim duyarlar. Bu mekanların polis
baskınlarıyla kapatılması ve bu yerde çalışmakta olan seks işçilerinin güvenliğini ve
sağlığını tehdit etmektedir. Gizli fuhuş kapsamında çalışıyor olsa da bu mekanlar
seks işçilerinin şiddete uğramalarını ve sömürülmelerini engelleyen, müşterileri ile
pazarlık şanslarının olduğu yerlerdir.
Gizli fuhuş yapılan yerlerde herhangi bir nedenle bulunan bir kişinin fuhşa yer
temin etmek gerekçesiyle cezalandırılabilmesi seks işçilerinin sosyal çevresini
olumsuz etkileyen bir uygulamadır. Bu kişiler seks işçisine destek sağlayan bir aile
yakını, arkadaşı veya sivil toplum kuruluşu çalışanı olabilir ve bu desteğin ortadan
kaldırılması seks işçisinin sağlığını ve güvenliğini olumsuz etkileyebilir.
3. Türk Ceza Kanunu Madde 227: Fuhuş için Aracılık Yapmak
Türk Ceza Kanunu’nda fuhuşla ilgili suç olarak tanımlanan eylemlerden bir
diğeri fuhuş için aracılık yapmaktır. Yasada ayrıca fuhşa teşvik etmek ve bunun
yolunu kolaylaştırmak da suç sayılmıştır.
TCK Madde 227 - (2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun
yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer
temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen
kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen
geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.

Teşvik sözcüğü özendirme vurgusu yapan bir sözcük olmasına karşın yasada
fuhuş yapanın kazancından yararlanılması da fuhşa teşvik kapsamında
tanımlanmıştır. Seks işçiliği tahmin edildiğinden daha organize bir iştir ve seks
işçisine işini yaparken bazı kişilerin destek vermesi veya yardım sağlaması her
zaman seks işçisinin sömürüldüğü anlamına gelmez. Müşterilerin temin edilmesi ve
iş saatlerinin ayarlanması da başlı başına bir iş haline gelebilir. Müşterilerin temininde
güvenlik unsurunu gözetecek, müşteri seçimini doğru yapacak ve seks işçisinin bu
anlamda güvenliğinin ve sağlığının korunmasını destekleyecek elemanların fuhşa
aracı olmakla suçlanarak cezalandırılması doğru değildir. Bazen taksi sürücüleri ve
otel görevlileri de seks işçilerinin güvenli müşteri bulmalarına aracılık edebilmekte ve
bu yüzden kovuşturmaya uğrayabilmektedir.
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4. Türk Ceza Kanunu Madde 227: Fuhuş Kazancından Yararlanma
Türk Ceza Kanunu’nda “fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanma”
olarak tarif edilen suç, aynı zamanda fuhşa teşvik olarak da değerlendirilmiştir. Seks
işçileri daha önceki başlıklarda da belirtildiği gibi, işlerini yaparken pek çok kişinin
desteğine gereksinim duyarlar ve bu kişilerin seks işçisinin kazancından pay almaları
doğaldır. Çalışma saatleri diğer çalışanlardan farklı olan seks işçileri, gündelik
yaşamlarını sürdürebilmek, bazen çocuklarına veya yakınlarına bakım sağlamak,
resmi işlemlerini yürütmek ya da temizlik işlerini yaptırmak benzeri gerekçelerle ücret
karşılığında başka insanları yanında çalıştırırlar. Bu kişilerin durumu seks işçisini
sömüren, şiddet uygulayan ve zorla çalışmasına neden olan kişilerden farklıdır. Ne
var ki Ceza Kanunu ayrım yapmaksızın “fuhşa sürüklenen kişinin kazancından
yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması” eylemini suç olarak
değerlendirmiştir. Yapılan baskınlarda fuhşa sürüklenen kişinin kazancından
yararlanmak gerekçesiyle kovuşturmaya uğrayan kişi artık çalışamayacak durumda
olan eski bir seks işçisi olabildiği gibi, seks işçisinin kendisine destek olan bir yakını,
arkadaşı veya sıradan bir kişi de olabilir. Seks işçisinin yanında çalışan kişiler seks
işçileri için bir toplumsal destek ağı oluşturabildikleri gibi, müşterilerin seçimi ve
dolayısıyla muhtemel bir şiddetin önlemesi konusunda seks işçisine yarar
sağlayabilirler. Seks işçisinin kazancını paylaşan tüm kişilere yönelik ceza yasası
uygulaması seks işçilerini bu destekten mahrum bırakmaktadır.
5. Mevzuatın Diğer Etkileri
Seks işçilerinden bazıları için fuhuş nedeniyle haklarında işlem yapılması,
çocuklarının velayetini kaybetmek, işinden olmak, damgalanmak ve yaşamlarının
sonuna kadar fuhuş damgasını taşımanın acılarını yaşamak anlamına gelir. Özellikle
kadın seks işçileri bu damgalanmanın etkilerini ömür buyu taşırlar. Bir kez
damgalandıklarında seks işçisinin tüm yaşamı değişir, insanlara ve kurumlara
güvenini kaybeder ve daha fazla şiddet, taciz ve sömürüye açık hale gelebilir. Bu tür
bir damgalanmanın etkilerinden çekinen seks işçileri, genellikle kendilerine yöneltilen
şiddeti güvenlik güçlerine dahi haber vermez. Seks işçisi olduğu anlaşıldığında
insanların sorunuyla ilgilenmeyeceğini ve bir kez daha aşağılanacağını düşünür.
Sürekli polisten kaçtığı için onları kendisine yardım edecek olan insanlardan çok
cezalandıracak insanlar olarak algılar. Seks işçisinin bu algısını doğrulayacak tutum
ve davranışlara sık rastlanması da düşündürücüdür. Seks işçisi şiddete uğradığında
genellikle işlerinin bir parçası olduğu düşünülerek duyarsızlık gösterilebilir. Benzer
biçimde seks işçisinin tecavüze uğrayıp uğrayamayacağı sürekli gündeme gelen bir
tartışmadır. Bu tutum ve davranışlar önyargıların ürünüdür ve seks işçilerine yönelik
medya haberlerinin de desteğiyle sürekli yeniden üretilmektedir.
Fuhuş nedeniyle işlem yapılmasının veya ceza almanın diğer olumsuz bir
etkisi adli kayıtlarla ilgilidir. Bu konu daha önceki bölümde ayrıntılı biçimde ele
alınmıştır.
Son olarak ceza yasası ve kabahatler kanunu başta olmak üzere seks
işçilerine verilen para cezaları seks işçilerinin ekonomik durumlarını önemli ölçüde
etkilemektedir. Gizli fuhşun sınırlandırılması ve baskı altına alınması amacıyla
uygulanan ve toplumun seks işçiliğinden olumsuz etkilenmesini hedefleyen bu
cezalar transgender seks işçilerini daha fazla etkilemektedir. Pek çok seks işçisi
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cezalarını ödeyememekte, itirazlarını zamanında yapmamakta ve cezaları katlanarak
artmaktadır. Cezalarının ödenemez hale gelmesiyle hapse giren seks işçilerinin
sayısı azımsanmayacak boyutlardadır.
B. DÜZENLEYİCİ MEVZUATIN OLUMLU YÖNLERİ
1. Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü
Ülkemizdeki düzenleyici fuhuş mevzuatının olumsuz yönleri olduğu kadar
olumlu yönleri de bulunmaktadır. Ayrıca mevzuatın uygulanmasının kısıtlanıyor
olmasının da olumlu yönleri olduğu kadar, uygulanmasının sınırlandırılmasının da
olumsuz yönlerinden bahsetmek mümkündür.
Genelevler seks işçileri için yasadışı çalışma koşullarına göre daha güvenli
yerlerdir. Sınırlı da olsa genelevlerin girişi polis denetimindedir ve genelevlere girişte
müşterilerle ilgili ilk risk değerlendirmesini polis yapar. Bu denetim seks işçilerinin
güvenliği ve sağlığı açısından çok olumludur.
Genelevlerde niteliği konusunda farklı görüşler öne sürülüyor olsa da düzenli
sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Her ne kadar önleyici çalışmalara ağırlık verilmiyor
olsa da zorunlu CYBE muayenelerinin kapsamında yapılan tetkiklerde özellikle
bakteriyel CYBE’lerin erken tanısı ve tedavisi sağlanmakta ve kadınların çalışması
engellenmektedir. Etik yönden halk sağlığı yararı gözetilerek gerekçelendiren bu
muayeneler sonucunda, her ne kadar elde karşılaştırmalı bir veri bulunmasa da,
genelevlerde çalışan kadınlarda ve müşterilerinde CYBE’lerin görülme sıklığının gizli
fuhuş alanına bakışla daha düşük olduğu ileri sürülebilir. Pembe Hayat ve İKGV
tarafından Ankara ve İstanbul’da yapılan değerlendirmelerde kadın seks işçileri
arasında HIV vakasına rastlanmamıştır.
İstanbul’da genelevde çalışan kadınlarla Kadın Kapısı’nda yapılan
görüşmelerde genelevlerin niteliklerinin son yıllarda önemli ölçüde değiştiği
gözlenmektedir. Kadınlar önceki yıllarda sık rastlanan şiddet, sömürü ve fuhşa
zorlama vakalarının çok azaldığını ve genelevlerin seks işçileri için oldukça güvenli
mekanlar haline geldiğini belirtmektedirler.
Her ne kadar izin alınması oldukça güç olsa da genelevler sivil toplum
kuruluşlarının çalışmaları için elverişli yerlerdir. Fuhşun yayılmasında önemli bir
belirleyici olan seks işçilerinin hastalıklara yakalandıklarında tedavi edilmelerinin
önemi büyüktür ancak diğer önemli bir strateji seks işçilerinin güvenli cinsel davranış
kazanmaları ve kondom kullanımını işlerinin bir parçası haline getirmeleridir. Ne
yazık ki rekabet olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle genelevlerde çalışan seks
işçileri müşteri kaybetmemek için çok sınırlı ölçülerde kondom için pazarlık
yapabilmektedirler. Diğer ülkelerde seks işçilerine yönelik önleme çalışmaları büyük
ölçüde sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde denetim
altındaki genelevler bu çalışmalar için çok uygundur.
Genelevde çalışan kadınlar diğer işkollarında çalışanlar gibi sigortalı olmak
zorundadır. Emeklilik hakları vardır ve emekli olduktan sonra sağlık sigortasından
yararlanmaktadırlar.
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Düzenleyici fuhuş mevzuatının idare tarafından uygulanmamasının seks
işçileri üzerindeki olumlu etkileri Bursa Emniyet Müdürü Halil Yılmaz’ın makalesinde
aşağıdaki biçimde açıklanmıştır37:
Sayılabilecek daha pek çok husus genel kadınları toplum dışına
itmiş, a sosyal hale getirmiştir.
• Gizli fuhuş yapan kadınların yaptıkları iş çoğu kere sadece
birlikte oldukları erkekler tarafından bilindiği için toplum dışına
itilmemişlerdir; toplumun bir bireyi olarak toplum hayatı
içerisindedirler.
• Diledikleri zaman diledikleri yerde bulunma imkanları vardır.
Kendi
evlerinde
kalabilmekte,
sosyal
çevrelerinde
yaşayabilmekte, normal hayatı idame ettirebilmektedirler.
• Gizli fuhuş yapan kadınlar, genel kadınlara nazaran daha iyi bir
sosyal konuma sahip olduğu için kendi istekleriyle genel kadın
olarak tescil olmamakta, kimlikleri ancak denetimler sonucu
ortaya çıkarılmaktadır.
• Gizli fuhuş yapmayı meslek haline getiren kadınlar genel kadın
olarak tescil edilmemektedir; gizli fuhuş yapma, müeyyidesi
olmayan
veya
uygulan(a)mayan
bir
eylem
olarak
sürdürülmektedir.
Bir kadının fuhşa sürüklenmesinin, fuhşu kendisine meslek
edinmesinin temel sebeplerinden biri ekonomik ve sosyal
etkenlerdir. Bir kadını fuhuş alışkanlığından vazgeçirmek için
kendisini fuhşa sürükleyen sebeplerin araştırıldığını, tespit edilen
etkenlerin etkisizleştirilerek normal hayata döndürecek
tedbirlerin alınıp uygulandığını, böylece fuhuş yapılmasının
önlendiğini söylemek imkansızdır.
Fuhuş biyolojik ve ekonomik ihtiyaçlardan kaynaklanan sosyal
bir olaydır. Bu nedenledir ki, fuhuşla mücadele polisiye bir olay
olarak görüldüğü sürece sorunun halledilmesi de mümkün
değildir.
Öte yandan cinsel yolla bulaşan zührevi hastalıkların önlenmesi
için, fuhuş mutlaka denetim altında, fuhuş yerlerinde
yapılmalıdır.
Ayrıca gizli fuhuş yaptığı tespit edilenler için Tüzükte
öngörüldüğü şekilde "gizli sağlık muayene cüzdanı"
düzenlenerek kayda alınmalı, bunlardan fuhşu meslek edinenler
ise mutlaka tescil edilerek bir fuhuş yerinde çalışması
sağlanmalıdır.
Bu konularda ilgili mevzuatın mülki amirler ve kolluk kuvvetlerine
yüklediği görev ve sorumluluklar ile verdiği yetkilerin gizli fuhuş
konusunda da eksiksiz uygulanması, kamu düzeninin, genel
güvenliğin, genel sağlığın ve genel ahlakın korunması açısından
zorunludur.

