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Transgender Seks İşçiliği, 
Damgalanma, Ölüm ve Psikiyatri

Dr. Sam Winter

Bu konferans seks işçiliği ve insan hakları ile ilgilidir. Benim 
sunumum ise trans bireyler ile ilgili. Yani, doğumları sırasın-
da kendilerine sunulmuş olan cinsiyetten farklı bir toplum-
sal cinsiyet ile kendilerini tanımlayan bireylerden bahsedece-
ğim. Birçok trans birey için seks işçiliği damgalanmadan ölü-
me olan yolculuklarında önemli bir yer tutmakta ve psikiyat-
ri bu yolculukta önemli rol oynamaktadır. İnanıyorum ki, bu 
iddiam hem trans erkekler hem de trans kadınlar için geçer-
lidir. Bu sunumumda daha çok trans kadınlardan bahsedece-
ğim, çünkü bir psikolog olarak Güney ve Güneydoğu Asya’da 
gerçekleştirdiğim çalışmaların odağını trans kadınlar oluştur-
maktadır. Bunu yapmamın bir diğer sebebi de, trans kadınla-
rın açık şekilde trans erkeklerden daha çok seks işçiliği yapı-
yor oluşudur. Bu durum, seks işçiliği yapanlar da dahil olmak 
üzere trans erkeklerin yaşadıkları zorlukları görmezden geldi-
ğim anlamına gelecek şekilde anlaşılmamalıdır.

Transgender seks işçileri de dahil olmak üzere trans bireyler, 
toplumların çeperlerinde yaşamakta ve şiddet ve ölüm ile ya-



10

şamayı öğrenmektedirler. Dünya çapında, her iki günde bir 
trans birey öldürülmekte ve bunların birçoğu seks işçiliği yap-
maktadır. Yine dünya çapında, trans bireyler arasında HIV 
yaygınlığı %50’nin üzerindedir ve HIV pozitiflerin yine birço-
ğu seks işçisidir. Sorum şudur: “Acaba Batı psikiyatrisi bütün 
bu durumda rol oynamakta mıdır?” Sanıyorum cevap evettir. 

Trans bireyler genellikle başka seçenekleri olmadığı için seks iş-
çiliği yapmaktadırlar. Bunu masalarına yemek koymak, geçiş 
süreçlerini tamamlayabilmek ve [en azından Asya’da] kendi ai-
lelerini destekleyebilmek için yapmaktadırlar. Eğer hükümetler 
[ve genellikle toplumlar] transkadınları kadın, trans erkekleri 
erkek olarak tanıyor olsaydı, bu grupların istihdam konusunda 
mutlaka daha fazla şansları olacaktı. Aynı zamanda seks endüst-
risine dahil olanlar bunu bir ihtiyaçtan dolayı değil,  bir seçim 
olarak da gerçekleştirebilmektedirler. Bu sebepten [ve diğerle-
rinden] dolayıdır ki, hükümetlere yönelik trans bireyleri kendi 
hissetikleri toplumsal cinsiyet durumlarını tanımaları için artan 
şekilde çağrılar gerçekleşmektedir. Hükümetler bunu trans bi-
reylerin sağlık hizmetlerine erişimin olmadığı yerlerde de yap-
ması gerekmektedir. Hükümetlerden bunu, tabii ki trans bi-
reylerin kısırlaştırılma ameliyatlarına gerek olmadan yapmala-
rı beklenmektedir. Ne yazık ki, sadece on Asya hükümeti ev-
lenme hakları dahil olmak üzere trans bireyler için yasal ola-
rak toplumsal cinsiyetlerini tanımıştır. Bunlar, Japonya, Gü-
ney Kore, Çin, Tayvan, Singapur, Endonezya, İran, Kazakis-
tan, Kırgızistan ve Türkiye’dir. Bu ülkelerin hepsi trans birey-
ler için kısırlaştırma operasyonlarını zorunlu kılmaktadır. Gö-
rünmektedir ki, bu operasyonlar psikiyatrik değerlendirme aşa-
masını tamamlamış ve ruhsal bozukluk tanısı [Toplumsal Cin-
siyet Kimliği Bozukluğu] ile tariflenmiş kişilerle sınırlanmıştır.

Trans bireylerin hasta ilan edilmesi konusunda hassas olan di-
ğerleri gibi, bu durumun bir insan hakları konusu olduğunu 
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iddia ediyorum. Hasta ilan etme durumu, toplumsal cinsiyet 
farklılıklarını ruhsal bir bozukluk olarak değerlendirmektedir; 
bu da onların sadece davranışlarının değil, aynı zamanda kim-
liklerinin de hasta ilan edilmesi anlamına gelmektedir. Bu an-
layış, trans bireylerin gerçekten kim oldukları konusunda kafa 
karışıklığına sahip oldukları fikrini desteklemektedir. Bu anla-
yış aynı zamanda, trans kadınların kadın, trans erkeklerin er-
kek oldukları iddialarını küçümsemektedir. Bu anlayış, trans 
bireylerin kendi cinsiyet kimlikleri ile sahip olmaları gereken 
yasal ve toplumsal hakları ve bu cinsiyet kimliği ile hayatları-
nı devam ettirme çabalarını küçümsemektedir. Bu anlayış, en 
kötüsü, trans bireylerin psikoterapi ile tedavi edilebilecekleri 
fikrini desteklemektedir. Takiben, bu yaklaşım, trans bireyle-
rin kendi cinsiyet geçiş süreçlerini gerçekleştirmek için sağlık 
hizmeti alma çabalarını görmezden gelmektedir. Dahası, ruh-
sal bozukluğa sahip insanlara yönelik algıda olduğu gibi, bu 
anlayış trans bireylerin irrasyonel, tahmin edilemeyen tavırla-
ra sahip ve güvenilmez kişiler oldukları ve sorumluluk alama-
dıkları görüşünü desteklemektedir. Kısaca, translara yönelik 
damgalanma ve önyargıları kuvvetlendirmektedir.

Son dönemde gerçekleştirilmiş bazı araştırmalar, transları has-
ta ilan etme durumu ile önyargı arasındaki bağlantıya dikkat 
çekmektedir. Başka araştırmacılar ile birlikte gerçekleştirdi-
ğim bir çalışmada, insanların trans kadınlar ile ilgili algıları-
nı inceledim. Araştırma yedi ülkedeki 841 üniversite öğrenci-
si ile gerçekleştirilmiştir ve bu ülkeler Çin, Filipinler, Singa-
pur, Malezya, Tayland, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik 
Devletleri’dir. Araştırma katılımcıları trans kadınlarla ilgili ta-
vır ve inançları değerlendirmeye çalışan 30 soruluk bir anket 
doldurdular. Araştırma sonuçlarına gore, her ülkede trans ka-
dınlara yönelik önyargı vardı. Trans bireylere yönelik en çok 
önyargı veya en az önyargının olduğu ülkelerde bile [sırasıyla 
Malezya ve Filipinler], şu şekilde fikirler baskındır: Malezyalı-
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ların %63’ü ve Filipinlilerin % 53’ü transkadınların bir erkek 
ile evlenebilmelerine karşı çıkarken, Malezyalıların % 33’ü ve 
Filipinlilerin % 14’ü transkadınların çocuklarla birlikte çalış-
maları fikrini reddetmişlerdir.

İlginç bir şekilde, anketlere dahil olan 30 başlık 5 temanın 
[ya da “faktörün”] altını çizmiştir. Bunlar, “ruhsal hastalık” 
[transkadınların ruhsal bozukluğa sahip oldukları fikri]; “ka-
dınlığın reddi” [transkadınların kadın oldukları fikrinin red-
di, onlara öyle davranılmaması gerektiği ve kadınların sahip 
oldukları haklara sahip olmamaları gerektiği]; “toplumsal ret” 
[trans kadınlarla herhangi bir toplumsal ilişkinin reddi]; “ak-
ran reddi” [trans kadnların akran olarak kabul edilmemeleri]; 
“cinsel sapkınlık” [trans kadınların cinsel ve karmaşık moti-
vasyonlara sahip oldukları fikri]. Bu beş faktör birbirleri ile ya-
kından ilişkilidir. Bir tarafta “ruhsal hastalık” ile diğer tarafta 
“kadınlığın reddi”, “toplumsal ret” ve “akran reddi” arasında-
ki ilişkiye dair açık kanıtlar vardır. Basitçe söylemek gerekirse, 
trans kadınlarla herhangi bir iletişim haline dair isteksizlik ve 
trans kadınların kadınlar gibi davranılma haklarının olmama-
sına dair inanç ile trans kadınların ruhsal açıdan hasta olduk-
ları fikri birbirleri ile ilişkilidir.

Hakkında araştırma yapılan yedi ülkede de, toplumsal cinsi-
yet farklılıklarının hasta ilan edilmesi ve trans kadınlarla ileti-
şime geçmekteki isteksizlik ve toplumsal cinsiyet kimliği hak-
ları arasındaki bağlantı açıktır. Bu açıklık aynı zamanda birey-
sel konularda da belirgindir. Böylesi bir bireysel algı, “trans 
kadınların ruhsal bozukluğa sahip olduğu” algısıydı. Birleşik 
Krallık’ta - ki bu yedi ülke arasında en trans-dostu ülkedir - bu 
algıyı destekleyen öğrencilerden biri aynı zamanda bunu des-
teklediğinin iki katı kadar “trans kadınlar da kadındır” algısı-
nı reddetmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde - ki yedi ülke 
arasında translara yönelik en çok önyargıya sahip ülkedir - bu 
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algıyı destekleyen öğrencilerden birinin, “onların öğretmen 
olabilme hakkı”nı üç kat daha fazla reddettiği görülmüştür. 
Trans bireylere yönelik önyargıların orta seviyede olduğu ül-
kelerden olan Singapur’da, bu algıyı destekleyen öğrencilerden 
birinin, trans kadınları “sınıf arkadaşları” olarak iki kat daha 
fazla kabul etmediği tespit edilmiştir. Özetle söylemek gerekir-
se, öyle görünüyor ki, trans kadınların ruhsal bozukluğa sahip 
oldukları algısı, trans kadınlarla iletişimi ortadan kaldıran ön-
yargılı tavırlar ve trans kadınların kadın olarak kabul edilmele-
rine dair taleplerinin reddi konusunda açık bir bağlantı vardır.

Ruhsal hastalık ile ilgili yaygın inanç gerçekten önyargıya se-
bep olmakta mıdır? Bu çalışma üzerinden kesin şekilde emin 
olmamız mümkün değildir. En az iki olasılık vardır. Bir taraf-
tan, inanç tavırları teşvik edebilmektedir. Bir kişi, trans ka-
dınların ruhsal hastalığa sahip olduklarına inandığı için, on-
larla iletişime geçmekten korkabilir. “Sonuçta”, kendisine di-
yebilir, “onlar ruhsal olarak hastalar ve ruhsal bozukluğa sahip 
kimselerle görüşme fikrini desteklemiyorum.” Benzer şekilde,  
trans kadınların ruhsal bozukluğa sahip olduğunu düşündü-
ğünden, onların kadınların haklarına sahip olmaları gerektiği 
fikrini de reddedebilir. “Sonuçta,” diyebilir, “ruhsal bozuklu-
ğa sahiplerse, onlar ruhsal bozukluğa sahip erkektirler.” Diğer 
taraftan, ruhsal hastalık ile ilgili inanç, tavırları güçlendirebi-
lir. Bahsedilen kişi, trans kadınlarla iletişim kurmak istemedi-
ğinden,  onların ruhsal bozukluğa sahip oldukları düşüncesiy-
le ya da onların aslında erkek oldukları inancı ile kendi istek-
sizliğini meşrulaştırabilir.

Toplumsal cinsiyet farklılıklarının hasta olarak kabul edil-
mesi önyargıları teşvik etse ya da güçlendirse de, yürüttüğü-
müz çalışmanın sonuçları anaakım Batı psikiyatrisi açısından 
önemli imalar içermektedir. Trans bireylerle ilgili iki ana tanı 
listesinin [DSM ve ICD] revize edildiği bir dönemde, hasta 
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ilan etme ve önyargı arasındaki bağlantı özellikle önemlidir. 
Trans bireylerin gelecekteki DSM ve ICD listelerinden bekle-
diği, trans bireylerin tüm dünyada hayatlarına ayrımcılığı so-
kan damgalanma ve önyargıyı teşvik etmeyecek veya güçlen-
dirmeyecek şekilde, ihtiyacı olan trans bireyler için geçişi sağ-
layacak sağlık hizmetlerine erişimin sağlanmasına vesile olacak 
aracı sunmalarıdır. 

Bu konu ile ilgili birçok muhtemel yol tartışılabilir. En az ra-
dikal olanı, trans bireylerin psikiyatrik listelerde yer alması, 
ancak trans bireylerin kendi anatomileri ile ilgili deneyim-
ledikleri ve kendilerini geçiş sürecinde ihtiyacını duydukları 
ruhsal sıkıntıya odaklanılmasıdır. Tanının basitçe “toplum-
sal cinsiyet disforisi” olarak tanımlanabileceğini düşünebiliriz. 
Trans bireyler kendi anatomileri ile ilgili sıkıntı hissetmekte-
dirler ve bu sebepten dolayı kliniklerden, kendi cinsiyet kim-
likleri dolayısı ile değil, ama yaşadıkları bu sıkıntıları bertaraf 
etmek amacı ile yardım talep edebilirler.

Daha radikal bir yaklaşım, beden ile kimlik arasında yeni bir 
perspektife odaklanarak, bozukluğu ruhsal olandan çok beden-
sel bir uyumsuzluk olarak tanımlamak olabilir. Birçok bilim 
insanı ve klinik uzman ile birlikte trans topluluklarının önemli 
bir bölümü, bu yaklaşımın ruhsal bozukluk fikri sebebiyle olu-
şan damgalanmayı bertaraf edeceğini ve toplumsal cinsiyet ile 
ilgili sağlık hizmetlerine erişimi koruyacağını düşünmektedir. 

Belki de, en radikal yaklaşım, trans bireyler ile ilgili bu perspek-
tiflerimizi “bozukluk”tan “farklılık”a kaydırmak, ruhsal olan-
dan çok fiziksel duruma indirgemektir. İlk bakışta, bu perspek-
tifin trans bireylerin toplumsal cinsiyet kimlikleri ile ilgili sağ-
lık hizmetlerine erişimlerini nasıl koruyacağını görmek zor ola-
bilir. Aslında, deneyimleyenler için özel sağlık hizmeti gerekti-
ren sadece bir ortak insan durumu vardır; o da gebeliktir.
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Yukarıda sunulan üç olasılık da [toplumsal cinsiyet disforisi, 
fiziksel bozukluk ve fiziksel durum] şu anki tanısal pratik açı-
sından daha ilericidir. Her üç bakış açısı da kimliklerin hasta 
ilan edilmesi sürecinde oluşan damgalanmayı ortadan kaldıra-
caktır. Her üç yaklaşım da, dünya çapında toplumların trans 
kadınları kadın, trans erkekleri de erkek olarak kabul etme-
si ve yasal şekilde tanımasını kolaylaştıracaktır. Daha az dam-
galanma, kendi kabul ettikleri toplumsal cinsiyete sahip ola-
rak tanınma durumlarında trans bireyler daha az önyargı ve 
ayrımcılık riski ile karşılacaklardır. Bunun etkisi, seks işçiliği 
yapmak istemeyen trans bireylerin daha fazla para kazanmala-
rı ve daha çok olanağa sahip olmaları şeklinde tezahür edecek-
tir. İddiam odur ki, trans kadınların erkek yerine kadın olarak 
kabul edilmeleri, onlara yönelik şiddetin kaynağında yer alan 
homofobi riskini de azaltacaktır.

Trans kadınlar ve destekçileri, dünya çapında daha çok çaba 
harcayarak tanı listeleri konusundaki reform için baskı oluş-
turmaktadırlar. Türkiye’deki trans topluluklarının da bu mü-
cadeleye ağırlık kattıkları görülmektedir.
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Saldıran “Ahlak”: 
Ülker Sokak Deneyimi

Demet Demir

Benim anlatacaklarım aşağı yukarı yirmi yıl önceye dayanıyor. 
Türkiye’deki LGBT hareketinin öncülüğünü translar başlat-
mıştır. İlk kez Taksim bölgesine çıktığımda, kendi cins arka-
daşlarımı ilk defa orada görmeye başlamıştım. Bu rüyama tam 
sevinmişken, birden 12 Eylül askeri darbesi oldu. Askeri dar-
be ile hayat sekteye uğradı. O dönemde birçok feminen eş-
cinsel ve trans bireyler sahnede şarkıcılık yaparak geçimleri-
ni sağlıyordu. Bir kısmı da seks işçiliği yapıyordu. O dönemde 
de, 80’ler öncesinde de trans bireylerin yaşam alanları çok kı-
sıtlıydı; bir - iki tane kulüp ve birahane vardı. Aynı zamanda 
Abanoz Sokak da bulunmaktaydı. Biyolojik kadınlar ve trans 
kadınlar çalışıyordu bu bölgede. Bu arada Harbiye’de birkaç 
otostop alanı yavaş yavaş trans bireyler tarafından ele geçiril-
meye ve alan daha da genişlemeye başladı. Sonuçta ilk kez, 
Ülker Sokak öncesi, 1985 yılında Cihangir’de trans bireyler 
ilk gettolarını oluşturmaya başladılar. Bu arada, o dönemde 
kulüpte ya da otostopa çıkarak müşteri alınabiliyordu. Daha 
sonra eve müşteri alınmaya başlandı ve o sokak açık bir gene-
lev olmaya başladı.
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Müşteriler oraya gelmeye başlamıştı, herkes camdan kapıdan 
müşteri çağırıyordu. Tabii ki bu rüya da çok uzun sürmedi. 
İki - üç yıl içerisinde, önceleri trans bireylerden yana olan po-
lis - çünkü rüşvet alıyordu ve susuyordu - mahalleli tepki gös-
terince, mahalleliden yana tavır almaya başladı. 1989 yılında 
Doğan Karakaplan diye çok manyak bir emniyet amiri görev 
başındaydı. Mahallede her yerden bir mikrop çıkar derler ya, 
Gülşen Bağlan diye bir kadın emniyetle işbirliği yaparak trans 
bireylerin evleri bastırmaya başladı. Baskınlar öyleydi ki, sanki 
evde teröristler var ve hücre evi basılıyor; yüzlerce polisle ab-
lukaya alınıyorduk. Panzerler, ambulanslar, itfaiyeler… Akrep 
silahlar vardı o zaman polislerde, onlarla bütün kapılar kırılı-
yordu, insanlar emniyete sürüklenerek götürülüyordu. 

O dönemde şimdiki gibi bir gün ya da iki - üç saat emniyet-
te kalınmıyordu. Önce semt karakoluna, oradan ikinci şube-
ye, sonra Zührevi Hastalıklar Hastanesi’ne… Ve bu senin bir 
hafta on gününe mal oluyordu. Bu mekanlarda kötü koşullar-
da, çok zor günler yaşanıyordu. O zaman Kara Kaplan denilen 
amir de, çok dinci ve psikopat biriydi. Travesti - transseksüel-
ler götürüldüğünde, çoğu cinsel ilişkiden çıkmış, bizim deyi-
mimizle cenabet bir vaziyette oluyordu, o amir onlara zorla na-
maz kıldırıyordu, zorla dua okutturuyordu. Bir sürü trans da 
epilasyon sürecini tamamlamamış oluyordu, bu sebeple bıyık-
ları, sakalları çıktığından gelip alay ediyordu onlarla. “Siz şim-
di kadına mı benziyorsunuz? Siz erkeksiniz, günahkârsınız,” 
diyerek translara psikolojik işkence yapılıyordu. Bir arkadaşı-
mız vardı, amirin hemşehrisiydi, Malatyalıydı; o arkadaşa on 
beş gün emniyetin tuvaletlerini temizletti ve hatta bir mum 
yakıp ateşine parmağını tuttu. Aç bırakarak, döverek şiddet 
uygulanıyordu. Önceki amirde de durum aynıydı. 

O dönemde travesti ve transseksüeller çok militanlaşmıştı; 
bireysel de olsa militandılar, şimdiki gibi uyuşuk değillerdi. 
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Bir travestiye polis kolay kolay yaklaşamazdı, boş gezmezdik. 
O dönemde elektrikli koruma aletleri, spreyler falan yoktu. 
Cep telefonu yoktu, rakı şişleri alırdık yanımıza ya da tor-
navida. Zincirler, kezzaplarla gezerdik, polis yaklaşamıyordu. 
Ekip arabasının camı, çerçevesi kırılır, karakol talan edilir-
di. Bu şekilde kendimizi koruyabilirdik. Çünkü baskı o kadar 
çoktu ki, bakkala gidiyorsun, güpegündüz polis alıyor. İstiklal 
Caddesi’nde yürürken polis alıyor, günlerce işkence ediyor; ne 
yapacaksın, mecburen onun şiddetine karşı önlem alıyorsun. 

Cihangir’de ilk oluşan seks işçileri gettosu tamamen trans bi-
reylere aitti, biyolojik kadınlar yoktu. Kendi sektörünü, ken-
di çalışma alanını yaratmıştı trans bireyler. Dediğim gibi, bu 
rüyamız da uzun sürmedi. Bu olayların altından genelev pat-
ronu Matild Manukyan çıktı. Onun genelevinin müşterileri-
nin sayısı azalmaya başladı. O dönemde, bir travesti, transsek-
süel furyası vardı, Türkiye’nin dört bir yanından, Edirne’den 
Kars’a kadar müşteri geliyordu translar için. Düşünün, makyaj 
da yapmıyorsun, pijamayla oturuyorsun, evde adamlar kapıla-
rı tırmalıyordu; üçer, beşer geliyordu. Genelev müşterilerinin 
sayısı azalınca, tabii ki Manukyan - duyduğumuza göre - em-
niyet amirine gri son model bir Mercedes marka araba almış-
tı.  Sonuçta, bu adamın baskılarından sonra Cihangir dağıldı. 

O dağılma esnasında birçok seks işçisi daha korunaksız hale 
geldi, E5 gibi yerler kullanılmaya başlandı. Bu dönemde 
ölümler de artmaya başladı. Cihangir, Ülker Sokak döne-
minde ölüm vakası pek yoktu. Bir arkadaşımız ölmüştü, o 
da tüp gazdan zehirlendi. Sonuçta birimize bir şey olduğun-
da koşup yardım da edebiliyorduk. Adamlar saldırıya mı geç-
ti, biz gidip onların arabasının camını çerçevesini indiriyor-
duk. Cihangir’de biraz daha ilkeldi koşullarımız, çok iyi ör-
gütlenememiştik. İlk yürüyüşümüzü orda yaptık, 88-89 yılın-
daki gözaltı süreçlerinde, bir sürü kişi dayak yemişti. Yüz kişi 
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toplanıp savcılığa gitmeye karar verdik. Bizim de en büyük ka-
bahatlerimizden biri, “ay müşterim geldi”, “kocam var”, “uy-
kum var” gibi bahaneler bulmamız. Böyle olmayacak dedik, 
ne koca ne müşteri ne para kabul etmiyoruz, sopaları aldık, 
herkesin kapısına dayandık, “kalkın geliyorsunuz” dedik. So-
kağa döktük herkesi. 89’daki kendiliğinden gelişen bir eylem-
di. Otuz beş kişi falan vardık. Polisler geldi ablukaya almaya 
başladı mahalleyi. Biz alkışlı protesto yapıp Gülşen Bağlan de-
nilen kadını yuhaladık, bizle uğraşamazsınız diyerek. O kitle-
yi polise yem etmeden, hiç kurban vermeden, otuz beş kişiyi 
Sultanahmet Adliyesi’ne götürüp suç duyurusunda bulunma-
yı başardık. Fakat bizde de hata var, davayı takip etmedik. Ben 
tek başıma kaldım, o dava da düştü. 

Ülker Sokak’ta biraz daha politize olmuştuk, deneyim kazan-
mıştık. Çünkü bizim ilk deneyimimizdi Cihangir gettosu de-
neyimi. Nasıl davranacağımızı, ne yapacağımızı biliyorduk. O 
kitleyi aynı düşüncede tutabilmek de zordu, Ülker Sokak’ta 
çok az kişi vardı, on beş – on altı kişi kadar. O sayı iki - üç yıl 
içerisinde yüze çıktı. O dönemde herkes kendi hesabına çalı-
şıyordu. Mesela, iki arkadaş ev tutmuş ya da tek başına herkes 
ne kazanırsa, kendine kazanıyordu. Daha sonra, sömürü sis-
temi gelişmeye başladı. Yanına kız alanlar, üç müşteri parası-
nı kendine almaya, birini çalışana vermeye başladı. Sonrasında 
yarı yarıya çalışılmaya başlandı. Tabii böyle olunca, ev sahip-
leri kiralara çok fazla zam yaptı. Yirmi liralık ev altmış liraya 
kiralanıyordu. Bu sefer dört - beş kişi aynı evde beraber yaşa-
maya başladı, müşteriler üzerinden kavga yaşanmaya başlandı. 

O dönemde polis baskınları başladı. Cabbar Sakarya denilen 
bir adam vardı 94’te. Terörle mücadele ve narkotik şube gibi 
birimler geliyordu, ahlakı karıştırmıyorlardı. Bir bahane bu-
lup evlerinde terörist bulunduruyorlar iddiaları ile bu birim-
ler baskın yapıyordu. Çoğu insan baskınlarda damlardan, bal-
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konlardan, camlardan kaçırılıyordu. Sonraki süreçte Güngör 
diye bir kadın çıktı ortaya. Bir sene sonra da, sokağın sonu 
gelmiş oldu. Bir bina vardı, vakıflar binası; çok ucuza almıştı, 
çok tamirat, tadilat yapılıyordu, toz - topraktı her taraf. Tra-
vestilere yanaşıp “Evin içi bittikten sonra size vereceğim bu bi-
nayı” demeye başladı. “Genelev gibi, kerhane gibi çalıştırın,” 
dedi. Kızlar onayladılar; ama çift daire olduğu ve herkes ön ta-
rafı istediği için; “Arkayı da tutacaksınız, ben oraya nasıl kira-
cı bulurum?” diye diretti. Tabii biz de bu durumu makul bul-
mayınca, kadın hemen ters döndü, mahalleliyi ayağa kaldırdı, 
ülkücü mafya işin içine karıştı. 

Hortum Süleyman’ı getirdiler. O dönemde cezaevinde yat-
tım. İlk geldiğinde bana mesaj gönderdi, “Seni iki ay yatırdım, 
bir altı ay daha yatıracağım,” diye. Onun gelmesiyle birlikte 
mahallede “ahlak” değişti. Bizimle çok iyi dost olan, uyuştu-
rucu satan, karısını - kızını satan, pavyondan emekli olmuş ya 
da bir koca bulup namusuyla oturduğunu söyleyen tipler, bir-
den “ahlakçı” kesildi. Kadir diye bir adam vardı, sokakta bu-
lunan travestilerin yüzde doksanıyla yatmıştı, bize müşteri de 
getiriyordu. Hortum Süleyman sokağa ilk geldiğinde ve bas-
kın başladığında, eline ilk sopayı alıp dışarı çıkan bu adam 
oldu. “Ulan ibneler, oğlanlar defolup gideceksiniz,” diye ba-
ğırmaya başladı. Düne kadar hanımefendi diyordu, sonra 
böyle oldu. Bir tane karı - koca çift vardı, translara esrar sa-
tıyorlardı. Sonrasında,  “Aileyiz, çoluğumuz çocuğumuz var, 
namussuzlar…” demeye başladılar. Onun dışında Gül vardı, 
pavyondan çıkma; o da aynı dili kullanmaya başladı: “Namu-
sumuz gitti sizin yüzünüzden.” 

Ülkücü mafya haraç kesmeye başlayınca, kızlar yavaş yavaş so-
kaktan gitmeye başladı. “Gitmeyin, kalın!” dedik. Dönemin 
belediyesi de dinci bir belediyeydi, Refah Partisi idi; onlar da 
bakkallar aracılığıyla şiddet uygulamaya başladılar. Bakkal-
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dan alışveriş yapamıyorduk. Gittiğimiz kuaförleri kapattırdı-
lar. Birçok kişi bundan sonra gitti, ben inat ettim gitmedim. 
Bir yıl direndim. Bir yıl boyunca gece evde elektrik yakmadan 
oturdum, evde olduğum anlaşılmasın diye. Sokağın girişinde 
çıkışında 24 saat polis ekibi bekliyordu. Mahalleli masa kur-
du sokağın başına, şarkılar söylüyorlardı masa başında. Bayrak 
asıyorlardı camlarına. Çok az kişi kaldık, yetmiş kişiden yedi 
kişi kaldı geriye. Benim evde toplanmıştık hücre evi gibi. “Son 
kale kaldı, o da yıkılacak,” demeye başladılar. Biz de onları si-
nir etmeye başladık, nasıl savaş verebiliriz diye; çok ilginçti. 
Mahalle onlardan yana, polis onlardan yana, ülkücü mafya 
onlardan yana; bizim yanımızda kimse yok, evden çıkmamız 
çok büyük bir sorun, polis kapıda bekliyor. En sonunda pos-
tacıyı ayarladık, bizimle uğraşanların telefonlarını öğrendik. 
Biz de onları sabaha kadar uyutmuyorduk, müşterilere onla-
rın telefonlarını veriyorduk. Camlarımızı kırdılar, en sonunda 
ülkücü mafya beni tehdit etti, “Yılbaşına kadar sana müsaade, 
sokağı terk edeceksin,” dediler. “Gitmiyorum, buradayım, siz 
kim oluyorsunuz?” dedim. Sonra evimi taşladılar. Daha son-
ra zaten dağıldı, gitti herkes. Başka bir getto da kuramadık. 
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Seks İşçiliği ve Cinsel Şiddet: 
Bir Deneyim

Eylül Çevgen

Yaklaşık bir yıldır seks işçiliği yapan biri olarak, bu şehirde 
seks işçiliği yapmanın zorluklarından, son dönemde yaşamış 
olduğum deneyim üzerinden bahsetmek istiyorum. 

Eskişehir’de seks işçiliği iki şekilde yapılmaktadır. Biri çarka 
çıkarak, yani caddede; bir diğeri de internet üzerinden. Ben 
internet üzerinden çalışan bir trans kadınım. İnternet üzerin-
den çalışmanın farklı zorlukları vardır. Öncelikle müşteri ola-
rak gelen kişiyi hiçbir şekilde tanıyamıyor çalışanlar. Telefon-
da anlaşılıyor, kim olduğu bilinmiyor; hırsız mıdır, katil mi-
dir bilinmiyor. Durum böyle olunca da, seks işçileri sürekli bir 
tedirginlik içerisinde işlerini yapmak durumunda kalıyorlar. 

Yaklaşık sekiz yıldır, Eskişehir’de seks işçiliği yapan trans ka-
dınlar üzerinden ve/veya gizli eşcinsel erkekler üzerinden ge-
çimini sağlayan bir adam vardı. Ben bu adamın varlığını ar-
kadaşlarımdan duymuştum. Bir ay öncesinde, beni farklı nu-
maralardan birkaç defa aradı ve müşteri olduğunu düşünerek 
kendisiyle anlaştım. Telefonda gayet kibar bir şekilde konuşu-
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yordu. Kendisine evi tarif ettim. İstanbul’dan geldiğini ve en 
fazla iki saati olduğunu belirtti. 

Evime geldiğinde, ağzı, yüzü, her yeri sarılmış bir şekildeydi. 
Şapka giymiş ve kendini kamufle etmişti. İçeri girdi ve kar-
şımı dikilip, “Benim istediğim eve girmem çok da zor değil-
miş,” dedi. Anladığım kadarı ile amacı, yeri yurdu olmayan 
bir insan olduğu için, sürekli gelip evimde kalmak, benim ona 
“kocam”mış gibi davranmam, cebinde parası bittiği zaman para 
vermem idi. Kısacası, benim çalışmam ve kendisine bakmam 
idi temel niyeti. Bunun üzerine, evimden gitmesini istedim, 
hiçbir şekilde gitmedi. Bu sırada, işin kötü tarafı, içerde kız kar-
deşim ile iki gey arkadaşım vardı. Seks işçiliği yapmanın zorluk-
larından bir tanesi de budur; evde kız kardeşim de olsa arkadaş-
larım da olsa seks işçiliği yaparak para kazanmak zorundayım. 

Gelen adamın içerdeki yakınlarımdan haberi yoktu ve kız kar-
deşim ile arkadaşlarımın hiçbir şekilde onlarla karşılaşmasını 
istemiyordum. Bir yolunu bularak, içerdekilere dengesiz bir 
müşterinin yatak odamda olduğunu ve kapılarını kilitlemele-
rini söyledim. Adam ile en az iki saat boyunca uğraşmak zo-
runda kaldım. Evimden gitmesini söylüyordum; ama gitmi-
yordu. En sonunda, ne içtiğini sordum. “Neler içmedim ki,” 
dedi. Daha fazla uğraşamayacağımı anladım. Ne yapacağımı 
şaşırdım. Resmen psikolojimle oynuyordu. “Aslında sana bir 
şey yapmayacağım,” diyordu ve sürekli elle taciz ediyordu. 

Bir süre kendisine direndim. Yaklaşık bir saat boyunca, ya-
takta benimle kondomsuz bir şekilde ilişkiye girmemesi için 
uğraştım. Böyle bir durumdaysanız, bir süre sonra sinirleriniz 
boşalıyor ve yapabileceğiniz hiçbir şey kalmıyor. Bunlar yaşan-
dıktan sonra, yerden kıyafetlerini alıp dışarı fırlattım. O pa-
nikle, kendisini dışarı attı. Apartmanda yaşadığım rezalet ayrı 
bir şey; yaklaşık yirmi dakika boyunca kapının önünde çıplak 
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bir adam vardı. Biz trans kadınlar seks işçiliği yaptığımız için 
ev bulmakta zorluk çekerken, apartmanda zaten istenmiyoruz. 

Eskişehir’de ki trans kadınlarla çok fazla görüşemiyorum. Ça-
lışma koşullarımız farklı, ben evden çalışıyorum, onlar cadde-
de çalışıyor. Caddeye çıkamıyorum, çünkü caddeye çıkmak 
beni daha çok korkutuyor. En son yaşadığım olay sonrasın-
da aslında bir aydır çalışamıyorum. Tecavüze uğradığım ada-
mın yaptığı tehditler beni caydırıyor. “Ben seni bir şekilde bu-
lurum, önce arkadaşımı gönderirim, sonra kapıyı açtırıp evine 
girerim,” demişti giderken. “Seni öldüreceğim,” gibi tehditler 
savurduğu için ciddi şekilde korkuyorum. Seks işçiliği yapmak 
zorundayım, çünkü yapacak başka hiç bir işim yok. Bir şekil-
de para kazanmak zorundayım. 

Aynı adam iki gün sonra başka bir trans seks işçisini bıçakla-
dı ve elini kolunu sallayarak geziyor Eskişehir’de. Polis hiçbir 
şekilde gerekeni yapmıyor. Bu durum bence polisin işine geli-
yor. Polis zaten bizimle uğraşmak istemiyor, uğraşan biri var-
ken - ki bu bir kişi, daha birçok kişi var - polis hiçbir şey yap-
mıyor olanlar sonrası. Tehdit altındayız. 

Savcılığa gittiğimde savcının bana vermiş olduğu tepki çok il-
ginçti. “Seks işçiliği mi yapıyorsun,” diye sordu, “Evet” de-
dim. Cevaben bana, “Sen bu ses tonuyla mı adama istemedi-
ğini söyledin?” diye sordu. Tecavüz olayı o kadar ilginç ki, bir 
insanın tecavüze uğrayabilmesi için ve buna inanılması için 
illa üstünün, başının yırtılması, darp izi olması, içinde sperm 
olması veya anal ilişkiye girildiği için anal bölgede yırtık olma-
sı gerekiyormuş algısı mevcut. 

Bütün yaşadıklarım bu şekilde devam etti. Birçok seks işçisi 
trans arkadaşım da benzer vakalar ile karşılaşıyorlar ve bu böyle 
devam ettiği sürece de birçok zorluğu yaşamaya devam edeceğiz.
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Seks İşçiliği 
ve Fiziksel Güvenlik Sorunları

Buse Kılıçkaya

Pembe Hayat Derneği, kuruluş döneminden itibaren seks iş-
çiliği ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Aslen bir LGBT örgütü 
olan Pembe Hayat’ın örgütlenmesi sürecinde aktivistler, seks 
işçiliğinin özellikle trans bireylerin hayatının tam ortasında 
olduğunu ve bu sebeple de bu konuyu derinine inerek sahip-
lenmeleri gerektiğini görmüşlerdir.

Pembe Hayat Derneği, keyfi gözaltıların, Kahabatler Ka-
nunu’nun polis tarafından hukuksuz şekilde yorumlanıp uy-
gulanmasının, cezaevlerindeki tutuklu arkadaşlarımızın yaşa-
dıklarının, yargı birimlerinin önyargısının, cinsel yolla bula-
şan hastalıklar konusundaki kırılganlığın ve trans bireylere yö-
nelik çete veya müşteri şiddetinin politik sorunlar olduğunu 
düşünmektedir.

Eryaman’da yaşananlar; diğer bir deyişle trans bireylere yöne-
lik sistematik çete şiddeti Pembe Hayat’ın kendi örgütlenme-
sini güçlendirmiştir. Derneğin örgüt tabanının büyük çoğun-
luğu seks işçisi trans bireylerden oluşmaktadır. Bu gerçeklik, 
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seks işçiliğinin detaylı şekilde tartışılması ve bu konuda ak-
tivistlerin bilinçlenmesi sürecini getirmiştir. Zor bir dönem 
olan ilk örgütlenme sürecinde dernek aktivistleri, henüz eşcin-
sel, biseksüel ve trans bireyler olmak konusunda bu kadar dış-
lanma ve şiddet yaşanırken, seks işçiliği konusunda nasıl söy-
lem üretilebileceği konusunda tedirgindi.

Seks işçileri hakları aktivistleri tarafından en başından itibaren 
“patronsuz ve pezevenksiz bir dünya istiyoruz” sloganı kulla-
nılmıştır.  Bu slogan önemlidir, çünkü patronların ve peze-
venklerin olduğu gerçek dünya, seks işçilerine yönelik baskı-
ların artmasına sebep olmaktadır. Bu durumun, bugünkü sis-
tem olarak adını koyduğumuz kapitalizm üzerinden kendini 
yeniden nasıl ürettiği aşikardır. 

Ahlak sorunu, seks işçilerinin ve hak savunucularının karşısı-
na sürekli çıkmaktadır. Genel ahlak kavramını sorgularken, 
bahsedilen ahlakın kimin ahlakı olduğu üzerinden tartışmala-
ra girilmiştir. Karşımıza çıkan örnekler, ahlakın algılanması ve 
bunun üzerinden kimi uygulamaların kamu birimleri tarafın-
dan hayata geçirilmesi anlamında ilgi çekicidir. Örneğin; bir 
gün seks işçileri olarak gözaltına alındığında karşımızda seks 
işçisi ve aynı zamanda anne olan bir kadının polisler tarafın-
dan feci şekilde dövüldüğünü gördük. Şiddeti uygulayan polis 
kadına, “Sen ne biçim annesin? Senden anne olmaz, kendini 
sağda solda düzdürüyorsun,” diyerek kadını aşağılıyordu. Di-
ğer bir deyiş ile, dayak yiyen kadının anneliği sorgulanıyordu.

Annelik konusunda aslında detaylı analiz yapılması gerekmek-
tedir. “Fahişelik” denilen şey hiç de öyle sınırlandırılabilecek 
bir şey değildir. Çoğu kadın, evin temizliği yapılsın ve çocuk-
lara bakılsın diye zorlanmakta, aynı zamanda dayak yemek-
te ve kocalarından para alabilmek için bunlara katlanmakta-
dır. Annelerimiz zorla evlendirildikleri ya da isteyerek evlen-
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dikleri kişilerle her gün cinsel ilişkiye girmek zorunda mıdır 
diye düşünmek ve bu durumun seks işçiliği ile ilişkisini ortaya 
koymak zorundayız. Kim daha az “fahişe”dir, kim daha fazla-
dır şeklindeki bir tartışmayı bu sebeplerle yanlış görmekteyiz.

Seks işçiliği, son 4 yılda çokça tartışılan ama hakkında bir 
adım öteye gidilemeyen bir konudur. En başından itibaren 
özellikle Pembe Hayat olarak, diğer örgütlerle birlikte bir ör-
gütlenme sürecini güçlendirmeye çalışmakta ve ortak strateji-
ler üretmek çabasındayız. Bu çabalarımız esnasında, kendimi-
zi anlatırken güçlü bir direnç ile karşılaştık. İnsan hakları ya 
da daha özelde kadın hakları savunucuları ile olan iletişimi-
mizde, pavyonlardan saçından sürüklenerek çıkarılan kadına 
neden daha az tepki gösterdiklerini sormaktayız. “Fahişe” ol-
mak, daha az destek görmek için bir sebeptir; aynı şekilde da-
yak ve şiddeti hak etmek için de bir sebeptir. Seks işçilerinin 
de insan olduğunu kendilerine anlatma noktasındayız henüz 
ve bu tartışmayı toplumun geniş kesimleri ile gerçekleştirmek 
durumunda olduğumuzu da bilmekteyiz.

Kendi adıma söylemem gerekirse, bir trans hakları savunucu-
suyum; ancak görünür bir seks işçisi değilim. Etkinliklerin ba-
şında okunması gereken seks işçileri bildirisini okuyacak başka 
bir aktivist bulunmadığı için, görünür kimliğim ile o bildiri-
yi okudum. Türkiye’de LGBT bir birey olmak son derece zor 
iken, bir bireyin karşılaşması muhtemel onca soruna rağmen 
açıkça seks işçiliği yaptığını açıklaması olanaksızdır. 

Seks işçilerine yönelik onlarca hak ihlali mevcuttur ve bu hak 
ihlallerini en kısa şu şekilde sıralayabiliriz: Öncelikle, birkaç 
sene öncesinden itibaren seks işçilerine Kahabatler Kanunu 
gerekçe gösterilerek keyfi şekilde idari para cezaları yazılmaya 
başlanmıştır. Pembe Hayat’ın kurulması sonrası, önceden te-
cavüz edilen ve sonrasında başlarına poşet geçirilip şehir dış-
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larına atılan, karakollarda hortumlarla işkence gören seks işçi-
leri failler hakkında suç duyurusunda bulunmaya başlamıştır. 
Yargı süreçlerinde aktif katılım gösteren seks işçileri hakkında, 
kolluk kuvvetleri bu defa keyfi para cezaları yazmaya başlamış-
tır. Türkiye mevzuatına göre fuhuş yapmak suç değildir; suç 
olan fuhşa aracılık etmektir. Buna rağmen, keyfi para cezala-
rı sonrası seks işçileri yeniden caddelere inip seks işçiliği yap-
mak ve bu şekilde para kazanmak zorunda kalmaktadır. Dev-
let kendi eliyle seks işçilerini seks işçiliğine itmektedir ve bu da 
suça aracılık etmek olarak algılanabilir.

Uzun yıllar içerisinde, genelevler kapatıldı, orada önceden ça-
lışmakta olan seks işçileri sokakta çalışmak zorunda kaldılar. 
Bu durum da onları şiddete açık hale getirmiştir. Yargı süreçle-
rinde seks işçileri tacize maruz kaldığında, “su testisi su yolun-
da kırılır,” denmektedir. Tecavüze ya da cinayete kurban git-
tiğinde, mahkemeler “haksız tahrik” indirimleri uygulamaya 
başlamıştır. Sadece benim hakkımda sırf bir LGBT aktivisti ve 
seks işçisi olduğum için açılmış olan beş ayrı dava mevcuttur.

Geçtiğimiz yıllarda uyguladığımız BM projeleri esnasında gö-
revim gereği alana inip raporlama yapmaktaydım ancak sırf bu 
sebeple keyfi şekilde gözaltına alındım. Hak savunucusu oldu-
ğum için, karakollarda seks işçileri ile dayanıştığım için şidde-
ti iki-üç kat deneyimledim. Yargı sürecinde failler hakkında 
suç duyurularında bulunduğumda, eskiden solcu öğrencilere 
yapılan taktik ile karşılaştım; benden önce failler hakkımda 
delilsiz suç duyurularında bulundular. Sonrasında, savcılıklar 
benim yaptığım suç duyurusunu kaale almayıp polislerinkini 
acilen davalara dönüştürdüler. Bu şekilde hakkımda açılmış 
olan birçok dava mevcuttur.

Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirmiş olduğumuz projelerde, 
bizzat bakanlık tarafından bize güvenli cinsellik amacıyla da-
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ğıtmamız için verilen kondomlar, polisler tarafından fuhuş 
yaptığımız gerekçesiyle evlerimizin aranması veya yolda gözal-
tına alınmamız ile sonuçlandı. Devlet hem bu alanda çalışma 
yap demekte; hem de emniyet güçlerini üzerimize fuhuş yap-
tığımız gerekçesiyle göndermektedir.

Yaşanan sorunlar son derece iç acıtıcı ve hak ihlalleri açısından 
düşünüldüğünde vahimdir. Anlattıklarımı toparlar düşüncesiy-
le bir arkadaşımın yaşadığı bir olayı kendi ağzından aktarmak 
istiyorum: “Yıllarca seks işçiliği yapmadım ve yapmak da iste-
medim hiç. Bir gün mecbur kaldım, artık yaşamak ve para ka-
zanmak zorundayım dedim kendime. Caddeye çıktım, müşte-
rilerle nasıl konuşulacağını bilmeden kem küm ederek müşte-
rilerden biri ile anlaştım. İki kişilerdi, arabalarına bindim. Or-
mana kaçırıldım, defalarca tecavüz edildim, ölümle yüzleştim, 
ne yapacağımı bilemedim. Beni çıplak bırakıp gittiler. Bir an 
önce toparlanıp, en yakın otoyola çıktım ve önümden geçen bir 
minibüsü durdurdum. Şoför aracı durdurdu ve bana yardım-
cı olmaya çalıştığını hissettirdi. Araba biraz ilerledikten sonra, 
arabanın arka tarafında birlikte olalım diye ısrar etti. Düşün-
düm; birlikte olmasam ormanda yine yalnız ve çıplak kalaca-
ğım, olsam en azından oradan kurtulacağım. Birlikte oldum.”

Yukarıdaki senaryoyu hemen hemen bütün seks işçileri yaşa-
makta ve bu adaletsizliğe karşı yine tekrarlamak istiyorum; adı 
ne olursa olsun, Türkiye’deki seks işçileri olarak bir arada du-
racağız ve bizi incitmek için kullandığınız kelimelerin hepsine 
rağmen mücadele etmeye devam edeceğiz.
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Fiziksel Şiddet Sonrası 
Seks İşçilerinin Psikolojik Güvenliği

Özge Yenier Duman

Biliyoruz ki, devlet eliyle ya da toplumun diğer bireyleri eliy-
le; mesela çeteler ya da sıradan kişiler tarafından seks işçilerine 
çok ciddi fiziksel şiddet uygulanmaktadır. Polis, çeteler ya da 
müşteriler yoluyla gerçekleşen fiziksel şiddete uğrayan birey-
lerde bu şiddetten geriye kalan izler çoğunlukla fiziksel değil-
dir. Bu izler daha çok ruhsal yaralar açmaktadır.

