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5 yıldır Pembe Hayat öncülüğünde düzenlenen Seks İşçili-
ği ve İnsan Hakları Konferansı’nın bu seneki teması, poli-
sin seks işçilerine yönelik baskısıydı. 3-4 Mart 2012 tarihle-
ri arasında Ankara’da yapılan konferansa her yıl olduğu gibi 
Türkiye ve dünyadan pek çok seks işçisi, akademisyen ve ak-
tivist katıldı.

Konferansın ana başlığının “Polis Elini Bedenimden Çek” ol-
ması üzerinden Türkiye’de polisin seks işçilerine yönelik bas-
kısı konuşulurken, Avrupa ülkelerinde polisin seks işçilerine 
yönelik uygulamaları ve seks işçilerinin mücadele yöntemle-
ri de tartışıldı.

Etkinlik kapsamında söyleşi ve atölyelerin yanı sıra “İçin-
deki Fahişeyi Çıkart” partisi ve 3 Mart Dünya Seks İşçileri 
Günü’ne özel geleneksel “Fahişeler Yürüyüşü” yapıldı. Ayrı-
ca, Pembe Hayat Tiyatro Topluluğu’nun hazırladığı “Oyun-
bozan” adlı tiyatro oyunu da ilk kez seyirciyle buluştu.

Bir araya gelmemiz ve “Polis şiddetine karşı birlikte neler 
yapabiliriz”i konuşmamız, sorunlarımızı paylaşmamız ve çö-

GİRİŞ
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züm arayışlarına girmemiz bizler için çok önemliydi. Bu ne-
denle bize desteğini sağlayan herkese teşekkür ederiz.

Pembe Hayat LGBTT Derneği
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SEKS İŞÇİLİĞİ VE İNSAN HAKLARI 
KONFERANSI
“Polis Elini Bedenimden Çek!”

2 MART 2012, CUMA

11.00
Basın Toplantısı: 
“Seks İşçilerinin Hakları İnsan Haklarıdır!”

22.00
Parti: “İçindeki Fahişeyi Çıkar!”

3 MART 2012, CUMARTESİ

13.00 - 13.30
Açılış: 
“Seks işçisiyiz, buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz.”
Sinem Kuzucan, Pembe Hayat Derneği

“Kod Adı: Fahişe”
Buck Angel, Film Yapımcısı / Hak Savunucusu 

Video mesaj
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13.30 - 15.00
SEKS İŞÇİLERİNE YÖNELİK EKONOMİK ŞİDDET: 
İDARİ YAPTIRIM KARARLARI
“Kabahatli olan biz değiliz,  keyfi para cezaları kesen polis.”

Moderatör: Selin Berghan, Pembe Hayat
Soner Tanrıkulu, Avukat

Antalya’ da Trans Seks İşçilerine Yönelik İdari 
Yaptırım Kararları

Selay Tunç, Pembe Hayat Aktivisti / Seks işçisi
Ankara’ da Kabahatler Kanunu ve Trafik Kanunu 
Uygulamaları

Pia Covre, Fahişeler İçin Medeni Haklar Komitesi/İtalya
İtalya’ da Seks İşçilerine Yönelik Ekonomik Baskı ve Sömürü

15.30 - 17.30
SEKS İŞÇİLERİNE YÖNELİK MEKÂNSAL BASKI
“Bu sokak herkesin olduğu kadar bir fahişenindir de.”

Moderatör: Canan Şahin, Pembe Hayat
Şevval Kılıç, İstanbul LGBTT / Kadın Kapısı

Bayram Sokak Örneği: Rantsal Paylaşım ve Polisin 
Seks İşçilerine Yönelik Baskısı

Demet Yanardağ, Siyah Pembe Üçgen İzmir
Alsancak/Bornova Sokak Örneği: Seks İşçilerinin 
Çalıştıkları Evlere Yönelik Ayrımcı Polis Uygulamaları

Öykü Sezer, Hebun Diyarbakır LGBTT Oluşumu
Diyarbakır’ da Seks İşçilerine Yönelik Ev Baskınları

Borche Bozinhov, Seks İşçilerine Destek Derneği (STAR) 
- Makedonya

Yasaların Kötüye Kullanılması Sonucu Makedonya’ da 
Seks İşçilerine Yönelik Mekansal Baskı
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19.00
FAHİŞELER YÜRÜYÜŞÜ

Bize sokakları çok görenlere inat, sokaklara çıkıyoruz! 3 
Mart Dünya Seks İşçileri Günü akşamı, “geceleri de, so-
kakları da istiyoruz” diyoruz! Türkiye ve yurtdışından seks 
işçilerinin katılımı ile seks işçilerine yönelen polis şidde-
tini, cinayetleri, ötekileştirmeyi, damgalamayı, ayrımcılı-
ğı protesto ediyoruz. Haklarımızın gasp edilmesine, sesi-
mizin kısılmasına, keyfi gözaltılar ve para cezaları ile ha-
yatımızın zindana çevrilmesine karşı bir arada olduğumu-
zu gösteriyoruz.
Herkesi bekliyoruz!

4 MART 2012, PAZAR

11.00 - 12.30
Atölye: Transgender Europe Seks İşçiliği Politika Belgesi
Moderasyon: Maria Sundin/Wiktor Dynarski - 
Transgender Europe Eş-Başkanları
Atölye, sadece seks işçilerinin katılımına açıktır.

13.00 - 14.30
KÖTÜ MUAMELE VE İŞKENCE: 
SEKS İŞÇİLERİNE YÖNELİK POLİS ŞİDDETİ
“Devlet ‘vurun kahpeye’ dedi; polis uyguladı.”

Moderatör: Sinem Hun, Pembe Hayat
Buse Kılıçkaya, Pembe Hayat Derneği

“Suçunuz Travesti Olmak!”
Ahmet Toköz, Pembe Hayat Derneği Avukatı

Seks İşçilerine Yönelik Polis Şiddeti Sonrası Cezasızlık Hali
Radmila Vasiljkovic, JAZAS/Sırbistan

Daha mı İyi, Daha mı Kötü? Sırbistan’da Haklar, Polis 
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Stratejilerindeki Değişiklikler ve Bunların Seks İşçileri 
Üzerindeki Etkisi

15.00 - 17.00
AVRUPA’DAN MANZARALAR: 
SEKS İŞÇİLİĞİ VE POLİS BASKISI
“Dünyanın bütün seks işçileri, birleşin!”

Moderatör: Kemal Ördek, Pembe Hayat
Stasa Plecas, Sex Workers’ Rights Advocacy Network 
(SWAN)

Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya’da Seks İşçilerine 
Yönelik Şiddet ve İnsan Hakları İhlalleri

Niki Adams - İngiliz Fahişeler Birliği /İngiltere
Seks İşçileri Polislerin Hukuksuzluğu ve Ayrımcılığına Karşı 
Haklar ve Güvenlik İçin Örgütleniyorlar

Filipa Alvim, Araştırmacı/Portekiz
“Out of Law, Out of Look: Relationship Between the Police, 
Sex Workers and Victims of Trafficking”

Björk Freja Lund, SIO/Danimarka
“Devlet, Polis ve Seks İşçiliği Karşıtları - Danimarka’da 
Seks İşçilerine Açılan Savaş”

Tetiana Artamonova, LEGALIFE / Ukrayna
“Ukrayna: İdari Yaptırımlar ve Sonuçları”

18.30
Tiyatro: OYUNBOZAN
Pembe Hayat Tiyatro Topluluğu / Best Otel
Yönetmenler: Zeynep Özcan, Erkan Saraç
Oyuncular: Serra Can, Zeynep Mun, Buse Kılıçkaya, Merve 
Diltemiz, Oğuz Erışık, Arzu Gümüş, Onur Çelik

“Ailesine açıldığı andan itibaren psikolojik şiddete maruz 
kalan bir gey, beraber olduğu adamdan komşusuna kadar 
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her çeşit insandan şiddet gören bir trans kadın, gittikleri ey-
lemde gözaltına alınan dört genç ve çocuk yaşta tecavüze uğ-
ramış bir kadın…

Tanıştıkları hastane bahçesinde acılarını bir tiyatro oyu-
nuyla insanlara duyurmak gibi çılgınca bir fikre kapılmış-
lardır. Ancak ikinci buluşmalarında görürler ki, bu hiç de 
kolay değildir!”
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Kod Adı: Fahişe
Tarih: Ocak 2005
Yer: Cape Town, Güney Afrika
Cape Town’da üç kadın seks işçisi, evlerinden zorla gözaltı-
na alınarak en yakın karakola götürüldü. İfadeleri, aşağılayan 
bakışlar ve hakarete varan söylemler altında alındıktan son-
ra hücreye konuldular. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra 
iki polis memuru seks işçilerinin yanına gelerek bir tanesini 
zorla hücreden çıkardı. Diğerleri “Arkadaşımızı nereye götü-
rüyorsunuz” diye sormasına rağmen herhangi bir cevap veril-
medi. Yarım saat kadar sonra, zorla götürülen seks işçisi aynı 
hücreye getirildi ve kendisine zorla tecavüz edildiğini belirtti. 
Akşama doğru yanlarına gelen aynı polis memurları, bu defa 
kendilerine belli bir miktar para verilmediği takdirde günler-
ce aynı şekilde kendilerine tecavüz edileceğini belirtti. Para 
verebilecek durumda olmayan seks işçileri bir gün daha gün-
de birkaç defa polis memurlarının tecavüzüne uğradılar.

Kod Adı: Orospu
Tarih: Kasım 2009
Yer: Kamboçya

SEKS İŞÇİSİYİZ, 
BURADAYIZ, 
HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ 

Sinem Kuzucan
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Pnom Penh Eyaleti sınırları içerisindeki bir parkta bir kadın 
seks işçisi bir polis memuru tarafından yakalandı. Polis, seks 
işçisinin yüzüne tokat atmaya başladı. Daha sonra üç polis 
memuru daha geldi ve ikisi seks işçisini kolundan tuttu, di-
ğer ikisi de seks işçisinin başına, koluna, karnına ve bacakla-
rına bambu çubukları ile vurmaya başladı. Elbiselerini par-
çaladılar ve çırılçıplak halde yarım saat boyunca seks işçisi-
ne hakaret ederek dövmeye devam ettiler. Herkes olanı bite-
ni gördü ama kimse müdahale etmedi. Yarım saat sonra, iş-
kence yapan polislerin amiri olay yerine geldi ve seks işçisi-
nin yüzüne bakarak, “Onu bir daha burada görürseniz, öldü-
rene dek dövün” dedi.
 
Kod Adı: Travesti
Tarih: Haziran 2010 
Yer: Ankara, Türkiye
Pembe Hayat Derneği üyesi ve insan hakları savunucusu 3 
trans kadın bir gece, araçları içerisindeyken polisler tarafın-
dan hakaret, aşağılama ve şiddete uğrayarak zorla ve haksız 
şekilde gözaltına alındı. Kabahatler Kanunu gerekçe göste-
rilerek bu üç kadına para cezası kesildi. Savcılığa suç duyu-
rusunda bulunan trans aktivistlerin şikâyetleri dikkate alın-
madı. Karşı dava açan polisler, dernek üyelerine “Polise gö-
rev yaptırmamak için direnme”, “hakaret” ve “kamu malına 
zarar verme” gibi iddialar ile dava açtı. Şiddete uğrayan trans 
insan hakları savunucuları 6 aydan 3 yıla kadar hapisle ceza-
landırıldı. Dava Yargıtay’da devam ediyor.

Kod Adı: Genel kadın
Tarih: Temmuz 2010
Yer: Ankara, Türkiye
Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projeleri 
kapsamında, Ankara resmi genelevi yıkıldı. Genelevde çalı-
şan 200’e yakın cisgender ve trans kadın seks işçisi hiçbir gü-
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vencesi olmadan sokağa atıldı. Birçok genelev kadını, cad-
de, sokak, randevu evleri, barlar gibi riskli alanlarda yaşamı-
na devam etmeye çalışırken 50 yaş üstü seks işçileri gidecek 
herhangi bir yeri olmadığından, huzur evlerine alınmadığın-
dan ve çalışamadıklarından park ve bahçelerde yaşamını sür-
dürmektedir. 

Dünyanın her yerinde fahişe, orospu, travesti, düşük, şıllık, 
genel kadın, bilinen şahıs, jigolo gibi isimlerle adlandırılan 
seks işçileri, 3 Mart Seks İşçileri Günü’nde haklarını istiyor.
Tüm dünyada, ötekinin ötekisi durumuna düşürülen, yasak-
layıcı, baskılayıcı yasalarla yeraltına itilen seks işçileri, ayrım-
cılığa, tecavüze, tacize, güvensiz çalışma koşullarına, şiddete 
ve en başta yaşam hakkına saldıranlara karşı haklı mücadele-
lerine ara vermeden devam ediyor.

Seks işçilerine yönelik Türkiye’de mevcut olan ayrımcı yasa-
lar, sokaklardan evlerimize, gittiğimiz mekânlara kadar her 
yerde hayatımızı olumsuz etkiliyor. 

Seks işçileri olarak bugüne dek hükümete ilettiğimiz bütün 
yasal ve fiili politika değişikliği taleplerimiz görmezden ge-
lindi, tam tersine kolluk kuvvetleri ve var olan yasaların keyfi 
yorumlanması üzerinden hedef gösterildik. Türkiye’nin bu-
güne dek imzaladığı sözleşmeler, tüm vatandaşların her tür-
lü ayrımcılık, şiddet, yargısız infaz, nefret suçları ve toplum-
sal dışlanmaya karşı korunması için gerekli düzenlemelerden 
bahsetmektedir. Açıktır ki, bu sözleşmeler ya da Türkiye’nin 
uymayı taahhüt ettiği belgeler, seks işçilerini dışarıda bırak-
mamaktadır. Söz konusu yasal düzenlemeler insan haklarına, 
kişiliğine, onuruna saygıyı, işkence ve küçük düşürücü dav-
ranışlardan kaçınmayı, cinsiyet eşitliğini geçerli kılmayı, ay-
rım gözetmemeyi, tüm taraf ülkelerinden talep ederek onları 
bu yönde yükümlü kılmaktadır. 
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Çağdaş uygar bir toplumun temeli insan haklarıdır. Ancak, 
Türkiye önceden olduğu gibi bugün de pozitif yükümlülük-
lerini yerine getirmemektedir. 

“Seks işçileri hakları insan haklarıdır”
Biz Türkiyeli seks işçileri olarak bu seneki konferansımızı, en 
çok ihlâl yaşadığımız ve kolaylıkla mağdura dönüştürüldüğü-
müz polis şiddetine ayırdık. “Seks İşçilerine Yönelik Ekono-
mik Şiddet”, “Seks İşçilerine Yönelik Mekânsal Baskı”, “Kötü 
Muamele ve İşkence” ve “Avrupa’da Seks İşçiliği ve Polis Bas-
kısı” başlıklı panellerimizle, Türkiye’de ve dünyada seks işçi-
lerinin durumunu tartışıyor ve “POLİS, ELİNİ BEDENİM-
DEN ÇEK” diyoruz.
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Merhaba, 

Size, başta Türkiye’deki seks işçileri olmak üzere, bütün seks 
işçileri adına sesleniyorum: Bizi ya da yaptığımız işi onaylama-
yabilirsiniz; ancak her insan gibi bizler de temel insan hakları-
na sahip olmayı hak ediyoruz.
Türkiye, seks işçilerine yönelik cinayetlerde dünyada en yük-
sek orana sahip ülkelerden biri.
Türkiye’deki birçok seks işçisinin meslekleri sebebiyle polis 
tarafından işkenceye maruz kaldığını biliyor musunuz?
Seks işçiliği yasadışı olmamasına rağmen, seks işçileri Türki-
ye’de polis şiddeti, keyfi gözaltılar, hapis cezaları, para cezala-
rı, ayrımcılık ve nefret suçlarına maruz kalıyor.
Haydi, seks işçiliğini bütün seks işçileri için güvenli bir alan 
haline getirelim.
Lütfen Türkiye’deki seks işçilerinin haklarını destekleyin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim.

* Film yapımcısı ve hak savunucu Buck Angel, konferansa video mesa-
jıyla katıldı.

HER İNSAN GİBİ 
HAKLARIMIZI İSTİYORUZ*

Buck Angel 
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Moderatör: 
Selin Berghan, Pembe Hayat Derneği

Konuşmacılar: 
Soner Tanrıkulu, Avukat 

Antalya’da Trans Seks İşçilerine Yönelik 
İdari Yaptırım Kararları

Selay Tunç, Pembe Hayat Aktivisti / Seks işçisi
Ankara’ da Kabahatler Kanunu ve Trafik Kanunu 
Uygulamaları

Pia Covre, Fahişeler İçin Medeni Haklar Komitesi/İtalya
İtalya’da Seks İşçilerine Yönelik Ekonomik Baskı ve Sömürü

Selin Berghan: Herkese tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. 
Oturumumuz, trans bireylere yönelik ekonomik şiddetle ilgi-
li. Esasında bu oturumun odağında Kabahatler Kanunu var; 
ama trans bireylere yönelik ekonomik şiddet aslında Kabahat-
ler Kanunu’yla ifade olan bir şey değil, daha büyük ve derin 
bir sorun. Trans bireyler önce eğitim alanından, daha son-
ra iş alanından dışlanıyorlar ve nihayetinde zorunlu seks iş-

SEKS İŞÇİLERİNE YÖNELİK EKONOMİK ŞİDDET: 
İDARİ YAPTIRIM KARARLARI
“Kabahatli Olan Biz Değiliz, 
Keyfi Para Cezaları Kesen Polis”
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çiliğine maruz kalıyorlar. Caddelerden de yok edilmelerinin 
bir yolu olarak aslında Kabahatler Kanunu karşımıza çıkıyor. 
Ben ilk olarak konuşmacılarımızı tanıtayım; Pembe Hayat 
LGBTT Dayanışma Derneği’nden Selay bizlere kendi dene-
yimlerini anlatacak, daha sonra Avukat Soner Tanrıkulu du-
rumun hukuki boyutlarına biraz vurgu yapacak. Pia Covre ise 
İtalya’dan, Fahişeler İçin Medeni Haklar Komitesi’nden katı-
lıyor. İlk olarak sözü Selay’a bırakıyorum.

Selay Tunç: Öncelikle, Dünya Seks İşçileri Günü’nü kutlu-
yorum. Ayrıca her yıl Pembe Hayat’ın düzenlediği Seks İşçile-
ri Sempozyumu’nda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür-
lerimi sunuyorum. Ben Kabahatler Kanunu’na; travesti, tran-
seksüel bireyler üzerinde nasıl etki gösterdiğine ve amacının 
ne olduğuna biraz değinmek istiyorum. Bilindiği gibi 5326 
sayılı Kabahatler Kanunu 30 Mart 2005 yılında yürürlüğe gir-
miştir. Bu kanunun modern hukukta “kabahat” diye adlandı-
rılan; basit boyutta, eylemlerin, suç boyutunda olmayan ey-
lemlerin Ceza Kanunu’ndan çıkarılması, yani önemsiz sayıla-
bilecek cezaların kanundan çıkarılmasıyla doğmuştur. Bu ka-
nunun yokluğu mahkemelerde sakıncalar doğuruyordu, mah-
kemelerin işgücünü artırıyordu. Hukukun müsait olduğu cay-
dırıcılık konusunda örgütümüzü ciddi olarak zayıflatıyordu. 
Yargılanmaya ilişkin maliyetlerin miktarını etkiliyordu. Kişi-
nin özgürlüklerinin ancak zorunlu hallerde sınırlanabileceği 
ve Ceza Kanunu’nun “toplumsal düzeni korumak için ancak 
en son araç olabileceği” yönündeki çağdaş düşüncesi ile Kaba-
hatler Kanunu çelişmektedir. İşte suçlulukla mücadelede sözü 
edilen bu gerçekler, kabahatleri suç olmaktan çıkardığı gibi 
bunun hız kazanmasına da yol açmıştır. Bu kanunun amacı; 
genel sağlığı, genel çevreyi ve ekonomik düzeni korumaktır. 
Ama polisin doğrudan travesti ve transeksüellere bu kanunu 
uygulaması çok sakıncalıdır. Çünkü yasalarımıza göre traves-
ti olmak, LGBT olmak, yani lezbiyen, gey, biseksüel, travesti 
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ve transeksüel olmak suç değildir. Aksine bu suç uygulandığı 
zaman TCK’nin 120. maddesine göre de yasa hatalı biçimde 
uygulanıyor demektir. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum, bu-
radaki herhangi bir arkadaşıma Kabahatler Kanunu’na göre 
ceza kesildiğinde, polisin tutanağında olayın oluş biçimini be-
lirtmesi gerekiyor ki buna itiraz edilmesi gerekir. Ne yazık ki, 
geceleri polisle karşı karşıya geldiğimizde, haklarımızı söyle-
memize rağmen bize ceza kesmeye devam ediyorlar. Olayın 
oluş biçimine göre, ceza kesilemeyecek yerlerde bile ceza ke-
sip hakarete veya şiddete maruz bırakıyorlar. Son açılan da-
vada 6 ay hapis cezası aldım; haklarımı söylediğim, direndi-
ğim, tutanağa, olayın oluş biçiminin yazılışına itiraz ettiğim 
için… Yani polise mukavemetten! Pembe Hayat olarak Ka-
bahatler Kanunu’na karşı mücadele verdiğimiz halde, bir yol 
kat edemedik. Çoğu seks işçisi olan travesti ve transeksüel-
lerin 20 bine ulaşan cezası var. Ödemediğimiz takdirde he-
saplarımız bloke ediliyor, evlerimize haciz geliyor. Mücade-
le etmek için bir arada olmamız, eylemler düzenlememiz ve 
bu tutanakları biriktirip, toplu suç duyurusunda bulunmamız 
gerektiğini düşünüyorum. Benim Kabahatler Kanunu üzeri-
ne söyleyeceklerim bunlar. Söylediklerim sadece Kabahatler 
Kanunu için değil, trafik cezalarının yaptırımı için de geçer-
li. Travesti ve transeksüelsen, araç kullanıyorsan, hem araba-
na trafik cezası kesiliyor, hem de Kabahatler Kanunu uygula-
nıyor. Her gün kabahatler kanununa maruz kalıyoruz. Sadece 
LGBT’ler değil, seks işçileri için de geçerli bu durum. Bunu 
da belirtmek istiyorum. Madde 37’de; mal veya eşya satmak 
için çevreyi rahatsız etmek. Kaldırımı işgal etmek, çevreyi ra-
hatsız etmek, çevrenin sükûnetini bozmak aslında Kabahatler 
Kanunu’nun kapsamına giren cezalar. Lezbiyen, gey, biseksü-
el, travesti, transeksüel sıfatlarından dolayı ceza kesiliyor, yasa 
yanlış biçimde işleniyor. Bu işleniş şekliyle travesti ve transek-
süellere hem iş vermiyorsunuz, hem hak vermiyorsunuz, hem 
bazı hizmetlerden yararlandırmıyorsunuz, hem de Kabahatler 



24

Kanunu diye ceza kesiyorsunuz. Yasa suç işliyor, buna değin-
mek istedim. Teşekkür ederim.

Selin: Selay’a teşekkür ediyoruz. Ben izninizle soruları tüm 
konuşmacılar konuştuktan sonra almayı teklif ediyorum. 
Öbür türlü soru aşaması çok uzayabiliyor, konuşmalara za-
man kalmayabiliyor.  