37

http://www.bursa.pol.tr/hy_makale_detay.asp?ID=20 Erişim 23 Ocak 2011.
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2. Türk Ceza Kanunu ve Diğer Cezalandırıcı Yasalar
Türk Ceza Kanunu’nun cezalandırıcı maddelerinin bir önceki başlıkta
vurgulanan olumsuz etkileri yanında yetişkinleri ve çocukları fuhşun sömürü, zorlama
ve şiddet içeren biçimlerine karşı koruyucu özelliğinin de altının çizilmesi gerekir.
Seks işçilerinin güvenliği ve sağlıklarının korunması için kendilerini sömüren, şiddet
uygulayan veya fuhşa zorlayan kişilerin eylemlerini sonlandıran ve cezalandıran bu
yasa maddeleri koruyucu özelliklerinin yanı sıra adalet duygusunun da güçlenmesine
ve seks işçilerinin seçeneklerinin artmasına da destek olmaktadır. Diğer yönden
özellikle küçüklerin korunmasına yönelik aynı maddeler çocukların ticari
sömürüsünün önlenmesinde en önemli yasal araçlar olarak değerlendirilmelidir.
Başta Kabahatler Kanunu olmak üzere gizli fuhşun sınırlandırılması ve
denetim altında tutulması amacıyla kullanılan yasa maddelerinin bir ölçüde seks
işçiliğinin görünülürlüğünü sınırladığı ve toplumun özellikle sokakta sürdürülen seks
işçiliği hakkındaki şikayetlerini azalttığı ileri sürülebilir. Bununla birlikte yasal fuhuş
yollarının tıkanması ve gizli fuhşun baskı altına alınması seks işçiliğinin güvensiz ve
sağlıksız koşullarda yapılmasını da beraberinde getirerek toplumu başka yollardan
olumsuz etkileyebilmektedir.
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BÖLÜM ALTI:
FARKLI YASAL DÜZENLEMELER
A. GİRİŞ
Dünyadaki fuhuş alanındaki tüm reform girişimlerinin birbirine karşıt iki felsefi
görüşten kaynaklandığını ileri sürmek mümkündür. Bu görüşlerden ilki fuhşu kadına
yönelik bir şiddet biçimi olarak ele alır ve aynı zamanda özü itibariyle fuhşun bir
sömürü biçimi olduğunu ileri sürer. İkinci görüşe göre fuhuş, rıza gösteren bireyler
arasında gerçekleşen bir hizmet alışverişi ve bir meslektir. Felsefi alandaki
kutuplaşmanın nedenlerinden biri fuhuş sektörünün olgusal anlamda çok çeşitli
deneyimleri barındırması ve bu deneyimleri gözlemleyen tarafların fuhuşla ilgili
ürettikleri değerlerin farklılıklar gösterebilmeleridir. Kutuplaşmanın nedenlerinden bir
diğeri, fuhuş olgusunun insan eyleminin farklı cephelerinden değerlendirilmesi ve
eylemi oluşturan unsurların arasından bazılarının daha fazla önemsenmesiyle ilgilidir.
1. Fuhuş ve Değerler
Fuhuş olgusundan kaynaklanan ve felsefi kutuplaşmaya neden olan değerler
arasında onay, şiddet ve sömürü; belirleyici özellikleri en fazla olan değerler olarak
gösterilebilir. Aşağıda her üç değerin fuhuş kapsamında farklı biçimlerde ve
birbirlerine karşıt olarak nasıl üretilebileceğine değinilmiştir.
Onay: Fuhuş kapsamında çalışanların bazıları kendi kararları sonucu ve
yaşamlarını sürdürmek amacıyla seks işçiliğini gelir getirici bir iş olarak seçmektedir.
Ancak bu alanda kendi onayı alınmadan veya küçük yaşta çalıştırılan kişiler de
bulunmaktadır. Ticari seksin insanlık onuru ile bağdaşmayacak bir çalışma biçimi ya
da daha doğrusu çaresizlikten dolayı mecbur kalınmış bir kölelik biçimi olduğu öne
sürülerek bu onayın hiçbir ahlaki gerekçesi olmadığı ileri sürülebilir. Diğer yönden
onay unsurunu farklı biçimde değerlendiren kesimler, kadınların toplumsal cinsiyet
eşitsizliği ve yoksulluk nedeniyle zaten seçebileceği çok iş olmadığını, alt düzey
işkollarında istemeden çalıştıkları ve konumları gereği bu işlerden isteseler de
ayrılmalarının kolay olmadığı ileri sürülerek seks işçiliğine verdikleri onayın, diğer
işler için verdikleri onaydan çok da farklı olmadığını ileri sürebilmektedir.
Şiddet: Fuhuş kapsamında yürütülen her türlü çalışma biçiminin doğası gereği
şiddet içerdiği öne sürülmektedir. Özellikle kadınlar için ruhsal ve bedensel bir
gereksinim olan cinselliğin, kötü amaçlı bir kullanımı olarak nitelendirilen fuhuş, zaten
içinde kendiliğinden şiddeti barındırmaktadır. Fiziksel bir zorlama ya da travma
olmadan da fuhuş, tek başına bir psikolojik şiddet biçimidir. Diğer yönden şiddet
unsurunu farklı değerlendiren kesimler, kadınların genellikle toplumda ve işyerlerinde
zaten şiddetin hedefi konumunda olduğunu ileri sürmektedir. Toplumda fiziksel,
ruhsal ve cinsel şiddete uğrayan tek kesim seks işçileri değildir ve seks işçiliğini
yasaklayan uygulamalar aslında seks işçiliğini yer altına iterek onların daha fazla
şiddete maruz kalmalarını sağlamaktadır.
Sömürü: Fuhşun yürütüldüğü her yerde bir biçimde seks işçilerinin kazancına
ortak olan ya da tamamına el koyan aracılar olmuştur. En azından toplumda
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dışlanmış biçimde yaşamaya zorlanan fahişeler için geçim, diğer kişilere göre daha
pahalı bir yaşamdır. Özellikle fuhşun yasadışı olarak sürdürülmek zorunda olduğu
yerlerde bu sömürüye resmi kurumlar da iştirak etmektedir. Diğer yönden farklı bakış
açılarına göre piyasa koşulları ve pazar ekonomisinin egemen olduğu her toplumda
ekonomik sömürü söz konusudur. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadınların ekonomik
sömürüsünü ağırlaştırmakta ve pek çok kadın zaten gelirleri üzerinde söz sahibi
olamamaktadır.
Fuhuş kapsamındaki bir olayı değerlendiren karşıt değerlere sahip farklı iki
kişiden biri, aynı olayı bir şiddet biçimi olarak değerlendirebilirken, diğeri yapılan işin
sıradan bir iş olduğunu ileri sürebilir. Benzer biçimde aynı olayda fuhuş yapan kişi
değerlendirme yapan kişilerden biri için mağdur, diğeri için sıradan bir işçidir. Bir
ortak noktanın bulunması gerekli ise bu üç özellik bağlamında seks işçileri
sömürülme, şiddete uğrama ve kendi onayları dahilinde çalışma durumlarına göre
derecelendirilebilir ve sınıflandırılabilir. Seks işçilerini derecelendirmek için bir ucunda
şiddetin ve sömürünün en şiddetlisi ile karşılaşan, aynı zamanda kendi onamı
haricinde zorla çalıştırılan kategorik bir “cinsel şiddet mağduru”; diğer ucuna da yine
kategorik olarak fuhuş yapmaya kendi isteği sonucu başlayan, gelirini kimse ile
paylaşmayan ve şiddetle hiç karşılaşmamış kategorik bir “seks işçisi” nin olduğu bir
ölçek hazırlandığında, tüm fuhuş çalışanlarının bu iki uç arasında sıralandığı ileri
sürülebilir. Diğer bir deyişle fuhuş sektöründe ne mutlak bir “mağdur” bulmak, ne de
mutlak bir özgür “seks işçisi”ne rastlamak mümkündür. Her seks işçisi belli ölçülerde
bu üç temel özelliğe ve değere bağlı olarak seks işçiliğine ya da mağdurluğa
yaklaşan ve değerlendirilen birer insandır.
2. Fuhuş Konusuna Farklı Cephelerden Bakmak
Felsefi alandaki kutuplaşmanın nedenlerinden bir ikincisi fuhşa insan
davranışının farklı cephelerinden bakmakla ilgilidir. Eylem için en belirleyici
değerlendirici unsurun eylemi yapanın kendisi olduğunu ileri süren ve insan erdemini
önceleyen bakış açısı için, fuhuş yapanın kendisi, fuhuş olgusunun değerlendirici
öğesidir. Bu bakış açısı ile fuhuş alanını irdeleyen gelenekçi gruplar, genellikle fuhuş
yapmanın namus, iffet benzeri erdemli kişilik özellikleriyle bağdaşmayacağını ileri
sürerek fuhşu reddeder. Benzer bakış açısı fuhşu insanlık onuru ile bağdaşmayan bir
eylem olarak gören ve fuhuş yapmakla insanlık onurunun zedeleneceğini öne süren
gelenekçi görüşe karşıt gruplar için de söz konusudur.
İnsan davranışını eylemin gerçekleşme süreci sınırlarında irdeleyen ve bu
süreçte eylemin iyi ya da kötü olmasını, eylemin önceden belirlenmiş kurallara uygun
yapılıp yapılmadığına göre değerlendiren bakış açısı, insan davranışı için mutlak
sayılabilecek, diğer bir deyişle her eylemde uygulanabilecek evrensel kurallar
peşindedir. Bu bakış açısına sahip gelenekçi düşünceye sahip gruplar için fuhuş, bir
zina biçimidir. Zina her koşulda engellenmelidir ve bu fuhuş alanı için de geçerlidir.
Diğer yönden gelenekçi olmayan kuralcı yaklaşım, bedenin hiçbir koşulda
satılamayacağını ya da şiddetin hiçbir biçimine izin verilemeyeceğini kural olarak öne
sürerek fuhşu reddeder.
İnsan davranışının iyi ya da kötü olmasını eylemin sonucuna göre
değerlendirmek de mümkündür. Bu doğrultudaki bir değerlendirme, eylemin hangi
değerleri savunmak adına yapıldığı ve sonuçta bu değerlerin korunup korunmadığını
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belirlemek amacıyla yapılabileceği gibi, eylemin hedeflediği değere bakılmaksızın
eylemin sonucunda gelişen etkiler değerlendirilerek de yapılabilir. Fuhuş konusunda
seks işçisinin davranışının ya da genel olarak fuhşun onaylanıp onaylanmaması
konusunda önemli sayılan değerler arasında en önemlileri olarak şiddet, sömürü ve
onay (geniş anlamıyla özerklik) görülebilirse de; yarar, zarar görmeme, insanlık
onuru, eşitlik ve adalet gibi değerler de savunulması gereken değerler olarak
gündeme gelebilir. Eğer fuhuş nedeniyle bu değerler birbirleriyle çatışan bir duruma
geliyorsa, diğer bir deyişle hepsini aynı anda savunmak mümkün değilse ya da birinin
savunulması uğruna diğer değerler çok zarar görüyorsa, genellikle bir orta yol aranır.
Bu durumda fuhşun bazı biçimleri iyi, bazı biçimleri kötü olarak değerlendirilir.
Örneğin eğer aracılar nedeniyle seks işçilerinin sömürüldüklerini ve şiddete maruz
kaldıklarını düşünüyorsak, aracıların eylemlerinin yasaklandığı bir fuhuş biçimini
kabul edebiliriz. Benzer biçimde tüm değerlerden bağımsız olarak, fuhuşla ilgili
eylemlerin cezalandırılmasının seks işçileri üzerindeki olumsuz etkilerini önemseyen
bir kişi, seks işçiliğiyle ilgili tüm cezaların kaldırılmasını gerekli görecektir. Bu son
yaklaşımı eylemin etkilerine odaklı yaklaşım olarak da değerlendirmek mümkündür.
3. Fuhuş ve Yasalar
Seks işçiliğine farklı bakış açıları ülkelerin seks işçiliği mevzuatını etkilemiş ve
ülkeler her iki uçtan birisine yakın durarak ya da bir orta yol arayışı içinde
mevzuatlarını şekillendirmiştir. Seks işçiliği dinamik bir süreç olması ve zaman içinde
yapısal ve uygulama yönünden değişimler göstermesi nedeniyle çoğu ülkede
mevzuata yönelik değişim talepleri genellikle sonu gelmez bir süreklilik gösterir ve
toplumdaki seks işçiliği ile ilgili algı değişiklikleri bu sürekliliği destekler. Yasaların
uygulanması bölgeden bölgeye farklılıklar gösterebildiği gibi zaman içinde uygulanma
biçimleri de değişebilmektedir. Bazı ülkelerde yasalar çok baskıcı olmasına karşın
uygulama toleranslı olabilir. Bir kısım ülkelerin yasaları ise çok katı olmamasına
karşın uygulama baskıcı bir nitelik alabilir.
Ülkelerin ticari seks ile ilgili yasaları incelendiğinde yasal düzenlemeleri dört
grupta toplamak mümkündür:
1. Yasaklayıcı (prohibitionist) mevzuat: Yasaklayıcı mevzuatın geçerli olduğu
ülkelerde sokakta ve kapalı yerlerde sürdürülen fuhuş yasaktır. Mevzuatın temel
amacı fuhşun sonlandırılmasıdır. Fuhuş olgusundaki seks işçileri dahil tüm taraflar
cezalandırılabilir. Bazı ülkelerde müşteriler de cezalandırılabilen gruplar arasındadır.
Körfez ülkelerinde ve ABD’nin pek çok eyaletinde seks işçiliği yapmak yasaktır. İsveç
1998 yılında müşterilerin de cezalandırılmasına olanak sağlayan bir yasayı
onaylamıştır. Bu ülkelerde fuhşa kuralcı bir bakış açısıyla yaklaşılır ya da fuhşun
insan onuru, namus veya iffet gibi değerlerle bağdaşmayacağı gerekçesiyle erdemli
olma adına karşı çıkılır. Bazı ülkelerde yasaklayıcı mevzuat yürürlükte olmasına
karşın uygulamada etkisizdir.
2. Önleyici (abolitionist)38 mevzuat: Seks işçiliğinin sonlandırılması önleyici
mevzuat için de öncelikli bir hedeftir. Bununla birlikte seks işçilerinin cezalandırılması
veya sokak ya da kapalı yerlerde sürdürülen fuhşun yasaklanması öncelikli amaç
değildir. Genellikle seks işçiliği sistemin yürürlükte olduğu ülkelerde tolere edilir. Bir
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ölçüde seks işçiliğinin yapılmış olmasını değil, yapılmadan önceki eylemleri