Her ne kadar giderek şiddetin yaygınlaştığını, özellikle de bel-
li bir yaşam biçimini sürdürmek durumunda olan seks işçile-
ri, aktivistler, LGBT bireyler olarak şiddete maruz kalabilece-
ğimizi, polis saldırısına uğrayabileceğimizi biliyorsak da ço-
ğunlukla şu an olduğu gibi sakin bir şekilde toplantımızı sür-
dürmeyi umuyoruz. Şu an burada konuşurken ve dinlerken 
bir patlama sonucu tavanın başımıza çökmesini ya da gözaltı-
na alınıp götürülmeyi beklemiyoruz. Çünkü yaşadığımız dün-
yada başımıza neler gelebileceğini sezebiliyor olsak da çok do-
ğal ve insani olarak dünyaya, başka insanlara ve kendimize gü-
venmek istiyoruz: “Benim başıma gelmez”. Aksi olsaydı sü-
rekli bir alarm hali ve güvensizlik içinde yaşıyor olurduk. Kişi 
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böyle bir olayın gerçekleşebileceğini tahmin edebiliyor olsa da 
şiddete maruz kalmak ani ve beklenmedik bir dehşet duygu-
su uyandırmaktadır. Şiddet, mağdurun bedeni, yaşamı, top-
lum içinde var oluşu ile ilgili denetim duygusunu sarsan etki-
ler oluşturur. Bunun sonucunda da, yoğun bir korku, dehşet 
duygusu ve çaresizlik hissi ortaya çıkar.  

Çocuk yaştayken, erken çocukluk döneminden bahsediyo-
rum, ağır birtakım ihmallere, şiddete veya travmaya maruz 
kalmadıysa, ebeveyn ya da diğer yetişkinler gibi çocuğa bakım 
verenler olabildiği ölçüde fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını gi-
dermeye çalıştıysa, kişide psikoloji dilinde “temel güven duy-
gusu” dediğimiz ruhsal bir yapı oluşmaktadır. Şiddet ve yol 
açtığı travmatik süreçler, bahsettiğim bu temel güven duygu-
muzu sarsmakta ve hatta üzerinde durduğumuz zemini tepe-
taklak eden etkiler yaratmaktadır. Çünkü bu tip olaylarda ne 
kaçmak ne de direnmek mümkün olabilmektedir. Bu noktada 
temel savunma argümanları işe yaramamaktadır.

Beklenmedik şekilde, aniden gerçekleşen durum dediğimiz-
de tek bir olaydan bahsediyoruz. Fakat tek bir olaya maruz 
kalan bireyler olabildiği gibi, örneğin politik mücadele için-
de yer alan kişilerde tanık olduğumuz gibi tekrarlayan trav-
malar da vardır. Başka bir örnek, ev içinde şiddet gören ka-
dınlar, uzayan travmatik süreçlere, bitmeyen travmalara ma-
ruz kalmaktadırlar.

Aslında hepimiz, Türkiye koşullarında yaşadığımız için bit-
meyen travmalara maruz kalıyoruz; fakat bu genel durumun 
yadsınamaz etkisini tarif ederken içini boşaltarak ciddi şekilde 
yaşanan ağır şiddeti de görünmez kılmamak gerekmektedir. 
Dediğim gibi, belki hepimiz bir şeyler yaşıyoruz; ancak bazı-
larımız çok daha zorlu bir şekilde sadece bir olayın yarattığı 
dehşet duygusunu değil, kişinin bütün ruhsal yapısını ve hat-
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ta kişiliğini - ki kişilik zor değişen bir ruhsal yapıdır - değişti-
rebilen deneyimler yaşayabilmekte...

Böyle süreçlerde, travmaya maruz kalan kişileri çevreleyen sos-
yal yapının şiddet karşısındaki tanıklığı, bakış açısı ve ceva-
bı son derece önemlidir. Mağdurların önemli bir kısmı, de-
neyimledikleri olayları detaylı şekilde ve rahatça anlatama-
maktadırlar. Ciddi bir şiddet olayı ile karşılaştıklarında ve ya-
şananları anlattıklarında bir ret tavrı ile karşılaşmaktadırlar. 
Böyle bir olayın yaşanmadığı, abartıldığı şeklinde bir inanç 
ile birlikte anlatımlarını sürdürmeleri halinde çeşitli suçlama-
lara maruz kalabilmektedirler. Bu sebeple de yaşanan şiddet 
olaylarının mağdur tarafından dile getirilmesi son derece zor-
dur. Diğer bir ifade ile, toplum yaşananlara kulak vermemek-
te, görmek ve duymak istememekte, hatta faili değil saldırıya 
uğrayanı suçlayabilmektedir.

Bu gerçeklikler ile birlikte, mağdurlar yaşadıkları olumsuz 
ruhsal etkiler nedeniyle yaşananları unutmak istemektedir. 
Hatırlamak son derece rahatsız edicidir. Ciddi bir vahşete ma-
ruz kalmak, kişiler açısından görünmez kılınabilir ya da gö-
mülebilir de değildir; bu sebeple unutmak mümkün olma-
maktadır. Mağdurların genelde içine hapsoldukları ikilem, bir 
yandan yaşananları unutmaya çalışırken ve toplum tarafından 
susturulurken, diğer yandan da yaşananın haykırılmak iste-
niyor olmasıdır. Bu çelişki ortaya bir takım belirtiler çıkar-
tır. Bu belirtiler, şiddete maruz kalan kişilerin ruhsal durumu-
nu, davranışlarını ve özellikle inanılırlığını sorgulatan birta-
kım tutarsızlıklar oluşturabilmektedir. Çünkü unutmaya ça-
lışan kişi, yaşanan hikâyenin bazı bölümlerini hatırlamayabil-
mekte ve onu farklı anlatabilmektedir. Bu süreç aslında, bir 
kopukluktan kaynaklanmaktadır. Şiddete maruz kalmayla or-
taya çıkan ruhsal travma, kişinin belleği ile duyguları ve bilin-
ci arasında bir kopuş oluşturmaktadır; böyle olunca da olayı 
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hatırlayıp anlatan bir mağdur hiç bir duygusal tepki sergile-
meyebilmektedir. Bu duruma tanık olanlar, kişinin böyle bir 
deneyimi yaşamış olamayacağını, olması halinde çok üzgün 
ya da korkmuş olduğunu gösteren tepkiler vermesi gerektiği-
ne kanaat getirip yalan söylediğini iddia edebilmektedir. Ba-
zen tersi bir durumla da karşılaşılmaktadır, yani olay hiç hatır-
lanmadan, ruhsal yapı tarafından olay sırasında yaşanan duy-
gusal tepki hatırlanabilmektedir. Bu durum, kişinin yaşamını 
zorlaştıran ve kendisinin de anlam veremediği duygusal yansı-
malar yaratabilmektedir.

Peki, süreklilik arz eden ve tekrarlama özelliği olan travma-
ların kişinin ruhsal yapısında yarattığı olumsuz izler açısın-
dan nasıl bir psikoterapi veya iyileştirme yöntemi uygulanabi-
lir? Açıklıkla ifade etmek gerekir ki, bu konuda teknik bir psi-
koterapi çalışması ile ilerlememiz çok mümkün değildir, çün-
kü şiddet sonrası ortaya çıkan travmatik süreçler insan ilişki-
leri üzerinden gerçekleşmektedir.  İnsanlar tarafından üretilen 
travmanın onarılması da ancak insan ilişkileri içinde mümkün 
olabilir. Psikoterapi bu sürecin bir parçası olarak kullanılabi-
lir; ancak kişinin toplumsal çevresinin kendisine ne kadar ku-
cak açtığı ya da nasıl bir tanıklık sergilediği iyileşme açısından 
son derece önemlidir.  

Özellikle seks işçilerinin deneyimledikleri ruhsal travma sü-
reçleri konusunda en önemli faktörlerden biri güvenlik ko-
nusudur.  Seks işçilerinin fiziksel güvenliği, barınma koşulla-
rı, çalışma koşulları, tekrar şiddete uğrama sıklığı ve ne şekil-
de şiddete uğrayacağının genelde belirsiz olması, ruhsal açı-
dan bir rehabilitasyon çalışmasının etkisini yok edebilir. 1999 
depreminden sonra henüz mağdurların en temel ihtiyaçları gi-
derilmemişken, psikolog ve/veya psikiyatristlerin nasıl çalışma 
yapabildiğine dair tartışmalar olmuştu. Bu tartışmalar, insan-
ların başlarını sokabilecekleri bir yer yok iken ve hala yıkımlar 
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yaşanıyorken yapılacak rehabilitasyon çalışmalarının sorunlu 
olabileceği yönündeydi. Seks işçilerinin maruz kaldıkları şid-
detin ruhsal etkilerini sağaltmak açısından da mağdurların fi-
ziksel güvenliğini sağlamadan bir tedavi çalışmasına başlamak 
anlamlı olmamaktadır. Böyle deneyimleri Türkiye İnsan Hak-
ları Vakfı’nda pek çok kez yaşadık. İşkenceye ve/veya polis 
şiddetine maruz kalmış kişilerle görüştüğümüzde, çoğunluk-
la travmaya yol açan şiddetin tümüyle ortadan kalkmadığı-
nı gözlemliyoruz. Mağdurlar ile görüşmeler yapıyoruz ve ba-
zılarının bir süre sonra gelemediğine, çünkü tehdit edildiği ve 
bu sebeple endişe duyduğuna tanık oluyoruz. Aslına bakılırsa 
travma ve şiddet deneyimlerinin güvenli bir ortamda dahi çok 
zor dile getirildiğini biliyoruz. Kişinin iç dinamikleri travma 
yaşantısının söze dökülmesini ketleyebilmektedir. Hal böyley-
ken, bir de yoğun olarak dış engellerle karşılaşılması oldukça 
çetrefil bir durum yaratmaktadır.

Benzer şiddet olaylarının verdiği mesajları da düşünmeli-
yiz. Bu mesaj, nefret suçlarını tartışırken de hep değindiği-
miz farklı olma hali üzerinden bireylerin yaşadıkları şiddetin 
tekrar etmesi ihtimaline vurgu yapmaktadır. “Bu şekilde ya-
şama, kendini değiştir aksi takdirde başına benzer şeyler ye-
niden gelebilir” ya da “onun gibi olma, senin de başına gele-
bilir” mesajı güçlü bir şekilde verilmektedir. Dolayısıyla, bu 
durumdaki bireylerin psikolojik açıdan iyileşmesinin, birey-
sel süreçlerle olduğu kadar ancak topyekün bir çaba ile ger-
çekleşmesi mümkündür. Aksi durumda, yol kat etmek pek 
mümkün olmamaktadır.

Seks işçilerinin, özellikle hastanelere başvurdukları zaman kar-
şılaştıkları çok sıkıntılı tutum ve tavırlardan da bahsetmemiz 
gerekir diye düşünüyorum. Bu sebeple, genelde trans seks iş-
çileri hastanelere kolay kolay gitmemekteler. Çünkü bir teh-
dit hissediyorlar. Bazen fiziki bir saldırı ile karşılaşmayabilir-
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siniz ama ötekileştirme, aşağılanma, incitilme şeklinde yeni-
den travmatize edilme süreçlerine sokulmanız muhtemeldir.  

Bu örnek üzerinden rahatlıkla söylenebilir ki, mağdurun, ya-
şadığı duruma, saldırgana ve durumu görmezden gelen top-
luma yönelik ciddi bir öfkesi olabilmektedir. Bu öfke duygu-
su kıymetlidir ve gayet anlaşılırdır. Bahsedilen öfkenin nere-
ye yöneleceği konusunda da kafa yormamız iyi olabilir. Çün-
kü bu öfke bazı durumlarda kişinin kendisine yönelebilmek-
tedir. Mağdur, kendisini koruması gereken bazı risklerden 
uzak durmayarak, uyuşturucu madde kullanarak örneğin ya 
da kendisini yaralayarak bedenine doğrudan zarar veren dav-
ranışlar içerisine girebilmektedir. Tekrarlayan biçimde şidde-
te sürekli maruz kalmak kişiliğin değişmesi yönünde etki ya-
ratabilir. Uzun süre, tekrarlayan biçimde şiddete uğrama so-
nucunda bazen kişi kendini şiddeti uygulayanla aynı tarafta, 
aynı safta bulabilmektedir. Artık şiddet, saldırganın eylemle-
rine gerek kalmadan, kişinin kendi eliyle üretilebilmektedir. 
Belki de önemli olan, şiddet karşısındaki haklı ve anlaşılır öf-
kemizi saldırganla aynı safa geçmeden, onunla mücadele ede-
bilmek için eylemlilikler yaratarak ve iyileşmek için çaba har-
cayarak değerlendirebilmektir.
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UNAIDS Bakış Açısından 
Seks İşçiliği ve HIV

Ela Aktürkoğlu

1. Seks İşçileri ve HIV için UNAIDS Temel Prensipleri

“…Tüm ülkeleri, HIV ile yaşayan insanlara ve korunmasız grup-
ların mensuplarına karşı ayrımcılık yapılmasını yasaklayan mev-
zuatları yürürlüğe koyma veya uygulama taahhütlerinin gereğini 
yerine getirmeye çağırıyorum… 

Seks işçilerini, uyuşturucu madde kullanıcılarını ve erkeklerle 
cinsel ilişkiye giren erkekleri korumaya yönelik kanunların olma-
dığı ülkelerde, nüfusun sadece küçük bir bölümü önleme çaba-
larına erişebilmektedir. Bunun aksine, bu kişilerin insan hakları-
nın korunduğu ve yasalarla koruma altına alındığı ülkelerde, çok 
daha fazla sayıda insan hizmetlerden yararlanabilmektedir. Sonuç 
olarak, bu ülkelerde daha az enfeksiyon görülmekte, antiretrovi-
ral tedavi (HIV tedavisi) talebi daha düşük olmakta ve ölüm sa-
yısı da daha az olmaktadır. Bu grupları korumamak sadece etik 
olmamakla kalmayıp, halk sağlığı perspektifinden bakıldığında 
mantığa da uygun düşmemektedir. Çünkü doğacak zarar hepi-
mizi etkileyecektir.” 

Ban Ki-Moon, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
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HIV enfeksiyonlarının çok büyük bir çoğunluğunun cinsel yolla 
bulaştığı bir dünyada, seks işçileri ve müşterileri daha yüksek bir 
HIV riskiyle karşı karşıyadır. Bunun nedeni, bu kişilerin daha 
çok sayıda seks partnerine sahip olmasıdır. Seks işçiliğinin bir 
sonucu olarak HIV enfeksiyonuna karşı korunmasız olma du-
rumu kadınlar, erkekler ve transgender bireyleri kapsamaktadır.

Seks işçiliği ve HIV’e karşı korunmasızlık arasındaki bağlantı, sal-
gının ilk günlerinden beri biliniyor olsa da, araştırmalar seks iş-
çilerinin HIV önleme hizmetlerine yeterli erişime sahip olmadı-
ğını göstermektedir. Ayrıca, seks işçilerinin uygun tedavi, bakım 
ve desteğe erişimlerinin daha da sınırlı olduğuna inanılmaktadır. 

Seks işçileri “zaman zaman veya düzenli esasta cinsel hizmet-
ler karşılığında para veya mal alan kadın, erkek veya transgen-
der yetişkinler ve gençler”den oluşur. Birçok ülkede yasalar, 
politikalar, ayrımcı uygulamalar ve damgalayıcı sosyal tutum-
lar seks işçiliğini yeraltına itebilmektedir. Bu durum da HIV 
önleme, tedavi, bakım ve destek programlarıyla seks işçileri-
ne ve müşterilerine ulaşma çabalarına darbe vurabilmektedir. 
Seks işçileri çoğu zaman sağlık hizmetlerine, erkek ve kadın 
kondomlarına ve su bazlı kayganlaştırıcılara, korunmasız seks 
ve tecavüz sonrasında uygulanan koruma yöntemlerine, cin-
sel yollarla bulaşan hastalıkların yönetimine, uyuşturucu ba-
ğımlılığı tedavisine ve diğer zarar azaltıcı hizmetlere, şiddet-
ten ve istismarcı çalışma koşullarından korunmaya ve sosyal ve 
yasal desteğe yeterli erişime sahip değildir. Hizmetlere yeter-
siz erişime çoğunlukla kolluk kuvvetlerinin istismarı da eklen-
mektedir. Seks işçisi olarak çalışan kayıtlı ve kayıtsız göçmen-
ler, çoğu zaman dil zorlukları, yerel olarak mevcut hizmetler-
den dışlanmaları ve destek ağlarıyla minimum temas yüzün-
den özellikle ağır engellerle karşı karşıyadır. HIV bilgilerinin 
ve hizmetlerinin seks işçileri için erişilebilir olduğu yerlerde 
bile, bu hizmetler çoğu zaman insan hakları standartlarına uy-
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gun değildir ve seks işçiliği endüstrisinin müşterileri, kontro-
lörleri ve yürütücülerini yeterince kapsamamakta veya yerel 
sosyal ve kültürel bağlamı hesaba katmamaktadır.

Benzer şekilde, birçok ülkede, resmi politikalar temelde teda-
rikçileri cezalandırmaya veya tedarikçi sayısını azaltmaya odak-
lanmakta, paralı sekse olan sürekli talebi göz ardı etmektedir. 

Seks işçiliği bağlamında HIV’i ele alırken, politikalar ve prog-
ramlar sadece seks işçilerinin ihtiyaçlarına odaklanmamalı, aynı 
zamanda paralı seks talebini arttıran faktörleri de ele almalıdır. 

Her seks işçisinin dilediği zaman seks işçiliğini bırakma ve 
seks işçiliği dışındaki diğer istihdam seçeneklerine anlamlı eri-
şime sahip olma hakkını tasdik etmekteyiz. Hükümetler, özel 
sektör, sivil toplum, seks işçileri kuruluşları, bağışçılar ve Bir-
leşmiş Milletler, insan haklarından tam yararlanabilmelerini 
sağlayan özgür seçimler yapmak için ihtiyaç duydukları bece-
ri, eğitim ve istihdam olanaklarını kazanmalarında seks işçile-
rine destek olmak için her türlü çabayı göstermelidir. Seks iş-
çiliğinin yasal statüsü ne olursa olsun, her zaman insan hakla-
rını temel alan bir yaklaşım uygulanmalıdır.

HIV bağlamında, uluslararası insan hakları normları ve pragma-
tik halk sağlığı hedefleri özellikle kadın ve çocukların, seks işçi-
lerinin, damar içi madde kullanıcılarının ve erkeklerle cinsel iliş-
kiye giren erkeklerin statüleri söz konusu olduğunda, devletlerin 
tartışmalı olarak görülebilecek tedbirler almayı düşünmesini ge-
rektirebilir. Ancak, tüm devletler, kendi özel politik, kültürel ve 
dini bağlamlarında halk sağlığını en iyi nasıl koruyabileceklerini 
ve insan hakları yükümlülüklerini en iyi nasıl yerine getirebile-
ceklerini belirleme sorumluluğuna sahiptir.  

HIV/AİDS ve İnsan Haklarına Dair Uluslararası Rehber İlkeler 
2006
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Araştırmalar ve pragmatik deneyimler seks işçiliğiyle ilişkili HIV 
bulaşmasının azaltılmasının mümkün olduğunu göstermiştir. 
Ne var ki, seks işçilerinin ve müşterilerinin HIV ile ilişkili ihti-
yaçlarını veya bunların ulusal HIV mücadelesine olabilecek po-
tansiyel katkılarını yeterli bir şekilde ele alan ulusal politika ve 
programların sayısı çok azdır. Devletler, seks işçiliği bağlamında 
HIV riskini ve HIV’a karşı korunmasızlığı azaltmak için ihtiyaç 
duyulan programları geliştirmeye teşvik edilmektedir.

UNAIDS, HIV ve seks işçiliği ile ilgili çabalarını üç ana kai-
deye dayandırmaktadır:

1. Kapsamlı HIV önleme, tedavi, bakım ve destek 
hizmetlerine evrensel erişimin sağlanması.

2. Destekleyici ortamların inşa edilmesi, ortaklıkların 
güçlendirilmesi ve seçeneklerin arttırılması.

3. Korunmasızlığın azaltılması ve yapısal sorunların ele 
alınması.

2006 tarihli HIV/AIDS Politika Bildirgesi’nde resmen onay-
lanan HIV önleme, tedavi, bakım ve destek hizmetlerine ev-
rensel erişimi sağlama amacıyla tutarlı olarak, seks işçileri ve 
müşterileri için kapsamlı, kanıtlardan bilgi alan programlar 
ivedi bir şekilde yaygınlaştırılmalıdır. Seks işçileri bu tür ça-
balarda aktif ortaklar olarak yer alma yönündeki istek ve ye-
tilerini açıkça göstermiştir. Sağlık hizmetlerinin ve sosyal hiz-
metlerin sağlandığı ve seks işçilerinin HIV önleme, tedavi, ba-
kım ve destek hizmetlerine evrensel erişimi sağlama çabaların-
da aktif olarak yer aldığı yerlerde, HIV insidansı düşmekte-
dir. Göçmen seks işçileri de aynı şekilde hizmetlerden yararla-
nabilmelidir. Kayıtlı ve kayıtsız göçmen seks işçilerine hizmet 
veren kuruluşlar vardır. Örneğin TAMPEP (European Net-
work for HIV/STI Prevention and Health promotion Among 
Migrant Sex Workers - Göçmen Seks İşçileri Arasında HIV/
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CYBH’nin Önlenmesi ve Sağlığın Desteklenmesi için Avrupa 
Ağı) Avrupa’da 25 ülkede faaliyet göstermektedir. 

Devletler, siyasi ve mali destek yoluyla, HIV ile ilgili politikalar 
tasarlama, programlar uygulama ve değerlendirme faaliyetlerinin 
tüm aşamalarında topluma danışılmasını ve toplum kuruluşları-
nın etik, hukuk ve insan hakları alanlarında da dahil olmak üzere 
faaliyetlerini etkili bir şekilde gerçekleştirebilmesini sağlamalıdır. 

HIV/AİDS ve İnsan Haklarına dair Uluslararası Rehber İlkeler 
2006 

BM sistemi, yenilikçi ve etkili HIV yanıtları geliştirilmesi yo-
lunda, seks işçilerinin kendi kuruluşları da dahil olmak üze-
re toplum temelli kuruluşların hayati öneme sahip katkılarını 
uzun yıllardır tanımakta ve desteklemektedir. BM İnsan Hak-
ları Yüksek Komiserliği şöyle bir vurgu yapmaktadır: “Kalkın-
ma stratejileri vatandaşları, özellikle de en çok marjinalleşmiş 
olanları, devletten ve diğer görevlendirilmiş sorumluluk sahip-
lerinden olan beklentilerini ifade etme ve kendi gelişimlerinin 
sorumluluğunu üstlenme konusunda yetkilendirmelidir.” Seks 
işçiliği bağlamında, toplumun yetkilendirilmesi ve ilgi ve katı-
lımının sağlanması, seks işçilerinin yaşamlarını etkileyen poli-
tika ve programların tasarım, araştırma, uygulama, izleme ve 
değerlendirme süreçlerinde yer almasını ve seks işçilerinin aktif 
ilgi ve katılımı olmadan HIV önleme, tedavi, bakım ve destek 
hizmetlerine evrensel erişimi sağlama çabalarının optimal etki-
ye sahip olamayacağını kabul etmeyi gerektirmektedir.  

Devletler HIV’i çevreleyen korunmasızlık, damgalanma ve ay-
rımcılığı azaltmak için ve toplum içindeki önyargıları ve eşitsiz-
likleri ele alarak destekleyici ve yapıcı bir ortamı teşvik etmek için 
tedbirler almalıdır.

HIV/AİDS ve İnsan Haklarına dair Uluslararası Rehber İlkeler 
2006
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HIV ve seks işçiliği karmaşık bir konudur ve böyle anlaşılma-
lıdır. Seks işçilerine ve müşterilerine hizmet sunumu çoğu za-
man karmaşık ve çok gerilere dayanan kültürel, dini ve sosyal 
dinamikleri yansıtan direnç ve engellerle karşılaşmaktadır. Bu 
engelleri bir gecede veya kolaylıkla aşmak mümkün olmasa 
da, bu faktörleri ele almak için harekete geçmeyi geciktirmek 
HIV’e karşı verilen küresel yanıtı zedelemeye devam etmek-
ten başka bir işe yaramayacaktır. Samimi diyalog ve kanıtlar-
la bilgilendirilmiş eylemler yoluyla, seks işçileri için HIV ön-
leme, tedavi, bakım ve desteğine evrensel erişimi sağlama yo-
lunda sürdürülebilir bir ilerleme kaydedilebilir.

2. Seks İşçilerinde HIV Önleme İlkeleri

Dünyanın birçok yerinde, AİDS salgınının başlangıcından bu 
yana, seks işçileri HIV’den en çok etkilenen ve HIV karşısın-
da en korunmasız olan gruplardan biri olmuştur. 

HIV önleme ve bakım inisiyatiflerinde seks işçiliği ortamları-
nı hedef almak neden önemlidir, çünkü seks işçiliği ortamları, 
para veya mal karşılığında cinsel hizmetlerin sunulduğu yer-
ler veya sosyal ağlardır. Birçok yerde, seks işçiliği ortamları sık 
partner değiştirme oranlarıyla, düşük kondom kullanım oran-
larıyla, korunmasız seksle ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların 
(CYBH) yüksek oranlarıyla belirginleşmiştir. Üstelik bazı seks 
işçileri ve müşterileri damar içi madde kullanımı gibi ek riskli 
davranışlar içinde de olabilmektedir.

Seks işçiliğinin sosyal ve yasal statüsü seks işçilerinin çalışma 
koşulları üzerinde çok az kontrole sahip oldukları durumlar 
yaratabilmekte ve sağlık ile sosyal yardım hizmetlerinden ya-
rarlanmanın önünde engeller oluşturabilmektedir. Aynı za-
manda, yaygın olarak HIV ile ilişkilendirilen damgalama ve 
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korku, HIV ile ilgili hizmetlere başvurma konusunda bir çe-
kingenliğin oluşmasına da katkıda bulunmaktadır.

HIV oranlarının hala düşük olduğu yerlerde, önleyici tedbir-
leri uygulamak için bir fırsat penceresi vardır. Seks işçileri-
nin büyük bir yüzdesinin zaten enfekte olmuş olduğu yerler-
de, hayatta kalım oranlarını arttırmak, damgalamayla müca-
dele etmek ve yeni enfeksiyonların oluşmasını önlemek için 
tedavi, bakım ve desteğin yanında etkili önleyici çalışmalar ya-
pılması hayati önem taşımaktadır.

Stratejik çerçeve

Seks işçiliği ortamlarının çeşitliliği esnek, yerel duruma uyar-
lanmış yanıtlar gerektirmektedir. Ancak, deneyimler göster-
mektedir ki, seks işçiliği ortamlarında HIV’i önleme çabaları 
üç ana sonucu hedeflemelidir:

•	 Kondom kullanımının arttırılması ve daha güvenli seks,
•	 Çalışma koşulları ve sosyal koşullar üzerinde seks 

işçilerinin kontrol ve katılımının arttırılması,
•	 CYBH yükünün azaltılması,
•	 Daha geniş kapsamda (HIV’i önlemenin ötesinde), 

müdahaleler tabii ki seks işçilerinin genel sağlık 
ve esenliklerini iyileştirecek fırsatların üzerine inşa 
etmelidir. 
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Ana İlkeler

Seks işçiliği ortamları ne kadar çeşitli olursa olsun, seks işçili-
ği müdahalelerindeki güncel en iyi uygulamalar incelendiğin-
de, aşağıdaki ana ilkelerin izlenmesinin etkililiğe ve sürdürüle-
bilirliğe katkıda bulunduğu ortaya çıkmaktadır:

•	 Yargıcı olmayan bir tutum benimsemek;
•	 Müdahalelerin zarar vermediğinden emin olmak;
•	 Seks işçilerinin özel hayat, gizlilik ve anonimlik haklarına 

saygı gösterilmesini sağlamak;
•	 Seks işçilerinin insan haklarına saygılı olmak ve onlara 

temel değer ve haysiyeti vermek;
•	 Seks işçilerinin görüşlerine, bilgilerine ve yaşam 

deneyimlerine saygı göstermek;
•	 Seks işçilerini ve (uygun yerlerde) diğer toplum üyelerini 

müdahalelerin tüm geliştirme ve uygulama aşamalarına 
dahil etmek;

•	 Seks işçilerinin çoğu zaman sağlık ve esenliklerini 
iyileştirme konusunda hayli motivasyonlu olduğunu 
ve seks işçilerinin çözümün bir parçası olduğunu kabul 
etmek;

•	 Etkili katılımı ve toplumsal sahiplenmeyi kolaylaştırmak 
için seks işçileri arasında kapasitelerin ve liderlik 
yetilerinin arttırılması;

•	 HIV aktarımında müşterilerin ve üçüncü şahısların 
oynadığı rolü kabul etmek; yani sadece seks işçilerini 
değil, müşteriler ve üçüncü şahıslar dahil tüm seks işçiliği 
ortamını hedef almak;

•	 Seks işçiliği ortamlarının ve buralardaki insanların 
çeşitliliğini kabul etmek ve bu çeşitliliğe adapte olmak.
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3. Kanun ve Seks Ticareti (AVRUPA)

Seks işçilerinin sağlık hizmetlerinden ve sosyal hizmetlerden 
yararlanmasını engelleyen ve seks işçilerinin kendi çalışma ko-
şulları üzerindeki kontrolünü kısıtlayan kanun ve politikalar 
gözden geçirilerek yürürlükten kaldırılmalıdır.

Kuşkusuz, bir seks işçisinin günlük yaşamı, nasıl çalıştığı, kişisel 
güvenliği, kazandığı paralar ve polisle olan ilişkisi seks ticareti 
ile ilgili kanunlardan ve bu kanunların uygulanma şekillerinden 
etkilenmektedir. Çoğu Avrupa ülkesinde, fuhuşun kendisi ya-
sadışı değildir; ancak fuhuşun icrasını organize etme, reklam ve 
fuhuşa sürüklenenin gelirinden geçim sağlama konusunda ge-
tirilen kısıtlama ve yasaklarla neredeyse yasadışı kılınmaktadır.

Kanunlarda kullanılan ifadeler - lafza Avrupa ülkeleri arasında 
farklılık göstermektedir -  ve neyin yasal neyin yasadışı olduğu 
konusu çoğu zaman tartışmalıdır. Ek olarak, kanunların nasıl 
yürütüldüğü de Avrupa genelinde, ülkeden ülkeye ve zaman 
içinde değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak, seks ti-
caretinde HIV’in önlenmesinden sorumlu olanlar, seks ticare-
tinde ilgili kanunların birçoğunun daha güvenli seksin önün-
de bir engel teşkil ettiğini ortaya çıkarmıştır. 

Test ve Kayıt Yaptırma Zorunluluğu

Zorunlu test ve zorunlu kayıt yaptırılmasını gerektiren kanunlar, 
seks işçileri için sağlık ve bakımın önünde engeller yaratmaktadır.

Yunanistan, önceden kayıtlı seks işçileri ile ilgili en sert kural-
lara sahip ülkedir; seks işçilerinin haftada iki kez zorunlu sağlık 
taramasından geçmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, seks işçile-
rinin çoğu kayıt yaptırmamıştır; çünkü kayıt yaptırdıkları an-
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dan itibaren kovuşturmaya açık hale gelmektedirler. Seks işçi-
lerine yönelik tüm sağlık hizmetleri ve HIV önleme faaliyetleri, 
sadece kayıtlı seks işçilerini açıktır. Bu durum, halk sağlığı açı-
sından etkili bir yol değildir: Atina’da kayıtlı yaklaşık 400 seks 
işçisi bulunmaktadır; oysa kayıtlı olmayan 5000 kadar daha 
seks işçisi olduğu tahmin edilmektedir. Hâlihazırda, EURO-
PAP yerel koordinatörlerinin yaptığı çalışmalar sayesinde, yö-
netmelikler yeniden gözden geçirilmekte ve daha esnek bir şe-
kilde uygulanmaktadır. Sağlık hizmetleri ve önleme faaliyetleri 
bundan böyle kayıtlı olmayan seks işçilerini de hedef alacaktır.

Almanya’da kayıtlı yaklaşık 50.000 seks işçisi bulunmaktadır ve 
bu kişiler düzenli olarak sağlık kurumlarında muayeneden geç-
mektedir. Bu muayeneler zührevi hastalıklarla mücadele yasala-
rı gereği zorunludur. Ne var ki, son tahminlere göre, 150.000 
kişinin daha seks ticareti sektöründe çalıştığı düşünülmekte-
dir. Kayıtlı seks işçileri çoğu zaman sağlık çalışanlarının ilgisiz 
tutum ve yaklaşımından şikâyet etmektedir; bu tutum ve yak-
laşım sağlık hizmetlerine olan güveni sarsmakta ve böylece iyi 
sağlık hizmetlerinin verilmesini önlemektedir. Diğer cinsel yol-
la bulaşan hastalıklarla mücadelede edinilen deneyimler, zorun-
lu sağlık muayenelerinin sınırlarını şimdiden göstermiştir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar için test yaptırma zorunlulu-
ğu, kayıtlı ve kayıtsız seks işçilerinden oluşan iki katmanlı bir 
sistem yaratmaktadır ve bu sistemde kayıtsız seks işçilerinin 
sağlık hizmetlerine erişimi sınırlıdır.

HIV Pozitif Seks İşçileri

HIV pozitif olanları seks işçisi olarak çalışmaktan meneden 
yasalar, HIV’i önleme çalışmalarını olumsuz etkileyebilmek-
tedir. HIV pozitif olanların seks ticareti sektöründe çalışması-
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nı önlemek için yasal tedbirler getirilmiştir. Test yaptırma zo-
runluluğunda olduğu gibi, bu tedbirler de seks işçilerini en-
fekte olduklarını düşünmeleri durumunda otoritelerden sak-
lanmaya teşvik ederek sorunlar yaratabilmektedir.

Bu durum sağlık hizmetlerine erişimi kuşkusuz önleyecektir, 
çünkü HIV pozitif seks işçileri yaptıkları işi beyan ettikleri 
anda cezai sorumlulukla karşı karşıya kalmaktadır; bunun ye-
rine, bu kişiler yeraltına inmektedir. Yasal kısıtlamaların aksi-
ne, HIV önleme projeleri seks işçilerinin sorunlarını açıkça tar-
tışabileceği açık ve güvene dayalı bir yaklaşımı savunmaktadır.

HIV ile enfekte olmuş birçok seks işçisi çalışmak zorunda ol-
maya devam edecektir. Önleme projeleri bu kişilerin sağlık 
nedenleriyle tercih edebilecekleri alternatif iş olanakları da 
dâhil olmak üzere seks işçilerinin önündeki seçenekleri açık 
bir şekilde tartışma olanağı sunarak, bu seks işçilerinin güven-
li koşullarda çalışmasına, yani güvenli seks uygulamalarını be-
nimsemesine yardımcı olabilir. Ancak, HIV pozitif seks işçile-
rinin çalışmaya devam etmesi durumunda, kondom kullanıl-
dığında müşteriye HIV geçme riski çok küçüktür. Bu durum, 
müşterileri eğitmeye ve böylece onların da riski azaltmak için 
sorumluluk almasını sağlamaya yönelik çalışmaların ne kadar 
önemli olduğunu göstermektedir.

Müşteri Arama; Fuhşa Teşvik

Müşteri arama (fuhşa teşvik) ile ilgili kanun ve yönetmelikler 
seks işçileri için güvenli olmayan çalışma koşullarını destekle-
memelidir.

Çoğu Avrupa ülkesinde, fuhşa teşvike (alenen müşterinin dik-
katini çekme) izin verilmemektedir.
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Fuhşa teşviki yasaklayan kanunların uygulaması ise sadece ül-
keden ülkeye değil, ülkelerin kendi içinde ve zaman içinde de 
değişiklik göstermektedir. Birçok vakada bu durum, İrlanda 
örneğinde de görüldüğü gibi, güvenli olmayan çalışma koşul-
larına yol açabilmektedir. 

İrlanda’da, fuhşa teşvik hem müşteri için hem de seks işçisi 
için yasaklanmıştır ve 1993’ten beri polis sokakta aylak do-
laştığından şüphelendiği birini o yerden uzaklaşmaya zorla-
ma yetkisine sahiptir. Bu durum, müşteriyle pazarlık süresi-
ni azaltıcı bir etki yaratmıştır. Bir kadının dediği gibi, “önce-
den sadece müşteri aramak için bakınıyorduk; şimdi bir de po-
lis geliyor mu diye bakınmak zorundayız.” Eğer kadına suç is-
nat edilirse, çok ağır para cezaları söz konusu olabilmekte, bu 
da kadını cezayı ödeyebilmek için daha fazla saat çalışmak 
zorunda bırakmaktadır. Bu gibi durumlarda aracıların rolü 
daha da önem kazanmakta, aracılar koruma sunarak kefale-
ti ödemektedir. 

Aynı şey İngiltere ve Galler için de geçerlidir; buralarda po-
tansiyel müşterileri bulmak için kaldırımlarda müşteri bekle-
meyi yasaklayan bir kanun, seks işçilerinin müşterileri değer-
lendirmek ve güvenli seks için pazarlık etmek için harcayabi-
leceği zamanı azaltmıştır. Belçika’da birçok kadın, kanunları 
ihlal etmemek için resmi olarak barlarda “garson” olarak ça-
lışmaktadır. Almanya ve Hollanda gibi bazı ülkelerde, belir-
li alanlarda müşteri arayışına izin verilmektedir. Bu yerlerin 
neresi olacağı belirlenirken yerel halk ve politikacılar büyük 
baskı uygulamakta, böylece seks işçilerinin güvenliğini göz 
önüne almadan yer seçimleri yapılabilmektedir. Bazı ülkeler-
de, kişinin üzerinde kondom taşıması seks fuhşa teşvik deli-
li sayılmaktadır. Bu kanunların güvenli sekse uygun koşulla-
rın sağlanmasının önünde ciddi engeller oluşturduğu açıktır.
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Fuhşa Sürüklenen Kişinin Kazancından 
Yararlanılarak Geçimin Sağlanması; Aracılık

Fuhşa sürüklenen kişilerin gelirlerinden geçim sağlamayı ya-
saklayan kanunlar, güvenli olmayan çalışma koşullarına yol 
açabilir.

Avrupa hukukunda, seks ticareti ile ilgili bir başka ortak özel-
lik de “fuhşa sürüklenenin kazancından geçim sağlamak” şek-
linde ifade edilen aracılıktır. Bu kanunun seks işçilerinin gü-
venli çalışmasını zorlaştırdığı örnekler mevcuttur. Paris’te, bu 
kanun geleneksel seks ticareti bölgesi olan bir yerin civarında-
ki apartman ve otellerin kapatılması için kullanılmıştır.

Seks işçileri, daha da soyutlandıkları ve çalışma koşullarının 
daha tehlikeli olduğu şehrin dış mahallelerine taşınmaya zor-
lanmıştır. Bu kanunlar, aynı zamanda seks işçilerinin toplum-
sal soyutlanmasını da arttırmakta, bu kişilerin aracılıkla ve 
fuhşa sürüklenenin kazancıyla geçim sağlamakla suçlanabile-
cek bir yetişkinle birlikte yaşamasını zorlaştırmaktadır.

Bu kanun, bir seks işçisi ile bir genelev sahibi arasındaki ilişkiyi 
suç haline getirmektedir; bu durumda seks işçisi hiçbir çalışan 
hakkından yararlanamamakta, işveren ise aralarındaki iş iliş-
kisini reddetmek zorunda kalmaktadır. Örneğin Almanya’da, 
bu nedenle bazı seks işçileri sosyal ve tıbbi hizmetlere erişme 
hakkına sahip değildir.

Yasadışı Seks İşçileri

Sağlık hizmetlerine ve önleme programlarına erişimi engelle-
yen tüm kanunlar yürürlükten kaldırılmalıdır.
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Tüm Avrupa ülkeleri, Avrupalı olmayanlara karşı katı göçmen 
yönetmeliklerine sahiptir. Ancak, birçok kişi bu ülkelere yasa-
dışı yollarla girmektedir. Çalışma izinleri olmayan ve sürekli tu-
tuklanma ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olan bu ya-
sadışı göçmenlerin çoğu, ancak seks işçisi olarak hayatta kala-
bilmektedir ve çoğu zaman çok kötü koşullarda çalışmaktadır.

Seks işçilerine yönelik projeler bu insanlarla irtibat kurabilme-
li ve bunların polisin hiç bir müdahalesi olmadan sağlık hiz-
metlerine ulaşabilmelerini sağlamalıdır.

HIV Yaygınlığı

HIV’in cinsel yollarla bulaşabildiği göz önüne alınarak, bir-
den fazla seks partnerine sahip oldukları için seks işçilerinin 
HIV kapma riskinin daha büyük olduğu varsayılmıştır. Ay-
rıca, seks işçilerinin müşterileri arasında HIV’i yaymada bir 
araç olabileceği ve bu nedenle de virüsün heteroseksüel nüfus 
içinde aktarılmasında büyük bir rol oynadığı varsayılmıştır. 
Çoğu Avrupa ülkesinde bu görüş hala kabul edilmektedir. An-
cak, çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalar, Avrupa’da damar içi 
madde kullanmayan seks işçisi kadınlarda HIV yaygınlığının 
yüksek olmadığını göstermiştir ve çoğu seks işçisinin müşteri-
leriyle kondom kullanım oranlarının yüksek olduğunu bildir-
miştir. Bir başka araştırma ise, damar içi madde kullanıcıların-
da, endemik bölgelerden gelen kadınlarda ve erkek seks işçile-
rinde HIV yaygınlığının daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Seks ticareti sektöründe, güvenli seks kurallarını uygulayabil-
me yetisi bir dizi faktörden etkilenmektedir. Örneğin müşteri-
nin korunmasız seks talebi, acil para ihtiyacı, alkol bağımlılığı, 
evsizlik, bilgisizlik, kaynak olmaması, genç yaşta olmak, vb. 
bu faktörler arasında sayılabilir. Düşük ve yüksek risk altında-
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ki seks işçilerini ayırt etmek mümkün değildir ve insanlar bu 
iki risk grubu arasında gidip gelebilmektedir. Seks ticaretinde 
güvenli seksi teşvik eden projeler seks işçileri için ve bunlarla 
seks yapanlar için faydalı olacaktır; bu nedenle seks işçilerinin 
sağlık ve bakım hizmetlerinden yararlanmasının önündeki en-
geller en aza indirilmelidir.

Seks İşçilerine Özel Sağlık Hizmetleri

Hiçbir Avrupa ülkesinde mevcut sağlık hizmetleri tüm seks işçi-
lerinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamaktadır. Bu neden-
le, spesifik hizmetlerin geliştirilmesi ve sunulması konusu düşü-
nülmelidir. Mevcut sağlık hizmetleriyle ilgili bu tartışma ışığın-
da, sağlık hizmetlerine erişimi optimize etmek için seks işçile-
rine sağlık hizmetleri sunulmasına özellikle dikkat edilmelidir. 
Avrupa’daki çoğu ülkede, bu ihtiyaç şimdiden belirlenmiştir. 
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Seks İşçiliği 
ve Genel Stratejiler

Şevval Kılıç

Kadın Kapısı, kendini seks işçisi olarak tanımlayan bireyle-
re hizmet veren bir kurumdur. Kurumun seks işçileri arasında 
herhangi bir hedef kitle tercihi olmamasına rağmen, ağırlık-
lı olarak trans seks işçilerine yönelik hizmet sunuyoruz. Trans 
olmayan kadın ve erkek seks işçileri de kurum merkezine çe-
şitli hizmetler almak amacıyla gelmektedir. 

Kadın Kapısı, seks işçiliğinin bir meslek olduğuna inanmak-
ta ve bu şekilde seks işçilerinin diğer tüm vatandaşlar gibi sos-
yal haklara sahip olabileceğini düşünmektedir.  Kurum, çalış-
malarına ilk başta cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile temelde 
HIV/AIDS konuları ile başlamıştır. Yaklaşık ilk on sene bo-
yunca, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili öz bakım ve be-
den bakımı temelinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

2000’li yıllarla birlikte, özellikle trans bireylere yönelik nefret 
suçlarının artış göstermesi ve toplumsal dışlanma noktasında 
ağır hak ihlallerinin gerçekleşmeye başlaması sonrası, kurum 
çalışmalarını ağırlıklı olarak hak ihlallerine yoğunlaştırmıştır.  
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Bunu yaparken, özellikle yurtdışında çalışma yürüten ve ileti-
şimde olduğumuz kurumlar aracılığı ve yardımları ile seks iş-
çisi translara iş güvenliği konusunda broşürler bastırılmıştır. 
Bu yayımlar aracılığı ile mesela, sokakta çalışan arkadaşların 
yüksek topuklu ayakkabılar giymemeleri, kulak deliği içine ta-
kılan küpeler ile ağır metal kolyelerin takılmaması, müşteri ile 
mümkün olduğunca yüz yüze iletişim kurulması teşvik edil-
meye çalışılmıştır.

Son dönemde yapılan çalışmalardan öğrendiğimiz bir konu 
var, o da erkeklerin cinsel birleşme ve boşalma sonrası girdik-
leri dönem ile ilgilidir. Bu dönemde içinde bulunulan duruma 
“boşalma sonrası sendromu” denmektedir. Bu sendromu, er-
keklerin boşalma sonrası partnerlerinden uzaklaşma isteği şek-
linde yorumlayabiliriz. Bu durum genç yaşlarda dakikalar ile 
ölçülürken, otuzlu yaşlarda saatler, kırklı yaşlar ve sonrasında 
günler – haftalar şeklinde ölçülmektedir. 

Trans seks işçilerinin hakları savunucuları olarak, bilhas-
sa trans seks işçilerine yönelen şiddet ve cinayetlerin sendro-
mu içinde barındıran döneme denk geldiğini düşünmektedir. 
Seks işçilerinin müşteri profili içerisinde yer alan kişiler dışın-
da, bu kişilerin duygusal birliktelik içerisinde oldukları kişiler 
konusunda da dikkatli olmaları gerekmektedir.

Seks işçilerinin sürekli gündeme getirdiği ve kendini “ilerici” 
olarak adlandıran bazı kesimlerin – ki bunlar arasında kendi-
lerini Marksist, sosyalist feminist ya da Marksist feminist ola-
rak tanımlayanlar bulunmaktadır – seks işçilerine karşı argü-
manları karşısında demoralize olmamak elde değildir. Hele ki, 
sağcı, gerici ya da yobaz denebilecek gruplara kendimizi anla-
tamayacağımız düşünülmekteyken, bu argümanlarla karşılaş-
mak iç acıtıcı. Seks işçilerinin dillendirdikleri argümanlar ve 
giriştikleri mücadele bir insan hakları mücadelesidir ve kendi-
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ni “ilerici” olarak gören ya da tanımlayan herkesin bu müca-
delede yer alması gerekmektedir.

