
Giriş 
19. yüzyılın başından itibaren toplum sağlığını tehdit eden frengi salgını, seks işçileri ve bir 
bütün olarak ticari seks sektörünün denetim altında tutulmasına neden olmuştur. Frengi 
hastalığının tedavisinde penisilinin etkin olarak kullanılması sonucunda bu salgın, öncelikli 
bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkmış olsa bile, cinsel yaşama yönelik ahlaki kaygılar ve 
normlar, seks işçilerine ve ticari sekse yönelik değerlerin ve yaptırımların temel kaynağı 
olmayı sürdürmektedir. Yirminci yüzyılın başında etkili olmaya başlayan ve ortalarına 
gelindiğinde yaygınlaşan ticari seks konusundaki politikaların temel özelliği ise fuhşun 
ortadan kaldırılması (abolitionism) amacına yöneliktir. Fransız Devrimi sonrasında tüm 
dünyada kabul gören ve fuhşun denetlenmesi (regulation) amacına yönelik yasalar, yerlerini 
“beyaz kadın ticareti” merkezli, fuhuş yapanları “kurban” olarak niteleyen ve fuhuş üzerinden 
geçim teminini yasaklayan düzenlemelere bırakmıştır. 
 
80’li yıllar modern tıbbın sonraki yıllarda bir türlü baş edemeyeceği HIV salgının 
başlangıcına tanıklık etmiştir. İlk olarak ABD’de eşcinsel erkek hastalarda saptanan AIDS 
hastalığının bir süre sonra virüslerin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığı olduğu anlaşılmış 
ve bu hastalığın başlıca bulaşma yolunun cinsel ilişki kaynaklı olduğu saptanmıştır. Bu 
tarihten itibaren eşcinseller, damariçi madde bağımlıları ve seks işçileri AIDS hastalığının 

yayılmasından sorumlu tutulmuşlardır. Modern
tıbbın özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında
salgın hastalıklar karşısındaki başarısın
hastalıkta da geçerli olacağı umudu hiç 
yitirilmemiş olmasına karşın, aradan geçen 
çeyrek yüzyıla rağmen, AIDS hala dünyada 
önde gelen ölüm nedenleri arasındadır ve başta
gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere 
ekonomik ve sosyal yıkımlara neden olarak 
etkinliğini sürdürmektedir. AIDS salgının
diğer bir yüzü insan hakları, hukuk ve tıp etiği 
alanında çözülmesi güç sorunları beraberinde
getirmiş olmasıdır. Toplum sağlığının 
korunması amacıyla, fuhuş sektörü başta olm
üzere risk altındaki diğer grupların temel 
özgürlüklerinin kısıtlanmasını savunan 
görüşlerin yanı sıra, bizzat bu kısıtlamaları

AIDS salgınının şiddetini artırdığını öne 
süren görüşlerin da

 
 

ın bu 

 

ın 

 

ak 

n 

yandığı gerekçeler, 
eleneksel kalıplarının yeniden gözden g
Geleneksel olarak fahişeler, damar içi madde bağımlıları ve 
eşcinsel gruplar AIDS salgının kaynağı olarak damgalanmıştır ve 
hastalığın bu gruplardan yayıldığı suçlaması toplumlarda 
egemendir 
r 

ri soruların yanıtları ve toplumun 
u yanıtlardan çıkarak sorunlara çözüm oluşturmaları seks işçilerini yakından 

geçirilmesini zorunlu kılmıştır. 
 
Bugün geldiğimiz nokta, seks işçiliği konusundaki değerlerimizin ve etik kaygılarımızın 
bulanıklaştığı, sorunların çözümü konusunda kendimizi ikilemler içinde bulduğumuz bi
konumdur ve bu konum, seks işçilerine yönelik toplumsal politikaları önemi ölçüde 
etkilemektedir. “Seks işçileri cinsel şiddet mağdurları mıdır? Yoksa önyargılar nedeniyle 
haklarını kullanamayan bir grup çalışan mıdır?”, “Seks işçiliği ortadan kaldırılması gereken 
bir sömürü biçimi midir? Yoksa bir iş kolu mudur?” benze
b
ilgilendirmektedir.  
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Sorunlara çözüm bulmak ve bireyin haklarını kısıtlamadan toplumsal yararı gerçekleştirmek 
ancak “bireylerin haklarını savunmanın toplumsal yarar ile çelişmediği” görüşünün 
benimsenmesi ile başlar. Seks işçiliği bağlamında bu amacı gerçekleştirmenin bir başlangıcı 
seks işçiliğini anlamak ve doğru biçimde yorumlamaktır.  
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Seks İşçiliği: En Eski Meslek mi? Cinsel Sömürü mü? 
Seks işçiliğinin “dünyanın en eski mesleği” olduğu savı çok yaygın kabul gören bir görüştür. 
Seks işçileri ile ilgili pek çok haber, araştırma ve derleme seks işçiliğinin tarihinin çok 

eskilere dayandığına vurgu yapmak amacıyla bu savı 
kullanır ve seks işçiliğinden bir meslek olarak bahseder. 
Diğer yandan seks işçiliği ile ilgili bir başka değerlendirme 
biçimi, onları “seks köleleri” ya da “kader kurbanları” 
olarak tanımlamaktır. Köle ya da kurban olma konumu, bir 
cinsel sömürü ile karşı karşıya kaldıklarına vurgu yapma 
amacıyladır. İki görüş arasındaki önemli ayrımlardan bir 
tanesi, ilk yorumda seks işçilerinin “meslek icra eden” 
bireyler olarak etkin bir konumda olmaları, diğer yorumda 
ise “cinsel sömürü nesnesi” kurbanlar olarak edilgen bir 
biçimde değerlendirilmeleridir.   
 
Elimizde seks işçiliğinin dünyanın en eski mesleği olup 
olmadığını kanıtlayacak yeterli veri olmamasına karşın 
seks işçiliği ile ilgili bilgilerimiz, seks işçilerinin çok eski 
zamandan beri toplumun bir parçası olduğunu 
göstermektedir. Bu bilgiler doğrultusunda seks işçilerinin 
toplumda var olma koşulları zaman içinde değişim 

gösterse ve konumları farklı olsa da hemen tüm toplumlarda varlıklarını sürdürdüklerini 
anlıyoruz.  

 Babil’de kutsal fahişelerin tanrıçası İştar 

Tarih Boyunca Seks İşçiliği 
Seks işçiliğinin kent uygarlıklarının tarih sahnesinde yer almasıyla başlamış olduğu yaygın 
olarak kabul edilen görüşlerden biridir. Her ne kadar tarih öncesi dönemde var olduğu ileri 
sürülen çok eşli yaşam biçimleri zaman zaman seks işçiliği ile ilintilendirilmiş olsa da bu 
ilişkilerin ticari nitelikte olmadığı ve hediye karşılığı olma niteliğinden öteye bir özelliği 
olmadığı ileri sürülmektedir. Ayrıca söz konusu tarih öncesi topluluklarda para karşılığında 
cinsel ilişkide bulunan bir grup kadının varlığı da 
kanıtlanmış değildir.  
 