sonlandırma ve cezalandırma amacındadır. Böylelikle seks işçilerinin seks işçiliği
yapmış olmaları değil, seks işçiliğini olumsuz etkileyen eylemlerin cezalandırılması
hedeflenir. Bu kapsamda fuhuş için yer temin etmek, aracılık yapmak, seks işçisinin
kazancına ortak olmak benzeri eylemler cezalandırılabildiği gibi, tezat olarak
değerlendirilecek olsa da bazı ülkelerde fuhuş için pazarlık etmek, reklam yapmak,
kamusal alanda fuhuş amacıyla iletişimde bulunmak benzeri eylemler de ceza
kapsamında olabilir. Klasik biçimiyle önleyici mevzuat Batı Avrupa, Hindistan, Güney
Doğu Asya, Kanada ve Latin Amerika ülkelerinin pek çoğunda yürürlüktedir. Önleyici
mevzuatın yeni bir biçimi (new abolitionist) Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya,
Fransa ve İtalya gibi ülkelerde uygulanmakta olup, bu sistemde kapalı yerlerde fuhuş
yapılmasına izin verilmemektedir. Önleyici mevzuatın fuhşa yaklaşımının sonuçlara
odaklı olduğu söylenebilir. Fuhuş alanında bazı eylemler yasaklanarak seks işçisi ve
topluma en az zarar veren değerlerin desteklenmesi amaçlanmıştır.
3. Düzenleyici (regulatory) mevzuat: Sadece belirli koşullarda çalışıldığı
taktirde seks işçiliğinin ceza yasası kapsamı dışında değerlendirildiği sistemdir.
Genellikle kadın seks işçilerinin düzenli sağlık kontrollerine tabi tutularak
ruhsatlandırılan kapalı mekanlarda çalıştırılması bu grup dahilinde değerlendirilebilir.
Örneğin Türkiye ve Yunanistan’da seks işçiliği yasaları düzenleyici niteliktedir.
Düzenleyici mevzuat biçiminin bazı yönleri ile kural koyucu diğer yönleri ile sonuçlara
odaklı yaklaşımlar ile uyumlu olduğu ileri sürülebilir. Kurallar dahilinde kontrollü bir
fuhuş sektörünü önermesi bakımından kuralcı, fuhşun topluma ve seks işilerine
olumsuz sonuçlarını önleyeceğini iddia etmesi bakımından sonuçlara odaklıdır.
4. Yasallaştıran ve suç olmaktan çıkaran39 (decriminalization) mevzuat: Son
yıllarda giderek artan bir biçimde seks işçiliğini ceza yasası kapsamından
çıkartılmasını savunan, hatta seks işçilerine aracılık eden kişilerin de uygulamalardan
yararlanmasını isteyen görüşler seslerini duyurmaya başlamıştır. Yeni Zelanda ve
Avustralya’nın New South Wales Eyaletinde uygulanan mevzuat, yararcı bir
yaklaşımın ile şekillendirilmiş olup, cezalandırıcı yasaların fuhuş üzerindeki olumsuz
etkilerinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Bu görüşün yaklaşımını etkilere odaklı
olarak değerlendirmek mümkündür.
Seks işçiliğini bir şiddet biçimi olarak tanımlayan ve sonlandırılmasını
amaçlayan görüş, ilk iki tür mevzuat biçimini destekler: Seks işçiliği ile ilgili tüm
eylemleri (bazen seks işçilerini de) cezalandıran yasaklayıcı mevzuat ve seks
işçilerinin cezalandırılmasından çok seks işçilerini sömüren ve şiddet uygulayanların
cezalandırılmasından yana olan önleyici mevzuat. Seks işçiliğini rıza gösteren
bireyler arasında gerçekleşen bir hizmet alışverişi ve bir meslek olarak değerlendiren
görüş ise son iki mevzuat biçimini destekler: Seks işçiliğinin belirli kurallar dahilinde
yapılmasını savunan düzenleyici mevzuat ve seks işçiliği ile ilgili tüm cezalandırıcı
uygulamaların sonlandırılmasını amaçlayan yasallaştırıcı mevzuat. Yasaklayıcı ve
yasallaştırıcı mevzuat, seks işçiliği konusundaki karşıt iki felsefi görüşün yasal
alandaki uç temsilcileri gibidir. Diğer iki sistem ortadaki alanda yer alır.
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Ülkeleri seks işçiliği konusundaki mevzuatın ortak özelliklerine göre sınıflamak
bir ölçüde mümkün olabilse de her sistem uygulandığı ülkelerin koşullarına göre
şekillenir. Diğer bir deyişle karma sistemlerin etkili olduğu mevzuat türlerinden
bahsetmek mümkündür.
Bu bölümde ilerleyen alt başlıklarda son yıllarda İsveç’te uygulanmaya
başlayan yasaklayıcı mevzuat örneğinden başlayarak sırası ile mevzuat örnekleri her
biri için bir ülke örneğinde irdelenerek verilecektir.
4. Türkiye ve Yasal Reform Gereksinimi
Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de fuhuş konusunda farklı görüşler
mevcuttur ve bu grupların fuhuş mevzuatının değişmesine yönelik talepleri de
gündemdedir. Gelenekçi ve feminist gruplardan bazıları seks işçiliğinin
yasaklanmasını talep edebildikleri gibi, seks işçilerinin haklarının desteklenmesine
yönelik çalışmalar yapan gruplar seks işçiliğinin bir meslek olarak tanınması ve seks
işçilerini cezalandıran uygulamaların sonlandırmasını talep etmektedirler. Diğer
yönden güncelliğini kaybetmiş mevzuatın yenilenmesi de ortak bir talep olarak
gündemdedir ve bu son talebe resmi kurumlar da katılmaktadır.
Türkiye’de fuhuş mevzuatının uygulanmasındaki sorunlar mevzuat değişikliği
veya yenilenmesi taleplerine destek verir özelliktedir. Türkiye’de düzenleyici fuhuş
mevzuatı yürürlüktedir, ancak uygulama önleyici fuhuş mevzuatı sistemine göre
gerçekleşmektedir. Bir diğer deyişle uygulayıcı makamlar Türkiye’de mevzuat
değişikliğine gidilmeksizin bir reform girişimini başlatmış hatta gerçekleştirmiştir.
Fuhuş hakkında veri toplanması konusundaki kısıtlılık nedeniyle son yıllardaki
gelişimin olumlu ya da olumsuz etkilerinden bahsetmek mümkün değildir. Bununla
birlikte çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü vakalarındaki artış, yabancı seks
işçilerinin seks sektöründe giderek artan belirleyicilikleri, insan ticareti, fuhuş alanında
yaşanan teknolojik gelişmeler, seks işçisi cinayetlerindeki artış ve HIV vakalarının
seks işçileri arasında giderek daha fazla sıklıkla görülüyor olması bu alanda bir
değerlendirme yapılmasını ve gerekiyorsa mevzuat değişikliklerinin de gündeme
getirilmesini zorunlu kılmaktadır.
B. YASAKLAYICI MEVZUAT – İSVEÇ MODELİ
1. Genel Özellikler
Yasaklayıcı mevzuatı savunan görüş taraftarlarınca fuhuş bir şiddet biçimidir
ve kimse isteyerek cinsel hizmet sunmaz. Bu nedenle fuhşun tüm biçimleri
yasaklanmalıdır. Bu görüş doğrultusunda oluşan iki yasal çözümden ilki seks
işçilerinin, müşteriler ve aracılarla birlikte cezalandırılmasını ve yasaların bu
doğrultuda güçlendirilmesini talep eder. İkinci görüş sadece müşterilerin ve aracıların
cezalandırılmasını uygun bulur. İkinci görüşün amacı seks işçilerine fuhuş dışında
çalışma olanakları sunmak, müşterileri ve aracıları cezalandırarak sömürü, şiddet ve
fuhşu engellemek ve dolayısıyla topluma verilen zararın azaltılmasıdır. 1999 yılında
İsveç’te uygulanmaya başlanan mevzuat ikinci görüşle uyumludur.
İsveç fuhuş mevzuatı fuhşu bir sömürü biçimi ve kölelik benzeri bir insan
hakları ihlali olarak tanımlar. Kimse fuhşa isteyerek başlamaz ve fuhuş için rıza
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gösterilmesi kabul edilemez. Fuhuş, kadının bedenini metalaştırır ve insanlık onurunu
zedeler. Fuhuş, cinsel eşitlik önünde bir engeldir. Fuhşa kendi istekleri ile
başladıklarını iddia eden kadınlar başka seçenekleri olmadığı için fuhuş sektöründe
çalışmaya zorlanmışlardır. Bu nedenlerden dolayı fuhşun tüm biçimleri insan ticareti
olarak kabul edilebilir.
İsveç modeli, ceza yasası aracılığıyla cinsel hizmet sunumunu hukuk dışı ilan
ederek, cinsel şiddet mağduru kabul edilen kadınlara destek sağlanmasını toplumun
bir sorumluluğu olarak kabul eder. Cinsel hizmet sunan kadınları suç mağduru olarak
değerlendirir ve ceza öngörmez. Sistem bu kadınlara ekonomik ve sosyal seçenekler
sunarak fuhuş sektöründen uzaklaşmalarına ve topluma yeniden katılmalarına
olanak sağlayacak tedbirlerin alınmasını da gerekli görmektedir. Müşterilere
uygulanan cezalar fuhşa olan talebi azaltacak, aracılara uygulanacak cezalar ise
uzun vadede örgütlü suçları ve insan ticaretini sonlandıracaktır.
2. Yasanın Uygulanması
İsveç’in yasal modeli 1999 yılında yürürlüğe girmiştir. Yasa ile sokakta ve
kapalı mekanlarda sürdürülen tüm fuhuş biçilerini kapsayacak biçimde müşteriler ve
aracılar cezalandırılırken seks işçilerinin hiçbir biçimde suçlanmamasına özen
gösterilmiştir. Seks işçilerinden cinsel hizmet sağlayan ya da talep eden müşteriler
için öngörülen hapis cezası en fazla altı aylık bir süredir. Fuhşa teşvik ve fuhuş
yapanın kazancından yararlanma dört yıla kadar bir ceza ile sonuçlanabilir. Eğer
fuhşa zorlama ve şiddet söz konusu ise eylemin süresine göre hapis cezası iki ile
sekiz yıl arasında değişebilmektedir.
İsveç modeli müşterilerin ve toplumun fuhşun olumsuz sonuçları konusunda
eğitimini amaçlayan bir eğitim stratejisi beraberinde uygulanmaktadır. Modelin
etkinliği konusunda farklı görüşler bulunmakta ve sonuçları değerlendirmek bu farklı
görüşlerin iddiaları karşısında zorlaşmaktadır. Modelin savunucuları İsveç’te genel
olarak fuhuş olgusunun belirgin ölçüde azaldığını ileri sürmektedir. Bu bağlamda
çocuklara yönelik cinsel sömürü vakalarında, insan ticareti olgularında ve müşteri
sayılarında önemli düşüşler yaşanırken, cinsel hizmet sunanlar tarafından ihbar
edilen suç vakalarında artış olduğu vurgulanmaktadır. Komşu ülkelerde her yıl
binlerce insan ticareti mağduru saptanırken, İsveç’te yılda ortalama 500 insan ticareti
vakasına rastlanması ve bu sayının sabit kalması modelin bir başarısı olarak
sunulmaktadır.
İsveç modeline karşıt olan gruplar yaklaşımın paternalist özellikte olduğunu,
rıza ve seçenek konularını göz ardı ettiğini ileri sürmektedirler. Karşıt grupların
görüşüne göre cinsel hizmet sunan tüm bireylere mağdur olarak yaklaşılması,
sömürünün önlenmesine odaklanmak yerine fuhşun sonlandırılmasına çalışılması
boşuna bir uğraştır. İsveç yasaları, fuhşun azalmasına yol açmamış; yer altına
inmesine, aracıların ve şiddet eğilimli müşterilerin hedefi haline getirmiştir. Seks
işçilerinin sayısındaki azalma iddiaları da yanıltıcıdır. Büyük şehirlerde sokak
fuhşunda bir azalma söz konusu olsa bile küçük kentlerin varoşlarında önemli bir
artış yaşanmıştır. Ülke çapındaki fuhuş yapanların sayısında bir azalma olmamıştır.
Seks işçileri coğrafi ve toplumsal açıdan marjinalleşmiş ve sosyal hizmetlere
ulaşımları kısıtlanmıştır. Ülke çapında cep telefonları ve internet kullanımı
yaygınlaşmış olup seks işçiliğinin sayısındaki azalmadan ziyade uyum
sağlamasından bahsedilmesi daha doğrudur.
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İsveç modeline karşıt grupların ileri sürdükleri savlardan bir diğeri seks
işçiliğinin yer altına inmesiyle şiddetin artmasıdır. Yeni uygulamanın sağladığı
ortamda çalışmak için güvenli yerler çok sınırlanmış durumdadır, müşteri seçmek için
zaman çok kısıtlıdır ve çoğunlukla yasalardan korkmayan şiddete eğilimli müşteriler
ortalıkta kalmıştır. Seks işçileri riskli davranışlara daha yatkın hale gelmiş, polis fuhuş
kanıtı olarak değerlendirdiği için kondom bile taşıyamaz hale gelmişlerdir. Seks
işçileri kendilerine sunulan yasal korumaya da temkinli yaklaşmakta ve kendilerini
taciz eden müşterileri ihbar etmek konusunda istekli davranmamaktadırlar. Seks
işçileri daha önceki döneme göre daha marjinal bir konumdadır ve partnerleri ile
birlikte aynı evi paylaşmaktan bile endişe duymaktadırlar. Çocuk sahibi olan seks
işçileri fuhuş yaptıkları saptandığında çocuklarının velayetini kaybedecekleri
endişesiyle şiddete uğradıklarında sessiz kalmayı tercih etmektedirler.
C. ÖNLEYİCİ MEVZUAT – KANADA MODELİ
1. Genel Özellikler
Yasaklayıcı mevzuata benzer biçimde önleyici (abolitionist) mevzuat modeli de
fuhşu kadına yönelik bir şiddet biçimi olarak değerlendirir ve uzun erimde
sonlanmasından yanadır. Yasaklayıcı model, fuhuş olgusuna doğrudan müdahale
etmek eğiliminde olmasına karşın, önleyici model fuhşun olumsuz nitelendirilebilecek
değerler üreten yönleriyle mücadeleyi öncelikli bir hedef haline getirir. Bu nedenle
seks işçilerine mağdur olarak yaklaşılır ve sürdürülmekte olan seks işçiliğine
müdahale sınırlıdır. Bununla birlikte seks işçiliğinin bir şiddet ve sömürü biçimi