Soner Tanrıkulu: Herkese merhaba. Avukat Soner Tanrıku-
lu, Antalya’dan katılıyorum. Antalya’da seks işçileri, özellikle 
trans bireyler, seks işçisi trans bireyler üzerine çalışmalarımız 
var, müvekkilimiz var, onlar üzerinden Kabahatler Kanunu’na 
göre kesilmiş cezalarla ilgili hukuki başvurularımız oluyor. 
Bunlarla ilgili, özellikle Antalya özelinde neler yaşandığı ile il-
gili biraz bilgi vereceğim. Hangi madde uygulanıyor? Kaba-
hatler Kanunu’nda, buna dayanarak ne yapılıyor? Antalya’da 
şu anda Kabahatler Kanunu, Madde 32 uygulanıyor. Madde 
32 de, emre aykırı davranış başlığı altında uygulanıyor. Ben 
maddeyi, kısaca hepinize okuyayım. Madde 32: Yetkili ma-
kamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu düze-
ni, kamu güvenliği ya da genel sağlığın korunması amacıy-
la hukuka uygun olarak emre aykırı hareket eden kişiye 100 
Türk lirası idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren ma-
kam tarafından karar verilir. Bu madde ancak ilgili kanunda 
açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir. 32. madde ge-
nel yani, bizim torba yasa dediğimiz bir şey. Bu madde şunu 
diyor; yerel yönetimlere, kaymakamlığa, valiliğe; Antalya il sı-
nırları içinde genel sağlığı gerekçe göstererek, kamu düzeni-
ni, kamu güvenliğini gerekçe göstererek bir dizi yasaklar geti-
rebilirsiniz, ama bunun hukuka uygun olması gerekiyor ve ka-
nunda bununla ilgili açıkça bir hüküm bulunması gerekiyor. 
Antalya’da bu maddeye dayanarak, otostop çekmeyi Antalya 
il sınırları içerisinde yasaklayan bir emir çıktı kaymakamlık 
tarafından. Tabii bu emir tamamen seks işçilerine yönelik bir 
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emir olmasına rağmen, emirde bu yazmıyordu. Emirde sade-
ce şundan bahsediliyor; Antalya ana arterlerdeki trafik yoğun-
luğunun, trafik kazalarına yol açabileceği gerekçesiyle, kamu 
düzenini gerekçe göstererek otostopun yapılmasını yasaklanı-
yor. Tabii şimdi soracaksınız Antalya ‘da ne kadar otostop ya-
pılıyor, kimler otostop yapıyor ve bunlardan kimlere ceza ke-
siliyor diye. 32. maddeye dayanılarak, otostopun ceza haline 
getirilmesinden sonra sadece seks işçilerine ceza kesildi. Bu 
eşitlik ilkesine aykırı, zaten bununla alakalı birazdan okuyaca-
ğım bir şey var, Emniyet Müdürlüğü’nün bir köşe yazısı üze-
rine yaptığı açıklama; Barış çok iyi biliyor, Kemal çok iyi bi-
liyor, daha öncede onlarla da paylaşmıştık bu gazete yazısını. 
Bu yazıda emniyetin, seks işçilerine bu maddeyi uyguladığına 
dair bir ikrar var, yani açık açık biz bunu hukuka aykırı bir şe-
kilde, keyfi bir şekilde uyguluyoruz diye bir ikrarları var. Hat-
ta emniyetin yerel gazete haberi var, biraz ona deyineyim ilk 
önce, Antalya’nın yerel gazetelerinde bir tanesinde M. Şifa Çi-
çek adlı köşe yazarı “Travestilere kim dur diyecek?” diye tama-
men eşitlik ilkelerine aykırı, tamamen ırkçı, tamamen ayrımcı 
söylemle bir köşe yazısı yazıyor. Bu yazısında, travesti bireyle-
rin, transeksüel bireylerin, seks işçilerinin insanların yaşama-
sına ne kadar “engel olduğundan” bahsediyor, bundan sonra 
da emniyete, devlete bu konu hakkında niye hiçbir şey yap-
mıyorsunuz diyor. Bununla da kalmıyor,  3 gün sonra bir yazı 
daha yazıyor. Bu yazısında da “Valiye Çağrı” adı altında yine, 
seks işçileri, özellikle travesti seks işçileri, transeksüel seks işçi-
leri üzerinden bir yazı yazıyor. En sonunda bizim için, bizim 
lehimize olan ama çok çirkin olan bir emniyet cevabı geliyor 
bu yazıya, ben bu yazıyı özellikle okumak istiyorum: 

“Sayın M. Şifa Çiçek, Manşet Gazetesi’nin 16.09.2011 ta-
rihli nüshasında yayınlanan “Travestilere kim dur diyecek?” 
ve 19.09.2011 tarihli nüshasında yayınlanan “Valiye Çağrı” 
başlıklı köşe yazılarınız incelenmiş ve belirtilen konularla il-
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gili bilgilendirme aşağıda sunulmuştur. Köşe yazısında bah-
settiğiniz Muratpaşa İlçesi sınırlarında meydana gelen ve va-
tandaşlarımızın rahatsızlığına sebep olan bu konularla ilgi-
li olarak 2011 yılının ilk 8 aylık döneminde Muratpaşa İlçe-
si Altındağ, Deniz, Kışla, Elmalı ve Kızılsaray mahallerinde 
yapılan uygulamalar kapsamında yakalanan, travesti ve otos-
topçu tabir edilen şahıslara 1457 adet 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca toplam 224.378 TL de-
ğerinde idari yaptırım kararı tutanağı düzenlenmiştir.” 

Yani bu, emniyetin şovu. Sokağa çıkan her seks işçisine, soka-
ğa çıkan her trans bireye bu cezayı veriyoruz ikrarı, kabul edil-
mesi. Haberde bahsi geçen konularla ilgili belirtilen noktalar-
da, farklı tarih ve saatlerde rutin olarak uygulamalar yapılmak-
ta ve bu uygulamalar artarak devam etmektedir. “Muratpaşa 
İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlere ve Asayiş 
Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’ne belirtilen konu ile il-
gili mücadele edilmesinde daha da duyarlı olmaları konusun-
da gerekli talimatlar verilmiştir” diyor Emniyet Müdürlüğü. 19 
Eylül’den itibaren, 2011 yılının sonuna kadar çok ciddi cezalar 
kesildi, Ahlak Büro evlere baskın düzenledi. Yoğun bir şekil-
de baskı oldu. Peki, ceza kestikleri Kabahatler Kanunu, mad-
de 32 ve devamındaki otostop cezası ne kadar kanuna uygun, 
biraz ona bakalım. Kabahatler Kanunu madde 32, biraz önce 
okuduğum gibi, kanunda geçen bir konuya ilişkin olmalı. Bu-
rada üç husus var; söz konusu kabahatin oluşabilmesi için yet-
kili makamlar tarafından hukuka uygun bir şekilde verilmiş 
bir buyruk olmalı diyor fakat uygulamada hukuka uygun bir 
biçimde verilmiş bir buyruk maalesef yok. Çünkü otostopun, 
yani otostop yapılmasının ceza olarak kabul edilmesi hem ana-
yasa açısından, seyahat özgürlüğüne aykırılık açısından engel-
lenmiş durumda, hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
4. protokolünün 4. maddesinde de, yine seyahat özgürlüğü 
kapsamında engellenmiş durumda. Bu nedenle hukuka aykı-
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rı bir yaptırım. Ayrıca; buyruk adli işlemler dolayısıyla, ya da 
kamu güvenliği ve kamu düzeni ve genel sağlığın korunma-
sı düşüncesiyle verilmeli. Bu anlamda da verilmemiş. Bu buy-
rukta sadece söyleyebileceğimiz hukuka uygunluk, usule uy-
gun bir şekilde ilan edilmiş olması, başka bir hukuka uygunluk 
yok. Ama buna rağmen Kabahatler Kanunu hala otostop ceza-
sı kesmeye devam etmekte. Kabahatler Kanunu kaynaklı ola-
rak otostop cezasına direnmeniz, haklarınızı korumaya çalış-
manız durumunda bununla ilgili de görevi yapmaya engel ol-
maktan hemen suç duyurusunda bulunuyorlar. Bu sefer Türk 
Ceza Kanunu’na aykırı bir işlem yapmış oluyorsunuz. Bununla 
ilgili sicilinize ceza işleniyor. Aslında bir iki dosya daha hazırla-
mıştım çok vaktim yok sanırım ama kısaca deyineyim. Bu iki 
dosya da aynı müvekkille alakalı; kendisine Kabahatler Kanu-
nu madde 32’ye göre ceza kesildi. Birinde biz itiraz ettik, red-
dedildi itirazımız; başka bir mahkemede aynı konuya ilişkin, 
aynı birey, aynı ceza, aynı madde; mahkeme bizim itirazımızı 
kabul etti, cezayı kaldırdı. Yani bu konuyla ilgili karar mahke-
melerin vicdanına kalmış, hâkimin vicdanına kalmış durumda. 
Eylül ayından itibaren, Kabahatler Kanunu’ndan ceza kesilme-
sinin yanı sıra, ceza kesilme usulü de ağır oldu. Haksız gözaltı 
uygulandı. Kabahatler Kanunu, trafik cezasından farklı bir şey 
değildir. Yani sizi sokakta durdururlar, şu kabahati işlediğinizi 
tebliğ ederler, bunu tutanak altına alırlar ve bu tutanak üzerine 
size ceza keserler; aslında olması gereken budur. Ama bu seks 
işçilerine karşı, şu şekilde uygulanıyor; ilk önce seks işçisini gö-
zaltına alıyorlar, haksız bir şekilde karakola götürüyorlar. Ka-
rakola götürdükten sonra uzun bir süre karakolda bekletiyor-
lar, üç saat dört saat, evraklar hazırlanıyor, daha sonra da ceza-
yı kesip serbest bırakıyorlar. İlk önce Eylül ayında, Antalya’da 
bununla mücadele ettik. Kabahatler Kanunu için karakola gö-
türülen bütün trans bireylerin peşinden biz de karakola gittik. 
Kabahatler Kanunu zaten hukuka aykırı bir şekilde uygulanı-
yor, en azından uygulanış şeklini düzeltmek adına, polislerle 
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mücadele ettik. En sonunda, yılbaşına doğru yaptığımız; kara-
kol baskını diyorum ben buna, karakol baskınından sonra po-
lislerden ben şikâyetçi oldum. Çünkü bana da şiddet uyguladı-
lar. Hakaret ettiler, tehdit ettiler. Biz onlar hakkında şikâyetçi 
olduk, onlar da bizim hakkımızda şikâyetçi oldular. Benim 
hakkımda kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıktı, beraat den-
miyor, zaten hakkımda kovuşturma bile açılmadı, mahkeme 
bile açılmadı. İki polis disiplin soruşturmasına tabi tutuldu-
lar ve sürüldüler. Ondan sonra, en azından uygulama anlamın-
da bir azalma oldu Antalya’da. Yani gene cezayı kesiyorlar; ama 
haksız gözaltı yapmıyorlar. Maalesef Kabahatler Kanunu hak-
kında hala bir çözüm üretebilmiş değiliz. Benim hukuki öne-
rim, bu konuyla ilgili İdare Mahkemesi’ne dava açmak, İda-
re Mahkemesi’ne açmış olduğumuz dava sonucunda otostop 
cezasını, bu emri tamamen ortadan kaldırmak. Bununla ilgi-
li görüştüğümüz trans bireylerin hiçbiri dava açma konusu-
na yanaşmadı, çünkü davayı kaybederseniz, farklı miktarlarda 
para ödeme sorumluluğu altına giriyorsunuz. Yani vekâlet üc-
reti, dava masrafları… Ama İdare Mahkemesi’ne başvurulursa 
bunun kaldırılacağına inancım tam. Fakat şunu da biliyorum, 
kaldırdığımızın ikinci günü bu sefer başka bir emir yayınlaya-
caklar, otostop olmayacak, bunun adı başka bir şey olacak ve 
tekrar devam edecek. Yani bir kısır döngü var. Son olarak söy-
leyeceğim şu; bunun çözümü açık, net şekilde kanunun değiş-
tirilmesi ve emniyetin, kolluk kuvvetlerinin denetlenmesi. He-
pinize teşekkür ediyorum. 

Selin: Konuşmacılara teşekkür ediyoruz. Kabahatler Kanu-
nu, eşitlik ilkesini inkâr eden ayrımcı bir uygulama. Trans bi-
reylere de keyfi olarak uygulanan ve ekonomik şiddet anla-
mına gelen bir uygulama. Antalya’da çok kısa süre içerisin-
de, Kabahatler Kanunu vesilesiyle toplanan para 225.000 TL. 
Doğru hatırlıyorum değil mi? Yani korkunç! Yaklaşık 100 bin 
Avro’ya denk geliyor, 8 ayda. Yani yapılacak çok iş var. Bel-
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ki Pia’nın da dediği gibi, aslında mücadele hiç bitmiyor. Her 
gün yeniden başlıyor. 

Şevval Kılıç: Ben de para cezalarıyla ilgili bir şey söyle-
mek istiyorum. İstanbul’da da aynı bu şekildeydi durum. 
İstanbul’da üç gerekçeden dolayı ceza kesiliyor: Etrafı rahat-
sız etmek, trafik kanunlarına muhalefet ve travesti olmak. En 
son bir tablo yayınlandı biliyorsunuz. Hüseyin Çapkın hak-
kında bir suç duyurusunda bulunduk, 300 trans bizimle o 
gün ordaydı, Şişli Adliyesi’nde. Çünkü herkesin canı çok ya-
nıyordu. Gündüz de cezalar kesiliyordu çünkü İstanbul’da. 
Biz bunları bir günde durdurabildik bir şekilde. Kamuo-
yu yarattık vs. Çok etkili oldu. Şimdi İstanbul’un dışında-
ki semtlerde kaldı tek tük cezalar. Şu da bir yöntem; tabi ki 
hani bu kanunun tamamen kaldırılması gerekiyor ya da trans 
birey, trafikteki şeyin engellenmesi gerekiyor ama biz de bir 
fark ettik ki, önce yazdığımız ilk itiraz cezaları, arkadaşlar 15 
gün içinde itiraz etme hakkımız var bu cezalara. Evet, bazı 
hâkimler düşürüyor, bazı hâkimler düşürmüyor. Fakat o ce-
zaların altında iki ya da üç tane polisin sicil numarası yazıyor. 
Yani polis tek kişi yazmıyor bunu. Üç tane polisin imzası var. 
Siz eğer itiraz dilekçesi yazdığınızda orada sicil numarası ya-
zılı polisler de mahkemeye gelmek zorunda kalıyor. Biz tam 2 
sene boyunca noter gibi çalışıp binlerce itiraz dilekçesi yazdık 
ve bunların her birine ayrı ayrı hikâyeler kurgulamanız gere-
kiyor. Fakat böyle bir 6 ay sonra falan polisler artık mahke-
meye gitmekten helak oldukları için cezaları kesmek isteme-
diler herhalde. Çünkü bütün polisler siz itiraz dilekçesini yaz-
dığınız zaman mahkemeye gelmek zorunda kalıyor. 

Selin: Biz itiraz edelim, biz yıldıralım. 

Buse Kılıçkaya: Buradan seks işçilerinin durumu şöyle gö-
rülüyor ki, bir ablukanın içerisine alınmış durumdayız ve bu 
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abluka bir yönüyle değil, her yönüyle vuruyor. Yaşadığımız 
ülkelerde farklı kültürler, farklı kurallar, yasalar olsa da belir-
li başlı şeylerle yok edilme, imha edilme stratejisi uygulandı-
ğını düşünüyorum. Mesela gerek ahlak, yaşam hakkı ve teh-
ditler, gerek haklarımızı bilmemek noktasında çıkan karar-
lar. Gerekse hani deşifre olma korkusu. Çünkü seks işçiliği 
en dokunulmak istenmeyen konu. Yıllar önce LGBT hakla-
rı da biraz buna benzer bir şeydi. Birçok sorun varken bir de 
sizin sorunlarınızla mı uğraşacağız diyen birçok sivil toplum 
örgütü biliyoruz aslında. Şimdi “LGBT hakları İnsan Hakla-
rıdır”, evet, ya fahişe hakları ne haklarıdır diyerek mücade-
le ediyoruz biraz. Bu şunu gösteriyor: bununla birlikte direk 
yaşam haklarımız ortaya konuluyor. Ya bedenlerinizi yerlerde 
sürükleriz, leşlerinizi çıkarırız, ya da bu mücadeleyi vermez-
siniz diye. Utandığımız, yok edildiğimiz, evlerin verilmedi-
ği, şer gibi işkencelerden geçtiğimiz yerde bir imha söz konu-
su. Belki buradan da insan hakkının ne kadar önemli oldu-
ğunu görmeliyiz. 

Deniz Solmaz: Antalya’da olanların aynısını biz İzmir’de de 
senelerdir çekiyorduk. Ama biz de geçen sene Siyah Pembe 
Üçgen olarak cezalara itiraz etmeye başladık, Antalya’daki 
gibi. Daha önce, sanırım Pembe Hayat’ın avukatı Hakan dün 
söylemişti. Aynı ceza, aynı itiraz metni; ama bir mahkeme ka-
bul ediyor, diğeri reddediyor. Aynısını biz işte geçtiğimiz sene 
proje kapsamında 100 kadar cezaya itiraz ettik. 100 cezanın 
40-50 tanesi reddettiler, 50 tanesini de onayladılar. İşte bu 
sefer emniyetten alacaklı oldum arkadaşlar. Almak değil as-
lında mesele de, bir şekilde yıldırmak. İzmir’de de mesela be-
lirli bölgelerde, Alsancak’ta mesela, Kabahatler Kanunu’ndan 
çok nadir yazıyorlar. Yani ben polisle tartıştığım için kara-
kola gittim geçenlerde mesela. Memura mukavemetten işlem 
yapacakken amir geldi, “Kabahatler Kanunu’ndan ceza ya-
zalım git” dedi. Yazdıkları tutanağı da getirdiler gözümün 
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önüne, ağzımdan çıkmamış kelimeleri, hakaret, tehdit vesai-
re bir sürü şey yazmışlar. O karakolda o an bulunan o polisle-
ri tanıyordum, karakoldaki polisler de beni herhalde… Sanı-
rım o yüzden yaptılar. Bayağı sinirlerim bozuldu. Ben sade-
ce konuşmak için gitmişken yaptılar bunu. Çalıştığımız ev-
lerin kapılarını tekmeledikleri için ben polise “Ne yapıyor-
sun sen?” dedim. Beni tehdit etti, “İn aşağı, görüşelim” dedi. 
Sonrasında da ben avukat geldikten sonra konuşmaya gitti-
ğimde de yaka paça gözaltına aldılar beni. İzmir de şimdi ar-
tık, Alsancak ilçesinde zaten sadece trafik cezası kesiyorlar. 
Onu da vergi dairesine ödemeye gittiğimde arkadaşlar hiç-
bir şekilde almıyorlar. “Sizin arabanız var mı? Motorlu ta-
şıtmışsınız” gibi saçma sapan diyaloglar, sorular geliyor böy-
le. İzmir de sadece tek bir bölgede ceza kesiliyor artık, o da 
Pınarbaşı’nda. Artık sadece oradaki cezalara itiraz ediyoruz. 
Onun dışında Alsancak Karakolu sanırım, bıktı; alıyor asa-
yiş ekibi götürüyor, asayiş ekibi çıkmadan seks işçisi arkadaş-
lar karakoldan çıkıyor. 

Umut: Selay hanıma bir sorum var. İtalya’da veya Türkiye’de 
emek eksenli politika üreten akademisyenler, entelektüel çev-
reler veya sendikalar, diğer işçi sendikaları, kendi mimarile-
rinde olduğu için sosyalist partiler, seks işçiliğine nasıl bakı-
yorlar, politikalarına nasıl ekliyorlar bunu veya bir karşı duruş 
oluyor mu bazen? 

Selay: Zaten biliyorsunuz, önceden sivil toplum örgütleri ile 
birlikte toplantı yaparken seks işçiliğini de dahil etmek istiyor-
duk, travesti ve transeksüele ek olarak. Ama seks işçisi konuş-
ması geçtiği zaman ağızları değişebiliyordu. Bu konuları zor 
kabul ettirdik. 1 Mayıs yürüyüşlerimizde bile biz toplantılar 
yaparken birçok sivil toplum örgütünden ret geldi, “seks işçi-
lerine uygun bir gün” değil veya “katılmasınlar” diye. Gerçek-
ten çok zorlu bir mücadele geçirdik; ama şu an bakıyorum ki 
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bu mücadelenin içerisinde tamamen böyle geçtikçe, çalışma-
lar yürüttükçe, kendileriyle beraber daha örgütlü bir zaman 
geçirdikçe bizi daha iyi anlamaya başladılar. Yanlarımızda ol-
mayı düşündüler ve beraber yürümeye karar verdiler. Zor olsa 
da mücadele ettikçe yavaş yavaş kabullenmeye çalışıyorlar. Biz 
de var olmaya çalışıyoruz onların içerisinde. 

Selin: Başka soru var mı? Başka soru yoksa Selay’ın bir yazı-
sı var aslında, onu sizlerle paylaşmak istiyor. Eğer sorularınız 
yoksa Selay’ı dinleyelim. 