Ticari seksin tarihteki büyük uygarlıklar ile birlikte dini 
yaşamın bir parçası olarak tapınak fahişeliği ile başlamış 
olması muhtemel görünmektedir. Sümer çağında ya da 
Babil’de fahişelik mesleği utanılacak bir şey değildi. 
Hammurabi zamanında (yaklaşık İ.Ö. 1750) tapınaklar 
rahiplerin, hizmetkarların ve rahibelerin yanı sıra tapınanla 
ilah arasında bir aracı görevi gören kutsal fahişelerle 
doluydu. Kutsal fahişeliğin tam amacı bilinmemektedir; 
kökeni, bereket ayinlerine dayanıyor olabilir. Kutsal 
fahişelerin kazançları tapınakların gelirlerinin önemli bir 
bölümünü oluşturmaktaydı. Kutsal fahişeler gruplara 
ayrılmışlardı. Haritu (bu sözcük “harem”le akrabadır) yarı 
laik bir sınıftı, kadiştu kutsal bir fahişe, iştaritu ise tanrıça 
İştar’ın hizmetkarıydı. Hammurabi’den bin yıl sonra 
Heredot’un yazdıklarına göre Babil’de kadınların evlilik töreni öncesinde bir tapınak fahişesi 
olarak ilk karşılaştıkları erkekle cinsel ilişkide bulunması gerekiyordu. Tanrıça İştar’ın 

Hetaria: Eski Yunan’da fahişe 

 3



himayesindeki tapınak fahişeliği zamanla yayılmış, 
Akdenizin doğusunda Astarte, Antik Yunan’da 
Afrodit, Roma’da ise Venüs, fahişeleri korumaya 
devam etmiştir.  
 
Eski Mezapotamya Uygarlığında olduğu gibi Eski 
Yunan’da da kozmolojik düzen ve bu düzenin 
simgesel olarak dini ritüellerde yer alması çok 
önemli olmuştur. Bu nedenle başlangıçta kutsal 
tapınak fahişeliği Eski Yunan’da da sürdürülmüş 
ancak daha sonraları denizci ve tüccar bir kent ola
Atina’da ticari bir nitelik kazanmıştır. Eski Yunan 
ve Roma’da fahişelik sadece izin verilen ve 
düzenlenen bir kurum olarak var olmamış aynı 
zamanda devlet tarafından da içselleştirilmiştir. İlk 

devlet genelevini Solon kurmuş ve geliriyle 
ahişeler tanrı

n 

çasına bir tapınak yaptırmıştır. 

insel gereksinimlerini karşılayan 

a 
 olarak 

ığını sürdürmüştür. 
 

f
 
Eski Yunan ve Çin’de fahişeler sınıflara 
ayrılıyordu ve en üst tabakadakiler toplumdaki diğer kadınların ulaşamadığı sanat ve 
entelektüel birikime sahipti. Yaptıkları iş suç sayılmamasına karşın bu kadınlar köle 
konumundaydılar ve özgür kadınların haklarına sahip değildiler. Erkeklerin geç yaşta 
evlenmeleri ya da hiç evlenmemeleri nedeniyle fahişelik bir yönüyle erkeklerin cinsel 
gereksinimlerini karşılıyordu. Kadınlar için bekaret önemliydi ve evlendikten sonra eşlerine 
sadık kalmaları gerekiyordu. Bu nedenle bekar erkekler için evlilik bağı olmayan bir grup 
kadına gereksinim duyulduğundan fuhuş, devlet için yararlı bir kurum olarak 
değerlendirilmiştir. Ancak fuhşa tolerans gösterilmesi fahişelere karşı hayranlık duyulmasına 
neden olmamıştır. Eski Yunan’da kadın, ahlaki yönden erkeklerden daha az değerlidir. 
Hetaria adı verilen fahişeler ise, Aristoteles’in köleleri efendilerine yararlı araçlar olarak 

gördüğü değerlendirmesinde olduğu gibi, sadece 
keklerin c

Ortaçağda Avrupa’da fahişelik dini açıdan hoş 
görülmemekle birlikte toplumsal açıdan gerekli görülmüş 
ve evli kadınların namusunu koruyan bir kurum olarak 
varlığını sürdürmüştür.  

er
araçlardır.  
 
Eski Roma’da fahişelik erkekler için önemli bir 
kurumdu. Özgür Roma’lılar için aile bağları içinde 
cinsel ilişkinin önemi sadece elinde bulundurdukları 
serveti sürdürecek varislerin yetişmesi ile sınırlıydı. 
Roma’lı kadınlar her ne kadar doğumları sınırlamak 
için pek çok gebeliği önleyici yöntemler kullanıyor 
olsa da servetin sürdürülmesi için biri erkek olmak 
üzere iki çocuğun doğumu sonrasında Roma’lı 
erkek, cinsel zevkini fahişeler ve kendi cinsleriyle 
sürdürmeyi tercih ediyordu. Bu nedenle Roma’d

hişelik çok yaygın ve etkin bir kurumfa
varl

Teodora 
Bizans’ın fahişe kökenli imparatoriçesi 
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Hıristiyanlığın fahişeliğe yaklaşımı reform öncesi dönemde 
toleranslı olmuştur. Başlangıçta Hıristiyanlığın fahişelere karşı 
toleranslı olmasının önemli nedenlerinden biri muhtemelen 
Hıristiyanlığı ilk kabul eden kadınlardan Maria Magdelena’nın 
fahişe olmasıdır. Cinsel yaşamla ilgili kısıtlamalar 
Hıristiyanlığın başlangıcında önemli bir konumda değilken 
özellikle Aziz Augustine ve Aziz Thomas tarafından tüm 
kötülüklerin ve günahın kaynağı olarak gösterilmiştir. Daha 
sonradan Kilise’nin resmi düşüncesi haline gelecek bu 
azizlerin görüşüne göre cinsel ilişkinin aslında kendisi bir 
günahtır. Evlilik dışı cinsel ilişki ise ölümcül günahlar 
arasındadır. Erkeklerin evlilik içinde ve sadece çocuk dünyaya 
getirmek amacıyla cinsel ilişkiye girmeleri ölümcül günahtan 
korunmalarını sağlar. Her ne kadar Kilise cinselliğe sadece 
evlilik içinde ve üreme amacına yönelik olarak 
gerçekleştirildiğinde izin vermiş olsa da, bekar ve inancı zayıf 
evli erkeklerin cinsel gereksinimlerini evli kadınlarla 
karşılamasını önlemek amacıyla fuhuş, onaylanmamakla 

birlikte tolere edilmiştir.       