olmasına en fazla katkısı olan aracılar, örgütlü gruplar, fuhşa yer temin eden ve fuhşa
teşvik sağlayanlar, çocukları cinsel sömürü nesnesi olarak kullananlar bu model
çerçevesinde asıl cezalandırılması gereken taraflardır. Özellikle çocukların ticari
cinsel sömürüsü ve insan ticareti bu yaklaşımda çok önemlidir ve bu önem özerkliğe
verilen değerden kaynaklanır. Bu bağlamda kadınların seks işçiliğine kendi
istekleriyle başlayabilecekleri doğrultusundaki görüşler fazla taraftar bulmaz. Cinsiyet
eşitsizliğinin çok fazla seçenek sunmadığı bir toplumda kadınların seçim yapmış
olmalarından bahsedilmesi olası bir durum olarak değerlendirilmez. Yine de fuhuş
nedeniyle kadınların cezalandırılması uygun değildir. Onların kurtarılarak “namuslu”
topluma uyum sağlamalarının desteklenmesi gerekir.
Önleyici mevzuatın klasik modelinde sokakta ve kapalı mekanlarda sürdürülen
fuhuş birlikte değerlendirilir ve her iki fuhuş biçimine de tolerans gösterilir. İngiltere,
İspanya ve Kanada örneğinde bu model etkilidir. Önleyici modelin yeni
uygulamalarında (new abolitionist model) kapalı yerlerde sürdürülen fuhşun
yasaklanması söz konusudur. Belçika, Fransa ve İtalya gibi ülkeler bu mevzuat
modelini benimsemiştir.
Önleyici mevzuatın yürürlükte olduğu ülkelerden biri olan Kanada’da fuhuş
hiçbir zaman suç olarak tanımlanmamıştır ancak fuhuşla bağlantılı eylemler yasaktır
ve cezaya tabidir. Fuhuş yaptığı için seks işçileri cezalandırılmaz ancak kamuya açık
yerlerde seks işçilierinin fuhuş için iletişimde bulunmaları yasaktır. Bu yasak
kapsamına pazarlık yapmak, reklam yapmak, müşterilerin ilgisini çekebilecek tüm
eylemler dahildir. Benzer biçimde fuhuş yapan bir kimsenin gelirini paylaşmak, fuhuş
için yer temin etmek ve bir kimseyi fuhuş yapılan bir mekana yönlendirmek de suç
kapsamındadır.
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2. Yasanın Uygulanması
Yetişin
bireyler
arasındaki
fuhuş
eyleminin
yapılmış
olmasının
cezalandırılmadığı, ancak fuhuş öncesi hemen tüm eylemlerin yasak olduğu
Kanada’da suç işlemeden fuhuş yapmak neredeyse imkansızdır. Bu durumun bir
sonucu olarak Kanada’da cinsel hizmet sunan veya fuhşa zorlanan bireyler, aslında
yasaların suç saymadığı bir eylem için girişimde bulunduklarında suçlanma riski ile
karşı karşıya kalmaktadır. Mevzuatın hedefi kadınlara yönelik şiddet ve sömürünün
azaltılması olmasına karşın haklarında en fazla işlem yapılan kadınlar, mağdur olarak
görülen ve kurtarılması hedeflenen yoksul, evsiz ve madde bağımlısı kadınlar
olmaktadır ve seks işçilerinin sağlığını ve güvenliğini olumsuz etkilediği 2006 tarihli
Avam Kamarası Raporunda belirtilmektedir40.
Aynı raporda Kanada’da yürürlükteki mevzuat kapsamında en fazla rapor
edilen ve işlem yapılan suç türünün kamuya açık alanlarda fuhuş için iletişimde
bulunma eylemi olduğu ve vakaların %90 kadarını oluşturduğu bildirilmektedir.
Mevzuatın sokak fuhşunun önlenmesinde yetersiz olduğu ve toplumun huzurunun
sağlanması hedefinin gerçekleşmediği vurgulanmaktadır. Diğer yönden yasaklar
seks işçilerinin sürekli yer değiştirmelerine ve fuhuş pazarlığı için güvenli olabilecek
kalabalık yerlerden uzak durmalarına neden olmaktadır. Seks işçiliğini gizli ve tecrit
edilmiş koşullarda sürdürmek zorunda kalan kadınlar, şiddet riski ile karşı karşıya
kalmaktadır. 1975 ve 1994 yılları arasında British Columbia bölgesinde cinayete
kurban giden kadınların %80’inin seks işçisi olduğu saptanmıştır. Mevzuat nedeniyle
seks işçilerinin sosyal hizmetlere ulaşımları sınırlandırılmıştır. Sivil toplum kuruluşları
seks işçilerine daha zor koşullarda ulaşabilmekte, sağlık hizmetlerine ve güvenli
cinsellik için gerekli malzemelere ulaşım kısıtlı durumdadır.
Seks işçilerinin cezalandırılma korkusu nedeniyle izole koşullarda çalışmaya
zorlanmaları müşteri seçme konusunda güvenlik zayıflığı oluşturmuştur. Toplu halde
çalışan seks işçilerinin birbirlerine şiddete eğilimli müşteriler hakkında bilgi paylaşım
mekanizması ortadan kalkmış ve şiddete eğilimli müşterilerin seks işçilerine
ulaşımları kolaylaşmıştır. Tenha yerlerde yapılan ve kısa sürmesi gereken pazarlık
sürecinde müşterileri yeterince değerlendirme fırsatları olmayan seks işçileri şiddet
için hedef haline gelmişlerdir. Ceza yasası kapsamında yer alan fuhuş için yer temin
etme, başkasının fuhşundan kazanılan para ile geçim temin etme ve fuhşa teşvik gibi
suçlar nedeniyle ceza alanlar daha çok seks işçileri olmakta, yasalar amacına uygun
kulanılmamaktadır. Birden fazla seks işçisinin bir araya gelerek çalıştıkları ve daha
fazla güvenlik olanağı sağlayan mekanlar basılmakta ve seks işçileri ceza almaktadır.
Mevzuatın olumsuz yönlerine karşılık mevzuatın, seks işçiliğine ve seks
işçiliğinin olumsuz yönü olan çocukların ticari cinsel sömürüsü ve insan ticareti
benzeri şiddet biçimlerine yönelik toplumda duyarlık geliştirme çalışmalarını
desteklediği ve fuhuş ile birlikte gündeme gelen suç türleriyle mücadeleye katkı
sağladığı bildirilmektedir.
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D. DÜZENLEYİCİ MEVZUAT – HOLLANDA MODELİ
1. Genel Özellikleri
Seks işçileri şiddet ve zorlanmaya maruz kalabilse de, cinsel hizmet
sunumunun doğası gereği şiddet barındırdığını kabul etmeyen görüş taraftarları, seks
işçiliğinin geçim temini amacıyla tercih edilebileceğini ve herkesin bedenini özgürce
kullanması özgürlüğü olduğunu savunurlar. Yetişkin ve karar verme yetisi olan
bireyler arasındaki para karşılığı cinsel hizmet alış verişinin suç olarak
değerlendirilmesi bu görüş taraftarlarınca bir insan hakları ihlalidir. Aynı görüşü
paylaşanlar, çocukların ticari cinsel sömürüsünü ve fuhşa zorlanmayı bu kapsam
dışında tutar. İnsan ticareti bu zorlanmanın bir örneğidir. Fuhşu sonlandırmaya
çalışmak gerçekçi bir hedef değildir, asıl hedef seks işçiliğinin güvenli koşullarda
sürdürülmesine olanak veren, karşılıklı olarak hakları koruyan ve bu sektörde
çalışmak istemeyen kişilere seçenekler sunan stratejilerin saptanması ve
uygulanması olmalıdır. Bu görüş tarafından desteklenen iki tür mevzuat modelinden
bahsetmek mümkündür: Düzenleyici ve yasallaştırıcı (decriminalisation – suç
olmaktan çıkaran) mevzuat.
Yasallaştırıcı mevzuat modelinde fuhuş sektöründeki eylemler suç olmaktan
çıkarılmıştır. Modelin uygulanması çeşitli biçimlerde olabilir. Genellikle seks işçiliğinin
belirli biçimlerine izin verilir, seks işçilerinin tescil edilmeleri, belirli yerde çalışmaları
ve sağlık kontrollerinden geçirilmeleri istenir. Seks işçiliğinin cezalandırılmasından
çok denetlenmesi amaçlanır. Düzenleyici model Türkiye, Almanya’nın bazı eyaletleri,
Avustralya’nın bazı eyaletleri ve Yunanistan’da yürürlüktedir. Düzenleyici modeli
uygulaması nedeniyle meşhur olan ülke Hollanda’dır. Hollanda’da geçen yüzyıl
boyunca fuhuş yasalarca tanınmıştır ve “red light” (kırmızı fener) bölgesi çok bilinen
bir turizm alanıdır. 2000 yılında hükümet bir adım daha atarak yetişkin bireyler
arasında cinsel hizmet sunumunu ve alımını serbest bırakmış, ancak özellikle
çocukların ticari cinsel sömürüsüne yönelik olmak üzere aracılara verilecek cezaları
artırmıştır. Cinsel hizmet sunan ve kayıtlı olan seks işçisi Avrupa Birliği
vatandaşlarına, ücretli işçi veya kendi hesabına çalışan işçi statüsü verilerek diğer
vatandaşlara tanınan çalışma haklarından yararlanmaları sağlanmıştır. Kayıtlı seks
işçileri sosyal yardımlardan yararlanmakta, vergi ödemekte ve iş kanunu kapsamında
yasal haklarını kullanabilmektedir. Yerel yönetimler sağlık ve güvenlik koşullarının
yerine getirimesinden ve kayıt işlemlerinden sorumludur. Polis, fuhuş yerlerini düzenli
olarak denetleyerek toplum huzurunu sağlayacak önlemler alır. Yerel yönetimlere
sokak fuhşunun sürdürülmesi için yer sağlama görevi de verilmiştir. Bu yerler
genellikle şehir dışında olup, tel örgüyle çevrili alanlardır. Bu alanların merkezinde
seks işçilerinin dinlendikleri, duş yapabildikleri, çay kahve içtikleri ve sosyal
çalışmacılarla görüşme yapabildikleri binalar bulunur. Sokak fuhşu için ayrılan yerler
dışındaki sokaklarda fuhuş yapmak yasaklanmıştır. Hollanda’da sağlık kontrolleri
zorunlu değildir ancak çok yoğun bir şekilde desteklenmektedir.
2. Yasanın Uygulanması
Düzenleyici modelin Hollanda’da uygulanmasının sonuçlarıyla ilgili veriler
çelişkilidir. Bu konudaki bazı raporlar büyük ölçekli fuhuş yerlerinde, madde
kullanımında, çocuk sömürüsünde ve örgütlü suşlarda önemli artışı vurgularken
diğerleri yasaların etkisinin ölçülmesinin güç olduğunu bildirmektedir. Damgalanma
endişesi sonucu Hollanda’da cinsel hizmet sunan bireylerin sadece %4’ünün kayıtlı
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olduğu bildirilmektedir. Kapalı yerlerde sürdürülen seks işçiliğinin kayıt altına alınması
etkili olmadığı gibi sokak fuhşu konusundaki düzenleme de etkili değildir. 2003
yılında Amsterdam yöneticileri sokak fuhşu için ayrılan bölgeyi kapatma kararı
almıştır. Şehir yöneticileri örgütlü suç çetelerinin faaliyetlerine son veremedikleri
gerekçesiyle bölgeyi kapatmıştır. Şehir merkezinden uzak olan bu bölgelere ulaşım
zordur ve şehir yaşamına alışkın ve bir bölümü madde bağımlısı olan seks işçileri bu
bölgelerde çalışmak için istekli olmamışlardır. Pek çok seks işçisi bölge dışında
çalışmayı tercih etmiştir. Hollanda’daki uygulama hakkındaki diğer bir değerlendirme
seks işçilerine yönelik şiddetin arttığı yönündedir. Çocuk hakları savunucuları,
çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü vakalarında artış olduğunu ileri sürmektedir.
Hollanda’da yabancıların seks sektöründe çalışmaları da artış göstermiştir. 2000
yılından önce Hollanda’da çalışan seks işçilerinin yaklaşık üçte birinin yabancı
olmasına karşın yasal düzenleme sonrasında bu oran %80-85 olmuştur ve bu
yabancıların %70-75’inin yasal belgeleri bulunmamaktadır. Bu son durumun insan
ticareti vakalarında bir artışa neden olduğu ileri sürülmektedir. Bununla birlikte insan
ticareti vakalarındaki artışı yabancıların yasal fuhuş mekanlarında çalışmasının
yasaklanmasına bağlayan araştırmalar da mevcuttur41. Bu araştırmalara göre
yabancı seks işçileri gizli çalışmak zorunda olduklarından örgütlü suç çetelerinin eline
düşmekte ve mağdur edilmektedir.
E. YASALLAŞTIRICI (SUÇ OLMAKTAN ÇIKARAN) MEVZUAT – YENİ ZELANDA
MODELİ
1. Genel Özellikleri
Yasallaştırıcı – suç olmaktan çıkaran model fuhşun hiçbir zaman
sonlamayacağı, bazı bireylerin seks işçiliğini kendi tercihleri sonucu yapmakta
oldukları ve sömürü söz konusu değilse fuhşun yanlış bir olgu olmadığını savunur.
Tüm yapılması gereken seks işçilerinin haklarının diğer vatandaşların hakları kadar
korunmasıdır. Modelin taraftarları seks işçiliğinin bir meslek olarak tanınmasını
savunurlar. Seks işçiliği etrafında destekleyici bir ağ oluşturulmalı ve sömürüye
uğrayan ya da çalışmak istemeyen seks işçisine destek sağlanmalıdır. Dünyada bu
model çok sınırlı olarak ve neredeyse sadece Yeni Zelanda ve Avustralya’nın New
South Wales Eyaletinde uygulanmaktadır.
Yeni Zelanda’nın Fuhuş Reformu Yasası 2003 yılında, cinsel hizmet sunan
bireylerin insan haklarının korunması ve sömürülmelerinin engellenmesi, sağlıklarının
ve çalışma güvenliklerinin sağlanması, toplumun huzurunun korunması ve çocuklara
yönelik ticari cinsel sömürünün ortadan kaldırılması amacıyla yabul edilmiştir. Yeni
yasa ile sokakta ve kapalı mekanlarda fuhuş yapılmasını yasaklayan yasa iptal
edilmiş; ancak sömürü, şiddet ve çocukların ticari cinsel sömürüsünü cezalandıran
yasa maddeleri korunmuştur. Sokak fuhşu serbesttir ve seks işçileri devlet tarafından
denetlenmez. Fuhuş için özel yerler oluşturulmamıştır ve kapalı mekanlarda en fazla
dört seks işçisinin çalışması koşuluyla izin alınmasına gerek yoktur. Bununla birlikte