Özellikle sosyalist feminist gruplarla içine girilen tartışmalar 
için söylemek durumundayız; sınıfların olmadığı bir dünya-
yı biz de talep ediyoruz, ancak o dünyayı elde ettiğimiz zaman 
bu argümanları kullanmakta fayda vardır. Karşımıza sosyalist 
feminist kaygılarla çıkan kişileri, şu anki sistemin gerçekliğini 
düşünerek, biz de elitist olmakla ve politik doğruculuk oyna-
makla suçluyoruz. Şahsen, ataerkinin ana hedefinin vajinanın 
tüm faaliyetlerinin kontrol altına alınması olduğunu düşünü-
yorum. Dolayısıyla, vajinanın üremek dışında tüm faaliyetle-
ri desteklenmelidir.
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“Seks İşçileri ve Feminist Hareket”
Eylem Çağdaş, Kadın Kapısı

“Feminizmin Öznesi Olarak Seks İşçileri”
Müge Yetener, Sosyalist Feminist Kolektif
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Seks İşçiliği 
ve Feminist Hareket

Eylem Çağdaş

Seks işçiliği konusunun, kadın hareketi ve feminizm üzerinden 
tartışılması ve bu konunun yıllardır adım alınmadan tartışılma-
ya devam edilmesi bile, konu hakkında ne kadar geride olduğu-
muzu göstermektedir. Bundan birkaç yıl önce de konu hakkında 
çeşitli platformlarda başlıklar açılmakta idi ve seks işçiliğine fark-
lı yaklaşımların özneleri, seks işçileri ile ilişkimiz ne olmalı diye 
tartışmaktaydı. Bu duruma sebep olarak, seks işçileri ve/veya fe-
minist kadın hareketinin kendi içlerinde bu konu hakkında uz-
laşıya varmış olmamaları ile her iki tarafın eksiklikleri sayılabi-
lir. Seks işçiliği konusu, kadın hareketinin uzun süre önce bir alt 
başlığı olmalı idi ve bunun üzerinden seks işçiliği ile kadın ha-
reketi arasında çoktan iç içe geçmiş bir etkileşim sağlanmalı idi.

Bu duruma rağmen, yine de, her iki hareket arasındaki boşlu-
ğun pratikte doldurulabileceğini gösteren örnekler mevcuttur. 
Mesela üç sene önce seks işçilerinin hakları için 3 Mart Dün-
ya Seks İşçileri Günü vesilesi ile ilk defa sokağa çıktığımızda, 
yirmi – yirmi beş kişilik bir grup idik. Yanımızda, hak taleple-
rimizi destekleyen kişi ve/veya kurumlar bulunmaktaydı ve İs-
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tanbul özelinde Amargi ve Sosyalist Feminist Kolektif’ten fe-
minist aktivistler bu grup içerisindeydi.

Bu örnek dışında, Amargi iki sene önce bir sayısını seks işçili-
ği konusuna kapsamlı şekilde ayırdı ve en azından entelektü-
el düzeyde konuya dair birtakım çözümlemeler getirilmeye ça-
lışıldı. Bu durum, feministler tarafından konuyla ilgili önem-
li bir çaba gösterildiğinin göstergesiydi. Ayrıca, İstanbul’dan 
aday olan seks işçilerinin adaylıkları da feministler tarafından 
desteklenmiştir ve bu da içten bir çaba olarak kaydedilmelidir.

Yine de, benzer gruplar içerisinden feminist hak savunucu-
ları ile bir araya geldiğimizde, aynı soru ile karşılaşmaktayız: 
“Seks işçiliği bir işçilik midir?”  Argümanlar, “fuhşa” “seks iş-
çiliği” dendiği takdirde, kadınların metalaşmasını, seks köleli-
ğini ve tecavüzü meşrulaştıracağımız üzerinden desteklenmek-
tedir. Seks işçiliği kavramından bahsedildiği anda bile, aniden 
bir direnç ile karşılaşmaktayız. Aslında tecavüzü meşrulaştıran 
bakış açısı tam da bu yaklaşımdır, diğer bir deyişle seks işçili-
ğini ahlaki açıdan sorgulayan her görüş kadına yönelik şidde-
ti meşrulaştırmaktadır. En dost gördüğümüz hareketler dahi, 
seks işçilerinin söylemlerini reddedebilmektedir. Hâlihazırda 
devletin hukuksuzluğa ve kaosa terk ettiği bir alan olan seks 
işçiliği, yalnızlığa mahkûm olmaktadır.

Bir örnek, bu durumu daha iyi açıklayacaktır diye düşünüyo-
rum. İstanbul LGBTT ve Kadın Kapısı olarak kendini sosya-
list feminist olarak tanımlayan bir siyasi parti ile iyi bir ilişki-
miz vardı ve o dönem içerisinde trans cinayetleri ve para ceza-
ları sonrası sürekli eylemler düzenliyorduk. Ankara’da Bent-
deresi Genelevi’nin bir bölümünün kapatılacağı haberini duy-
duğumuzda, acilen konuyu gündeme taşımak ve orada çalı-
şan kadınların durumunu gözler önüne sermek amacıyla ref-
leks gösterip eylem düzenlemek istedik. Hazırlık aşamasın-
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da, eylem pankartında temel talebimiz olarak “Seks İşçilerinin 
Hakları İnsan Haklarıdır, Genelevler Kapatılamaz” yazmak-
taydı. Bize sürekli destek olan parti, genelevler kapatılmalıdır 
ve seks işçiliğini meşrulaştıramazsınız argümanı ile eylem des-
teğini geri çekti. Bu olayın ardından, ibretlik birkaç olay ya-
şandı. Bir hafta sonrasında, İstanbul Cihangir’de bir seks işçisi 
vahşice katledildi. Ardından, bir cinayet de Ankara’da işlendi.

Sürekli seks işçiliğinin işçilik olup olmadığını tartışıyor oluşu-
muzun, seks işçilerinin sorunlarını bir türlü tartışmamıza fır-
sat vermediğini düşünmekteyim. Bu konuyu ahlaki başlıklar 
üzerinden konuşmak ve bunda direnmek, seks işçilerini katil-
lerin kucağına itmek demektir. Seks işçiliğine meşruiyet ka-
zandırmak istiyoruz çünkü her iş kadar meşrudur. Ancak, ide-
alize etmiyoruz veya bayraktarlığını yapmıyoruz. Temel tale-
bimiz, seks işçilerinin hakları olan şeylere sahip olması, huku-
kun uygulanmasıdır. Hâlihazırda var olan ayrımcı yasaların 
bile doğru uygulanması bir nebze de olsa ilerleme sağlayacak-
tır. Henüz o aşamada bile değiliz ne yazık ki. Sürekli “marji-
nal” olmayan söylemlerle bile gündeme gelmesek ve sosyal gü-
vence, sağlık güvencesi, yaşam hakkı gibi taleplerimizi sırala-
sak dahi istediğimiz desteğe sahip olamıyoruz.

Bu konuda da olduğu gibi, aslında bütün toplumsal hareketle-
rin, tabanları ile organik bağları ciddi şekilde sıkıntılıdır. Sü-
rekli belli bir profile sahip insanları görüyoruz belirli hareket-
lerde ve bunun da elbette bir karşılığı vardır. Şahsen, her ha-
rekette olduğu gibi kadın hareketi içerisinde de entelektüel ya 
da üniversiteli kadınlar dışında kişileri de görmek istemekte-
yim. Kadın hareketinin gerçekten bir taban hareketi olmasını 
istiyorum ki bu çabalar hâlihazırda mevcuttur. 

Kanımca, seks işçiliği alanı feminist hareketin toplumsallaşa-
bileceği alanlardan bir tanesidir. İdealize etmek niyetinde de-
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ğilim; ancak soyut ne genel bir şekilde bakarsak, her seks işçi-
sinin potansiyel bir feminist militan ve aktivist olduğu kana-
atindeyim. Çünkü seks işçilerinin sosyalleşmesi sistemin ken-
di yapılarından çok daha kopuktur ve yeni hayat ile yeni top-
lumsal hareketlere daha uygundur. Yine de feminist hareke-
tin bu alan üzerinden örgütlenmesinde tıkanıklıklar olduğu-
nu görüyoruz. Günde dört kadının öldürüldüğü ve bunu en-
gellemeye karşı ciddi iddiaları olan bir kadın hareketinin seks 
işçilerine ulaşamaması ve sınırlı bir çevrede örgütlenmesi üzü-
cüdür. Buradaki kastım, feminist hareketin söylem üretirken 
toplumsal akıl ve toplum ile iç içe geçmişlik açısından içtenli-
ğinin olduğuna inanmakla birlikte, bu çabanın yaşamda karşı-
lığının çok zayıf olmasıdır.

Seks işçileri topluluğunun kendisi, diğer bir deyişle önemli bir 
kısmı aslında geniş bir kadınlar komünüdür. Eylem komünü-
dür diyemesek de, birbirini bilen ve tanıyan insanlar komünü-
dür. Geneli aynı evde ortak yaşamaktadır. Göçmen seks işçi-
leri, Aksaray’daki Filipinli veya Afrikalı göçmen grupları gibi, 
bir arada yaşama ve birbirlerine destek olma kültürleri vardır. 
Feminist hareketin tüm bu gruplarla ortak bağa sahip ortak 
bir zeminde söylem üretmesi ve farklı kadın topluluklarını ko-
ordine eden bir yapı olabilmesi gerekmektedir. Fakat feminist 
hareket bu durumun çok uzağındadır. 

Bütün bunlardan bahsederken, sadece feminist hareketin ken-
disinden değil, seks işçilerinin kendi örgütlenme pratikleri 
üzerinden de eksikliklerini tartışmak konusunda düşünmemiz 
gerekmektedir. Mesela gerçekleştirdiğimiz çeşitli etkinliklerde 
seks işçisi sayısının az olduğunu görmekteyiz. Ya birçoğunun 
haberi olmamaktadır ya da bu gibi etkinliklere ilgi gösterme-
mektedirler. Aslında topluma sahip olan bütün ideolojik ge-
rilikler seks işçileri arasında da görülebilmektedir. Seks işçile-
rinin, aslen yaşam pratikleri üzerinden bambaşka bir konum-
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da olmaları gerekirken, kendi alt kültürlerini geliştirmekte sı-
kıntıları vardır.

Bütün bu bahsedilen faktörler, Türkiye’deki yapısal fakirliğin, 
siyasetin genel hali sebebi ile toplumun düşürülmüşlüğü ile il-
gilidir. Bu sebepler, önceden bahsetmiş olduğum feminist ha-
reketin sınırlı bir alanda etkili oluyor olmasıyla da ilgilidir. 
Yaşanan bu sıkıntılar, genel olarak toplumun kültürünün bi-
tirilmesi ile alt kültürü üretme imkanlarının yok edilmesi so-
nucudur. Bütün bu sorunları tartışırken, sürekli tekrarladığım 
umudumu bir kere daha belirtmek isterim; artık seks işçiliği-
ni değil, seks işçilerinin sorunlarını tartışmaya başlamalıyız.
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Feminizmin Öznesi Olarak 
Seks İşçileri

Müge Yetener

Seks işçiliği konusunda konuşmanın, kesin doğrularla belir-
lenmiş hatlar çizmenin hiç de kolay bir iş olmadığını söyle-
mekle başlamak istiyorum.

Zorluk; bir yandan cinsellik ve çalışma ile ilgili yargılarımız-
dan, öte yandan ahlaki tabularımızdan kaynaklanırken, bir di-
ğer zorluk da bu alanın pornografiden insan ticaretine uza-
nan büyük bir sektör oluşudur. Yani sadece bir kişinin cinsel 
hizmetlerini belli bir ödüllendirme karşılığında sunumu değil, 
aynı zamanda başkalarının cinsel sömürüsünün ulusal ve ulus-
lar arası biçimde karlı bir biçimde örgütlenmesidir.

Parasal ya da maddi bir bedel karşılığında cinsel hizmet sun-
mak fuhuş olarak tanımlanır. Ancak ekonomik nedenlerle ve 
gönüllü birlikteliklere dayanmayan çok sayıda evlilik olduğu-
nu ve kadına yönelik şiddetin, tecavüzün ve ensestin evlilikler-
de yaşandığını buzdağının görünen kısmıyla yani adli süreç-
lerden bilmekteyiz.
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Patriyarka, kadınların bedenini, emeğini ve cinselliğini de-
netleyerek iktidarını sürdürmekte, bütün egemenlik biçim-
leri gibi egemenliğini, pratiklerinin saydam olmayışı üzeri-
ne konumlandırmaktadır. Bu saydam olmayan pratiklerin en 
önemli bölümü ‘’ev içi’’nde gerçekleşir. Kadınlar evde karşı-
lıksız, görünmeyen ev ve bakım emeği harcıyorlar. Çocukla-
ra, yaşlılara ve erişkin erkeğe kadın bakmaktadır. Harcadıkla-
rı görünmeyen emeğin piyasa karşılığının çok büyük meblağ-
larla ifade edilmesine karşılık, evde çalışan kadınların emek-
lilik hakları ve sosyal güvence hakları bulunmaz. Erkekler ise 
kadınların harcadığı görünmeyen emek üzerinden boş zaman, 
işte yükselme, kariyer fırsatları kazanırlar.

Erkek egemenliği kadın bedenini erkek namusunun simgesi 
olarak nesneleştirir ve erkekliğin sınandığı bir alan olarak kurar.

Feminist siyaset, özel yaşam denilerek siyasetin dışında tutu-
lan evlilik, annelik, cinsellik gibi alanların aslında toplumsal 
iktidar ilişkilerinin bir parçası olduğunu gösterir ve kadın-
erkek arasındaki ezme-ezilme ilişkisinin bu alanlardaki iktidar 
ilişkilerinden filizlendiğine ve yeniden üretildiğine işaret eder.

Erkek egemenliği, ideolojisini kadınlar arasında karşıt kadın-
lıklar inşa ederek ve bunun içselleştirilmesini sağlayarak oluş-
turmaktadır. Pasaklı/hamarat,  ev hanımı/ çalışan kadın,  evin 
hanımı/gündelikçi, bakımlı/ bakımsız hemen akla gelen kar-
şıtlıklardır. Şüphesiz ki, bu listeyi uzatmak mümkündür. Yani 
kadınlık; sadece ‘’erkek olmamak’’ üzerinden değil, başka ka-
dınlıklarla da kurulan/kurgulanan bir varoluş halidir.

Kadınlık durumları arasında kurulan en esaslı karşıtlık ise if-
fetli kadın / iffetsiz kadın ikili karşıtlığıdır: Bu yolla kadınların 
hem emeği, hem bedeni, hem de cinselliği denetlenebilmekte-
dir. Böylece “namus”, evlilik kurumu ile garanti altına alındı-
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ğı gibi, kadınlar ev ve bakım emeğini gönüllü sağlamaya, ka-
musal alandan çekilmeye, emeklerini ucuza satmaya,  çoğun-
lukla şiddet kullanılarak razı edilmektedirler. Erkek egemenli-
ği, kadınların emeğini, bedenini ve cinselliğini şiddet yoluyla 
denetlemektedir. İffetli/iffetsiz kadın ikiliği seks işçiliğini gö-
rünmez kılıp damgalayarak kamusal alanın dışına ittiği gibi, 
ev içindeki kadını da üstü örtük tehdit etmeye, denetlemeye 
yarar. Son dönemlerdeki dekolte ve tecavüz daveti arasındaki 
ilişkiye bu çerçeveden bakmakta yarar vardır.

Kadınların yüzde yirminin altına düşen istihdam oranı ve yok-
sulluğu, yerleşik namus algısı, bekaret inancı, tecavüze uğra-
yan kadınların suçlu görülüp dışlanması, namus cinayetleriyle 
karşı karşıya kalması, kadın sığınma evlerinin azlığı, transfobi 
nedeniyle trans kadınların başka iş seçeneklerinin bulunmayı-
şı seks işçiliğinin asıl nedenleridir. Bu nedenlerle konuyu  ‘’öz-
gür bireysel seçim’’ ve ‘’kurbanlaştırılmış köleler’’ ikileminden 
çıkarak tartışmakta yarar görüyorum.

Özgür bireysel seçime indirgemek, erkek egemenliğini, bi-
raz önce saydığım temel nedenleri ve birbiriyle ilişkili birçok 
sektörü görünmez kılacaktır. Kurbanlaştırılmış köleler olarak 
bakmak ise kadınların iradelerini yok sayarak, feminist müca-
delenin özneleri olmaktan ve haklarını talep etmekten alıko-
yacaktır. Bu durum ayrıca, farklı kadınlık ve ezilme biçimleri 
arasındaki bağları görmemizi de engelleyecektir.

Ataerkil kapitalizmin dinamiklerinin sonucu olarak algılanabile-
cek seks işçiliği ile ev içi ezilme biçimlerine ve kadın - erkek hi-
yerarşisinin yoksullukla şiddetlenen her türlü biçiminin ortadan 
kaldırılması hedefi, mücadeleyi de ortaklaştırmayı gerektiriyor. 

Hem seks işçiliğinde hem de aile kurumunda, kadının emeği-
ni, bedenini ve ruhunu satmak ve karşılığını şiddet ve ölümle 
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ödemek zorunda olmasının altında aynı dinamiklerin yattığı-
nı sürekli hatırlamanın, göz ardı etmemenin yolunun, seks iş-
çiliği terimini kullanmaktan geçtiğini düşünüyorum.

Nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik çözümler bulunma-
dan fuhuşun yasaklanmasını savunmak, bu sektörü ve ka-
dın ticaretini tamamen gözlerden gizleyerek kadınları tama-
men şiddete açık ve savunmasız bırakmak, onları temel hak-
larından, sosyal ve sağlık güvencelerinden ve güvenliklerinden 
mahrum kılmak ve güçsüzleştirmek anlamına gelecektir. Bu 
işi sürdürmek istemeyenlere farklı iş seçenekleri yaratılmalıdır.

Fuhuşun yasaklanmasının talebi azaltmayacağını, arzı perde-
leyeceği için seks işçilerinin daha çok damgalanmasına, ayı-
rımcılığa uğramasına, haklarından mahrum kalmalarına sebep 
olacağını söylememiz gerekir. Yasaklama, seks işçilerinin ör-
gütlenmelerini engelleyecektir. Erkek talebinin daha çok şid-
det içeren ve tehlikeli bir profil çizdiği ve çalışanları şiddete 
açık ve savunmasız bıraktığı örneklerden görülmüştür.

Seks işçilerini ister cinsel şiddet mağdurları, ister önyargılar 
nedeniyle haklarını kullanamayan bir grup olarak tanımlaya-
lım, bu bizim, fahişelerin/seks işçilerinin, şiddetten arınmış, 
insanca çalışma koşulları, sağlık, sosyal güvenlik ve vatandaş-
lık hakları türünden “insan haklarının” tanınmasına yönelik 
taleplerde bulunmamız açısından bir şey değiştirmez. Ne var 
ki bu, kimsenin emeğini, bedenini satmak zorunda kalmadığı, 
insana dair hiçbir değerin satılık olmadığı, sınıfların ve hiye-
rarşik bir yapı olarak toplumsal cinsiyetin ortadan kalktığı bir 
dünya tahayyülümüzün önünü kesmemelidir.
Bu kurtuluş perspektifi, ev kadınlarıyla fahişelerin bugünkü 
sözlerinin ortaklaşmasını kolaylaştıracaktır.
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Seks İşçileri 
Neden Greve Gider?

Elçin Kurbanoğlu

Bir insanın konuşma hakkını elinden alırsanız, eylemlilik süreci-
ni başlatmış olursunuz.

Rosa Luxemburg, 1906

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi amacıyla sorulan temel soru, 
seks işçilerinin greve gitmesinin sebepleri ile ilgilidir. Bu 
akademik çalışmanın detaylandırılması aşamasında, Fran-
sa [1975] ve İngiltere [1982] olmak üzere iki örnek vaka se-
çilmiştir. Bu örnekler ışığında var olan kuramsal açıklamalar 
ve pratikteki deneyimler üzerinden çalışmanın temel sorusu-
na cevap aranmıştır. Yine de burada sunacağım çerçeve, örnek 
vakalara çok değinmeden kuramsal bir nitelik taşımaktadır.

Bu çalışmaya başlarken temel amacım, son dönemlerde gün-
deme çeşitli kereler gelen genelde seks işçiliği konusunu özelde 
ise seks işçilerinin greve gitme pratikleri konusunda kuramsal 
bir zenginlik oluşturmaya çalışmaktır. Beni asıl meşgul eden 
amaç ise Türkiye’de Ankara ve İstanbul’da halihazırda örgüt-
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lenmekte olan seks işçilerinin siyasal iktisadi hareketine destek 
olmaktır. Zira, Fransa ve İngiltere örneklerinin dışında, yap-
tığım araştırmalar seks işçilerinin emek eksenli hareketlerinin 
Havai [1942], Ekvador [1988], Bolivya [2007] ve yine İngilte-
re [2000] gibi ülkelerde etkin olduklarını göstermektedir.

Bu çalışmanın detaylarından bahsetmeden önce, çalışmam ile 
ilgili bir sınırlamadan bahsetmem gerekir. Bu çalışma, üç ay 
içerisinde gerçekleştirildiği için, seks işçileri arasındaki cinsel 
yönelim, cinsiyet kimliği, ırk, cinsiyet, etnisite, yaş ve benzeri 
farklılıkları dikkate almadan hazırlanmıştır. İleriki çalışmala-
rımda, kimlik temelli bu farklılıklar özeline odaklanmaya gay-
ret edeceğim. 

Seks işçiliği, bütün bu farklılıkların da dahil olduğu daha bü-
yük bir resmi ilgilendiren bir konu olduğu için, aslında kapita-
list dünya-ekonomisi içerisindeki çeşitli ülkeler arasındaki eşit-
sizlik ilişkileri ve cinsiyete dayalı eşitsizlik ilişkilerini de ilgi-
lendirmektedir. Örneğin, Batı Avrupa’dan Türkiye’nin güne-
yindeki tatil bölgelerine gelen orta sınıf kadınların bir bölü-
mü, bu bölgelerde seks işçisi olarak çalışan erkekleri [jigolo] ki-
ralamaktadırlar. Ana akım feminist açıklamaların dışında bir 
analiz gerektiren bu örnek, yine de ülkelerin kapitalist dünya-
ekonomisi içerisindeki konumları arasındaki fark ile cinsiyet 
farklılıklarına vurgu yapan karakteri ile önem kazanmaktadır. 

Çalışmamı teşvik eden soruyu cevaplayabilmek amacı ile çe-
şitli kuramların incelenmesi gerekmektedir. Öncelikle, var 
olan niteliksel ve niceliksel grev kuramları incelenmiştir. Bu 
kuramların önemli bir kısmı, greve giden bütün işçilerin sen-
dikalı ve/veya örgütlü oldukları varsayımına dayanır ve bu se-
bepten ötürü, sorumuzu yanıtlamak için yeterli değildirler. 
Bu kuramlar arasında, liberal, neoliberal veya neoklasik te-
melinde analiz yapanlar (Ashenfelter & Johnson, 1969 ; Bo-
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oth & Cressy, 1990; Ingram, Metcalf & Wadsworth, 1993; 
Mumford, 1993; Reder & Neumann, 1980) geneli itibarı ile 
ekonometrik-matematiksel analizler yaparak konuyu iktisadi 
alana indirgerler. Bu durum, konuya etki eden çeşitli faktörle-
rin görmezden gelinmesine yol açar.

Üzerinde durduğum ikinci kuram, yeni toplumsal hareketler 
kuramıdır ve diğerlerine kıyasla tarihsel açıdan daha eski olan 
işçi hareketinin maddi-materyal-iktisadi çıkar ve taleplerinin 
altını çizer.  Bu fikri destekleyecek şekilde aynı kuram, LGBT 
hareket ve seks işçileri hareketi gibi yeni toplumsal hareket-
lerin genelde kimlik ekseninde örgütlenerek maddi – iktisa-
di taleplerle gündeme gelmediğini iddia eder (Buechler, 1995: 
442); bu haliyle sorumuzu cevaplamak için yeterli değildir. 

İlk iki kurama ek olarak, 20. Yüzyıla damgasını vurmuş olan 
kolektif eylem kuramlarına odaklanmak faydalı olacaktır. Bu 
kuramlar dahilinde birçok farklı yaklaşım mevcuttur. Bun-
lar arasından, sorumuza cevap olabileceği düşüncesiyle sade-
ce dört tanesine değineceğim. 

İlk yaklaşım, yaşanan sıkıntıların son derece yoğun olduğu-
nu belirtir ve insanlar için artık kaybedecek bir şeyin olma-
dığını ifade eder. Bu sebeple, toplumsal grupların greve gitti-
ğini iddia eder (McCarthy & Zald, 1987: 150). İkinci yakla-
şım, bireyin ya da grupların kendi kimliklerini çerçevelendir-
me ve anlamlandırmaları üzerinde durur. Bunun üzerinden, 
örneğin, bireylerin duygularına odaklanır ve bunun üzerinden 
toplumsal hareketleri anlamaya çalışır (Tarrow, 1998: 15-18). 
Üçüncü yaklaşıma göre, kişi veya grupların grev kararı alma-
sını, rasyonaliteye dayanır. Bu görüşe göre, kişiler ve gruplar 
rasyonel oldukları ölçüde greve giderler (Olson, 2002). Dör-
düncü ve son yaklaşım da, grupların grevi tercih etmesini, ör-
gütlülük oranlarına bağlar. Örgütlenme pratiklerinden uzak 
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olan kişi veya grupların greve gitme olasılığının düşük oldu-
ğunda vurgu yapar (Franzosi, 1989: 354). 

Yukarıdaki kuramlar ve kendi içlerindeki farklı yaklaşımları 
değerlendirdiğimizde, önceden de belirttiğimiz gibi, seks işçi-
lerinin emek eksenli örgütlenmesine yönelik sorduğumuz so-
ruya tam olarak cevap veremediklerini görüyoruz. Dolayısıyla 
bu kuramlara ek olarak, siyaset bilimi literatürüne ve toplum-
sal hareketler literatürüne son derece etkin şekilde damgasını 
vurmuş olan Charles Tilly’nin kabaca devletin yönetim şek-
li ya da siyasi ünite olarak çevirebileceğimiz polity modelin-
den bahsetmemiz gerekmektedir. Bu modele göre, herhangi 
bir toplumsal hareket, içinde bulunduğu konjonktür içerisin-
de hangi siyasi rejime dahil ise, o rejimin yapısı ile ilişkili ola-
rak yükselir ya da alçalır (Tilly, 1979).

Kuramsal yaklaşımları kısaca özetledikten sonra Fransa ve İn-
giltere özeline değinebiliriz. Rahatlıkla söylenebilir ki, her iki 
ülkedeki seks işçilerinin emek eksenli örgütlenmesinin kendi-
ne özgü koşulları vardır. Her iki ülkedeki deneyimler incelen-
diğinde bazı ortaklıkların olduğu söylenebilir. Bu ortaklıklar;

•	 Her iki ülke, kısıtlayıcı ya da yasaklayıcı yasal modeli baz 
alarak düzenleme yapmıştır.

•	 Her iki ülke, seks işçilerine yönelik polis şiddeti, kötü 
muamele ve işkence vakaları ile geçmişten günümüze 
kötü bir karneye sahip olmuştur.

•	 Toplumsal düzeyde, seks işçilerine yönelik müşteri 
şiddeti, taciz, tecavüz ve cinayet vakaları yaygın 
olmuştur.

•	 Seks işçiliği sektörü içerisinde, seks işçilerinin kendilerini 
çevreleyen pezevenk/aracı, polis ve politikacılar arasında 
bir ilişkiler üçgeni mevcut olagelmiştir.

•	 Seks işçisi kadınlara yönelik toplumsal algı, “düşmüş”, 



79

“kolay para kazanan kadın” örneklerinde olduğu gibi 
olumsuzdur.

•	 Her iki ülkede varolagelmiş seks işçileri hareketine en 
büyük katkıyı, kendileri ile birlikte mücadele veren diğer 
toplumsal gruplar ve sundukları destek oluşturmuştur. 
Diğer bir ifade ile müttefiklerin varlığı her iki ülke 
genelinde önem kazanmıştır1.

Yukarıdaki gerçeklikler dikkate alındığında, en başta sormuş 
olduğum soruyu şimdiye dek bahsetmiş olduğumuz kuram-
sal çerçevede ancak bir ölçüde açıklayabiliriz. Örneğin Del-
la Porta’nın belirttiği gibi, bu soru, hareketin öznelerinin ha-
lihazırda yaşamakta oldukları mevcut sıkıntıların/şikayetlerin 
ve var olan devlet ile birlikte kurumlarının bu sorunları çöz-
mekteki isteksizliği gibi faktörlerle açıklanabilir (Della Porta, 
2006: 13). Diğer bir yandan, İngiltere örneğinde seks işçileri-
nin örgütlü olmaları, onlara destek sunan tecrübeli müttefik-
lerin varlığı ile kısmen açıklanabilir (Tarrow, 1998: 76- 80). 

Yine de, yukarıdaki sebepler, sorumuza tam yanıt vermemek-
tedir. Farklı birçok aktör ile birlikte bu tarihler öncesinde de 
seks işçilerinin zaten sorun yaşaması ve ancak bu tarihlerde ör-
gütleniyor oluşları, başka yaklaşımlar ile konuya odaklanılma-
sı gerektiğini ortaya çıkarıyor. Bu sebeple, orta ve uzun vade 
kuramlarına yeniden bakmamız ve sorumuzu yeniden sorma-
mız gerekmektedir: Seks İşçileri Neden Greve Gider?

Orta vade kuramlarına kısaca değinmekte fayda var:

1. İkinci Dünya Savaşı sonrası Batı Avrupa’da kadınların iş 
gücüne katılım oranı artmıştır;  ancak kadın erkek arası ücret 

1 Fransa ve İngiltere örneklerinin tüm detayları için bknz: Mathieu, 
2001; Mathieu, 2003; Roberts, 1992; Corbin, 1990; Richards, 1992; 
English Collective of Prostitutes, 1997.
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eşitsizliği o dönem de sürmeye devam etmiştir. Ayrıca iş ye-
rinde cinsiyet temelli ayrımcılık ve taciz de devam etmiştir. Bu 
koşullar düşünüldüğünde, bir kadının bir erkekle aynı maaşı 
kazanabileceği birkaç meslekten biri olarak karşımıza seks iş-
çiliği çıkmaktadır (Roberts, 1992: 282). 

2. Bu iki ülke için grevlerin nedeni olarak iddia edebileceği-
miz en önemli faktörlerden biri olarak, 1940’ların ortalarından 
beri, yani İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem itibarı ile devlet-
lerin bizzat seks işçiliğini düzenleyen ya da dolaylı olarak etkile-
yen yasaları sıkılaştırması, yasaklayıcı ya da yeniden düzenleyi-
ci yasalar ile zorlaştırılmasına vurgu yapabiliriz. Bu yasal düzen-
lemelere gerekçe olarak devletler, Birleşmiş Milletler’in 1949’da 
oluşturduğu Konvansiyon’a uyum sağlama amacını göstermiş-
lerdir (Corbin, 1990; Roberts, 1992; Stewart, 1995: 155). 

Hem İngiltere hem de Fransa özelinde, Türkiye’de olduğu 
gibi, seks işçiliği yasal olarak serbesttir ve yasak olan aracı-
lık etmektir. Ancak yasaların uygulaması bizzat seks işçileri-
nin mağduriyetini pekiştirmektedir. Aracılık edenlerin, kolluk 
kuvvetleri ya da diğer yetkililer ile rantı paylaşabildiği ve “gö-
rünmez” bir anlaşma üzerinden birbirlerine zarar vermedikle-
rini; seks işçilerinin ve yakınlarının ise cezai ve idari işlemler 
ile para ve/veya hapis cezalarına çarptırıldıklarını, bizzat ida-
ri kurumlar aracılığı ile şiddet gördüklerini veya yaşam hak-
kı ihlallerine dek giden bir sürece dahil edildiklerini biliyoruz. 
Bahsedilen kuram, ilgili yasal düzenlemelerin bu ilişkiler ağı-
nı oluşturduğunu iddia etmekte, seks işçilerinin “ikiyüzlülük” 
vurgusu da bunu adeta doğrulamaktadır . Dolayısıyla seks iş-
çileri bu haksızlığa karşı örgütlenmişlerdir.

3. Üçüncü orta vadeli kuram, 68 kuşağının “cinsel devrim” 
anlayışı ile birlikte ortaya çıkan LGBT hareketi, ikinci dalga 
feminist hareket gibi dinamiklerin, devlet yetkilileri tarafın-
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dan var olan orta sınıf “ahlak” anlayışına tehdit olarak algılan-
ması sonrası, seks işçilerine karşı önlemlerin alındığını söyler 
(Roberts, 1992: 283; Corbin, 1990: 355). Tez-antitez olarak 
düşünülmesi gereken bu süreçte seks işçileri her iki ülkede de 
sendikal örgütlenme içerisindedirler.

4. Arrighi ve Silver’a göre, 60’lar ile 70’ler Avrupa coğrafyasın-
da büyük bir grev dalgasına şahit olunmuştur (Arrighi & Sil-
ver, 1984: 21). Konu edilen dönemde, Shorter ve Tilly’e göre 
13 Batı Avrupa ülkesi arasındaki grev sıralamasında, Fran-
sa ikinci, İngiltere üçüncü sıradadır (Shorter & Tilly, 1974: 
333). Bu yaklaşım, bu durumun seks işçilerinin her iki ülke-
deki sendikal örgütlenmesine de etki ettiğini söylemektedir. 

5. Bir başka kuram, bildiri dağıtmak, basın ile avukat aracı-
lığı ile görüşme yapmak, karar alıcılar nezdinde yapılan savu-
nuculuk çalışmaları, polise yönelik doğrudan saldırılar gibi o 
güne dek gerçekleştirilmiş eylemlilik biçimlerinin tüketilmesi 
sonrası greve gidilmesi sonucunu doğurmuştur şeklinde ifade-
de bulunur (Tilly, 1979). 

Orta vade kuramlarını yukarıdaki şekilde kısaca açıkladık-
tan sonra, uzun vade kuramlarına bakmanın önemli olduğu-
nu düşünüyorum. Sorumuza cevap ararken, ulus devlet fikri-
nin ortaya çıkış sürecine gidip Rönesans ve Aydınlanma dü-
şüncelerinin teşviki ile seks işçiliğinin suç haline getirilme-
si durumunu incelememiz gerekmektedir. Bununla birlikte 
Foucault’dan da yararlanılabileceğini düşünüyorum; fakat bu 
çalışmamda kendisine değinmeyeceğim.

Karl Polanyi, grev için “en yıkıcı eylemlilik biçimi” demiş-
tir. Peki neden işçileri bu yolu seçerler? Polanyi’ye göre, kur-
gusal metalardan biri olan emek aslında meta değildir. An-
cak kurgusal olarak meta gibi davranıldığı zaman emek, piya-
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sa mekanizması içerisinde belli bir mantık çerçevesinde her za-
man greve gitmelidir. Arz-talep dengesinde, emek piyasaların-
da metanın bulduğu ücret hak ettiği ücretten az olduğu süre-
ce - ki kapitalist üretim her aşamada bu sömürüye dayanmak-
tadır - emekçinin sürekli grevde olması gayet tutarlıdır. Kısa-
cası, emek meta olarak düşünülmezse greve gitme gerekçesi de 
ortadan kalkar (Polanyi, 1957: 230, 231).

Bahsedilen son nokta kafa karıştırıcı olabilir. Seks işçiliğinin 
mesleğe özgü, maddi olmayan çıkarları yok mudur? Bu soru-
ya yanıt olması amacıyla yeni toplumsal hareketler kuramına 
bakmamız gerekmektedir. 

Bu noktada Laclau ve Mouffe’un “yeni demokratik hareket-
ler” dediği yeni toplumsal hareketlerin analizi önem kazan-
maktadır. Yeni toplumsal hareketler ile ilgili çalışmalar yapan 
Bell, Laclau ve Mouffe’un yaklaşımının seks işçiliğinin ince-
lenmesi noktasında önemli olduğunu vurgulamaktadır (Bell, 
1994: 104). Seks işçilerinin en temelde ortak taleplerinin şun-
lar olduğunu görüyoruz: taciz, tecavüz, şiddetin sona ermesi; 
seks işçiliğinin yasal bir suç olmaktan çıkması.

İlk talebi bu aşamada bir kenara bırakıp, ikinci talebe yoğun-
laşabilirsek ilk aşamada, daha hızlı ilerleyebiliriz. Seks işçili-
ğinin tamamen suç olduğu ve tamamı ile yasal olduğu iki uç 
nokta düşünelim. Mesleğin tamamı ile suç olduğu koşullarda 
korunma maliyeti yüksektir. Eğer seks işçisini koruyacak ara-
cı yoksa ve kolluk kuvvetleri ile iyi ilişki kurulmamışsa, çete-
ler veya müşteriler tarafından rahatlıkla şiddete uğrama ihti-
mali vardır. Aynı şekilde, aracı tarafından gerçekleştirilen sö-
mürü oranı da yüksektir.

Seks işçiliğinin tamamı ile yasal olduğu durumda, korunma 
maliyeti asgariye iner; ancak toplumsal algı ile devlet organ-
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larının tutumunun dönüşmesi elzemdir. Sömürü oranı, eğer 
seks işçisi devletin koruması altındaysa yine yüksektir; çünkü 
sömürü devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. İşçi kendisi-
nin patronu ise, daha doğru bir ifade ile kendi hesabına çalışı-
yorsa, ödeyeceği vergi devletin talep edeceği kadardır ve yine 
yüksektir. Devlet diye bir kurumun olmaması halinde ise bu 
maliyet sıfırlanmıştır.

Yukarıdaki kaba ve kuvvetli varsayımlara dayanan analiz gös-
termektedir ki, seks işçiliğinin suç olmaktan çıkarılması yo-
lundaki talep oldukça maddi çıkarlara işaret eder ve bu sebep-
le yeni toplumsal hareketler kuramı yetersizdir.

Maddi çıkarlar temelinde gerçekleştirebileceğimiz bir analiz, 
Marks-Engels çizgisinde Marksist bir yaklaşımın gerekliliği-
ni göstermektedir. Aynı zamanda, seks işçiliği konusu ile ilgi-
li olarak sürekli dile getirilen “annelik”, “şiddet”, “taciz” gibi 
vurgular, feminist bir bakış açısına da ihtiyaç olduğunu gös-
terir. Zaten, seks işçilerinin geçtiğimiz yüzyıl içerisindeki mü-
cadelelerinde kullandıkları dil, feminist dile benzerlik göster-
mektedir. Mesela, araştırmalar göstermektedir ki, İngiltere ör-
neğindeki seks işçileri dayanışması “kız kardeşlik” algısı üze-
rinden şekillenmiştir (Roberts, 1992: 337). 

Feminist yaklaşımların hangisinin seks işçiliği konusunda zi-
hin açıcı olabileceği konusunda, sosyalist feminizme vurgu 
yapmak önemlidir. Zira sosyalist feminizm, hem maddi hem 
de manevi çıkarlar ve haklar temelinde analiz yapar. Seks işçi-
leri arasındaki farklılıklar konusunda ise, post-yapısalcı ya da 
post-modern feminizm yol gösterici olabilir.

Yukarıdaki analiz ışığında denebilir ki, seks işçiliği ve seks iş-
çilerinin sendikal örgütlenmesi konularını incelerken, Mark-
sizm, sosyalist feminizm, kısa vade kuramları ve yeni toplum-
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sal hareketler yaklaşımı kullanılabilir. Ancak bütün bu kuram 
ve yaklaşımlar kullanılırken, kes-yapıştır yöntemi yerine, her 
kuram ya da yaklaşımın alan ile olan ilgisi ve özgünlüğü üze-
rinden bir analiz yapmak gerekecektir. Bunu da alana inerek, 
hükümetlerin stratejisinin aksine seks işçilerini muhatap ala-
rak, sorun ve taleplerini anlayarak yapabiliriz.

Sonuç olarak, sorumuza yanıt verirken, seks işçilerinin greve 
neden gittiği sorusuna; 

1. Var olan eylemlilik stratejilerinin tükenmesi,
2. Emeğin aslen bir meta olmaması,
3. Seks işçiliğinin Marksist anlamda bir işçilik olması,
4. O dönem içerisinde yükselen grev dalgası ve yayılması,
5. Maddi ve maddi olmayan çıkarların birleşmesi faktörlerini 

düşünerek cevap verebiliriz. 

Çalışmamı bitirirken, umuyorum ki seks işçilerinin yaşam 
hakkı, sağlık, sosyal güvenlik, eğitim, istihdam gibi temel hak-
larının garanti altına alınacağı, toplumsal önyargıların kırıla-
cağı ve dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi Türkiye’de de 
Kırmızı Şemsiye deneyiminin daha da güçleneceği bir müca-
dele zeminini oluşturabileceğiz. Luxemburg ile başlayan sözle-
rimi Kırmızı Şemsiye’den Selay’ın çağrısıyla sonlandırmak is-
tiyorum: Yaşasın seks işçilerine özgürlük mücadelemiz!
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Birleşik Krallık ve Fransa’da 
Seks İşçilerinin Sendikal Örgütlenmesi

Thierry Schaffauser

Adım Thierry Schaffauser. 8 yıldır seks işçiliği yapmak-
tayım. Çalışmaya Paris’teki caddelerde başladım. Şu an, 
Londra’da eskortluk ve porno oyunculuğu yaparak yaşıyo-
rum. Türkiye’deki mücadele arkadaşlarımla tanışmak ve siz-
lerle konuşma şansına erişmek için çağrılmam sebebi ile çok 
müteşekkirim. Hem Fransa hem de İngiltere’deki seks işçileri-
nin sendikalaşma deneyimleri ile ilgili konuşma yapmam rica 
edildi benden. Bu deneyim aslında, bir ülkeden diğer ülkeye 
ciddi çeşitlilik göstermektedir.

Fransa’da, 2009’da seks işçilerinin kendi öz-örgütlenmeleri, 
bizleri ulusal çapta temsil edecek bir sendikayı kurmak ama-
cıyla, bir araya gelmişler ve STRASS adlı örgütü kurmuşlardır. 
Sendikaya, sadece seks işçileri ya da eski seks işçileri ya ücret-
siz ya da kendi vermek istedikleri ücret ile birlikte  üye olabil-
mektedirler. Sadece şu an seks işçiliği yapanlar ya da eski seks 
işçilerinin oy kullanma ya da yönetim kuruluna seçilme hak-
ları vardır. Dolayısı ile, destekçi grupların sendika içerisinde 
yer alma hakları vardır; ancak ne oy kullanma ne de sendika-
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nın organlarına seçilme hakları yoktur ve katılım için en az beş 
EURO ödemek zorundadırlar.

Sendikaya üye olma hakkının seks işçileri için herhangi bir 
üyelik ücreti gerektirmemesi sebebi ile, kısa sure içerisinde 
çok fazla sayıda seks işçisi üyelik için başvurmuştur. Şu anki 
üyelik profili üzerinden düşünüldüğünde, sendikanın üç yüz 
ve dört yüz arasında üye sayısı vardır. Üyelerin kabulü, cin-
sel hastalıkları önleme – genel topluma ulaşma amaçları ile 
seks işçilerine ulaşan geleneksel grup temelli sağlık örgütle-
ri tarafından desteklenmiştir. Buna rağmen, üyelik konusun-
da sokak seks işçileri çoğunluğu oluştursa da, STRASS yöne-
tim kurulunda faaliyet gösterenler arasında çok az sokakta ça-
lışan seks işçisi vardır.

Temel problemimiz şudur ki, sendika üyeleri olarak e-posta 
grupları üzerinden birbirimizle iletişim kurmaktayız ve üye 
seks işçilerinin bir kısmı ya bilgisayar kullanmak konusunda 
yetersiz ya da yeni teknolojik araçlar konusunda bilgi sahi-
bi değillerdir.  STRASS yönetim kurulunda sokak seks işçile-
rinin görünür olmayışı ve bunun üzerinden ortaya çıkan gü-
vensizlik ortamı zaman zaman bazı gerginlikler yaratmaktadır.

Maddi kaynakların yetersizliği, üyeliğin ücretsiz olması ve sa-
dece çok az kişiden bağış yapılıyor olması gibi faktörler, ör-
gütiçi iletişimimizi geliştirecek araçlardan bizi yoksun bırak-
maktadır. Bu durum, bütün üyelerin katılım ve karar alma sü-
reçleri ile ilgili bilgi sahibi olmasını engellemektedir. Bazı du-
rumlarda, bazı seks işçilerinin gerçekleştirilen projelerden ha-
berdar olması, basılı materyaller ile diğer araçlara ulaşması ay-
ları almaktadır.  

Kurum içerisindeki bir başka rahatsızlık ve sonunda gelişen 
gerginlik, seks işçilerinin sahip oldukları farklı kimlikler üze-
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rinden ortaya çıkmıştır. STRASS, sendikaya bütün seks işçile-
rinin, milliyet, cinsiyet kimliği, çalışma şeklimiz, vs. gibi fark-
lılıklar sebebiyle ayrım gözetmeden dahil edilmesi amacıyla 
çalışmaktadır.  Yine de, STRASS üyelerinin önemli bir çoğun-
luğu Fransa’dan üyelerdir ve trans olmayan kadın seks işçileri 
baskın gruptur. Buna rağmen, görünürlük anlamında, medya 
ile olan açık ileitşimde bu gruptaki seks işçileri tedirgin olup 
çeşitli hassasiyetlere sahiptirler. Bu duruma sebep olan faktör-
lerden biri de, seks işçilerinin kendi çocuklarının olması, ço-
cukları üzerindeki velayet haklarını kaybetme riski ve de okul-
larda çocuklarının yaşaması muhtemel olan damgalanmadır. 

STRASS’ın kamuoyu önündeki sözcüleri genellikle trans seks 
işçilerinden oluşmaktadır. Eylemlilikler süreçlerinde de trans-
gender seks işçileri her zaman en önde görünürlükleri ile dik-
kat çekmektedirler; yürüyüşler sırasında başkalarının radikal 
olarak adlandırabileceği eylemler gerçekleştirebilmektedirler. 
Transgender seks işçileri rahat bir görünürlük ile faaliyet yü-
rütürken, trans olmayan kadın seks işçileri genellikle maske 
takmaktadırlar. Ben de STRASS içerisinde aktif faaliyet yü-
rütenlerden biriyim; ancak belli bir süredir Londra’da yaşa-
maktayım ve daha çok sendikanın yayınları üzerinden kat-
kı sunmaktayım. Toplumsal cinsiyet konusunda STRASS, 
Fransa’daki bazı feminist örgütler tarafından cinsiyet eşitliği/
eşit temsiliyet üzerinden eleştirilmektedir. Son dönemlerde, 
STRASS erkek ve trans seks işçilerinin daha görünür hale gel-
diği bir sendika görüntüsü çizmektedir.

STRASS’ın özellikle son dönemde edindiği en büyük kaza-
nım, yaptığımız çalışmaların sendika olarak anaakım medya 
tarafından gündemleştirilmiş olmasıdır. Fransa’da aslında et-
kin olan ilgacı yaklaşımın temsilcilerine ulaşmadan ve görüş-
lerine başvurmadan once, anaakım medya seks işçilerinin ken-
di öz örgütlenmesi olan STRASS’a başvurmuştur. Siyasiler ise, 
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seks işçilerini ve taleplerini reddetemeye devam etmektedir-
ler çünkü bütün Fransız siyasi partileri seks işçiliği meselesine 
son derece olumsuz bakmaktadırlar. Buna rağmen, bazı Fran-
sız milletvekilleri, parlamentoda fuhuş ile ilgili gerçekleştiri-
len bir oturum öncesi, ilk defa STRASS’a görüşlerini sormuş-
tur. Bu olay, seks işçilerinin politik anlamda ilk defa Kabul 
edilmiş olduğunun önemli bir göstergesidir. Yine de, bu yak-
laşımın kesinlikle olumlu olduğunu iddia edemeyiz, çünkü bu 
yaklaşımın sonunda Fransa’da seks işçiliğinin ya da seks işçile-
rinin müşterilerinin cezalandırılması gibi sonuçlar çıkacaktır.