Selay: Teşekkür ederim. Ben böyle seks işçiliği yaparken içki 
içmeden sokağa çıkmıyorum. Bir gün yine böyle oldu, işim 
bittikten sonra bir gün yaşadıklarımı dile getirmek istedim, 
evde kendimce böyle bir şeyler yazdım. Sizinle paylaşmak is-
tiyorum bunu ben: Adım Selay. 38 yaşında seks işçiliği yapan 
bir transeksüelim. Zayıf, hoş, uzun boylu güzel bir kadınım 
kendimce. Seks işçiliği yaparken birçok kez haksız yere haka-
rete ve şiddete maruz kaldım. Zamanla bunlara alıştım. İlk 
önceleri bana yapılan hakaretlere ağlar üzülürdüm. Ama şim-
di kulak arkası yapıyorum, alıştırıldım. Bu benim hayatımın 
gerçeğiydi çünkü. Önlerinde penisi olan ve o penisle kendi-
lerini erkek olarak gören kişiler tarafından daha çok hakarete 
maruz kalıyordum. Eğer bu kişilerin yanında birkaç kişi daha 
varsa bu hakaretin boyutu şiddete dönebiliyordu. Çünkü pe-
nisler çoğalmıştı. Geceleri seks işçiliği yapmak o kadar teh-
likeli ki, çok dikkatli olmam gerektiğini biliyordum. Her o 
caddeye çıktığımda bir yandan o psikopat kişilerle uğraşmak, 
bir yandan polisin bizlere haksız yere, çatır çatır Kabahatler 
Kanunu’nu tatbik ediyor olmasından kaçıp para kazanmak, 
bir yandan da müşteri bulmak için mücadele vermem gerekti-
ğini biliyordum. Yarın daha rahat yaşamak için ve geçinmek 
için... Bu kadar zor çalışma şartlarının içinde yine de yaşa-
mak zorundasın maalesef. Yapacak başka bir işin yok. 
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Yine bir gün yanımda kırmızı hoş, bir jip durdu. İçine yakış-
mayan kısa, çirkin bir erkek “merhaba” dedi. Gayet kibar bir 
konuşması var, düzgün bir kişi. Adın ne dedi. “Selay” dedim. 
“Arabanı park edip arabama gelir misin” dedi. “Gelirim ama 
kaşem şu” dedim, “Para önemli değil” dedi ve anlaştık. Ara-
bamı yan tarafa park edip arabasına bindim. Çok hoş bir şe-
kilde sohbet ediyorduk. Yolda ilerlerken travesti arkadaşları-
mın yol kenarında müşteri beklediklerini gördüm. “Yanla-
rında durur musun?” dedim, cipteyim ya biraz da havam ol-
sun istedim. Durduktan sonra 4 travesti arkadaşıma “Merha-
ba” dedim. Adı Erol olan müşterimle onları tanıştırdım. Ya-
nımdaki müşterim arkadaşlarımın hepsini çok beğendi. On-
ları da almak, onlarla da beraber olmak istedi. Ama fazla pa-
rası yoktu. Yanında sadece bana ödeyebilecek miktarda para-
sı vardı. Arkadaşlarım da tabi parası olmayınca bize katıla-
mayacaklarını söylediler. Sonra “Size iyi muhabbetler... Ar-
tık sizinle bu kadar muhabbet yeter, bizler de ekmek paramı-
zı kazanmak zorundayız” dediler. Ben de onlara “Hoşçaka-
lın, dikkat edin” dedikten sonra uzaklaştık. Erol bana “Ne 
kadar hoş kızlar” dedi. “Evet, öyleler” dedim. Ama arkadaş-
larımın asıl mesleklerinin sokakta bedenlerini satmak olma-
dığını söyledim. O arkadaşlarımdan birisi öğretmen, diğe-
ri SSK’de memurdu. Üçüncüsü sağlık görevlisiydi. Öbürü de 
iş ve işçi bulma kurumunda memurdu. Erol şaşkınlıkla “Cid-
di misin” dedi. “Evet, yönelimlerinden dolayı işten çıkartıl-
dılar. Çünkü bu ülkede eşcinsel ya da trans kadınsan ve gö-
rünüyor ve biliniyorsan işten çıkartılırsın sana iş imkânı ta-
nınmaz ve sonuçta sistemin istediği olur. Zorunlu seks işçili-
ği ve sokaklar olur” dedim. “Sen ne iş yapıyordun önceki ha-
yatında” dedi, “Önceki işim olmadı benim. Ben hep seks iş-
çiliği yaptım ve seviyorum da bu işimi” dedim. Şaşkın bir şe-
kilde “Hayret” dedi Erol. Neyse hoş, sıcak, güzel bir muhab-
betten sonra yolda ilerlemeye devam ettik. Kırmızı ışık yan-
dı, durduk, yeşil yanacak da geçeceğiz. Yan tarafımızda bir 
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araç durdu. Duran arabadaki tesadüfen Erol’un arkadaşı çık-
tı. Erol bana hemen “Kafanı eğ, arkadaşım seni görmesin” 
dedi. Ben arkadaşını görmüştüm ama o beni görmedi, kafa-
mı eğdim. Sonra arkadaşı Erol’a, “N’aber baba” dedi. Erol’da 
hiç bozuntuya vermeden “Merhaba Murat, ne haber?” dedi. 
“Eve gidiyorum baba” dedi. Erol’un arkadaşı Erol’a “Bu yolda 
fazla takılma, burada travestiler falan geziyor, dikkat et dur-
ma, keserler seni valla, direk evine git, bak söylemedi deme” 
dedi. Bizimki de mecburen, “Yok Murat ya, eve gidiyorum, 
yorgunum, uyuyacağım” dedi. Neyse yeşil ışık yandı, bizim 
araba cip olduğu için, birde arabada ben olduğum için Erol 
baya gaza bastı, Murat beni görmesin diye. Ama arkadaşının 
söyledikleri beni çok incitmişti, çok zoruma gitmişti. Bir an 
önce eve gidip işimi bitirmek istiyordum. Eve geldik, yatağa 
girdik. Erol fetiş çıktı. Botlarımı yalıyor, kendisinin getirmiş 
olduğu vibratörü anüsüne sokuyordu. Ağzım açık onu seyre-
diyordum. Alışık olmadığım bir cinsel beraberlik yaşadım. 
Bana davranışı, konuşması, her şey mükemmeldi. Ama cin-
selliği bana göre değildi, korkmuştum. Psikolojim az da olsa 
bozulmuştu. Ama ona saygı duymak zorundaydım, ben seks 
işçisiydim ve işimi yapmak zorundaydım. Neyse işim bittik-
ten sonra numaramı istedi. Benimle devamlı görüşmek iste-
diğini, beni çok sevdiğini ve beğendiğini söyledi. Ben de nu-
maramı verdim. Ve kıyafetlerimizi giydikten sonra beni ara-
bama bıraktı. Çok yormuştu Erol beni. Hemen bir sigara ya-
kayım dedim. Sigaramı yaktıktan sonra arabamı çalıştırır-
ken ansızın bir araba durdu yanımda. Duran kim sizce? Bir 
saat önce bu yolda gezme, burada travestiler çalışıyor, onlara 
dikkat et deyip, travestileri aşağılayan, kötüleyen, ön yargıy-
la bakan Murat’tı, Erol’un arkadaşı olan. Ben onu tanımış-
tım ama o beni görmediği için tanıyamadı. “Merhaba” de-
dim. Bana “Çalışıyor musun” dedi. “Evet” dedim. “Ne ka-
dar” dedi, söyledim. “Para önemli değil” dedi. “Bak güzelim, 
ameliyatlı mısın değil misin?” dedi. Ben de “Değilim” dedim. 
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“İşte bu güzel, ben de ameliyatsız arıyorum, çünkü ben pa-
sif olmak istiyorum” dedi. Yani bir anlamda “Kendimi becert-
mek istiyorum” dedi. “Kusura bakma, ben yapamam” dedim. 
“Ya nasıl yapamazsın!” dedi bana. “Ben sabahtan beri bura-
da geziyorum, kiminle konuştuysam yapamam” diyor. “He-
men hemen her gün ben bu caddedeyim, çoğu travesti beni 
tanır, beni memnun etmişlerdir. Bugün, tanıdığım travesti-
lerden hiçbirini bu caddede görmedim” dedi. Ben de “Kusu-
ra bakmayın canım, yorgunum zaten, git işine” dedim. Adam 
hala yalvarıyor, “N’olur ya, n’olursun bak, saat de geç oldu, bu 
saatten sonra kimseyi bulamam. Bana bir iyilik yap, zaten son 
işin sanırım” dedi. “Bak istediğin parayı da veriyorum, daha 
niye beni üzüyorsun” dedi. “Ay tamam! Beni takip et” dedim. 
Eve geldikten sonra anlaştığımız parayı verdikten sonra ikimiz 
de soyunduk. Murat bana zorla da olsa kendini becertti. Bun-
dan önceki müşterim Erol kendi kendini becermişti. Arkadaşı 
ise zorla bana kendini becertmişti. İş bittikten sonra Murat’ın 
telefonu çaldı. Murat bana “Sus, sevgilim arıyor” dedi. Ben de 
sustum. Hakikaten de biyolojik kadın sesiydi telefondan çı-
kan ses. Yüksek bir seste “Nerdesin Murat?!” diye karşıdan ba-
ğırtı geliyordu, duyuyordum. “Aşkım benzinlikteyim, eve ge-
çeceğim” diyordu Murat. “Yalan söyleme! Yoldan geçerken bir 
travestiyle konuşuyordun, şimdi onun evindesin, seni takip et-
tim. Çabuk dışarı çık, kapının önündeyim” dedi. Murat afal-
lamış, panik bir şekilde hızlıca dışarı çıktı. Ben de kapıyı ört-
tüm. Artık Murat’ın o sevgilisi travestilere önyargıyla baka-
cak. Travestileri iğrenç, pislik olarak görecekti, nefret edecek-
ti. Çünkü sevgilisinin benimle beraber olduğunu biliyordu. O 
biyolojik kadın ve seks işçiliği yapmayan biri, bense seks işçi-
liği yapan bir travesti olduğum için onun gözünde, beyninde 
öyle kalacaktım. Kocasını ayartmış, sapkın, lanet, pislik ola-
rak kalacaktım. En azından Murat kim bilir ne yalanlar söyle-
yecekti travestileri kötüleyip kendini aklamak için. Belki o ka-
dın yine Murat’ıyla beraber olacaktı ama Murat’ı becerdiğimi 
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hiçbir zaman bilmeyecekti. Kendi kendime “Ay bugün başıma 
gelen ne bu ya” dedim. Ve bugün de kazasız belasız, ölmeden 
benim için bitmişti. Bu sadece benim bir günümden bir esin-
ti. Kimin hasta, kimin sapkın, kimin insan olduğuna siz ka-
rar verin. Erol’lar Murat’lardan, Murat’lar Erol’lardan, sevgi-
liler birbirinden hiçbir zaman haberdar olmayacaktı. Olsa da 
onların içinde ben olmayacaktım. Çünkü ben seks işçiliği ya-
pan bir travestiydim. Var olan, gerçek olan, olacak olan as-
lında bendim. Biz seks işçileriydik. Çünkü bizler hep varız. 
Adım Selay. 38 yaşında seks işçisi bir transeksüelim. Teşek-
kür ederim. 

Özlem: Bir şey sorabilir miyim? İşiniz sevdiğinizi söylediniz. 
Ama sonra anlatırken cinselliği çok eğik bir dille anlattınız. 
Yani hani bu bana biraz problemli gibi geldi. Siz ne düşünü-
yorsunuz acaba bu konuda? 

Selay: Gece geldiğinde kafam çok iyiydi, böyle yazmışım, 
bunu direkt böyle dile getirmek istedim. Yani öyle yazıver-
dim. Yani ne olduğunu, aslında ben biraz yaşadığım şeye de-
ğinmek istedim. Nereden nereye geçtiğimi aslında ben de fark 
etmedim. Ama öyle yazdım, doğal olarak da okumak istedim. 

Özlem: Mesela “becermek” olarak tarif ettiğiniz için bunu 
söylemek istedim. İşini sevdiğini söyleyip, üzerine cinselliği bu 
kadar… Hakikaten sadece becermek değil, bir bütün içerisin-
de böyle anlatılmış, belki alışık olduğumuz bir yol değil. Şim-
di onu merak ettim, acaba başka bir dil geliştirilemez mi? Yani 
işimizi seviyorsak ona başka bir dil geliştirmemiz gerekiyor.   

Katılımcılardan: Seks işçiliği yapan çok arkadaşım var. On-
ların yaşadıklarını ben de birebir biliyorum. Ama ne yazık ki 
travesti, transeksüel seks işçilerinin yaşadıkları öyle bir şey 
içerisinde gelişiyor ki, onlar da olayın içerisinde böyle anlat-
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mak istiyor. Onun için ben Selay’ın söylediklerini çok yanlış 
görmüyorum. Sadece yaşadığını anlattı o durum içerisinde.

Özlem: Ben de yanlış görmüyorum ama yanlış anlaşıldığımı 
düşünüyorum. Sadece alışık olduğumuz bir cinselliğe dair bir 
eğiklik var. Buna alternatif geliştiremez miyiz diye sorgulamak 
istiyorum. Sadece bu.

Katılımcılardan: Ben Selay’ın anlatımını çok beğendim. Çok 
teşekkür ediyorum kendisine. Ve şunu söylemek istiyorum. 
Bu deneyimini yaşayan ve anlatan insan o. Yani biz ona bir 
şekilde müdahale edemeyiz, nasıl yaşadıysa o şekilde anlatı-
yor. Eril dilin olduğu her yerde iktidar var. Bunun dışında tu-
tunmak ne yazık ki mümkün değil. Bunu söyleyebilirim yani. 

Selin: Yani, eril dilden kendimizi kurtarabilir miyiz? Sanırım 
Özlem hocam böyle bir şey sormak istiyor. Yani kötü olup 
olmamasını tartışmanın dışında, bunun dışına çıkmanın bir 
yolu var mı diye…

Özlem: Ben tek bir şey söyleyeceğim: Bizimle günlüğünü pay-
laştığın için çok sağol, kendi deneyimini anlattığın için. Bir şey 
beni rahatsız etti o da şu; heteronormali sadece siken sikilen iki-
lemine dayalı, cinselliği normal olarak alan toplum, şahsi ola-
rak nitelendiriyor. Ama aslında hiç kimse o normatif cinselliği 
yaşamıyor. Aksine bunu açık ediyorsun, bu da çok güzel. Ama 
herkesin hayatta çok farklı koşulları var, çok açıkça cinsellikleri-
ni istedikleri gibi özgürce yaşayamıyorlar. Evet, maalesef o bel-
ki sınıfı gereği veya başka başka gerekçelerinden dolayı açıkça 
yaşayamıyordur. Evet, bazı bireyler genelevde kendilerini trans 
kadınlara siktirmek isteyebilirler. Yani demek istediğim şey şu, 
evet bizi sapkın olarak nitelendirmelerine karşı çıkalım; ama asıl 
sapkın onlar demeyelim. Bence hepimiz sapkınız; çünkü cinsel-
lik sapmaktan ibarettir, başka hiçbir şeyden ibaret değildir.  
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Selin: Belki şöyle bir şey düşünebiliriz diye okumak istiyorum. 
Özlem hanımın söylediklerinden şunu anladım. Sikmek, sikil-
mek bu gibi şeyler bizi eril dile doğru götürüyor. Ve hani “Buna 
bir alternatif geliştirebilir miyiz acaba” diye bir söylem algıla-
dım. Belki şöyle bir alternatif geliştirebiliriz. Bu hikâyede siken 
taraf sonuçta bir trans kadın, sikilmek isteyen taraf biyolojik er-
kekler. O zaman belki hani sikmek eylemini yapan kişinin illa 
bir erkek, bu eylemin de eril bir eylem olmadığını düşünebili-
riz. Öyle olursa, hani eylemi sonuçta bir cinsiyete bağlamaktan 
vazgeçersek düşünce kalıbı da değişebilir diye düşünüyorum. 

Buse: Almak ve sikmek arasında bir fark yok. Bunu mu de-
mek istiyorsunuz? Şunu yapmak veya bunu yapmak…

Selin: Yani şöyle bir şey söyleyeyim; aktif, pasif de önemli bir 
şey değil. Hani aktif ve pasif kadın ve erkekte birbiriyle eşleş-
mesiyle ilgili şeyler. 

Katılımcılardan: Merhabalar. Selay’a teşekkür ediyorum ilk 
başta, bir gününü bizimle paylaştığı için. Ama şöyle bir şey 
var, bir trans bireyden dinliyoruz bu öyküyü ve tabi ki biz 
hani düşündüğümüzde bu normlara ulaşabiliriz ama o kendi 
dilinden ve düşüncelerinden dışarıdaki yaşadığı, sokaklarda-
ki yaşadığı hayatı bir şekilde aktarmaya çalıştı. Ve oradaki gö-
rünmezliğini dile getirmeye çalıştı. Zaten bunu bize böyle an-
latması gerekiyor. Çok öyle Polyanna gibi anlatılacak bir öykü 
değil yani. Ama bence onu, onun açısından bakıp anlamak ge-
rekiyor diye düşünüyorum. 

Selin: Esasında belki o eril dili bizim kullanıyor olmamız o 
dili ürettiğimiz değil de o dile meydan okuma aracı olarak de-
ğerlendirilebilir, onu da bir strateji olarak görebiliriz. Dışın-
da başka bir şey üretmek yerine içinde onu dönüştürme çaba-
sı olarak görebiliriz.  
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Buse: Aslında beni nasıl görüyorsunuz ve ben neyim’le baş-
lıyor sorgu galiba. Ben ne yapacağım, ben bir trans kadınım, 
pasif mi olurum aktif mi olurum veya seksten anladığım ne-
dir ve bunu kullanırken nasıl kullanmalıyım? Ben hayatımda 
hep şunu yaşıyorum; trans kadınsan erkeklerden hoşlanmalı-
sın ve onun üzerinden cümle kurmalısın veya şunu yaşıyor-
san bu da sapıklık mıdır sapkınlık mıdır düşünmelisin. Ben 
aynı zamanda bir seks işçisiyle birlikteyim, 1,5 yılımı doldu-
ruyorum. İlk birlikteliğimizde, “Bir dakika, nasıl yaparız, iki 
seks işçisi” diye düşünüyorduk. Sonra tepkiler şöyle geldi me-
sela, “Bunun sevgilisi jigolo ya, dikkat etmeliyiz”. Bunu söyle-
yenler fahişelerdi mesela. Veyahut “Siz yatakta ne yapıyorsu-
nuz?”, “Sevgilinin müşterisi geldiğinde bunu nasıl kabul ede-
biliyorsun?” gibi sorular… Aynı zamanda bunu söyleyenlerin 
çoğu seks işçileriydi maalesef. Kendi bedenin üzerinden kur-
duğun kurguyu veya kurguladığın şeyi başka kişiler üzerin-
de nasıl tezahür ettiğimizle alakalı. Biz ne istiyoruz, ilk önce 
bunu keşfetmek gerekiyor. Sonrasında yaşadığımız şeyin baş-
kasının sınırına çok geçmediğimiz müddetçe, yaşamını kısıt-
lamadığımız müddetçe yaşanması gereken şey(ler) olduğunu 
düşünüyorum ben. Yani o dediğimiz kuralı kendi kuralları-
mız çerçevesinde hala yaşatmaya devam etmemiz halinde çı-
kan sonuç, verdiğimiz mücadele veya algıladığımız yer boşa 
çıkmış gibi oluyor.

Kemal Ördek: Şimdi seks işçiliği konuşulurken çok entelek-
tüel de tartışılabilir, bunu kesinlikle sakıncalı gördüğüm, yan-
lış gördüğüm için söylemiyorum. Çok bazı kesimlerin rahatsız 
olabileceği şekilde de konuşulabilir. Ya da arası bulunarak da 
konuşulabilir. Ben hakikaten bu kadar çok sik, sikmek, am-
mak, çevirmenler nasıl çevirecek bilmiyorum; ama bunların 
bu kadar rahat konuşuluyor olması beni gerçekten çok mutlu 
ediyor. Yani ciddi ciddi çok mutlu ediyor. Çünkü zaten toplu-
mun geneli için tabu olan bir konu. Ama seks işçiliğinin tartı-
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şıldığı, seks işçilerinin sorunlarının tartışıldığı yerlerde de ba-
zen, hatta ağırlıkla tabu olabiliyor. Yani bu şekilde konuşursak 
belki hem sokaktaki seks işçilerinin her dakika kullandıkla-
rı kelimeler ve cümleleri de en azından tekrarlamış ve bunları 
belki biraz daha bu tartışmalara katmış olabiliriz gibi geliyor. 
O yüzden bunların eril ya da hani feminist bir yerden algılan-
ması, tartışılması çok değerli, benim açımdan da çok değerli 
ama bir yandan da hakikaten çok da sokaktan kopmamak ge-
rekiyor gibime geliyor. Her iki tartışma da bir arada yapılabi-
lir gibi geliyor. Ama hakikaten bütün o sik, sikmek, sikilmek, 
ammak bunları söyleyen herkese teşekkür ediyorum. Çok ra-
hat hissettim kendimi.  

Selin: Ben moderatör olarak korsan bildiri sunmak istiyorum, 
araya gireceğim. Kemal’in dediklerinden dolayı. Ben hem 
Pembe Hayat üyesiyim biliyorsunuz, hem sosyologum, araş-
tırmacıyım falan; yani Kemal’in dediği öbür grupları da tem-
sil ediyorum. Ama bir sosyolog olarak bizim bir akademik di-
limiz var, onun dışına çıkamayız gibi bir algı olsun istemiyo-
rum. En azından benim gönlüm o tür bir sosyolojiden yana 
değil. Nihayetinde ben o araştırmayı eğer akademinin dışın-
daki insanların okuyup anlayabileceği bir dile çeviremiyorsam 
yaptığımın çok da kıymetli olduğuna inanan bir sosyolog de-
ğilim. Bütün dünya eril bir dünya esasında, yani sik demeyin-
ce erilliğimizi çok da kaybetmiyoruz bence. Yani bütün prob-
lem bir iki kelime de değil. Nihayetinde biz toplum olarak 
cinselliği çok rahat konuşamıyoruz. Sike geldi mi penis de di-
yemeyiz. Usturuplu isimlerini de öyle uluorta söylememiz uy-
gun düşmez yani hani. Bugün burada, bu ortamda, bu rahat-
lıkla konuşuluyor olması her yerde rahatlıkla konuşuyoruz an-
lamına gelmiyor. Biz birbirimizi şu anda anlıyoruz bu grup 
içerisinde; ama şöyle bir tarafı olduğunu düşünüyorum bu 
tartışmanın. Belki taleplerimizin daha anlaşılabilir olması için 
belki muhatap aldığımız kurum ve kişilere, anlayabileceği bir 
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dile de çevirmek aslında bizim meselemiz. Nasıl ben bir sos-
yolog olarak akademik bir dil içerisinde kalmayı uygun bul-
muyorsam, hani sadece sikli soklu konuşarak da belki birileri-
ne ulaşamıyor olacağımızı da bilmemiz gerekiyor bir yandan. 
Moderatör olarak da son sözü kendime verdim. Şimdi ara ve-
riyoruz. Buse çok hararetli bir şey söyleyecek. 

Buse: Size vereyim mi denildiğinde de yanlış anlaşılabilir. Bu 
geçişken ve kişinin nasıl algıladığıyla alakalı 

Selin: Biri çok hararetle katılmak istedi. 

Katılımcılardan: Ben çok şaşırdım. Buse’nin arkadaşlarının 
iki seks işçisinin ilişki yaşamasına şaşırmasına. Çünkü ben seks 
işçiliğini bir cinsel istek olarak düşünüyorum. Müşterileri gel-
diğinde nasıl hissediyorsun gibi sormaları onların meslekleri-
ne çok sahip çıktıklarını göstermiyor bence. Cinsel istek oldu-
ğu için, böyle kıskançlık gibi şeylerin çok gereksiz olduğunu 
düşünüyorum.  

LİSTAG’dan bir temsilci: Biz İstanbul LİSTAG grubundan 
iki anneyiz. Çocuklarımızın yönelimleri, kimlikleri nedeniyle 
biz aileleri olarak hiç cinselliği konuşamazken bir anda kendi-
mizi cinsellik konuşmaları içinde buluverdik. Çocuklarımızın 
cinsel yaşamlarını çok merak ettik. Ama biz kendi cinsel ya-
şamlarımızla ilgili hiçbir şey bilmiyormuşuz. İstanbul’da CE-
TAD bize her ay ailelere destek, bilgilendirme toplantıları ya-
pıyor. Bu toplantılar çerçevesinde çocuklarımız için oraya git-
mişken kendi cinselliklerimizi sormaya, konuşmaya, anlama-
ya çalıştık. Çok şey öğrendik. Biz de “Çocuklarımız cinselliği 
nasıl yaşıyor, aktif mi, pasif mi? Dişi mi, eril mi? Hangisi altta 
hangisi üstte?”. İnanın bu sorular her ailenin, annenin baba-
nın kafasında karmakarışık. Bize şöyle anlattı Nesrin hocamız, 
aktif- pasif, diş erilden ziyade giren çıkan diye anlatmak, aslın-
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da anlamı özgür bırakmak belki, insanı çok daha rahat kılan 
kelime diye. Geçen haftaki toplantımızda biz de buna benzer 
bir konuyu tartışmıştık. Burada olmaktan da çok mutluyuz. 
Bu kelimeler hakikaten her yerde konuşulmalı. Biz de aileler 
olarak, işte ben yaklaşık 11 yıldır bu grubun içerisinde, çocu-
ğum bana açıldığından beri bu alanın içerisinde bir anneyim. 
Şimdi yeni gelen aileler de inanın kendimiz bile farkında ol-
madan penis diyoruz, vajina diyoruz, aktivasyon diyoruz, bir 
sürü kelimeler kullanıyoruz. Kendimiz bile inanamıyoruz bu 
ilk defa geldiğimiz alanda nasıl konuşuyoruz diye ama bunla-
rın Türkiye’de konuşuluyor olması çok güzel. Hepinize teşek-
kür ediyorum. Canım seni çok kutluyorum, çok güzel bir öze-
lini bizimle paylaştın. Teşekkür ediyorum 

Selay: Devamı yarın. 

Selin: Tüm konuşmacılara ve sizlere teşekkür ediyorum.  
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Makedonya’daki Seks İşçiliği Hakkında Daha Fazla Bilgi 
Makedonya Cumhuriyeti’nin 2 milyon kişilik nüfusunun 2 
bin, 3 bin kadarı seks endüstrisinde yer almaktadır. Bu sayı 
profesyoneller ve medya tarafından belirlenmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti’nde seks işçiliği çoğunlukla gece 
klüplerinde (illegal genelevler), özel daireler ve sokakta sürdü-
rülmektedir. Seks hizmetinin bedeli seks işçisinin toplumdaki 
sosyal statüsüne göre değişmektedir.

Seks İşçiliği Mevzuatı
Makedonya Cumhuriyeti’nin yasal mevzuatına göre seks iş-
çiliği, başka bir deyişle “fahişe olarak çalışmak”, 600-800 Av-
ro’yla cezalandırılan cezai bir suç olarak tanımlanmaktadır. 

Pezevenklik, teşvik etmek ve her türlü seks hizmeti temin etmek. 
suç olarak tanımlanmıştır ve hapishaneyle cezalandırılabilir.

İçişleri Bakanlığı açısından seks hizmeti vermek ve almak ara-
sında bir fark yoktur ve ikisi de cezayı gerektiren bir suç ola-
rak ele alınmaktadır.

YASALARIN KÖTÜYE KULLANILMASI SONUCU 
MAKEDONYA CUMHURİYETİ’NDE 
SEKS İŞÇİLERİNE YÖNELİK MEKÂNSAL BASKI

Borche Bozhinov
Seks İşçilerine Destek Derneği (STAR) - Makedonya
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Seks İşçiliği İle İlgili Belli Belirsiz Yasalar Yüzünden Seks 
İşçileri’nin Karşı Karşıya Kaldığı Bazı Sorunlar 
Yetkililerden duyulan korku
Yetkili kişi için ücretsiz bir cinsel hizmetler sağlama
Tutuklama korkusu
Tecavüz korkusu
Onlar fiziksel ve psikolojik şiddet mağduru
Onlar damgalanma ve devlet kurumları tarafından ayrımcılık 
ile karşı karşıya
Onların herhangi bir bilgiye erişimi yok
Onlar çifte hayat yaşıyorlar

Örneğin;
Makedonya’da seks işçilerinin karıştığı bir dava: “Evde çalı-
şan 5 seks işçisi, müşterilerinden ikisi tarafından dövülmüş-
tür. Daha sonra polis, saldırganlar yerine seks işçilerini hap-
se atmıştır.”