çalışan seks işçisi sayısı dörtten fazlaysa ya da üçüncü bir kişi hesabına (aracı)
çalışılıyorsa tescil gereklidir. Bir aracının yanında çalışacak seks işçisi sayısında bir
kısıtlama öngörülmemiştir. Aracılar resmi makamlar tarafından sertifikalandırılır ve
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kimlikleri gizli tutulur. Bu bilgilere polisin bile ulaşmasına izin verilmez. Son
zamanlarda yerel makamlara kendi bölgelerinde genel yasaya aykırı olmamak
koşuluyla fuhuş konusunda düzenleme yetkisi tanınmıştır. Yerel yöneticiler makul bir
neden ileri sürerek fuhuş alanlarını sınırlandırabilirler, tescil ve tanıtım konusunda
yaptırım uygulayabilirler. Yerel yöneticiler ayrıca gerekli gördüklerinde fuhşu
tamamen yasaklamamak koşuluyla fuhşu ilgilendiren konularda Kabahatler Yasası
çerçevesinde yönetmelik yayınlayabilirler.
Yaş sınırları, mali konular, ticari kuruluş oluşturma benzeri konularda çalışma
alanını düzenleyen yasalar fuhuş alnında da geçerlidir. İş sağlığı ve güvenliği
yasaları fuhuş sektöründe de etkili olacak biçimde gözden geçirilmiştir. Sağlık
müfettişleri her zaman fuhuş yapılan mekanlara girerek seks işçilerinin ve
müşterilerinin güvenli cinsel davranış kurallarına uyumunu denetleyebilirler. Güvenli
cinsel davranış kuralları kondom kullanmayı ve işverenlerin ücretsiz kondom temin
etmelerini kapsar. Fuhuş yapılan mekanları işletenler seks işçilerine ve müşterilerine
sağlık danışmanlığı sağlamak zorundadır. Seks işçileri fuhuş sektöründen ayrılmak
istediğinde işsizlik sigortasından yararlandırılır. Yasa, yabancıların fuhuş sektöründe
çalışmalarını kesin olarak önleyerek insan ticaretini ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.
Son olarak seks işçilerine şiddet uygulayan, sömüren, zorla çalıştıran ve çocukların
ticari cinsel sömürüsüne aracı olan kimselere verilecek cezalar önemli ölçüde
artırılmıştır.
2. Yasanın Uygulanması
Yeni Zelanda’daki mevzuat nispeten yeni uygulanmaya başlamış olması
nedeniyle fuhuş üzerindeki etkilerini değerlendirmek için hem erkendir hem de henüz
yeterince veri toplanmamıştır. Yeni yasanın uygulanmasını olumlu olarak
değerlendiren gruplar, Yeni Zelanda’da sokak fuhşunda bir artış olmadığını
bildirmektedir. Fuhşun suç olmaktan çıkartılması seks işçilerine yönelik şiddeti ve
damgalanmayı azaltmış, seks işçiliğinin daha güvenli yerlerde yapılmasını
sağlamıştır. Kapalı fuhuş mekanlarında seks işçilerine olumsuz davranan patronların
sektörden ayrılmak zorunda kaldıkları bildirilmekle birlikte seks işçilerine yönelik
şiddette genel olarak bir azalmanın gerçekleştiğini saptamak mümkün değildir.
Bununla birlikte seks işçileri yasal olarak müşterilerini kondom kullanmaya
zorlayabilmekte, polis seks işçilerinin şikayetlerini daha fazla ciddiye almaktadır.
2003 yılında sadece tek bir vaka polise bildirilmiştir ve olay bir seks işçisinin
cüzdanının çalınmasıyla ilgilidir. Polis, fuhuş konusunda takip ve denetimle yükümlü
olmadığından adli vakalarla daha fazla ilgilenme fırsatı bulabilmekte ve seks
işçilerine yönelik şiddetle mücadelede daha etkin rol alabilmektedir. Yeni yasal
düzenlemenin toplumun seks işçilerine yaklaşımını olumlu etkilediğinden
bahsedilebilirse de bazı bölgelerde yerel yöneticiler yasanın uygulanmasına karşı
engel çıkartabilmektedir.
Yeni Zelanda’nın fuhuş mevzuatı hakkında olumlu görüşlerin yanı sıra
olumsuz görüşler de bulunmaktadır. 2005 yılında Manukau kenti hakkında
yayınlanan bir rapora göre sokak fuhşunda çalışan seks işçilerinin sayısının dört kat
arttığı bildirilmiştir. Bazı gruplar Yeni Zelanda’da organize suç örgütlerinin
etkinliklerinde büyük artış olduğunu, insan ticareti mağduru sayısında bir azalma
olmadığını ve çocukların ticari cinsel sömürüsünde bir artış olduğunu bildirmektedir.
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BÖLÜM YEDİ: ÖNERİLER
A. GİRİŞ
Türkiye’de yürürlükteki fuhuş mevzuatının değişmesi veya güncelleştirilmesi
konusunda bir görüş birliği olduğunu ileri sürmek mümkündür. Bununla birlikte
yapılacak mevzuat değişikliğinin yöntemi, içeriği ve daha da önemlisi fuhuş
konusundaki farklı felsefi görüşlerden hangisi ile uyumlu olacağı konusunda resmi
kurumlar ya da konuya duyarlı gruplar tarafından geliştirilen bir çalışma ya da
uzlaşma bulunmamakladır. Zaman zaman gündeme gelen tüzük değişikliği önerileri
yürürlükteki Tüzükte sınırlı değişiklikler öngören ve reform niteliği sayılmayacak
niteliktedir.
Türkiye’de kuramsal olarak düzenleyici bir mevzuat yürürlüktedir ancak bu
mevzuat resmi kurumlar tarafından fuhuş alanının tümünü kapsayacak biçimde
uygulanmamakta, uygulanması sınırlanmakta ve uygulamada sadece fuhuşla ilgili
eylemler cezalandırılarak önleyici bir mevzuatın gerekleri yerine getirilmektedir. Diğer
bir deyişle Türkiye için bir mevzuat modeli gerekli midir sorusunun yanıtı idare
tarafından çok önceleri verilmiş ve önleyici mevzuata fiili olarak geçiş yapılmıştır.
Fuhuş konusunda niceliksel ve niteliksel veri azlığı, fuhuş mevzuatının seks
işçileri ve toplum üzerindeki etkilerini anlamamızı ve gerçekten bir değişiklik ya da
reformun gerekliliği konusunda fikir sahibi olmamızı engellemektedir. Yürürlükteki
mevzuat uygulanmadığı için olumlu olup olmadığını anlamak ancak hipotetik olarak
mümkündür ve uygulanmayan bir mevzuatın iyi ya da kötü sonuçlarından bahsetmek
mümkün değildir. Bu durum mevzuat değişikliği konusunda fikir sahibi olmayı
güçleştirmektedir.
Fuhuş konusunda suç kayıtlarının tutulduğu, verilerin değerlendirildiği ve
toplumu ilgilendiren konularda stratejilerin tüm aktörlerle saptandığı ülkelerde bile
fuhuş konusunda bir görüşbirliği sağlanması oldukça güçtür. Bu konuda
yetersizliklerin bilindiği ülkemizde, iktidarların fuhuş konusundaki politika
belirlemedeki isteksizlikleri de göz önüne alındığında kısa vadede bir mevzuat
değişikliği beklenmemelidir. Bunun bir istisnası, politik gücün bu konuda aşırı istekli
olma doğrultusundaki fikir değişikliği ya da konunun sivil tarafındaki güçlerin
mücadelesi sonunda olacaktır.
B. ÇALIŞMA GRUBUNUN ÖNERİLERİ
Raporun hazırlanması sürecinde görev alan Çalışma Grubu üyeleri, gerek
günün koşullarına uyum sağlanması için mevzuatta sınırlı uyarlamaların yapılması,
gerekse reform boyutlarına ulaşacak herhangi bir çalışmanın kapsamında aşağıdaki
hususların göz önüne alınmasının gerekliliği konusunda görüş birliği içindedir. Cinsel
hizmet sunan bireylere yönelik şiddet, ayrımcılık ve tehditin kesinlikle hoşgörüyle
karşılanmaması gerekliliği, Çalışma Grubunun en fazla önemsediği husus olarak ön
plana çıkmaktadır.
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Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsü
Onsekiz yaş altındaki çocukların ticari cinsel sömürüsü, şiddetle
cezalandırılması gereken ciddi bir suçtur. Çocukların ticari cinsel sömürüsünün
önlenmesi ve suçluların cezalandırılabilmeleri için emniyet güçlerine gereken her
türlü kaynak sağlanmalı ve bu konudaki eğitimleri güçlendirilmelidir.
ÖNERİ 1
Çalışma Grubu, çocuklara yönelik ticari cinsel sömürünün
en ağır cezaya tabi bir suç olarak kabulünün devamından
yanadır. Suçluların yakalanması ve cezalandırılabilmesi
için emniyet güçlerine gereken her türlü kaynak ve eğitim
desteği sağlanmalıdır.
İnsan Ticareti
Çalışma grubu, insan ticaretinin yasalarda ağır bir suç olarak tanımlanmasının
sürdürülmesi, tacirlerin yakalanması ve cezalandırılması için emniyet güçlerine
gereken kaynak ve eğitim desteği sağlanması ve mağdurlara gereken destek ve
hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi görüşündedir. Türkiye’nin 2003 yılından sonraki
insan ticaretinin önlenmesi doğrultusundaki çalışmaları taktirle karşılanmalıdır.
Bununla birlikte, Türkiye’de 2010 yılında saptanmış olan mağdur sayısındaki düşme,
insan ticareti konusunda geçmiş yıllarda sağlanmış olan ilerlemenin ivme kaybına
uğradığı görüntüsünü vermektedir. Bu önemli suç türüyle mücadele edebilmek için
emniyet güçleri ve yargının kapasitesi her türlü kaynak sağlanarak artırılmalı,
gereken kaynak ve eğitim desteği sağlanmalıdır.
ÖNERİ 2
Çalışma grubu insan ticaretinin yasalarda ağır bir suç
olarak
tanımlanmasının
sürdürülmesi,
tacirlerin
yakalanması ve cezalandırılması için emniyet güçlerine
gereken kaynak ve eğitim desteği sağlanması ve
mağdurlara gereken destek ve hizmetlerin kesintisiz
sürdürülmesi görüşündedir.
Mevcut Durum Kabul Edilemez
Raporun hazırlanması sürecinde seks işçilerinin ve toplumun güvenliği ve
huzurunun sağlanması birlikte ele alınmıştır. Türkiye’de yürürlükte ve uygulanmakta
olan mevzuat değerlendirildiğinde mevcut durumun kabul edilemez olduğu kanaatine
varılmıştır. Fuhuş konusundaki mevzuat, fuhşun önlenmesi ve seks işçilerinin
sömürülmesini engellemediği gibi topluma yönelik zararların azaltılması konusunda
da yetersiz kalmaktadır. Mevzuatın gereklerinin yerine getirilmiyor olması bu konuda
değerlendirme yapmayı zorlaştırdığı gibi, bu durumun mevcut olumsuzlukları
derinleştirdiği yönde görüşlerin de dikkate alınması gerekir. Türkiye için öngörülen
düzenleyici modelin eksiksiz uygulanması bu konuda bir alternatif olabileceği gibi,
mevzuatta köklü, reform niteliğinde değişiklikler yapılması da mümkündür.
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ÖNERİ 3
Çalışma Grubu üyeleri, Türkiye’de fuhuş mevzuatının
geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu tarafların,
mevcut durumun kabul edilemez ve seks işçileri arasında
eşitsizliklere neden olduğu görüşüne değer vermeleri
beklentisi içindedir.
Mevzuatın Kısıtlı Olarak Uygulanması Eşitsizliklere Neden Olmaktadır
Türkiye’de yürürlükte olan düzenleyici mevzuatın kısıtlı olarak uygulanması,
seks işçilerinin büyük bir çoğunluğunu güvenli olmayan koşullarda çalışmaya
zorlamakta ve gizli fuhuş ceza yasalarının desteğiyle baskı altında tutulmaktadır.
Resmi makamlar tarafından getirilen kısıtlama seks işçileri arasında bir bölünmeye
neden olmuştur. Düzenleyici mevzuat bazı yönleri ile insan hakları ilkeleriyle çelişen
bir nitelik gösterse de kayıtlı seks işçileri yasa koruyuculuğu altındadır ve kendilerini
güven altında hissedebilmektedir. Diğer yönden cezalandırıcı yasalar seks işçilerine
yönelik olarak uygulanmakta, para ve hapis cezaları ile bir kez daha mağdur
edilmektedirler. Gizli fuhşun denetim ve baskı yoluyla sınırlandırılması yerine kayıt
altına alınması seks işçilerinin olduğu kadar toplumun sağlığı ve güvenliği için bir
seçenek sunabilir.
ÖNERİ 4
Yürürlükte olan mevzuatın kısıtlı olarak uygulanması seks
işçilerini
güvenli
olmayan
koşullarda
çalışmaya
zorlamaktadır. Çalışma grubu gizli fuhşun denetim ve
baskı yoluyla sınırlandırılması yerine kayıt altına
alınmasının seks işçilerinin olduğu kadar toplumun
sağlığı ve güvenliği için de bir seçenek sunabileceği
görüşündedir.
Mevzuatın Gereklerinin Yerine Getirilmemesi
Türkiye’de fuhuş mevzuatının temel düzenleyici unsuru olan Zührevi
Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü, sınırlı bir grup seks işçisine yönelik ugulandığı gibi
Tüzüğün gereklerinin yeterince yerine getirilmemektedir. Tüzük kapsamında
tanımlanan tek başına fuhuş yapılan yerler ve birleşme evlerine ruhsat
verilmemektedir. Gizli fuhuş için alternatif olabilecek bu mekanlar güvenlik ve sağlık
koşulları sağlandığında seks işçileri ve toplum için seçenek sunabilir durumdadır. Ne
var ki bu tür bir uygulamanın olumlu veya olumsuz yönlerinden bahsetmek hiç örnek
olmaması nedeniyle güçtür.
ÖNERİ 5
Çalışma Grubu, Tüzüğün gereklerinin yerine getirilerek,
güvenliğin sağlanması koşuluyla, tek başına fuhuş
yapılan yerler ve birleşme evlerine ruhsat verilmesinin
seks işçileri ve toplum için seçenek sunabileceği ve gizli
fuhuşla ilgili sorunları azaltacağı görüşündedir.