Maria Magdelena: 
Kilisenin fahişelere karşı 
başlangıçtaki olumlu tutumun 
muhtemel nedeni. 

 
Reform sonrası dönem cinselliğe daha olumlu yaklaşıyor görünse de Protestan düşünce 
sadece evlilik çerçevesinde cinselliğin yaşanmasını onaylamış ve fuhşun kesin olarak 
yasaklanması gerektiğini savunmuştur.  
 
Kalvinist düşüncenin etkisindeki püritan ahlak, İngiltere ve ABD’deki fuhuş ile ilgili 
politikaların belirleyicisi olma konumunu günümüzde de sürdürmektedir. İngiltere’de püritan 
düşüncenin etkisiyle genelevler kapatılmış olsa da ekonomik baskılar sonucu evliliklerin 
azalması, fuhşun yaygınlaşmasına neden olmuştur. Viktorya döneminde din baskısı yanı sıra 
feminist akımların da etkisi fuhşun yasaklanmasını gündeme getirmiş, erkeklerin de evlilik 
ilişkileri dahilinde sadakat sorumluluğu olduğuna vurgu yapılarak, hükümetin sınırlı da olsa 
kayıtlı fuhuş girişimleri engellenmiştir. Bu dönem sonrasında uzun süre fahişelik bir suç 
olarak nitelendirilmemiş ancak sokak fahişeliğine de izin verilmemiştir. Fuhşa teşvik ve fuhuş 
kazancına el koyma cezalandırılmıştır. Püritan düşünce, ABD’de fuhşun yasaklanması 
konusunda İngiltere’deki sürecin bir benzerinin yaşanmasına neden olmuştur ve eyaletlerin 
çoğunda fuhuş yasaktır ancak her iki ülkede de fuhuş, yasal olmayan bir konumda yaygın 
olarak varlığını sürdürmüştür. 
 
İlk kez Napolyon döneminde 1800’lerin başında genelevlerin ruhsatlandırılmasıyla gündeme 
gelen ve fuhşa devlet denetiminde izin veren uygulama çok geçmeden tüm Kıta Avrupa’sına 
yayılmıştır. Sonradan Birleşmiş Milletler’e dönüşecek olan Milletler Cemiyeti’nin (Cemiyet-i 
Akvam) giderek uluslar arası bir sorun olmaya başlayan “beyaz köle ticaret” nin önlenmesi 
amacıyla genelevlerin devlet tarafından ruhsatlandırılmasının sonlandırılmasına yönelik 
çağrısı, feminist gruplar tarafından da desteklenince, Avrupa’dan başlamak üzere pek çok 
ülkede genelev fahişeliği son bulmaya başladı. Bundan sonra ülkeler fahişeliği 
cezalandırmamakla birlikte fahişelerin genelevlerde çalışmalarını yasakladılar, genelev 
işletmek ve fuhşa zorlamak suç olarak kaldı. 
 
İslamiyet fuhşu bir zina biçimi olarak yasaklamış olsa da İslamiyet öncesi dönemde cariyeler 
tarafından gerçekleştirilen fuhşun varlığını biliyoruz. Cahiliye devrinde birçok yerleşim 
merkezinde ve ticaret kervanlarının uğrak yerlerinde “mahur” adı verilen içinde içki 
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alemlerinin yapıldığı genelevler olduğu 
bildirilmektedir. İslam geldiğinde Medine’de 
patronlarının müşrik (İslam’a inanmayan) olduğu 
dokuz genelev bulunuyordu. 
 
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 resmi kurumlar tarafından genelevlerin ruhsatlandırılması 
uygulamasına geçilmiştir. Aynı dönemlerde frengi ile savaşımın çok önemsendiğini ve 
hastalığın tüm imparatorluğa yayıldığını görüyoruz. Bu nedenle 1915’de Emraz-i 
Zühreviyenin Men-i Sirayeti Nizamnamesinin yayımlandığını ve bir kurulun oluşturulduğunu 
biliyoruz. 

ABD’de fuhuş, yasal olmayan bir konumda 
yaygın olarak varlığını sürdürmüştür. 

 
I. Dünya Savaşı ve Mütareke yılları fuhuş açısından İstanbul için bir dönüm noktası olmuştur. 
Savaşın getirdiği yoksulluk nedeniyle Müslüman kadınlar da genelevlerde çalışmaya 
başlamışlardır. Osmanlı Devletinde yabancılar, fuhuş dahil her türlü mesleği serbestçe icra 
edebiliyorlardı. Fahişeler, kapitülasyonların güvencesi altındaydılar. İstanbul’da mütareke 
yıllarında, yabancı vesikalı fahişeler arasında Rus Kadınlar 171 kişiyle başta geliyordu. İşgal 
kuvvetlerinin cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için genelev  ve eğlence yeri sahiplerinin artan 
talebi karşılamak  gayesiyle Rusya’dan kadın getirtmişlerdir. 
 
Cumhuriyet kurulduktan sonra da fuhşun “umumhanelerde” çalışan “vesikalı” kadınlar 
tarafından sürdürülmesine devam edilmiş, 1930 yılında yürürlüğe giren Umumi Hıfzısıhha 
Kanunu ile fuhşu düzenleyecek nizamnameler (tüzük) yayınlanması kararlaştırılmıştır. Bu 
konudaki ilk 1930 yılında yayımlanan “Fuhuşla Mücadele Hakkında Tamim” dir. Bu tamim 
ile genelevlerin ve vesikalı kadınların sayısı sınırlandırılmak istenmiştir. Bundan üç yıl sonra 
yine Umumi Hıfzısıhha Kanunu esas alınarak “Fuhuşla ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi 
Hastalıklarla Mücadele Nizamnamesi” yürürlüğe girmiştir. 1961 yılında yürürlüğe giren ve 
1973 yılında değişiklik yapılan “Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler 
ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü” 1933 yılında 
yayımlanmış Nizamnameyi uygulamadan kaldırmıştır ve halen fuhuş sektörünü düzenleyen 
mevzuattır.  