Gelecek Planları
Seks işçiliği için sistematik bir normatif sistemi oluşturmak
Seks işçiliği düzenlenmesi hakkında bir fikir oluşturmak
(Seks işçileri ve onların destekçileri)
İdari ve politik otoriteleri seks işçiliği hakkında düşünmeye ve 
seks işçiliğini halk sağlığı sorunu olarak veya doğrudan HIV/
AIDS’in önlenmesine bağlı olarak algılamamaya motive ve 
teşvik etmek.
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Moderatör: 
Sinem Hun, Pembe Hayat Derneği

Konuşmacılar: 
Buse Kılıçkaya, Pembe Hayat Derneği

“Suçunuz Travesti Olmak!”
Ahmet Toköz, Pembe Hayat Derneği Avukatı

Seks İşçilerine Yönelik Polis Şiddeti Sonrası Cezasızlık Hali
Radmila Vasiljkovic, JAZAS/Sırbistan

“Daha mı İyi, Daha mı Kötü? Sırbistan’da Haklar, 
Polis Stratejilerindeki Değişiklikler ve Bunların Seks İşçileri 
Üzerindeki Etkisi”

Sinem Hun: Merhabalar. Şimdiki oturumumuz kötü muame-
le ve işkence, seks işçilerine yönelik polis şiddeti ile ilgili. Ara-
mızda yurtdışından gelen bir misafirimiz var, konuşmayı ken-
disi yapacak. Radmila Vasiljikovic, JAZAS / Sırbistan’dan ge-
liyor kendisi. Konuşmasının başlığı da “Daha mı İyi Daha mı 
Kötü? Sırbistan’da Haklar, Polis Stratejilerindeki Değişiklikler 
ve Bunların Seks İşçileri Üzerindeki Etkisi” üzerine olacak.  

DEVLET ‘VURUN KAHPEYE’ DEDİ; 
POLİS UYGULADI
Kötü Muamele ve İşkence, 
Seks İşçilerine Yönelik Polis Şiddeti



46

Radmila Vasiljikovic: Merhaba, benim adım Rada. Sırbis-
tan’dan geliyorum. Seks işçisiyim. Öncelikle davetiniz için te-
şekkür ederim ve Türkiye’deki tecrübeleri dinleme şansı bul-
maktan dolayı memnun olduğumu belirtmek isterim. Bugün 
Sırbistan’daki polis şiddetinden ve seks işçilerine yönelik stra-
teji değişikliklerinden bahsedeceğim. 

Sırbistan’da seks işçiliği yasal değil ve bir seks işçisi 30 güne 
kadar hapis cezası ya da para cezasıyla cezalandırılabilir. Pra-
tikte ise hakimler genelde bizi hapse atmayı tercih ediyorlar 
ve kimi zaman serbest bırakıldıktan sonra tekrar tutuklana-
biliyoruz. Para cezaları ise, eğer kadının 1 yaşını doldurma-
mış çocuğu varsa uygulanıyor. Bize bağımlı olan ailelerimiz 
olup olmadığını önemsemiyorlar. Örneğin benim 4 çocuğum 
var ve bekâr bir anneyim. Yani, her tutuklandığımda hapse 
girebilirim. 

Belgrad’da Roman ve Sırp kadın, trans ve erkek seks işçileri 
var. Sırbistan’da hem sokakta hem de kapalı mekânlarda seks 
işçiliği yapılmakta. Sokakta seks işçiliği yapmak oldukça risk-
li; sadece otoyollarda, gizli ve karanlık yerlerde çalışabilidiği-
miz için şiddet çok yaygın. 

Dairelerinde yalnız başına seks işçiliği yapan insanlar kimin 
girip çıktığını ve başlarına ne gelebileceğini bilmiyorlar. Bar-
larda güvenlik olduğu halde seks işçilerinin patronları, kazan-
dıkları paranın sadece 3’te 1’ini seks işçilerine verip kalanını 
kendileri aldıkları için oralarda para kazanmak çok güç. En 
yüksek gelir de, en yüksek riskle beraber sokaklarda... Biyo-
lojik kadın, trans kadın, hepimizin sorunları ortak ve yasa ve 
polisle. Polis, müşteri ve genel olarak halkın baskısı nedeniyle 
birbirimize karşı anlayışsız ve güvensiz davranabiliyoruz, hak-
larımız için bir araya gelip mücadele edemiyoruz. Tutukla-
nıp hapsedilmemek için birçok seks işçisi birbirini gammazlı-
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yor mesela. Bu benim başıma geçen sene geldi. İyi bir arkada-
şım beni tuzağa düşürdü ve hapse girdim. Benden nefret et-
miyor aslında. Polis ve hapis korkusu ağır basıyor. Bu da bas-
kı ve zulmün sonucu.  

JAZAS örgütü kurulduğundan beri seks işçileri arasında bir-
çok değişiklik oldu. JAZAS sokakta destek programları uygu-
luyor, seks işçileri de merkezi ziyaret edebiliyor. Bu, seks işçi-
lerini değiştirdi. Merkezde sosyalleşebiliyorlar, bu da araların-
daki güvensizliği azaltıyor. Birlikte kahve içiyorlar, doktor ih-
tiyaçları varsa doktora gidiyorlar. Düzenli olarak sağlık kont-
rolleri yapılıyor, atölyeler düzenleniyor ve bir sosyal hizmetler 
uzmanı ile bir avukat onlara haklarını ve kendilerini polis şid-
detinden nasıl koruyabileceklerini anlatıyor. Kısacası başvura-
bilecekleri ve destek alabilecekleri bir yer var artık. 

Sırbistan’da kadın ve trans seks işçileri polis şiddetinden fark-
lı şekillerde etkileniyorlar. Trans seks işçileri biyolojik kadın 
seks işçilerine nazaran daha fazla polis şiddetine maruz kalı-
yor. Polis onları sadece transeksüel oldukları için dövmekte ve 
onlara hakaret etmekten hiç çekinmiyor. Yakın zamanda tran-
seksüel arkadaşlarımla konuştum. Bana polisin güya üstleri-
ni aramak için sokak ortasında onları nasıl soyduğunu anlattı-
lar; üstelik hiçbir hakları yokken… Bu çok aşağılayıcı bir du-
rum ve büyük bir insan hakları ihlali. Kişisel olarak biliyorum 
ki; biz biyolojik kadınları kovalayarak transeksüel seks işçile-
rinin nerede olduklarını söyletmek isteyen özel bir polis eki-
bi var. Böylece trans seks işçilerini dövmek ve sokaklardan te-
mizlemek istiyorlar. 

Yalnız, trans seks işçilerine hapiste daha iyi davranılıyor. Di-
ğer mahkumlardan ayrı tutuluyorlar ve güvendeler. Gardiyan-
lar ve hapishane çalışanları biyolojik kadınlara çok kötü davra-
nıyor; çünkü söylediklerine göre bizim için yapmaları gereken 
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çok evrak işi oluyormuş ve rehabilite olabilecek kadar uzun za-
man içeride kalmıyormuşuz. Bu nedenden dolayı biz içeri gi-
rip çıktıkça bize çok sinirleniyorlar. Bu nedenle hapse girip çı-
kan trans seks işçileri genelde tatil gibi geçtiğini söylüyorlar. 

Sürekli insan hakları ihlalleri ve şiddeti etkileyen faktörler 
bunlar. Bize ne istiyorlarsa yapabiliyorlar; çünkü bir polis ge-
lip “Bana sakso çekersen gitmene izin vereceğim” ya da “Bana 
paranı ver” diyebiliyor. Seks işçisi eğer polisi şikâyet ederse 
polis ya yargılanmıyor ya da polis iç yönetimi umursamıyor. 
Çünkü şikayet eden bir seks işçisi... Hâl böyle olunca müşte-
riler ya da genel olarak halk, bizi taciz edebiliyor; çünkü şi-
kayetçi olsak da polis tepki göstermiyor. Hatta bize seks iş-
çisi olduğumuz için daha da agresifleşip çirkinleşebiliyorlar. 
Sırbistan’da keyfi tutuklamalar normal. Sırf sokakta durdu-
ğumuz için bizi tutukluyorlar ve seyahat özgürlüğümüzü ihlal 
ediyorlar. Kanunda böyle bir şey geçmemesine rağmen kon-
domları delil olarak gösteriyorlar. Aslında bizi iş başında ya-
kalamadıkları ve müşteri seks için para ödediğini söylemedi-
ği takdirde tutuklama hakları yok. Değişen şu: Artık daha bi-
linçliyiz. Ben bir akran eğitimcisi oldum. Seks işçileri hakları-
nı biliyorlar ve daha az polis şiddeti var artık. Ama buna kar-
şı, polis de taktik değiştirdi. Şimdi bizi yakaladıklarında, eğer 
seks karşılığı para ödediğini itiraf etmezse müşteriyi ailesine 
şikâyet etmekle tehdit ediyorlar. Daha az şiddet var ama po-
lis seks işçilerini kovalıyor ve Belgrad’da seks işçilerinin çalış-
tığı sokakların neredeyse tümünü “temizlemeyi” başardı. Bu 
nedenle seks işçilerinin çoğu, evlerinde ya da illegal barlarda 
çalışıyor. Birçok seks işçisi yurt dışına çalışmaya gitti. Böyle-
ce sokaktan kaçan seks işçileri artık görünmez oldukları için 
şiddet artmış da olabilir, bilemiyoruz. Çünkü onlara ulaşamı-
yoruz. Bu nedenle seks işçiliğinin suç olmaktan çıkarılmasını 
istiyoruz. Böylece şiddet ve ayrımcılık ortamını yaratan tüm 
faktörler silinebilir. Biz güvenli çalışmak istiyoruz!
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Sinem: Çok teşekkürler Radmila. Aslında bize de çok uzak 
olmayan stratejilerden, durumlardan bahsettin. Gerçi Sırbis-
tan’da seks işçiliğinin yasal olmamasının kendisi enteresan-
dı. Şimdi daha karmaşık bir duruma geçelim; Türkiye örne-
ği. Türkiye’de bildiğiniz gibi seks işçiliği ile ilgili bir kısıtla-
ma yok, yani yasal ve cezalandırılabilir bir eylem değil; an-
cak buna rağmen duruma göre keyfilikler söz konusu. Şim-
di bu konuda ilk önce sözü Buse Kılıçkaya’ya vereceğim. Bu 
konudaki bir örneği anlatacak. Konuşmasının başlığı “Suçu-
nuz Travesti Olmak!” Zaten dava açılmış bir durum bu. Şim-
di sözü Buse’ye veriyorum. 

Buse Kılıçkaya: İlk önce bu organizasyonda emeği geçen tüm 
arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ben bir davası, bir örneği de-
ğil galiba beşe yakın örneği olan bir kişiyim. Kısaca bir şey an-
latmak istiyorum: Pembe Hayat’ın kuruluş süreci biraz po-
lis şiddetinin var oluşuyla hayat buldu aslında. Biz karakol-
da harekete başladık. Bu konuda aslında bir nevi polislere te-
şekkür de etmek gerekiyor. Biz karakoldaydık ve ilk önce döv-
düler, sonra “Vazgeçin, gönderelim” dediler. Biz de “Yeter ar-
tık, hem transız, ayrı bir ayrımcılık yaşıyoruz hem de her defa-
sında dövüp gönderiyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana tur-
şusu, mücadele vermeliyiz, artık dernekleşmeliyiz” diye yola 
çıktık; ama dernekleştiğimizde, dernekleşmeye başladığımız-
da biraz LGBT hakları üzerine mücadele etmemiz gerektiği-
ni düşünmüştük.  LGBT’lerin sesi olmaktı amacımız. Bir gün 
yine gözaltına alındık, dayak yedik, karakola gittik, şunu gör-
dük: Bir tane polis, kepiyle, yani şapkasıyla bir seks işçisi ka-
dını dövüyordu. Biz dayağı bir şekliyle artık biraz içselleştir-
miştik galiba… Ama kadını dövme biçimi çok kötü bir şekil-
deydi, anneliğini sorgulayarak dövüyordu kadını. “Sen ne bi-
çim annesin? Orospuluk yapıyorsun” deyip kadının her defa-
sında başını daha çok öne eğmesini sağlıyordu ve “Bir dakika, 
ne oluyor? Bizim üyelerimizin büyük bir çoğunluğu aynı za-
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manda seks işçisi, biz seks işçiliğiyle ilgili hiçbir şey yapmıyo-
ruz” diye düşünmemize yol açtı. O zamana kadar şöyle düşün-
müştük: Biz transız, Türkiye’de trans olmak zor, zaten kabul 
görmüyor. Bunun “doğal” sonucu olarak fahişeyiz. Translığı-
mız noktasında ayrımcılıklarımızla mücadele edemezken bir 
de seks işçiliğine bulaşırsak bizi hiç kabul etmeyecekler, aman 
bir de bu dert mi çıktı diyecekler… Bu yüzden bu işin içine 
girmekle girmemek arasında tereddüt ediyorduk; ama baktık 
ki aslında önemli bir mesaj veriliyor orada, seks işçiliği konu-
sunda… Toplumun en ötekisi hali... “Ben bir LGBT aktivisi-
tiyim” diyebiliyorum anneme mesela ama “Bir fahişe aktivis-
tiyim” diyebilmek çok zor. Her şeyin aktivizmini yapabilirsi-
niz ama konu fahişelik olduğunda kime neyi anlatacaksınız, 
kim nasıl anlayacak ve ne şekilde? Sonuçta bir anne bile ço-
cuğumun cinsel yönelimini, cinsiyet kimliğini anlayabilir ama 
“Çocuğum, sen bedenini satıyorsun… Ya başına bir şey gelir-
se? Sen nasıl bir insansın ki namus, ahlak, her şeyi mahvedi-
yorsun orada” da der. Anlayamamak gibi bir durum var orada. 
Aileler burada aslında belki buna cevap verebilir. LGBT’yim 
dediğinde, çocukları adına ilk korktukları şey, toplumun on-
lara zarar vermesi. Toplum nasıl bakacak ve nasıl tepki göste-
recek? Ama fahişeyim dediğinde tamamen insanlarla karşı kar-
şıyasın ve tehlike içerisindesin; her an öldürülebilirsin, kafa-
na silah sıkılabilir. İstemediğin insanlarla yatmak zorundasın. 
Ya da “nasıl kurtulacak” diye düşünülebilir. Aslında çok ko-
lay, biz kurtulmak istemiyoruz; biz kurtarmak istiyoruz fahi-
şeler olarak. Bilinç yükseltmek ve nasıl aslında hepimizin ha-
yatın içerisinde fahişeleştirildiğimizi görmek, göstermek için 
belki de, mücadele ediyoruz. 

Polis şiddeti de şöyle: Pembe Hayat’ın süreciyle birlikte artık 
fahişeliğimizi de ön plana çıkartıp seks işçiliğiyle ilgili rozetle-
rimizi de diğerlerinin arasına koyup taşımaya başladık ve mü-
cadele ettik. Tabi kolay bir şey değildi. Aynı zamanda rapor-
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lamalar da yapıyorduk. Gelen raporlar trans bireylere yöne-
lik gelen raporlar, seks işçisi trans bireylere yönelik raporlardı. 
Bunun içerisinde trans erkekler yok muydu? Eşcinsel erkekler 
yok muydu, seks işçiliği yapan? Elbette vardı. Ama daha gö-
rünmez bir şiddetin mağduruydu onlar. Görünmezlikleriyle 
bir şiddet yaşatılıyordu onlara da. Onlar kendisini gösteremi-
yordu veya söyleyemiyordu, açığa çıkamıyordu. Ama translar 
kadınlar daha çok “Eğitim hakkım elimden alınmış, iyi bilgi-
sayar kullanamıyorum, dilim yok… Onun için ne yapayım, 
fahişelik yapayım” diyebiliyor. Bunun da bir bedeli var tabi. 
Ne yapacaksın, fahiş rakamlara kalıp fahiş rakamlarda ev tu-
tup hayat alanında kendine benzeyen arkadaşlarınla yaşayarak 
kendine benzeyen ve güvendiğin arkadaşlarınla birlikte ken-
dine koruma duvarı geliştirerek yaşamayı seçeceksin. Bize su-
nulan buydu, biz de böyle yaşamaya bir süre devam ettikten 
sonra gördük ki hayatın her alanında seks işçiliği yapan birey-
ler var ve neden bir araya gelmiyoruz ve örgütlenmiyoruz diye 
düşündük. Buradan belki de, güç aldık. 

Benim rapor hazırlamam olayın temeli… LGBT bireylere yö-
nelik 3 yıla yönelik bir rapor hazırladım ve polislerle sürekli 
yüz yüze geldim. “Burada ihlal yapıyorsunuz, burada keyfi gö-
zaltında tutuyorsunuz, burada işkence yapıyorsunuz!” Burada 
yaptığımız şey haksız bir şey değildi. Bire bir konuşmak ve hu-
kukçularımıza yönlendirmekti. Şunu da belirtmek gerek; fahi-
şeysen fahişenin hukukçusu da fahişedir yaftası var, onda da 
çok rahat silah çekilip tehdit edilebiliyor. Yani bir fahişe avu-
katı bulmak da çok zor. Bir nevi avukatlarımız da o sarmalın 
içerisinde değerlendiriliyor ve ötekileştirilmeye çalışılıyor. İlk 
Homofobi Karşıtı Buluşma’ydı, 25-30’a yakın insan hakları 
aktivistinin önünde saçlarından sürüklenerek polis arabasına, 
biber gazları sıkarak, tekmeleyerek beni bindirdiler. “Vurun 
Buse’ye!” Çünkü rapor hazırlayan, bununla ilgili şeyleri ortaya 
çıkaran ve her şiddete uğradığında polisten şikâyetçi olan ama 
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şikâyeti dikkate alınmayan, her defasında yargılanan insan ol-
dum arkadaşlarımla birlikte. Çünkü sen polisten şikâyetçi ol-
duğun zaman -hukukçularımız bunu anlatacaktır- savcının 
verdiği kararla birlikte senin şikâyetin de reddedilmiş demek-
tir. Sen bir fahişesin, zaten bunu hak etmişsindir. Polis her za-
man, devlet her zaman o birbirine uymayan terazi anlayışı ile 
haklıdır. Benim davalarımdan ikincisi de, üçüncüsü de, be-
şincisi de aslında buna benzer örneklerdi bir şekliyle. Bir di-
ğerinde de polise soruyorum ve diyorum ki, “Ya suçum ne? 
Ne olursun bunu söyle. Suçumun ne olduğunu söyle, ben bi-
leyim. Ben bu ülkenin vatandaşıyım, arabamla kenardayım, 
ki yolda da olabilirim, sokakta da olabilirim, her yerde ola-
bilirim”. Benim suçumun travesti olmak olduğunu söyledi. 
Ben son iki davayı da çektim. Çok güvenli bir durumda olma-
dığımızın farkına vardık. Polislerle yüz yüze geldiğimizde za-
ten tanıyorlar.  Direkt çekip insanlara yaygınlaştıralım, bakın 
suç bizde mi değil mi, düşüncesiyle video kaydı aldık. En son 
olayda da dedik ki “Sayın savcı, lütfen bakın kayıtlara”. Sa-
yın savcı gerçekten çok iyi değerlendirdi, yine bizim suçlu ol-
duğumuzu düşünerek beni beş ay, arkadaşımı 6 ay, diğer ar-
kadaşımı da 18 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Davamız şu an 
Yargıtay’da. Yargıtay’dan çıkacak sonuç nedir bilmiyoruz. Ya 
cezaevine gireceğim, ya girmeyeceğim ama şöyle bir şey var: 
Orada polise sorduğum şey, suçum ne? Suçum travestilik yap-
mak. Bir iş kolu üzerinden mi değerlendirdi, ne üzerinden de-
ğerlendirdi? Bu dava belki bunun için önemliydi. Seni traves-
ti olduğun için her tarafta hakim, savcı, polis yok etmeye ça-
lışıyordu. Yani gördüğün yerde alınacak, bununla ilgili işlem 
başlatılacak. Cezaeviyse cezaevi, Kabahatler Kanunu ise Kaba-
hatler Kanunu... Kötü muameleyse, işkenceyse, keyfi gözaltıy-
sa, neyi o gün hak ediyorsan onu yaşatacak sana. 

Bundan 6 yıl önceydi sanırım, Polis Vazife ve Salahiyet Ka-
nunu (PVSK) başımıza bela oldu. PVSK ile polislerin yetki-
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leri arttırıldı. Daha önce daha az işkencelere maruz kalıyor-
duk; ama bu yetki arttırılınca biz bildik ki fahişeler mahve-
dilecek. Kanunlar çok sistematik çıkartılıyor. Bir kişiye yöne-
lik değil, bütün ötekilere ve kafasını kaldırabilecek azınlıkla-
ra yönelik çıkartılan yasalar olduğunu düşünüyorum. İlk dü-
şündüğümüz şey şuydu: Bizim kaderimiz ne? Bizim kaderi-
miz şu: Biz fahişeyiz, haklarımızı nasıl savunacağız? Gece-
den sabaha çalışıyoruz. Gündüz hak savunuculuğu noktasın-
da sıkıntımız var. Ya 20 saat mücadele edip hem hayatımızı 
idame ettirecek parayı kazanacağız hem aktivizm yapacağız, 
4 saat uyuyarak yapacağız ya da yapamayıp -tırnak içerisinde 
kullanmayacağım bunu- entelektüellerin eline varıp kobay-
lar gibi kullanılacağız. Kullandıkları hiçbir cümle bize dair 
cümleler olmayacak; çünkü her zaman incelenir gibi, bir ma-
sanın üzerine yatırılmış gibi neşter yiyecek anlatmak istedik-
lerimiz... Onun için diyorum özne çok önemlidir bir şeyi an-
latmak için. Kendi diliyle, kendi argümanıyla, gerekirse dün-
kü konuştuğumuz gibi yaşadığımız yerden sik, am, göt dili 
konuşarak yapmalıyız. Yani yaşadığımız şey bu. Ne yapıyo-
ruz, neyi yaşamak zorundayız, kötü muameleye uğramak zo-
rundayız. İşkence yaşamak zorundayız, evlerimizin basılma-
sı normal gibi algılanıyor. Biz Sağlık Bakanlığı ile bir proje 
yaptığımızda, yine o bakanlığın dağıttığı kondomları gerekçe 
göstererek, fuhuşa aracılık gibi göstererek kişilere işlem yaptı-
lar. Polislerden şikâyetçi olmaya başladıkça seyyar satıcı ve iş-
portacılara yönelik, yani halkı rahatsız etmek kaynaklı, Ka-
bahatler Kanunu’yla 140 Türk Lirası cezaları yazmaya başla-
dılar fahişelere. Dur, denilmesi gereken bir yerdi. Biz yöntem 
değiştirdikçe onlar da durmadan yöntem değiştiriyor, böy-
le bir süreç. Peki, duracak mıyız? Durmayacağız. Yani onlar 
yöntem değiştiriyorsa biz de farklı yöntemlerle hareket etmek 
zorundayız. Ben fazla zamanınızı almayayım; ama şunu söy-
leyeyim: Polis ve yargı ve toplumsal bakış açısını değiştireme-
diğimiz müddetçe -zaten sivil toplum örgütlerinin belki öne-
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mi burada çıkıyor ortaya- her tarafı dolaşmalıyız, her tarafa 
gitmeliyiz, her tarafta yaşadıklarımızı anlatmalıyız. Bitmeye-
cek bu mücadele. Polis yakalıyor, yargı cezasını veriyor, seni 
kaderine mahkûm ediyor. Ne yaşaman gerekiyorsa yaşa, yani 
senin değerin yok; çünkü sen bir fahişesin. Ben ne kadar zor 
olsa da, bir fahişe ve fahişe aktivizmi yapmak da çok özel bir 
şey. Bunu da ne kadar yaygınlaştırırsak o kadar iyi aslında, 
bunu illa ki fahişelerin yapması gerekmiyor. Bu bir sorumlu-
luk, önemli olduğunu düşünüyorum. 

Sinem Hun: Çok teşekkürler Buse. Şimdi Buse’nin kaldığı 
yerden daha hukuki bir perspektif çizerek devam edeceğiz. 
Bunun için Pembe Hayat Derneği avukatı Ahmet Toköz ko-
nuşacak. Özellikle seks işçilerine yönelik polis şiddeti sonrası 
cezasızlık hali üzerinden bir konuşma yapacak. 