119

Şiddetin Artması
Gizli fuhşun denetlenmesine yönelik uygulamalar seks işçilerinin ve özellikle
transgender bireylerin izole ve güvenli olmayan koşullarda yaşaması ve çalışmasına
neden olmaktadır. Sosyal destek ağlarından uzaklaştırılan bu bireyler şiddet, sömürü
ve zorla çalıştırılma riski altındadır. Toplumda yaygın olarak hüküm süren homofobi,
damgalayıcı, dışlayıcı ve ayrımcı uygulamalarıyla bu süreci desteklemektedir.
Çalışma Grubu üyeleri, mevzuatın uygulanmasındaki kısıtlılıklar ve cezalandırıcı
yasa maddelerinin seks işçilerine yönelik olarak uygulanmasının ortadan
kaldırılmasının, seks işçilerine yönelik şiddetin önlenmesine katkı sağlayacağı
görüşündedir. Diğer yönden toplumda yaygınlaşan şiddete karşı genel olarak
toplumda davranış değişikliği sağlayan programların gerekliliği de göz önüne
alınmalıdır.
ÖNERİ 6
Çalışma Grubu üyeleri, mevzuatın uygulanmasındaki
kısıtlılıkların ortadan kaldırılması ve cezalandırıcı yasa
maddelerinin
seks
işçilerine
yönelik
olarak
uygulanmasının sonlandırılmasının, seks işçilerine
yönelik
şiddetin
önlenmesine
katkı
sağlayacağı
görüşündedir.
Cezalandırıcı Yasaların Kötüye Kullanımı
Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu başta olmak üzere fuhşun olumsuz
etkilerinden toplumu korumak amaçlı yasa maddeleri gizli fuhşun sonlandırılması ya
da denetim altında tutulması amacıyla ve seks işçilerine yönelik olarak
uygulanmaktadır. Çok çeşitli yasa maddelerine dayanarak seks işçilerine para ve
hapis cezaları verilmekte ve mağdur durumda olan seks işçilerinin durumlarının daha
da kötüleşmesine yol açmaktadır. Cezaların etkili olabilmesi yasaların hukuka uygun
kullanılmasıyla mümkündür. Çalışma Grubu üyeleri seks işçilerinin sağlığını ve
güvenliğini olduğu kadar ekonomik durumlarını da olumsuz etkileyen bu
uygulamaların sonlandırılmasının fuhşun olumsuz etkileriyle şavaşımda önemli
olduğunu vurgulamaktadır.
ÖNERİ 7
Seks işçilerine yönelik para ve hapis cezaları seks
işçilerinin sağlığını ve güvenliğini olduğu kadar ekonomik
durumlarını
da
olumsuz
etkilemektedir.
Usulsüz
uygulamaların sonlandırılması, fuhşun seks işçilerine ve
topluma
yönelik
olumsuz
etkilerinin
ortadan
kaldırılmasında önemlidir.
Tüzüğün güncelleştirilmesi
Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki insan
hakları bakışı ile hazırlanmıştır ve günümüzdeki anlayış ile uyumlu olmayan
uygulamalar barındırmaktadır. Çalışma Grubu üyeleri Tüzüğün günümüz insan
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hakları ilkeleri ile uyumlu olmayan yönlerinin güncelleştirilmesi gerekliliği konusunda
görüş birliğindedir.
ÖNERİ 8
Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü’nün günümüz
insan hakları ilkeleri ile uyumlu olmayan yönleri gözden
geçirilmeli ve değiştirilmelidir.
Destek Konusunda Mevzuat ve Program Gereksinimi
Türkiye’de kadına yönelik şiddet konusunda son yıllarda umut verici
gelişmelerin yaşandığı bilinmektedir ve bu konuda hizmet ve destek sağlayan
mekanizmaların oluşmaya başladığı memnunluk verici bir biçimde izlenmektedir.
Bununla birlikte hizmetlerin ulaşılabilirliği henüz istenen düzeyde değildir. Diğer
yönden Türkiye’de fuhuş alanında şiddete ve sömürüye uğrayarak mağdur konuma
düşen, zorla çalışmaya sürüklenen ya da artık seks işçiliği yapmak istemeyen
çocuklara ve yetişkinlere yönelik Türkiye’de mevzuatın yeterli olduğunu ileri sürmek
oldukça zordur ve sınırlı hizmet ve destek mekanizmalarının seks işçilerini de
kapsayacak bir biçimde işlediğinden bahsetmek mümkün değildir. Mevcut mevzuatta
kısıtlı da olsa mağdur konumundaki veya seks işçiliği yapmak istemeyen kadınlara
yönelik düzenlemeler öngörülmüş ise de bu işlevi yerine getirecek kurumlar ve
kaynak belirsizdir. Çalışma Grubu üyeleri mağdur konuma düşen veya seks işçiliği
yapmak istemeyen bireylere yönelik olarak sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla
destek ve hizmetlerin yaygınlaşmasının toplum sağlığı yararına olduğu görüşündedir.
Bu amaçla gereken mevzuatın geliştirilmesi ve uygulanmasının sağlanması
önemlidir. Diğer yönden seks işçiliği büyük ölçüde toplumsal cinsiyet eşitsizliği
sonucu gündeme gelen ve seçeneği olmayan kadınlara yönelik olarak şiddet, sömürü
ve zor kullanma içerebilen bir sosyal konumdur. Seks işçiliği polisiye tedbirlerle değil
toplumun genelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik
çabalar sonucu önlenebilir.
ÖNERİ 9
Çalışma grubu üyeleri mağdur konuma düşen veya seks
işçiliği yapmak istemeyen bireylere yönelik destek ve
hizmetlerin yaygınlaşmasının toplum sağlığı yararına
olduğu görüşündedir. Bu amaçla gereken mevzuatın
geliştirilmesi ve uygulanmasının sağlanması önemlidir.
Fuhuş Konusunda Bilgi Gereksinimi
Fuhuş konusunda doğru politikaların geliştirilmesi ve bu politikalarla uyumlu
mevzuatın geliştirilmesinin ön koşulu bu alanda bilgi sahibi olunmasıdır. Türkiye’de
fuhuş konusunda güvenilir bilgiye ulaşmak oldukça zordur ve düzenli bilgi toplamak
için bir mekanizma oluşturulmamıştır. Varolan bilgi kaynakları emniyet güçlerinin
topladığı suç istatistikleri veya sağlık amaçlı yapılan araştırmalardan oluşmaktadır.
Fuhşun seks işçilerine ve topluma olumlu ve olumsuz etkilerinin izlenmesi ve
değerlendirilmesi yeni politikaların geliştirilmesine olanak sağlaması yanında, hizmet
ve destek sistemlerinin yapılandırılmasında kaynak olarak kullanılabilecektir.
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ÖNERİ 10
Çalışma grubu üyeleri fuhuş konusunda güvenilir ve
sistemli bir veri toplama sisteminin oluşturulmasını
önemsemekte ve bu konuda yeterli kaynak ve desteği
sağlamanın gerekli olduğuna inanmaktadır. Veri toplamak
konusunda resmi kurumların sivil toplum kuruluşları ve
üniversitelerle işbirliği önemlidir.
Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Fuhuş
Türkiye’de düzenleyici fuhuş mevzuatının temel hedeflerinden biri cinsel yolla
bulaşan enfeksiyonların (CYBE) önlenmesidir. Seks işçileri partner değiştirme
hızlarının yüksek olması nedeniyle CYBE’lerin yayılmasında önemli değişkenlerden
biridir ve seks işçilerinin güvenli cinsel davranış kazanmaları ve kondom kullanmaları
çok önemlidir. Türkiye’deki yürürlükteki düzenleyici mevzuat, seks işçilerinin düzenli
muayene yaptırmalarını zorunlu tutarak CYBE’lerin erken tanı ve tedavilerinin
sağlanması yoluyla seks işçilerinin CYBE’lerin belirleyici rolünü azaltma amacındadır.
Mevzuatta her ne kadar genelevlerde kondom bulundurulması zorunlu hale getirilmiş
olsa da kondom kullanmanın nasıl sağlanacağı belirgin değildir. Diğer yönden gizli
fuhuş üzerindeki polis baskısı, seks işçilerini güvenlik güçlerinin kendilerine
ulaşmalarının güç olduğu izole mekanlarda çalışmaya zorlamakta ya da seks
işçilerinin müşterileri ile pazarlık etme şansları baskılar nedeniyle çok aza inmektedir.
Bu olumsuzluklara müşterilerin kondom kullanma konusundaki isteksizlikleri ve
CYBE’ler konusundaki bilgisizlikleri de eklenince fuhuş toplum için CYBE’ler
yönünden riskli bir alan haline gelmektedir. Dünyada pek çok ülkede CYBE’lerle
mücadelede seks işçileriyle birlikte çalışılmakta ve seks işçilerinin güvenli cinsel
davranış kazanmalarına yönelik programlar uygulanmaktadır. Seks işçilerinin
CYBE’ler konusunda bilgilendirilmesi, güvenli cinsel tutum ve davranış geliştirilmesi
yanı sıra erken tanı ve tedavi olanaklarının sunulduğu bu programlar resmi kurumlar
desteğinde ve çoğu kez sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Seks
işçilerinin resmi kurumlara yönelik tedirginlikleri sivil toplum kuruluşları tarafından
önlenebilmektedir. Bu programlar gönüllülük temelinde yürütülmekte, seks işçileri tanı
ve tedaviye zorlanmakta ve sağlık bilincinin geliştirilmesi önemsenmektedir.
CYBE’lerle savaşım yönünden diğer önemli bir husus risk altındaki grupların
hastalık sıklıkları yönünden izlenmesidir. Ülkemizde salgın hastalıkların izlenmesine
yönelik genel kapsamlı bir sistem bulunmakla birlikte bu sistem özel konuma sahip
CYBE’lerin izlenmesinde yetersizdir.
ÖNERİ 11
Çalışma Grubu üyeleri bir halk sağlığı sorunu olarak
CYBE’lerin öneminin tüm ülkede anlaşılması, resmi ve
sivil
toplum
kuruluşlarınca
önleme,
izleme,
değerlendirme, tanı ve tedavi konularında gerekli
programların geliştirilmesi ve çalışmaların ivedilikle
başlatılmasını gerekli görmektedir.
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EK A: SEKS İŞÇİLERİ, ÇOCUK VE YETİŞKİNLERİ
KORUYAN SEÇİLMİŞ YASA MADDELERİ
Ceza Kanunu’nda doğrudan fuhuşla ilgili maddelerin yanı sıra, seks işçilerine
yönelik şiddet ya da sömürüyü cezalandıran ve toplumu veya çocukları seks
işçiliğinin olumsuz etkilerine karşı koruyabilecek maddeler olduğu gibi, 2004 yılında
yapılan değişiklikle eski Türk Ceza Kanunu’ndaki belirli maddelerin yeniden
düzenlendiği Kabahatler Kanunu’nda da benzer maddeler bulunmaktadır. Seks
işçilerini ve çocukları koruyan yasa maddeleri Türk Ceza Kanunu’nun Hayata Karşı
Suçlar, Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, İşkence ve Eziyet, Cinsel
Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Hürriyete Karşı Suçlar, Malvarlığına Karşı Suçlar ve
Uluslararası Suçlar bölümlerinde yer almaktadır. Toplumu seks işçiliğinin olumsuz
etkilerinden koruyan yasa maddeleri olarak Ceza Kanunu’nun Genel Ahlâka Karşı
Suçlar, Görevi Yaptırmamak için Direnme ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
bölümlerindeki maddeler; Kabahatler Kanunu’nun Emre Aykırı Davranış, Gürültü,
Rahatsız Etme bölümlerindeki maddeler; Umumi Hıfzısıhha Kanunu 282. Maddesi,
Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 17. maddesi ve Karayolları Trafik Kanunu’nun
Yayaların Uyacakları Kurallar bölümü sayılabilir. Söz konusu kanun maddelerinden
seçilmiş bir liste aşağıda verilmiştir. Bu listede fuhuşla ilgili temel mevzuatın dışındaki
ikincil derecedeki mevzuata yer verilmiştir. Temel mevzuat rapor içinde ayrıntılı
biçimde ele alınmıştır.
A. CİNSEL HİZMET SUNANLARI KORUMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER
Seks işçilerini korumaya yönelik yasa maddeleri listesi ulusal yasalardan
derlenmiş olup aynı bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürürlüğe
konmuş uluslar arası mevzuata aşağıdaki listede yer verilmemiştir. Konu ile ilgili
olarak raporun 4. bölümünde özet bilgi verilmiştir. Listede çocuklarla ilgili kısımlar
kalın ve italik karakterlerle belirtilmiştir.
1. Türk Ceza Kanunu Maddeleri
(a) Hayata Karşı Suçlar – Öldürme
•

Kasten Öldürme – Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesi kasıtlı olarak bir
kişinin öldürülmesi ile ilgili suçu düzenler. Bir insanı kasten öldüren kişi,
müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Kanunun 82. maddesine göre: Kasten
öldürme suçunun; a) Tasarlayarak, b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik
veya kimyasal silâh kullanmak suretiyle, d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da
eş veya kardeşe karşı, e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından
kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, f) Gebe olduğu
bilinen kadına karşı, g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, h) Bir
suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya
da yakalanmamak amacıyla, i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu
infialle, j) kan gütme saikiyle, k) Töre saikiyle işlenmesi hâlinde, kişi
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.
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•

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi – Türk Ceza Kanunu
Madde 83’e göre kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı
gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu
tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük
ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir. İhmali ve icrai davranışın
eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin; belli bir icrai davranışta bulunmak
hususunda kanunî düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir
yükümlülüğünün bulunması, önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının
hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, gerekir. Belli bir
yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar,
müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hâllerde ise
on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada
indirim de yapılmayabilir.