Seks İşçisi – Mağdur Karşıtlığı 
Günümüzde ticari seks kapsamında çalışan ya da zor kullanılarak çalıştırılan kişilerin 
değerlendirilmesi ve tanımlanması bağlamında iki karşıt görüşün egemen olduğu göze 
çarpmaktadır. Bu konudaki egemen görüşlerin birincisini savunanlar ticari seks çalışanını 
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zorlanan, şiddete uğrayan ve sömürülen kişi 
olarak değerlendirmekte ve “mağdur” olarak 
tanımlamaktadır. 20. yüzyılın başından 
itibaren özellikle köleliğin ve “beyaz kadın 
ticaretinin” önlenmesini amaçlayan uluslar 
arası metinlerde ve fuhşun ortadan kaldırılması 
amacını taşıyan ulusal yasal düzenlemelerde, 
fahişelik ve fuhşun cinsel şiddet ve sömürü 
bağlamında değerlendirilmesi ve tanımlanması 
bu görüşün bir yansımasıdır.  
 
Bu değerlendirmeye karşıt olarak diğer bir 
grup, fuhuş sektöründe yaşanan şiddet ve 
sömürünün, diğer alt düzey işkollarında 
özellikle kadına karşı uygulanan şiddet ve 
sömürüden farklı olmadığını savunmakta, o
konusunda ise kadınların toplumsal cinsiy
eşitsizliği ve ekonomik nedenlerle zaten diğ
alt düzey işkollarını da istemeyerek
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 olab
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. 

Seks işçilerinin asıl sorunu uğradıkları ayrımcılık, 
dışlama ve etiketlenmedir. 

nay 
et 

er 
 seçtiklerini 

 

ileceğini, 

 
20. yüzyılın başına kadar fuhuş sektörü hem ahlaki açıdan hem de halk sağlığı açısından sıkı 
bir biçimde denetlenmesi (regulation) gereken bir alan olarak değerlendirilmiştir. 20. yüzyılın 
ilk yarısından itibaren mağdur ağırlıklı tanımlamaların etkili olmaya başlamasıyla fuhuş, 
ortadan kaldırılması (abolition) gereken bir olgu olarak değerlendirilmiştir. Özellikle seks 
işçilerinin örgütlü olarak hareket etmeleri sonrasında fahişeliğin bir meslek kolu olarak 
görülmesi ve fuhşun suç olmaktan çıkartılması (decriminalization) gerektiğini savunan 
görüşler giderek ağırlık kazanmaktadır.  
 
Fahişelik için ahlaki yargılardan bağımsız bir değerlendirme yapmak çok kolay değildir. Bu 
konudaki zorluğun ticari seksin barındırdığı ve her üçü de değer içeren üç temel özellikten 
kaynaklandığı ileri sürülebilir: 
 

1. Onay: Ticari seks 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. Ayrıca 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 
sürülebilmektedir. Diğer yandan kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve yoksulluk 
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nedeniyle zaten seçebileceği çok iş olmadığı, 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 olmadığı ileri sürülmektedir. 

2. Şiddet: Ticari seks 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 ticari seks, 
zaten içinde kendiliğinden şiddeti barındırmaktadır. Fiziksel bir zorlama ya da travma 
olmadan da fuhuş, tek başına bir psikolojik şiddet biçimidir. Ancak genellikle kadınlar 
toplumda ve işyerlerinde zaten şiddetin hedefi konumundadırlar. Fiziksel şiddetin yanı 
sıra cinsel şiddet ve psikolojik şiddete en fazla maruz kalan grup kadınlardır. Tecavüz 
ve ensest çocukların ve kadınların sık karşılaştıkları şiddet biçimidir. Toplumda 
fiziksel, ruhsal ve cinsel şiddete 
uğrayan tek kesim seks işçileri 
değildir ve seks işçiliğini 
yasaklayan uygulamalar a
seks işçiliğini yer altına iterek 
onların daha fazla şiddete
maruz kalmalarını 
sağlamaktadır. Bireyin fiziksel 
ve/ya da cinsel istismar ve 
şiddete uğraması, onu aynı 
zamanda duygusal şiddete de 
maruz bırakır. Dar anlamda 
fiziksel şiddet kişiyi yaralamak, 
bedeninde iz bırakmak (yara, 
bere, yanık-kesik izi, ekimoz 
vb.) başka bir deyişle, gözle 
görülür biçimde kolay 
tanılanabilir (teşhis edilebilir) 
bir belirti (emare) olması 
durumudur. Ancak, bedene 
zarar versin vermesin, bireyi 
her türlü baskı altında tutan 
davranışlar da geniş anlamda 
fiziksel şiddet olarak 
algılanmaktadır. Örneğin, 
korku salma, tehdit etme, aç 
bırakma, hapsederek 
özgürlüğünden yoksun kılma, 
aşağılama, etiketleme vb. 
davranışlar. Nitekim, bu 
davranışlar bireyin ruhsal 
yapısını derinden yaralar ve 
travma sonrası psikolojik 
sorunlar doğurur. 

Emma Goldman (1869-1940) 
Litvanya doğumlu radikal, anarşist ve kadın hakları 
savunucusu. Emma Goldman 1889 yılında New York’a gelir. 
23 yaşında silah satın almak için bir kez Manhattan’da 
fahişelik yapmaya teşebbüs eder. Goldman fahişelerin 
çalıştığı 3. Caddede oturur ve onların savunuculuğunu yapar. 
Kadın Hareketini, kadın işçilerin haklarını kısıtlayan yasaları 
savundukları gerekçesiyle suçlar. Ona göre fahişeler 
“özgürlüklerini ve bireysel haklarını karuyabildikleri” için ev 
kadınlarından daha şanslıdır.  

“Günde 18 saat çalışarak yaşamınızı boşa harcamaktansa 
bedeninizi satarak daha iyi para kazanabilirsiniz”   

Goldman, işsizleri ekmek çalmaya teşvik etmek ve gebelikten 
korunma konusunda eğitmekten tutuklanır. 1908 yılında 
vatandaşlıktan çıkartılır. Toronto’da 71 yaşında kalp 
krizinden ölür.       

slında 

 

3. Sömürü: Ticari seksin 
yürütüldüğü her yerde bir 
biçimde fahişelerin kazancına 
ortak olan ya da tamamına el 
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koyan aracılar olmuştur. En azından toplumda 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. Ancak piyasa koşulları ve pazar ekonomisinin egemen olduğu her 
toplumda ekonomik sömürü söz konusudur. Yine toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
kadınların ekonomik sömürüsünü ağırlaştırmakta ve pek çok kadın zaten gelirleri 
üzerinde söz sahibi olamamaktadır.  

 
Ticari seks kapsamında yer alan işlerde bu üç konuda farklı değerlendirmeler söz konusu 
olabilir ve bu değerlendirmelerin sonucunda kişinin aynı zamanda hem bir mağdur hem de 
herhangi bir iş kolunda çalışan işçiden farklı olmayan bir kişi olduğuna karar verilebilir. Diğer 
yönden bu üç özellik ticari seksin yer aldığı farklı mekan ve zamanlarda farklı derecelerde de 
olabilir. Bir başka deyişle ticari seks kapsamında uygulanan şiddetin ve sömürünün biçimleri 
ülkelere, bölgelere, gruplara göre değişebilir ve kişilerin ticari seksin içinde olma nedenleri de 
değişiklik gösterebilir. 
 