Ahmet Toköz: Teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var. 
Kolluk gücü sadece polisten ibaret değil. Devletin bütün me-
murları devletin aslında kolluk gücü; çünkü devletten aldıkla-
rı güçle bu sistemi, kendilerinin uydurduğu bir sistemi, evren-
sel hukukla ilgisi olmayan bir sistemi yürütmeye çalışıyorlar. 
Bu işkence olaylarıyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Bu bir 
stajyer hakimin anlattığı bir şeydir. Ankara’da 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde olmuştur. Üç polis işkence yapmaktan yargı-
lanıyorlar; Bu yargılama sonucunda beraat ediyorlar. Şikâyetçi 
yakınları çıkınca o mahkemenin başkanı, polislere şunu söylü-
yor aynen “Biz sizi kurda kuşa mahkûm etmeyiz; ama siz ustu-
ruplu davranın”. Yani bu yüzden Türkiye’de her ne kadar ana-
yasal düzende kolluk güçleriyle, yani idare teşkilatla yargı güç-
lerinin birbirinden ayrı veya bağımsız oldukları varsayılsa da 
uygulamada biz bunun böyle olmadığını biliyoruz. Yine yargı 
güçleriyle hakimler ve savcılar idarenin bir polisi gibi davran-
maya devam ediyorlar. Zaten siz de medyadan yeterince takip 
ediyorsunuz. 
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Buse’nin olaylarına gelince… Buse’nin başına gelen çok il-
ginçti gerçekten. Bir olayda benzer iki olay tekrarlandı sa-
nırım. Birinci olayda biz polislerden şikâyetçi olduk, şidde-
te maruz kaldık ve hukukumuz çiğnendi diye. Onlar da bi-
zim için -otomatik bir suçlamadır bu-, polise direnme suçuy-
la bir tutanak düzenlediler. O sırada Buse ses kayıtlarını ve 
görüntü kayıtlarını çekmişti polislerin. İlk yargılama sonu-
cunda, birinci duruşmada olay görüntüleri incelendiğinde 
Buse’lerin beraat etmeleri gerektiğine kanaat getirdi mahke-
me ve tek celsede beraat ettiler ama aynı şekilde bu hukuk-
suzluğu yapan polisler hakkında yapılan şikayetin de takip-
sizlikle sonuçlandığını gördük. İkinci aynı olay, birbirine çok 
benzer olaylar. Yine aynı görüntüler olmasına rağmen bir baş-
ka mahkeme Buse’lerin cezalandırılmasına karar verdi. Peki, 
bizim ülkemizde polis bu olaylara nasıl bakıyor? Polis aslın-
da toplumun diğer kesimlerinin de seks işçiliği ve LGBT bi-
reylere karşı herhangi bir bilgi, donanım veya irtibatı olma-
ması sebebiyle herhangi bir vatandaştan daha sert bakıyor ve 
istediğini yapabileceğini düşünüyor. Zaten Ankara özelinde 
söylersek, Ankara’da kaç tane polisin yargılandığı gibi bir is-
tatistik çıkartılırsa, yani LGBT birey olmayan vatandaşlarla 
yaptıkları şeyler dahil olmak üzere, LGBT bireylere yaptıkla-
rı şeyler dışında hemen hemen 3’ü 5’i geçmeyeceğini görürüz; 
ama polis gerçekte böyle mi, biz böyle mi tanıyoruz, polisin 
şiddet uygulaması nasıl engellenebilir? Bir kere yasalarla za-
ten bu yasak. İşkence ve kötü muamele olarak kabul ediliyor; 
ama polis kendine öyle bir yasa üstü vazife ediniyor ki, top-
lumun, bütün kendince, kendi anlayışıyla bütün yapı taşları-
nı kendisinin kurabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla bir polis 
seks işçiliğine karşıysa, ya da bir emniyet müdürü, ya da bir 
ilçe emniyet müdürü, ya da bir komiser, her hakkı kendilerin-
de görüyorlar. Polislerin çoğu seks işçiliğinin Türkiye Cum-
huriyeti yasalarına göre suç olmadığını da bilmiyorlar. Bunu 
kendileri de suç olarak algılayıp, örneğin bir küçük yaşta ev-
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lendirme suçunun peşinde koşmayı ciddiye almayıp, bir seks 
işçisinin peşinde koşup, onu gözaltına alıp, onu tutuklatmaya 
çalışıp, şiddete uğratıp, tehditler edip, biraz önce Buse’nin de 
anlattığı gibi seks işçisi olduğu için polis koridorlarında sü-
rükleyip her şeyi yapabileceğini düşünüyor. Peki, seks işçisi 
bunun karşısında ne yapıyor? Aslında çok da bir şey yapamı-
yor. Şikayetçi olamıyor, şikayetçi olduğu zaman sonucun ta-
kipsizlik, başına gelecek olanların da tahmin edilemez oldu-
ğunu düşünüyor. Şimdi sadece ülkemizde polisin, polis kim-
liğiyle yaptığı şiddetten bahsedemeyiz. Polisle ilgili kurum-
lar ülkemizde polis dışı örgütler de kurabiliyorlar. Diyelim ki 
polisler hakkında çok sayıda dilekçe verdiniz, bir konuya iliş-
kin olarak, bir insan haklarına ilişkin olarak. Ve LGBT bi-
reylerin bir sokakta bulunmasının polis istemiyor, bunun için 
yasal olarak yapabileceği bir şey yok. Herkesin gözü üzerin-
de polisin. Baktığınız zaman polis kendi tanıdığı, “mafyalaş-
mış” kişilere kendi yetkisini devrederek bu kişilere dövdürü-
yor, korkutuyor. O şehirden kovmaya çalışıyor, ya da o ma-
halleden kovmaya çalışıyor. Bunun örnekleri bizim ülkemiz-
de çok fazla. Örneğin geçen bir dizi vardı, Behzat Ç. Beh-
zat Ç’de anlatılan şey gerçek. Neden? Balyoz Timi diye Em-
niyet Genel Müdürlüğü bir tim kurdu. Bu timi kurarken de 
NBC Televizyonu’nun Türkiye temsilcisi CNBC-e’ye de bir 
yazı göndererek yakın dövüş ustası ve travestilerden tamamen 
bölgeyi temizlemek üzerine kurduğunu da beyan etti. Gayet 
yasal bir beyan mı? Hayır, değil; ama o kadar emin ki Emni-
yet Genel Müdürlüğü sistemin kendilerini koruyacağından… 
Böyle yakın dövüş ustası tim kuracaklarını, bunu da sokakla-
rı travestilerden temizlemek için kurduklarını beyan edebili-
yor. Bunu da basın yayın organlarına yapabiliyor. Şimdi poli-
sin en çok yaptığı şey, bir seks işçisini, ya da bir LGBT bireyi 
yolda kendisini tanıyor olmasına rağmen durdurması. Peki, 
kendisini durdurması yasal mı? Yani polis her istediği insa-
nı, her istediği yerde, her istediği zaman durdurabilir mi? Bu 
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soruyu sorduğumuzda Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na, 
yani polisin görev ve yetkilerini belirleyen kanuna bakıyo-
ruz. Orada diyor ki, polis herkesi her istediği zaman durdu-
ramaz. Bir suçun önlenmesi için ya da bir failin yakalanma-
sı için insanları durdurabilir. Ve bu durdurma işlemini yapa-
bilmesi için de bu polislerin eğitimli polisler olması gerekir. 
Durdurma işlemini yapan polisin kişiyi neden durdurduğunu 
kendisine açıklaması ve durdurmanın kısa süreceğini kendi-
sine belirtmesi gerekir. Ve kimliğini ibraz ettikten sonra dur-
durmayı sonlandırması gerekir; ama polislerimiz ne yapıyor, 
sokaklarda bu yetkilerini nasıl kullanıyorlar? Bir bu yetkiyi 
kullanan polislerin çoğu kanunda yazdığı gibi eğitimli po-
lisler değil. Yani herhangi bir polis, polis olmaktan kaynak-
lı olarak, yani fakülte mezunu olmasa da, yüksek okul mezu-
nu olmasa da bu yetkisini rahatlıkla kullanıyor. Bu yetkisini 
nasıl kullanıyor? Mesela Buse’yi tanıyor, bir mahallede otur-
duğunu biliyor. Buse’yi her gördüğünde durduruyor. Halbuki 
suçun önlenmesi için bir kriter değil Buse’yi durdurmak veya 
bir suç hali değil. Çünkü suç faili olsa zaten Buse’nin kim ol-
duğunu biliyor, Buse’yi yakalaması gerekiyor, yakalaması, iş-
lemi yapması için de Buse’nin adresini biliyor, her şeyi bili-
yor. Demek ki sırf psikolojik bir baskı kurmak için her yerde, 
her şekilde LGBT bireylerini defalarca, mesela gün içerisin-
de 5 kere 10 kere durdurabiliyor. Peki, bu durum karşısında 
LGBT birey ne yapabilir? Durduruyor işte, kimliğini soruyor, 
gönderiyor, şakalaşıyoruz, bir iki aşağılayıcı espri yapıyor, bu 
kadarcık şey için şikayet etmek mümkün değil. Çünkü o so-
kakta yaşıyor, o mahallede yaşıyor. Polisler tarafından haya-
tının cehenneme çevrilmemesini istiyor. Dolayısıyla polisler 
git gide daha şımarık, daha yasadışı davranmaya devam edi-
yorlar. Elbette PVSK’ daki polisin yetkileri genişletildi; ama 
tabi bu Profesör Dr. Feridun Yenisey öncülüğünde bir Ameri-
kan sistemine çevrilmek isteğiyle genişletildi. Bu yasayı oku-
duğunuzda polisin genişletilen yetkilerinin de hangi sınırlar 
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dahilinde kullanılacağı yazıyor; ama yasaya uyma alışkanlığı 
olmayan bir polise ya da böyle bir eğitime sahip olmayan bir 
polise veya zaten bir grubu ötekileştirmiş, ötekisinin ötekisi 
haline getirmiş bir ülke üzerinde hiç yetki vermeseniz ya da 
bu yetkileri çok dar tutsanız da polis şiddetinden, yargı siste-
miyle el ele olduğu için kurtulmak mümkün görülmüyor. Biz 
dernek olarak elimizden geleni yapıp, her türlü eylemlerini şi-
kayet etmeye çalışıyoruz. Bir polis şiddetinden bireysel olarak 
bir LGBT bireyin kurtulması çoğu zaman mümkün olmaya-
bilir. Bir şekilde bu şiddete maruz kalabilir; ama dernek kur-
mak, Buse’nin aklına gelen ve bu süreçte akla gelen şey. Ör-
gütlenmek ve bir örgütlü yapı üzerinden bütün var olan şid-
det eylemlerini veya çıkan olumsuz yasaları veya Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü’nün sırf LGBT bireylere ya da seks işçileri-
ne yönelik olumsuz yönetmelik, genelge ve tebliğlerini itira-
za götürmek, şikayete götürmek veya iptali için başvurular-
da bulunma gerçekten bir örgütlü yapının yapabileceği şeyler. 

Biraz da polise direnme suçu nasıl oluşuyor, bundan bahset-
mek istiyorum. Aslında polise göre durdurduğu kişi polise, 
“Beni neden durdurdun?” dediği zaman direnme suçu oluşu-
yor; ama yasaya göre direnme suçunun oluşabilmesi için göre-
vini yapan memura görevinden dolayı tehdit veya cebir uygu-
laması gerekir. Eski yasada karakola gitmemek için ayak diret-
mek de memura direnmek suçu kapsamındaydı; ama yeni ya-
sada aktif bir eyleminin olması gerekiyor kişinin. Dolayısıyla 
polis ve yargı mensuplarından da duyduğum kadarıyla, özel-
likle Cumhuriyet Savcılarından, polisin başına bir şey geldi-
ğinde, örneğin polis bir seks işçisinden rüşvet istediğinde, seks 
işçisi bu rüşvetten dolayı polisi şikayet ettiğinde, rüşvet isteyen 
polis zaten kendi içinde bir örgüt kurduğu için diğer örgüt ar-
kadaşlarıyla birlikte bu seks işçi bireyin etrafını sarıp, bir dur-
durma işlemi yapıp kaba bir şekilde hemen de bir polise diren-
me tutanağı yazıyorlar. Bir seks işçisinin polise direnme yargı-



59

laması olmaması mümkün olmadığından ikinci bir suçsa veya 
üçüncü bir suçsa, Buse’nin başına gelen gibi 5 ay, 10 ay, 20 
ay, 30 ay hapis cezasıyla bir kurmaca düzeni içerisinde ceza-
landırılıyor. Peki, buna hakimler nasıl bakıyor? Polisin %80’i 
toplumun %80’i gibi. O yüzden hakimler de zaten travestili-
ğe, LGBT bireyi olmaya, seks işçiliğine, her şeye karşı oldukla-
rı için, çoğu zaman kendilerini de Osmanlı’dan günümüze ka-
dar devam eden kadı sisteminin bir parçası olarak gördükleri 
için böyle olayları derinlemesine araştırma gereği duymuyor-
lar. Bir de olayları derinlemesine araştırdıkları zaman ucunun 
polisleri cezalandırmaya dayanacağını düşündükleri için seçim 
yaptıklarını düşünüyorlar. Polisler mi, seks işçileri mi? Polisler 
devletin şerefli çalışanları, seks işçileri zaten ahlaksız diye de-
ğerlendirip, ortada bir adalet düzeni kurmadan seks işçiliğini 
yok etmek için kendilerini bir nefer olarak algılıyorlar çoğu. O 
yüzden bu yargılamaları yürütmek, adil bir şekilde sonuçlan-
dırmak, yasalar kötü dahi olsa kötü yasalarda da adil sonuçlar 
çıkabilir. Bizim için çok zor bu. Biz bir seks işçisinin savun-
masını yaptığımızda veya bir LGBT bireyin herhangi bir suç-
ta bir savunmasını yaptığımızda inanın bazı hakimler var, dö-
nüp bakamıyorlar bile savunma tarafına. Kafaları önde, baka-
mıyorlar. Bazı hakimler de şöyle bakıyor, biliyoruz siz LGBT 
bireysiniz veya seks işçisiniz; ama biz size ayrımcılık yapmaya-
cağız. Sanki ayrımcılık yapılabilirmiş gibi ya da ayrımcılık ya-
panları bildiklerini itiraf eder gibi.  

O yüzden durum, yasal olarak, mevzuat olarak seks işçiliğinin 
suç olmadığı bir ortamda, sadece teşvik ve aracılığın suç oldu-
ğu bir ortamda yasal olarak uygunmuş gibi görünüyor; ama 
ancak uygulama olarak, ötekileştirme olarak pek uygun değil. 
Çünkü şöyle bir plan da var sistemde, polarize etmek. Yani 
seks işçilerini ve LGBT bireyleri şehrin belli yerlerinden sü-
rüp mümkünse şehrin dış taraflarına sürüklemek ve özel hu-
kuk alanında da toplumun diğer bireyleriyle iletişime geçme-
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lerini önlemek. Bu proje sayesinde bu zulme toplumun di-
ğer bireylerinin de sessiz kaldığını düşünürsek, yani bu grup-
lara dahil olmayan grupların da sessiz kaldığını ve bu grupla-
rı hiç tanımadığını düşünürsek polarize edilmiş bir seks işçili-
ği ve LGBT bireyliği sonuçta hak ihlallerine ve işkenceye açık 
bir hale gelecektir. Bunu engellemek için polarize de olma-
mak lazım. Yani bu sorunları, bu polarizasyon sorunlarını çöz-
meye çalışılırken de devletle bu konuda mücadele etmeyi, her 
alanda yazılar yazmayı sürdürmek gerek. Buse’nin de dediği 
gibi kimi entelektüellerin bu konularda da sadece bir incele-
me, bir kobay gibi görmemesi gerekir bu grupları.  Bu konu-
larda uzaklaştırmalar, toplum dışına itilmeler,  ötekinin öteki-
si haline getirilmeler konusunda da yazılar yazmak ve örgüt-
ler içinde bu konularda sürekli çalışma yapmak çok önemli.  
Çünkü örgütlü çalışma yapılamazsa bireysel savaşın gerçekten 
başarıya ulaşma şansı yok. Bu yüzden Pembe Hayat’ın çabala-
rını ve bizim yakın gelecekte uygulamaya geçireceğimiz proje-
leri takip de ederseniz bu anlamda başarılı olacağımızı düşü-
nüyorum. Teşekkür ediyorum. 

Sinem: Çok teşekkürler Ahmet. Şimdi soru cevap kısmına ge-
çelim veya yorumlar, sorular cevaplar varsa onları alalım. 

Katılımcılardan: Bahar ayında ben altı kere Sırbistan’a giriş 
yapmıştım. Bu girişlerimde hiçbir problemle karşılaşmamış-
tım; ama bir girişimde şöyle bir şey oldu. Polis beni karako-
la götürdü, eşyalarımı tek tek arayıp dalga geçti. Kondomları-
ma bakıp “Bunlar hangi ülkenin markası? Sen Sırbistan’a seks 
yapmak için mi geldin?” tarzı şeyler soruldu. Eşyalarımdan be-
ğendiklerini almak istedi, vermeyince bu sefer 5 Avro’yu çıka-
rıp “Bu da benim kahve param olsun” falan dedi. Bu tarz uy-
gulamalarla karşılaştım. Şikayet edebileceğim mekanizmanın 
olduğuna inanmadığım için herhangi bir şeyde bulunmadım. 
Sabahın zaten 5’i, oradaki 2-3 tane polis birbirini destekleye-
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ceklerdir. Demek istediğim şu, polisten zarar gören kesim sa-
dece seks işçileri veya LGBT bireyler değil. Toplumun bir-
çok kesimi birçok konuda mağdur olabiliyor. Yani buna yöne-
lik toplumun genelinden polise karşı bir tepki yok mu acaba? 

Katılımcılardan: Evlerde yapılan fuhuş konusunda polis neye 
dayanarak, hangi kanunla uygulama yapıyor? İstanbul’da Ah-
lak Masası’nın bu konuyla ilgili bir sürü uygulaması var. Aca-
ba Ankara’da Ahlak Masası bu kadar yoğun uygulama için-
de mi? Eğer böyle ise yine hangi kanuna dayanarak ilerliyor-
lar? Ve Ankara’daki uygulamayı merak ediyorum. İstanbul’da 
çünkü kapalı alanda fuhuş yasası uygulanıyor, aynen sokak-
ta uygulandığı gibi. Bununla ilgili bilgi verirseniz sevinirim.

Ahmet: Şimdi bu fuhuş yasasının uygulanmasıyla ilgili ve ev-
lerdeki fuhuşla ilgili,  Ankara’da bölge bölge polisin hareket-
lilik durumu değişiyor aslında. Normalde bir ev araması yap-
mak o kadar kolay bir iş değil, birçok ihlalle birlikte gelebilir 
veya birçok izin almak gerekir. O yüzden polis, uygulama ola-
rak genelde bu ev aramasını yapmayı tercih etmiyor; ama bazı 
binalarda, tek dairede seks işçiliği yapıldığı konusunda bina-
nın diğer sakinleri çok fazla ihbarda veya şikayette bulunursa 
bu delil sayılıyor ve o evle ilgili kapatma, mühürleme ve ara-
ma işlemleri yapılıyor. Bunlara karşı da -tabi çoğu idari oldu-
ğu için- idari başvurularda bulunmak gerekiyor. 

Bir de biraz önceki arkadaşın sorusuyla ilgili bir şey söylemek 
istiyorum, aslında bu polis, LGBT bireylere veya seks işçile-
ri dışındaki bireylere nasıl davranıyor? Tabi ki onlara da kötü 
davranmak gerekiyorsa davranıyor. Ama şöyle bir fark var 
LGBT birey veya seks işçisi bireyler için: Örneğin, polisin 155 
isimli bir hattı var, size karşı işlenen suçu ihbar ediyorsunuz ve 
polis ortalama 10- 15 dakika içinde suç yerine intikal ediyor, 
yani çoğu zaman 5 dakikayı geçmiyor Ankara’da; ama mesela 
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Etlik karakol bölgesinde nefret saikıyla LGBT bireyleri ve seks 
işçilerini bu bölgeden atmak isteyen gruplar var ve bu gruplar 
sistematik olarak bu insanların evlerine saldırıyorlar ve bu sal-
dırılar sonucunda LGBT bireyler genelde 155 telefon hattını 
arıyorlar… Etlik Karakolu’nun hiç de yasal olmayan bir kararı 
var: “biz o evlere polis göndermeyeceğiz” yani “ölsen de, par-
çalansan da…”. 155’i arıyorlar bu kayıtlara da alınıyor ve hiç-
bir ekip gitmiyor, defalarca aramalarına rağmen. Peki bu uy-
gulamada sonuç ne? LGBT veya seks işçisi olmayan bir vatan-
daş 155’i aradığında, polis gelmediğinde, siz bunu şikayet etti-
ğinizde Cumhuriyet Savcılığı’na; Cumhuriyet Savcısı çok cid-
di bir inceleme başlatıyor ve bu inceleme sonucunda o 155 te-
lefonunda çağrıyı cevaplayan memur %90 cezalandırılıyor bu 
çağrıya cevap vermediği için; çünkü cezasızlık önemli bir so-
rundur ve İnsan Hakları ihlalidir, bunu algılamış durumdalar; 
ama bu 155’i arayan bir LGBT birey veya seks işçisi ise bu çağ-
rıya cevap verilmediyse, bu konuda Cumhuriyet Savcılığı’na 
suç duyurusunda bulunulduysa genelde takipsiz bırakılıyor. 
İşte mesela ülkemizdeki uygulamalarda aradaki ciddi bir fark.

Katılımcılardan: Merhaba. Ben trans annesi olduğumu söy-
lemiştim, trans kadın annesiyim. Kızım cinsiyet geçişini Tem-
muz ayında tamamladı ve pembe kimliğini de 1 ay önce aldı. 
Ama bahsedildiği gibi kızımın fiziksel görünümünden de an-
laşılmıyor; fakat kimlik belgesi mavi olduğu için ben de onun 
geç saatlerde kalmasından sokaklarda işte bir polisin onu dur-
durmasından korkuyordum. Sürekli onu korumak ve kolla-
mak isteğim vardı. Şimdi kendi gibi kimliği de pembe, ken-
di de pembe… Diyorum ki; “ne yaparsan yap”… Fakat içim-
de bir şey var. “Akdeniz Ağı” toplantısına katıldım aile gru-
bu adına, Güney Kıbrıs’tan gelen bir örgüt de vardı, onların 
yapmış olduğu çalışmayı çok beğenmiştim; ama burada bunu 
nasıl gerçekleştirebiliriz diye de düşünüp duruyordum. Şimdi 
bu seks işçiliği ve LGBT bireylere politik baskısı için birden 
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aklıma geldi. Kendi kızım bana “Anne benim bedenim başka 
ben başka… Ben aslında kızım” dediğinde benim de önyar-
gılarım vardı, bu önyargılarımı bilgilenerek kırdım; annemin 
babamın da önyargılarını onları bilgilendirerek kırdım. Diyo-
rum ki, bizler de Emniyet’e aile grubu olarak farkındalık ya-
ratmaya çalışsak… Yani ‘evet, bir cinsiyet kimliği vardır, bir 
cinsel yönelim diye bir şey vardır ve biyolojik cinsiyet diye bir 
şey vardır…’ Kendi hikayelerimizi paylaşsak; ama bu nasıl or-
ganize olur, ne olur, bunun bir yolu olur mu? Yapabiliriz biz. 
Dünya’da örnekleri var mı, bilmiyorum. Böyle bir şeyi ben ce-
surca ve yüreklice yapabilirim, aklınızda olsun.

Katılımcılardan: İnsan onuru dediğimiz bir kavram var. 
Hangi noktada olursa olsun insana aynı değerde davranmak 
zorundayız. Bunu illa ki devletin, özellikle çalışanlarının uy-
gulama zorunluluğu var. Hani pembe kimlik mavi kimlik ola-
yı da olmamalı aslında, çünkü kimse görünüşü nedeniyle yar-
gılanmamalı veya ayrımcılığa tabi tutulmamalı. Mesela herkes 
illa ki bir tıbbi süreçten geçmek zorunda da değil. Burada po-
lisin yaptığı, bu sorunları çözsek bile bu, farklılığı yani şu gör-
güyü değiştirmek lazım bir kere, “İnsan Hakları Evrensel Bil-
dirgesinde” dediği gibi olmalı diyoruz her konuşmamızda… 
Da bunu kafalarda yani devlet otoritesinin de kabul etmesi la-
zım. O yüzden hani bu çok da pembe veya mavi kimlik sahi-
bi olmakla veya görünüşün öyle veya böyle olmasıyla ilgili de-
ğil, bu bi bakış açısı meselesi. Durdurmaysa yine durdurma-
ya devam edecektir polis diye düşünüyorum. Yani bir anlam-
da da farkındalar. Ben birkaç görüşme de yaptım karakollar-
la, hepsi bu kavramların hepsini biliyorlar, yani bizim konuş-
tuğumuz şeyleri, insanların eşit olduğunu vs.Vatandaş olarak 
yolda yürüseler kimseye bulaşmayacaklar aslında; ama devle-
tin verdiği silah ve gücü kullandıkları için bile bile bu ayrım-
cılığı yaptıklarını düşünüyorum, hani polislere bir farkında-
lık eğitimi vermek farkında olanlara tekrar bir farkındalık eği-
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timi vermek anlamına geliyor; çünkü onlar bir başka kanaat-
le yapıyorlar bunu.
                                                                                                                                                                                    
Katılımcılardan: Bu konuyla ilgili Antalya’dan bir örnek ve-
rerek polise ulaşmanın ne kadar zor olduğunu anlatmak adı-
na söz aldım aslında. Şimdi Antalya’da avukatların hudutları 
Kadın Hakları Merkezi diye bir merkez var bunlar sürekli ka-
dın haklarıyla alakalı oluşmuş ihlallerle ilgili çalışmalar yapı-
yorlar. Yaptıkları işlerden biri de polisi bilgilendirmek kadın 
haklarıyla alakalı. Polisi bilgilendirmek için Antalya İl Emni-
yet Müdürlüğü’nde bir çalışma yaptılar, bu çalışma esnasında 
kadın haklarına duyarlı avukatlar gidip orda polisleri bilgilen-
dirmek için konferans düzenlediler ve bu konferans esnasında 
konuşmayı yapan avukatın daha önce ihlale uğramış bir mağ-
durun avukatlığını yaptığı ve ihlali yapan polisin ceza alması-
na sebep olduğu gerekçesiyle konferanstaki polislerin tamamı 
salonu terk ettiler. Biz bizim meslektaşımızın cezalandırılma-
sına “sebep olmuş”  bir avukatı dinlemeyiz diyerek konferansı 
terk ettiler. Yani aslında karşınızda bir güç var ve hem onla da 
mücadele ediyorsunuz hem bir yandan onları bilgilendirme-
ye çalışıyorsunuz . Bu, şu an için çok zor ve yapılması çok zor 
hakikaten; ama tabi bunun için mücadeleye devam etmek la-
zım; ama ne kadar zor olduğunu göstermek için bu örneği ver-
mek istedim. Esas önemli olan şu, ben şuna inanıyorum: po-
lisi durdurmanın yani polisin bunları yapmasına engel olma-
nın en kısa yolu şu anda karşılarında bir güç olduğunu belli 
etmek, yani eğer siz güçlü olursanız karşıdaki o gücü engeller-
siniz. İnsanoğlu ilk önce buna bakıyor, karşında nasıl bir güç 
olduğunu ‘eğer bir şey yaparsam bunun karşısında ne alırım’ı 
mutlaka dikkat ediyor.