•

Taksirle Öldürme – Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak ve bir
davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek bir
kişinin ölümüne sebep verilmesi “taksirli öldürme” suçu olarak Ceza
Kanunu’nun 85. maddesine yer almaktadır. Taksirle bir insanın ölümüne
neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiil,
birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile
birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki
yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(b) Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar – Yaralama

•

Kasten Yaralama – Türk Ceza Kanunu 86. maddesine göre kasten
başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin
bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi
müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti
üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.
Kasten yaralama suçunun; a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, b)
Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan
kişiye karşı, c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, d) Kamu
görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, e) Silâhla,
İşlenmesi hâlinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

•

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama – Türk Ceza Kanunu Madde 87 (1) Kasten yaralama fiili, mağdurun; a) Duyularından veya organlarından
birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, b) Konuşmasında sürekli zorluğa, c)
Yüzünde sabit ize, d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, e) Gebe bir
kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, neden
olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak,
verilecek ceza, birinci fıkraya giren hâllerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren
hâllerde beş yıldan az olamaz. (2) Kasten yaralama fiili, mağdurun; a)
İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, b)
Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, c) Konuşma ya
da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, d) Yüzünün sürekli
değişikliğine, e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,
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neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır.
Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hâllerde beş yıldan, üçüncü fıkraya
giren hâllerde sekiz yıldan az olamaz. (3) Kasten yaralamanın vücutta kemik
kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre
belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre,
yarısına kadar artırılır. (4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana
gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hâllerde sekiz yıldan
oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hâllerde ise oniki yıldan onaltı yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur.
(c) İşkence ve Eziyet
•

İşkence – İşkence ve eziyet suçları Türk Ceza Kanunu’nun 94-96 maddeleri
arasında düzenlenmiştir. Madde 94 - (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla
bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya
irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları
gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur. (2) Suçun; a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından
kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına
karşı, b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,
İşlenmesi hâlinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi hâlinde, on yıldan onbeş
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (4) Bu suçun işlenişine iştirak eden
diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır. (5) Bu suçun ihmali
davranışla işlenmesi hâlinde, verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz.

•

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence – Türk Ceza Kanunu Madde 95 - (1)
İşkence fiilleri, mağdurun; a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin
sürekli zayıflamasına, b) Konuşmasında sürekli zorluğa, c) Yüzünde sabit ize,
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, e) Gebe bir kadına karşı işlenip de
çocuğunun vaktinden önce doğmasına, neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye
göre belirlenen ceza, yarı oranında artırılır. (2) İşkence fiilleri, mağdurun; a)
İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, b)
Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, c) Konuşma ya
da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, d) Yüzünün sürekli
değişikliğine, e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,
neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. (3)
İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması hâlinde, kırığın hayat
fonksiyonlarındaki etkisine göre sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur. (4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasına hükmolunur.

•

Eziyet – Türk Ceza Kanunu Madde 96 - (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol
açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur. (2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin; a)
Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda
bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, b) Üstsoy veya altsoya, babalık
veya analığa ya da eşe karşı, İşlenmesi hâlinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
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(d) Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
•

Cinsel Saldırı – Türk Ceza Kanunu 102. maddesi cinsel saldırı suçunu
düzenler. Madde 102 - (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut
dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim
sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve
kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır. (3) Suçun; a) Beden
veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye
karşı, b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye
kullanılmak suretiyle, c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi
içinde bulunan bir kişiye karşı, d) Silâhla veya birden fazla kişi tarafından
birlikte, İşlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı
oranında artırılır. (4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin
kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi
ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır. (5) Suçun sonucunda
mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, on yıldan az
olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. (6) Suç sonucu mağdurun bitkisel
hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına
hükmolunur.

•

Cinsel Taciz – Türk Ceza Kanunu Madde 105 - (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı
olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla
kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur. (2) Bu fiiller;
hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi
ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı
işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde,
yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle
mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise,
verilecek ceza bir yıldan az olamaz.
(e) Hürriyete Karşı Suçlar – Tehdit, Şantaj, Cebir ve Kişiyi Hürriyetinden
Yoksun Kılma

•

Tehdit – Türk Ceza Kanunu Madde 106 - (1) Bir başkasını, kendisinin veya
yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı
gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından
veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti
üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (2)
Tehdidin; a) Silâhla, b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması
suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, c) Birden fazla kişi tarafından
birlikte, d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu
güçten yararlanılarak, İşlenmesi hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar
hapis cezasına hükmolunur. (3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten
yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi hâlinde, ayrıca bu
suçlardan dolayı ceza verilir.

126

•

Şantaj – Türk Ceza Kanunu Madde 107 - (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu
bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna
aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız
çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Kendisine veya başkasına yarar
sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek
nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması
halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

•

Cebir – Türk Ceza Kanunu Madde 108 - (1) Bir şeyi yapması veya
yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı
cebir kullanılması hâlinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte
birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur.

•

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma – Türk Ceza Kanunu Madde 109 - (1) Bir
kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak
hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası
verilir. (2) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile
kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (3) Bu suçun;
a) Silâhla, b) Birden fazla kişi tarafından birlikte, c) Kişinin yerine getirdiği
kamu görevi nedeniyle, d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak
suretiyle, e) Üstsoy, altsoy veya eşe karşı, f) Çocuğa ya da beden veya ruh
bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
İşlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır. (4)
Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması
hâlinde, ayrıca bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (5) Suçun
cinsel amaçla işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar
yarı oranında artırılır. (6) Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten
yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi
durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(f) Malvarlığına Karşı Suçlar - Hırsızlık

•

Hırsızlık – Türk Ceza Kanunu Madde 141 - (1) Zilyedinin rızası olmadan
başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak
maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası verilir. (2) Ekonomik bir değer taşıyan her türlü enerji de, taşınır mal
sayılır.

•

Nitelikli Hırsızlık – Türk Ceza Kanunu Madde 142 - (1) Hırsızlık suçunun; a)
Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış
yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya
hakkında, b) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek
suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya
hakkında, c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya
bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında, d) Bir afet
veya genel bir felâketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya
hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında, e) Adet veya tahsis veya
kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında, f) Elektrik enerjisi
hakkında, İşlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına
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hükmolunur. (2) Suçun; a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından
veya ölmesinden yararlanarak, b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak
suretiyle ya da özel beceriyle, c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların
meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak, d) Haksız yere elde
bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle, e)
Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, f) Tanınmamak için tedbir alarak
veya yetkisi olmadığı hâlde resmî sıfat takınarak, g) Barınak yerlerinde, sürüde
veya açık yerlerde bulunan büyük veya küçük baş hayvan hakkında, İşlenmesi
hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu
fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından
kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi
halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır. (3) Suçun, sıvı veya
gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya
depolanmasına ait tesislerde işlenmesi hâlinde, ikinci fıkraya göre cezaya
hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde,
onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(4) Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya
mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma
ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.
(g) Uluslararası Suçlar – İnsanlığa Karşı Suç ve İnsan Ticareti
•

İnsanlığa Karşı Suç – Türk Ceza kanunu Madde 77 - (1) Aşağıdaki fiillerin,
siyasal, felsefî, ırkî veya dinî saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plân
doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur: a)
Kasten öldürme, b) Kasten yaralama, c) İşkence, eziyet veya köleleştirme, d)
Kişi hürriyetinden yoksun kılma, e) Bilimsel deneylere tâbi kılma, f) Cinsel
saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, g) Zorla hamile bırakma, h)
Zorla fuhşa sevketme, (2) Birinci fıkranın (a) bendindeki fiilin işlenmesi halinde,
fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; diğer bentlerde
tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde ise, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis
cezasına hükmolunur. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında
işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen
mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır. (3) Bu suçlardan dolayı
tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur. (4) Bu suçlardan
dolayı zamanaşımı işlemez.

•

İnsan Ticareti –Türk Ceza Kanunu Madde 80 - (1) Zorla çalıştırmak, hizmet
ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının
verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak,
nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim
olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek
suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir
yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimseye sekiz
yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir. (2)
Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu
takdirde, mağdurun rızası geçersizdir. (3) Onsekiz yaşını doldurmamış
olanların birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri,
kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri
veya barındırılmaları hâllerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine
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başvurulmuş olmasa da faile birinci fıkrada belirtilen cezalar verilir. (4)
Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.
B. ÇOCUKLARI KORUMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER
Türk Ceza Kanunu’ndaki seks işçilerini korumaya yönelik bir önceki başlıkta
sıralanan kanun maddeleri çocuklar için de geçerlidir ve bir önceki başlık altındaki
maddelerde çocuklarla ilgili kısımlar kalın ve italik karakterlerle belirtilmiştir. Bununla
birlikte aynı kanunda özel olarak çocukların korunmasına yönelik maddeler aşağıda
listelenmiştir. Diğer yönden aynı bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
yürürlüğe konmuş ve küçüklerin ticari cinsel sömürüden korunmasına yönelik çocuk
hakları ile ilgili uluslar arası mevzuata aşağıdaki listede yer verilmemiştir. Konu ile
ilgili olarak raporun 4. bölümünde özet bilgi verilmiştir.
1. Türk Ceza Kanunu Maddeleri
(a) Çocukların Cinsel İstismarı – Türk Ceza Kanunu Madde 103 - (1)
Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar deyiminden; a) Onbeş yaşını
tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve
sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen
her türlü cinsel davranış, b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile
veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel
davranışlar, anlaşılır. (2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim
sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, sekiz yıldan onbeş yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur. (3) Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya
üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici,
bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan
diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye
kullanılmak suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi
hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. (4)
Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya
tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre
verilecek ceza yarı oranında artırılır. (5) Cinsel istismar için başvurulan cebir
ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde,
ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. (6) Suçun
sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, onbeş
yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. (7) Suçun mağdurun
bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.
(b) Reşit Olmayanla Cinsel İlişki – Madde 104 - Cebir, tehdit ve hile
olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi,
şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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C. TOPLUMU KORUMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER
Toplumu seks işçiliğinin olumsuz etkilerinden koruyan mevzuatın bir bölümü
ceza hukukuna ait olmakla birlikte mevzuatın ekseriyetini idari cezaların söz konusu
olduğu farklı yasal düzenlemeler oluşturmaktadır. Ülkemizde seks işçilerinin gizli
fuhuş alanında çalışmasını engellemek amacıyla sık olarak emniyet güçlerince
kullanılan listedeki yasa maddelerinin hiçbiri doğrudan seks işçiliği ile ilgili değildir ve
uygulanmasında sorunlar yaşanabilmektedir. Bilindiği gibi idari yaptırımların en
yaygın biçimlerinden biri para cezasıdır. Emniyet güçleri çoğu kez Kabahatler
Kanunu maddelerinden yararlanarak seks işçilerine para cezaları vermekte ve seks
işçiliğinin yaygınlaşmasını önlemeye çalışmaktadır. Gizli fuhşun önlenmesi için kayıt
altına alınması seçeneğinin kullanılmadığı ülkemizde para cezaları ile seks işçilerini
yıldırmanın emniyet güçlerinin zamanını ve kaynaklarını israfla aynı anlama
gelebileceğini ifade etmek mümkündür.
1. Türk Ceza Kanunu Maddeleri
(a) Ahlâka Karşı Suçlar – Hayasızca Hareket ve Müstehcenlik
•

Hayasızca Hareket – Türk Ceza Kanunu Madde 225 - (1) Alenen cinsel
ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.
Eski Türk Ceza Kanunu’nda 576. madde ile bir aya kadar hapis veya para
cezası verilebilen bu suç için yeni yasada altı aydan bir yıla kadar hapis cezası
öngörülmüştür. Sokakta yürütülen seks işçiliği bazen bina girişlerinde,
parklarda, otomobilde ve ıssız alanlarda yürütülebilmekte ve bu eylemler
nedeniyle kadın seks işçileri dışında transgender veya erkeklerle cinsel ilişki
kuran erkekler de kovuşturmaya uğrayabilmektedir. Maddede aleniyet unsuru
söz konusudur ve güvenlik güçlerinin suçun delilleriyle birlikte sanıkları
Cumhuriyet Savcısına göndermesi ve Mahkemenin cezalandırmaya karar
vermesi gerekir. Diğer yönden bu madde kapsamında travesti veya
transseksüel seks işçisi ya da seks işçisi olmayan bireyler görüntüleri
nedeniyle cezai kovuşturmaya uğrama riskleri her zaman bulunmaktadır. Bu
durum toplumsal cinsiyet açısından önemli bir ayrımcılığa işaret etmektedir.