STRASS’ın başarıları konusunda birkaç şey eklemek gerekir-
se, ulusal düzeyde ciddi anlamda taleplerimiz konusunda ses 
getirmiş olsak da, seks işçilerinin çalışma koşulları konusunda 
herhangi bir gelişme sözkonusu değildir. Sosyal alanda görü-
nürlük artırma çabalarımızın başarısı görünür olsa da, siyasi-
ler, toplumsal hareketler ve de diğer sendikalar tarafından ka-
bul edimemekteyiz. Seks işçileri örgütlerini açıkça destekle-
yenler sadece cinsel sağlık alanında açlışan örgütler, bazı radi-
kal kuir gruplar ve bazı yeşiller ve anarşist gruplardır.

Birleşik Krallık ise, 2000 yılında Uluslararası Seks İşçileri Sen-
dikası kurulmuştur. Sendikanın kuruluşundan hemen son-
ra, 2004’te, Uluslararası Seks İşçileri Sendikası, anaakım bir 
sendika olan GMB’nin bileşenlerinden biri haline gelmiştir. 
GMB, Birleşik Krallık’ın altı yüz bin üyesiyle üçüncü en bü-
yük ve etkili sendikalarından bir tanesidir. Sendikanın anaa-
kım sendikalar arasında tanınır hale gelmesiyle birlikte, ülke-
deki işçi hareketi içerisinde faaliyetler artarak devam etmiştir.  
Bu durum, seks işçilerinin Ulusal Sendikalar Kongresi çatısı 
altında gerçekleştirilen etkinliklere katılmasını ve söylemleri-
nin dinlenmesi ve oylarının kabul edilmesi sonucunu doğur-
muştur. Seks işçileri olarak ana sendikanın hemen her toplan-
tısına katıldığımız için, sendikaya üye diğer işçiler aslında he-
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men hemen aynı sorunları paylaştığımızı ve bu sebeple müca-
delemizde benzeşebileceğimizi görmeye başlamışlardır. Geçti-
ğimiz sene içerisinde, 1 Mayıs yürüyüşü organizasyonu esna-
sında, GMB içerisindeki diğer işçilere kortejin en önünde yü-
rümek istediğimizi belirttik ve onların da kabul etmesiyle kır-
mızı şemsiyelerimiz ile korteje liderlik ettik. Her geçen gün, 
daha fazla sendikacı seks işçilerinin haklarının işçi hakları ol-
duğu düşüncesini onaylamakta, seks işçiliğini işçilik olarak ka-
bul etmekte ve seks işçilerini işçi sınıfının bir parçası olarak 
görmektedir. GMB’nin üyesi olmak, ulusal çaptaki işçi kon-
feranslarına sunduğumuz taleplerimizin her geçen gün daha 
fazla kabulü ile sonuçlanmaktadır. En son, LGBT Sendikalar 
Konferansı’nda, seks işçilerinin sendikalaşmasının desteklen-
mesi ve seks endüstrisinin tamamen suç olmaktan çıkarılması 
konusundaki talebimiz kabul edilmiştir.

Birleşik Krallık çapında, anaakım politikalar, insan ticareti kar-
şıtı söylemleri baskın şekilde kullanmaktadır; bu durum göç-
men seks işçilerinin ülke dışına çıkarılması, genelevlerin sü-
rekli baskınlara tabii tutulması ya da seks işçiliğine karşı çıkan 
örgütler için daha fazla maddi destek sunulmasına katkı sun-
maktadır. Seks işçiliğinin suç haline getirilmesi argümanı şu an 
yeni onaylanan yasa ile çok güçlü olsa da, toplumsal konular-
da muhafazakar olan iktidar partisi, seks işçiliğinin suç haline 
getirilmesi taraftarı değil gibidir. Seks işçiliğinin suç sayılması 
konusundaki bu yasayı hükümetin değiştirip değiştirmeyece-
ği konusunda garantimiz olmasa da, hükümetin bir önceki hü-
kümet gibi müşterilerin cezalandırılması ya da dergiler ve In-
ternet üzerinden seks işçiliği ile ilgili yayın yapılmasını yasakla-
mayacağını biliyoruz. GMB seks işçileri biriminin başkanı ola-
rak, hükümetin bakanlarından biri ile seks işçiliği konusunu 
konuşmak üzere davet edildim ve bu durum daha once hiç ol-
mamıştı. Bu durum, hala herhangi somut ve olumlu bir geliş-
me yaşanmamış olsa da, bir ilerlemenin göstergesidir.
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Birleşik Krallık’taki seks işçileri diğer ülkelerdekinden daha 
örgütlüdürler ve eminim ki, seks işçileri hareketi daha güçlü 
bir hale gelecektir. Sendikanın üye sayısı diğer sendikalara kı-
yasla daha azdır ve ortalama yüz kişi civarındadır; ayrıca üye-
lerin bir kısmı da seks işçisi değildir. Ancak, gördüğümüz şu 
ki, hem seks işçiliğinin suç olmaktan çıkarılması hem de çalış-
ma koşullarının iyileştirilmesi için ülke politikasını daha de-
rinden etkileyecek şekilde etkimiz olacaktır.

Bitirmeden once, seks işçilerinin en önemli kazanımlarından 
birinin, polislerle girilen olumlu diyalog olduğunu söyleme-
miz gerekir. Polis Amirleri Derneği – ki Birleşik Krallık’taki 
tüm polisleri temsil etmektedir -  içerisindeki polis memurla-
rı dahi seks işçiliğinin suç olmaktan çıkarılması talebiyle gün-
deme gelebilmektedir.

Polis derneğinin argümanı, seks işçilerinin korunması için 
çalışmak istedikleridir ve bu aslında önemli bir dönüşümün 
göstergesidir. Bununla birlikte, genel kamuoyunun tavrı, son 
dönemlerde gerçekleşen birkaç ciddi seri cinayetlerle birlik-
te seks işçilerinin desteklenmesi yönünde değişmiştir. Toplu-
mun tepkisi, seks işçilerinin şiddeti hak etmedikleri yönün-
de cereyan etmektedir. Bundan otuz yıl önceki tavır ile toplu-
mun ve polisin seks işçilerinin taleplerini destekleyen bu tavır-
ları arasında ciddi fark vardır.
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Türkiye’de Seks İşçileri Sendikası Girişimi: 
Kırmızı Şemsiye

Sinem Kuzucan

Seks işçiliği konusu hakkında fikir üretirken, Türkiye’de son 
dönemde artan kadın cinayetlerine en başta değinmek gerek-
mektedir. Kadın örgütlerinin yaptığı çalışmalar göz önünde 
bulundurulduğunda, yüzde bin dört yüzlük bir artış söz ko-
nusudur. Cinayetlerde yaşanan artış, seks işçiliğine değen aile, 
boşanma, namus gibi kavramlar üzerinden rahatlıkla açıkla-
nabilmektedir. Kadınların “kötü yola düşmesi”, boşanma da-
vaları sonrasında oluşan ve erkekler tarafından “tehlike” ola-
rak görülen durum olarak toplumun zihninde yer edinmiştir. 
Kadınlar sadece erkeklere ve ailelerine aittir ve bunun dışın-
daki herhangi bir durum ataerkil düzen tarafından kabullene-
memektedir. Bu durum da, kadınların vahşice öldürülmeleri 
ile sonuçlanmaktadır.  

Yukarıdaki duruma değen ve özellikle seks işçilerini hedef alan 
şiddet üzerinden, son dört senedir “Kırmızı Şemsiye” ismi ile 
birlikte toplantılar gerçekleştirilmektedir. En son 5 - 6 Mart 
2011’de Pembe Hayat üzerinden gerçekleştirdiğimiz Seks İşçi-
liği ve İnsan Hakları Sempozyumu’nun ilk adımları, dört sene 
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önce küçük toplantılar ile başlamıştır. İstanbul’dan Kadın Ka-
pısı ve LGBT örgütler ile siyasi partiler ve sendikalar gibi çe-
şitli toplum kesimleri bu toplantılara davet edilmiştir. İlk ya-
pılan toplantılar sonucunda, Türkiye’deki seks işçilerinin de 
sendikalaşması gerektiğine dair bir düşünce birliği oluşmuştur.

Türkiye’deki sendikalar, seks işçilerinin yaptıkları iş üzerinden 
genellikle olumsuz bir görüşe sahiptir; diğer bir deyişle, seks iş-
çiliğinin bir işçilik biçimi olduğunu ya kabul etmemektedir-
ler ya da toplumsal ahlak anlayışını yeniden üreten bir bakış 
açısı ile “kadınların mağduriyeti”ne vurgu yapmaktadırlar. Bu 
çerçeveden bakarak, Eğitim-Sen Genel Başkanı Sayın Zübeyde 
Kılıç’ın Seks İşçiliği ve İnsan Hakları Sempozyumu’na konuş-
macı olarak katılmayı kabul etmiş olması son derece değerlidir.

Türkiye’nin en geniş tabana sahip sendikalarından DİSK ve 
KESK, genel yaklaşım itibarı ile seks işçiliği konusuna yaban-
cıdır ve bugüne dek seks işçilerinin sendikalaşma talepleri ko-
nusuna hiçbir şekilde genel politika anlamında değinmemiş-
tir. Seks işçilerinin katıldıkları eylemlilikler söz konusu oldu-
ğunda, bu sendikaların temsilcileri olumsuz bir tavır ile ya ey-
lemliliklere katılmamaktadır ya da doğrudan seks işçiliği ve 
haklar konusunda olumsuz ifadeler kullanmaktadırlar.

Hala Türkiye’de LGBT derneklerinin “genel ahlak” gibi 
muğlak argümanlarla kapatılmasına yönelik girişimler tartı-
şılırken, seks işçilerinin sendikalaşması konusu çok daha de-
rinlerde yürütülmesi gereken bir tartışmayı gerektirmekte-
dir. Örneğin, Yeni Akit Gazetesi, Seks İşçiliği ve İnsan Hak-
ları Sempozyumu’nun tanıtım duyurusunu gerçekleştirme-
miz sonrasında, büyük başlıklarla ve sempozyumun katılım-
cılarının isimlerini deşifre ederek, “Batının Hastalıklarını 
Türkiye’ye Taşıyorlar” şeklinde bir manşet atmıştır. Bu man-
şet ile birlikte, bu etkinliğin durdurulması gerektiği şeklinde 



95

argümanlar ifade edilerek etkinlik alenen hedef gösterilmiştir. 
Görüldüğü üzere, seks işçilerinin bir etkinlik düzenlemesine 
bile tahammül edilememektedir.

Henüz “fahişe”, “orospu” gibi kavramlar toplumun geniş ke-
simleri tarafından hakaret amaçlı kullanılırken, bahsedilen ge-
lişmelerin yaşanması son derece anlaşılabilirdir. Seks işçileri-
nin temel sorunu, bütün bu küfür dünyası içerisinde yaşam 
haklarının alenen gasp edilmesidir. Trans bireyler, seks işçiliği 
yaparken nefret cinayetlerine daha fazla maruz kalmaktadırlar.

Bu sorunlar devam ederken, trans olmayan kadın seks işçile-
rinin örgütlenmesi konusunda da ciddi sıkıntılar yaşanmak-
tadır. Bu grubun üyeleri, çalışma koşulları içerisinde aracılar, 
genelevler ve maruz kaldıkları şiddet ile baskıdan dolayı ör-
gütlenme noktasında zorlanmaktadırlar. Seks işçilerinin sayı-
sının yüz binler ile değerlendirildiği Türkiye’de, sadece trans 
kadınların örgütlenebiliyor oluşu, seks işçilerinin örgütlenme-
si noktasında en başında düşünülmesi gereken konulardan bi-
rini oluşturmaktadır. Genelevlerde, pavyon ve barlarda, park-
lar ve caddelerde, kendi evlerinde seks işçisi kadınlar zor ko-
şullarda çalışırken, örgütlenme noktasında sıkıntı yaşamakta 
ve bu durum da özellikle trans kadınların görünür şekilde ba-
şını çektiği hareketin güçlenmesini engellemektedir.

Seks işçileri nefret suçları, yoğun ayrımcılık ve toplumsal dış-
lanma ile karşılaşırken, bir de AKP Hükümeti’nin kendilerine 
yönelik olumsuz politikalarına maruz kalmaktadır. Son bir-
kaç yıl düşünüldüğünde, genelevlerde çalışan kayıtlı seks işçi-
lerinin sayısının azaldığı ve genelevlerin kapatıldığı görülmek-
tedir. Kapatılmayan genelevlerin, şehir dışına itildiğine tanık 
olunmaktadır. Binlerce kişinin genelevlere yaptıkları başvu-
rular reddedilmekte ve seks işçileri sokaklarda, parklarda veya 
başka güvenliksiz alanlarda çalışmak zorunda kalmaktadırlar. 
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Bu sorunlarına ek olarak, seks işçilerinin büyük çoğunluğu-
nun sosyal güvenlik hakları yoktur.

Ayrımcı yasaların varlığı, polisin bu yasaları kendilerine göre 
yorumluyor oluşu, seks işçilerine yönelik şiddeti yoğunlaş-
tırmaktadır. Herhangi bir seks işçisinin adli birimlerle karşı-
laşmasında, savcı ya da hakim tarafından önyargıyla karşılaş-
ması kuvvetle muhtemeldir. Genellikle, hak ihlaline uğrayan 
seks işçilerine yönelik, “ sen hak etmişsindir”, “dekolte giyme-
seydin”, “su testisi su yolunda kırılır” şeklinde bir bakış açı-
sı mevcuttur. Bu da, hali hazırda mağdur olan seks işçilerinin 
mağduriyetini ikiye katlamaktadır.

Yukarıda sayılan sorun alanlarının bertaraf edilmesi için ön-
lem alması gereken yasa yapıcılardan, siyasi parti temsilcileri-
ne dek hemen her kesim, seks işçilerine yönelik fobiye sahip-
tir. Pembe Hayat olarak transfobi ile igili herhangi bir etkin-
lik gerçekleştirdiğimizde, siyasi parti temsilcileri katılım gös-
termektedir; ancak konu seks işçiliği olduğunda aynı kişiler 
davetimize icabet etmemektedirler.

Özellikle seks işçilerinin emek eksenli örgütlenmeleri yani 
sendikalaşmaları konusunda alınması gereken çok yol vardır. 
Türkiye’de baskın olan ahlak anlayışı, var olan ve ayrımcılığı 
pekiştiren yasalar, kolluk kuvvetlerinin uyguladığı şiddet, yasa 
yapıcı ve karar vericilerin umursamazlığı gibi faktörler düşü-
nüldüğünde, seks işçileri olarak sağlam ve gerçekçi bir strateji 
geliştirmek zorunda olduğumuz gibi bir gerçekle karşılaşmak-
tayız. Bu bağlamda, 4 sene öncesinden itibaren üzerinde tartı-
şılan Kırmızı Şemsiye İnisiyatifi’nin son derece önemli oldu-
ğu ortadadır. 
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Türkiye’de Sendikal Hareket 
ve Örgütlenme Olanakları

Zübeyde Kılıç

Seks işçiliği ve insan hakları konulu bir sempozyumun gerçek-
leştirilmiş olması son derece önemlidir. Bu etkinlik seks işçile-
rinin sorunlarına ilişkin bir tartışma zemini olmanın ötesinde, 
oldukça hayati bir hal almış olan sorunlara çözüm oluşturma-
ya dair bir yol haritası çıkarmaya katkı sunması açısından da 
büyük önem taşımaktadır.

Üzerinde duracağım başlık, Türkiye’de sendikal hareket ve ör-
gütlenme olanaklarıdır. Temel olarak, kamu emekçileri müca-
delesinin tarihinden kesitler vererek konuya odaklanmak fay-
dalı olacaktır. Türkiye’de kamu emekçileri mücadelesi dene-
yimi oldukça önemli ve kapsamlı bir deneyimdir. Bu deneyim 
yasaklarla örülü bir sürece, ciddi sistematik saldırılara ve öde-
nen bedellere rağmen güçlü bir mücadelenin var edilme ola-
naklarını ortaya koyması bakımından önemlidir. Seks işçileri-
nin örgütlenme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bu süreç-
ten çıkartılacak dersler olması olasıdır.

Asıl olarak öğretmen hareketi temelli örgütlenmeye başla-
yan bu sürecin yüzyılı aşkın bir tarihi vardır. Bu yüzyıllık ta-
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rih ciddi mücadele deneyimlerini, önemli bedelleri ve kaza-
nımları bir arada taşıyan bir süreç olmuştur.   Bilindiği üzere 
Türkiye’de hak ve özgürlükler mücadelesi, örgütlenme müca-
delesi,  eşitsizlik, adaletsizlik, haksızlık, ayrımcılık kavramla-
rı üzerinden yükselen siyasi iktidarların sürekli hedefi olmuş-
tur. Bir darbeler ve karanlık süreçler ülkesi haline gelmiş bu-
lunan Türkiye’de bu bağlamda hak ve özgürlükler mücadele-
si veren örgütler, sendikalar da siyasi iktidarın öncelikli hede-
fi olmuşlardır.

Türkiye tarihine kanlı ve karanlık bir süreç olarak geçen 12 
Mart darbesi sırasında ilk hedef alınan örgütlerden bir tane-
si Türkiye Öğretmenler Sendikası, TÖS olmuştur. Bir günde 
yaklaşık bin beş yüz öğretmenin gözaltına alındığı bu süreçte 
TÖS içerisinde örgütlenmiş bulunan öğretmenler ciddi baskı-
larla karşı karşıya kalmışlar, yönetici ve üyelerinin önemli bir 
bölümü tutuklanmış, işkenceden geçirilmiş, TÖS kapatılmıştır. 

Yaşananlar aynı zamanda bir direniş tarihidir de. TÖS’ün ka-
patılmasının, yöneticilerinin tutuklanmasının, işkence görme-
sinin, öğretmen hareketinin örgütlenmesi noktasında, süreci 
kesintiye uğratan sonuçlarının yanı sıra, direnişi, mücadele-
nin ivmesini arttıran bir etkisi de olmuştur. TÖS’ün kapatıl-
masından kısa bir süre sonra, TÖB-DER kurulmuştur. Öğ-
retmen örgütlenmesi tarihinde oldukça önemli bir yer almış 
olan TÖB-DER ise bir başka darbe sürecinin, 12 Eylül’ün he-
defi olmuştur.   Tüm bu yaşananlar kamu emekçileri mücade-
lesi açısından hiç bir zaman direnişi ve örgütlenme kararlılığı-
nı ortadan kaldıran bir sonuç yaratmamıştır.

1980 sonrasında 12 Eylül’ün serptiği ölü toprağının ağırlı-
ğı altında, ülkede adeta yaprak kımıldamazken yeniden aya-
ğa kalkan, mücadele etmeyi varlık koşulu olarak gören bir an-
layışıyla alanlarda, işyerlerinde örgütlenme çalışmaları yürü-
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ten kamu emekçileri bir tarihsel karşı duruş sürecini daha yaz-
maya başlamışlardır.  

1980 sonrası süreç kamu emekçilerin örgütlenme mücadelesi 
açısından önemli deneyimlerin geliştirildiği bir süreç olmuş-
tur. Sürgünler, gözaltılar, tutuklamalar, şiddetin her türlüsü-
nün denendiği saldırılar, sendikalarımızı kapatma girişimleri 
ile zorlanan bu süreç kamu emekçilerinin direngen mücadele-
si ve karşı duruşuyla, sonuçsuz kalmıştır. 

Türkiye’de hak ve özgürlükler mücadelesi, hiç bir zaman ko-
lay olmamış, dikensiz yollardan geçerek gerçekleştirilmemiştir. 

Seks işçilerinin örgütlenme sürecine dair tartışmalarda bu de-
neyimlerin yol gösterici olacağını düşünüyorum. Seks işçiliği 
tanımlaması içinde farklı hassasiyetleri barındıran tartışmalı 
bir alandır. Seks işçilerinin örgütlenme sürecine dair tartışma-
lar, bu sempozyumda biraz önce aktarılan Fransa örneğinde de 
görüldüğü üzere, örgütlenme düzeyinin çok daha ileri bir du-
rumda olduğu ülkelerde de çeşitli açılardan devam etmektedir. 
Öyle ki seks işçileri bu tartışma sürecinde bazı temel talepler 
noktasında feminist hareketle de karşı karşıya gelebilmektedir. 
Devam eden kimi tartışmaların kişisel bakış açımıza ya da po-
litik duruşumuza göre haklı ve/veya haksız yanları olabilmek-
tedir. Bu konuda asıl yol gösterici hayatın kendisi olacaktır.  

Tartışmalar bir yandan devam edebilir, fakat yaşanan sorunla-
rın ulaştığı boyut bu tartışmaların uzun bir döneme yayılabi-
lecek bir lükse ve gerçekliğe sahip olmadığını işaret etmekte-
dir. Türkiye’de seks işçileri açısından süreç öyle bir noktada-
dır ki, adeta bir “can pazarı” yaşanmaktadır. Kullanmakta ol-
duğum “can pazarı” ifadesi, “satılan beden” ya da “satılan hiz-
met” gibi bir kavram tartışmaları üzerinden geliştirilen bir ifa-
de değildir; seks işçilerinin aşağılandığı,  şiddetin her türlüsü 
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ile karşı karşıya kaldığı, dövüldüğü, yaralandığı, hatta öldü-
rüldüğü bir acil duruma işaret etmektedir. Bu vahim tabloya 
rağmen, tartışmaları fazlaca uzatarak ve zamana yayarak, süre-
ci gevşetecek ve örgütlenme kararlılığını zayıflatacak bir duruş 
içerisinde olunmamalıdır. 

Yaşam içerisinde bir dizi tartışma başlığı kendiliğinden elen-
mektedir ve elenmeye de devam edecektir.  Türkiye’deki seks 
işçilerinin örgütlenmelerini sendikal düzleme taşımaları acil 
bir ihtiyaçtır. Sendikal örgütlenmenin seks işçileri açısından 
oluşturduğu bazı olanaklara odaklanmak son derece önem-
lidir. Sendikal örgütlenme, aşağılanmanın, giderek daha da 
meşrulaştırılan ahlakçı yaklaşımların, şiddet ve ölümlerin ze-
minini güçlendiren zihniyetin ve onun yol verdiği uygula-
maların önüne set çekecek ve seks işçilerinin kendilerine da-
yatılan bu yaşam tarzına karşı mücadele etme özgüvenlerini 
kazanmalarını sağlayacaktır. Bu doğrultuda, daha sağlam ve 
daha güçlü adımların hızlıca atılmasında fayda vardır. Seks İş-
çiliği ve İnsan Hakları Sempozyumu’nun bu irade ile sonuç-
lanmasını umut ediyorum.
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Fuhuş 
ve Farklı Yasal Düzenlemeler

Dr. Muhtar Çokar

Giriş
Dünyadaki fuhuş alanındaki tüm reform girişimlerinin bir-
birine 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 hiz-
met alışverişi ve bir meslektir. Felsefi alandaki kutuplaşmanın 
nedenlerinden biri fuhuş sektörünün olgusal anlamda çok çe-
şitli deneyimleri barındırması ve bu deneyimleri gözlemleyen 
tarafların fuhuşla ilgili ürettikleri değerlerin farklılıklar göste-
rebilmeleridir. Kutuplaşmanın nedenlerinden bir diğeri, fu-
huş olgusunun insan eyleminin farklı cephelerinden değerlen-
dirilmesi ve eylemi oluşturan unsurların arasından bazılarının 
daha fazla önemsenmesiyle ilgilidir. 

Fuhuş ve Değerler 
Fuhuş olgusundan kaynaklanan ve felsefi kutuplaşmaya neden 
olan değerler arasında onay, şiddet ve sömürü; belirleyici özel-
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likleri 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 bulunmakta-
dır. Ticari seksin insanlık onuru ile bağdaşmayacak bir çalış-
ma biçimi ya da daha doğrusu çaresizlikten dolayı mecbur ka-
lınmış bir kölelik biçimi olduğu öne sürülerek bu onayın hiç-
bir ahlaki gerekçesi olmadığı ileri sürülebilir. Diğer yönden, 
onay unsurunu farklı biçimde değerlendiren kesimler, kadın-
ların toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve yoksulluk nedeniyle zaten 
seçebileceği çok iş olmadığını, alt düzey işkollarında isteme-
den çalıştıkları ve konumları gereği bu işlerden isteseler de ay-
rılmalarının kolay olmadığı ileri sürülerek seks işçiliğine ver-
dikleri onayın, diğer işler için verdikleri onaydan çok da fark-
lı olmadığını ileri sürebilmektedir.

Şiddet: Fuhuş kapsamında yürütülen her türlü çalışma biçi-
minin doğası gereği şiddet içerdiği öne sürülmektedir. Özel-
likle kadınlar için ruhsal ve bedensel bir gereksinim olan cin-
selliğin, kötü amaçlı bir kullanımı olarak nitelendirilen fuhuş, 
zaten içinde kendiliğinden şiddeti barındırmaktadır. Fiziksel 
bir zorlama ya da travma olmadan da fuhuş, tek başına bir psi-
kolojik şiddet biçimidir. Diğer yönden şiddet unsurunu fark-
lı değerlendiren kesimler, kadınların genellikle toplumda ve 
işyerlerinde zaten şiddetin hedefi konumunda olduğunu ile-
ri sürmektedir. Toplumda fiziksel, ruhsal ve cinsel şiddete uğ-
rayan tek kesim seks işçileri değildir ve seks işçiliğini yasakla-
yan uygulamalar aslında seks işçiliğini yer altına iterek onların 
daha fazla şiddete maruz kalmalarını sağlamaktadır. 
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Sömürü: Fuhşun yürütüldüğü her yerde bir biçimde seks iş-
çilerinin kazancına ortak olan ya da tamamına el koyan ara-
cılar olmuştur. En azından toplumda dışlanmış biçimde ya-
şamaya zorlanan fahişeler için geçim, diğer kişilere göre daha 
pahalı bir yaşamdır. Özellikle fuhşun yasadışı olarak sürdü-
rülmek zorunda olduğu yerlerde bu sömürüye resmi kurum-
lar 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 ağırlaş-
tırmakta 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 olduğu-
nu 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 derece-
lendirilebilir ve sınıflandırılabilir. Seks işçilerini derecelendir-
mek için bir ucunda şiddetin ve sömürünün en şiddetlisi ile 
karşılaşan, aynı zamanda kendi onamı haricinde zorla çalıştırı-
lan 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 hazırlandığın-
da, 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 rast-
lamak mümkündür. Her seks işçisi belli ölçülerde bu üç temel 
özelliğe ve değere bağlı olarak seks işçiliğine ya da mağdurluğa 
yaklaşan ve değerlendirilen birer insandır.
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Fuhuş Konusuna Farklı Cephelerden Bakmak 

Felsefi alandaki kutuplaşmanın nedenlerinden bir ikincisi 
fuhşa insan davranışının farklı cephelerinden bakmakla ilgi-
lidir. Eylem için en belirleyici değerlendirici unsurun eylemi 
yapanın kendisi olduğunu ileri süren ve insan erdemini önce-
leyen bakış açısı için, fuhuş yapanın kendisi, fuhuş olgusunun 
değerlendirici öğesidir. Bu bakış açısı ile fuhuş alanını irdele-
yen gelenekçi gruplar, genellikle fuhuş yapmanın namus, if-
fet benzeri erdemli kişilik özellikleriyle bağdaşmayacağını ileri 
sürerek fuhşu reddeder. Benzer bakış açısı fuhşu insanlık onu-
ru 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 irde-
leyen ve bu süreçte eylemin iyi ya da kötü olmasını, eylemin 
önceden belirlenmiş kurallara uygun yapılıp yapılmadığına 
göre değerlendiren bakış açısı, insan davranışı için mutlak sa-
yılabilecek, diğer bir deyişle her eylemde uygulanabilecek ev-
rensel kurallar peşindedir. Bu bakış açısına sahip gelenekçi dü-
şünceye 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 de-
ğerlendirme, eylemin hangi değerleri savunmak  adına yapıl-
dığı ve sonuçta bu değerlerin korunup korunmadığını belirle-
mek amacıyla yapılabileceği gibi, eylemin hedeflediği değere 
bakılmaksızın eylemin sonucunda gelişen etkiler değerlendiri-
lerek de yapılabilir. Fuhuş konusunda seks işçisinin davranışı-
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nın ya da genel olarak fuhşun onaylanıp onaylanmaması ko-
nusunda önemli sayılan değerler arasında en önemlileri olarak 
şiddet, sömürü ve onay (geniş anlamıyla özerklik) görülebilir-
se de; yarar, zarar görmeme, insanlık onuru, eşitlik ve adalet 
gibi değerler de savunulması gereken değerler olarak günde-
me gelebilir. Eğer fuhuş nedeniyle bu değerler birbirleriyle ça-
tışan bir duruma geliyorsa, diğer bir deyişle hepsini aynı anda 
savunmak mümkün değilse ya da birinin savunulması uğru-
na diğer değerler çok zarar görüyorsa, genellikle bir orta yol 
aranır. Bu durumda fuhşun bazı biçimleri iyi, bazı biçimle-
ri kötü olarak değerlendirilir. Örneğin eğer aracılar nedeniy-
le seks işçilerinin sömürüldüklerini ve şiddete maruz kaldıkla-
rını düşünüyorsak, aracıların eylemlerinin yasaklandığı bir fu-
huş biçimini kabul edebiliriz. Benzer biçimde tüm değerler-
den bağımsız olarak, fuhuşla ilgili eylemlerin cezalandırılma-
sının seks işçileri üzerindeki olumsuz etkilerini önemseyen bir 
kişi, seks işçiliğiyle ilgili tüm cezaların kaldırılmasını gerekli 
görecektir. Bu son yaklaşımı eylemin etkilerine odaklı yakla-
şım olarak da değerlendirmek mümkündür. 

Fuhuş ve Yasalar 

Seks işçiliğine farklı bakış açıları ülkelerin seks işçiliği mevzua-
tını 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 gel-
mez bir süreklilik gösterir ve toplumdaki seks işçiliği ile ilgi-
li algı değişiklikleri bu sürekliliği destekler. Yasaların uygulan-
ması bölgeden bölgeye farklılıklar gösterebildiği gibi zaman 
içinde uygulanma biçimleri de değişebilmektedir. Bazı ülke-
lerde yasalar çok baskıcı olmasına karşın uygulama tolerans-
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lı olabilir. Bir kısım ülkelerin yasaları ise çok katı olmamasına 
karşın uygulama baskıcı bir nitelik alabilir. 

Ülkelerin ticari seks ile ilgili yasaları incelendiğinde yasal dü-
zenlemeleri dört grupta toplamak mümkündür:

1. Yasaklayıcı mevzuat: Yasaklayıcı mevzuatın geçerli ol-
duğu ülkelerde sokakta ve kapalı yerlerde sürdürülen fu-
huş yasaktır. Mevzuatın temel amacı fuhşun sonlandırıl-
masıdır. Fuhuş olgusundaki seks işçileri dahil tüm taraf-
lar cezalandırılabilir. Bazı ülkelerde müşteriler de ceza-
landırılabilen gruplar arasındadır. Körfez ülkelerinde ve 
ABD’nin pek çok eyaletinde seks işçiliği yapmak yasak-
tır. İsveç 1998 yılında müşterilerin de cezalandırılması-
na olanak sağlayan bir yasayı onaylamıştır. Bu ülkelerde 
fuhşa kuralcı bir bakış açısıyla yaklaşılır ya da fuhşun in-
san onuru, namus veya iffet gibi değerlerle bağdaşmayaca-
ğı gerekçesiyle erdemli olma adına karşı çıkılır. Bazı ülke-
lerde yasaklayıcı mevzuat yürürlükte olmasına karşın uy-
gulamada etkisizdir.

2. Önleyici mevzuat: Seks işçiliğinin sonlandırılması önle-
yici mevzuat için de öncelikli bir hedeftir. Bununla bir-
likte seks işçilerinin cezalandırılması veya sokak ya da ka-
palı yerlerde sürdürülen fuhşun yasaklanması öncelikli 
amaç değildir. Genellikle seks işçiliği sistemin yürürlük-
te olduğu ülkelerde tolere edilir. Bir ölçüde seks işçiliği-
nin yapılmış olmasını değil, yapılmadan önceki eylemle-
ri sonlandırma ve cezalandırma amacındadır. Böylelikle 
seks işçilerinin seks işçiliği yapmış olmaları değil, seks iş-
çiliğini olumsuz etkileyen eylemlerin cezalandırılması he-
deflenir. Bu kapsamda fuhuş için yer temin etmek, aracı-
lık yapmak, seks işçisinin kazancına ortak olmak benze-
ri eylemler cezalandırılabildiği gibi, tezat olarak değerlen-
dirilecek olsa da bazı ülkelerde fuhuş için pazarlık etmek, 



109

reklam yapmak, kamusal alanda fuhuş amacıyla iletişim-
de bulunmak benzeri eylemler de ceza kapsamında olabi-
lir. Klasik biçimiyle önleyici mevzuat Batı Avrupa, Hin-
distan, Güney Doğu Asya, Kanada ve Latin Amerika ül-
kelerinin pek çoğunda yürürlüktedir. Önleyici mevzua-
tın yeni bir biçimi (new abolitionist) Belçika, Danimar-
ka, Estonya, Finlandiya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde 
uygulanmakta olup, bu sistemde kapalı yerlerde fuhuş ya-
pılmasına 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 mevzuat: Sadece belirli koşullarda çalışıldı-
ğı taktirde seks işçiliğinin ceza yasası kapsamı dışında de-
ğerlendirildiği sistemdir. Genellikle kadın seks işçilerinin 
düzenli sağlık kontrollerine tabi tutularak ruhsatlandırı-
lan kapalı mekanlarda çalıştırılması bu grup dahilinde de-
ğerlendirilebilir. Örneğin Türkiye ve Yunanistan’da seks 
işçiliği yasaları düzenleyici niteliktedir. Düzenleyici mev-
zuat biçiminin bazı yönleri ile kural koyucu diğer yönle-
ri ile sonuçlara odaklı yaklaşımlar ile uyumlu olduğu ile-
ri sürülebilir. Kurallar dahilinde kontrollü bir fuhuş sek-
törünü önermesi bakımından kuralcı, fuhşun topluma ve 
seks işilerine olumsuz sonuçlarını önleyeceğini iddia et-
mesi bakımından sonuçlara odaklıdır. 

4. Yasallaştıran ve suç olmaktan çıkaran mevzuat: Son 
yıllarda giderek artan bir biçimde seks işçiliğini ceza ya-
sası kapsamından çıkartılmasını savunan, hatta seks işçi-
lerine aracılık eden kişilerin de uygulamalardan yararlan-
masını isteyen görüşler seslerini duyurmaya başlamıştır. 
Yeni Zelanda ve Avustralya’nın New South Wales Eyale-
tinde uygulanan mevzuat, yararcı bir yaklaşımın ile şekil-
lendirilmiş olup, cezalandırıcı yasaların fuhuş üzerinde-
ki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amaçlanmış-
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tır. Bu görüşün yaklaşımını etkilere odaklı olarak değer-
lendirmek mümkündür. 

Seks işçiliğini bir şiddet biçimi olarak tanımlayan ve sonlan-
dırılmasını amaçlayan görüş, ilk iki tür mevzuat biçimini des-
tekler: Seks işçiliği ile ilgili tüm eylemleri (bazen seks işçileri-
ni de) cezalandıran yasaklayıcı mevzuat ve seks işçilerinin ce-
zalandırılmasından çok seks işçilerini sömüren ve şiddet uy-
gulayanların cezalandırılmasından yana olan önleyici mevzu-
at. 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 ku-
rallar dahilinde yapılmasını savunan düzenleyici mevzuat ve 
seks işçiliği ile ilgili tüm cezalandırıcı uygulamaların sonlandı-
rılmasını amaçlayan yasallaştırıcı mevzuat. Yasaklayıcı ve ya-
sallaştırıcı mevzuat, seks işçiliği konusundaki karşıt iki felsefi 
görüşün yasal alandaki uç temsilcileri gibidir. Diğer iki sistem 
ortadaki alanda yer alır.

Ülkeleri seks işçiliği konusundaki mevzuatın ortak özellikleri-
ne göre sınıflamak bir ölçüde mümkün olabilse de her sistem 
uygulandığı ülkelerin koşullarına göre şekillenir. Diğer bir de-
yişle karma sistemlerin etkili olduğu mevzuat türlerinden bah-
setmek mümkündür.

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 ta-
lep edebildikleri gibi, seks işçilerinin haklarının desteklenmesi-
ne yönelik çalışmalar yapan gruplar seks işçiliğinin bir meslek 
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olarak tanınması ve seks işçilerini cezalandıran uygulamaların 
sonlandırmasını talep etmektedirler. Diğer yönden güncelliğini 
kaybetmiş mevzuatın yenilenmesi de ortak bir talep olarak gün-
demdedir ve bu son talebe resmi kurumlar da katılmaktadır.

Türkiye’de fuhuş mevzuatının uygulanmasındaki sorunlar 
mevzuat değişikliği veya yenilenmesi taleplerine destek ve-
rir özelliktedir. Türkiye’de düzenleyici fuhuş mevzuatı yürür-
lüktedir, ancak uygulama önleyici fuhuş mevzuatı sistemine 
göre gerçekleşmektedir. Bir diğer deyişle uygulayıcı makam-
lar Türkiye’de mevzuat değişikliğine gidilmeksizin bir reform 
girişimini başlatmış hatta gerçekleştirmiştir. Fuhuş hakkın-
da veri toplanması konusundaki kısıtlılık nedeniyle son yıl-
lardaki gelişimin olumlu ya da olumsuz etkilerinden bahset-
mek mümkün değildir. Bununla birlikte çocuklara yönelik ti-
cari cinsel sömürü vakalarındaki artış, yabancı seks işçilerinin 
seks sektöründe giderek artan belirleyicilikleri, insan ticareti, 
fuhuş alanında yaşanan teknolojik gelişmeler, seks işçisi cina-
yetlerindeki artış ve HIV vakalarının seks işçileri arasında gi-
derek daha fazla sıklıkla görülüyor olması bu alanda bir değer-
lendirme yapılmasını ve gerekiyorsa mevzuat değişikliklerinin 
de gündeme getirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Türkiye’de son yıllarda fuhşun sokakta ve göz önünde sürdü-
rülmesini önlemek amacıyla seks işçilerine Ceza ve Kabahatler 
kanunları başta olmak üzere toplumu koruyan yasa maddeleri 
aşırı ölçülerde uygulanmaya başlanmıştır. Ceza yasasında seks 
işçilerine koruma sağlayarak yaşamlarını fuhuş dışında sür-
dürmelerine olanak sağlayacak, yaşamda karşılaştıkları fırsat-
ları değerlendirerek seçenekleri olmasına olanak verebilecek, 
baskı altında ve sömürülerek fuhuş yaşantısını sürdürmeleri-
ni engelleyecek yasa maddelerin uygulanması yerine, toplumu 
seks işçiliğinin olumsuz etkilerinden koruyacak yasal tedbirle-
re daha sık başvurulmaktadır. Seks işçilerine para cezaları ke-



112

silerek yıldırılmaya çalışılmakta ve izole koşullarda çalışmaya 
zorlanmaktadırlar. Pek çok seks işçisine fuhşa teşvik, yer sağ-
lamak ya da başkasının fuhuş yoluyla elde ettiği gelirden ya-
rarlanmak suçlarıyla ceza verilmektedir. Bu uygulamalar, gö-
rünür olan seks işçiliğinin baskı altına alınarak toplumu ahlaki 
yönden koruma gerekçesiyle yapılıyor olsa da, toplumu daha 
derinden etkileyen fuhuş olgusunun daha da yaygınlaşması ve 
yer altına inmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu nedenle seks işçi-
lerine yasal koruma ve destek sağlanmaksızın toplumu koru-
mak adına da olsa yasalar aracılığıyla seks işçilerine baskı uy-
gulamak adil değildir ve bu yönde uygulamalar seks işçiliğinin 
daha karmaşık ve şiddet içeren bir ortamda sürdürülmesiyle 
sonuçlanmakta, toplum daha fazla ahlaki ve sağlık riskleriyle 
karşı karşıya kalmaktadır. Toplum sağlığı ve ahlakının korun-
ması adına yapılan ancak toplum sağlığı ve ahlakını daha fazla 
risk altına sokan bu süreçte seks işçilerine neredeyse hiçbir ya-
sal destek sunulmamakta ve seks işçilerinin yasal mekanizma-
lara ulaşmaları en az düzeyde olmaktadır. Seks işçilerinin di-
lekçeleri kabul edilmemekte, şikayetleri ciddiye alınmamakta, 
yasal olmayan ve ahlak dışı olarak kabul edilen bir iş yapma-
ları onların yasal korunmadan yoksun bırakılmalarına gerek-
çe olabilmektedir. 

Gizli fuhşun denetlenmesine yönelik uygulamalar seks işçile-
rinin ve özellikle transgender bireylerin izole ve güvenli ol-
mayan koşullarda yaşaması ve çalışmasına neden olmaktadır. 
Sosyal destek ağlarından uzaklaştırılan bu bireyler şiddet, sö-
mürü ve zorla çalıştırılma riski altındadır. Toplumda yaygın 
olarak hüküm süren transfobi, damgalayıcı, dışlayıcı ve ayrım-
cı uygulamalarıyla bu süreci desteklemektedir.  

Diğer yönden Türkiye’de fuhuş alanında şiddete ve sömürü-
ye uğrayarak mağdur konuma düşen, zorla çalışmaya sürük-
lenen ya da artık seks işçiliği yapmak istemeyen çocuklara ve 
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yetişkinlere yönelik mevzuatın yeterli olduğunu ileri sürmek 
oldukça zordur ve sınırlı hizmet ve destek mekanizmalarının 
seks işçilerini de kapsayacak bir biçimde işlediğinden bahset-
mek mümkün değildir. Mevcut mevzuatta kısıtlı da olsa mağ-
dur konumundaki veya seks işçiliği yapmak istemeyen kadın-
lara yönelik düzenlemeler öngörülmüş ise de bu işlevi yeri-
ne getirecek kurumlar ve kaynak belirsizdir. seks işçiliği bü-
yük ölçüde toplumsal cinsiyet eşitsizliği sonucu gündeme ge-
len ve seçeneği olmayan kadınlara yönelik olarak şiddet, sö-
mürü ve zor kullanma içerebilen bir sosyal konumdur. Seks 
işçiliği polisiye tedbirlerle değil toplumun genelinde toplum-
sal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çaba-
lar sonucu önlenebilir. 
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Seks İşçilerinin 
İsveç Fuhuş Politikasına Yönelik Eleştirileri

Petra Ostergren

Bu makalede, fuhşun toplumsal ya da diğer açılardan arzu edi-
lir bir şey olup olmadığı gibi karmaşık bir konuyla ilgilenme-
yeceğim. Makale bunun yerine, İsveç’teki kadın seks işçileri-
nin deneyim ve düşüncelerini belgelemek niyetindedir. Ma-
kale ayrıca, fuhuş politikasının merkezinde yer alan kadınla-
rın çok nadir dinlendiği ve sıklıkla ayrımcılığa uğradığı gerçe-
ği ile ilgilenmektedir.

Cinsel hizmetlerin tedariğine karşı uygulanan yasa (fuhuşu 
teşvik ve fuhuştan kar elde etmek) ile 1999’da yürürlüğe giren 
cinsel hizmetlerin alımını yasaklayan yasayı, İsveç devleti fu-
huş ile mücadele ettiği iki ana yol olarak görmektedir. Devlet, 
bunun olumlu etkilerinin olduğunu iddia etmektedir. Seks iş-
çileri ise farklı görüşteler. Görüşme yaptığım İsveçli kadın seks 
işçileri, içinde bulundukları legal ve toplumsal duruma karşı 
güçlü bir biçimde eleştiri getirmektedir. Ayrımcılığa uğradık-
larını, onları koruma amacındaki yasalar tarafından tehlikeye 
atıldıklarını ve bu yasaların sonucunda ciddi duygusal stres al-
tında olduklarını hissetmekteler.
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Bu makaledeki materyaller, yaptığım derinlemesine görüşme-
ler, resmi olmayan konuşmalar ve 1996’dan bu yana ortala-
ma yirmi seks işçisi ile yaptığım yazışmalar ile İsveç medyasın-
da yayınlanan/yayımlanan seks işçileri ile yapılmış röportajlar-
dan oluşmaktadır.

Cinsel Hizmetlerin Satışı “İş” Değildir

Seks işçiliği İsveç’te resmi olarak “iş” kapsamında değerlendi-
rilmiyor. Aksine, toplumsal bir hastalık ve erkeğin kadına yö-
nelik şiddetinin bir ifadesi olarak algılanıyor. Cinsel hizmet 
sunan kadınlar, devlet tarafından korunmaya muhtaç kurban-
lar olarak düşünülmektedir. Ayrıca, erkek veya transgender 
seks işçilerinin varlığı çok az konuşuluyor. Daha iyi ve daha 
eşit bir toplum için, İsveç devleti fuhuşun ilga edilmesi gerek-
tiğini düşünmüş ve uygulamaya koymuştur. Bu yaklaşım, çok 
nadir şekilde sorgulanmaktadır.

Cinsel Hizmet Tedariğine Karşı Çıkarılan Yasa

Cinsel hizmetlerin tedariğine karşı yasa, kapalı alanlarda ve baş-
kalarıyla çalışmayı, başkalarının cinsel emeğinden faydalanmayı 
ve bu işin reklamını yapmayı yasadışı ilan etmiştir. Seks işçile-
ri yasayı ayrımcı bulmaktadırlar. Diğer işçiler ya da iş insanları 
gibi uygun çalışma ortamı, kollektif çalışma hakkı, reklam veya 
iş kurma hakkına sahip olmaları gerektiğini düşünmektedirler.

Bu yasa dolayısıyla, seks işçileri mekan kiralarken yalan söy-
lemek ya da fahiş fiyatlar ödemek zorunda kalıyorlar. Iki du-
rumda da, yakalanma riskiyle karşı karşıya kalmaktalar. Bu 
sebeplerle, bazı kadınlar kapalı mekanlar yerine caddelerde 
müşteri beklemekte ve bunu da utanç verici bulmaktalar.



117

Görüştüğüm kadınların çoğu beraber çalışmak arzusundalar. 
Bunu, güvenliği sağlamak ve birbirlerini desteklemek için bir 
zorunluluk olarak düşünmekteler. Böyle bir haktan mahrum 
kalmayı adaletsiz buluyor ve tek başlarına çalışınca korkuyorlar.

Cinsel Hizmet Alımına Karşı Çıkarılan Yasa

Cinsel hizmet alımını yasaklayan yasa seks işçileri tarafından 
ciddi şekilde eleştirilmektedir. Seks işçileri yasayı çelişkili, man-
tıksız ve ayrımcı buluyorlar. Ayrıca, yasa seks işçilerinin işlerini 
engellemekte ve onları stress ve tehlikeye maruz bırakmaktadır.

Görüştüğüm kadınlar, yasanın anlayışının kendilerine pek bir 
anlam ifade etmediğini belirtiyorlar. Politikacılar nasıl olur da 
müşterilerini cezalandırırken seks işçilerini koruduklarını öne 
sürebilirler ki? Yasanın etkisi seks işçileri için çoğunlukla olum-
suzdur. Bazıları, bazı müşteriler cezalandırılsa bile çoğunluğun 
cinsel hizmetleri satın almaya devam edeceğini  belirtmekteler.