Katılımcılardan: Yani ben şunu düşünüyorum kendi adıma; 
polis, normatif düzene uymakta, yani yasal düzene uymakta 
zorluk çekiyor, bunun da sebebi: bunu kabul edemiyor, “biz-
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de silah var, biz diğer insanlardan üstünüz, herkes eşit; ama biz 
biraz daha eşitiz ve bu dünya düzenini bizim kendi ahlak anla-
yışımıza göre kendi isteğimize göre kurabiliriz” gibi bir man-
tığı var. Polisin insani değerler bakımından birtakım eğitim-
ler alması aslında çok önemli değil. Önemli olan polisin nor-
matif düzene uymasını sağlayacak ve uymadıkları takdirde on-
ları cezalandıracak bir sistemi bizim kurmamız ve bunu kur-
mak için baskın olmamız… Örgütlerimizin amacı bu, yok-
sa bir devlet memuru bu göreve gelmiş bir kişinin herkese eşit 
davranması gerektiğini bilecek donanımda olduğunu varsayı-
yoruz zaten. Cezasızlıkla, biraz önce arkadaşın örneğinde de 
olduğu gibi nadiren cezayla karşılaştıkları için, normatif dü-
zene uymadıklarından git gide kendi yetkilerini genişleterek 
devam ediyorlar. Burada önemli olan onların iyi davranması-
nı sağlayacak, iyi davranmasını sağlayıcı yumuşak yaklaşımlar 
değil cezasız kalan her eylemlerini cezalandırmak için müca-
dele etmek ve bunu her yere bildirmek ve bunu görünür kıl-
makla ilgili bir sorunumuz var. Polislerin en çok korktuğu şey 
veya devlet memurlarının yaptıkları bir hukuksuzluğun ken-
dilerine ceza olarak geri dönmesidir. Hukuksuzluk ceza olarak 
kendilerine geri dönmediği sürece yaptıkları bu hukuksuzlu-
ğu genişleterek devam ederler, herhalde bu dünyanın her ye-
rinde de böyle olur.                                                      

Katılımcılardan: Geçen sene bizim kurumumuza bir aile gel-
di toplantıya, bir anne baba olarak şöyle dediler: “iki çocuğu-
muz var, birisi polis birisi de trans. Erkekten kadına yönelimi 
var, biz ne yapacağız?!” O kadar çaresiz insanlardı ki… Polis 
ağabey sürekli ölümle tehdit ediyor: “oraya çıkmasın, buraya 
gitmesin, onu öldüreceğim” diye sürekli kavga evde, tehditler, 
ölüm korkusu… En son aldığımız bilgiye göre de çocuklarını 
anneannelerine koymuşlar, ağabeyden uzaklaştırmışlar, adre-
si değiştirmişler yani… Bu polis gücü, demin anlattığınız top-
lumda var edilen güç, ailelerin içinde de ne kadar çok şiddete 
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sebep oluyor. İki kardeş, bir anne babadan dünyaya gelmiş ço-
cuklar, bu gücün karşısında ne kadar bölünüyorlar parçalanı-
yorlar bunu anlatmak istedim. 

Buse: Aslında söyleyeceğim şey şu; başımıza birtakım terbi-
yeciler, ahlakçılar koymuşlar; onlar bize sayfayı nasıl çevire-
ceğimizi söylüyorlar. Kimisi böyle çevirirken ben böyle çevir-
meyi tercih ediyorum kime ne… Yani yöntem sonuca ulaşı-
yorsa… Kimin nasıl yaptığı değil doğru sonuca gitmek belki 
de önemli olan. Üniformayı giydikten sonra kendini değişti-
rerek başka bir boyuta geçiyorlar ve bunu uygulamaya çalışı-
yorlar; çünkü güç veya gücün iktidarı dediğimiz bir şey var. 
İnsanların üzerinde yürütüyorlar polisi. O şiddet söz konusu 
olunca polisin bir öğrenci ile bir seks işçisine veyahut sokak-
taki herhangi bir vatandaşa uyguladığı şiddet arasında çok 
bir fark yok. Üniformalarını giydikten sonra kendilerini baş-
ka bir yere koyup o şekilde de kendilerine de bir hak bulup 
uygulayabiliyorlar. 

Ben seks işçiliği yapmak isteyen bir birey değilim, hayatımı 
devam ettirmek için seks işçiliği yaptım. Ben LGBT de olma-
yabilirdim, benim için önemli olan bir şey olmak veya onun 
içerisinde olmak değil yapılan bir haksızlığı savunmak. Yani 
şöyle düşünürsek; bir buçuk yıl seks işçiliği yaptım, sonra 8 yıl 
bıraktım, sonra tekrar hayatım zorlaşmaya başladı, yaşamam 
gerekiyordu, mücadele etmem gerekiyordu, trans biri olarak 
hayatımı devam ettirmek için bu süreci yaşamam gerekiyordu. 
10 yıl sonra seks işçiliği yapsam da artık para kazanamayacağı-
mı biliyordum ve bir an önce seks işçiliği yapmam gerektiği-
ni düşünerek tekrar o sürecin içine kendimi dahil ettim. Bana 
eğer derseniz seks işçiliği yapmaktan mutlu musun, seks işçi-
liği hakları İnsan Haklarıdır; ama ben seks işçiliği yapmak is-
temem; çünkü dünyanın gerçekten en zor işçiliği olarak düşü-
nüyorum ve en ağır işçiliği olduğunu düşünüyorum. Ben sa-
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dece seks işçiliği değil bütün haklar noktasında mücadele ver-
mek istiyorum. Selay arkadaşım ben seks işçiliği yapmak isti-
yorum dediği için, bu, bir kişi dahi olsa bir kişinin dahi hakkı-
nın verildiği yer olarak demokrasinin işletilmesi gerektiğini ve 
insan haklarının savunulması gerektiğini düşünüyorum onun 
için mücadele ediyorum; çünkü demokrasiye çoğunluğun de-
diğinin geçtiği yer gibi bakmıyorum.

Sinem: Oturumumuz burada sona erdi. Tüm konuşmacılara 
ve katılımcılara teşekkür ederiz.
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SWAN, 2006 yılında Macar Sivil Haklar Birliği (HCLU) ta-
rafından SHARP/OSI’nin finansal desteği sayesinde kurul-
muştur. 16 ülkede faaliyet yürütmektedir: Arnavutluk, Bul-
garistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kazakistan, Kırgızis-
tan, Letonya, Litvanya, Makedonya, Montenegro, Polonya, 
Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Ukrayna.

Amaçları ve hedefleri ise şöyledir: 
•	 Seks işçilerine yönelik şiddeti görünür kılmak ve karar alı-

cıları, kadınlar ve insan hakları savunucularını ulusal ve 
bölgesel düzeyde şiddetin azalması için savunuculuğa teş-
vik etmek;

•	 Seks işçiliğinin yasallaşması ya da suç olmaktan kalkması 
için gerekli stratejileri değerlendirmek için 1-2 ülkede ka-
pasite geliştirmek;

•	 Karar alma mekanizmalarında seks işçilerinin ve grupla-
rının da dahil edilmesi noktasında liderliği güçlendirme.

Çalıştığımız bölgelerdeki yasal çerçeveye baktığımızda karşı-
mıza çıkan tablo şudur:
Cezalandırılmakta/kısmen cezalandırılmakta; yasal / dene-

AVRUPA’DAN MANZARALAR: 
ORTA VE DOĞU AVRUPA İLE ORTA ASYA’DAKİ 
SEKS İŞÇİLERİNE YÖNELİK ŞİDDET VE İNSAN 
HAKLARI İHLALLERİ

Stasa Plecas
Sex Workers’ Rights Advocacy Network (SWAN)
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timli ve suç / kısmen suç. Örneğin; Litvanya’da müşteriler ve 
seks işçileri cezalandırılmakta, üçüncü şahıslar suç sayılmak-
tayken, Kırgızistan’da genelev işletmeciliği yapmak suç ka-
bul ediliyor.

SWAN’ın 2007-2009 yılları arasında yürüttüğü “Polis şidde-
tini raporlama ve bitmesi yönünde savunuculuk” başlıklı araş-
tırmanın sonuçlarını paylaşmak istiyorum sizlerle:

Bu araştırma; seks işçileri tarafından geliştirilmiş, uygulanmış 
ve analiz edilmiştir. 11 ülkede 12 STK’yle ve 218 yetişkin seks 
işçisiyle (erkek, kadın ve trans) görüşülmüştür.

Kırgızistan, Ukrayna, Bulgaristan, Sırbistan ve Slovakya’dan 
nitel hikayeler:

‘Şiddeti Tutuklayın’
Belirtilen ülkelerde raporlanan seks işçilerine yönelik polis ta-
rafından uygulanan insan hakları ihlalleri  tekil ve bir takım 
kötü polislerin eylemleri olarak algılanamaz. Bunlar seks işçi-
lerine yönelik şiddeti tolere eden, hatta bazı durumlarda teş-
vik eden devlet politikalarının bir ürünüdür. 

Polis Tarafından Fiziksel Şiddete Uğrayan Seks İşçileri
Makedonya %100.0 (17/17)
Ukrayna %85.0 (17/20)
Kırgizistan %64.2 (9/14)
Bulgaristan %70.0 (7/10)
Sırbistan %62.5 (5/8)
Rusya (Siberya) %55.0 (11/20)
Letonya 42.9% (9/21)
Rusya (Kuzeybatı bölgesi) %30.0 (6/20)
Litvanya %15.0 (3/20)
Slovakya %5.0 (1/20)
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Polis Tarafından Yapılan İhlaller
Fiziksel ve Cinsel Şiddet 
Etnik Azınlıklara, Erkek ve Trans Seks İşçilerine Yönelik 
Şiddet
Haraç Kesme 
Keyfi Gözaltı ve Alıkoyma ve Yargı Süreci Sırasında Şiddet 
HIV ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Zorla Test Et-
tirme 
İfşa ve Medyada Deşifre 

Seks İşçilerine Yönelik Polis Baskısı ve Şiddetinin Sonuçları
Devlet Dışı Aktörler Tarafından Uygulanan Şiddetin Art-
ması 
Erkek ve Trans Seks İşçilerine Yönelik Devlet Dışı Aktör-
ler Tarafından Şiddet 
HIV Oranın Artması 
Evsizlik, Sınır Dışı Etme ve Aileden Kopma 

Adalet ve Güvenliğe Kavuşmanın Önündeki Engeller
Polis korkusu ve adalet sistemine güvensizlik 
Polisin koruma ve adalete erişim imkanlarını sağlamayı 
reddi
Polis tehditi ve korkutması

“Polis bana tecavüz etti. Birine söylersem bana kimsenin inan-
mayacağını söyledi ve beni her gördüğünde tecavüz ediyor.” 
Makedonya’dan bir seks işçisi 
 
“Eğer polisin kendisi böyle davranıyorsa onları yardım için 
nasıl arayabilirsiniz ve kime şikayet edebilirsiniz?” 
Ukrayna’dan bir seks işçisi 

“Biz onların ATM’leriyiz. Sürekli gelip bizim paramızı alı-
yorlar. Yeni ayakkabı, konyak, eşleri için bir hediye almak 
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istediklerinde geliyorlar ve daha fazla paramızı alıyorlar.” 
Kırgızistan’dan bir seks işçisi 

HRADP: İnsan Hakları İhlalleri Raporlama Projesi
4 ülkede pilot proje: Ukrayna, Sırbistan, Makedonya, Kırgı-
zistan 

Genel amaç: Seks işçilerini insan hakları ihlallerini sürekli ola-
rak belgelemeye yönelik eğitmek ve bu belgeleri haklarını ulu-
sal ve bölgesel olarak kazanmaları için stratejik savunuculuk 
faaliyetlerinde kullanmak.

Bölgede yasal çerçeveden bağımsız olarak tün SWAN ülke-
lerindeki insan hakları ihlalleri raporlanmıştır.

Neden HRADP?
•	 Seks işçilerine yönelik insan hakları ihlallerini sistematik 

olarak belgelemek. 
•	 Bu bilgi seks işçilerine yönelik ihlallerin sona ermesi ve 

seks işçilerinin insan haklarına saygı duyan yasa ve politi-
kaların uygulanması için kullanılacaktır. 

•	 Proje ayrıca seks işçisi hareketi oluşturacak ve seks işçileri-
ni güçlendirecek bir araç olacaktır. 

Her ne kadar… Kültürlerimiz farklı olsa da, dinlerimiz fark-
lı olsa da, farklı diller konuşsak da, seks işçileri farklı mevzu-
atlara tabi olsa da, farklı iktisadi ve siyasi ortamlarda bulunsak 
da BİR ARADAYIZ!

Seks işçiliğinin yasaklanması ve cezalandırılmasını engel-
lemek için
Güvenli çalışma mekanları ve polis korumasına eşit erişim 
hakkı için seks işçileri tarafından yönlendirilen bir yasal re-
form gereklidir.
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Polisin seks işçilerini hedef almasına neden olan siyasi 
emirlere, kampanyalara ya da kotalara son verin. Hükümetler 
polis tarafından yapılan insan hakları ihlallerini araştırıp ceza-
landıracağı sistemler getirmesi gerekir.
 
Seks işçilerine yönelik şiddeti, özellikle polis şiddetini ce-
zasız bırakmaya son verin. 

Seks işçilerine ve HIV’le yaşayan insanlara yönelik ayrım-
cı yasaları geri çekin. 

Zorunlu test ve tedaviye karşı çıkmalı ve belgesiz insanlar 
için isteğe bağlı ve gizli HIV hizmetleri ve tedavisi sunulması-
nı temin etmeliyiz.
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İnsan ticareti şüphesiz ki büyük bir suçtur. Bu konuda am-
pirik verilerin eksik olduğunu gördüğümden, Portekiz’deki 
doktora çalışmamı bu alanda yapmaya karar verdim; ancak 
araştırmam süresince sadece bir araştırmacı değil, aynı zaman-
da genel olarak bir insan hakları, özel olarak da seks işçileri 
hakları aktivisti haline dönüştüm. 

Antropoloji çalışmalarımı kendi ülkemde sürdürüyorum. 
Portekiz’de insan ticareti nispeten yeni bir konu (9 yıl-
lık bir geçmişi var diyelim). Mesele ilk olarak 2003 yılında, 
Portekiz’in kuzeyindeki Bragança adı verilen küçük bir şe-
hirde ortaya çıktı. Bu mesele, “mães de Bragança” yani “Bra-
gança’nın Anneleri” olarak anılır. O sene bir grup “anne”, 
eş ve kocalarını gece kulüplerinden çıkarıp eve döndürmeyi 
amaçlayan bir mücadeleye giriştiler. Bu kulüplere “bares de al-
terne” denir ve orada çalışan kadınların çoğu Güney Amerika-
lı, genelde de Brezilyalıdır1. 

“Bares de alterne” genelev değildir. Portekiz’de genelevler yasa 
dışıdır; ancak bazı kadınların erkekleri içki içmeye davet ettik-
leri barlar vardır. Paranın bir kısmı bira, bir kısmı ise kadın-

HUKUKTAN VE GÖZDEN UZAK: 
POLİS, SEKS İŞÇİLERİ ve İNSAN TİCARETİ 
MAĞDURLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Filipa Alvim
CRIA/ISCTE/IUL - Antropoloji Araştırmaları Merkezi - Portekiz 
RTS - Seks İşçiliği Ağı - Portekiz
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lar içindir. Yasaya göre bu barların içinde cinsel birliktelik ola-
maz; ama bu olmadığı anlamına da gelmez. 

Seks İşçiliği benim ülkemde yasal bir kavram. İllegal de, legal 
de değil. Yani, yasal olarak konuşmak gerekirse, mevcut değil; 
ama aracılık etmek suç. 

“Bragança anneleri hareketi” ilk kez Time dergisinde2 ya-
yınlandı ve ulusal olarak büyük yankı buldu. Time’a göre: 
“Bragança’nın kadınları (meninas brasileiras), yani Brezilyalı ka-
dınların, yüzbinlerce kadını genelde zorla, kimi zamansa ken-
di istekleriyle satılmak üzere kiralayan insan kaçakçılarının kar 
ettiği 50 milyar dolarlık bir seks ticaretinin bileşenleri” (Ibid).

Dergi için röportaj yapılan eşlerden bir tanesi ise “en bü-
yük suçlu erkekler, ama meninas’lar en kirli olanları” diye-
rek (Ibid), bu kızların “kurban” olduğu iddiasını zayıflatıyor. 
Polisin araştırmalarına göre bu “sapkın” Brezilyalı kadınların 
çoğu kayıtsız göçmenler. Aracılık, insan ticareti, “fuhuş”3 ve 

Téchio ve Dolabella’ya danıştım. Her iki yazar da Brezilyalıdır ve araştırma-
larını Portekiz’deki bu gece kulüplerinin geçim yöntemlerine dair sürdürmek-
tedirler. Bu barlardan ikisine yaptığım etnografik bağlamdaki ziyaretlerimde 
kendim de gördüm ki buralarda kesinlikle yoğun bir Brezilyalı varlığı söz ko-
nusu. Örneğin, bakınız: Techio Kachia, 2006, “Knowledge of switch: the ot-
her Brazilian diaspora of immigrants,” Working Papers Socius No. 2/2006, 
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/publicacoes/wp/wp200602.pdf 
adresinden erişilebilir. (Son kez 02.22.2012 tarihinde erişilmiş.) ve Dolabel-
la, Lira Turrer, 2009, Brazil’s girlfriends “in the Night” Lisboa: Men Portugu-
ese and Brazilian Women in the Context of Holiday Switch, Antropoloji Alanı 
Yüksek Lisans Tezi, Lizbon: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lizbon Üniversitesi.
“When the Meninas came to town” (12.09.2003), Amanda Ripley tarafın-
dan, Time Dergisi’ne yazıldı: http://www.time.com/time/magazine/artic-
le/0,9171,517712,00.html (Son kez 22.02.2012 tarihinde danışılmış).
“Mães de Bragança: principal empresário da noite condenado a nove anos 
de prisão” (17.07.2007), Lusa tarafından, Público Gazetesi’ne yazıldı: http://
www.publico.pt/Sociedade/maes-de-braganca-principal-empresario-da-
noite-condenado-a-nove-anos-de-prisao_1299730 (Son kez 22.02.2012 tari-
hinde erişilmiş).

1.

2.

3.
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yasadışı göçmen kaçakçılığı nedeniyle cezalar kesildi. Cezalan-
dırılanlar 9 yıl hapis ve 1,8 milyon avro para cezasına çarptı-
rıldılar (Ibid). Böylece cinsel sömürü amacıyla kadın ticareti 
yapıldığı söylemi resmileşmiş oldu. 

İnsan ticareti kavramına aşinalığım arttıkça, durumun yasal 
çerçevesini incelemeye başladım. Bu konu hakkındaki en po-
püler algı, cinsel sömürü amaçlı yapılan kadın ticareti algısı. 
Oysaki bu kavram 2007 yılında sadece işin en fazla görülen ta-
rafını değil; kadın, erkek ve çocuk işçi ve organ ticareti konu-
larını da kapsayacak şekilde yasal olarak değiştirildi.  

Ayrıca günümüzde, insan ticaretinin mağdurları sadece göç-
menler olmayıp, Portekiz sınırları içerisinde yaşayan Porte-
kizlilerin de ticareti yapılmaktadır. Bu açıdan, “sınır” kavra-
mının öneminin değiştiği görülmektedir. Sınırlar dahilinde 
bir ticaret şekli oluşturulmuş ve en azından kanunlar üzerin-
de artık ülke sınırlarının bir önemi kalmamıştır. Bu çok gün-
cel, yeni bir konsepttir. Ancak yine de insanların algısı “in-
san ticareti” kavramını; “seks işçiliği için kadın ticareti” du-
rumu ile ilişkilendirir. 

Kanunlardaki değişiklikler, artan kanun sayısı ve insan tica-
reti ile mücadele araçları (Şu an Portekiz’de var olan tutar-
sız bir gerçeklik) sayesinde kadınlar için ilk Evde Bakım Mer-
kezi kuruldu (CAP - Centro de Acolhimento para Vítimas de 
Tráfico, resmi olarak Temmuz 2008’de açıldı). Tekrar ediyo-
rum; kadınlar için. Sivil toplum örgütü çalışanları olan sosyal 
görevlilerin ifadelerine göre bu ev, polislerin korumasında bu-
lunan, ülkedeki en güvenlikli yer. Ancak kulağa gülünç gelse 
de, merkez ilk açıldığı günden beri pek rağbet görmedi. Bu-
nun sebebi büyük ihtimalle, soruşturma altında olan mağdur-
ların birkaç ay için bu eve girmek istemeyişleri. Benim merkez 
ile yaptığım görüşmeler sırasında (24.04.2011) orada kalan 
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Portekizli ve yabancı 3 kadın vardı. Merkezde genellikle cinsel 
sömürü mağduru kadınlar olsa da; emek sömürüsünden dola-
yı bulunanlar da var. Çoğu ise Doğu Avrupa’dan gelmiş, an-
cak Portekizli kadınların sayısı da artıyor.

Resmi rakamlara göre, 2011 yılında 22 insan ticareti mağduru 
Merkez’in kayıtlarına geçmiş. Elbette merkezi konu eden bir 
saha çalışması yapabilmek için uğraştım. Hem de 2 yıl boyun-
ca. Ancak mağdurların korunması gerektiği gerekçe gösterile-
rek taleplerim hep olumsuz yanıt buldu.

Tüm kaynaklar, raporlar, hatta polis ve sosyal görevliler, beni 
sorunun seks işçileri ve kısmen de göçmen gruplarda yoğun-
laştığına ikna etti. Bunun üzerine ben de, Portekiz’in başkenti 
Lizbon’da, Ocak 2009 ile Ağustos 2011 tarihleri arasında sade-
ce ilk aktörlerle değil özellikle seks işçileri (Açık ve kapalı alan-
larda çalışan biyolojik kadın ve transgender bireylerle görüştük. 
Ancak erkekler benimle konuşmayı reddettiler), göçmenler ve 
Portekizlilerle temasa geçmeye karar verdim. Bu saha çalışması-
nın sonunda 37 seks işçisiyle röportaj yapmayı başardım4.

Bu panele, seks işçileri üzerindeki polis baskısıyla ilgili saha 
araştırmam sırasında topladığım hikâyeleri sizlere paylaşmak 
üzere davet edildim. Şu an sunacaklarım, saha günlüğümden 
ve seks işçileri ve polis memurları ile yaptığım görüşmeler-
den edindiğim sonuçlar. İtiraf etmem gerekiyor ki, sonuçlar 
beni hayretler içinde bıraktı. Çünkü bu konu ile bağdaştırma-
ya alıştığımız baskı ve şiddet verileri ile karşılaşmadım.