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 “seks işçisi” nin olduğu bir ölçek hazırlandığında, 
tüm fuhuş çalışanlarının bu iki uç arasında sıralandığı görülecektir. Diğer bir deyişle fuhuş 
sektöründe ne saf olarak bir “mağdur” bulmak, ne de saf olarak bir özgür “seks işçisi”ne 
rastlamak mümkündür. Her seks işçisi belli ölçülerde bu üç temel özeliğe bağlı olarak seks 
işçiliğine ya da mağdurluğa yaklaşan birer insandır. 
 
Yukarıda söz konusu edilen değerler ve özellikler seks işçiliğine toplumların ve politika 
oluşturanların değerlerini de etkilemiş ve fahişelerin yaşamlarını bazen kolaylaştırmış ancak 
çoğu zaman da zorlaştırmıştır. Sorun büyük ölçüde insan hakları ve kamu özgürlüklerinden 
tüm kadınların olduğu kadar seks işçilerinin de ne kadar yararlandığı sorunudur.  
 

 
TİCARİ SEKS: ÇAĞDAŞ DÜNYA – KÖLELEŞTİRME PARADOKSU 
 
21. Yüzyılın başında insanlık tarihinin en derin güç değişmesine tanık olmaktayız. 

Zenginlik yaratan yeni sistem sürekli haberleşmeye: veri, fikir ve simgelerin geniş ölçüde 
yayılmasına; bilgi ve enformasyona dayanmaktadır. Dünyayı etkisi altına alan küreselleşme 
dalgası, düzeni sarsan mekanizmaları, çelişki ve acıları da beraberinde getirmektedir. Büyük 
dönüşüm dalgasıyla ülkeleri baskı altında tutan temel politik, ekonomik, toplumsal sorun 
yoksulluktur. Yoksulluk sömürüye, sömürü ise şiddet olaylarına yol açmaktadır. Küresel sorunlar, 
yükselen şiddet olayları, eko-sistem üzerinde olumsuz etkiler, AIDS, insan ticareti (human 
trafficking) vb. krizler. 

Günümüzde tüm ülkelerde en ciddi toplumsal sorunlardan biri de “seks işçiliği” dir. Seks 
işçisi olarak çalışan/zorla çalıştırılan ve sömürülen birey toplumda “öteki” olarak etiketlenmekte, 
dışlanmakta, soyutlanmaktadır. Konu kamuoyunda yeterince bilinmemekte, ciddiye alınmamakta 
ya da çoğu kez gözardı edilmektedir.  

Günümüzde seks işçiliği, hak sahibi olan “kişinin” haklarının çiğnenerek “hakkın 
konusuna” dönüştürülmesi sürecidir. Konuyu başka bir biçimde ortaya koyacak olduğumuzda; 
seks işçisinin nesneleştirilmesi, pazara sunum olgusudur. Giderek büyüyen, yoğunlaşan, toplum 
olmanın ötesinde yığınlaşan, her şeyin alış-veriş değeri olduğu, “kaça?” sorusuna indirgendiği, 
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başarının bile ancak nesnel, ölçülebilir olduğu oranda geçerlik kazandığı günümüz 
metropollerinde kimi bireyin Pazar ekonomisinin egemenliğine “tutsak” edilmesidir.  

Seks işçisi tıpkı bir zamanlar efendisinin tüm istemlerini (talep) tartışmasız yerine 
getirmek zorunda kalan köle gibi patronuna (aracı/satıcısı), cinselliğini satın alan müşterisine ve 
onların tüm isteklerine boyun eğmek durumundadır. Sonuç kendisi için ne denli kötü olursa olsun, 
uymak zorundadır; yaşam koşullarını denetleme gücüne sahip değildir. Talep olduğu sürece, 
seks işçisinin bedeni istenilen zaman ve yerde seks pazarı tarafından kullanıma sunulmaktadır. 
“Seks İşçiliği” ve “Seks İşçisi” Kavramları 
 Ticari seks işçiliği evrensel, kentsel, sürekliliği olan bir toplumsal olgudur. Para ya da mal 
karşılığında (ayni-nakti) bireyin cinsel hizmetinin değiş tokuşu olarak tanımlanmaktadır. Bireyin 
cinselliğinin ekonomik değişim değerine dönüştürülmesi sürecidir. Konuyla ilgili yazın alanında 
Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) de benimsediği “seks işçisi” ve “seks işçiliği” kavramlarına yer 
verilmesi, belki de “fahişe”, “o….” Gibi daha keskin etiketlenmeleri içermemelerinden ötürüdür. 
 “Seks işçiliği” tanımına ve “seks işçisi” kavramına ilişkin bazı ayrıntıları ortaya koymak 
açıklayıcı olacaktır. “Seks işçiliği” kavramı ücret karşılığında yapılan profesyonel bir işi 
çağrıştırıyor. Geçimini sağlamak için kendi özgür iradesiyle seks işini meslek edinen, “Genel 
Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi 
Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü” uyarınca belirlenen koşullara uyan ve kayıt altına alınmış olanlar 
“seks işçisi” olarak tanımlanabilir/tanımlanmalıdır. Seks işçiliği kayıt altına alınarak yapıldığında 
yasaldır. Sorun kayıt dışı seks işçisi olarak çalışanlarda, üzerlerinden çıkar elde etmek için “insan 
ticareti” yoluyla mağdur edilenler ve çocukluk döneminde zorunlu ya da zorlanarak çalışanlarla 
ilgilidir. Yasal olmayan, gizlilik içinde sürdürülen etkinlikler yüksek risk taşır. 
 Kayıtlı, kayıt dışı, erişkin, çocuk arasındaki fark gözetmeksizin tümünü “işgücü” 
kategorisinde değerlendirmek yapılanı normalleştiriyor. Halbuki yasadışı, gizli “seks işinde” tıpkı 
diğer ilişkilerde ve alışverişlerde olduğu gibi yüksek kar elde etme hedefi vardır. Bundan ayrı 
istenenin elde edilmediği için şiddet yoluna başvurma da sık rastlanan olgudur. Gizlilik içinde 
sürdürülen eylemlerin de genel anlamıyla “seks işçiliği” kavramı kapsamında değerlendirilmesi, 
ilişkinin aracısı ve müşterisinin güç kullanma, istismar etme boyutunu akla getirmiyor, gözden 
kaçıyor. Nitekim, yasadışı, yer altı fuhuş pazarında elde edilen yüksek karlar etkinliğin türlü 
kamuflajlarda (örtme) sürdürülmesine, kazancın risklerinin göze alınmasına yol açıyor. Talebin 
olduğu yerde kadının/kızın cinselliği nesneleştirilerek pazara sunuluyor. Bir kez tutsak edildiğinde 
birey kötü davranılma, şiddet uygulanma riski altındadır. Bu bağlamda “işçilik” diye sözü edilen 
çok ağır ve kötü koşullarda sürdürülen eylemlerdir. Kaldı ki kendi rızasıyla başvuran ve yasal 
olarak çalışan “seks işçisi” kadınlar da zaman zaman istismar ediliyor, şiddete maruz kalıyor.   
Toplumda Seks İşçisine Bakış Açısı 