Yeni yasanın sonucu olarak, seks işçileri müşterileri belirleme-
nin artık daha zor olduğunu söylüyorlar. Müşteriler de daha 
fazla stress ve korku yükleniyorlar; ayrıca dışarıda pazarlık daha 
hızlı bir şekilde yapılmak zorunda. Bu sebeple, seks işçilerinin 
zararlı bir müşteriye düşme ihtimali daha yüksek oluyor.

Diğer bir sonuç ise, seks işçilerinin artık kötü muamele yapan 
bir müşteriyi polise şikayet ederken daha endişeli olmasıdır.

Dışarıda çalışan seks işçilerinin sayısının azalması sebebiyle, 
kendi aralarında var olan önceki gayrıresmi haberleşme ağları 
zayıflamış durumda. Dolayısıyla, tehlikeli müşteriler hakkın-
da birbirlerini uyaramazken, geçmişte olduğu gibi birbirlerine 
destek sunamıyorlar.
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Daha az müşteri ve daha fazla rekabet olması sebebiyle, kadın-
lar bu yasanın sonucunda daha düşük ücretlere maruz kalıyor-
lar. Bu, kadınların daha fazla kazanç elde etmek adına güve-
nilir olmayan cinsel birlikteliklere yöneldikleri anlamına geli-
yor. Sonucunda da, enfeksiyon kapan kadınların sayısında ar-
tış olması beklenmektedir.

Dışarıda çalışan kadınlar, artık sokakların daha fazla güveni-
lir olmayan müşteri ile dolu olduğunu belirtiyorlar. “Kibar” 
müşterilerin yok olduğunu; yerine, parası az olan, şiddet içe-
ren cinsel birliktelikler isteyen ve aşağılayan müşterilerin et-
rafı sardığını, bunların prezervatif kullanmayı reddettiklerini 
belirtiyorlar. Daha az müşterinin kalması sebebiyle çoğu seks 
işçisi bu müşterileri kabul etmek zorunda kalıyor.

Toplumsal Muamele

Sıklıkla bahsedilen diğer haksızlık ise, politik kurumların ve 
toplumun seks işçilerine yönelik olumsuz tutumu. Görüştü-
ğüm bütün seks işçileri, toplumun kendilerini zayıf, kirli, zi-
hinsel açıdan sorunlu, ilaçlara ve alkole bağımlı olarak gör-
düklerini ve “kurban” imajıyla yaklaşıldıklarını belirttiler. Bü-
tün yasal zorluklarla beraber bu durum, seks işçilerinin kişisel 
kimliklerinin toplum tarafından bilinmesi gibi bir riski taşı-
maktadır; dolayısıyla bu kadınlar, aileleri, arkadaşları ve kom-
şularına yalan söylemek gibi birçok yönteme başvuruyorlar.

Seks işçileri, devlet tarafından kısıtlandıklarını ve saygı gör-
mediklerini belirtiyorlar. Vatandaş olarak haklarının ihlal 
edildiğini söylüyorlar. Çoğu, toplumun önemli bir kesimini 
oluşturduklarını ve ona hizmet edebileceklerini; fakat toplum-
dan dışlandıklarını belirtiyorlar. Ayrıca, seks işçileri diğer bü-
tün İsveç vatandaşlarına sağlanan refah devleti ayrıcalıkların-
dan da mahrum bırakılmaktadır.
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Seks işçileri hukuki değişikliklerle ilgili karar mekanizmala-
rından dışlandıklarını ve bunun demokrasiyle bağdaşmadığı-
nı belirtmektiyorlar.

Görüştüğüm çoğu seks işçisi, yaptıkları işin doğasında yanlış 
bir şeylerin olduğu, terapi görmeleri gerektiği ya da yeniden 
başka bir iş için eğitilmeleri gerektiği fikrini reddediyor. Res-
mi görüşün tersine, müşterilerinin değil devletin kurbanı ol-
duklarını belirtiyorlar. Bu durum, devletin onları sadece din-
lememesi, tehlikeli durumlara sokması ya da kriminal süreç-
lere maruz bırakması sebebiyle değil, ayrıca devletin, onlara 
kendi işlerinde karşılaştıkları adaletsizlik hakkında konuşma 
izin vermemesi ve kendi haklarını savunmak için organize ol-
malarını engellemesi sebebiyledir.

Sağlık Konuları

Seks işçileri hassas ve belirsiz finansal bir durum içinde yaşa-
mak zorundalar. Çoğu seks işçisi kadın vergi ödemediği için, 
emekli olduklarında ne olacağını kestiremiyorlar. Emeklilik 
maaşları düşük ve genellikle hayatlarına devam etmek için ye-
tersiz olmaktadır. Hastalandıklarında, çalışmak ya da önceden 
biriktirdikleri para üzerinden geçinmek zorundalar. Vergilen-
dirme ile ilgili yasal durum belirsiz ve şehirden şehire değiş-
mektedir. Bazı vergilendirme merciileri, seks işçilerinin vergi-
lendirmesini keyfi biçimde gerçekleştirmektedir.

Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber, çoğu seks işçisi 
duygusal stres altına girmiştir. Gelecek gelirleri ve yakalanma 
riskiyle beraber daha fazla endişe yaşıyorlar. Birçok rapor, kay-
gı, uyku problemi, konsantrasyon problemi ve ayrıca alkol ve 
uyuşturucu bağımlılığı gibi sağlık problemlerinde artış görül-
düğünü belgelemektedir.
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Ne İstiyorlar?

Yeni yasanın diğer ülkelere kıyasla İsveç’teki seks işçileri üze-
rindeki etkileri konusunda yalan söylediği düşünülen politika-
cılara karşı İsveçli seks işçileri kızgınlar. Diğer ülkelerin ben-
zer yasal modelleri adapte etmemeleri için güçlü şekilde onla-
rı uyarıyorlar.

İsveç’teki seks işçileri, Hollanda ve Almanya’daki fuhuşu dü-
zenleyen yasaya olumlu bakıyorlar. İsveç’te fuhuşun suç ol-
maktan çıkarılmasını ya da yasallaştırılmasını istiyorlar. Böy-
lece, seks işçileri için sendika ya da STK’ların yapacağı çalış-
malarla, kendileri üzerindeki toplumsal önyargının kaldırıla-
bileceği ve diğer vatandaşlarla eşit hak ve sorumluluklara ka-
vuşabileceklerini düşünüyorlar.

Resmi Raporlar

Görüşme yaptığım seks işçilerinin getirdiği eleştirilerin ben-
zerleri, cinsel hizmet alımına karşı çıkarılan yasanın yürürlü-
ğe girmesinden bu yana yayımlanmış üç raporda da dile geti-
rildi. Yasanın geçmesinden bir yıl sonra, Ulusal Suçu Önle-
me Komisyonu, yeni yasanın hayata geçirilmesi ve karşılaşılan 
problemler ile ilgili bir araştırma yaptı. Ulusal Sağlık ve Re-
fah Kurulu, aynı sene bir rapor yayımladı. Amaçları, fuhuşun 
yayılmasını belgelemekti. Ulusal Polis Kurulu da yeni yasanın 
ilk iki yılındaki pratik sonuçları ile ilgili bir rapor yayımladı. 
Amaçları, yasanın pratiğe geçirilmesi ve polisin fuhuş ile mü-
cadelesinde yeni yöntemler belirlemekti.

Bütün bu raporlar, dışarıda gerçekleşen fuhuşun yasanın yü-
rürlüğe girmesinden hemen sonra düştüğünü gösterdi. Buna 
rağmen, fuhuşun toplamda azaldığını gösteren herhangi bir 
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kanıt bulunamadı; aksine gizli fuhuşun arttığına dair ipuçla-
rı ortaya çıktı.

Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber ortaya çıkan sorun-
lar bu raporlarda ele alındı. Ulusal Polis Kurulu, sokakta ça-
lışan seks işçilerinin zor şartlarda olduğunu belirtti. Bunun, 
müşterilerin sayısının azalması, ücretlerin düşmesi ve rekabe-
tin artmasının sonucu olduğu belirtildi. Bu durum, daha faz-
la müşteri ile beraber olma zorunluluğu ve korunmasız cin-
sel hizmet tedariki ile sonuçlandı. Ulusal Sağlık ve Refah 
Kurulu’nun görüştüğü seks işçileri, müşterilerin daha kötü ve 
tehlikeli bir profil çizmeye başladığını ve kadınların bu müş-
terilere mecbur kaldığının altını çizmektedir.

Ayrıca, Ulusal Polis Kurulu, yeni yasanın tefecilerin yakalan-
masını da zorlaştırdığını belirtmektedir. Önceki davalarda, 
cinsel hizmet alımında bulunanların tefecilere karşı verdikleri 
ifadelerden yararlanılıyordu; fakat artık kendileri de birer suç-
lu kabul edilen müşteriler yardım etmek istemiyorlar. Ayrıca, 
Kurul’a gore seks işçileri yeni bir “arada kalma” durumu ya-
şamaktalar. Kadınların cinsel hizmet satışının suç teşkil etme-
mesi; fakat müşterilerin bu hizmeti satın almasının suça tabii 
olması yüzünden seks işçileri davalarda tanık konumuna yer-
leştirilebiliyor. Bu da kendilerini zor durumda bırakıyor.
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Seks İşçilerinin Yasal Korumaya Erişimde 
Yaşadıkları Sıkıntılar: Vaka Örnekleri

Av. Habibe Yılmaz Kayar

Bu yazı, mali kaynağı Avrupa Birliği tarafından sağlanan “Seks 
İşçileri ve Travesti ve Transeksüel Bireylerin İnsan Haklarının 
Desteklenmesi Projesi” kapsamında sunulan hukuki danış-
manlık ve doğrudan destek üzerinden oluşturulmuştur. Pro-
je, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ile Cinsel Yolla Bulaşan 
Hastalıkları Önleme Derneği ortaklığı ve İstanbul LGBTT 
Dayanışma Derneği işbirliği içerisinde yürütülmüştür.

Bugüne dek yürütülen tartışmalarda olduğu gibi, seks işçiliği 
konusu sadece ahlak tartışmalarının yürütülebileceği bir alan 
değildir, olmamalıdır. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, 
seks işçileri cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda en de-
zavantajlı risk gruplarından birini oluşturmaktadır. Aynı şe-
kilde, bu grup cinsel yolla bulaşan hastalıkları bulaştırma ko-
nusunda da en önemli kaynak olarak önümüze çıkmaktadır.  
Her iki risk birlikte değerlendirildiğinde, seks işçiliği konusu, 
önemli bir halk sağlığı konusu olarak önümüze çıkmaktadır.

Konunun önemli bir halk sağlığı konusu olması yanında, bel-
ki de daha derin etkilere sahip olması üzerinden, önemli bir 
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insan hakları konusu olduğunun da altını çizmekte fayda var-
dır. Toplumların seks işçilerine yönelik oluşturduğu mevzuat 
ve mevzuatların uygulanması, seks işçilerinin sağlıklı yaşama 
ve adalete erişim, kısacası insan haklarından yararlanma bi-
çimlerini önemli ölçüde belirlemektedir.

Seks işçiliğinin yasaklanmasını isteyen politikaların uygulan-
ması, seks işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarını olumsuz et-
kilemektedir. Seks işçileri yasadışı ve risk içeren koşullarda ça-
lışmaya zorlanmakta ve bunların sonucu olarak daha fazla sö-
mürülmekte ve şiddete uğramaktadırlar.  Yasal düzenleme ve 
uygulamalar sonucu seks işçileri, başka hiçbir alanda görülme-
yen şekilde, çok çeşitli alanlarda ve biçimlerde hak ihlaline ve 
ayrımcılığa maruz kalmakta, yasal güvencelerden diğer vatan-
daşlarla eşit şekilde yararlanamamaktadır. Soruna bu bakım-
dan yaklaşıldığında, seks işçiliği konusu çok önemli bir insan 
hakları sorunu olarak tanımlanmalıdır. Aynı şekilde, konu bir 
halk sağlığı ve insan hakları sorunu olarak tanımlanmadığı sü-
rece, başta HIV/AIDS olmak üzere cinsel yolla bulaşan enfek-
siyonların yayılımının engellenmesi mümkün değildir.

Yukarıda açıklanan yaklaşım ile travesti ve transeksüel birey-
lerin insan haklarının korunması amacıyla yürütülen proje ya-
salar ve uygulamaların bu alandaki insan hakları sorununun 
önemine ilişkin önemli gözlemler edinmemizi sağlamıştır. 
Proje kapsamındaki on iki aylık süre içerisinde, hukuki danış-
manlık kapsamında, yirmi bir seks işçisi ile yüz yüze görüşme-
ler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde, öncelikle yaşanan soru-
na ilişkin danışmanlık verilmiş olup aynı zamanda bu görüş-
meler yolu ile temel insan hakları konusunda da bilgilendir-
me yapılmıştır.

Konularına göre değerlendirme yapıldığında, başvurucuların 
5’i kolluk kuvvetlerinin şiddeti ve keyfi uygulamaları; 4’ü sos-
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yal güvenlik hakkından yararlanamama; 4’ü adalet mekaniz-
malarına ulaşamama ve iç hukuka etkin başvurunun olanak-
sızlığı; 3’ü sağlık kurumlarında tıbbi hata ve Hasta Hakları 
Yönetmeliği’ne aykırılık; 2’si sanık haklarından yararlanama-
ma; 2’si ekonomik şiddet ve 1’i aile içi ayrımcılık konuları 
hakkında danışmanlık hizmeti almıştır.

Kolluk 5 %23.8
Sosyal Güvenlik 4 %19.04
Adalet 4 %19.04
Sağlık Sistemi 3 %14.28
Yargı 2 %9.52
Ekonomik-Sosyal 2 %9.52
Aile Hayatı 1 %4.76

Proje kapsamında, aşağıdaki şekilde hak ihlali örnekleri ile 
karşılaşılmıştır:

1. A, sağlık sigortası için uzun zamandır prim ödemektedir ve 
cinsiyet değişikliği için mahkeme kararı almıştır. Kişi cin-
siyet değişikliği operasyonu için başvuru yaptığında, ken-
disine operasyonun sigorta kapsamında gerçekleştirileme-
yeceği belirtilmiştir. Başvurucu talebini yazılı olarak idare-
ye bildirmiştir ve altmış günlük cevap süresinin dolmasını 
beklemektedir. Olumsuz yanıt ya da yanıtsızlık halinde il-
gili idare mahkemesine başvurmayı planlamaktadır.

2. B, ses telleri ile ilgili bir operasyon için özel bir hastaneye 
başvurmuş, operasyon sonrası ileri derecede ses kaybı ger-
çekleşmiştir. Mağdur, başvurularda yararlanmak için has-
ta dosyasının onaylı bir örneğinin tarafına verilmesi için 
yazılı başvuru yaptığında dilekçesi kayda dahi alınmamış-
tır. Mağdur, manevi tazminat davası açmak için gerekli 
harcı maddi zorluklar sebebi ile ödeyememektedir.
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3. C, fuhuş için yer temin etme suçlaması ile yargılanmış ve 
hakkında bir yıl sekiz ay hapis ve 80 TL adli para ceza-
sı hükmü verilmiştir. TCK’nın 231. Maddesi gereği hük-
mün açıklanması geri bırakılmıştır. İtiraz edilmediği için 
karar kesinleşmiştir. Yargılama sırasında bir avukatın hu-
kuki yardımından yararlanma hakkı mağdura hatırlatıl-
mamış ve kişi savunma hakkını kullanamamıştır. 

4. D, cinsel kimliği sebebi ile sürekli şekilde ayrımcılığa uğ-
ramaktadır. En son, mağdurun annesi hayatını kaybetti-
ğinde, kardeşleri ile birlikte kendilerine miras kalan ko-
nut üzerinde anlaşmazlık ortaya çıkmış ve diğer kardeşleri 
mağdurun cinsel kimliği sebebi ile kendisine mirastan pay 
vermek istememiştir.

5. E, kolluk kuvvetlerinin kendilerine sürekli olarak keyfi 
muamele uyguladığından yakınmıştır. En son kolluk kuv-
vetleri E’nin arkadaşlarını ağır şekilde darp etmiş, mağ-
durlar şikâyet ve rapor alma haklarını kullanamamışlardır.

6. F, seks işçisidir. Bir araçta müşteri ile birlikteyken, üzerin-
de eşofman olan ve kimliğinde fotoğraf olmayan biri ara-
cını kenara çekmiş ve polis olduğunu söyleyip danışanın 
kendi aracına binmesini istemiştir. Danışan can güvenli-
ği konusunda ciddi risk yaşamış ve birçok çabadan sonra 
olay yerinden uzaklaşabilmiştir.

7. G, isminin sürekli sorun yarattığını, görünümü ile adının 
uyumlu olmadığını, üniseks bir ad değişikliği yapmak is-
tediğini bildirmiştir. Danışana adli yardım sistemi açık-
lanmış, ancak danışan ayrımcılık yaşayacağı kaygısı ile ba-
roya başvurmamıştır.

8. H, kolluk kuvvetleri tarafından keyfi para cezalarına ma-
ruz kalmış ve ödeyememe sebebi ile para cezaları hapse 
çevrilmiştir.

9. I, bir turistik kent içerisinde polis ve jandarma tarafından 
sürekli engellenmiş ve baskıya maruz kalmıştır.

10. J, HIV taşıyıcısı olması sebebi ile yeşil kart almış ve süre-
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si dolmuştur. Kartı yenileme talebi koşullar aynı olduğu 
halde sebep gösterilmeden reddedilmiştir.

11. K, maddi güçlük çektiği için faizle para veren birine borç-
lanmış ve senet imzalamıştır. Borcunu taksitler halinde 
alacaklıya ödemesine rağmen senet, icra takibine konu 
edilmiştir.

12. L, polis tarafından açık alanda ve aydınlıkta kurşunlan-
mıştır. Saldırgan polis ifadesinde, mağdurun kaçtığını, bu 
sırada çantasından bir şey çıkardığını, bunu silah sandığı 
için kendi silahını çıkarıp tetiğine bastığını, kovalama sı-
rasında ayağının takıldığını ve bu sırada silahın ateşlendi-
ğini ve yaralamanın gerçekleştiğini savunmuştur. 

Tanıklar failin beyanını yalanlamıştır. Mağdur ön taraftan 
kurşunlanmıştır ve halen bir kurşun vücudundadır. Fail 
hakkında ilgili Asliye Ceza Mahkemesi’nde yaralama suç-
lamasıyla dava açılmıştır. Davanın ilk duruşması görül-
müş, sanık duruşmaya gelmemiştir. Yaralamanın hayati 
tehlike oluşturmasına rağmen, savcı ve mahkemece tutuk-
lamaya gerek görülmemiştir. Duruşmada mağdurun avu-
katları oturumun kapalı yapılmasını ve dosyanın kamuya 
kapatılmasını, kişisel hayatın gizliliği ilkesine dayanarak 
talep etmişlerdir. Hakim, kapalılık kararının sadece genel 
ahlak ve kamu düzeni gerekliliği üzerinden verilebileceği-
ni, kanunda özel hayatın gizliliği ile ilgili bir kararın yazıl-
madığını söyleyerek talebi reddetmiştir.

Savunma, özel hayatın korunması hakkının Avru-
pa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alındı-
ğını, Anayasa’nın 90. Maddesi gereğince Sözleşme’nin 
iç hukuk halini aldığını ve kanunla çatışma durumunda 
Sözleşme’nin doğrudan uygulanacağını, benzer içeriğe sa-
hip Z. v Finlandiya kararının olduğunu belirtmişse de, dik-
kate alınmamıştır ve hâkim Sözleşme’nin delil olarak dos-
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yaya sunulmasını talep etmiştir. Buna karşılık savunma da, 
Sözleşme’nin bir delil değil, doğrudan bir hukuk kuralı ol-
duğunu belirtmiştir. Duruşma ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Yukarıdaki vakalar ve bu vakalar sonrasındaki gelişmeler göz 
önünde bulundurulduğunda; aşağıdaki şekilde gözlemlere sa-
hip olmaktayız:

1. Danışanlar hukuki sorunlarda bir avukata başvurmak için 
mali olanaklardan yoksundur. Ücretsiz avukat atanması 
için ise ayrımcılık kaygısı ile baro adli yardım bürosuna 
başvurulmamaktadır.

2. Bir suçun mağduru ya da şüphelisi olan danışanlar, ka-
rakolda bir avukattan hukuki destek alamamaktadırlar. 
Oysa, yasa gereği, talep halinde şüpheli ya da mağdur 
için baro tarafından avukat ataması yapılmakta, bu ola-
nak ceza davası yargılanması sırasında da geçerliliğini ko-
rumaktadır.

3. Danışanların hiçbiri soruşturma ya da kovuşturma evrele-
rinde bir avukatın hukuki yardımından yararlanamamış-
tır.  Sebep, genellikle mağdurlara bu konuda kolluk tara-
fından bir hatırlatma yapılmaması, nadiren de ayrımcı-
lık görülebileceği kaygısıyla bu yönde bir başvuru yapıl-
mıyor oluşudur.

4. Danışanlar, kendileri için danışma hizmeti veren oluşum-
lardan destek almak eğilimindedirler.

5. Danışanlar sadece bilgilendirme değil, aynı zamanda dava 
takibi yapacak ve konu hakkında bilgi ve duyarlılığı olan 
avukatlardan destek almak eğilimindedirler.

Yukarıda sıralanan sorun alanları ve bu sorun alanları üzerin-
den tespit edilen gözlemleri akılda tutarak şu şekilde önerile-
rin, mağdurların adalete erişim ve haklarını koruma noktala-
rında kendilerine yardımcı olabileceği söylenebilir:
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1. Danışanlara destek verecek özelleşmiş ve sürekli olarak 
hizmet verecek hukuk danışma merkezlerinin oluşturul-
masına ihtiyaç vardır. Uzun vadede baro adli yardım ser-
visleri ve CMK bürosu konu ile ilgili uzmanlaşmış bir 
oluşuma gitmelidir.

2. Karakollar ve mahkemelerde avukat hakkı danışanın anla-
yabileceği bir dille hatırlatılmalı ve hakkın fiilen kullanıl-
ması için gerekli mekanizmalar oluşturulmalıdır.

3. Kamusal alanda seks işçiliği statüsü sebebi ile damgalama-
yı ve ayrımcılığı azaltmak için tedbirler alınmalıdır.

4. Yasalar, çalışanların seks işçiliği sebebi ile ayrımcılığı ön-
leyecek ve haklarını güvence altına alacak şekilde tasarlan-
malıdır.

5. Ayrımcılığa karşı olarak hazırlanmış olan genel yasalar, 
kişilerin ve grupların korunabilmeleri yönünde tasarlanıp 
düzenlenmeli ve hak ihlalinden korunma, gerektiğinde 
adalet mekanizmalarına ulaşma konusunda caydırıcı olan 
sebepler ortadan kaldırılmalıdır.

6. Hak ihlali sürecinde hızlı ve etkin yasal yol olanağı ye-
tersiz olduğundan, sivil toplum kuruluşlarının seks işçile-
rinin mağdur oldukları durumlarda dava açabilmeleri ve 
müdahil olabilmeleri mümkün olmalıdır.

7. Ayrımcılık karşıtı ve koruyucu yasalar, HIV enfeksiyonu 
ve HIV/AIDS’in yıkıcı etkileri karşısındaki savunmasız-
lıklarını ve insan hakları ihlallerini engelleyecek şekilde 
düzenlenmelidir.

8. Hukuk ve ceza yargılamasında genel olarak tıbbi bilgile-
rin, özel olarak da seks işçiliği statüsünün başkalarınca öğ-
renilmesini engelleyen bir mekanizma oluşturulmalıdır.

9. Duruşmaların, seks işçiliği statüsünün başkalarınca öğre-
nilmesini engelleyecek biçimde kapalı yapılması için ge-
rekli mekanizmalar oluşturulmalıdır.

10. Seks işçilerinin adalete ulaşmasında caydırıcı etki oluştu-
ran kimliğinin ifşasının engellenmesi ve başvuru ile karar-
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da kişinin açık kimliğinin kapatılması ve kodlanması ko-
nusunda gerekli mekanizma kurulmalıdır.

11. Bireylere ait seks işçiliği statüsü ile alakalı bilgiler, korun-
ması mecburi olan kişisel veri konusunun kapsamına da-
hil edilmelidir. 

12. Bireylerin seks işçiliği ile ilgili olan verilerinin izinsiz şe-
kilde kullanılması ve/veya duyurulması konusunda yasal 
düzeleme yapılmalıdır.

13. Seks işçileri ve hak ihlalleri ile ilişkili hukuki konularda 
uzmanlığın gelişmesi ve koruma için mahkemeler dışında 
ilgili şikayet birimleri ve insan hakları komisyonları gibi 
diğer mekanizmalar oluşturulmalıdır.

14. Seks işçilerinin, enfeksiyondan ve HIV/AIDS’ten korun-
malarını sağlayacak bilgi ve araçlara erişimlerinin sağlan-
ması için çalışmalar yapılmalıdır.

15. Sosyal güvenceden yoksun seks işçilerinin tedavi 
imkânlarına ulaşmaları için çalışmalar yapılmalıdır.

16. HIV/AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkları önle-
me, danışmanlık, test, bakım ve tedavi (ya da yönlendir-
me) hizmetleri sunacak kapasitedeki kapsamlı cinsel sağ-
lık ve doğurganlık sağlığı hizmetlerinin, seks işçileri için 
erişilebilir olması için çalışmalar yapılmalıdır.
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Pye Jacobbson, Gül İttifakı İsveç

“Birleşik Krallık’ta Seks İşçilerinin Öz Örgütlenmesi Örneği: 
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Bir Seks İşçileri Hakları 
Savunucusundan İtiraflar

Pye Jacobbson

Aktivizm hayatıma ilk olarak LGBT hakları üzerinden baş-
ladım ve yapmaya çalıştığım her şey diğer herkes gibi oldu-
ğumuzu kanıtlamak ile ilgiliydi. Başlangıçta, kimsenin beni 
olduğum gibi kabul etmemesini anlayamıyordum. Biseksü-
el bir kadın olarak, zihnini berraklaştırması gereken biri ola-
rak görünmekteydim. Eşcinsellik dünyasında ise bir “turist” 
gibi algılanıyordum; duygusal olandansa cinsel tarafını keşfet-
mek üzere dolaşan. Bir şeyler, uzun saç, yüksek topuk ya da 
uzun tırnak sahibi olduğumda değişmedi. O dönemler, lezbi-
yenlerin kargo pantolon ve kısa saç sahibi olduğu ya da New 
York’ta yaşadığı dönemlerdi. 

1988 yılında Portekiz’e taşındım ve HIV hareketine hızlı bir 
şekilde dahil oldum. O dönem  hala “her ölen gey ya da uyuş-
turucu kullanıcısı değildir, “ söylemi yaygındı. Bütün med-
ya kampanyası anaakımlaşmıştı ve en çok risk altında bulu-
nan gruplar neredeyse unutulmuştu. Dört arkadaşımızı kay-
bettikten sonra, benim de içinde bulunduğum grup, “nor-
mal” olmayı bırakıp arkadaşlarımızın hayatlarını dans ede-
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rek, pembe derili botlar giyerek ve “yaşayacağım” diyerek ya-
şamaya başladık. 

1990’ların ortalarına doğru, seks işçileri hareketi içerisinde yer 
almaya başladım. Yine, aynı şekilde, “normallik” kaygısı içeri-
sinde buldum kendimi. “Neredeyse hiçkimse sokakta çalışmı-
yor, seks endüstrisi içerisindeki herkes uyuşturucu kullanıcısı 
değildir, bizler gerçekten normaliz…”  Normallik için o kadar 
çok çaba harcadık ki, birçok insanı dışlamaya başladık. Nor-
mal olmaya gayret ederken, neden en başında aktivist olduğu-
muzu unutur hale geldik.

Beş yaşındayken Curtis’e aşıktım. Sanırım Curtis bana hiçbir 
zaman aşık olmadı, çünkü kendisinden otuz yaş büyük olan ve 
ebeveynlerimin dostu Lena ile evlenmişti. Curtis, kendi kuşa-
ğının bir kahramanı idi; Amerika’daki siyahilere karşı ayrımcı-
lığa karşı mücadele eden Siyah Panterler adlı grubun da lider-
lerinden bir tanesiydi. Benim için Curtis, benle ilgilenen, İn-
gilizce konuşan ve bana yetişkinmişim gibi davranan yakışıklı 
siyahi bir erkekti. Bu durumu seviyordum. Ondan sonar ona 
takıldım. Ne zaman bir adaletsizlik görsem değiştirmek iste-
dim; bütün savaşlar benim savaşlarımdı ve bütün adaletsiz-
likler değiştirmem için bana aitti. Ancak bir şekilde bu yolda 
kayboldum, Curtis ile ilgili güzel olan şeyin bir beyaz olmaya 
çalışmaktansa kendisinin bir siyahi olarak sahip olduğu gurur 
olduğunu unuttum.

2001 gibi, İsveç’te seks işçilerinin sorunları üzerine bir örgüt 
kurmaya çalıştığımızda, bütün çabamız herkes gibi olduğu-
muzu kanıtlamak üzerineydi. Yanıldık. Karşılaştığımız her za-
man, seks işçiliğinin ne anlama geldiği, seks işçisinin kim ol-
duğu ve etrafında birleşebileceğimiz ortaklıklar ile ilgili argü-
manlardı. Bütün bu süreç, kişilerin “Konuşmaya hakkın yok, 
sen hiçbir zaman bir arabanın arka koltuğunda seks yapma-
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dın!” şeklindeki gereksiz ve garip tartışmaları ile sonuçlandı. 
Birkaç yıl sonra kendimi yine, hemen hemen aynı tartışmala-
rın yapıldığı uluslararası bir komitede buldum.

Birkaç yıl sonra, bir çalışma arkadaşım öldü. Gina kendi da-
iresinde yalnızken öldü, öldüğü dört gün sonra fark edildi. 
Onu asıl öldüren, teşhis edilemeyen ve zatürreye yol açan 
AIDS idi; ancak bütün samimiyetimle söylüyorum, bence bu 
ölümün en büyük sorumlusu izolasyon ve yalnızlık idi. 27 ya-
şında biri başka nasıl olur da evde yalnız başına ölür ve kimse 
onun öldüğünü dört gün fark etmez.Ama Gina “normal” de-
ğildi, mutsuzdu, hapları yutuyor ve umursamaz şekilde dav-
ranıyordu. Çok fazlaydı, çok gürültülüydü ve eğer en önlerde 
olmak istiyor ve diğerleri gibi görünmek istiyorsan yapmaman 
gereken çok fazla şey yapmıştı. Birkaç defa beni sarhoşken ara-
dı ve sonrasında cevaplamayı bıraktım. Bir sure sonra aramayı 
kesti. Sonrasında zaten hiç aramadı.

Üç yıl once, İsveç’te yeniden bir seks işçileri örgütü kurmaya 
çaba harcadık. Bu defa, herkes için yer ayırmaya çalıştık. Bü-
tün cinsellikler, cinsiyet kimlikleri ve her çeşit seks işçisi; cad-
dede seks işçiliği yapmaktan, uyuşturucu kullanımına, sömü-
rüden mutsuzluğa kadar her şeyden bahsettiğimizden emin 
olarak. Hepimizin farklı sorunları olduğunu; ancak bu fark-
lara rağmen bir şeyleri ortaklaşarak çözebileceğimizi fark et-
tik. Seks işçiliği ile ilişkisi olabilecek ve kesişen her örgüt ilea 
ğ oluşturmaya başladık: uyuşturucu kullananlar birliği, LGBT 
örgütü, evsizler örgütü, önceden cezaevinde olanlar örgütü. 
Bu defa doğrusunu yapabildik, bu defa herkes için örgütte yer 
vardı. Birkaç ay içerisinde, ne kadar çok seks işçisinin üye ol-
mak istediğini gördüğümüzde çok fazla etkilenmiştik. Örgü-
tün ilk transgender üyesi bir toplantıya geldğinde herkes ga-
ripsemişti, ilk erkek seks işçisi geldiğinde herkes gülümsemiş 
ve birbirini arayarak bunun ne kadar da iyi bir haber olabile-
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ceğine dair konuşmuştu. Göçmen seks işçileri çatımız altında 
bize katıldığını daha fazla gururlandık. Her marjinalize olmuş 
grubun üyesi bizimle çalışmak istediğinde, damgalanma kor-
kusuna kapılmaktansa aramıza aldık.

Gina ve Curtis neden aktivist olduğumu bana ömür boyu ha-
tırlatacaklar. Aktivizm, gururlu olmak ile, dayanışma göster-
mek ile ve akranlarınızın başına gelen adaletsizliklerin farkın-
da olmak ile ilgili bir şey. Bununla birlikte, “normal” olmak, 
her ne demekse, ile ilgisi yok aktivizmin. Beş yaşındaki hali-
mi düşünüyorum, Curtis’e aşık olduğum zamanları ve gurur-
lanıyorum. Ondan öğrendiğim her şeyin şimdi bir anlamı var. 
Sonunda onu anladım. Herkes için bir yerin olduğu mekanı 
yaratmak ve herkesin gerçekten özgür olabileceği bir yer ol-
masını sağlamak. Ben ve arkadaşlarım, olduğumuz her şeyi sa-
hiplenmemiz gerektiğini, bütün farklılıkları ile, olabileceğimiz 
her şeyi olmak ve kişiler veya örgüt olarak en üst potansiyeli-
mize ulaşmak için biliyoruz. Herkes gibi olamayız, “normal” 
olamayız, ama belki de bu durumun güzel tarafı da budur.
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Birleşik Krallık’ta Seks İşçilerinin Öz-Örgütlenmesi: 
Londra Seks İşçileri Açık Üniversitesi Örneği

Luca Darkholme

Adım Luca Darkholme. Birçok ülkede ve seks endüstrisinin 
birçok alanında çalışmış olan bir seks işçisiyim. Fransa, Birle-
şik Krallık, İtalya, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada 
ve İsrail’de escort/rentboy, profesyonel seks partnerliği, erotik 
masör, cam modeli, porno oyuncusu olarak çalıştım. Seks iş-
çiliğine yönelik farklı tavırların ve suçlulaştırma seviyelerinin 
çalışma koşullarımızı, damgalanma süreçlerimizi ve seks işçisi 
olarak yaşamlarımızı nasıl etkilediğinin tanığı oldum.

Burada, Londra Açık Seks İşçileri Üniversitesi ile başardığı-
mız işten bahsedeceğim. Öncelikle seks işçiliği ile ilgili Birle-
şik Krallık ve özellikle Londra’daki durumdan bahsetmek is-
tiyorum. Bu bölgede seks satımı suç değildir; ancak seks en-
düstrisinin birçok boyutunu suç sayan birçok yasa mevcuttur. 
Seks işçiliğine azmettirme, genelev işletme, bir başkasının ça-
lışması üzerinden kar elde etmek yasadışıdır. Birçok işletilen 
ev ve küçük genelevler polis tarafından hoşgörülse de, özellik-
le caddelerde çalışan seks işçilerinin hayatları ciddi risk altın-
dadır. Son iki yıl içerisinde Birleşik Krallık’ta beş seks işçisi öl-
dürülmüştür ve bunlardan iki tanesi transgender bireylerdir.
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Londra’da, İngiliz Fahişeler Kolektifi, GMB Yetişkin Eğlence 
Birimi, Uluslararası Seks İşçileri Sendikası Birimi ve X-Talk 
gibi değişik seks işçileri örgütleri faaliyet yürütmektedir. Bu 
gruplar, seks işçilerini yasal konularda desteklemek, hüküme-
te yönelik lobicilik ve göçmen seks işçilerine İngilizce öğret-
mek konularında son derece aktiftirler. X-Talk 2010’da İnsan 
Hakları, Seks İşçiliği ve İnsan Ticareti Engeli başlıklı bir rapor 
yayımlayarak, seks işçilerinin haklarına yönelik ihlallerin de-
ğerlendirilmesi için önemli bir araç sunmuştur.

Londra Seks İşçileri Açık Üniversitesi fikri, biri halen diğe-
ri eski bir seks işçisi olan iki arkadaşın, seks işçilerine işleri dı-
şında sosyalleşmek, bir araya gelmek ve bilgilerini paylaşmak 
konusunda ne kadar az yer ve zaman kaldığı konusunda dü-
şünmeleri ile ortaya çıktı. Amacımız, seks işçilerini, aktivist-
leri, akademisyenleri, sanatçıları, toplum çalışanları ve geniş 
kamuoyunu bir araya getirecek etkinlikler dizisi yaratmaktı.  
Atölyeler kapsamında sunulan kuramsal ve pratik içerik dı-
şında, seks işçilerinin sosyalleşmesi, tartışması ve güçlenmesi 
amacıyla zaman ve mekan yaratmak istedik. Seks endüstrisin-
de çalışan arkadaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaştık, fikrin yayıl-
ması sağlandı ve bir sure sonar talep edenler atölyeler düzenle-
meye, videolar göndermeye ve performanslar gerçekleştirmeye 
başladılar. Bir yıllık planlama ve hiçbir fon kaynağı olmadan, 
Seks İşçileri Açık Üniversitesi şu dört tema çerçevesinde şekil-
lendi: aktivizm, beceri paylaşımı, akademi ve sanat, yaratıcılık 
ve kutlama. Üniversites çalışmalarının haftada beş gün, şehrin 
farklı mekanlarında gerçekleştirilmesi kararı aldık.

Ilk hafta etkinlikleri bir Salı günü, X-Talk ile birlikte organize 
edilen bir cadde protestosu ile başladı. İngiliz Fahişeler Kolek-
tifi üyeleri ve diğer seks işçileri, Londra’nın en kalabalık me-
kanlarından olan Picadilly Circus’taki Eros Heykeli’nin altın-
da toplanarak seks işçilerinin hakları için eylem gerçekleştirdi-
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ler. Seks işçileri ana caddeye, ellerindeki “Seks İşçileri İnsan Ti-
caretini [Trafficking] Durduruyorlar” yazılı pankart ile, insan 
ticareti karşıtı ikiyüzlü söylemleri ve seks işçiliğini suç haline 
getiren önlemleri ortaya çıkarmak için amacıyla indiler. Birle-
şik Krallık’ta,  Poppy Projesi gibi gruplar “fuhuş için insane ti-
careti mağduru olan kişilere konaklama ve başka destekler ver-
mek amacı ile” milyonlarca sterlin para almaktadır. Üzücü şe-
kilde,  bu paranın bir kısmı seks işçiliğinin tümden yok edil-
mesi amacıyla ideolojik bir gündeme ayrılmaktadır. Proje kap-
samında, seks endüstrisi ile ilgili, yanlış istatistikler ve kabul 
edilemeyecek bir ideoloji ile mitlere sahip raporlar bastırılmış-
tır. Bu raporlar sonucunda, polis daha fazla eve ve genelevlere 
baskınlar düzenlemiş ve başta göçmen seks işçileri olmak üze-
re, seks işçileri le polis arasındaki ilişkiyi daha fazla bozmuştur.

1 Nisan 2011’de, Queen Mary Üniversitesi’nde, Almanya, 
Yeni Zelanda, Danimarka ve Kosta Rika’daki durumu sunan 
seks işçileri ve akademisyenlerin konuşmaları ve videolarından 
oluşan bir akşam düzenledik. Feminist Fightback’ten bir fe-
minist aktivistleri dinledik ve Mathilde Bouvard “Avrupa’nın 
Fahişeleri” başlıklı ve seks işçisi kadın ve erkeklerin fotoğrafla-
rından oluşan sergisini sundu.

3 - 5 Nisan 2011’de, Whitechapel’deki Londra Eylem Kay-
nakları Merkezi’nde toplandık. Mathilde Bouvard tarafından 
çekilen seks işçilerinin siyah – beyaz portreleri toplum merke-
zinin duvarlarını çevreliyordu. O an bize, daha geniş bir top-
luluğun üyeleri olduğumuz hissini yaşattı.

Haftasonu, hem seks işçilerinin kendileri hem de destekçimiz 
olan bazı psikolog, fiziksel korunma uzmanları veya akade-
misyenler tarafından organize edilen birçok kuramsal ve pra-
tik atölyeler ile geçti. Bu atölyelerin konuları arasında şu baş-
lıklar bulunuyordu: erotik dans, müşterilerle duygusal sınır-
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lar, profesyonel itaatkarlık [cinsel fantezi olarak], yeni gelen-
ler için ipuçları, öz korunma, feminist ilgacı argüman, porno 
endüstrisi ve daha güvenli seks, cinsel şiddet ve tedavi, kim-
lik ve adsızlık.

Haftasonu, Doğu Londra’daki RampART toplum merke-
zinde DJ’ler ve seks işçileri tarafından gerçekleştirilen perfor-
manslar ile bitti.

Bütün bu etkinlik haftası, bütün organizatörler ve katılımcı-
lar için güçlü bir zaman dilimi idi. Atölyelerin ve tartışmala-
rın kültürel, kuramsal ve pratik boyutlarının yanında, diğer 
seks işçileri ile bir hafta boyunca beraber olmak, etkinliği dü-
zenlemek ve kendi hayatlarımız ile işlerimizi tartışabiliyor ol-
mak son derece güçlendiriciydi. Bazı zamanlar, arkadaşlarımı-
za ya da ailelerimize, dışlanma ya da reddedilme korkusu ile 
yalan söylemek zorunda kalıyoruz. Bizim bu gizlilik ihtiyacı-
mız genellikle damgalanma süreçlerimizi yeniden güçlendiri-
yor. Seks İşçileri Açık Üniversitesi gibi etkinlikler bu izolasyo-
nu kırıyor ve bizi güçlendiriyor; hem bireyler olarak hem de 
bir topluluk ve hareket olarak.

Bundan sonraki dönem için, 12 – 16 Ekim 2011’de seks iş-
çileri aktivistleri için medya eğitimi, şiddete karşı stratejiler, 
profesyonel makyaj, erotic masaj, seks işçileri hareketinin tari-
hi gibi atölye başlıklarını içerecek olan ikinci Seks İşçileri Açık 
Üniversitesi’ni organize etmeyi planlıyoruz. Yerel seks işçile-
ri aktivistleri, akademisyenler, toplum işçileri ve destekçiler-
le birlikte uluslararası konuşmacıları da ağırlayabişlecek olma-
mız bizleri mutlu etmektedir.

Grup olarak, diğer yapmayı planladığımız organizasyon, Seks 
İşçileri Film Festivali’dir. Bu festival kapsamında, Birleşik 
Krallık, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Malezya, Brezil-
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ya gibi ülkelerden gelecek videoları Avrupa çapında gösterime 
sunmak istiyoruz. Bu videoların önemli bir bölümü, seks işçi-
lerinin dünya çapında tanınmak ve haklarını elde etmek ama-
cıyla gerçekleştirdikleri mücadeleyi konu edinmektedir.

Seks işçiliği karşıtı feministler tarafından gerçekleştirdiğimiz 
bu etkinlikler ile ilgili gelen en baştaki eleştiri seks işçiliğini 
“daha çekici hale getirdiğimiz”dir.  Bir araya geliyor oluşumuz, 
deneyimlerimizi, mağdur dilini kullanmadan paylaşıyor olu-
şumuz, bizi suçlamaları için yeterli sebep olmaktadır. Ne za-
man bir seks işçisi kendi hayatı ve seks işçiliğinden, utanç, ta-
ciz, şiddet, bağımlılık ya da çaresizlik temalarına vurgu yapma-
dan konuşursa, kendisinin sesi seks endüstrisini “çekici hale ge-
tirmek” iddiası ile kesilmektedir. Seks İşçileri Açık Üniversite-
si üyeleri şiddet ve damgalanmanın seks işçiliğine birebir bağ-
lı oludğuna inanmamaktadır. Inandığımız şey, “fahişefobik” 
mantık ve suçlulaştırmanın seks işçileri için güvenliksiz alanlar 
oluşturduğudur. Aynı şekilde, bizleri susturma pratiğinin bir 
çeşit şiddet olduğuna inanıyoruz. Söylediklerimizin dinlenme-
sini talep ediyoruz. Birçoğumuz için seks işçiliği bir seçimdir. 
Saygı, işçi hakları ve insan haklarımızı talep ediyoruz.



142



143

Transgender Kadın Seks İşçileri 
Haklarını Talep Ediyorlar

Khartini Slamah

Uzun yıllardan beri, UNAIDS transgender kadınları MSM 
[erkeklerle seks yapan erkekler] kategorisi altına yerleştirerek, 
Asya-Pasifik ülkelerinde yaşayan transgender kadınlar arasın-
da huzursuzluk yaratmıştır. Transgender kadınların çoğu, “biz 
erkek değiliz, biz kadınız” diyerek, MSM kategorisi altına yer-
leştirilmememiz gerektiğiniz belirtmektedirler.

Çoğu kişi, transgender kadınların güzel olduğunu, uzun saça 
sahip olduğunu ve birçok transgender kadının hayal ettiği 
gibi büyük göğüslere sahip olduğunu düşünmektedir. Fakat 
bu doğru değildir. Transgender kadınların çoğu güzel olma-
yabilir, göğüsleri de olmayabilir veya uzun saç sahibi değildir; 
daha da önemlisi çoğu eğitimsiz, fakir olabilir. Bununla bir-
likte, kamu kurumlarında çalışan ve dolayısı ile “erkek” gibi 
davranıp saçlarını kestiren; ail eve arkadaşlarından, ayrımcı-
lıkla karşılaşmak korkusu ile, kendi cinsiyet kimliklerini gizle-
yen birçok transgender kadın bulunmaktadır.

Damgalanma ve ayrımcılık, seks işçilerinin çok büyük kesi-
minin seks işçiliği yapması ile sonuçlanmaktadır. Asya-Pasifik 
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coğrafyasında, transgender kadınların %60-70 oranında seks 
işçiliği yaptıları tahmin edilmektedir. Transgender kadınlar, 
cinsiyet kimlikleri ve fiziksel görüntüleri sebepleri ile iş bul-
makta zorlanmaktadırlar. Eğitimde karşılaşılan ayrımcılık, fir-
ma sahiplerinin kend pragmatik ayrımcı tutumları onları ih-
tihdam alanının dışında bırakmaktadır.

Aynı şekilde, transgender kadınlar yüksek oranda damgalan-
ma pratikleri ile karşılaşmaktadırlar. Bu durum ülkeden ülke-
ye değişmekle birlikte; genelde kendi transgender kimlikleri, 
seks işçisi statüleri, uyuşturucu kullanımları veya HIV pozitif 
durumları sebebiyle gerçekleşebilmektedir.

Seks işçilerinin yukarıda kısaca değinilen sorunları ile birlik-
te, toplumların seks konusunu bir tabu olarak benimsemele-
ri, okullarda cinsellik eğitiminin verilmemesi, kültürel ve dini 
etkilerin baskınlığı gibi faktörler damgalanma ve ayrımcılığı 
güçlendirmektedir.

Birçok transgender kadın seks işçisi, seks işçiliğinin bir işçilik 
biçimi olduğuna inanmaktadır. Bununla birlikte, transgender 
kadın seks işçilerinin muhattap oldukları konu başlıklarının, 
kimi ortaklıklar ile birlikte, kadın ve erkek seks işçilerinin so-
runlarından farklı olduğuna inanmaktadırlar.