•

Müstehcenlik – Türk Ceza Kanunu Madde 226 - (1) a) Bir çocuğa
müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da
bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, b) Bunların
içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da
alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan,
söyleyen, söyleten, c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa
veya kiraya arz eden, d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri
dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren, e) Bu ürünleri, sair mal veya
hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,
f) Bu ürünlerin reklamını yapan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para
cezası ile cezalandırılır. (2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve
yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç
yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (3)
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Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde
çocukları kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan,
çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden,
bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla
kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (4)
Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal
olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri
içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden,
depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan
dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile
yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların
görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla
kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (6) Bu
suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine
hükmolunur. (7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç
olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi
değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.
Söz konusu madde her ne kadar toplumu korumaya yönelik bir madde olarak
listeye dahil edilmiş olmasına karşın içeriğindeki bazı kısımlar hem seks
işçilerini hem de çocukları korumaya yöneliktir. Küçükleri korumayı amaçlayan
kısımlar daha önceki bölümde yapıldığı gibi kalın ve italik olarak
işaretlenmiştir. Seks işçilerini korumaya yönelik olarak değerlendirilebilecek
kısım ise 4 nolu cümledir.
(b) Görevi Yaptırmamak için Direnme – Türk Ceza Kanunu Madde 265. - (1)
Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya
tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Gizli fuhşu engellemek için görev yapan emniyet güçlerine karşı zor kullanan
veya tehdit eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ceza ile cezalandırılabilir.
(c) Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma – Türk Ceza Kanunu Madde 220 (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya
yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç
bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması hâlinde, iki yıldan altı yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının
en az üç kişi olması gerekir. (2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte
üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Örgütün
silâhlı olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden
yarısına kadar artırılır. (4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi
hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur. (5) Örgüt
yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı
ayrıca fail olarak cezalandırılır. (6) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına
suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır. (7)
Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve
isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. (8) Örgütün veya
amacının propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
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cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek
ceza yarı oranında artırılır.
Gizli fuhuş genellikle örgütlü olarak yürütülen bir etkinliktir. Fuhuş için müşteri
ve yer temin edilmesi yanı sıra yasa dışı bağlantıların gerçekleştirilmesi birden
çok erkek ve kadının bir arada çalışmasını gerektirir. Ceza yasasında örgüt
kurmayı cezalandıran bu madde ile hem seks işçileri için hem de toplum için
bir koruma sağlanmıştır.
Ceza yasası özellikle hapis cezası yaptırımı ile gizli fuhşu önlemek ve
cezalandırmak amacı ile kullanılabilecek bir hukuk aracıdır ancak emniyet güçlerinin
yaptığı baskınlar sonucunda saptanan kişilerin gizli fuhuş suçu ile yargılanmaları
oldukça uzun ve karmaşık bir süreçtir. Ayrıca sanıkların ceza alabilmeleri güçlü
delillerin varlığını gerektirmektedir. Emniyet güçleri için de oldukça bezdirici olabilen
bu süreçte bazen evlere yapılan baskınlarda güvenli cinsel ilişki amacıyla kullanılan
prezervatifler bile delil olarak kullanılabilmektedir. Son yıllarda seks işçilerinin bir
araya gelerek fuhuş amacıyla kullandıkları mekanlar yaygınlık göstermektedir. Diğer
bir deyişle yapılan baskınlarda fuhşa yer temin etmek ve fuhşa zorlamak benzeri
eylemlerden dolayı suçlanacak kişiler bulunamayabilmektedir. Bu durumda baskın
yapılan evde seks işçisi olarak bulunmasına karşın bireyler fuhşa yer temin etmek
veya fuhşa zorlamak suçlamalarıyla karşılaşabilmektedirler.
Ceza yasasının uygulanmasını güçleştiren nedenlerden dolayı kolluk
kuvvetleri çoğu kez Kabahatler Kanunu’nun kendilerine verdiği yetkileri kullanarak
seks işçilerini baskı altına almayı ve seks işçiliğini belirli kent bölgeleri ile
sınırlandırarak toplumun rahatsız edilmesini önlemeyi yeğleyebilmektedir. Kabahatler
Kanunu ile tarif edilen eylemler için önerilen ceza, başlıca para cezasıdır ve
yargılama gerektirmeden kolluğun bu cezayı verme olanağı bulunmaktadır.
Cezalandırmaya itiraz mümkün olabilmesine karşın seks işçileri bu konuda çoğu kez
bilgisizdir ve pek çok seks işçisi usulsüz kesilen para cezaları nedeniyle ağır borç
altına girebilmekte hatta hapis cezaları bile gündeme gelebilmektedir.
2. Kabahatler Kanunu Maddeleri
Kabahatler Kanunu seks işçilerinin sokaklarda müşteri beklemesini
engellemek ve seks işçiliğinin görünülürlüğünü azaltarak toplumun huzursuz olmasını
engellemek
amacıyla
kullanılabilmektedir.
Seks
işçilerinin
bu
amaçla
cezalandırılabilmesi için mutlaka müşteri ile pazarlık aşamasında veya o anda
çalışmakta olması koşulu bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle idare Kabahatler
Kanunu aracılığıyla seks işçiliğini baskı altına alabilmekte ve denetlenebilir olmasını
sağlamaktadır. Özellikle travesti ve transseksüel seks işçileri için Kabahatler Kanunu
bağlamında para cezası gündelik yaşamlarının bir parçasıdır ve sokakta sadece
yürümekte olan bir transgender seks işçisi para cezasına çarptırılabilir. Her ne kadar
bu uygulamalar toplumun huzurunu sağlamak amacıyla yapılıyor olsa da seks
işçilerine yönelik hak ihlallerini de beraberinde getirmekte, seks işçiliğini
sonlandırmaktan çok daha sağlıksız koşullarda sürdürülmesine olanak sağlamakta
ve sonucunda toplum bu uygulamalardan zarar görebilmektedir.
(a) Emre Aykırı Davranış – Madde 32 - (1) Yetkili makamlar tarafından adli
işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın
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korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden
kişiye yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam
tarafından karar verilir. (2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm
bulunan hallerde uygulanabilir. (3) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza
Kanununun 526 ncı maddesine diğer kanunlarda yapılan yollamalar, bu
maddeye yapılmış sayılır.
Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi emniyet güçlerine oldukça geniş bir yetki
sağlamaktadır. Gizli fuhşu engellemek görevi olan kolluk kuvvetleri bu
bağlamda her türlü önlemi almak durumundadır ve gerek Zührevi Hastalıklarla
Mücadele Tüzüğü gerekse Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu uyarınca yapılan
gizli fuhuş amaçlı denetimlerde karşılaşılan seks işçileri emniyet güçlerinin
vazifelerini engellemekten cezaya çarptırılabilirler. Maddenin ikinci fıkrasındaki
ifade ile maddenin ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir
olması, maddenin uygulanabilirliğini sınırladığından genellikle 32. maddenin
haricindeki para cezalarına daha sık rastlanmaktadır.
(b) Gürültü – Madde 36 - (1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde
gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idari para cezası verilir. (2) Bu fiilin
bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi
gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idari
para cezası verilir. (3) Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına kolluk veya
belediye zabıta görevlileri karar verir.
(c) Rahatsız Etme – Madde 37 - (1) Mal veya hizmet satmak için başkalarını
rahatsız eden kişi, elli Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. (2) Bu
kabahat dolayısıyla idari para cezası vermeye kolluk veya belediye zabıta
görevlileri yetkilidir.
Gürültü ve rahatsız etme ile ilgili maddeler toplumun huzurunu sağlamak
amacıyla seks işçilerini cezalandırmak amacıyla en yaygın olarak
kullanılmakta olan maddelerdir. Bununla birlikte 37. madde mal ve hizmet
satmak amacıyla daha çok seyyar satıcıların cezalandırılması amacıyla
düzenlenmiştir ve idare mahkemelerine yapılan itirazlar ile para cezası iptal
edilebilmektedir. Maddeler özellikle transgender bireylere yönelik olarak çok
sık gündeme gelebilmektedir.
3. Umumi Hıfzısıhha Kanunu
Umumi Hıfzısıhha Kanunu kapsamı dahilindeki yasaklara aykırı eylemleri bu
eylemler ayrıca suç oluşturmadığı taktirde para cezası ile cezalandırmaktadır. Gizli
fuhuş yaparken saptanan seks işçilerine Kanun gereği yayınlanan Tüzük
çerçevesinde zorunlu muayene veya tescil benzeri yaptırımların yanı sıra Kanunun
282. maddesi ile para cezası da uygulanabilmektedir. Çok yaygın olmamakla birlikte
bazı illerde 282. maddenin uygulandığı bilinmektedir.
UHK Madde 282 - Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı
hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca
suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk
Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
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4. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
Polis ve Selahiyet Kanunu kolluğa gizli fuhuş yapılan yerleri saptama ve
kapatma yetkisi vermektedir. Bu yetki kapsamında gizli fuhuş yerlerinin otuz güne
kadar kapanması söz konusudur. Gizli fuhuş yerlerinin kapatılması hakkındaki bu
yetki Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü kapsamında da düzenlenmiş olması
nedeniyle hangi mevzuatın uygulanacağına il makamları karar vermektedir.
Madde 8 - Polisçe kat'i delil elde edilmesi halinde;…C) Mevzuata
aykırı faaliyet gösteren genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş
yapılan evler ve yerler, Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından
otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir.
…Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa
faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği
takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, mahallin en büyük
mülkî amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il özel idaresi
tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.

5. Karayolları Trafik Kanunu
Karayolları Trafik Kanunu’nun 68. Maddesi yayaların uyacakları kuralları
belirler. Sokakta veya anayolların kenarlarında çalışan seks işçilerine bu kurallara
uymadıkları gerekçesiyle para cezası verilebilmektedir. Kurallara uymayan çok
sayıda yaya olmasına karşın bu maddenin çoğunlukla seks işçilerine yönelik olarak
uygulanması anlamlıdır. Bir anlamda Karayolları Trafik kanunu gizli seks işçiliğinin
sınırlandırılması ve denetim altında tutulması amacıyla kullanılmaktadır.
Madde 68 - Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir….
c) Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu
üzerinde bulunan yayaların, trafiği engelleyecek veya tehlikeye
düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları
saygısızca kullanmaları yasaktır. Bu madde hükümlerine
uymayan yayalar 1.800.000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

D. SONUÇ
Ceza yasasında seks işçilerine koruma sağlayarak yaşamlarını fuhuş dışında
sürdürmelerine olanak sağlayacak, yaşamda karşılaştıkları fırsatları değerlendirerek
seçenekleri olmasına olanak verebilecek, baskı altında ve sömürülerek fuhuş
yaşantısını sürdürmelerini engelleyecek yasa maddelerin uygulanması yerine,
toplumu seks işçiliğinin olumsuz etkilerinden koruyacak yasal tedbirlere daha sık
başvurulmaktadır. Bu uygulamalar, görünür olan seks işçiliğinin baskı altına alınarak
toplumu ahlaki yönden koruma gerekçesiyle yapılıyor olsa da, toplumu daha
derinden etkileyen fuhuş olgusunun daha da yaygınlaşmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu
nedenle seks işçilerine yasal koruma ve destek sağlanmaksızın toplumu korumak
adına da olsa yasalar aracılığıyla seks işçilerine baskı uygulamak adil değildir ve
seks işçiliğinin daha karmaşık ve şiddet içeren bir ortamda sürdürülmesiyle
sonuçlanmakta, toplum daha fazla ahlaki ve sağlık riskleriyle karşı karşıya
kalmaktadır.
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Son yıllarda fuhşun sokakta ve göz önünde sürdürülmesini önlemek amacıyla
gizli fuhşun yasal hale getirilmesi yerine, seks işçilerine Kabahatler Kanunu başta
olmak üzere toplumu koruyan yasa maddeleri aşırı ölçülerde uygulanmaya
başlanmıştır. Seks işçilerine para cezaları kesilerek yıldırılmaya çalışılmakta ve izole
koşullarda çalışmaya zorlanmaktadırlar. Bu durum hem seks işçiliğinin yer altında
sürülmesi nedeniyle sömürü ve şiddete açık olmasına hem de CYBE’lerin daha kolay
yayılmasıyla sonuçlanabilmektedir. Zor koşullar altında seks işçilerinin kondom için
pazarlık etme şansları neredeyse hiç bulunmamaktadır ve fuhuş konusundaki
mevzuatın en temel hedeflerinden biri olan “Zührevi Hastalıkların” önlenmesi göz ardı
edilmektedir.
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Türkiye’de fuhuş konusundaki mevzuat
Cumhuriyet dönemi öncesinden başlayarak
günümüze kadar gelen oldukça istikrarlı bir
yaklaşımı sergiler. Bu yaklaşım zaman içinde
günün koşullarına bağlı olarak gelişim göstermiş
olsa da, Osmanlı döneminde başlayan fuhşun
yasal olarak denetlenebilen mekanlarda
yapılması, bu mekanların belirli bölgelerle
sınırlandırılması ve gizli fuhşun idari ve cezai
yaptırımlarla engellenmesi anlayışı süreklilik
gösterir. Bu yaklaşımın diğer önemli özellikleri
arasında seks işçiliğinin bir çalışma biçimi olarak
görülmesi, seks işçilerinin sömürülmesinin
yasaklanması ve seks işçiliğini yapmak
istemeyen kadınlar için sosyal destek
sağlanmasının öngörülmesidir. Ne var ki
kuramsal olarak pek çok ülkede seks işçilerinin
haklarını savunan kuruluşlar tarafından ideal bir
sistem olarak değerlendirilebilecek bu mevzuat,
uygulamada etkisiz durumdadır. Mevzuatın
gereklerinin resmi kurumlar tarafından yerine
getirilmemesi nedeniyle ön görülen sistem
işlemez haldedir. Seks işçilerinin yasal olarak
çalışabilecekleri mekanlara izin verilmemesi ve
seks işçilerinin tescil edilmelerinin kısıtlanması
nedeniyle Türkiye’de seks işçilerinin çoğu
yasadışı çalışmak zorunda kalmaktadır. Seks
işçiliği ceza yasasında bir suç olarak
tanımlanmış olmasa da idarenin gizli fuhşu
engelleme ve önleme görevi ve ceza
yasasındaki düzenlemeler nedeniyle yetişkinlerin
kanunsuz bir eylemde bulunmadan seks işçiliği
yapabilmeleri neredeyse imkansızdır.

141