Seks işçiliği son derece karmaşık ve ciddi sorunlar içermektedir. Seks işçiliğinin yaşam ve 
çalışma koşullarının toplumda yeterince biliniyor olmaması, fuhuş kurumunun kapalı kapılar 
ardında işleyiş mekanizmasının tüm boyutlarıyla günışığına çıkarılmamış olması, üçüncü kişiler 
arasında "seks işçisi" hakkında olumsuz görüşlere yol açıyor. Nitekim, 1998 yılında İstanbul'da 
ticari seks işçisi kız çocuklarla ilgili bir sosyolojik araştırma süresinde üçüncü kişilerin 
araştırmacılara, çalışmaları ile ilgili, olumsuz tepkiler vermiş olmaları bu yönde önemli bir 
göstergedir. Gösterilen tepki ve yapılan uyarılar şöyleydi: 

"Siz boşuna uğraşıyorsunuz. Eğer bunların ‘adam’ olacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz; 
onlar ‘adam’ olmaz. Yaşam biçimi kendilerinin seçimi; öyle istiyor ve davranıyorlar." 

Bu ve benzer tepkiler, toplumun konuyu ne denli bilmediğini ya da anlamak için çaba 
göstermediğini ve sorunu hafife aldığını ortaya koymaktadır.  

"Fuhuş yapan bireyin ırzı saldırıya uğrayabilir. O, cinselliğini satışa sunmaktadır ve zaten 
bunun için toplumda vardır" 
anlayışı yaygın. Ne yazık ki toplum önyargılı, günümüzde hala "ticari seks işçisini" suçlayan, 
etiketleyen yaklaşımlar var. “Şehvet” duygusuyla isteyerek davrandığı, “uçarı” karakterli kişiliğe 
sahip olduğu sanılmaktadır. Onun hak ettiğini elde ettiği görüşü egemen. 

Kamuoyunda ticari seks işçisi kendi öz varlığını ve ruhunu satışa çıkarmaktadır. 
Toplumların genelinde benzer bakış açıları yer etmiştir. Toplumda bireyleri "iyi kadın/hayat 
kadını", “iffetli/iffetsiz”, "Madonna/fahişe" karşıtlığı mantığı ile değerlendirme "seks işçisinin" 
etiketlenmesine, ötekileştirilerek dışlanmasına yol açıyor. Bütün bunlar tek yanlı yargılamalardır. 

Özetle; üçüncü kişiler tarafından "fahişe" olarak etiketlenmek insan haklarına ve onuruna 
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aykırı davranıştır. Anayasamızın Cumhuriyetin temel niteliklerinin sıralandığı 2. maddesinde de 
insan haklarına saygılı devlet olmanın altı çizilmektedir. Gene Anayasanın 10. maddesi uyarınca 
tüm bireyler gibi, "ayırım gözetilmeksizin" yasa önünde "eşit haklara" sahiptir. 

Bir kez daha vurgulayacak olursak; konu insan haklarıyla ilişkilidir. Ancak görünen odur 
ki, tüm bireylerin haklarına, kişiliğine ve onuruna saygı gösterme yükümlülüğü seks işçisi 
açısından gündelik yaşam pratikleri içinde geçerlilik taşımamakta, ondan esirgenmektedir. 
Etiketlenme, toplumsal ilişkilerde dışlanma, marjinalleştirme süreçlerine dek karşılaştıkları 
olumsuz koşullar karşısında, toplumbilimci gözlüğüyle, seks çalışanının toplumun görece 
yoksulları ya da “yoksun”ları arasında oldukları söylenebilir. Hatta kimi işçiler bile, seks alanındaki 
bireyi “işçi” sözcüğü ile betimlemeye tepki göstererek onlara “çalışan” denmesini istememektedir. 
Tepkili tavır, çok ağır dışlamanın bir diğer göstergesidir.  
Toplumsal Değerler - Kültürel Dinamikler - Normlar 

Her ne kadar tümüyle fuhuş alanı çalışanı "kadın" olmasa da anlaşıldığı üzere buzdağının 
ötesindeki konu daha çok kadın ve onun cinselliği ile ilgili. Kadının cinsel ve üreme sağlığı 
toplumun genel sağlığını etkileyen bir olgu. Kadının cinsel ve üreme sağlığı tek başına etkili 
sağlık müdahalelerle ilgili bir konu değil; sosyal adalet ve insan haklarıyla doğrudan bağlantılı bir 
meseledir. Kadın sağlığını geliştirmenin önündeki engeller kültürel, toplumsal, ekonomik, yasal 
etkenler kaynaklı; onlar üzerinde temellendirilmiş.  

Sosyolog Giddens, "Beyond Left and Right" (Sağ ve Solun Ötesinde) başlıklı eserinde 
günümüz küreselleşen dünyasında gelenek ötesi toplumsal düzenden söz edilebileceğine işaret 
ediyor. Ona göre gelenek ötesi düzende gelenek tümüyle yok olmuyor, konum değiştiriyor. 
Aydınlanmanın gelişmesiyle her türlü geleneğin sarsılmış olmasına rağmen, etkisi hala güçlüdür. 
Yazar, geleneğin, toplumsal çevrenin gündelik yaşama ilişkin kesimlerinde; aile, cinsiyet, cinsellik 
alanlarında yeniden yapılandırılmış olmasının altını çiziyor. Yok olma yerine kadını ev içine 
hapseden, cinsiyet ayrımına dayalı yaklaşımları güçlendiren, cinsel davranışların esaslarını 
düzenleyen işlevleriyle gelenek sürüyor.  
Seks Sektöründe Çalışma İle İlgili Görüşleri Etkileyen Kültürel Değerler – Normlar  

 Ataerkil toplum yapısı 
 Ataerkil aile yapısı ve buna bağlı olarak toplumsal cinsiyet hiyerarşik rolleri 
 Cinslerarası ayrımcılık 
 Onur - namus'a bağlı değerler 
 Fuhuş ile ilgili toplumsal bakış açısı: "Fahişe" olarak etiketleme 