Transgender kadın seks işçileri, hayatları boyunca sürekli ve 
tekrarlayan şeilde ayrımcılık ve şiddet riski ile karşılaşmakta-
dırlar. Bu durumu güçlendiren faktörler, yasal korumanın ek-
sikliği, eksik/yetersiz yasal düzenlemeler veya hükümetlerin 
seks işçileri ile talep sorunlarını tanımamalarıdır. Transgen-
der kadınlar hükümetler tarafından tanınmadıkları için, sos-
yal güvenceleri olmamakta, barınma sorunları yaşamaktadır-
lar. Aynı şekilde, transgender kadınlar cinsiyet kimlikleri se-
bebiyle hükümet kurumları tarafından ayrımcılığa maruz kal-
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maktadırlar; talep ettikleri belgelere bir türlü sahip olama-
maktadırlar. Bu durum, onların ihtiyacını duydukları hizmet-
lere erişimlerini sınırlamaktadır. Bazı transgender kadınların 
kimlik kartları bile yoktur.

Transgender kadın seks işçileri, sürekli biçimde fiziksel ve psi-
kolojik şiddete maruz bırakılmaktadır. Failler genellikle, müşte-
riler, paramiliter ve/veya radikal gruplar ve devletin kendi silahlı 
kuvvetleri yani polis veya askerdir. Bu gruptaki seks işçilerinin 
evleri sürekli basılmakta, para cezalarına çarptırılmaktadırlar.

Asya-Pasifik bölgesindeki durum ile ilgili olarak bir iki örnek 
verilebilir. Fiji’de, Askeri Kanun’a gore, asker istediği yerlere 
baskın düzenleyebilmektedir. Bunu yaparken fiziksel ve psi-
kolojik taciz yüksek seviyede gerçekleşmektedir. Bu gerçekle 
birlikte denebilir ki, Fiji’de ne bir anayasa ne de insan hakla-
rına dayalı bir system mevcuttur. Askeri kuvvetler tarafından 
yakalanan transgender kadın seks işçileri öldürülerek denize 
atılmakta ve eşyaları bu güçler tarafından gasp edilmektedir.

Asya-Pasifik’teki birçok Müslüman ülkede, şeriat kanunla-
rı transgender kadınlar üzerinde baskı kurmaktadır. Mesela 
Malezya’da, transgender kadınlar kadın kıyafeti giyememekte-
dir; çünkü giydikleri takdirde kanun gerekçe gösterilerek dava 
edilebilmektedirler. Aynı zamanda, transgender kadın seks iş-
çileri tecavüze uğradıkları zaman, bu durum polis tarafından 
tecavüz olarak nitelendirilmemektedir. Polisin mantığına gore 
ve transgender kimliği tanıyan bir yasanın yokluğu sebepleri 
ile transgender kadınlar kadın olarak tanımlanmamaktadırlar.

Bu coğrafyadaki transgender kadın seks işçileri, zorunlu HIV 
testine tabii tutulmaktadırlar ve HIV pozitif oldukları teş-
his edildiğinde hem açık ayrımcılığa maruz kalıyorlar hem de 
gerekli tedavi hizmetlerinden yoksun bırakılıyorlar. Birçok 
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transgender seks işçisi kadın, cinsel yolla bulaşan hastalıkları 
tedavi eden ya da önlem alan kliniklere erişimde ayrımcılık ile 
karşılaşmaktadırlar. Bazı devlet hastanelerine erişebilen bazı 
transgender kadın seks işçileri ise, sorulan transfobik sorular 
ve aşağılayıcı tavırlar sebebi ile bir daha bu hastanelere gelme-
mektedirler. Mesela Kamboçya’da, HIV pozitif olan transgen-
der kadın seks işçileri hastanelerde ciddi şekilde aşağılanmakta 
ve ayrımcılığa uğramaktadır. Bu ayrımcılık pratiklerinin uy-
gulayıcıları bizzat doktorlardır.

Yukarıda bahsedilen sorun alanları üzerinden, biz seks işçisi 
transgender kadınlar;

1. Transgender kadınların birey ve insan olarak yasalarca ka-
bul edilmesini,

2. Seks işçilerinin kendileri arasındaki farklılıkların [erkek, 
kadın, transkadın, vs.], hakları ve ihtiyaçları konusundaki 
taleplerinin tanınmasını,

3. Seks işçiliğinin bir işçilik olarak kabul edilmesini,
4. Transgender kadınlar ve seks işçilerinin haklarını doğrudan 

ya da dolaylı şekilde ihlal eden yasaların kaldırılmasını,
5. Ulaşılabilir ve kapsamlı sağlık hizmetleri için transgender 

kadınların  ve seks işçilerinin hakları temelinde çalışma-
lar yapılmasını,

6. Transgender kadınlar ve seks işçilerinin hakları konusun-
da savunuculuk faaliyeti yürütülebilmesi için, bu alanda 
çalışan örgütlere yönelik daha sürdürülebilir kaynakların 
oluşturulmasını talep ediyoruz.
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Transgender Sex Work, 
Stigma, Death and Psychiatry

Dr. Sam Winter

This conference is about sex work and human rights. My own 
paper is about transpeople. I mean by this word, and for this 
conference paper, people who identify in a gender other than 
the one that matches their birth assigned sex.  I will argue that 
for many transpeople sex work occupies a place on a journey 
from stigma to death, and that psychiatry plays an important 
role in this journey. I believe this argument applies both to 
transmen (birth-assigned females who identify as men)  and 
transwomen (birth-assigned males who identify as women). In 
this paper I will refer mostly to transwomen: they have been 
the focus of most of my work as a psychologist in South and 
Southeast Asia.  It is also possible that they are more heaviuly 
involved in sex work than transmen are. Regardless, I do not 
mean to ignore the difficulties facing transmen, including 
those involved in sex work. 

Transpeople (including transgender sex workers) often live on 
the edge of society and learn to live with violence and death. 
Worldwide, a transperson is murdered every two days; many 
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of the victims are sex workers. Worldwide, HIV prevalence 
rates of transpeople reach over 50%; many of the victims are 
sex workers. My question is: ‘does Western psychiatry play a 
role in all this?’ I fear that the answer is yes.

Transpeople often enter sex work because they have no choice. 
They do it to put food on the table, to fund their gender 
transition, and (in Asia at least) to support family members. 
If governments (and society more generally) recognised 
transwomen as women and transmen as men (and extended 
rights to them in line with this status) then it is likely that they 
would all have more choice for employment. Those entering 
sex work could do so through choice, not necessity. For this 
reason (and others) there are increasing calls for governments 
should recognise transpeople in their affirmed gender status. 
Arguably, they should do so even where those transpeople 
have not accessed health care. They should certainly do 
so without requiring transpeople to undergo sterilisation 
surgery. Unfortunately, only ten Asian governments extend 
legal gender recognition to transpeople as evidenced by 
their right to marry. These are Japan, South Korea, China, 
Taiwan, Singapore, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan 
and Turkey. All these governments limit recognition to those 
who have undergone sterilisation surgery. It appears that 
access to such surgery is limited to those who have undergone 
psychiatric evaluation and have been diagnosed as suffering a 
mental disorder: Gender Identity Disorder. 

Like many others concerned about the pathologisation of 
transgender identities, I argue that it is a human rights issue. 
Pathologisation turns gender difference into mental disorder, 
something all the more intrusive because it is people’s identities 
that are being pathologised, not simply their behaviours. It 
promotes the view that transpeople are deluded about who 
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they actually are. It undermines claims by transwomen to be 
women, and transmen to be men. It undermines their claims 
for recognition (social or legal) in their affirmed gender, 
and their attempts to lead life in that affirmed gender. It 
promotes the idea that they may be cured by psychotherapy. 
It undermines their attempts to get health care to facilitate 
their gender transition. It encourages the view that, in line 
with stereotypes about mentally disordered people generally, 
transpeople are liable to be irrational, unpredictable and 
unreliable workers, not fit to take on responsibility. In short, 
it promotes (or supports) trans-stigma and transprejudice. 

Some recent research underlines the link between pathologisation 
and prejudice. Together with a team of other researchers, 
I looked at people’s perceptions about transwomen.  The 
research involved 841 university undergraduates drawn from 
institutions in seven countries: China, Philippines, Singapore, 
Malaysia, Thailand, United Kingdom and United States. 
Participants completed a 30 item questionnaire examining a 
wide range of attitudes and beliefs concerning transwomen. 
There was evidence of transprejudice everywhere. To take 
examples from the most transprejudiced and trans-friendly of 
the Asian countries (Malaysia and Philippines respectively), 
63% of Malaysians and 53% of Filipinos rejected the idea that 
a transwoman should be able to marry a man, %33 per cent 
of Malaysians and 14% of Filipinos rejected the idea that they 
should be allowed to work with children. 

Interestingly, the 30 items appeared to tap five underlying 
themes (or ‘factors’). These were ‘mental illness’ (the belief that 
transwomen suffer from a mental disorder); ‘denial-women’ 
(the belief that transwomen are not women, should not be 
treated as such, and should not be allowed rights as women; 
‘social-rejection’ (general rejection of any social contact with 
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transwomen); ‘peer-rejection’ (a more specific rejection of 
transwomen as peers); and ‘sexual-deviance’ (the belief that 
transwomen are sexually motivated and promiscuous). These 
five themes were closely connected. There was very clear 
evidence of a connection between (on one hand) ‘mental-
illness’ and (on the other hand) ‘denial-women’, ‘social-
rejection’, and ‘peer-rejection’. Put simply, unwillingness to 
have any contact with transwomen (across a wide range of 
social settings), as well as a belief that transwomen should not 
be allowed rights to be treated as women, were both linked to 
the idea that transwomen are mentally ill. 

The links (between, on one hand, pathologisation of gender 
difference and, on the other hand, reluctance regarding social 
contact and gender rights) were evident in all seven countries 
studied. They were very evident even at the level of individual 
items.  One such item was ‘transwomen are mentally ill’.  In 
the United Kingdom, the most trans-friendly of all seven 
countries, a student agreeing with that item was nearly twice 
more likely to deny that ‘they are as much women as other 
women’ (100% of students, versus 56% among those who 
rejected the mental illness idea). In the United States, the most 
transprejudiced of all seven, a student agreeing with that item 
was nearly 3 times more likely to ‘reject them being teachers’ 
(82% of students, versus 30% among those who rejected the 
mental illness idea).  In Singapore, scoring in the mid-range 
for transprejudice, a student agreeing with that item was 
nearly twice more likely to ‘reject them as classmates’ (93% 
of students, versus 55% among those who rejected the mental 
illness idea). In summary then, it really does seem that there is 
a link between the idea that transwomen are mentally ill, and 
the sorts of prejudiced attitudes that are likely to discourage 
contact with them, and promote rejection of their claims to 
be treated as women.
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Does the belief about mental illness actually cause the 
prejudice? We can’t be sure from this study. There are at least 
two possibilities. On one hand the belief may prompt the 
attitudes. A person,  because he believes transwomen to be 
mentally ill,  may be disinclined to have contact with them. 
‘After all’, he may tell himself, ‘they are mentally ill, and I 
do not relish the idea of social contact with anybody who is 
mentally sick’.  Similarly, because he believes transwomen 
to be mentally ill, he may be disinclined to support the idea 
they should have women’s rights. ‘After all’, he may tell 
himself, ‘if they are mentally ill they must surely be mentally 
ill men’). On the other hand the belief about mental illness 
may simply reinforce the attitudes. The person in question, 
unwilling to have contact with transwomen, may rationalise 
his unwillingness by taking the view that they are mentally ill, 
or else by way of the idea that they are really men. 

Whether the pathologisation of gender difference prompts 
prejudice or simply reinforces it,  the results of this study carry 
important implications for mainstream Western psychiatry. At 
a time when the two major manuals involved in the diagnosis 
of transpeople (DSM and ICD) are being revised,  the links 
between pathologisation and prejudice revealed in this study 
are particularly important. What transpeople need (from 
future editions of DSM and ICD) is a means by which access 
to transition health care can be provided for those transpeople 
who need it, but without prompting or reinforcing the stigma 
and prejudice that underlies so much discrimination in 
transpeople’s lives worldwide. 

There might be several possible ways forward. The least radical 
would be to keep a place for transpeople in the psychiatric 
manuals but to focus the diagnosis on distress; the distress 
some transpeople experience in regard to their anatomy and 
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which drives them to seek transition health care. We can 
imagine that the diagnosis might simply be called ‘gender 
dysphoria’ (a term already well-known to transpeople and 
those involved in their health care). Transpeople distressed 
about their anatomy and seeking help from a clinic would 
surely be more comfortable being diagnosed on the basis of 
their distress than on the basis of their gender identity. 

A more radical way forward would be to take an entirely new 
perspective on the mismatch between body and identity felt 
by so many transpeople, designating the disorder as a physical 
disorder rather than a mental one (one of body rather than 
of identity). Many scientists and clinicians,  as well as many 
in the transgender community itself,  view this as the right 
way forward,  avoiding the stigma attached to mental disorder 
while at the same time protecting access to gender health care. 
Moreover, this perspective makes particularly good sense in 
view of the increasing body of evidence that transgender people 
may be biologically hard-wired at birth to grow up as they do. 

Perhaps the most radical way forward would be to shift 
our perspective on transpeople away from disorder towards 
difference; not viewing any of this as a disorder at all,  but 
simply as a physical condition in which some people live. 
At first glance it is difficult to see how this perspective could 
protect transpeople’s access to gender health care. In fact, 
there is at least one common human condition that, for many 
experiencing it, demands access to specialised health care.  It 
is pregnancy. 

All three possibilities presented above (gender dysphoria, 
physical disorder and physical condition) would represent an 
improvement from current diagnostic practice. All three would 
remove the stigma attached to the pathologisation of identities. 
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All three would make it more likely that, worldwide, societies 
would accept (and recognise legally) transwomen as women 
(and transmen as men).  Subject to less stigma,  recognised as 
members of their affirmed gender, all transpeople would be at 
less risk of prejudice and discrimination, and less risk of being 
marginalised. The effect would be that those transpeople who 
did not want to go into sex work would have more earning 
opportunities to turn to.  Arguably, seen as women rather 
than men, transwomen would be at less risk of suffering the 
scarcely veiled homophobia that lies at the root of so much 
violence against them. 

Transwomen and their allies worldwide are increasingly 
working together to force diagnostic reform. It is to be hoped 
that the Turkish transgender community will throw its weight 
into the struggle. 
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Attacking “Morality: 
Ülker Sokak Experience

Demet Demir

The things that I will tell you belong to the period which goes 
back to twenty years ago. The pioneering force of the LGBT 
movement in Turkey started with the efforts of the trans 
community. When I first went to Taksim area, I first saw trans 
people there. Even though I started to enjoy the situation, the 
1980 military intervention was done. The life was destroyed 
with the intervention. In this period, many feminine gays and 
trans individuals worked as singer at bars. An important part 
of this community was doing sex work. Both in this period 
and before 1980s, the living areas of trans were limited; there 
were only two clubs and pubs. At the same time, Abanoz Street 
existed. Both trans women and female sex workers worked in 
this area. In this period, trans started to invade Harbiye area 
and the living areas started to expand for trans. In the end, for 
the first time, before Ülker Sokak, trans individuals started to 
establish their own ghettos in 1985. In this period, trans sex 
workers could find their clients in clubs and in the streets. 
Afterwards, they started to invite clients to their houses and 
the street in Cihangir became an open brothel.
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Many clients started to go to this area, everyone was inviting 
their clients to the area. Of course, this dream also did not 
last long. In a few years, the police who was on the side of sex 
workers since they were bribed, started to support the local 
people when they reacted in a negative way. In 1989, a very 
crazy person heading the general directorate of security in 
the city appeared. A woman named Gülşen Bağlan, started 
to work with the police and made them to raid the houses 
of trans. The raids were intensive and violent by hundreds of 
policemen as if they were directed to terrorists. Ambulances, 
fire brigades were everywhere. The police had scorpion guns 
in this period, doors were broken by them and people were 
dragged to the police stations.

In those days, trans were not locked in police stations for only 
a da yor a few hours. Firstly, we were used to be taken to the 
district station, then to the second branch Office and afterwards 
to the hospital for health controls. This used to take a week 
or ten days for you. In these places, very difficult days under 
very bad conditions were experienced. In this period, the man 
called Black Tiger was very religious and a psychopat person. 
When trans were brought to his police station, which usually 
happened after their sexual intercourse with the clients, Black 
Tiger forced them to pray in this situation. Many trans could 
not finish their epilation process and they used to have their 
hairs on their faces which made this man to make fun of them. 
Trans were subjected to psychological torture: “Are you women 
now? You are men, you are sinful!” We had a friend who came 
from the home city of the chief police officer, Malatya; and the 
officer made her clean all the toilets of the station for fifteen 
days. She was severely beaten and left hungary for days. The 
same situation happened with the previous chief officer.

Trans people were militant in those days; even though they 
were not organised. A police could not approach to a trans 
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person easily. We did not have protection tools with electricity 
or sprays with us. We did not have mobile phones. We used 
to carry out bottles of alcohol or screwdrivers. We had chains 
or nitric acid to protect ourselves. If police tried to attack us, 
we used to break the windows of police vans or police stations 
were destroyed. We could protect ourselves only in this way. 
The oppression from the police was so high which made us use 
these methods. The police used to arrest us arbitrarily while we 
were walking on the streets, torturing in the police stations.

The sex workers’ ghetto which was formed in Cihangir belonged 
to trans; female sex workers were not in this area. Trans created 
their own sectors with their own working areas. As I stated, 
this dream of us did not last long. Matild Manukian, the 
boss of brothels, appeared from the bad incidents. When we 
appeared, the clients of her brothels decreased. In this period, 
so many clients were coming from different cities of Turkey 
just for trans. Think that we were not even had make-ups, 
people were putting pressure on us to have sex with us, the 
situation was like this. When the situation appeared to be like 
this with a decrease in the number of clients, Manukian gifted 
a latest model Mercedes for the chief officer of the district to 
oppress us. Cihangir trans were dispersed because of the high 
pressure from the police, afterwards.

During this period of dispersion, many sex workers became 
open to attacks, many started to work on highways. The 
number of deaths started to increase in the same period. In 
the era of Ülker Street or Cihangir, we did not witness deaths. 
When problems occured, we could help each other. If someone 
attacked one of our friends in the same area, we used to go and 
attack this person to deter him. The conditions were more 
primitive in Cihangir, we could not organize ourselves that 
easily. However, we organized our first march in Cihangir, 
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after many of our sex worker friends were tortured in police 
stations. We decided to file complaints to the prosecutor’s 
office and almost thirty five people marched. The police 
started to block the street, still they could not stop us and we 
filed our complaints at Sultanahmet Court. Afterwards, due 
to other factors, we could not follow the case and the court 
dismissed the case.

We became more politicized in Ülker Street, we gained 
experience. The experience of cihangir ghetto was the first 
experience of us. We did not know how to act and how 
to move forward. It was also difficult to keep every single 
person in Cihangir area within the same thoughts in terms 
of organising them. In Ülker Street, there were a few people 
in the very beginning. This number increased to hundreds 
within two years. In this period, everyone was working for 
themselves; namely whatever they earned was owned by the 
same person. In the later period, the exploitation system 
appeared; in other words, some sex workers started to pimp 
and gain Money over the workers. When the owners of the 
houses which were rented by the sex workers realized that sex 
workers started to gain more Money, they increased the rent 
costs. The cost of a standart flat was twnety Liras normally, 
but later on it became sixty liras.

After the increase in the number of sex workers in Ülker Street, 
police raids started to happen. There was a man from the police 
department who leaded these raids, his name was Cabbar 
Sakarya. Raids were carried out with the allegation that trans 
sex workers opened their flats for terrorists to protect them. 
This was not true, of course, but was just an excuse. Many 
people during these raids were rescued from windows, roofs 
and balconies. A few months later, a woman named Güngör 
appeared and pretended to approach to the sex workers in a 
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positive way in the first instance. She had an apartment and 
offered sex workers, “I will give this apartment to you, make it 
work like a brothel.” However the building had flats in both 
sides and sex workers only wanted to hire the front side, she 
resisted and put pressure over us to hire the back flats too. Since 
we rejected to do what she ordered, she started to provoke the 
local people and the ultra-nationalists against us.

Another very tragic figure appeared in the same period, named 
Hortum Süleyman. I spend some time in the prison at this 
time. Whenever he took the post in the police department, he 
sent a message to me stating, “I made you spend two months 
in prisons, I will make you spend six more months.” Whenever 
he came to the district, the “morality” was changed. Those 
who were very good friends with us, who sold drugs, who 
pimped their wives or daughters started to become “moral”. 
There was a man named Kadir who had sex with all of us 
in exchange of money and he brought clients to us. When 
Hortum Süleyman started to oppress us, Kadir was the first 
man who attacked us. He started to shout “ You faggots, you 
will be cleaned.” He was calling us “Ladies”, in the beginning. 
There was couple, who sold drugs to sex workers, after Hortum 
Süleyman, they started to tell us “ We have a family, children, 
you are immoral and you should go.” There was a woman who 
worked in one of the bars as a sex worker, she also told us “We 
lost our morality because of you.”

When the ultranationalist mafia started to get Money from 
sex workers, many of the sex workers started to leave the 
street. We insisted on them not to move from their district. 
The mayorship belonged to Refah Party, which was an 
ultrareligious one; they also started to use violence against 
us. We even could not buy anything from the markets. They 
made our coiffeurs close down. Many people left the district, 
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I resisted. For a year, I stayed in my flat without any lights, 
to prevent people to think that I leave in the flat. The police 
started to wait in the entrance of the street, the local people 
started to hang Turkish flags and sing nationalist songs in 
the street. We were only seven people out of seventy who 
left already. Those seven people started to leave in my flat; 
the attackers started to argue that we would also leave in the 
end. The local people and neighboors, ultranationalist mafia, 
the police were all supporting these attackers. They broke our 
windows down and started to threaten us, stating “You will 
leave this street till the end of the year”. I resisted again but 
they started to stone my flat. Everyone left and we could not 
establish a ghetto again.
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Sex Work and Sexual Violence: 
An Experience

Eylül Çevgen

As a person who has been doing sex work in Eskişehir, I 
would like to mention about the difficulties of doing sex work 
through an experience of mine.

People do sex work in Eskişehir in two ways. The first option 
is by going out to the streets and the second is via the internet. 
I am transwoman working through the internet. There are 
several difficulties of working through the internet. Firstly, 
workers do not know their clients. They negotiate via phones; 
they do not know who they are; whether thiefs or murderers. 
When the situation is like this, sex workers always feel worried 
while working.

There is a man, who has gained his money through sex worker 
trans or gay men in Eskişehir, for approximately eight years. 
I have heard of this man from my friends. A month ago, he 
called me from different phone numbers and I negotiated with 
him thinking that he was a client. He was speaking in a very 
polite way. I described the way for my apartment. He stated 
that he had only two hours and that he came from İstanbul. 
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When he arrived in my apartment, his face and every part 
of him was covered. He was wearing a hat and he was in 
a camouflage. He entered in and stated, “It is not that 
difficult form e to enter to any apartment I want.” As far as I 
understood, his aim was that he would stay in my apartment 
whenever he wanted, stay in my home and would make me 
behave as if he was my “husband”. In short, his aim was to 
survive over my money. Upon this, I wanted him to leave 
my house but he rejected. Unfortunately, there were my 
sister and two gay friends of mine in another room. Another 
difficulty of doing sex work is that you have to earn Money 
even though you have your friends or relatives in your house.

The man did not know that they were inside and I did not 
want them to see this man. Finding a way, I told my sister 
and friends to lock their door because of this unbalanced man 
inside. I had to deal with this man for two hours. I was telling 
him to leave my house, but he always rejected. In the end, 
I asked him about what he smoke or drank. “Everything,” 
he responded. I understood that I could not cope with him 
anymore. I was confused of everything and did not know 
what to do. He was playing with my psychological situation. 
“he was saying, “Indeed, I will not do anything to you,” but 
he was harrassing me continuously with his hands.

I tried to resist him for a while. I tried hard not to let him to 
enter in a sexual intercourse without condoms. If you are in 
such a situation, you feel helpless and understand that you can 
do nothing else. After he raped me, I took his clothes from 
the floor and threw them outside of my apartment. He also 
went out by panic. The scandal I experienced in the apartment 
is another thing. He waited naked in front of my door in 
the apartment for almost twenty minutes. We, transwomen, 
already cannot find houses for ourselves and noone wants us 
to live in an apartment. 
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I cannot meet transwomen in Eskişehir continuously. Our 
working conditions are different, I work in my apartment 
while they work in the streets. I cannot go for the streets 
because I am afraid of this. After the last experience of mine, I 
have not been working for almost a month. the threats of this 
man deters me from working. He said, “I will find you, I will 
send my friend first, I will make you open the door and will 
enter your house.” “I will kill you”, he added. I have to do sex 
work because I do not have any other opportunity. I need to 
earn money.

The same man stabbed another trans sex worker two days 
later and he is free now in Eskişehir. The police does not do 
anything. I think this situation helps the police. Normally, 
they do not want to deal with trans sex workers and since 
there is a man – actually there are many of them – who deals 
with us, the police does not do anything after any incident. 
We are under threat.

When I visited the prosecutor’s office, the reply of the police 
was very interesting. He asked, “Are you into sex work?” I 
answered, “Yes.” He asked afterwards, “Did you reject this 
person in this silent way?” It is interesting that everybody 
expects us to be beaten or severely injured to be seen as raped. 
There was a perception that I was not raped.

All of what I experienced continued liked this. Most of my 
trans sex worker friends face the same incidents and as long 
as this system continues as such, we will be facing them 
continuously.
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Sex Work 
and Physical Safety Problems

Buse Kılıçkaya

Pembe Hayat Association, has carried out studies on sex work 
since its establishment. Activists, in the very beginning of 
the organisation process of Pembe Hayat, which is indeed 
an LGBT rights organisation, realized that sex work is in the 
midst of trans individuals and therefore they should own this 
issue in depth.

Pembe Hayat Association believes that, arbitrary arrests, 
the illegal interpretation and implementation of the Law on 
Misdemeanors, the negative experiences of trans prisoners, the 
prejudice of the judicial authorities, the vulnerability of trans 
individuals in terms of sexually transmitted diseases and the 
overt violence against trans by gangs or clients are all political 
problems.

The experiences lived in Eryaman; in other words the systematic 
violence of the gangs strengthened the own organisation of 
Pembe Hayat. The majority of the members of Pembe Hayat are 
trans sex workers. This reality paved the way for activists in the 
organisation to discuss sex work in detail and to raise awareness 
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on the issue. In the very first phases of the organisation which 
was a highly difficult process, the activists of the organisation 
were worried about discussing sex work in the first stage while 
gays, lesbians, bisexuals and trans themselves faced so many 
problems just because of their identities.

The slogan “We want a world free of bosses and pimps!”  
was used by the sex workers rights activists from the very 
beginning in Turkey. This slogan is very important because 
the real world where there are bosses and pimps causes an 
increase in the opression against sex workers. It is obvious 
how this situation reproduces itself over capitalism.

The problem of morality always puts barriers in front of sex 
workers and rights defenders. While judging the concept 
of general morality, the discussions were around “whose 
morality this morality is”. The experienced examples are 
interesting as regards to the perception of morality and how 
it has been interpreted and implemented by public agents. 
For example; we witnessed that a sex worker and a mother 
of a child was beaten by the police brutally. The attacking 
police was humiliating the woman saying, “What kind of 
a mother are you? You cannot be a mother, you are being 
fucked everywhere!”. In other words, the motherhood of this 
woman was questioned because of her sex worker status.

I think that there should be a detailed research done as regards 
to the concept of mothership. The term “prostitution” cannot 
be limited in any way. Many women are being forced to clean 
their houses or to look after their children, at the same time 
are beaten or endure these problems just to get money from 
their husbands. We have to think about whether our mothers 
have to have sex with those men with whom they are forcibly 
married or not; and we have to demonstrate this situation’s 



31

link with sex work. Because of these dynamics, we find a 
discussion on “who is more ‘prostitute’ or not” as dangerous.

Sex work is an issue on which there have been many discussions; 
but with no progress. From the very beginning as Pembe 
Hayat, we try to strenghten the organisation process together 
with other organisations and to establish joint strategies. 
During these efforts we have faced a huge resistance. We 
have been asking to human rights defender in general and to 
women’s rights defender in particular; about why they did not 
reacted in a similar way against the perpetrators of the violence 
against a sex worker. Being a “prostitute” is something to gain 
less support; at the same time it is a reason for being beaten 
or subjected to violence. We are still in the process of telling 
them that sex workers are human beings too and we are highly 
aware of that we have to carry out this discussion together 
with the broad society.

I have to state that I am a trans rights defender; but I was 
not a visible sex workers rights defender. Since others could 
not find an activist to read the opening statement in the very 
beginning of the panel, I read the same statement with my 
visible identity. It is highly difficult for sex workers to visibilize 
themselves in a country where being LGBT means difficulty.

There are many human rights violations against sex workers and 
we can mention these violations as follows: Firstly,  starting from 
a few years ago, sex workers are started to be fined arbitrarily 
based on the Law on Misdemanors. After the establishment of 
Pembe Hayat, sex workers, who were raped, thrown to outside 
of the city naked or totured by the police in police stations, 
started to file complaints against the perpetrators. Against the 
active participation of sex workers to the judicial processes, the 
police started to use another strategy; namely fines. It is not 
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illegal to do sex work according to the Turkish legislation; the 
crime is to intermediate for prostitution. However, sex workers 
have to go in the streets and do sex work to earn the money 
back which is taken from them by arbitrary fines. In this way, 
the state pushes sex workers in the streets and this can be 
perceived as intermediation by the state.

In the long years, brothels were closed down, those sex 
workers who used to work in brothels started to work on the 
streets. This condition paved the way for insecurity against 
sex workers. After any kind of harrassment, when sex workers 
bring the case into the courts, they are said “water jug is 
broken in the way towards water.” When a sex worker is raped 
or subjected to murders, the courts started to apply unjust 
provocations to decrease the sentences of the perpetrators. 
Only about myself, there are five different cases opened just 
because I am an LGBT and sex workers’ rights activist.

During the project implementation period in the past few 
years, I carried out reporting work in the field and I was arrested 
just because of this work of mine. Just because I am a human 
rights defender, just because I am in solidarity with my sex 
worker friends in the police stations, I experienced violence 
in a more severe sense. When I filed complaints against the 
perpetrators, I faced with the tactics which were applied to 
socialist students in the past; the perpetrators filed complaints 
just before me to deter me. Afterwards, the prosecutor’s offices 
ignored my complaints while they turned the complaints of 
the attacker police officers into cases. There are several cases 
like this opened against me.

The condoms that we distributed and which were obtained 
from the Ministry of Health based on our joint projects were 
used as excuses by the polices and our houses were raided 



33

based on the allegation that we are “prostitutes”. The state, 
on the one hand encourages us to do projects on distributing 
condoms, but at the same time sends the police to our houses 
to raid us.

The experienced problems are hurting and serious in terms 
of rights violations. I would like to tell you a story of one 
of my friends with the intent of wrapping up my speech: “I 
did not do sex work for years and I have never wanted to do 
it. Once, I had to do, I needed to earn money and survive. I 
went in the street, even though I did not know how to speak 
to clients, I negotiated with one of them. I got on his car and 
they were two people. I was kidnapped to a forest, was raped 
several times, faced the death and did not know what to do. 
They left me alone and naked. I tried to recover myself and 
went on another street to find a car. I made a minibus stop, 
the driver stopped his car and made me feel that he was trying 
to help me. After a while, he forced me to have sex with him. 
I thought, if I rejected, I would be left alone in the forest, if I 
accepted, I would at least come to the city center. I accepted!”

This scenario has been experienced by many sex workers and 
I would like to reiterate against this reality: As sex workers in 
Turkey, we will stand together and will struggle against all of 
the words you say just to hurt us.
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Psychological Safety of Sex Workers 
After Physical Violence

Özge Yenier Duman

We know that severe violence is used against sex workers 
by state or individuals like gangs or ordinary persons. The 
results of violence applied by the police, gang sor clients 
are not mainly physical signs. This violence mainly causes 
psychological pains.

Even though we are aware of the fact that violence is spreaded, 
that we are victims as sex workers, LGBTs, activists; we hope 
that we will continue our meetings as such in a calm way. We 
do not expect to witness arrests by the police or bombings 
while speaking here. Because, even though we may expect 
things in the real world that may make us uncomfortable, we 
want to trust to other people, ourselves and to the world by 
saying, “ It does not affect me.” If the opposite situation arose, 
we would be living in a continuous alarm and distrust. Even 
though a person may guess of such dangerous situations to 
happen, the occurance of violence creates a huge horror for 
the person. Violence produces results which affect the control 
mechanism of the body, life and existence of a person within 
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a society. As a result of this, an intensive fear, horror and 
desperation emerge.

In childhood, I mean early childhood period, if a child was not 
subjected to some intensive violence or traumas, if he/she was 
provided assistance for his/her physical or emotional needs, 
a structure which is named “basic trust feeling” emerges. 
Violence and the resulting traumatic processes negatively 
affect this basic trust feeling of every person and may create 
implications which severely destroys the ground we step on. 
Because, in such incidents, it is not possible to resist ot to 
escape. Basic defense arguments do not help the person in 
this point.

We mention about a specific single incident when it is about 
a sudden and unexpected situation. But, while there may be 
people who can be subjected to a single incident, there are 
also individuals who experience regular traumas as we witness 
about activists in political struggle. Another example is about 
women who are subject to violence inside their houses and 
they experience long and continuous traumas.

In fact, we are all subjected to unending traumas due to the 
conditions in Turkey; but we should not undermine the severe 
violence experienced by many people while mentioning about 
the conditions in Turkey. As I stated, all of us experience 
many negative processes, but some of us experience things 
which may change the psychological structure of a person 
together with facing the horror.

In such situations, the testimony, viewpoint and response of 
the social structure surrounding the traumatized people are 
very important. An important portion of the victims cannot 
explain their experiences in a detailed and comfortable way. 
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They are faced by a rejection attitude when they tell about 
their experiences. They may be faced by accusations about 
that they exaggerate the heaviness of the incidents or that 
they never experienced them. Because of this reason, it is very 
difficult fort he victim to voice the process they experienced. 
In other words, the society does not listen to what is said, does 
not want tosee or listen to and blames the victim instead of 
the perpetrators.

Together with these realities, victims want to forget their 
experiences because of the negative psychological effects they 
impose. To remember is very discomfortable for victims. 
To be subjected to a serious violence cannot be hidden or 
invisibilised for them; so it is not possible to forget them. 
The dichotomy many of the victims experience is that on the 
one hand they want to forget incidents or they are silenced 
by the society, on the other hand they want to voice their 
experiences. This contradiction produces some indicators. 
These indicators may create some incoherences which make 
the psychological situation, behaviors and reliability of 
the victims be questioned. Because, the victim who tries to 
forget may not remember some parts of the story and may 
tell these parts in different ways. This process emerges as a 
result of discontinuity. The psychological trauma as a result 
of violence, creates a rupture between the mind and the 
emotions of the person; and the person may not present 
any emotional reflections. The witnesses may argue that the 
person did not experience such an incident by thinking that 
the victim should have demonstrated attitudes in fear or 
desperation. Sometimes, the opposite situation may arise; in 
other words, without any remembrance of the incident, the 
emotional reaction may be remembered. This situation, may 
create emotional reflections which makes the life of the victim 
more difficult.
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So, what kind of a psychotherapy or betterment method can 
be applied as regards to the negative effects of continuous 
traumas? Obviously, it is not possible for us to move forward 
by technical psychotherapy method; because the traumatic 
processes proceed over personal relationships. The fixation of 
traumas that emerge as a result of personal relationships can 
only be possible through personal contacts. Psychotherapy 
can be used as a part of this process; but the readiness of the 
society to positively respond the person is significant for the 
improvement of the victim’s psychology.

One of the most important factors about the psychological 
trauma processes that are experienced by sex workers is the 
issue of safety. The physical security, sheltering conditions, 
working conditions, frequency of re-subjection to violence 
and the type of violence against sex workers may eliminate 
the positive effects of a rehabilitation work. After the 1999 
earthquake, there were discussions on how psychologists/
psychiatrists carried out their works when the very basic needs 
of the victims were not responded. These discussions were 
pointing the fact that while people could not have places to 
accomodate themselves and that they face destructions, the 
attempted rehabilitation works would be problematic. The 
same is relevant for sex workers; as without establishing the 
safety of sex workers, any kind of treatment would not serve for 
their betterment. We have experienced such cases in Human 
Rights Foundation of Turkey several times. We observe that 
the violence that causes traumas do not disappear for many 
of the victims. We carry out meetings with victims; but after 
a while, we witness that they do not come to the foundation 
since they are mainly threatened by the perpetrators not to 
attend the meetings. In fact, we also know that it may not still 
be possible to tell about the trauma and violence experiences 
even in safe places. Inner dynamics of individuals may prevent 
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the person not to tell about the personal experiences. The 
addition of external factors to this inner prevention may 
encourage the situation to be more complex. 

We also have to think about the messages given by violence 
incidents. The messages mainly refer to the possibility of 
reiteration of the violence for same people because of their 
differences, as we focus on while mentioning about hate 
crimes. “Don’t live as such, change yourself, otherwise you will 
face the same threats, “ or “ Don’t be like him/her, otherwise 
you are going to be targeted, too” messages are usually given 
to the victims. Therefore, the psychological betterment of 
the victims, can only be realized through collective efforts 
together with personal processes. Otherwise, it is not possible 
to proceed.

I think that we should also mention about the problematic 
attitudes and behaviors that trans sex workers face in 
hospitals. Because of these attitudes and behaviors, trans sex 
workers cannot go to the hospitals. Because they feel a threat. 
Sometimes, you may not face physical attacks, but otherisation 
and humiliation puts you in traumatizing processes.

Following this example, we can say that the victim may start 
to have a serious anger towards the situation, to perpetrator 
and to the society which ignores everything. This anger 
is understandable and it is precious. It is also important 
to focus on the direction of this anger because sometimes 
anger may target the victim him/herself. Victims may enter 
into situations which directly harms her/himself by like not 
keeping him/herself away from some of the risks such as using 
drugs or attacking her/his body. Sometimes, because of the 
continuation and the repetition of the violence, the victim 
may find him/herself in the side of the perpetrator. In this 
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case, violence is reproduced by the victim him/herself without 
any attack by the perpetrators. The important thing is to 
make use of our justified anger by carrying out activities or 
attempting to be better by not choosing the same side with 
the attackers.
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Sex Work and HIV 
from the UNAIDS Perspective

Ela Aktürkoğlu

1. UNAIDS Basic Principles for Sex Work and HIV

I invite every country to implement laws that prohibit 
discrimination against people living with HIV and vulnerable 
groups and to realize the promises they have given…

In countries where there are not laws protecting drug users and 
men having sex with men, only a small portion of the population 
has Access to prevention efforts. In contrary to this, in countries 
where these people’s human rights are protected and ensured 
by laws, more people can make use of services. As a result,  less 
infections are observed, demand for antiretroviral treatment [HIV 
treatment] is less and death numbers decrease. Not protecting 
these groups is not only anti-ethical but also is against rationality 
from the society health perpective. Because, the harm that will 
emerge will affect everyone of us.”

Ban Ki-Moon, UN Secretary General

In a world, where most of HIV infections are transmitted via 
sexual relations, sex workers and their clients face a higher 
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HIV risk. The reason fort his is that these people have more 
sex partners. The vulnerability situation against HIV infection 
as a result of sex work covers female, male and transgender 
individuals. 

Even though the link between sex work and vulnerability 
against HIV has been known from the very beginning of the 
infection, researches demonstrate that sex workers do not have 
sufficient access to HIV prevention services. In addition, it is 
believed that sex workers’ access to suitable treatment, care 
and support is limited.

Sex workers are “female, male or transgender adults or 
youngsters who frequently or sometimes obtain money or 
goods in exchange of sexual services.” In many countries, 
laws, politicians, discriminatory implementations and 
stigmatizing social attitudes push sex work underground. 
This situation harms the efforts to reach sex workers and 
their clients through HIV prevention, treatment, care and 
support programs. Sex workers do not have access to health 
services, male and female condoms, water-based lubrycants, 
protections methods that are applied after unprotected sex 
or rape, administration of sexually transmitted diseases, 
treatment of drug addiction, protection from violence and 
exploitation and social and legal support. The harassment of 
the police is usually added to the limited access to services. 
Registered and unregistered migrant sex workers face heavy 
barriers because of language difficulties, exclusion from 
local existing services and minimum contact with support 
networks. In places where HIV information and services 
are accessible for sex workers, these services are not in line 
with human rights standards and they do not include clients, 
controllers and executives of the sex industry or do not pay 
attention to the local social and cultural context.
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Similarly, in many countries, formal policies focus on 
punishing or decreasing the number of suppliers and ignores 
the demand for paid sex.

While focusing on HIV within the context of sex work, 
policies and programmes should not be just focusing on the 
needs of sex workers, but at the same time they should pay 
attention to factors that increase the demand for paid sex.

We approve the rights of sex workers to leave sex work and 
meaningful access to other employment options whenever 
they want. Governments, private sector, civil society, sex 
workers’ organisations, donors and the United Nations should 
pay effort for sex workers to gain needed abilities, education 
and employment possibilities to make use of human rights 
in its full sense. Whatever the legal status of sex work is, an 
approach which relies on human rights should be applied.

Within the context of HIV, when the issue is about the status of 
women and children, sex workers, drug users and men having sex 
with men, internationlal human rights norms and pragmatical 
public health goals may require states to take controversial 
meausres. But, all states have th responsibility to determine 
how they should best protect public health and human rights 
responsibilities within their special political, cultural and 
religious context. 

International Guiding Principles About HIV/AIDS and Human 
Rights 2006

Researches and pragmatical experiences demonstrated that 
it is possible to decrease HIV infections related to sex work. 
Still, the number of national policies and programmes that 
focus on the needs of sex workers and their clients; and their 
potential contribution to national HIV struggle is highly low. 



44

States should be encouraged to develop programmes needed 
to decrease the HIV risk and disability of protection against 
HIV.

UNAIDS relies its efforts as regards to HIV and sex work on 
three principles:

1. Ensuring global reach to comprehensive HIV 
prevention, treatment, care and support services.

2. Building supportive environments, strengthening 
collaborations and increasing options.

3. Decreasing vulnerability and focusing on structural 
problems.

In paralel with HIV prevention, treatment, care and support 
services which are approved within HIV/AIDS Policy 
Document dated 2006, comprehensive programs that are fed 
by evidences for sex workers and their clients should be spread. 
Sex workers have shown their interests and abilities to take 
active part in these kinds of efforts. In places where social and 
health services are provided and sex workers take active part in 
efforts of ensuring global access to HIV prevention, treatment, 
care and support services, HIV incidence decreases. Migrant 
sex workers should also be able to make use of these services. 
There are some organisations that provide services for migrant 
sex workers. For example, TAMPEP [European Network for 
HIV/STI Prevention and Health Promotion Among Migrant 
Sex Workers] operates in 25 countries in Europe.

States should ensure the consultations with societies in every 
phases of designing, evaluating, implementing programs and the 
realization of activities of civil society organisations in ethical, 
legal and human rights fields through political and financial 
support.
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International Guiding Principles About HIV/AIDS and Human 
Rights 2006

The UN system, recognizes and supports significant 
contributions of civil society organisations including the 
organisations of sex workers, for the development of progressive 
and effective HIV responses. UN High Commissioner for 
Human Rights emphasizes: “Development strategies should 
authorize citizens, especially the most marginal ones, in terms 
of voicing their expectations from the states and appointed 
officials.” Within the context of sex work, the authorization of 
societies and their inclusion, requires sex workers to take part in 
design, research, implementation, monitoring and evaluation 
processes of policies and programs that affect their lives and to 
accept that efforts of global access to HIV prevention, treatment, 
care and support services will not have optimum effect.

States should take measures to decrease stigmatization and 
discrimination surrounding HIV and to encourage supportive 
and positive environment by focusing on prejudices and 
inequalities within societies.

International Guiding Principles About HIV/AIDS and Human 
Rights 2006

HIV and sex work are complex issues and they should be 
understood as such. Service provision to sex workers and their 
clients generally face cultural, religious and social resistence and 
barriers that are complex and deeply rooted. To delay taking 
action against these factors will servet o continue harming 
the global response to HIV, even though it is not possible 
to eliminate these barriers in a day.a sustainable progress can 
be made  through sincere dialogue and actions informed by 
evidences to have global access to HIV prevention, treatment, 
care and support.
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2. HIV Prevention Principles for Sex Workers

In many parts of the world, sex workers have been one of the 
most affected and vulnerable groups as regards to HIV since 
the emergence of AIDS.

It is important to target sex work environments as regards 
to HIV prevention and care initiatives because sex work 
environments are places or soc,al Networks where sexual 
services are provided in exchange of money or goods. In many 
places, sex work environments have become more visible 
through frequent change of sex partners, low level of condom 
usage, unprotected sex and high level of sexually transmitted 
diseases. Indeed, some of sex workers and clients have very 
risky behaviors such as drug usage.

Social and legal status of sex work may create situations 
when sex workers can have low level of control over their 
working conditions; and this creates barriers in front of them 
in making use of health and social help services. At the same 
time, stigmatisation and fear which are usually connected 
with HIV, contribute to a visible hesitation in terms of 
applying to services against HIV.

In places where HIV rates are low, there is an opportunity 
window to implement the prevention measures. It is highly 
important to carry out effective prevention methods besides 
treatment, care and support to prevent new infections, 
to struggle with stigmatisation and to increase the level of 
survival, in places where most of sex workers are infected.



47

Strategic Framework

The variety of sex work environments requires flexible and locally 
adopted responses. But, according to the experiences, efforts of 
HIV prevention in sex work environments shoudl target:

•	 Increase in condom usage and safer sex,
•	 Increase of participation and control of sex workers in 

working and social conditions,
•	 Decrease of the burden of sexually transmitted diseases,
•	 In a more comprehensive way [besides HIV pevention], 

interventions should be built on opportunities which 
may better the general health and welfare of sex workers.
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Main Principles

Despite the variety in sex work environments, when the 
current best implementations related to sex work are analyzed, 
it is evident that below main principles should be followed as 
they contribute to effectiveness and sustainability:

•	 To follow a non-judgmental attitude,
•	 To be sure that interventions do not bring harm,
•	 To ensure that everyone respects the private life, privacy 

and anonymous situation of sex workers,
•	 To respect sex workers’ human rights and to ensure their 

honour,
•	 To respect the views, information and life experiences of 

sex workers,
•	 To include sex workers and other members of the society 

in all development and implementation phases,
•	 To accept that sex workers are highly motivated and that 

they are the parts of the solutions in terms of their health 
and social welfare,

•	 To increase the capacity and leadership abilities of sex 
workers to ensure effective participation and social 
ownership,

•	 To recognize the role of clients and third party individuals 
in HIV transfer; in other words, to target not only sex 
workers but also all members of the sex work environment,

•	 To recognize the variety of individuals within sex work 
environments an to adapt to this environment.

3. Legislation and Commercial Sex [Europe]

Legislations and policies which prevent sex workers to make 
use of health and social services and that limit the control 
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of sex workers over their own working conditions shoudl be 
reviewed and eliminated.

Obviously, daily lives, working conditions, personal security, 
earned money and relationships with the police of sex workers 
are highly influenced by legislations about sex trade and 
their implemetation types. In many European countries, 
prostitution is not criminalized; it is almost criminalized in a 
de facto way through limitations and bans on organising sex 
work, promotion or making use of the earnings of sex workers.

Phrases used in laws – it shows differences among European 
countries – and the limits of legality or illegality needs 
discussion. In addition, the implementation of laws 
Europewide, shows differences among countries. But in 
general, those who are responsible for prevention of HIV in 
sex trade, show that relevant legislations are barriers themselves 
in front of safe sex.