Pek çok seks işçisi polisle sorun yaşamadıklarını söyledi (Ör-
neğin; son 3 yıldır seks işçiliği yapan ve biri 4 diğeri 2 yaşında 

Dış mekan ortalama ücretleri: Oral seks: 15/20 Euro; Arabada “Normal”: 
20/30 Euro; Yatak odasında: 40/50 Euro.

4.
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iki çocuğu olan 23 yaşındaki Luana). Yine de “Polis ile sorun 
yaşamama hali,” bilhassa Portekiz vatandaşları arasında hisse-
dilen bir durum.

Evraksız, belgesiz yabancı işçiler elbette ki polise karşı bir en-
dişe ve korku duyuyorlar. Bir seferinde, 2009 yılından beri 
Lizbon’da seks işçiliği yapan 19 yaşındaki Romanyalı Deni-
se bana; “Müşterilerle sorun yaşadığımız doğru. Özellikle geç-
mişte belgelerim yokken, bana zarar verdikleri oluyordu. An-
cak artık Romanya, Avrupa Birliği’nde olduğu için böyle şey-
ler yaşanmıyor” dedi.

Not defterime baştan aşağı göz gezdirdiğimde, sadece bir 
olayda polis şiddeti hadisesine rastlayabildim. Ve işin garip 
tarafı, bu hikâye Portekiz vatandaşı bir kadın tarafından an-
latılmıştı. Flávia, geceleri Lizbon’un Artilharia-1 isimli bir 
bölgesinde çalışan 32 yaşında bir seks işçisi. Onunla, 2010’un 
Temmuz ayında o yoğun caddede görüştüm. Bana orada son 
birkaç aydır bulunduğunu söyledi. Şu an başka bir işi yok 
ama geçmişte yaşlılar için bakım sektöründe ve bir dükkânda 
çalışmış. Bana eroin ve kokain için caddeye çıktığını söyle-
yerek, neden orada olduğuna dair merakımı giderdi. Diğer-
lerine sorduğum gibi ona da yaptığı “iş” yüzünden herhangi 
biriyle sorun yaşayıp yaşamadığını sorduğumda, Flávia şöy-
le cevapladı:

Bana paramı ödemeyen ve elimdekini de alan bir polis me-
muru (kaçırılma, insan ticareti, cinayet gibi ağır vakaları 
çözmekle yükümlü bir birimden olan) tarafından São Do-
mingos de Rana (Lizbon’dan 22 km uzaklıktaki ufak bir 
kasaba)’da terk edildim.

Elbette bu kişi polis kuvvetlerinden olduğunu söyleyerek ya-
lan söylemiş, onu kandırmış da olabilir. Ama yine de, bana 
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bir polis tarafından seks işçiliği kapsamında şiddete uğradığını 
söyleyen tek seks işçisiydi. 

Ancak sizi, bu dünyada veya Portekiz’de şiddet olmadığını dü-
şündürerek, aldatmak istemem. Elbette şiddet var. Ancak aynı 
bu vakada olduğu gibi, çoğunlukla müşterilerle yaşanan sıkın-
tılar var. Para hırsızlığı ve tecavüz sokaklarda ve hatta evlerde 
dahi sıkça rastlanan durumlar. Birçok kişinin bunlardan biri 
ya da her ikisini de içeren hikayeleri var.

Seks işçilerine polis tarafından uygulanan bir şiddetten ise tam 
olarak bahsedilemez. Aksine, bir ihtiyat ve toplumsal dene-
tim söz konusu; ancak polisin caddeyi çembere alarak, müş-
teri ve seks işçilerini işlerinden alıkoyduğu durumlar da ya-
şanmıyor değil. Eğer polis aracı gelirse, insanlarla dahi konuş-
madan sadece caddenin ortasında duruyor. Böyle durumlar-
da kadınlar ve transeksüeller yakındaki bir kafeye giderek ya-
rım saat bekliyor, polis aracı gider gitmez yeniden caddeye çı-
kıyorlar. Bazı günler ise polisler yayan geziyor ve her şeyin yo-
lunda olup olmadığını; tüm belgelerin eksiksiz olup olmadığı-
nı kontrol ediyorlar.

Ayrıca polislerin fuhuş baskınları yaparak tüm çalışanları ka-
rakola götürdüğünü ve 3-4 saat tuttuktan sonra tekrar cadde-
lere bıraktıklarını gösteren raporlar da var. Ancak Brezilyalı 
kadınlar ve translar; veya örneğin Bulgar göçmeni Doğu Avru-
palılar; ya da mesela Nijeryalı Afrikalılar gerekli belgelere sa-
hip olmadıkları halde karakola götürürlürlerse, Yabancılar Şu-
besi ve Ulusal Sınır Karakolları durumdan haberdar ediliyor 
ve bu kişiler sınır dışı edilebiliyor. Bunlar en fazla rapor edilen 
durumlar. Polis ve seks işçileri arasında, belgelerin esas alındı-
ğı ve kanunlar çerçevesinde ilerleyen, son derece resmi bir iliş-
ki var. Aslında bu ilişki daha çok göçmenlerin kontrolünün 
sağlanması üzerine kurulu. 
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İnsan ticareti ile ilgili yapılan bildirimler ise daha farklı. Çün-
kü durum manevi açıdan daha dokunaklı. Sonuçta, eğer in-
san ticareti yapılıyorsa, burada bir kurban vardır. Bu yüzden 
polis memurlarının bu kişilere karşı bir acıma duyduğu bazı 
hikâyeler de mevcut. Örneğin, “mağdur” bir kıza acıyarak, 
hava alması için onu deniz kıyısına götürüp ilgilenen bir polis 
memurunun hikayesini dinledim. Bunu bana bir sosyal görev-
li, polis ile mağdur arasında doğan arkadaşlık bir tabuymuşça-
sına mutsuzluk içerisinde anlattı. 

Bunların haricinde, görüştüğüm birkaç insan ticareti mağdu-
runun hiçbirinin polise anlatmadıkları bir durumları olma-
dığı gibi, polis hakkında da sıra dışı şikâyetleri yoktu. Hepsi 
20’lerinde, Brezilyalı ve transeksüel seks işçileriydi. Sıra dışı 
şikâyet olmaması, hiç şikayet olmadığı anlamına da gelmi-
yor. Polisin daha çok transeksüellerin çalıştığı sokaklara yap-
tığı baskınlarda, sakinlerinin çoğunun hem Portekizli hem 
de Brezilyalı etnik kimliklerine sahip olduğu bilinen Con-
de Redondo isimli bölgede, hor görme, aşağılama ve damga-
lamaların yaşandığından bahsedildi. Artık eski bir seks işçi-
si olan ve borçlanma5 deneyimi bulunan kızlardan biri olan 
Evelyn’in anlattığına göre bu baskınlarda polisler, trans birey-
ler için son derece büyük bir saygısızlık olan, onların doğum 
isimleri olan erkek isimlerini suratlarına haykırıp, gülmekten 
keyif alıyorlarmış.

Yine görüştüğüm kızlardan biri olan Vi, şu an İsviçre’de 
çalışıyor. Bir diğeri Laura ise Portekiz’e gelmeden önce 
İsviçre’deymiş ancak onunla tanıştığım Lizbon’daki daire-
sinden taşındıktan sonra izini kaybettim. Sonuçta Evelyn, 
Brezilya’daki “tacir”i ile bir anlaşma yaptı ve ona, başta anlaş-

“Borçlanma” kavramının kendisi zaten bu kadınlar için insan ticaretinin te-
melini oluşturuyor. 

5.
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tığı rakamın 2000 euro altında, 8000 euro ödeyerek seks işçi-
liğini bıraktı. Artık televizyon ve internet şirketleri ile çalışan 
bir çağrı merkezindeki fakir ama gururlu bir işçi.

Bu çalışmanın sonucunda topladığım hikâyeler, polis ve seks 
işçileri arasındaki gayet resmi, mesafeli ve belirlenmiş ilişkile-
ri ortaya koyuyor. 

Özellikle transseksüellerle ilgili olarak ise; bu iki grup arasın-
da, daha çok baskınlar sırasında ön plana çıkan durum, alay 
edilerek bu kişilerin aşağılanması.

Ancak polis ve seks işçileri arasında karşılıklı olarak bir empati 
ve anlayış olduğundan bahsetmek de mümkün. Konuştuğum 
polislerden çoğu kadınların çalışmak zorunda olduğunu anlı-
yor; seks işçilerinin birçoğu ise polisin sadece görevini yaptığı-
nı düşünüyor. Ki, bu görevin en fazla görülebildiği ve hissedil-
diği alan, “insanları korumak”tan ziyade, evraklar ve göçmen-
lik ile ilgili bir toplumsal denetim sağlanması noktası.
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The subject of the Sex Workers and Human Rights Conferen-
ce organized by Pink Life for five years is the police brutality 
against sex workers in this year. A number of sex workers, aca-
demicians, and activists around the world participated in this 
conference held on 3-4th March 2012 in Ankara. 

The police brutality against sex workers in Turkey, the poli-
ce practice and the combating strategies of sex workers in the 
European countries were discussed under the main title of the 
conference: “Police, hands off my body!” 

In addition to these meetings and workshops, a party “let the 
bitch inside you out”, and the traditional march on March 
3rd International Sex Workers Rights Day were organized 
within the activities. Besides, the play titled “Buzzkill” prepa-
red by the theater company of Pink Life was put on the stage 
for the first time. 

Coming together, talking about what we can do against po-
lice brutality, sharing our problems and experiences, and se-
eking solutionscollaboratively are very important to us. For 

Introduction
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this reason, we would like to thank everyone and the institu-
tions supporting us. 

Pink Life LGBTT Association 
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SEX WORKERS and HUMAN RIGHTS 
SYMPOSIUM
“Police, hands off my body!”

2 MARCH 2012, FRIDAY

11.00
Press Meeting: 
“Sex Workers’ Rights Are Human Rights!”

22.00
Party: “Prostitutes Party”

3 MARCH 2012, SATURDAY

13.00 - 13.30
Opening: 
“We are seks workers, we are here and we will not go anywhere.”
Sinem Kuzucan, Pembe Hayat Association

“Code Name: Prostitute”
Buck Angel, Filmmaker/Speaker/Advocate

The speaker will participate through video conferencing.
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13.30 - 15.00
ECONOMIC VIOLENCE AGAINST SEX WORKERS: 
EXECUTIVE PUNISHMENT ORDERS
“It’s not sex workers who are fault, but the police who 
fines us”

Moderator: Selin Berghan, Pembe Hayat Association
Soner Tanrıkulu, Lawyer

Executive Punishment Orders in Antalya Against Sex Workers
Selay Tunç, Pembe Hayat Association / Seks Workers

Police Implementations of the Law on Misdemeanors and 
the Traffic Law

Pia Covre, Committee on Civil Rights of Prostitutes/Italy
Economic Pressure and Exploitation on Sex Workers in Italy

15.30 - 17.30
SPATIAL PRESSURE AGAINST SEX WORKERS
“This Street is a prostitute’s as much as is other people’s”

Moderator: Canan Şahin, Pembe Hayat Association
Şevval Kılıç, İstanbul LGBTT / Women’s Door

Example of Bayram Street: Interest Sharing and Oppression 
of the Police

Demet Yanardağ, Black Pink Triangle, İzmir
Example of Bornova Street/Alsancak: Discriminatory Police 
Attitudes against the Houses of Seks Workers

Öykü Sezer, Hebun Diyarbakır LGBTT Initiative
House Raids and Closures in Diyarbakır

Borche Bozinhov, Association in Support of Marginalized 
Sex Workers (STAR) / Macedonia

Abuse of Legislations in Macedonia Puts Sex Workers at Risk



11

19.00
MARCH OF PROSTITUTES

We are going out to the streets against those who do not 
let us! In the evening of 3rd of March, World Sex Workers’ 
Day, we say ‘We want both the day time and rights’! We are 
protesting police brutality, murders, othering, stigmatiza-
tion and discrimination together with sex workers from 
abroad. We will demonstrate our solidarity against the 
facts that our rights are eliminated, our voices are silenced 
and that are lives a returned into prisons through arbitrary 
arrests and fines. 
We hope to see everyone with us!

4 MARCH 2012, SUNDAY

11.00 - 12.30
Workshop: Transgender Europe Sex Work Policy Paper
Moderation: Maria Sundin/Wiktor Dynarski - 
Transgender Europe Co-Chairs
The workshop is only open for sex workers.

13.00 - 14.30
TREATMENT AND TORTURE: 
POLICE BRUTALITY AGAINST SEX WORKERS
“The state told people to attack the prostitute, the police 
did so.”

Moderator: Sinem Hun, Pembe Hayat Association
Buse Kılıçkaya, Pembe Hayat Association

“Your Crime is being A Travesti!”
Ahmet Toköz, Pembe Hayat Association

Impunity for perpetrators of Police Violence
Radmila Vasiljkovic, JAZAS/Sırbistan



12

For Better of For Worse? Rights, Changes in Police Strategies 
and Impact on Sex Workers in Serbia

15.00 - 17.00
AVRUPA’DAN MANZARALAR: 
SEKS İŞÇİLİĞİ VE POLİS BASKISI
“Dünyanın bütün seks işçileri, birleşin!”

Moderatör: Kemal Ördek, Pembe Hayat
Stasa Plecas, Sex Workers’ Rights Advocacy Network 
(SWAN)

Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya’da Seks İşçilerine Yöne-
lik Şiddet ve İnsan Hakları İhlalleri

Niki Adams - İngiliz Fahişeler Birliği /İngiltere
Seks İşçileri Polislerin Hukuksuzluğu ve Ayrımcılığına Karşı 
Haklar ve Güvenlik İçin Örgütleniyorlar

Filipa Alvim, Araştırmacı/Portekiz
“Out of Law, Out of Look: Relationship Between the Police, 
Sex Workers and Victims of Trafficking”

Björk Freja Lund, SIO/Danimarka
“Devlet, Polis ve Seks İşçiliği Karşıtları - Danimarka’da Seks 
İşçilerine Açılan Savaş”

Tetiana Artamonova, LEGALIFE / Ukrayna
“Ukrayna: İdari Yaptırımlar ve Sonuçları”

18.30 
Pembe Hayat Theatre Group Presents...
KILLJOY
Best Otel
Directors: Zeynep Özcan, Erkan Saraç
Cast: Serra Can, Zeynep Mun, Buse Kılıçkaya, 
Merve Diltemiz, Oğuz Erışık, Arzu Gümüş, Onur Çelik
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Code Name: Whore
Date: January 2005
Place: Cape Town, South Africa
Three female sex workers in Cape Town were arrested and 
taken, by force, out of their houses to the nearest police sta-
tion. Their statements were taken under derogatorily, with 
insulting discourses and then they were brought to the cell. 
After a couple of minutes, two police officers approached the 
sex workers and forcefully took one of the sex workers off 
the cell. Although the others asked “Where are you taking 
our friends?”, there was no reply. After half an hour, the sex 
worker was brought back to the cell and told that she was 
raped. The same two officers came to the cell in the evening 
and told that unless they gave the officers money, the same 
type of torture would continued. The sex workers told that 
they did not have any money and were raped by the police 
officers for a few more days. 

Code Name: Prostitute
Date: November 2009
Place: Cambodia

WE ARE SEX WORKERS, 
WE ARE HERE, 
WE ARE NOT GOING ANYWHERE

Sinem Kuzucan
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A female sex worker was caught by a police officer at a park 
in Pnom Penh State. The police officer began to slap the sex 
worker’s face. Then three more police officers arrived. Two of 
them held the sex worker’s arms; the other two began to hit 
the sex worker’s head, arm, belly and legs with bamboo sticks. 
They tore off her clothes and continued to beat the sex work-
ers and swear at her for half an hour.  Everyone saw what was 
happening but no one interfered. Half an hour later, the chief 
of the tormentor officers came, looked at the sex worker’s face 
and said “If you see her here again, beat her to death”. 

Code Name: Transvestite
Date: June 2010 
Place: Ankara - Turkey
Pink Life Association member 3 trans human rights defenders 
were insulted, sworn at and used violence against in their cars 
by the police. They were arbitrarily arrested and were fined us-
ing the Law of Misdemeanors. The trans activists made a de-
nunciation to the prosecution office but their complaint was 
disregarded. The policemen filed a counter law suit against the 
activists on the grounds of “resisting the police”, “insult” and 
“damaging public property”. The trans human rights defend-
ers, who were subjected to violence, were imprisoned from 6 
months to 3 years. The case is at the Court of Appeals. 

Code Name: General woman
Date: July 2010
Place: Ankara- Turkey
The official brothel in Ankara was destroyed by the Metro-
politan Municipality in the framework of urban transforma-
tion projects. The 200 female and transgender sex workers, 
who worked in the brothel were thrown in the streets with no 
security. Lots of them tried to earn their livings by working 
on the streets, illegal houses and bars, which are much more 
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risky. However, those above the age of 50 are continuing their 
lives in parks since they do not have anywhere to go and since 
they are not accepted to nursing homes. 

Sex workers, who are called whores, prostitutes, fallen women, 
transvestites, bitches, general women, gigolos, come together 
to demand their rights all over the world on March 3, the 
International Sex Workers’ Day. 

Sex workers marginalized all over the world and who are 
pushed underground via prohibitionist and oppressive laws 
continue to struggle for their rights, against violence, rape, 
harassment, insecure work environments, violence and the at-
tacks against their right to life. 

Discriminatory laws in Turkey against sex workers affect us 
negatively in the streets, in our homes, at the places we go, 
in short everywhere. The government has ignored all of our 
legal and policy change demands. We were pointed as targets 
because of the law enforcements officers and arbitrary inter-
pretation of existing laws. The conventions that Turkey has 
signed are on the preclusion of discrimination, violence, ex-
trajudicial execution, hate crimes and social exclusion. How-
ever, these conventions or other documents that Turkey has 
signed leave sex workers out. These legal arrangements require 
respect for human rights and dignity, refraining from torture 
and ill treatment, adherence to gender equality on the part 
of all countries in question. Human rights are the bases for 
a modern society. However Turkey, as before, does not fulfill 
her positive liabilities. 

“Sex workers rights are human rights.”
We sex workers decided to focus on police violence in Turkey, 
which was the area that we suffered the most. We organized 
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four panels, which are Economic Violence against Sex Work-
ers, Spatial Pressure against Sex Workers, Ill Treatment and 
Torture, Scenes from Europe: Sex Work and Police Oppres-
sion, to discuss the conditions of sex workers in Turkey and in 
the world. “Police take your hands off my body”. 
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Hello!
My name is Buck Angel. I am speaking to you on behalf of all 
sex workers, especially those in Turkey.  You may not approve 
of us or what we do, but we still deserve basic human rights like 
any other person.
This coming March third and fourth, 2012 will be the “Sex 
Work and Human Rights Conference” in Ankara Turkey.
Turkey has one the highest rates for killings among sex workers.
Did you know that many sex workers there are tortured by the 
police because of their chosen field of work?  Even though sex 
work is legal there, they are targeted with police brutality, arbi-
trary arrests and imprisonment, fines, discrimination and hate 
crimes just because of their work.
Let’s make sex work safe for all who are involved. Please support 
their rights to make a living how they choose.
Help me to spread the word about this important event which 
will be held on 3-4 March.  
Thanks for listening.

* Filmmaker and AdvocateBuck Angel, participated through video con-
ferencing.

WE WANT OUR RIGHTS 
AS EVERY HUMAN BEING*

Buck Angel 
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Moderator: 
Selin Berghan, Pembe Hayat Association

Speakers: 
Soner Tanrıkulu, Lawyer  

Executive Punishment Orders in Antalya Against Sex Workers
Selay Tunç, Pembe Hayat Association / Sex Workers

Police Implementations of the Law on Misdemeanors and the 
Traffic Law

Pia Covre, Committee on Civil Rights of Prostitutes/Italy
Economic Pressure and Exploitation on Sex Workers in Italy

Selin Berghan: I want to welcome you all again. This session 
is about economical violence against Trans people. Funda-
mentally, the focus of this issue is the Law of Misdemeanors 
but the Law of Misdemeanors cannot be the only explanation 
of this economical violence against Trans people. It is larger 
and deeper subject to be discussed. Trans people firstly get 
excluded from educational areas and later from business do-
mains and ultimately they are exposed to be sex workers. As a 

ECONOMICAL VIOLENCE AGAINST SEX WORKERS: 
EXECUTIVE PUNISHMENT ORDERS
“It’s Not Sex Workers Who Are Fault, 
But The Police Who Fines Us”
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way of annihilating them from the streets the Law of Misde-
meanor steps into the scenario. I’d first like to introduce you 
our debaters. Firstly, Selay from Pink Life LGBTT Solidarity 
Association will express her own experiences and after that 
Mr. Soner Tanrukulu J.D. will underline the legal aspects of 
the issue. Pia Covre is attending the session from the Com-
mittee for the Civil Rights of Prostitutes in Italy. I’ll leave the 
words to Selay. 

Selay: Primarily, I celebrate the International Sex Workers 
Day. Additionally, I want to thank to my friends who have 
been working on Sex Workers Symposium which is arranged 
by Pink Life Association. I want to touch upon the Law of Mis-
demeanors and how it effects on transvestites and transsexuals 
and what its main purposes. As is known, the law no 5326 of 
the Law of Misdemeanors came into force in March 30, 2005. 
This Law of Misdemeanors aroused over the insignificant and 
more basical punishments are removed from Criminal Law. 
This Law’s absence was bearing inconvenience and was in-
creasing the labor force of courts and also was affecting the 
amount of the costs of prosecution. However, the ideas of 
the Law of Misdemeanors claiming that “freedom of the per-
son can only be limited in cases of necessity” and “Criminal 
Law should be the last tool to maintain social order” totally 
conflict with the Law of Misdemeanors. This truth which was 
told to be fight against criminality let misdemeanors not to 
be a crime and let this speed up. This Law’s main purpose is 
to protect general health, environment and economical order 
but police’s direct applications of this law on transsexual and 
transvestite people is very inconvenient because according to 
our laws, being a transvestite, being LGBT which means gay, 
bisexual, transvestite and transsexual is not a crime. On the 
contrary, when these crime is applied its possible state that it’s 
applied in a wrong way due to TCK’s code 120. In addition, 
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I want to say that when each of you gets penalties in here, 
due to the Law of Misdemeanors, police should specify the 
minutes of what happened in his report and we need to object 
this. Unfortunately, when we confronted the police at night, 
in spite of telling our rights to them, they continue to cut 
us a ticket. We are exposed to viral violence and also physi-
cal violence due to the format of the event occurance even if 
there is no reason to cut a ticket. I was sentenced to 6 months 
in prison claiming to resisting the police; just because I told 
them my rights, resisted and objected the spelling of event 
occurrence. As Pink Life, although we fight against the the 
Law of Misdemeanors, we couldn’t come a long way. We have 
almost 20 thousand penalties mostly of transvestites or trans-
sexuals. If we don’t pay, they blockade our accounts and they 
foreclosure our houses. I believe, we should all be together to 
fight against this and arrange actions and collect these penal-
ties to make a public compliant against them. All I want to say 
about the Law of Misdemeanors was that. It’s not just only for 
this law, it’s also the same in traffic penalties too. If you are 
transvestite of transsexual and at the same time you’re driving; 
you both got the penalties from traffic and the law of Misde-
meanors. Each day we are posed to the Law of Misdemeanors 
and it’s not just being LGBTs, it’s for sex workers too. 

Speaker 2: In the Law Code 27: Disturbing the enviroment 
by selling goods and features.

Selay: Occupying the sidewalk, disturbing the environment, 
disrupting the tranquility of the environment are all infact 
the penalties within the scope of the Law on Misdemeanors. 
Due to attiributes of being lesbian, gay, bisexual, transvestite, 
transsexual we are imposed to these penalties and the law in-
correctly processed. You don’t give any jobs, any rights, any 
public service facilities and impose them to penalties naming 
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the Law of Misdemeanors due to this methodology.  Law itself 
is committing a crime and I wanted to mention it. Thank you. 

Selin Berghan: We are thanking to Selay. I want to firstly let 
the speakers talk. After that I’ll let all the questions because if 
we take the questions first then there may not have time for 
debaters to talk.