Toplumun "seks çalışanına" bakış açısı, erkek egemen değerlerin kuşaklar boyu 
aktarılmasıyla sonuçlanan kadın/kız çocuğunu ikincil konumda tutan, özel ve kamusal alanda 
ayrımcı tutum ve uygulamalarla karşı karşıya bırakan eğilimi yansıtmaktadır. Fuhşa sürüklenen 
kadınlar genelde sözü edilen ayrımcı tutumlar karşısında çok daha korumasız, savunmasız 
bırakılmış olanlardır.  
Kadına Ayırım Gözetilen Alanlar 

 Eğitim 
 Sağlık 
 Çalışma yaşamı (ekonomik yaşam) 
 Toplumsal yaşam 
 Politik yaşam 

Cinslerarası ayırım gözeten yaklaşım ve uygulamalar "eşitsizliğe" yol açıyor. Eşit olmayan 
güç dengesi ve konum farkı kamusal ve özel alanda da baş gösteriyor. Şöyle ki;  

 Kamusal Alanda: Erkek 
▬ Ekonomik 
▬ Toplumsal Kaynaklara erişmede öncelikli 
▬ Politik 

 Özel Alanda: Kadın 
▬ Daha az prestij 
▬ İkincil konum 

Ataerkil toplum yapısının günümüzde bile kök salan kültürel değer ve normları 
cinslerarası ast-üst (hiyerarşik) ilişkisini sürdürüyor. Cinslerarası eşitsizlik birçok ülkede olduğu 
gibi, toplumumuz kültüründe de yer etmiş, gündelik yaşam tarzları ve uygulamaları içinde 
kurumsallaşmıştır. Kadının hala içinde bulunduğu aşağılayıcı, ikincil konumu düşündürücüdür. 
Kadının eğitimsiz olması ya da yeterli eğitimi ve herhangi bir niteliğinin olmaması, bazen de 
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köken-ailesinin evli kalması yönünde yaptığı baskılar, onu, eşine maddesel açıdan bağımlı 
kılmaktadır. Ataerkil yapıya ilişkin değerlerin günümüzdeki tortuları kadın-erkek arasındaki 
erkeğin yararına oluşmuş ast-üst ilişkisinin sürekliliğini ve geçerliliğini sağlıyor. Ayırımcılık kadına 
karşı çok ciddi adil olmayan muamelelere yol açmakta, seks işçisi olanlar da bundan payını 
almakta, hatta daha ciddi baskılar altında tutulmaktadırlar. Kadını denetim altında tutan ataerkil 
değerler bedeni üzerindeki temel insan haklarının tanınmasını engelliyor. Kadının namusundan 
baba, koca, ağabey sorumlu.  

Toplumsal otorite ve güç farkının bir sonucu, "aile namusu" adına işlenen cinayetlerle ilgili 
haberler günümüzde medyada  sıklıkla yer alıyor. Yapılan araştırmalar yakınlarının, namus ve 
onurlarının korunmasının birçok kişi için değerler sisteminin en başında geldiğini ortaya 
koymaktadır. Kadın ve kız çocuğu üzerindeki bir yandan toplumsal, öte yandan ailenin diğer 
üyelerinin kurduğu baskının sonucu insan haklarının ihlalidir. Anayasanın 17. maddesi kişi 
dokunulmazlığının altını çizerek, "herkes yaşama ve maddi manevi varlığını koruma ve geliştirme 
hakkına sahiptir" hükmünü içeriyor. Bu bağlamda "yaşamın değeri" "can değeriyle" eşitlenmiştir. 

Eskiden beri süregelen töre ve namus cinayetleri günümüzde daha açık bir biçimde ve 
cesaretle toplumda tartışılır hale gelmiştir. Yeni Türk Ceza Kanunu kasten öldürmenin nitelikli 
hallerini göstererek sıraladığı 82/j maddesinde "töre saikiyle" işlenen cinayetlerin fail/faillerinin 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Töre cinayetlerinin önünün 
kesilmesi için atılmış bu önemli adıma rağmen söz edilen maddede "namus" saikiyle işlenmesi 
durumuna yer verilmemiş olması beklenen sonuca ulaşmayı engellemiş, cinayetlerin ardı arası 
kesilmemiştir. 
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Ticari Seksin Kapsamı 
Ticari seks 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 ticari seks kapsamında değerlendirilir. 
 
Ticari seks biçimleri 
 
Ticari seks, her ülkede 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.  

 
Ticari seks, 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 erkeğin 
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. 

Ticari seks her ülkede farklı biçimlerde sürdürülür. 
Bazen özel olarak yapılmış bölmelerde ve araçlar içinde.  

 
Ülkemizde olduğu gibi pek çok ülkede ticari seks, 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.  
 
Müşteriler 
 
Seks işçilerinin müşterileri tüm yaş, sınıf ve etnik gruplardan toplumun tüm kesimlerinin bir 
kesitidir. Uzun yol sürücüleri, turistler, iş için seyahat edenler, uzun süre eşinden uzak 
yaşayan erkekler, askerler, denizciler, göçmenler, bekar erkekler seks işçilerinin müşterileri 
olabileceği gibi, kadınlar da bazen cinsel hizmet karşılığında ücret ödemektedir.  
 
Kimler seks işçiliği yapar 
 
Seks işçileri yaş, ırk ve milliyet farkı gözetmeksizin kadın, erkek ve transgender insanlardan 
oluşur. Doğup büyüdükleri yerlerde çalışan seks işçileri olduğu gibi başka şehirde ya da 
ülkede çalışan seks işçileri de mevcuttur. Bazı seks işçileri işlerinden hoşnuttur ancak bazıları 
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seks işçisi olarak çalışmak istemez. Tüm bu farklılıklar 
sağlık gereksinimlerini farklı düzeylerde etkiler. 
 
Seks işçilerinden bazıları çalışma koşulları üzerinde 
denetim olanaklarına sahiptir ve bu durum ülkeden ülkeye 
ve bir ülke içinde de şehirden şehre değişebilir. Seks 
işçisinin çalışma koşulları üzerinde denetim sahibi olması 
yaş, etnik özellik, eğitim düzeyi ve seks işçiliğini gönüllü 
yapması veya zorlanmasına göre farklılık gösterir. 
 
Seks işçiliği yapmaya neden olan etken her zaman 
ekonomiktir: Özellikle az eğitimli kadınlar, göçmenler ve 
cinsel azınlıklar için seks işçiliği tüm dünyada diğer 
sektörlere göre daha fazla kazanç getiren bir iş koludur. 
Çocuklarını büyütmek zorunda olan ya da eğitimini 
tamamlamak isteyen kadınlar için de seks işçiliği bazen tek 
seçenek haline gelmiş olabilir. 
 