Compulsory Testing and Registration

Legislations which requires forced testing and registration, 
create barriers in front of sex workers as regards to their health 
and care.

Greece is the country which has the most rigid rules for 
registered sex workers, sex workers are subjected to forced 
health scanning twice a week. Consequently, most of the sex 
workers are not registered because whenever they register, 
they become open for prosecution. All health services and 
HIV prevention activities are only accessible for registered 
sex workers. This model is not an effective way for public 
health: There are approximately 400 registered sex workers in 



51

Athens; on the other hand there are approximately 5000 sex 
workers who are not registered. Currently, due to the works 
of local coordinators of EUROPAP, by-laws are reviewed 
anda re implemented in a more flexible way. Health services 
and prevention activities will include not registered sex 
workers too.

There are approximately 50.000 registered sex workers 
in Germany and these sex workers regularly make use of 
health controls in health institutions. These health controls 
are compulsory accroding to laws on Combatting veneral 
diseases. However, it is thought that 150.000 more people 
are included in the sex industry. Registered sex workers 
usually complain about the ignorant attitude and approaches 
of health professionals; this attitude and approach destroys 
the trust in health services and prevents the provision of 
better health services. Other experiences that are obtained 
by combatting sexually transmitted diseases demonstrate the 
limits of compulsory health controls.

Compulsory testing system for sexually transmitted diseases 
creates a two-strata system as registered and unregistered sex 
workers and the access of unregistered sex workers to health 
services is limited in this system.

HIV Positive Sex Workers

Legislations which bans HIV positive individuals in doing sex 
work negatively affect HIV prevention efforts. There are legal 
measures to prevent HIV positive individuals not to work in 
the sex industry. As experienced in compulsory testing, these 
measures may create problems for infected sex workers as they 
hide themselves more frequently.
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This situation will for sure prevent the access to health services 
because HIV positive sex workers face legal punishments 
whenever they declare their work; instead, these individuals 
are pushed to underground works. In contrary to legal 
limitations, HIV prevention projects support an open and 
trust-based approach through which sex workers can discuss 
their problems freely.

Many sex workers who are HIV positive will have to work as 
sex workers. Prevention projects may help these sex workers to 
work in safe conditions and to accept safe sex implementations 
by providing them with the possibility of discussing the 
options sex workers have such as alternative jobs. But, in cases 
when HIV positive sex workers continue to do sex work, HIV 
infection risk for clienst is really low. This situation shows 
how important it is to educate the clients to encourage them 
to own responsibilities to reduce the risk.

Looking for Clients; Promotion of Prostitution

Laws and by-laws that regulate looking for clients [promotion 
of prostitution] should not support insecure working 
conditions for sex workers.

In many European countries, there is no permission for 
overtly attracting the attention of clients, which is promotion 
for prostitution. The implementation of these laws differ from 
country to country and also within the cuontries. As in the 
case of Ireland, this situation may result in unsafe working 
conditions for sex workers.

In Ireland, promotion of prostitution is criminalized both for 
sex workers and their clients and since 1993, the police has 
the right to force individuals who are thought to be doing sex 
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work in the streets. This situation created a situation where 
the negotiation time with the client is decreased. As one 
woman said, “In the past, we were looking for clients, now we 
also have to look whether there is the police around or not.” 
If a woman is accused for doing sex work, she is subjected to 
high level of fines which results in more street sex work to be 
able to pay these fines. In these cases, intermediators provide 
protection and pay the fines.

The same examples are also valid for England and Wales; a 
legislation in these countries which bans waiting in the streets 
to find clients, decreased the time for sex workers to negotiate 
with the clients. Many women in Belgium work as waitresses 
in pubs formally not to violate the laws. In Germany and the 
Netherlands, it is permitted to seek clients in certain areas. 
While determining these places, due to the pressure coming 
from the local public and the politicians, places are determined 
by ignoring the demands of sex workers. In some countries, 
carrying condoms is perceived as an evidence for promotion 
of sex work. It is clear that these legislations create significant 
barriers in front of suitable conditions for safe sex work.

Surviving Through the Gains of Those Pushed Into 
Sex Work; Intermediaries.
 
Laws that criminalize making use of the gains of sex workers, 
may result in unsafe conditions for sex workers. According to 
the European Law, another common feature is intermediary 
status which is explained as “making use of the gains of those 
who are pushed into prostitution.” There are examples which 
shows that this kind of legislation prevents sex workers to 
work in safe conditions. In Paris, this legislation was used 
to close apartments and hotels down which were around a 
traditional sex trade area.
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Sex workers were forced to move to outside districts of the 
city where they are excluded more and that their safety is less. 
These laws increase social isolation of sex workers, prevents 
these sex workers to live together with an adult who gain their 
survival from the gains of sex workers.

This law makes the relationship between a sex worker and an 
owner of a brothel a crime; in this case sex workers cannot 
make use of the rights of a worker and the employers have to 
reject the job relationship with a sex worker. For example, in 
Germany, some sex workers do not have the right of accessing 
social and medical services just because of this reason.

Illegal Sex Workers

All legislations that prevent the access to health services and 
prevention programs should be eliminated. All European 
countries have rigid migration policies against non-Europeans. 
But, many people enter these countries in illegal ways. Many 
of these illegal migrants who do not have work permissions 
and face deportation risks, survive as sex workers and they 
work in very bad conditions.

Projects for sex workers should be able to reach sex workers 
and they should enable these sex workers to access health 
services without faceing any police interventions.

HIV Prevalence

Keeping the fact that HIV can spread through sexual ways 
in mind, it is thought that sex workers have a higher risk of 
HIV infection as they have more sex partners. In addition, 
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it is perceived that sex workers are tools for HIV infections 
among their clients and that they play an important role in 
spreading the virus among heterosexual population. In many 
of the European countries, this understanding survives. But, 
reasearches done in many countries show that HIV prevalence 
among sex worker women who use drugs is low and that 
condom usage rates are high. Another research, on the other 
hand, demonstrates that HIV prevalence among men and 
women who migrate from endemic regions is high.

In the sex industry, the ability of implementing safe sex rules is 
affected by several factors. For example, the demand of clients 
for unsafe sex, urgent money demand, alcohol addiction, 
housing problems, illiteracy, lack of resources, being young,  
can be counted among these factors. It is not possible to 
differentiate sex workers who are under low and high risk. 
Projects that encourage safe sex in the sex industry are very 
much important for sex workers and their clients; because 
of this reason, the barriers in front of sex workers’ Access to 
health and social services should be minimized.

Special Health Services for Sex Workers

In none of the European countries, the existing health services 
cannot meet the needs of sex workers. Because of this reason, 
the issue of the development of specific services and their 
introduction should be discussed. Under the light of this 
discussion on the existing health services, it should be cared 
to provide health services for sex workers in order to optimize 
the ability to access services. This need is evident in many 
European countries.
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Sex Work 
and General Strategies

Şevval Kılıç

Women’s Door is an institution which provides assistance 
to sex workers. Even though the institution does not have a 
specific choice for assistance among sex workers, mainly we 
provide assistance for trans sex workers. Still, non-trans men 
and women sex workers also visit the institution for obtaining 
assistance.

Women’s Door believes in that sex work is an occupation 
and sex workers will only be able to get equal social rights 
as other citizens in this way. The institution started its work 
by focusing on particularly on HIV/AIDS and on sexually 
transmitted diseases in general. In the first ten years of its work, 
the institution carried out works on self-care and protection 
within the scope of sexually transmitted diseases.

Since 2000s, after an increase in hate crimes against trans 
individuals and in heavy rights violations in terms of social 
exclusion, the institution started to focus on rights activism. 
While doing so, we produced brochures as for safety of sex 
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worker in the workplace with the assistance and advise of 
organisations outside of Turkey. For example, through these 
brochures, we encouraged sex workers for not to wear high 
heeled shoes, not to use hooked earrings or necklaces which 
are made of heavy metals, and to establish direct eye contact 
with clients.

Based on the latest researchs, we learned that is is important 
to focus on the pre and post intercourse periods of men. 
The situation is called “post-ejaculation syndrome”. We can 
interpret this syndrome as a situation when men want to 
distance themselves from their partners after ejaculation. This 
situation lasts for minutes for young men, for men who are in 
their 30s it lasts for hours and for people who are above 40s, 
it lasts for days or weeks.

Trans sex workers’ rights defender think that violence and 
murders against especially trans sex workers ocur especially 
because of this syndrome. It is important that sex workers 
should be careful about people with whom they enter into an 
emotional relationship, apart from their clients.

It is not possible not to be demoralized by arguments of 
groups who identify themselves as “progressive” – such as of 
Marxists, socialist feminist sor Marxist feminists – against sex 
workers. Indeed, while we mainly that that we cannot explain 
ourselves to those groups which are right-wing or religious, it 
is hurtful that we face these arguments from above mentioned 
groups. The struggle and the arguments of sex workers are all 
about the human rights struggle and it is important that every 
group or person who think themselves as “progressive” should 
take active part in this movement.

Especially for those discussions entered with socialist feminist 
groups, we have to state that we also demand a world free 
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of classes, but while demanding this world, we have to use 
our arguments. We accuse those people with socialist feminist 
hesitations, keeping the realities of today’s system in mind, 
for being elitist and for pretending to be politically correct. 
Personally, I think that the main aim of patriarchy is to control 
every activity of vagina. Therefore, every activity of vagina 
which are not related to reproduction should be supported.
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Sex Work 
and Feminist Movement

Eylem Çağdaş

The discussion of sex work issue over women’s movement and 
feminism and its continuation for years shows the difficulty 
of development. In the past few years, topic were opened in 
several platforms and the agents of different approaches to sex 
work used to discuss their relationship with sex workers. The 
reason for this can be that both sex workers and feminists 
have not found a common ground within their communities. 
The topic of sex work should have been a subtopic for the 
feminists years ago and a strong interaction should have been 
established between the women’s movement and the sex 
workers movement.

However, there are examples which show that the gaps 
between the two movements can be filled in. For instance, 
three years ago when we firstly went out for the rights of 
sex workers, we were twenty five people. There were some 
individuals and organisations that supported our struggle and 
activists from Amargi and Socialist Feminist Collective were 
within the supporters.



64

Apart from this example, Amargi focused on sex work within 
her magazine and tried to bring some intellectual analysis. 
This situation was the indicator that feminists has been paying 
efforts on the issue. In addition, the candidacies of sex workers 
from Istanbul for the elections were supported by the feminists 
and this should be noted as a sincere effort.

Still, whenever we come together with the representatives 
of the feminist groups, we face the same question: “Is sex 
work a work?” These arguments are supported over the 
understanding that whenever we name “prostitution” as “sex 
work”, the commodification, slavery and rape against women 
will be legitimed. Even we just mention about the concept 
of sex work, we immediately experience a resistence.  In fact, 
this approach of them is the one which legitimizes rapes 
against women; in other words, any view which questions sex 
work from a moral perspective legitimizes violence against 
women. The most friendly groups even reject the discourses 
of sex workers. Sex work field, which has already been left to 
injustices and chaos by the state, is also left alone by everyone.

I think that an example can explain this situation better. We, 
as Women’s Door and Istanbul LGBTT, had a very good 
relationship with a political party that named itself as socialist 
feminist and we jointly organized several actions against trans 
murders and arbitrary fines. When we heard about that a part 
of Bentderesi Brothel in Ankara would be closed down, we 
wanted to organize an action to raise visibility on the case. 
During the preparation phase, on our placard, “Sex Workers 
Rights Are Human Rights, Brothels Cannot Be Closed Down” 
was written. The same political party that had supported us 
did not support us, stating that brothels should be closed 
down and that we should not legitimize sex work. Afterwards, 
some incidents happened. A sex worker in Cihangir district of 
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İstanbul was murdered. A week after, a murder was committed 
in Ankara, too.

I think that since we always discuss whether sex work is a work 
or not prevents us to discuss the problems of sex workers. To 
talk about this issue followign the moralistic values and to resist 
about this means to push sex workers into deaths. We want 
to legitimize sex work since it is legitimite as any other work. 
But, we do not idealize it. The very basic demand of us it that 
sex workers have the same rights with others and that justice 
is applied to sex workers too. The proper implementation of 
the existing laws even would improve the conditions of sex 
workers. We are not even in this phase unfortunately. Even 
though we are visible with our non-marginal demands like the 
rights of social security, health insurances and right to life, we 
are always ignored.

In fact, the connections of every social movements are poor with 
their base. We always see similar faces in every movement and 
this should have a meaning. Personally, as for any movement, 
I would like to see women apart from intellectual or university 
circles within the feminist movement. I would like to see that 
the feminist movement is a grassroot movement and currently 
there are efforts to ensure this.

I think that the sex work field is one of the spaces where the 
feminist movement can socialize itself. I do not have the 
intention of idealizing it; however I believe that every sex worker 
is a feminist militant and activist. Because the socialisation of 
sex workers is away from the structures of the system and is more 
suitable for a new life and for new social movements. Still, we 
observe that there are limitations for the feminist movement 
ot increase its supporters within sex workers. It is highly sad 
that the feminist movement which wants to eliminate murders 
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against all women cannot reach sex workers. In other words, 
even though I believe that the feminist movement is sincere 
in producing discourses as regards to interconnection between 
mind and society, their efforts are weak

Sex workers society itself is a very broad commune. Even 
though we cannot say that it is an action commune, it is 
possible to argue that it is a commune of people who know 
each other. Many of them live in the same flats together. 
For example, migrant sex workers have the culture of living 
together and of supporting each other, like the Philipino and 
African migrants. The feminist movement should produce 
discourses on the same grounds that have a connection 
with these groups and it should establish a structure that 
can coordinate different women groups. But, the feminist 
movement is highly away from this ability.

While mentioning about all of these, we should also focus on 
the lacking points on the side of sex workers too. For example, 
we witness that the number of sex workers are low in events 
we organise. They either do not have the information of the 
events or they are not interested in these events at all. In fact, 
ideological tensions which are efficient within the society are 
also evident among sex workers. While sex workers should 
have been in different positions following their life practices, 
they face difficulties in developing their subcultures.

All of these factors are about the structural poverty. These 
reasons, as I mentioned about before, are also about the 
limited effects of the feminist movement. The problems are 
experienced as a result of the fact that th culture of the society 
is exhausted and the opportunities to produce subcultures 
are eliminated. While discussiong these problems, I need to 
reiterate my hope that we should stop discussion sex work but 
should focus on the problems of sex workers.
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Sex Workers 
as Agents of Feminism

Müge Yetener

I would like to start by stating that it is not easy to talk about 
sex work and to draw lines with exact “rights”.

While on the one hand the difficulty arises from our judgements 
on sexuality and work in this field; on the other hand it is 
created by our moral taboos still another difficulty is about that 
this field is a huge sector including pornography and human 
trafficking. In other words, the problem is not about a person’s 
selling sex to get money, but some other’s exploitation in 
national or international arena to get profits over them.

Prostitution is defined as seeling sexual services in exchange 
of money or goods/services. But, we know that there have 
been many marriages because of economic reasons or without 
voluntary partnerships and that violence, rape and incest is a 
part of marriages from the legal processes.

Patriarchy continues its power by controlling women’s 
body, labour and sexuality, while placing its sovereignty 
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over the fact that its practicalities are not transparent. The 
most important part of these non-transparent practices 
occur within households. Women use labour in households 
without recompensation and their labour is invisible. Women 
generally look after children, elderly people and adult men. 
Even though the labour they usually spend have a high level 
of price, these women do not have any social security or 
retirement rights. Men, on the other hand, earn free time, job 
promotions and carrier opportunities.

Patriarchy commodifies women’s bodies as the symbols of 
men’s honour and establishes these bodies as the fields for 
testing the manhood.

Feminist politics, indeed, shows that marriage, motherhood, 
sexuality – which have all been kept out of the politics by being 
argued as “private life” – are parts of social power relationships. 
It also refers to the fact that the relationship between “to 
oppress” and “to be oppressed” between men and women is 
reproduced via these power relationships in these fields.

Patriarchy, establishes its own ideology by building contrast 
womanhoods between women and by making this reality 
internalized. Lazy/harworking, housewife/working woman, 
housewife/daily servant, beautiful/ugly are the first examples 
that come into one’s mind. For sure, it is possible to count more 
examples. In short, womenhood is not just an existence formed 
over “not being a man”; but also over other “womanhood”s.

The most visible antagonism between womanhood situations 
is the dichotomic antagonism between virtuous and impure 
women. In this way, women’s labour, body and sexuality are all 
controlled. Thus, while “honour” is secured through marriages, 
women are persuaded - mainly by violence - to provide 



69

voluntary labour for household works, to step back from the 
public sphere, to sell their labour in a cheaper way. Patriarchy 
controls women’s labour, body and sexuality by using violence. 
While the dichotomy between virtuous and impure women 
pushes sex work outside of the public sphere by stigmatisation 
and making it invisible, at the same time it paves the way for 
threatening and controlling the women inside households. It 
is beneficial, therefore, to understand the relationship between 
low-cut dress and rape from this framework.

The main reasons for sex work are, the low level of 
employment among women [below 20%] and poverty, the 
belif in virginity, exclusion of raped women, honour murders, 
the lack of shelters for women, transphobic discrimination in 
employment. Because of this reason, I think it is more suitable 
to perceive the topic outside of th dichotomy between “free 
personal choice” and “victimized slaves”.

To reduce the reasons of sex work to free personal choice 
will make basic factors that are counted above more invisible 
together with patriarchy. On the other hand, perceiving the 
issue from the perpective of victimized slaves will ignore the 
free will of women and will prevent them to be the agents of 
feminism and to demand their rights. This situation, also, will 
prevent us to see the linkages between different womanhoods 
and opression types.

The aim of elimination of sex work, as perceived to be the 
result of patriarchal capitalist dynamics and every type of 
women-men hierarchy strengthened by poverty, makes us 
undertand the need to unite the struggle.

I think that it is important to use the term “sex work” in 
order to remember that same dynamics lie under the facts 
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that women have to sell their labour, body and souls and are 
charged with violence and death.

To support the ideas of criminalisation of sex work before 
finding solutions to eliminate its reasons, to render women 
vulnerable to violence and without protection by making this 
sector and trafficking invisible, will mean to prevent women to 
access their rights of social and health security and protection. 
There should be opportunities for those who do not want to 
be included in sex work.

We have to acknowledge that criminalisation of sex work 
will result in more stigmatization, discrimination and lack 
of basic rights for sex workers. Criminalization will prevent 
sex workers to organize themselves. It is visible that men’s 
demand includes more violence and is more dangerous and 
that women sex workers are open to violence without any 
kind of protection.

Even though we may define sex workers as victims of sexual 
violence or a group of people who lack their rights because of 
prejudices, this does not change anything as regards to our 
demands for their human rights. Still, this fact should not 
prevent our ideal for a world where nobody should sell her/his 
labour and body, things that belong to human beings are not 
for sale and classes and gender as a hierarchical structure are 
eliminated. This emancipation perpective, will ease the way 
for household women and sex workers unite their discourses.
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Why Do Sex Workers 
Strike?

Elçin Kurbanoğlu

“As speech was forbidden and rendered impossible, 
action began.”

Rosa Luxemburg, 1906

The basic question asked for this study is about the reasons of 
sex workers’ striking. In the process of detailing this academic 
study, two cexamples are chosen; France [1975] and the 
UK [1982]. An answer to the basic question of this study 
was looked at over the theoretical explanations and practical 
experiences under the lights of these examples. Still, the 
framework that I will present here, has a theoretical quality 
without touching upon the example cases.

My aim while starting this study was to create a richness on sex 
work issue in general and the striking practices of sex workers 
in particular. The main aim was to support the political and 
economic movement of sex workers in both İstanbul and 
Ankara. Indeed, apart from the examples of France and the 
UK, my researches showed that the labour-based movements 
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of sex workers have been active in countries like Hawaii [1942], 
Equador [1988], Bolivia [2007] and again the UK [2000].

Before mentioning about the details of this study, I need to 
focus on a limitation of my study. This study, since it was 
conducted within three months, was prepared without taking 
sexual orientation, gender identity, race, sex, ethnicity, age and 
similar differences into consideration. In my further studies, I 
want to pay effort to focus on these identity-based differences.

Since the topic of sex work is something which is related 
to a larger picture that includes many differences, it has a 
relationship with inequalities between countries and sexes 
within the capitalist world economy. For instance, some 
of women who come to the southern parts of Turkey from 
Western Europe for holidays hire men who work here as sex 
workers. This example, which needs an analysis outside of the 
mainstream feminist explanations, gains importance keeping 
its emphasis on the differences in countries’ positions within 
the capitalist world economy.

To be able to answer my question, there is a need to analyse 
several theories. First of all, the existing qualitative and 
quantitative strike theories were analysed. An important part 
of these theories rely on the belief that all workers who go for 
strikes are members oftrade unions anda re organised; because 
of this reason they are nor sufficient to answer our questions. 
Liberal, neoliberal and neoclassical ones within these theories 
[Ashenfelter & Johnson, 1969; Booth & Cressy, 1990; 
Ingram, Metcalf & Wadsworth, 1993; Mumford, 1993; 
Reder & Neumann, 1980] reduces the issue to the economic 
field by carrying out econometrical-mathematical analysis. 
This situation results in the ignorance of several factors that 
have effects on the issue.
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Second theory that I focused on is the new social movements 
theory and it underlines the materialistic-economic interests 
and demands of the proletariat. The same theory, which 
may support this idea, argues that new social movements do 
not appear with materialistic-economic demands by being 
organised in identity-based structures [Buechler, 1995:442]; 
so, it is not enough to answer our question.

In addition to the first two theories, it will be beneficial to 
focus on collective action theories which occupied the agenda 
of the twentieth century. There are many different approaches 
within these theories. I will only focus on the four of them 
thinking that they might answer our question.

The first approach states that the problems experienced 
are so intensive that there are nothing that can be lost for 
people. Because of this reason,  it argues that social groups 
go for strike [McCarthy & Zald, 1987:150] Second approach 
emphasizes individuals’ or groups’ framing or giving meaning 
to their identities. Following this, for example, it focuses on 
the emotions of individuals and tries to understand social 
movements [Tarrow, 1998: 15 - 18]. According to the 
third approach, the decision of going for strikes depends on 
rationality. According to this view, people go for strikes based 
on their level of rationality [Olson, 2002]. The fourth and the 
last approach focuses on the organisation ratios of people as 
regards to their choice for strikes. They emphasize that those 
people who are away from organisation practices are less likely 
to go for strikes [Franzosi, 1989: 354].

When we evaluate the above theories and different approaches 
within them, we witness that they are not able to answer the 
proposed question in its full sense. Therefore,  in addition 
to these theories, we need to mention about Charles Tilly’s 
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polity model which highly affected the political science and 
social movement literature. According to this model, any kind 
of social movement gets or loses power in connection with the 
regime it is in [Tilly, 1979].

We can focus on the particularities of France and the UK after 
summarizing the theoretical approaches. We can easily argue 
that the organisation of sex workers in both countries have 
particular conditions. It can be argued that there are some 
similarities between the two countries:

1. Both of the countries made legal regulations following the 
limiting or prohibiting legal models.

2. Both of the countries have bad conditions as regards to 
the police violence, ill-treatment and torture cases against 
sex workers.

3. Cases like client violence, harrassment, rape and murder 
cases are widespread in the societal level.

4. Within the sex industry, there has been a relations triangle 
between pimp/intermediary, police and politicians.

5. The social perception about sex workers are always 
negative like “fallen”, “woman earning money easily”, etc.

6. The largest contribution to the sex workers movement 
in both countries were provided by social groups who 
supported them. In other words, the existence of allies is 
an important plus for both countries’ movements.

Keeping the above realities in mind, we can explain the question 
within the theoretical framework partly. For example, as Della 
Porta states, this question can be explained through factors 
like the current problems that the agents of the movement 
experiences and the reluctance of state institutions to solve 
these problems [Della Porta, 2006: 13]. On the other hand, 
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fort he UK example, the high level of organisation of sex 
workers can be explained through the existence of experienced 
allies [Tarrow, 1998:76 - 80].

Still, the above reasons do not answer our question. With 
many agents, sex workers already had intensive problems 
before these dates, however they started to organise later. 
This shows that we need to focus on the issue with other 
approaches. Because of this reason, we need to evaluate the 
mid and long-term theories again and as our question back: 
Why do sex workers strike?

It is important to take a look at the middle term theories:

1. The participation of women to the labour power after 
the Second World War increased in the Western Europe; 
however the inequality of wages between men and women 
continued. In addition, discrimination and harrassment 
based on sex in the workplace continued. Keeping these 
conditions in mind, sex work appears to be one of the 
occupations in which men and women earn the same 
Money [ Roberts, 1992: 282].

2. We can emphasize states’ intensification of prohibitive, 
discriminatory or re-regulative legislation as regards to sex 
work starting from 1940s, as one of the main reasons of 
strikes in these two countries. States, as a legitimization 
for these legal regulations, referred to UN’s Convention of 
1949 [Corbin, 1990; Roberts, 1992; Stewart, 1995:155].

3. Both in the UK and France, as it is in Turkey, sex 
work is legal; but pimping is illegal. However, the 
implementation of the laws strengthens the victimization 
processes of sex workers. We know that, intermediaries 
share the profit with the police or other authorities by 
not destroying each other’s interest; while sex workers are 
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fined, prisoned, subjected to violence and to other human 
rights violations.  The mentioned theory argues that the 
relevant legal regulations establish these relations network 
and the emphasis of sex workers on “hypocrisy” proves 
this. Therefore, sex workers are organised against this 
injustice.

4. The third middle term theory argues that protective 
measures are taken against sex workers, as the dynamics 
like LGBT movement, second wave feminist movement 
which emerged as a result of the “sexual revolution” 
understanding, were understood as threats to the exsiting 
middle class “morality” perceptions [Roberts, 1992:283; 
Corbin, 1990:355]. Sex workers are within trade unionist 
organisation in both countries within the process should 
should be thought within the dichotomy of thesis-
antithesis.

5. According to Arrighi and Silver, a huge strike wave was 
witnessed in Europe in 60s and 70s [Arrighi & Silver, 
1984: 21]. In the mentioned period, according to Shorter 
and Tilly, France was the second and the UK was the third 
among thirteen Western European countries [Shorter & 
Tilly, 1974: 333]. This approach states that this situation 
affected the organisation processes of sex workers in both 
countries.

6. Another theory argues that since other methods of action 
like distributing brochures, meetings with lawyers and 
media, advocacy works, attacks to the police lost their 
efficiency which resulted in another action: strike [Tilly, 
1979].

It is beneficial to take a look at the long terms theories after 
having focused on the middle term theories. While searching 
for an answer to our question, we need to go back to the 
emergence of the idea of nation states and the criminalization 
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of sex work in the period of Reunnaisance and Enlightenment. 
Together with this, I think we can make use of the approaches 
of Foucault; yet we will not focus on his theories in this study.

Karl Polanyi states, “strike is the most destroying action type.” 
But, why do workers take this way? According to Polanyi, 
labour is not a commodity since it is fictional. However, when 
labour is thought to be a commodity, it should go for strike 
within the market mechanism. Within the demand-supply 
balance, as long as the earned wage is lower than the deserved 
wage - this is how the capitalist exploitation survives - it is 
normal to see the proletariat to strike. In short, if labour is not 
perceived as a commodity, the reason for strikes disappears 
[Polanyi, 1957:230, 231].

The last point may be confusing. Does not sex work have 
interests which are not occupational or material? To find an 
answer to this question, we need to take a look at the new 
social movements theory.

Within this framework, the analysis of the social movements, 
for which Laclau and Mouffe say “new social movements”, 
gains importance. Bell, who carries out important studies 
about new social movements emphasizes that the approach 
of Laclau and Mouffe is important while analysing sex 
work [Bell, 1994: 104]. We see that the joint demands of 
sex workers are as follows: elimination of harrassment, rape, 
violence; decriminalization of sex work.

We can proceed faster if we take a look at the second demand 
in the first instance. Let’s suppose two different conditions; 
in the first hand sex is illegal, for the second situation sex 
work is totally legal. In conditions where sex work is illegal, 
the costs of protection is high. If there are not any pimps 
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who protect sex workers or if there is no good collaboration 
with the police, there is a huge possibility of violence from 
gang or clients. Similarly, exploitation of pimps is high in 
this situation.

When sex work is totally legal, the costs of protection 
decreases; but the social perception and the attitudes of states 
should be transformed. Exploitation rate is high if sex workers 
are under state protection; because exploitation is carried out 
by the state. If a sex worker works for her/himself, the tax that 
s/he has to pay will be high since the state will demand it. 
When there is no state, this costs is zero.

The assumptions above show that demands towards the 
decriminalisation of sex work refers to material interests and 
new social movements theory is insufficient because of this 
reason.

An analysis with the basis of material interests show that there is 
a need for a Marxist approach in line with Marx-Engels. At the 
same time, concepts, which are referred to frequently as regards 
to sex work, like “motherhood”, “violence”, “harrassment” 
clearly show that there is a need for a feminist point of view. 
Indeed, the discourses used by sex workers in the last century is 
highly similar to the feminist discourses. For instance, researches 
show that the sex workers solidarity in the UK is shaped over 
the perception of “sisterhood” [Roberts, 1992:337].

I think that it is significant to give reference to socialist feminism 
while thinking about different feminisms that approach to sex 
work issue. Socialist feminism focuses on both material and 
other interests and rights. As for the differences among sex 
workers, post-structuralist and post-modern feminism can be 
made use of.
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Following the analysis made above, while thinking about 
sex work and the trade unionist organisation of sex workers, 
we can make use of Marxism, socialist feminism, short term 
theories and new social movements approach. But, instead of 
making direct use of these approaches and theories, we need 
to make analysis establishing their relationship with the field. 
We can only realize this by focusing on the field, talking to 
sex workers and understanding their problems and demands.

As a consequence, while answering our question, we can 
answer as regards to why sex workers strike with the following 
factors:

1. The exhaustion of the exsiting actions strategies,
2. The fact that labour is not a commodity,
3. The fact that sex work is a work in the Marxist 

understanding,
4. The increase and spread in the strike waves in the 

mentioned period,
5. Combination of material and other interests.

While ending my study, I hope that we will be able to establish 
a struggle ground where the basic rights of sex workers, like 
right to life, health and social security rights, education and 
employment, are secured and that the experience of Red 
Umbrella is strengthened. I want to conclude my words, 
which actually was started by Rosa Luxembourg, with the call 
of Selay: Long Live the Freedom Movement of sex Workers!
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Syndicalist Movement 
in the UK and France

Thierry Schaffauser

My name is Thierry Schaffauser and I have been a sex worker 
for 8 years. I started working on the streets in Paris. Presently, 
I live and work in London as an escort and a porn actor. I am 
very grateful to have been invited to meet my comrades from 
Turkey and I am very proud to be able to speak to you. I was 
asked to talk about the experiences of trade unionism both in 
France and in the UK. This experience has been very different 
from one country to another. 

In France, STRASS was founded in 2009 after all sex workers’ 
organisations came together and decided to have a trade union 
representing us at a national level and that is led by sex workers 
themselves. This means that only sex workers and former sex 
workers are allowed to be active members who can join with 
a free contribution from zero to how much they want to give. 
Only sex workers and former sex workers have the right to 
vote and to be elected within our board. Our supporters have 
the right to join the union as supporters but can’t vote or be 
elected and must provide a minimum financial participation 
of 5 Euros. 
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Given the membership is often free for sex workers; we 
managed to have very quickly many members. The current 
membership is between 300 and 400 persons. The recruitment 
of members was also supported by traditional community 
based health organisations that meet sex workers every night 
with their prevention outreach bus and could make the link 
with people in the whole country. However, if street sex 
workers are a majority in terms of membership, there are only 
few who are operating within the STRASS board. 

Our main difficulty is that we communicate by emails 
on a mailing list and that many sex workers are either too 
precarious to own a computer by themselves or are too old to 
be interested in the new technologic tools. This lack of street 
sex workers’ representation within the STRASS board has 
created some tension and because of some gossips a lack of 
trust sometimes from one sex worker to another. 

Due to a lack of funding, the membership being free and 
having no financial support from anyone or very few people, we 
don’t have the means to improve our internal communication 
and this doesn’t help to inform our members appropriately 
with the work we do and to include them in the participation 
and the process of decision taking. Sometimes, it takes three 
months before a sex worker on the streets is informed by 
another sex worker or one of our partners through an outreach 
project who is able to access the STRASS mailing list, print 
the material and distribute it to sex workers. 

Another tension has been raised due to our different identities. 
STRASS wants to make sure that all sex workers are included 
whatever our nationality, our gender identity, the way we 
work, etc. But the STRASS board is predominantly French 
and if female sex workers are the majority of the STRASS 
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board and STRASS members, there are very few who want 
to speak publicly in the media. Most women prefer to remain 
anonymous because they have children and they fear that 
they will lose the custody of their children or that they will 
be stigmatised in their school. A very common French insult 
among children is for example “fils de pute” which means 
“son of a whore”. 

If we had three cis-women as spokespersons, our main 
spokesperson is currently a dominatrix transvestite sex 
worker. Transgender sex workers are also very visible during 
our demonstrations because they often wear sexy clothes, 
sometimes show their breast, while cis-women will be less 
flamboyant and some will even prefer to wear a mask. I am 
also identified as one of STRASS leaders and although I 
don’t do much media work now that I live in the UK I still 
write articles time to time for the union. If I mention the 
issue of gender, it is because STRASS has been attacked by 
some feminist organisations for not being really representative 
on that basis. There has been sometimes some tension from 
older cis-women within the sex workers’ movement but most 
of younger cis-women on the contrary say that they are very 
happy to include male and trans’ sex workers and that we 
provide also an image of diversity for our community. 

The great success of STRASS was our recognition by more 
mainstream media of our union as a representative group. 
Suddenly, the journalists called us to have our opinion while 
before only abolitionist groups were interviewed. The political 
class continue to ignore us since all French political parties 
are against sex work. However, during the last Parliamentary 
mission on prostitution, for the first time, STRASS was 
interviewed by some MPs to have our opinion, which 
represent a first political recognition; even if we know that 
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our voice will be ignored at the end for their report since they 
are preparing the penalisation of our clients. 

If STRASS has been good at giving a voice for sex workers at a 
national level, it has not been able to provide an improvement 
for sex workers in their working conditions or to fight against 
violence. We managed to provide a visibility with public 
demonstrations and a good communication but if the public 
opinion is supportive the political class is still very hostile and 
we are not recognised by other mainstream trade unions or 
the rest of the social movement. The only organisations that 
support us are HIV organisations, some radical queer groups 
and a few anarchist and green activists. 

By comparison, in the UK, the International Union of Sex 
worker was founded in 2000. Very quickly, in 2004, the 
IUSW got affiliated by a mainstream trade union which is 
the GMB. The GMB is a 600.000 members’ trade union, 
which makes it the third largest trade union in the UK and is 
quite influential. This recognition opened us the doors of the 
Labour movement, which means that sex workers can attend 
public meetings within the national Trade Unions Congress 
(TUC) and they have no right to refuse us speaking or voting 
as delegates from the GMB sex workers branch. The fact that 
we attend all the meetings make other workers realise that we 
share often the same problems and more in common than in 
opposition. Last year we requested to march at the front of 
the Mayday demonstration and we were allowed to lead the 
march with our red umbrellas and banner. More and more 
trade unionists acknowledge our issues as being labour rights 
issues; recognise sex work as work and sex workers as part of 
the working class. The fact to be GMB members allows us to 
pass motions at the common Trade Unions Conferences with 
other trade unionists and we won recently a motion within 
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the LGBT TUC conference that supports sex workers right 
to unionise and call for the complete decriminalisation of the 
sex industry. 

In the UK, mainstream politics are very dominated by the 
anti-trafficking discourse which is used against migrant sex 
workers to deport them, increase raids on brothels and as a way 
to rise more funding for anti-sex work organisations. We had 
recently an increase in criminalisation with a new law but the 
new government although very conservative on social issues 
and very tough economically seems much more open to the 
idea of decriminalisation. We don’t have any guarantee that 
they will change the law but at least we know they won’t add 
more criminalisation like the previous government wanted 
with a criminalisation of our clients and the ban of adverts in 
magazines and on the Internet. As president of the GMB sex 
workers branch, I was invited by the Home office minister to 
talk about sex work issues, which never happened before with 
the previous government. This is a real improvement because 
they now at least listen to us even if we have not achieved any 
concrete change yet. 

Sex workers in the UK are more and more organised and I am 
confident that we will be stronger and stronger. The current 
union membership is quite low with only about 100 members 
and many of them are not necessarily sex workers themselves 
but I am sure we will increase our membership in the coming 
years and that we will have more impact on the UK politics 
not only for decriminalisation but also to organise sex workers 
to improve their working conditions. 

In the UK, one of our best improvements is also the dialog 
which has been engaged with the police and more and 
more police officers support our call for decriminalisation 
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including the Association of Police Chief Officers which is 
the representative body of the police forces in the UK. 

They say that they are more interested in working for our 
protection and this could represent a big change. The public 
opinion in the UK has been very touched by the wave of serial 
murders against street sex workers and the issue of safety is 
more and more on the public agenda. People start to see sex 
workers differently and accept that we don’t deserve violence. 
The police themselves agree with that which is a very different 
approach from what they had 30 years ago when the sex 
workers’ movement started in the UK. 
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Sex Workers Trade Union Initiative in Turkey: 
Red Umbrella

Sinem Kuzucan

It is highly important to focus on the increasing number 
of killings of women in Turkey while talking about the 
topic of sex work. Keeping the researches done by womens’ 
organisations in mind, there is an increase of one thousand 
four hundred percent. This increase can easily be explained 
through the concepts of family, divorce, honour which all 
touch the issue of sex work. “Women’s falling into bad ways” 
has taken a very significant place in minds of men especially 
after the divorce processes. Women only belong to their men 
and families and any other situation cannot be accepted by 
the patriarchal system. This situation results in the brutal 
murders of women.

Meetings have been carried out in the last four years under 
the name “Red Umbrella” especially focusing on the murders 
that target sex workers. The first steps of the Sex Work and 
Human Rights Symposium which was held in 5 - 6 March 
2011, was taken with small scale meetings four years ago. 
Women’s Door and LGBT organisations from İstanbul and 
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political parties and mainstream trade unions were all invited 
to the meetings. As a result of the first meetings, a consensus 
on the need for a sex workers trade union appeared.

Trade unions in Turkey generally have a very negative 
perception about sex work; in other words, they either do 
not accept that sex work is a work or they put a focus on 
“women’s victimization processes”. Following this reality, 
it is highly precious that Zübeyde Kılıç, the president of 
EĞİTİM-SEN attended the Sex Work and Human Rights 
Symposium as a speaker.

Two of the largest trade unions in Turkey, namely DİSK 
and KESK are foreign to the issue of sex work and they 
have not touched upon the issue with policies since their 
establishment. For example, whenever sex workers attend to 
meetings or actions where these two trade unions also attend, 
their members either reject to participate in these actions or 
use negative discourses about sex workers.

While there have been several discussions about the closure 
cases against LGBT organisations in Turkey, there is a deeper 
and a stronger need for a discussion on the right of sex workers 
to associate. For example, in the process of organising the Sex 
Work and Human Rights Symposium, one of the national 
newspapers Yeni Akit published its coverage as “They Bring 
the Diseases of the West to Turkey”, with bold spots and with 
the names of the participants. The event was overtly targeted 
when they stated that the event should be stopped. As you 
can see, there is not even the tolerance to let sex workers to 
organise events.

It is understandable to experience such developments when a 
huge majority in Turkey use the words “prostitute”, “slut” as 
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insults. The basic problem of sex workers is to experience the 
seizure of their right to life within this insulting world. For 
example, trans individuals face more murders when they do 
sex work under insecure environments.

While these problems continue, there is a big problem with 
the unability of female sex workers to organise. This groups 
face several problems while trying to organise themselves 
because of pimps or the inside conditions of brothels which 
create a pressure over them. In a country where the number 
of sex workers is thought to be at least one hundred thousand, 
the reality of trans organisation should be deeply discussed. 
Female sex workers experience difficulties in terms of 
organisation because of the hardships they face in bars, clubs, 
parks, streets, brothels and this reality weakens the sex workers 
movement which is mainly leaded by the trans themselves.

Sex workers face several problems as intensive discrimination, 
hate crimes and social exclusion, but at the same time they are 
subjected to the negative policies of the AKP Government. 
Keeping the last few years in mind, we witness that the 
number of sex workers decreased and that some of the brothels 
were closed down. We also observe that those brothels which 
were not closed down are pushed outside of cities. All of the 
applications which are made by sex workers to enter brothels 
are denied and these people have to work in streets, park sor 
in other insecure areas. In addition to these problems, a huge 
majority of sex workers do not have social security rights.

The existence of discriminative legislation and the narrow 
interpretation of these laws by the police intensifies the 
violence against sex workers. It is highly possible that a sex 
workers experiences prejudices from the prosecutors or the 
judges in judicial processes. In general, there is a view towards 



94

sex workers as follows: “You deserve this”, “You should not 
have worn low-necked clothes”, etc. This reality doubles the 
victimization intensity of sex workers.

Every part of the society, from law-makers who should 
eliminate the above problems to political party representatives, 
have a high level of phobia against sex workers. As Pembe 
Hayat, whenever we organise events on transphobia, political 
party representatives attend our event, however when the issue 
is on sex work, these people do not appear at all.

There is a long way to go especially on the labour-based 
organisation of sex workers in Turkey. As sex workers, we 
need to realize that we have to create a strong and a realistic 
strategy against the perception of morality, discriminatory 
laws, institutional violence, ignorance of law-makers and 
decision-makers which are all widespread in Turkey. Witin 
this context, it is obvious that the Red Umbrella Initiative is 
very much important.
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Syndical Movement in Turkey 
and Possibilities of Organisation

Zübeyde Kılıç

It is highly important that a symposium with a topic of sex 
work and human rights is organized. This event, apart from 
providing a space for discussion about the problems of sex 
workers, proves to be significant in terms of contributing to 
creating a road map for the existing systematic problems.

The topic that I would like to focus on is the syndical movement 
and possibilities of organisation in Turkey. In its basic sense, 
it will be beneficial to focus on the issue by mentioning about 
some processes in the past that public workers experienced. The 
struggle experiences of public workers in Turkey is important 
and comprehensive. This experience is important in terms of 
proving the possibilities of a strong struggle against a process 
full of bans, serious systematic attacks and costs paid. It is 
possible to learn lessons from this process when discussing the 
details of the organisation process of sex workers.

This movement, which basically started to organise together 
with teachers, has a history of over a hundred years. This 
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century long history has been a process which included 
serious struggle experiences, important costs and gains. As 
it is known, the rights and freedoms struggle in Turkey has 
always been the target of the governments over the concepts 
like inequality, injustice, discrimination. In Turkey, which 
has turned to be a country of military interventions and dark 
processes, trade unions has also been targeted by governments.

One of the first organisations which was targeted by the March 
12 military intervention, proved to be one of the darkest and 
bloody periods of Turkey, was Teachers Trade Union of Turkey 
[TÖS]. In this process when approximately 1,500 teachers were 
arrested per day, teachers who were organized within TÖS 
faced high oppressions, the administrators and members were 
arrested, tortured and finally TÖS was closed down.

The experiences are also the history of resistance. The closure 
of TÖS, the arrests of its members, tortures – apart from their 
negative results as regards to the organisation of the teachers 
movement – had also a positive effect in increasing the level 
of struggle in the end. After the closure of TÖS, TÖB-DER 
was founded. TÖB-DER which had a very significant role as 
regards to the organisation of teachers, immediately became 
the target of another military intervention process, September 
12. None of these experiences had an effect resulting in the 
weakening of the resistance or decisive organisation of teachers 
in general.

Under the heaviness of the death soul of September 12 
process, after the military intervention, public workers started 
to organise people during demonstrations and workplaces by 
standing up and resisting the coup d’etat administration.

The post-1980 process became a process when important 
experiences were produced as regards to the organisation 
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struggle of public workers. This process which was tried to be 
prevented by exiles, arrests, violence, closure threats became 
futile as a result of the resisting struggle of the public workers.

The rights and freedoms struggle in Turkey has never been 
easy and has never been realized without serious difficulties.

I think that these discussions will be guiding within the 
discussions about the organisation of sex workers in Turkey. 
Sex work has always been a topic with lots of discussions. 
The discussions around this issue has continued in countries 
where the organisation level of people is higher, like in France. 
Indeed, sex workers may confront the feminists in terms of 
their own demands. The continuing discussions surrounding 
the issue, may have right or wrong sides, according to our 
personal thoughts or political positions. Life itself will be our 
guide in this topic.

Discussion will of course continue; however the level of the 
experienced problems by sex workers demonstrate that the 
length of these discussions will not have the luxury to be endless. 
The process in Turkey about sex workers is highly serious and 
we can easily state that the situation is systematically against 
sex workers. There is a “life bazaar”. I do not use this concept 
as referring to discussions on “body that is sold” or “service 
being sold”; but rather it is about the situation of humiliation, 
murders and violence against sex workers. Keeping this serious 
situation in mind, the discussions should not be extremely 
long and this should not be ending in a process where the 
decisiveness of sex workers decrease.

Some topic in life are being dismissed and will continue to 
be dismissed by themselves. It is obviously a need for sex 
workers to carry their organisation levels to trade unionism. 
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It is significant to focus on some of the possibilities that may 
be created by syndical organisation for the well-being of sex 
workers. Syndicalist organisation will put a barrier in front 
of humiliation, moralist approaches, grounds that legitimize 
violence and murders; and will encourage sex workers to 
struggle against the life experiences that they have been 
subjected to. In this line, there are many benefits to take 
stronger and more valid steps. I hope that the Sex Work and 
Human Rights Symposium ends with this motivation.
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Prostitution 
and Different Legal Regulations

Dr. Muhtar Çokar

Introduction
It is possible to argue that all reform initiatives on prostitution 
field in the world emerge from two opposite philosophical 
views. The first of these views argues that prostitution is a type 
of violence against women and emphasizes that prostitution is 
a type of exploitation by its nature at the same time. According 
to the second view, prostitution is a service exchange and 
an occupation between consenting individuals. One of the 
reasons of polarization in the philosophical field is that the 
prostitution sector includes several various experiences and that 
the produced values by the parties observing these experiences 
show differences. Another reason fort he polarization is that 
the phenomenon of prostitution is evaluated from different 
windows and that some of the elements which create the 
action are paid attention more intensively.

Prostitution and Values
Approval, violence and exploitation, among values which 
create philosophical polarization and that emerge from the 
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phenomenon of prostitution, can be perceived as values which 
has the most determining features. Below, it is shown how 
these three values can be produced as opposite and different 
from each other within the scope of prostitution.

Approval: Some of those who work within the scope of 
prostitution choose sex work as a result of their choices and as 
a profitable occupation. But there are individuals who work in 
this field whose approvals were not taken and who are made 
work at an early age. It can be argued that by implying that 
commercial sex is a type of slavery as a result of compulsion or 
is a type of work which does not comply with human honour, 
it can be emphasized that this approval does not have any 
moral excuse. On the other hand, some groups which evaluate 
the approval element in a different way, argue that the approval 
for sex work is not that different from other approvals given 
for other occupations, by emphasizing that women do not 
have many choices of works as a result of gender inequality 
and poverty.