Kadınlar 
 
Seks işçilerinin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturur. 
Kadın seks işçileri sadece erkeklere cinsel hizmet sunmaz, 
kadın müşterileri olan seks işçileri de vardır. Kadınlar seks 
işçiliğini düzenli bir gelir sağlamak için yaptıkları gibi 
sadece çok paraya gereksinim olduğu zaman çalışan 
kadınlar da vardır. Kadın seks işçilerinin toplumsal cinsiyetle i
nedeniyle şiddete uğrama, sömürülme ve kendi onayları dışınd
bir olgudur. 
 
Erkekler 
 
Eşcinselliğin yasaklandığı veya hoş görülmediği ülkelerde bile
erkekler vardır. Erkek seks işçileri tanınmış klüplerde, barlarda
yüzme havuzu hatta sinema gibi eğlence yerlerinde cinsel hizm
işçileri tanıştıkları herhangi bir erkekle informel biçimlerle de i
seks işçilerinin pek çoğu eşcinselliklerini gizleyerek çalışırlar. 
ailelerinden uzak yaşayan erkek seks işçilerinin düzenli olmaya
hediye veya yemek karşılığında hizmet sunmalarına sık rastlan
 
Erkek seks işçilerinin cinsel kimlikleri her zaman tartışma konu
genellikle kendilerini eşcinsel olarak kabul etmezler, kadın ark
olanları bile vardır. Bu kimseler için eşcinsellik, kendi cinsinde
bulunuluyor olsa bile pasif konumda olmaktır. “Gay” kimliğini
tarz seks işçilerine daha az rastlanır. Cinsel kimlik ile cinsel da
ayırt edilebilmesi için genellikle HIV önleme projelerinde “erk
erkekler” terimi kullanılmaktadır. Kadınlara cinsel hizmet suna
 
 
 
 

 

Filmlere de konu olduğu gibi seks 
işçileri her cinsel kimlikten kişiler 
olabilir.
lgili önyargılar ve eşitsizlikler 
a çalıştırılmaları sık rastlanan 

 erkeklere cinsel hizmet sunan 
, hamam, sauna, masaj salonu, 
et sunmaktadır. Erkek seks 
lişkiye girebilmektedir. Erkek 
Genç yaştaki ve özellikle 
n bir biçimde ve para yerine 
ır.  

su olmuştur. Bu kişiler 
adaşları olabilir hatta evli 
n bir kimse ile ilişkide 
n geliştiği Batı ülkelerinde bu 
vranış arasındaki bu ilişkinin 
eklerle cinsel ilişki kuran 
n erkek seks işçileri de vardır.  
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Travesti ve transseksüel seks 
işçileri 
 
 Transseksüeller biyolojik 
cinsiyetlerinin kendilerine 
uygun olmadığına inanan 
insanlardır. Ruhsal olarak 
yanlış bir beden içinde 
yaşadıklarını düşünerek 
fiziksel olarak da diğer cins 
özelliklerini kazanmak isterler. 
Travestiler ise ruhsal, haz 
almak ya da para kazanmak 
için karşı cins kılığına bürünen 
insanlardır. Ülkemizde olduğu 
gibi bazı ülkelerde travestiler 

ticari seksin önemli bir bileşenidir. Pek çok müşteri travesti seks işçisini tercih eder. 
Travestiler pek çok nedenden dolayı ticari seks sektörünün içindedir. Bunların arasında iş 
bulmak konusunda uğradıkları ayrımcılık, ailelerinin kendilerini reddetmesi, göç etmek 
zorunda kalmaları ve ruhsal nedenler önde gelir.  

Çoğu kez seks işçisinin diğer müşterileri ile kurduğu ilişkiden farklı ve 
çoğunlukla sevgi unsurunu da barındıran bir cinsel partneri bulunur. 

 
Travesti ve transseksüellerin toplumda cinsel yönelimlerinden dolayı uğradıkları şiddet, 
ayrımcılık ve dışlama yanı sıra, bazen müşteriler tarafından özel nedenlerden dolayı da şiddet 
uygulanmaktadır. Bu şiddetin kaynağı genellikle kendisini kadın olarak tanıtan transseksüel 
veya travesti seks işçisi ile ilişkiye giren müşterinin kendisini aldatılmış hissetmesidir. 
Aldatılma gerekçesinin temelinde gerçek bir aldanma olabildiği gibi müşterinin girdiği 
eşcinsel ilişki sonucunda duyduğu suçluluk da olabilmektedir.  
 
Kadın seks işçilerini transgender seks işçilerinden ayıran en önemli özelliklerden biri 
kadınların seks işçiliği yaptıklarından dolayı çok büyük bir çoğunluğunun pişmanlık ya da 
utanç gibi ahlaki kaygıları bulunurken, transgender seks işçilerinin genellikle bu tür bir 
kaygısı bulunmaz. 
 
Seks işçilerinin partnerleri 
 
Çoğu kez seks işçisinin diğer müşterileri ile kurduğu ilişkiden farklı ve çoğunlukla sevgi 
unsurunu da barındıran bir cinsel partneri bulunur. Bu partner bazen seks işçisinin kazancına 
ortak ya da kazancın tamamına el koyan bir kişi ya da resmi olarak evlenmiş eşi de olabilir. 
Partnerler bazen koruma görevini de üstlenen kişilerdir ancak çoğu zaman olduğu gibi seks 
işçisine daha fazla para kazanması için baskı ve şiddet uygulayan kişi de olabilir. Seks 
işçilerinin çoğunun partnerleri ile cinsel ilişkide prezervatif kullanmamaları önemli bir 
olgudur. Seks işçileri ve partnerlerinin bu konuyu bir güven ifadesi olarak algıladıkları öne 
sürülmektedir. 
 
Aracılar ve patronlar 
 
Seks işçisi ile çalıştığı yerdeki aracı ve işyerinin sahibi arasındaki ilişkinin biçimi seks 
işçisinin çalışma koşullarının niteliğini doğrudan etkiler. İşçi ve işveren ilişkisinin 
kurulabildiği yerlerde seks işçilerine şiddet uygulanması, sömürülmesi ve zorla 
çalıştırılmasına daha az rastlanır. Ancak seks işçiliğinin yasadışı olarak yürütüldüğü yerlerde 
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bu ilişkinin yerini çoğu kez baskıcı ve şiddetle sonuçlanabilen ilişkiler yer almaktadır. 
Transgender seks işçilerinin toplu çalıştıkları yerlerde kadınların çalıştığı işyerlerindeki 
baskıcı ve şiddet uygulayan patron figürlerine ya da “mama” olarak adlandırılan otoriter kadın 
modellerine daha az rastlanır.  
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