Violence: It is argued that any work under the scope of 
prostitution includes violence in itself. Prostitution, which 
is perceived as a bad usage of sexuality which is a spiritual 
and bodily necessity, already includes violence in itself. 
Prostitution, even without any kind of physical force or trauma, 
is a kind of psychological violence. On the other hand, groups 
which understand violence from a different perspective, argue 
that women are already subjected to violence in the society or 
at their workplaces. Sex workers are not the only individuals 
in the society that are subjected to violence and laws that 
criminalize sex work end up with more violence by pushing 
sex workers to undergound work.

Exploitation: In every condition where sex work is carried 
out, there are always intermediaries which seize or share gains 
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of sex workers. Survival for prostitutes who are excluded from 
the society is a more expensive thing. Especially in places 
where prostitution is carried out in an illegal way, official 
institutions also join to this exploitation. On the other hand, 
in every society hwere there are market conditions and market 
economy, there is economic exploitation. The economic 
exploitation of women increase and women do not have a say 
over their gains becaue of gender inequality.

One of two people who perceive an action within the scope of 
prostitution and have different values as a type of violence while 
the other may argue that the action is an ordinary occupation. 
Similarly, a person who does prostitution may be perceived as 
a victim and a worker by two different people with different 
values. If it is necessary to find a common point, sex workers 
can be rated and classified according to their exploitation, 
violence experiences and working conditions. When a scale is 
created to rate sex workers which are “sexual violence victim”s 
who face the hardest violence and exploitation on the one 
end; and a “sex worker” who has not faced any violence and 
earn her/his money in this sector by consent on the other end, 
we can argue that all sex workers can be rated among these 
both ends. In other words, it is not possible to reach an exact 
“victim” or “sex worker” in the prostitution sector. All sex 
workers are human beings who is close to being “sex worker” 
or “victim” linked to these three values and features under 
certain degrees.

Looking at Prostitution From Different Aspects

The second one of the reasons of polarization in the 
philosophical field is about looking at prostitution from 
different aspects of human behaviors. For the viewpoint 
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which argues that the most determining element for action 
is the perpetrator, the person who is in prostitution is the 
determining element of the phenomenon of prostitution. 
Traditionalist groups which focus on the prostitution field 
with this viewpoint, argue that prostitution does not comply 
with honour, decency and reject it. Similar viewpoint is valid 
also for opposite groups of the traditionalist ones.

The point of view which analyzes human behavior within 
the realization limits of actions and evaluates the goodness 
or badness of the action according to whether the action is 
carried out based on pre-determined rules, looks for global 
rules that can be applied to every action that are absolute 
for human behaviors. Prostitution, according to groups that 
have this traditionalist understanding, is a type of adultery. 
Adultery should be prevented in every condition and 
this is valid for prostitution too. On the other hand, non-
traditionalist principalist approach, rejects prostitution by 
arguing that body cannot be sold in any circumstance and any 
type of violence is not permitted.

It is possible to  evaluate the good or bad manner of human 
behavior according to the consequence of the action. An 
analysis in this paralel can be made through evaluating the 
effects that emerge in the end of actions without considering 
the targeted value of the action. Even though the most 
important values as regards to the behavior of sex worker 
or to the approval of prostitution can be seen as violence, 
exploitation and approval [autonomy in its large sense];  
benefits, not being subject to harms, human dignity, equality 
and justice can come into the agenda as values that should 
be supported. If these values conflict because of prostitution, 
in other words if it is not possible to support all of them at 
the same time, generally a middle way is tried to be found. 
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In this case, some features of prostitution is perceived as bad 
and some others are good. For example, if we think that sex 
workers are exploited  and are subjected to violence because 
of intermediaries, we can accept a type of prostitution in 
which actions of intermediaries are prohibited. Similarly, as 
independent from all values, a person who values the negative 
effects of criminalization of all actions related to prostitution, 
would expect the elimination of all sentences related to 
sex work. It is possible to perceive the last approach as an 
approach which focuses on the effects of the action.

Prostitution and Laws

Different points of view to sex work affected the legislations 
of countries and they started to shape their legislations within 
the scale of both ends. Since sex work is a dynamic process 
and shows structural and implementational changes in time, 
the demands for change in many countries show continuity 
and perception changes as regards to sex work in societies 
support this continuity. Implementation of laws and the 
types of implementation show changes in time and between 
places. In some countries while laws can be rigid while the 
implementation is tolerant. In some other countries, while the 
laws are not rigid the implementation is opressive.

When the laws of countries as regards to commercial sex are 
analysed, it is possible to categorize the legislations into four 
groups. 

1. Prohibitionist Legislation:  Prostitution is illegal in 
streets or closed places where the prohibitionist legislation 
is evident. The main aim of the legislation is to end 
prostitution. All parties related to sex work including 
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sex workers can be sentenced. In some countries, clients 
can also be sentenced. It is illegal to do sex work in Gulf 
countries and in the US. Sweden ratified a law in 1998 
which enabled the authorities to sentence the clients too.  
In these countries, authorities approach to prostitution 
totally based to rules or it is rejected in the sense that it 
is against human dignity, morals and decency. In some 
countries, prohibitionist legislation is inpower however it 
is not influential in terms of implementation.

2. Abolitionist Legislation: The elimination of sex work is 
the primary aim fort he abolitionist legislation. However, 
the criminalisation of sex workers or the illegalization of 
prostitution in streets or closed places are not the primary 
aims.  In general, sex work is tolerated in countries where 
this legislation is in power. In a way, the legislation 
does not aim to punish the realization of sex work; but 
the actions which are carried out beforehand. Thus, 
it is not aimed to punish the sex work of sex workers 
but the actions which negatively affect.  Within the 
scope of this understanding, while providing places for 
prostitution, pimping, sharing the gains of sex workers 
are punished, at the same time, negotiating, promotion 
or advertising of sex work can be reasons for punishment. 
In its classical sense, abolitionist legislation is in power 
in Western Europe, India, South East Asia, Canada and 
Latin America. A new type of the abolitionist legislation 
is in use in  Belgium, Denmark, Estonia, Finland, France 
and Italy and prostitution in closed places in this system 
is not permitted. It can be argued that the abolitionist 
legislation is focused on results. By banning some actions, 
the least dangerous values for sex workers and the society 
is supported.

3. Regulatory Legislation: It is the system where sex work is 
evaluated outside of the penal codes if sex workers work in 



107

certain conditions.  In general, the system where women 
sex workers are subjected to routine health controls and 
work in registered places. For example, sex work laws in 
Turkey and Greece are within this category. It can be 
argued that some features of this system is rule-originating 
and other features are in paralel with approaches focused 
on results.

4. Decriminalization Legislation:  In the last few years, 
views that support the decriminalization of sex work 
and even the application of this implementation to 
intermediaries. This legislation which is implemented in 
New Zealand and New South Wales state of Australia, 
is shaped with a pragmatist approach and it aims the 
elimination of negative effects of criminalizing laws on 
prostitution. It is possible to name the approach of this 
view as focused on effects.

The view which supports the idea that sex work is a type 
of violence andthat it should be eliminated, is for the first 
two legislation type: the prohibitionist and abolitionist 
legislation. The view which supports the idea that sex work 
is an Exchange of service between consenting adults and 
that it is an occupation is for the latest two legislation types: 
regulatory legislation and decriminalizationist legislation.  
The prohibitionist and decriminalizationist legislations are 
like two radical representatives of opposing two philosophical 
views about sex work. Other two systems take place in the 
middle.

Even though it may be possible to categorize countries as 
regards to the common features of their legislations related to 
sex work, every system is shaped  according to the conditions 
of the countries. In other words, it is possible tomention about 
legislation types where mixed systems are effective.
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Turkey and the Need for Legal Reform 

As in other countries, there are different views about prostitution 
and the demands of these groups as regards to changes in 
the prostitution legislation are evident. While traditionalist 
and some feminist groups demand the criminalization of sex 
work, groups which work for the support of the rights of sex 
workers demand the recognition of sex work as an occupation 
and the elimination of implementations that punish sex 
workers. On the other hand,  the renewal of the old legislation 
is in the agenda and this latest demand also owned by official 
institutions.

The problems in the implementation of the prostitution 
legislation in Turkey, has a supportive feature for the change 
or renewal of the existing legislation. In Turkey, regulatory 
legislation is in power, but the implementationis realized 
according to the abolitionist prostitution legislation. In other 
words, the implementing bodies started and even realized a 
reform initiative without any legislation change in Turkey.  
Because of the lack in collecting data about prostitution, it is 
not possible to mention about the positive or negative effects 
of the latest development.  Besides, the increase in commercial 
exploitation against children, the increasing influence of 
foreign sex workers in the national industry, trafficking, 
technological developments in the field, the increase in the 
murders of sex workers and the increase in HIV prevalence 
makes us think that there is a strong need for an analysis and 
a change in the legislation.

In Turkey, in the last few years, to prevent prostitution in the 
streets based on the penal and misdemeanors laws, the articles 
are implemented in a rigid and comprehensive way against 
sex workers. Legal measures that prevent the society from 
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the negative effects of sex work are made use of intensively, 
instead of providing protection or survival opportunities for 
sex workers. Sex workers are deterred and isolated by being 
fined. Many sex workers are punished because of promoting 
sex work, providing places for prostitution or making use of 
sex workers’ gains. Even though these implementations are 
realized with the excuse of protecting the society in terms of 
moral values by pressuring sex work, it ends up with the spread 
of prostitution and more underground work. Because of this 
reason, it is not just to put pressure over sex workers without 
providing them with legal protection and support; and  these 
kinds of implementations results in a more complex and 
violent environment and the society faces with more moral 
and health risks. In this process, which is carried out with the 
intention of protecting public health and morality but which 
ends in more risks as regards to public health and morality, 
there is no legal protection and no access to legal means. The 
petitions by sex workers are not considered, their complaints 
are not recognized and their occupation which is considered 
as illegal and immoral results in the lack of legal protection.

Implementations that aim to control hidden prostitution, 
cause more insecure and isolated conditions for sex workers and 
especially transgenders. These individuals who are kept away 
from social support networks are under the risk of violence, 
exploitation and forced work. Widespread transphobia 
support this process with its stigmatizing, exclusionist and 
discriminatory implementations.

On the other hand, it is very difficult to argue that the 
legislation which is for victims of violence and exploitation, 
trafficking and child prostitution is sufficient and it is not 
possible to mention about the proper operation of limited 
service and support mechanisms for sex workers. Despite its 
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limited character, the existing legislation includes regulations 
for those women who do not want to do sex work anymore, 
the body or the resources for this aim is not clear. Sex work 
is a social position which emerges in the agenda as a result of 
gender inequality and that may include violence, exploitation 
and force against choiceless women. Sex work can only be 
eliminated only through efforts that aim the abolition of 
gender inequality, not with security or police-protection 
measures.
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Sex Workers’ Critique of Swedish 
Prostitution Policy 

Petra Ostergren

In this article I will not deal with the complex issue of whether 
prostitution is socially or otherwise desirable. Rather this article 
seeks to document some of the experiences and opinions of 
female sexworkers in Sweden. I have been concerned by the 
fact that the very women who are at the center of prostitution 
policy are so rarely heard and so often feel discriminated against. 
If equal rights for women is important, then the experience of 
sexworkers themselves must surely be central to our discussion, 
regardless of what position one takes on prostitution. 

The law against procurement of sexual services (promotion or 
deriving profit from prostitution) and a recent law prohibiting 
the purchase of sexual services introduced in 1999 are the 
two main ways the Swedish state sees itself as “combating” 
prostitution. Swedish politicians and feminists are proud of 
the state’s prostitution policy. They insist that it has positive 
effects. Sexworkers are of a different view. Most of the female 
Swedish sexworkers I have interviewed voice a strong critique 
of their legal and social situation. They feel discriminated 
against, endangered by the very laws that seek to protect 
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them, and they feel under severe emotional stress as a result 
of the laws.

The material in this article stems from my interviews, 
informal talks and correspondence with approximately 20 
sexworkers since 1996, as well as published and broadcasted 
interviews with sexworkers in Swedish media. It is also based 
on interviews with people working with women selling sex to 
support a drug habit (most whom also are homeless).

This article also contains a summary of reports conducted by 
Swedish authorities after the introduction of new legislation 
(the criminalization of clients).

Selling Sexual Services is not Work

Sexwork is officially not considered work in Sweden. Rather, 
prostitution is seen as a social ill and a form of men’s violence 
against women. Women who sell sex are considered victims 
who need protection by the state. Male or transgendered 
sexworkers are rarely spoken of. In the task of creating a better 
and more equal society, the Swedish state has determined that 
prostitution has to be abolished. This is an opinion rarely 
called into question.

The Law Against Procurement

The law against procurement renders it illegal to work indoors, 
work with others, to profit from the sexual labour of others, 
and advertise. Some women interviewed express satisfaction 
with the effect this law has had on exploitative pimps, since 
there have been relatively few of them in Sweden the last two 
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decades. Other sexworkers find this law discriminatory. They 
believe that they, like any other worker or businessperson, 
should have the right to a reasonable work environment, work 
collectively, advertise or open a business etc.

Due to the law against procurement, sexworkers are forced 
to lie in order to rent premises, or alternatively they have to 
pay exorbitant rent. Either way, they constantly worry about 
being discovered. They also report often having to move 
(when discovered) and being treated badly by landlords and 
“rent pimps”. Some women prefer to make contact with 
their customers on the street. Other sexworkers find this too 
humiliating.

Most of the women I have spoken to wish to be able to work 
together with others. This is to ensure safety and to support 
each other. They find it unfair that they cannot do this and 
feel scared when they have to work alone.

This law also makes it difficult for sexworkers to cohabit with 
a partner since it is illegal to receive any of a sexworker’s 
income. It is hard for a sexworker to have a family at all since 
sexworkers are considered to be unfit parents and therefore can 
lose custody of their children if it emerges that they sell sex.

The law against purchasing sexual services

The new law which prohibits the act of buying sexual 
services is severely criticized by sexworkers. They find the law 
paradoxical, illogical and discriminatory. It further obstructs 
their work and exposes them to stress and danger.

The women I have spoken to say that the reasoning behind the 
law does not makes sense to them. How can the politicians 
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claim that only the clients are being punished and that they 
are being protected? The effect of the is law mostly negative for 
the sexworker. Some point out that even if a few men might 
get fined, the majority will continue buying sexual services as 
usual - and as usual it is women and sexworkers who will be 
the most adversely affected.

As a result of the new legislation, the sexworkers say it is now 
harder for them to assess the clients. The clients are more 
stressed and scared and negotiation outdoors must be done 
in a more rapid manner. The likelihood of ending up with a 
dangerous client is thereby greater.

Due to the law, sexworkers feel hunted by the police, social 
workers, media and sometimes even anti-prostitution activists 
on the streets. They find this unacceptable. One sexworker 
commented that no other vocational group would accept that 
the police “patrolled their workplace”.

Another consequence is that the sexworkers are now more 
apprehensive about seeking help from the police when they 
have had problems with an abusive customer. They do not 
want to be forced to report the client.

Since the number of sexworkers on the streets has decreased 
and they are more scared, previous informal networks amongst 
the sexworkers have weakened. The result is that they are no 
longer able to warn each other about dangerous clients or give 
each other the same support.

Women also report that another consequence of the law is 
lower prices on the streets since there are less customers and 
more competition. This means that women in more desperate 
need of money will engage in unsafe sex and sexual activity 
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they usually would not perform. This in turn leads to poorer 
self-esteem and exposure to infection. Other women who have 
turned to the Internet to advertise claim a positive effect insofar 
as they have been able to raise their prices. But note that this 
only benefits some sexworkers. The more vulnerable sexworkers 
seem to be the ones most negatively affected by the law.

Women working on the streets in some bigger cities claim that 
there is now a greater percentage of “perverted” customers 
and that the “nice and kind” customers have disappeared. A 
“perverted” customer is someone who demands more violent 
forms of sex, sex with faeces and urine and who is more prone 
to humiliate, degrade and violate the sexworker. He also more 
often refuses to use condoms. Since there are fewer customers 
on the streets many women who sell sex in order to finance a 
drug habit can no longer refuse these customers, as they were 
previously able to. These women say the “kind” customers have 
either turned to the Internet to find sexual services or have 
been arrested by the police. On the contrary, the “perverted” 
customers know what to do to not be arrested and fined - they 
just have to deny it since there is rarely hard evidence.

Societal treatment

Another often mentioned grievance is how sexworkers feel 
treated by the authorities and by society at large. All sexworkers 
I have spoken to mention the stigma attached to prostitution 
where the sexworker is seen as weak, dirty, mentally ill, addicted 
to drugs and alcohol and viewed as a victim. Along with the 
difficult legal situation, this makes the sexworkers afraid that it 
will be brought to public attention that they sell sex, so they do 
all they can to ensure their anonymity. This includes for some 
women lying to friends, family and neighbours.
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The sexworkers say that they feel incapacitated by the state and 
not respected. They maintain that their rights as citizens are 
violated. Several of them state that they are an important part 
of society, that they contribute to it, but that they are actively 
excluded from it. They also think sexworkers are denied the 
benefits of the welfare state - something that is granted all 
other Swedish citizens.

Several sexworkers say that they feel used by politicians, 
feminists and the media. They think that sexworkers are only 
listened to and being paid attention to if they say the correct 
things, i.e. that they find prostitution appalling, that they are 
victims, that they have stopped selling sex and will never go 
back, and that they are grateful to the current prostitution 
policy and to the policy makers.

Sexworkers feel overlooked in decision-making processes 
regarding juridical changes etc., something they find 
undemocratic. They question whether any other social group 
would have been so consistently excluded from any relevant 
policy making process

The sexworkers report having had very little or no help from 
the social authorities and in any case, they would rather be 
left alone by them. Some believe women wishing to leave 
sexwork can in some instances get adequate help from the 
social authorities.

Most of the sexworkers I have interviewed reject the idea that 
there is something intrinsically wrong with their profession, 
or that they should be subjected to therapy or retrained in 
order to work as something else. They also consider this to be 
a treatment that would not be foisted upon other professional 
groups. Sexworkers say that contrary to the official belief, they 
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are not the victims of their customers, but victims of the state. 
This is not only because they are not listened to, or that the 
state puts them into dangerous situations and forces some of 
them to become affiliated with the criminal world, but also 
because the overall situation makes it impossible for them to 
be open about their work, speak out against injustice and to 
organize themselves.

Health issues

All the women I have spoken to report feelings of emotional 
stress due to the legal situation and how they are treated 
socially. They have to hide, lie and keep double identities. 
They fear harassment and ostracism for themselves, their 
children and their partners.

The emotional stress also stems from a vulnerable and unclear 
financial situation. Since most women do not pay taxes they 
are scared of what will happen to them once they retire. Their 
pensions will be low and barely adequate to live on. When they 
fall ill, they still have to work or rely on what savings they may 
have, instead of relying on a right to workers compensation. 
The legal situation regarding taxation is unclear and varies 
from city to city. Some tax authorities will leave sexworkers 
alone, others will seek them out and tax them according to 
an arbitrary estimate. This worries sexworkers. Some of them 
have been subjected to this procedure with disastrous financial 
consequences. Others have only heard about it and worry it 
will happen to them.

Sexworkers report an increase in their emotional stress 
subsequent to the introduction of the new law. The sexworkers 
say that they now feel more worried about being found out as 



118

well as more worried about future income. Several report that 
they now have more anxiety, sleeping problems, concentration 
problems as well as problems related to eating disorders, 
alcohol and drugs.

The sexworkers I have interviewed report greater feelings of 
powerlessness and resignation than before the introduction of 
the new legislation. They feel as if there is “no point” in trying 
to change the system (or its direct effects on their lives) and 
that no one supports them or speaks for them.

What they want

Sexworkers express anger about Swedish politicians who, in 
their opinion, brag and tell lies about the effect of the new 
law vis-à-vis other countries. They wish that other countries 
might find out “the truth” about the effects of the law. They 
also strongly discourage other countries from adopting similar 
legislation.

Even if few of the sexworkers I have spoken to claim to know 
the details of the new legislation regarding prostitution in 
the Netherlands and Germany, they all speak positively of 
it. They wish that prostitution in Sweden would be legalized 
(or at least decriminalized), that there would be unions and 
organizations for sexworkers, that the stigma around them 
would be lifted and that they would be granted the same 
rights and obligations as other women and citizens.

Women selling sex to support a drug habit seem to be less 
likely to regard sexwork as a positive experience or as a work. 
But they are just as critical of the Swedish legislation and 
policy. They would like to have better access to a methadone 
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or subutex program, currently something only a fixed number 
of people have.

Official reports

Criticisms similar to those made by my respondents were 
voiced in the three official reports made since the law against 
purchasing of sexual services was introduced. One year after 
the law was passed, the National Council for Crime Prevention 
(Brottsförebyggande rådet), conducted a survey of the practice 
of the new law and what problems had been encountered. The 
National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen), also 
published a report one year after the law was introduced. Their 
task was to document existing knowledge of the spread of 
prostitution. The National Police Board (Rikspolisstyrelsen) 
published a report based on information from the first two 
years of practice of the new law. Their task was to evaluate the 
practice of the law and make suggestions about new methods 
in police work against prostitution.

All of these reports find that street prostitution dropped 
immediately after the introduction of the law. They also 
suggest that recruitment was lower, although the National 
Council for Crime Prevention means that the exact number 
of prostitutes in for example Stockholm was hard to estimate 
because street prostitution had moved to other streets and 
took place in a larger area than before. All of the authorities 
say that there is no evidence that prostitution was lower 
overall. Instead hidden prostitution had probably increased.

All of the reports address the problems emerging after the 
new law was introduced. The National Police Board writes 
that the sexworkers that are still in street prostitution have a 
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tough time. This, they explain, is because customers are fewer, 
prices are lower and competition harder for the women. 
This leads to the sex workers selling sex without protection 
of condoms for a higher rate, and it leads to them having 
to accept more customers than before (since the prices are 
lower). The respondents in the National Board of Health and 
Welfare’s study (of which none are sexworkers themselves) 
believe female sexworkers now experience more difficulties 
and are more exposed then before. The buyers are “worse” 
and more dangerous, and the women who cannot stop or 
move their business are dependent on these more dangerous 
men, since they cannot afford to turn them down as before. 
Even the buyers that were interviewed believe that the law 
mostly affected the already socially marginalised women. 
According to the National Police Board, the healthcare system 
has worries about declining health among sex workers and 
spreading sexually transmitted disease.

The National Police Board has also found the law an obstacle 
to prosecuting profiteers who exploit the sexual labour of 
others. Earlier legal cases against such men could sometimes 
be supported by the testimonies of sex-buyers. But these 
men are no longer willing to assist, since they themselves are 
now guilty of committing a crime. The Police Board report 
also points out that sexworkers have fallen into a difficult, 
constructed, in-between position with regard to the new law. 
The female sex worker sells sex, but this is not a criminal act. 
However, because purchasing sexual services is now a crime, 
the sexworker can be made to appear as a witness in the trial 
process. She therefore has neither the rights of the accused 
or the victim. The Police Board report also discusses the 
fact that sexworkers are subject to an invasive searches and 
questioning, so that evidence against the clients might be 
obtained in flagranti.
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Problems of Sex Workers 
in Access to Legal Protection: Case Examples

Av. Habibe Yılmaz Kayar

This paper is produced over the legal counselling and direct 
assistance which was provided to sex workers under the scope 
of “The Project on Support for the Human Rights of Sex 
Workers and Travestis and Transsexuals”, which was financed 
by the European Commission. The project, was implemented 
with the partnership of Human Resources Development 
Center and Women’s Door, in association with İstanbul 
LGBTT Solidarity Association.

As it has been evident during the discussions on sex work till 
now, the issue of sex work should not be an area for discussions 
on morality. The carried out studies show that sex workers 
form one of the most affected groups under risk as regards to 
sexually transmitted diseases. Besides,  this group is one of the 
most important resource groups in terms of related infections. 
When both risks are evaluated together, the sex work issue 
appears as a very important public health issue.

Besides the fact that the topic is an important public health 
one, we have to underline it as one of the important human 
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rights issue. The legislation created on the issue of sex work 
and their implementation determines sex workers’ making use 
of their rights to access to healthy lives and justice.

The implementation of policies which demand the 
criminalization of sex work, negatively affects the living and 
working conditions of sex workers. Sex workers are forced to 
work in illegal and risky conditions and as a result of this they 
are exploited anda re-subjected to violence more intensively. 
Due to the regulations and implementations, not like any 
other field, sex workers face discrimination and other human 
rights violations in different forms and fields; and they cannot 
make use of legal guarantees equally as others. When the 
issue is approached from this perspective, the topic should be 
defined as a very important human rights problem. Similarly, 
unless the issue is not defined as a public health and human 
rights problem, it is not possible to prevent the prevalence of 
sexually transmitted diseases such as HIV or AIDS.

Following the approach explained above, the project on 
protection of the rights of transvestites and transsexuals enabled 
us to have important observations about the significance of 
the human rights side of the issue. During the project period 
within 12 months, as a part of legal counselling, interviews 
were carried out with 21 sex workers. During the interviews, 
firstly they were provided legal counselling about the problem 
they experience and they were informed about basic human 
rights issues.

Based on the topic differences, 5 of the applicants were provided 
with legal counselling on violence of the police and arbitrary 
policies; 4 on social security rights; 4 on the lack of ability 
to justice mechanisms and the lack of effective application to 
internal laws; 3 on medical difficulties experienced in medical 
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institutions; 2 on disability in making use of custody rights; 
2 on economic violence and 1 on in-family discrimination.

Police 5 %23.8

Social Insurance 4 %19.04

Justice 4 %19.04

Health System 3 %14.28

Judiciary 2 %9.52

Economic-Social 2 %9.52

Family Life 1 %4.76

Within the scope of the project, the following examples were 
observed:

1. A has paid her social security premiums for a long time 
and obtained the court decision for her sex reassignment 
surgery. The person, when she applied for the medical 
operation, she was told that her operations would not be 
covered by her social security insurance. The applicant 
informed the administration with a petition about her 
demand and she waits for the deadline to come for the 
response from the authority. In the case of a negative 
response or no response from the relevant authority, the 
applicant plans to apply for the administrative court.

2. B, applied to a private hospital for an operation about 
her chordae vocalis and she lost her voice to an important 
extent after the operation. The victim, when she sent a 
written petition for her dossier to be given to her, her 
application was not taken into consideration. The victim 
cannot pay the required money to be able to open a case 
against the relevant authority because of her financial 
problems.
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3. C was judged with the accusation of providing a space 
for prostitution and she was sentenced to 8 months of 
prison and 80 Liras judicial fine. According to the 231st 
Article of the Turkish Penal Code, the declaration of the 
verdict was left for a future date. Since the victim did not 
object to the decision, the sentence became certain. She 
was not reminded that she had the right to make use of 
the assistance of a lawyer during the prosecution process 
and she was not able to use her defense right.

4. D is continuously subject to discrimination because of 
her sexual identity. Lastly, when her mother died, her 
brothers and sisters ended up arguing on the property 
their mothers left for them and they did not want to give 
a share to her because of her sexual identity.

5. E complaines about that the police arbitrarily commits 
ill-treatment against her. Lastly, the police forces heavily 
attacked E’s friends and the victims could not make use of 
their complaint and reporting rights.

6. F is a sex worker. When she was in a car with a client, a 
person with his car stopped by their car and demanded 
her to get on his car by stating that he was a policeman. 
The applicant experienced a huge risk as regards to her 
life and she could go away from the scene only after a lot 
of efforts.

7. G, stated that her name created problems as her appearence 
and the name does not match; and that she wanted to 
change her name. She was informed about the legal 
assistance system; however she did not apply to the bar 
assocition as she felt she might experience discrimination.

8. H was arbitrarily fined by the police officers and the fines 
were turned into prison sentence as she was not able to 
pay them due to economic reasons.

9. I was prevented by the police and the gendermarie within 
a touristical district and she faced oppression.
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10. J, obtained green card because of her HIV positive status 
but the card was expired. Her request for the renewal was 
rejected even thought the conditions were the same with 
the first request.

11. K was debted to a person who provides money to people 
with interest and she signed a contract. Even though she 
paid her debts monthly, she was subjected to an execution 
proceeding.

12. L was shot by a policeman outside of her house under 
light. The attacker stated that the victim was escaping and 
that she took something out of her bag and because of this 
reason he shot her by accident.

13. The eyewitnesses rejected the claims of the perpetrator. 
The victim was shot from her front and she still has a 
bullet in her body. A case was opened against the 
perpetrator in the Criminal Court of First Instance with 
the claim of injuring a person. The first hearing was held 
and the perpetrator was not in the hearing. Even though 
the injuring action created a life threat, the prosecutor 
and the court team did not see any need for the arrest of 
the perpetrator. The advocates of the victim demanded 
that the hearing should be closed to the public based on 
the argument that this is necessary fort he privacy of the 
person. The judge stated that this decision can only be 
given when it is related to general morality and public 
order; and that there is no reference to privacy of a person 
in the Turkish Code.

The advocate stated that the right to private life is protected by 
the European Convention for Human Rights and according to 
the Article 90 of the Constitution the Convention is applicable 
to Turkey. In any conflict of internal and international 
legislations, the Article required the international legislations 
to be applied to a case. The judge demanded the Convention 
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to be submitted to the file as an evidence. The advocate stated 
that the Convention is not an evidence but a direct legal 
principle. The hearing was delayed to a further date.

The cases above and the developments following them make 
us to have the following observations:

1. The applicants do not have the required economic 
opportunities to have a lawyer. For a free lawyer from the 
bar association, they do not apply since they feel they may 
be discriminated.

2. The applicants who are the victims or the suspects of 
a crime, cannot get any legal assistance from a lawyer 
in police stations. But, according to the law, the bar 
associations should appoint a lawyer fort he victim or 
the suspect and this right is also valid fort he prosecution 
period.

3. None of the applicants could make use of the legal 
assistance of a lawyer in investigation or prosecution 
processes. The reasons are that the police does not remind 
the victims about their rights and that the victims do not 
apply fort his assistance because of their hesitation to be 
discriminated.

4. The applicants have the orientation to get assistance from 
initiatives that provides legal counselling for them.

5. The applicants have the orientation towards lawyers 
who follow their cases and who are literate about their 
situations, instead of getting just brief information.

The following suggestions, keeping the above counted 
problem areas and the observations carried out over them in 
mind, can be useful fort he victims in terms of access to justice 
and protection of their rights:



127

1. There is a need for the establishment of private and regular 
legal counselling centers for applicants. In the long-term, 
the judicial assistance branches of the bar associations 
and the Criminal Proceedings Law bureau should create 
specialized initiatives about the topic.

2. At police stations and the courts, the applicants should be 
reminded of their rights for free lawyers and the required 
mechanisms should be established for the implementation 
of this right.

3. Measures should be taken to decrease stigmatisation 
and discrimination because of the sex work status of 
individuals.

4. The laws should be created in a way that prevents 
discrimination because of sex work and that ensures the 
rights of sex workers.

5. General laws that are created against discrimination 
should be regulated for the protection of individuals and 
groups and the deterring reasons as regards to protection 
from rights violations and Access to justice mechanisms 
should be  eliminated.

6. Due to the insufficiency of fast and effective legal ways in 
the process of rights violations, it should be possible for 
civil society organisations to open cases or intervene in 
cases where sex workers are victims

7. Anti-discrimination laws should be regulated in a way that 
sex workers’ vulnerability as regards to HIV infection or 
the destroying effects of HIV/AIDS or violations against 
them are prevented.

8. In the process of legal prosecution, a mechanism should 
be created to prevent the reach to medical information in 
general and sex work status in particular by others.

9. Required mechanisms should be established for the 
hearings to be carried out in a closed manner so that sex 
work status of a person is not known.
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10. Required mechanism should be established in terms of 
the prevention of outing the identity of a sex worker and 
the codification of her open identity.

11. Sex work related information of a person should 
be included within the issue of protected personal 
information.

12. Legal regulations should be done in terms of people’s 
personal information related to sex work and its promotion 
or usage by others.

13. For the improvement of expertise as regards to sex work 
and related topics, relevant complaints branches and 
human rights commissions should be created.

14. Efforts should be paid for the access of sex workers to 
information and relevant tools for their protection from 
infections and HIV/AIDS.

15. Efforts should be paid for the access of sex workers who 
do not have social insurance to treatment opportunities.

16. Efforts should be paid for sex workers to access to sexual 
health and reproduction health services which have the 
capacity of prevention, counselling, testing, care and 
treatment service provision against sexually transmitted 
diseases.
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Confessions of an Activist

Pye Jacobbson

I started off as an activist for LGBT rights, and everything 
was about proving that we were just like everybody else. It 
actually confused me even then as no one wanted to accept 
me the way I was. As a bisexual woman I was seen as someone 
who really needed to make up my mind. I was also seen as a 
“tourist” in the land of homosexuality, someone who actually 
was only there to explore the sexual side rather than the 
emotional one. Things didn’t get better by me having long 
hair, high heels and long nails….this was the eighties you 
see, when all real lesbians either had cargo pants and short 
hair or lived in New York. 1988 I moved to Portugal and 
quickly got involved in the HIV-movement. Again it was a lot 
of talk about “not everybody dying is gay or a drug user”. It 
was so very important proving that straight “normal” people 
also died. The whole media campaign was so focused on being 
main stream so the people most at risk were nearly forgotten. 
After burying four friends my own group of friends gave up  
on “normality” and celebrated our friends lives by dancing, 
with pink feathered boas, in the hallway of the hospital, lip 
syncing to “I will survive”.  In the mid-nineties I got involved 
in the sex worker movement. And again I was involved in the 
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goal of normality. “Nearly no one is working in the street, 
most people working in the sex industry aren’t drug users, we 
are really, really, really normal….just like you but without the 
white picket fence maybe”.  We fought for normality so hard 
that we ended up excluding many people. And in the middle 
of pretending to be normal we forgot why we became activists 
in the first place.

When I was five I was in love with Curtis. I suspect Curtis was 
never in love with me as he was married to my parents friend 
Lena and was about thirty years older. Curtis was one of the 
leaders of the Black Panthers, an American activist group 
fighting against discrimination of black people, and a hero of 
his generation. To me Curtis was a beautiful black man who 
picked me up, spoke English with me, and treated me like an 
adult. I loved it. After that I was hooked. Any injustice I saw 
I wanted to change, every war was my war and all injustice 
was mine to challenge. But somehow I got lost on the way, 
forgetting that what was beautiful about Curtis was his pride 
of being black, not him trying to be white.

When we tried to start a sex work organization in Sweden 
the first time, around 2001, it was all about proving that 
we were just like everybody else. We failed. Instead we got 
into arguments about what sex work really meant, who was 
a sex worker and what we had in common that we could 
unite around. It ended in bizarre discussions about a reversed 
hierarchy with people yelling “You have no right to speak, you 
never fucked in the backseat of a car!”. Some years late I found 
myself on an international committee having nearly the same 
discussions.

A few years later a colleague of mine died. Gina died alone 
in apartment, she was found after four days and no one had 
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noticed that she was missing. What really killed her was 
undiagnosed AIDS leading to pneumonia, but in all honesty 
I think isolation and loneliness was the biggest reason to 
her death. How else can a 27 year old lie dead, alone, in an 
apartment for several days without anyone wondering where 
she was.  But Gina wasn’t “normal”, she was unhappy, popping 
pills and behaving recklessly. She was too much, too loud and 
did too many things that you shouldn’t do if you wanted to 
keep up a front as someone being just like everybody else. 
She had called me of couple of times, drunk, so I stopped 
answering. After a while she stopped calling. Then she never 
called again.

Three years ago we tried to start a sex work organization in 
Sweden for the second, or third, time. This time we decided 
to make room for everybody. All sexualities, all genders and 
all types of sex workers. Making sure to talk about street 
work, drug use, exploitation and unhappiness as well as labor 
rights and pride. We recognized that we all have different 
problems, but realized that even so we might be able to 
change things together. We started setting up networks with 
any organization that could possibly overlap with sex work: 
the drug user union, the LGBT organization, the organization 
for homeless people and the organization for former inmates. 
This time we would make it right, this time there would be 
a place for everybody. Within a few months we were amazed 
at how many sex workers wanted to join. When our first TS 
sex worker came to a meeting everybody was thrilled, when 
our first male sex worker showed up people were smiling and 
calling each other to talk about the great news. And when 
we started getting migrant sex workers we felt more than 
proud. Any marginalized group wanting to hang with us we 
embraced as a new ally rather than fearing the potential of an 
added stigma.
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Gina and Curtis are forever my reminder of why I became 
an activist. It is about being proud, it is about showing 
solidarity and it is about being aware of injustices happening 
to your peers. But it has very little to do with being “normal”, 
whatever that is. I think back at the five year old me, in love 
with Curtis, and now I feel very proud. Everything I learned 
from him now makes sense. I get it, I actually, finally, get it. 
By creating a place where there is a space for everyone, we 
have a space where we can truly be free. Me and my friends 
have recognized that we have to embrace everything we are, in 
all its diversity, in order to be everything that we can be and to 
reach our full potential as individuals and as an organization. 
We might not be like everybody else, “normal”, but maybe 
that’s the beauty of it.
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Self Organisation of Sex Workers 
in the United Kingdom: The Example of the London 
Sex Worker Open University (SWOU)

Luca Darkholme

My name is Luca Darkholme. I am a sex worker, who has 
worked in different areas of the sex industry, in different 
countries. I have worked as an escort or rent boy, professional 
dom ( specialised in BDSM ), erotic masseur, cam model, porn 
actor and in places such as France, UK, Italy, Switzerland, 
U.S, Canada and Israel. I have experienced how different 
attitudes towards sex work and various levels of criminalisation 
directly affect our working conditions, our stigmatisation and 
ultimately our lives as sex workers.

I am here to present you the work we have accomplished 
through the London Sex worker Open University. Firstly, 
I would like to present the situation in the UK, specifically 
London. Selling sex is not criminalised, but there are many 
laws that criminalise different aspects of the sex industry. 
Soliciting, brothel keeping, living from someone else’s sex 
work is all illegal. Though many flats and small brothels 
are actually tolerated by the police, the lives of sex workers, 
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especially street workers, can be very precarious and at risk. In 
the last two years, five sex workers were killed in the UK, two 
of them were transgender.

Different sex workers organisation exist in London such 
as the English Collective of Prostitutes,  the GMB Adult 
entertainment and IUSW branch,  and X-talk. Those groups 
are very active in supporting sex workers with legal issues, 
lobbying the government, and offering English classes to 
migrant sex workers.  X-talk recently produced a report 
in 2010,  Human Rights, Sex Work and the Challenge of 
Trafficking that was a much needed assessment of the violation 
of sex worker’s rights created by the rescue industry.

The idea for a London Sex worker Open University emerged 
when two friends, a former and a current sex worker, realised 
how little space and time existed for people working in 
the sex industry to come together, socialise and share their 
knowledge. Our idea was to create a series of events that would 
bring together sex workers, activists, academics, artists, social 
workers and the general public. Beyond the theoretical and 
and practical content offered through those workshops, we 
wanted to create space and time for sex workers to socialise, 
discuss and get empowered. We started to contact our friends 
working in the industry, word circulated, and soon a number 
of people offered to organise workshops, send in videos, or 
make performances. After a year of planning and almost no 
funding other than personal contributions, the SWOU was 
organised around four themes:

•	 Activism
•	 Skill sharing
•	 Academia
•	 Art, creativity and celebration
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We had decided that SWOU would happen during 5 days, in 
different places through the city.

The week started on a Tuesday with a protest in the street, 
co-ordinated by X-talk. Members of the English Collective 
of Prostitutes, and other sex workers stood up under the Eros 
statue of Picadilly Circus, the busiest crossroad of London 
and spoke out for sex worker’s rights. We,  then blocked 
the main street with a banner “ Sex workers stop traffic”, to 
highlight the hypocritical use of anti-trafficking discourses 
and measures to further criminalise sex workers.  In the UK, 
groups such as Poppy project receive millions of pounds of 
funding to “ provide accommodation and support to women 
who have been trafficked into prostitution and domestic 
servitude”. Sadly, some of this money is used to push an 
ideological agenda wishing to abolish all sex work. They 
have funded reports on the sex industry, perpetuating myths 
through false statistics and unacceptable methodology. Those 
reports have allowed more police raids on flats and brothels 
and deteriorated further the relationship between the police 
and sex workers, specially migrants.

On Wednesday 1st of April, at Queen Mary University, we 
held an evening of speeches and videos from sex workers 
activists and academics who presented the situation in 
Germany, New Zealand, Denmark, Costa Rica. We listened 
to feminist activists from Feminist Fightback network 
and Mathilde Bouvard presented her photographic work  
“Prostitutes of Europe”, portraits of men and women working 
in the industry.

From Friday 3rd to Sunday 5th, we gathered at the London 
Action Resource Centre in Whitechapel. The pictures taken by 
Mathilde Bouvard, black and white portraits of sex workers, 
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were decorating the walls on the community centre and was 
a good reminder that we were part of a greater community.

The week end was filled with many workshops, some 
theoretical, other practical, some organised by sex workers 
themselves, some by allies such as psychologists, self defence 
instructor or academics.

Workshops included Erotic dance; Emotional boundaries 
with clients, Working as a professional submissive, Tips for 
newcomers, Self defence, Taking the feminist abolitionist 
argument seriously, The porn industry and safer sex, sexual 
violence and healing, identity and anonymity.

The week ended with a party in the neighbourhood of 
East London at the RampART social centre with DJS and 
performances by sex workers.

The week was a powerful event for all organisers and attendees. 
Beyond the cultural, theoretical and practical aspects of the 
workshops and debates, the simple fact of being with other 
sex workers for a week, organising those events, discussing our 
lives and works was very empowering. Often we have to lie 
about our lives to our friends or families in the fear of being 
rejected. This need for secrecy reinforce our stigmatisation. 
Events such as the Sex Worker Open University help break 
that isolation and strengthen us, as individuals but also as a 
community and a movement.

We are now planning the second Sex Worker Open University 
that will happen between the 12th and 16th of October with 
workshops such as media training for sex workers activists,  
strategies against violence, professional make up, erotic 
massage, history of the sex worker movement, etc.
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We are very excited to have international speakers confirmed 
for that week as well as many local sex workers activists, 
academics, social workers and allies.

We are also organising the Sex Worker Film Festival that we 
hope to present in a few cities around Europe with movies and 
videos from UK, France, U.S, Malaysia, Brazil, etc. reflecting 
the struggle of sex workers for the recognition of their human 
rights all over the world.

One critique that was made to our organisation by anti-
prostitution feminists was that we were “glamorising” sex 
work. The simple fact of coming together and talking about 
our experiences, and not just in a victimising way, was enough 
for them to accuse us of “glamorising” sex work. As soon as 
a sex worker talks about her or his life and work in a way 
that don’t focus on shame, abuse, violence, addiction or a 
desperate will to exit the industry, her voice is dismissed as 
“glamorising” the industry.  Members of the Sex worker Open 
University do not believe that violence and stigmatisation 
are inherently linked to sex work. We believe whorephobic 
mentalities and criminalisation are all instrumental in creating 
unsafe environment for sex workers. We also know that 
silencing us is a form of violence. We demand that our voice 
be listened. For many of us, sex work is a choice. We demand 
respect, labour rights and human rights.
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Transgender Women Sex Workers 
Claiming Our Rights

Khartini Slamah

For many years UNAIDS had put Transgender Woman 
under the umbrella of MSM which create unhappiness among 
the Transgender Woman in Asia & Pacific and most of the 
Transgender woman says “we are not men, we are woman” 
and we should not be forced into MSM category.

And most of people think that Transgender Woman are 
beautiful, have long hair, big breast which every Transgender 
woman dream of but in reality this is not true.  They are 
Transgender Woman who is not beautiful, do not have 
breast and do not have long hair, uneducated, poor, have 
to shave their beard cos if they work with government they 
are not allowed to have long hair or they had to hide their 
identity from their family and friends and worried of being 
discriminated by their family and society.

Stigma and discrimination has also lead to Transgender 
Woman involved in sex work. In Asia & Pacific, it is estimated 
about 60 – 70% of the Transgender Woman involve in sex 
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work. Transgender Woman find difficult to get other job 
because of their sexual identity, physical appearance and not 
all Transgender Woman had good education even if they have 
they still can’t get a job, either they don’t trust Transgender 
Woman and they think its bad for their company or business. 

Transgender Woman face a huge level of stigma, whose 
specifics differ from country to country, stigmas attached to 
their transgender status, their sex work, drug use and their 
HIV+ status.

Transgender Woman sex workers are known in the public 
sphere for engaging in sex, as such transgender woman sex 
workers face the stigma of communities’ unease with openness 
about sex generally.  Transgender Woman sex workers find 
that sex is taboo – cultural and religious influences mean that 
sex is not talked about openly. Sex education often comes from 
outside the family. Sex education is not taught in schools.  

For most Transgender Woman Sex Workers believe that sex 
work is work and Transgender Woman sex worker issues are 
different from female and male sex worker.

Transgender Woman sex worker face sustained and 
exacerbated risk of discrimination and abuse in many countries 
where there is inadequate legislative protection (or legislation 
inadequately enforced), and/or absence of recognition by the 
Government or State. 

Since Transgender Woman is not recognised by the government 
they can’t buy insurance, house, etc. Transgender Woman are 
discriminated by welfare and government agencies because of 
their sexual identity and documents are made very hard for 
transgender woman to get, which then prevents Transgender 
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Woman from accessing services, and some Transgender 
Woman do not have identification card.

Transgender Woman are subjected to sustained physical and 
psychological violence, perpetrated by individuals (including 
but not restricted to clients) as well as groups (including 
paramilitary and extremist groups), and organs of the State 
(such as police and military).

Transgender woman sex workers also experience abuse such as 
having their hair when caught during police raids. Condoms 
being used as evidence to charge Transgender Woman sex 
workers.

Case 1: In Fiji due to Military Law, the military have the 
power to detain. This includes verbal and physical assault. 
There is no constitution or human rights in Fiji. Transgender 
sex workers have been thrown into the sea by Military police 
and their belongings have been stolen.

Case 2: In PNG and many other countries in AP region 
transgender woman are sent to a male prison and rehabilitation 
centers.

In many Muslim countries in Asia & Pacific, Syariah law 
prevents Transgender woman from wearing women clothes 
i.e. in Malaysia a transgender woman can be charge under 
minor offence act.

When rape occurs against transgender woman sex workers, 
police does not classify it as rape because transgender woman 
are not a real woman.

Transgender woman sex workers face mandatory HIV testing 
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and when tested positive they are discriminated and do not 
have access to ARV treatment. 

Most Transgender Woman sex workers are not comfortable 
in accessing STI clinics or medical services at government 
hospitals due to invasive questions about their lifestyle and 
because of the judgmental attitude of the hospital staff most 
Transgender Woman sex workers self prescribe and self 
treated themselves. 

Case 1: In Cambodia Transgender Woman who is HIV+ are 
discriminated in Cambodia. They find difficulties to get access 
to ARV and they are doctors who discriminated them. 
We also demand:

•	 To legally recognised Transgender Woman as a person 
and as citizen

•	 A need to a need recognise sex work as an occupation. 
•	 A need to recognize the diversity of sex workers (male, 

female and Transgender Woman), their rights and needs, 
based on the dynamics of the HIV epidemic.

•	 A need to remove laws that directly or indirectly violate 
the human rights of Transgender Woman/Sex Workers. 

•	 A need of massive scale-up of RIGHTS based interventions 
for Transgender Woman/Sex workers in order to promote 
affordable and comprehensive health services.

•	 More sustainable resources for Transgender Woman/Sex 
Worker’s organizations to advocate Transgender Woman/
Sex Worker’s issues. (HIV/AIDS, RIGHTS)
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