Soner Tanrıkulu J.D.: Hi everyone. I’m Soner Tanrıkulu 
J.D. from Antalya. We have studies on sex workers in Antalya, 
especially Trans people and we have clients who are Trans sex 
worker and we request to the Law of Misdemeanors because 
of these penalties through them. I will inform you about these 
applications in Antalya now like which code apply from the 
Law of Misdemeanors and what’s done according to this. In 
Antalya, the law code 32 has been applied and this code is 
applied under the heading of contrary behavior to the order. 
I want to read the law code briefly: “The Law Code 32: Due 
to Judicial proceedings by the competent authorities people 
who act contrary to protect public health, security or order 
shall be fined with 100 Turkish liras. This penalty will be de-
cided by the office. This matter can be applied only in cases 
for which provision is clearly relevant to the law”. The code 
32 is too general and we call these pocket code of laws. What 
this code says in Antalya to local governments, governorships 
and districts is that “You can prohibit few penalties reasoning 
public health, public order and security but those should be 
appropriate to the law and there should be an explanation 
on the law.” Because of this code of law, hitchhiking in the 
province of Antalya is now forbidden and this order is came 
from the district. Of course although this order is only against 
the sex workers, it wasn’t written down there like that. It’s 
mentioned on the order that to reduce traffic density in An-
talya’s main arteries of traffic and because of the public order 
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hitchhiking is forbidden. Of course now you’re going to ask 
how often hitchhiking is done and who are the ones who are 
hitchhiking and who’re exposed to penalties. In Antalya, only 
sex workers had been posed to the penalties referred to the 
law code 32 This is against the principle of equality. I will 
now read something about this situation; it is statement of the 
Police Force’s towards a corner post. Barış and Kemal know 
this very well, we had shown this statement to them before. In 
this statement, it is stated that police force uses this law codes 
only against sex workers. In addition, there is a news about 
this; let me first tell you that. A corner post writer on Anta-
lya’s local newspaper who is called M. Şifa Çiçek had written 
a post under the heading of “Who will stop transvestites?” and 
this post was totally against the principle of equality, fully rac-
ist and discriminatory. In his writing, he mentions how trans 
people, transvestites and sex workers interrupt his life and af-
ter that he asks to government and police forces why they are 
not doing anything about this. In addition, he wrote another 
post 3 days later under the heading of “A call for Governor” 
and again, he wrote about only transsexual and transvestites. 
Later, an ugly letter is came from Police Force which is in our 
favor and I especially want to read it. 

“Dear M. Şifa Çiçek, your corner post on Manşer Newspa-
per published on 16.09.2011 called “Who will stop trans-
vestites?” and your other post published on 19.09.2011 
called “A call for Governor” has been investigated and the 
information about the situation is below. As you mentioned 
in your corner post, we have applications about the events 
which are occurred in the border of Muratpaşa district and 
causes public discomfort from the year of 2011. And ac-
cording to 8 months of this application in Muratpaşa dis-
trict (Deniz, Altındağ, Kışla, Elmalı and Kızılsaray quarters) 
we gave 1457 pieces of penalties to people who are called 
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transvestites and hitchhiking by the Law of Misdemeanors 
and we have an organized report valued 224.578 TLs of the 
administrative sanction.”

So this is a police show. Admitting to give these penalties each 
sex workers and Trans people. These applications which are 
mentioned on the news, still continuing in the specific dots 
and different dates and times and it’s increasing. Security di-
rectorate said that “We gave orders to be more sensitive to 
all the units connected to Muratpaşa County Police Depart-
ment and Public Ethics Security Office.” From September 
19th to the end of the year 2011 they gave many penalties. 
Ethics Office had done many raids to houses. There was a 
n intensive pressure. So, let’s see how this hitchhiking pen-
alty matches the Law code 32 and the Law of Misdemean-
ors. Three points surrounding this matter can be counted: for 
the concerned offense to be committed there should exist a 
command/provision prescribed by the competent authorities 
in accordance with law; however, unfortunately, in practice 
such a command does not exist.  This arises from the fact that 
hitchhiking, and thereby the act of hitchhiking, is hindered 
from being considered as an offense by both constitution, in 
terms of its being intrinsically in violence of the freedom to 
travel and by Article 4 of the Protocol No. 4 to the Euro-
pean Convention on Human Rights, again falling within the 
scope of the freedom to travel. For all these reasons, consider-
ing hitchhiking as an offense would constitute a violation of 
law.  Besides, such a command should be drafted either due 
to judicial procedures or in consideration of the need to en-
sure public safety or public health. However, it has not been 
done so in pursuance of the above enumerated objectives. The 
comment that can be made regarding this command is that 
it has been announced in accordance with law and in respect 
of the procedures. Apart from this, there exits no other point 
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in compliance with law. However, despite this being the case, 
the Criminal Law of Misdemeanor still counts “hitch hiking” 
as an offense to be fined. Because of the Law of Misdemeanors 
you resisted the hitchhiking penalty and trying to save your 
rights and these makes you punitive because they claim that 
you resist the police not to do his job. In that case, you’re act-
ing against the Turkish Penal Code, and that act is registered 
to your record. In fact i already prepared two cases about this 
issue, but since my time is limited let me briefly talk on them. 
Both these cases are related with the same client; the client has 
been fined according to the law of demeanors, article 32. We 
objected the first one, but that has been rejected. The other 
one objection (same case, same client, same fine) however, has 
been accepted. So it’s safe to say that the actual decision de-
pends on the judge’s opinion. Starting from this September, 
in addition to the weighted law of demeanors, the process of 
fining became brutalized too. Unjustified custody is one of the 
side effects. In fact, law of demeanors is not so different than 
a, say, a traffic penalty. They stop you in the street, notify that 
you committed this or that crime, they register it and then 
they inform you about the penalty. However, they treat sex 
workers differently. They first take them under custody, and 
they keep them at the police station for long time. Only after 
then they cut the fine and let them go. First on September we 
fight against this in Antalya. We went to the station where all 
Trans people had gone because of the Law of Misdemeanors. 
The Law of Misdemeanors is being applied against the law 
and we fought against police force at least for the method of 
application Finally, I was complaining the police after which 
I myself called “Raid of Station” because they violence me 
and threatened and insulted me too. Because of these, we 
complained them and they complain about us. I wasn’t pros-
ecuted since there was no court for me. Two police officers 
were subjected to disciplinary and they were speared. After 
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them, there was a decrease in application in Antalya. They still 
give penalties, but they don’t wrongly arrest. Unfortunately, 
we couldn’t find a solution for the law of Misdemeanors. My 
judicial advice is to sue the related Administrative Court and 
remove this order of hitchhiking. Trans people who we talked 
about this, didn’t want to be involve to this court process be-
cause if you lose tou have to pay more and more money for at-
torney fees, litigation costs. But I totally believe if we apply to 
Administrative Court, this will be removed yet, the moment 
we make this order removed, they will come with another and 
this will continue. It’s like a vicious circle. Lastly, the solution 
of this is obviously changing the law and inspecting all the 
police forces. Thank you. 

Selin Berghan: We are thanking the debaters The Law of 
Misdemeanors is a discriminatory application which deny the 
principle of equality. It also is an application which applies 
for Trans people arbitrarily and means economical violence 
against them. The Money which has been taken in Antalya 
for a short time on the occasion of the Law of Misdemeanors 
is 225.000 TL. Do I remember it right? This is horrible since 
this Money equivalent almost 100.000 Euros and it is only 
in 8 months. This means there is a lot of things to work on. 
Maybe, as Pia said the fight is never over, it starts everyday 
again and again. We now have 5-10 minutes for questions if 
you’d like to ask. 

Şevval Kılıç: I want to say few things about penalties too. The 
situation was like this in İstanbul. You can be imposed to a 
fine upon 3 reasons which are being uncomfortable around, 
opposing the traffic laws and being a transvestite. As you all 
know it’s been published on boards. We made a crime com-
plaint for Hüseyin Çapkın and 300 Trans people were there 
in the administration of justice of Şişli because everyone was 
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got hurt since police was fining them in the morning times 
in İstanbul. We somehow managed to stop these in one day. 
We created public opinion and so on. It was very impressive. 
These sporadic penalties remain in cities except from İstanbul. 
Of course this law should be taken away but we have the right 
to make an objection to these penalties in 15 days. And yes, 
some of the judges drop the suit and some of them don’t. But 
in the penalties police officers should write their own registra-
tion numbers and people who wrote these penalties and put 
their numbers on it should be in the court. We wrote thou-
sands of objection letters and because of this, all the police of-
ficers were there in the court. I believe these men were utterly 
exhausted to come to court so they stopped giving penalties to 
Trans people. 

Selin Berghan: Let’s appeal, let’s discourage. I first saw Buse 
and then you. Let me remind you all, please talk a little slowly 
for interpreters.  

Buse: From where we are standing, the position of sex work-
ers seems like we are blockaded and this blockade is not one 
sided, it hits from all sides. Although we have different cul-
tures, different rules and laws in our country, I believe that 
removal by eminent things and the strategy of destroying is 
applied. For example; the moral, the right to live and threats 
or decisions from the point of not knowing our rights and 
also the fear of being deciphered. Because sex work is the 
subject which is unwillingly entered. Years ago, it was almost 
same to LGBT rights too. In fact we know many non-gov-
ernmental organizations claiming “We have a lot of issues, 
we cannot deal with your problems.” Now, we fight for sex 
workers’ rights saying “LGBT Rights are human rights and 
so do sex workers”. This shows that with all these police put 
our rights to live front claiming “we’ll drag you on streets or 
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you stop fighting”. There is a destruction in a place where we 
are ashamed, destroyed and tortured. Maybe, at this point, we 
should see how important of the human right. 

Selin Berghan: I first saw Deniz and I’ll let the woman talk 
beside Deniz.

Deniz: In Izmir, we were posed to the same penalties as in 
Antalya but last year as Black-Pink Triangle we rejected and 
protested these penalties like in Antalya. Same penalty, same 
objection text but one court accepts other doesn’t as Pink 
Life’s lawyer Mr. Hakan told before. Last year we object 100 
penalties in the scope of a Project and they rejected 40 to 50 
of them but they approved almost 50 of these objection texts. 
In İzmir’s evident places like Alsancak, police gave penalties 
really rarely from the Law of Misdemeanors. I went to the 
police station because I had an argue with the officer recently. 
While they were about to process “rejecting police force” the 
officer came and told me “We are going to write you a penalty 
from the Law of Misdemeanors and you can go.” And they 
bring the report afterwards and I saw that they wrote thou-
sands of words that I’ve never spoken which are composed 
of insults and threats. I knew all policemen who were there 
at the station and I think they knew me too. That’s why they 
did this. I was really shocked and upset since I had gone there 
just to talk. They had kicked the doors of our working places 
and ı had asked the police officer “What’re you doing?” And 
he treated me stating that “Get down and we’ll see what hap-
pens” and after that I went to talk when my lawyer had come, 
police took me by head and shoulders and I was detained. In 
İzmir, now they only cut traffic fees in Alsancak district. And 
when we go to pay, they don’t take money. Sometimes people 
ask silly questions and nonsense dialogues such as “Do you 
have cars? You were told to be motor vehicles…” The only 
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place where police cut traffic fees is Pınarbaşı. Except from it, 
I think Alsancak Police Station got bored. 

Selin Berghan: Thank you. Deniz, please give the micro-
phone to the friend next to you. 

Umut: Thank you. I have a question for Miss Selay. How 
do the labor-oriented academics, policy makers, intellectual 
circles or trade unions, other trade unions look at sex work-
ing? How do they add this in their policies or is there a stance 
against sometimes in Italy and Turkey? 

Selay: As you know, in addition to transsexual people and 
transvestites we were trying to get “sex working” as a subject 
in the meetings with non-governmental organizations. But, 
they were changing blades when the subject was sex work and 
somehow we managed to make them accept this really hard. 
Even in our May 1st parades while we were having a meet-
ing many non-governmental organizations rejected saying 
that “May 1st is not appropriate day for sex workers” or “We 
don’t want them to participate”. We had really hard times 
and encounters but now when I look at the view, when we try 
hard and harder each day these people started to understand 
us much better. They want to be next to us and they decided 
to walk all together. Even if it gets really hard, when we fight 
they are trying to accept slowly and we are trying to be in. 
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Learn More About The Sex Industry in Macedonia 
Macedonia has a population of 2.000 000 inhabitants, of 
whom 2000 - 3000 are engaged in sexual industry. This 
number is determined by statements from professionals and 
the public media.

Sexual industry in Macedonia is mostly maintained in the 
night clubs (illegal brothels), private apartments and on the 
street.

The cost of the sexual services depends from the social status 
of the sex worker in society. 

Sex Work Regulation
According to the legal regulation of the Republic of Macedo-
nia, sex work i.e. “working as a prostitute” represents a crimi-
nal act which is punishable with 600-800 Euros.

Pimping, encouraging, and providing all kind of sexual serv-
ices, is treated as a crime - and it can be punishable with 
prison.

ABUSE OF THE LEGISLATION IN MACEDONIA 
BY THE POLICE, ENDS UP WITH PRESSURE 
AMONG INDOOR SEX WORKERS

Borche Bozhinov
STAR, Macedonia
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Ministry of Interior does not make any differences between 
prostitution and exploitation and both are treated as a crimi-
nal offense

Because of the vaguely defined law on sex work here are 
some problems which sex workers are confronting with
Fear of an authorized person 
Providing a free sexual services to an authorized person.
Fear of arrest.
Fear of raping.
They are victims of physical and psychological violence.
They are confronting with stigma and discrimination by state 
institutions.
They don’t have access to any information.
They are living a double life.

“Five indoor sex workers were beaten by their own two cli-
ents. And then, police put the sex worker in prison custody 
instead of punishing their attackers.”
This is a case which sex workers in Macedonia are concerned 
with.

Future plans
Build a systematic normative system for sex work.
Build an opinion about sex work regulation.
(Sex workers and their supporters)
Motivate and encourage the governmental and political au-
thorities to debate sex work and do not consider sex work as a 
problem of public health or to connect only with the preven-
tion of HIV/AIDS.  
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Moderator: 
Sinem Hun, Pembe Hayat Association

Konuşmacılar: 
Buse Kılıçkaya, Pembe Hayat Association

“Your Crime is being A Travesti!”
Ahmet Toköz, Lawyer / Pembe Hayat Association

Impunity For Perpetrators Of Police Violence
Radmila Vasiljkovic, JAZAS/Sırbistan

For Better of For Worse? Rights, Changes in Police Strategies 
and Impact on Sex Workers in Serbia

Sinem Hun: Hello everyone. Our next session is about mal-
treatment and torture, police violence against sex workers. We 
have a guest from abroad. Radmila Vasilijikovic is coming 
from JAZAS/ SERBIA. Her topic will be “Is better or worse? 
Rights and Changes in Strategies of Police Forces and Affect 
of These on Sex Workers” 

Radmila Vasiljikovic: Hello, my name is Rada and I’m a sex 
worker from Serbia. First of all, I would like to thank you all 

STATE ORDERED: 
“BEAT THE BITCH” AND THE POLICE DID
Maltreatment and Torture, 
Police Violence Against Sex Workers
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for your kind invitation. I’m very glad that I had the chance 
to listen the experiences from Turkey. Today, I will talk about 
the police violence and the changes in strategies of police, 
against sex workers. 

In Serbia, sex work is not legal and a sex worker might get 
prison sentence up to 30 days or get fine. In practice, judges 
generally prefers to give imprisonment and sometimes, after 
we are released we might get arrasted again. Fines are imposed 
only if the woman has an infant. They don’t care whether we 
have families who are dependent on us. For example, I’m a 
single mom with 4 children. So, every time I get arrasted there 
is a chance that I might be imprisoned. 

In Belgrade, there are Rom and Serbian woman, trans wom-
an and trans man sex workers. Sex work is done both on the 
streets and indoors but it’s very dangerous and the violence 
is very common on the streets because we can only work on 
the highways and hidden, dark places. Sex workers, who are 
working alone in their houses, don’t know the people they 
are dealing with and they don’t know what might happen to 
them. In spite of the security in night clubs, it’s very hard to 
earn money there because the panderers of workers give one 
third of the money to them and take the rest for themselves. 
Therefore, the highest income is on the streets with the high-
est risk…

Biological or trans women, we all have the same problems and 
they are with the law and the police. We might act intolerant 
and distrustful against eachother because of the pressure of 
police, clients and public in general. Therefore, we are not 
capable of getting together and defend our rights together. 
For instance, there are a lot of sex workers who rat on eacho-
ther. That happened to me last year. A good friend of mine 
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entrapped me and I got imprisoned. Actually she doesn’t hate 
me or something but her fear of police and jail overrides. This 
is an outcome of oppression and cruelty.

Since the founding of the JAZAS organization, many changes 
happened between sex workers. JAZAS is providing support 
programmes on streets and workers are also visiting the cen-
ter. Becoming socialized with eachother is reducing the inse-
curity between them. They drink coffee together or go to doc-
tor if they need any treatment. Health checks are conducted 
on regular basis and workshops organized by a social worker 
and a lawyer to explain them their rights and how to protect 
theirselves from police violence. In other words, they have a 
place to get help and support now.

Women and trans women sex workers are getting affected by 
the police violence in different ways. Trans women are ex-
posed to police brutality more than the biological women. 
Police is not afraid of insulting or beating them just because 
they are transgender. Recently, one of my friends told me that 
a policeman undressed them on the street without any reason 
to search them. This is really humiliating and against human 
rights. Personally I know a special police team that chases 
us, the biological women, on the streets to make us tell them 
where the trans gender sex workers are. In this way, they want 
to beat them and clean the streets from them.

However, trans women are treated better in the jail. They are 
separate from the other prisoners and so they are safe. Prison 
officers treat us really bad because they say that they have a lot 
of paper work to do because of us and they believe we don’t 
stay there long enough to be rehabilitated. That’s why they are 
always angry at us but the time in prison for transgenders are 
like holiday, they say. 
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These are the factors of continuing human rights violations 
and the severity. They can do whatever they like to do to us 
because a police is able to say “If you give me a blowjob, I will 
let you go” or “Give me your money”. If a sex worker makes 
a complaint about a policeman, whether he doesn’t have a 
trial or the internal management of police department don’t 
even care. Because the complainant is a sex worker… So, we 
become open to all kinds of harrasments by clients or public 
because they know that even if we complain, police won’t care 
about us. Arbitrary arrasments are very common in Serbia. 
They arrest us for just standing on the street and they violate 
our freedom of travel right. Actually they don’t have the right 
to arrest us, if they don’t catch us on the act or if the client 
says that he didn’t pay any money for sex. Although there is 
no such thing in the law, they show condoms as evidence. But 
now we are more aware. I became an instructor Sex workers 
knows their rights and the police violence is reduced. How-
ever, police changed strategy. Now, when they catch us, they 
threat the client to tell his family about his affair if he doesn’t 
confess that he paid money for sex. They managed to “clean” 
the streets from sex workers with a less brutal way in Belgrad. 

Therefore, a lot of sex workers work at their homes or in il-
legalal night clubs. Some of them went abroad to work in 
other countries. Actually we might guess that since the sex 
workers are invisible, there might be more violence. We don’t 
know becase we don’t know how to reach them. That’s why, 
we want sex work to be removed from being a criminal act. 
Thus, all factors that create violence and discrimination will 
be vanished.  We want to work in safe! 

Buse Kılıçkaya: First of all, I would like to thank all the 
friends who contributed to this organization. I do not have a 
case or instance; on the other hand, I have more cases (I 
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think-five cases). In short, I want to explain something. Actu-
ally, the establishment of pink life organization came to life 
tanks to a bit of police violence. We started to move at the 
police station. We have to thank the police in this regard. We 
are at the police station and firstly, police men beat us and 
then said “if you give up, you are free”. We said “that’s enough 
anymore” because all the time you beat us before you give up 
and you made discrimination against us who are Trans. We 
conclude that we no longer have to struggle against this and 
we have established an association for this struggle. First of 
all, establishing association, we thought that we had to strug-
gle a bit on LGBT rights. Our goal was to be the sound of 
LGBT. One day, we were detained, beaten, taken to the police 
station, we have seen it: one police beats sex worker woman 
with hat. This is coming to normal thing for us anymore, but 
he beat her by offending and questioning motherhood. This is 
certainly very irritated manner for a woman. How do you 
become mother? You are doing whore and this each time pro-
vides woman to bend her head forward more. Wait a minute, 
what’s going on? This event led to think the vast majority of 
our members are as well as sex workers, we do not do any-
thing about sex labor. Until that time, we thought that we are 
Trans, Trans is hard to be in Turkey, is already unacceptable. 
This is “natural” as a result of whores. We thought that we 
already are not accepted, when we begin to interest in sex 
workers, they say us ‘’you are not accepted, no possibility for 
us, so we were afraid this issues. But we looked at, given the 
fact that there is an important message about sex work. The 
other one is seen version of society. I’m an LGBT activist “I 
can say to my mother, for example, but” a prostitute activist 
say “very difficult”. You can activism about everything, but 
topic is related to prostitute, what are we going to tell people 
about this topic? As a result, even a mother understands my 
child’s sexual orientation, gender identity.  However, my 
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child, you’re selling your body ... Or if you got hurt? Says 
“how you’re the kind of people, you are destroying everything 
such as honor, morality in there. There is no understanding a 
situation in there. Families here, maybe it can respond to the 
fact that saying LGBT, the first thing they’re scared on behalf 
of the children because of the community to harm them, also 
how to take care society and how they react. But you are deal-
ing with people and fully in peril, say a whore. You can ever 
time be killed via a gun by shooting head. You have to go to 
bed with undesirable people.  “How do I get rid of this,” she 
considered, but In fact, it is very easy, we do not want to get 
rid of this. We want to save as prostitutes. We want to raise 
awareness about prostitute and we want show people how life 
causes women to become whore during the life. Police vio-
lence is as follows: during the process of pink life, we are in-
terested in sex labor and we carry this badge. Of course, it is 
not an easy thing. It is also having reporting. The reports of 
the Trans person are related to sex Tran’s worker, it did not 
have the men in the Trans? Do not you have gay men, doing 
sex work? Of course there were, but they are exposed to more 
invisible violence. This is unseen violence done against them. 
They themselves are unable to tell or show. But Tran’s women 
are more and they are deprived of education life or career life, 
in other words they are excluded the life.  They say what I can 
do anymore; only do prostitution, no possibility for them. It’s 
also subject to a price. What will you do, keep your home life 
exorbitant figures in the field of mold exorbitant figures like 
himself living with your friends, and you trust them with 
your friends like yourself will you choose to live by improving 
self-protection wall. That was offered to us. After that we con-
tinue to live for a while, we saw that there are individuals 
doing sex work in every area of life, and why not coming to-
gether, and we thought why we cannot organize. Here, per-
haps, we have the power. I prepare a report of the event ... 
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have prepared for 3 years against LGBT individuals and I 
came face to face with the police constant. You are doing here 
torture, the holding of arbitrary detention. What we did here 
was not an unfair. Direct one to one talk and attorneys, I also 
need to specify. It is accepted that lawyer of whore is seen as 
whore and threatened. Thus, it is difficult to find a lawyer for 
a whore.  Whore of lawyer is evaluated in a sort of spiral and 
bothered. The first meeting Against Homophobia, police put 
me to police car by squeezing pepper gas, dragging my hair, 
kicking me in front of the human rights activist 25-30 close, 
beat Buse! Because I am preparing the report, however, re-
veals something about the violence, complain about the po-
lice, although my complaint is not considered, but each time 
I’ve judged with my friends of people. When you complain 
about police and lawyer explain this and your complaint is 
rejected, together with the decision of the public prosecutor. 
You’re a whore already you may have deserve it. The police 
and the state each time is right with the incompatible the con-
cept of balance. My cases, and the second, third, fifth, as also 
the fact that a similar examples. I ask one another to the po-
lice and say, “What fault? Tell me what is my guilt, I do not 
know I am a citizen of this country, in my car at the brink, 
that I could be on the way, I could be on the street, could be 
anywhere. It was said my fault to be a transvestite. I took the 
last two cases; we realized that we are not a very safe situation. 
When we came face to face with the police, already know us. 
We record event to understand about whether we are quilt or 
not. The latest incident also said “Mr. Prosecutor please sees 
the records. Mr. Prosecutor assessed is really good; he still 
think we’re guilty and he punishes to me five months, my 
friends 6 months, other 18 months in prison. Our cause is 
high court of appeal at the moment; we do not know what the 
result will be the high Court of appeal. I am going to prison, 
or will not go into, but there is something like; there is noth-
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ing the police asked, what crime?  My Fault is doing transves-
tism and this is evaluated on a business segment, over what 
were?  Perhaps, this case is important for this. Judges, prose-
cutors, police are trying to destroy you because of being a 
transvestite. When you see, you are taken place and start the 
transaction about you. Jail is prison; the Law on Misdemean-
ors is Misdemeanors Law. They will give it you such as Ill-
treatment, torture, arbitrary detention, if you’re right on that 
day. I think those six years ago, the Police Powers and Duties 
Law (PVSK) had trouble us. It is increased police powers by 
PVSK. Remained less tortured before, but it is known that 
the authority of higher destroy prostitutes. Laws were passed 
very systematic. I think that the laws enacted against minori-
ties not to lift his head, not only one person. The first thought 
was that something; what is our destiny? Our destiny is this: 
We are whores. How to defend our rights? I work night to 
morning. We’re short of advocacy point of the day. We will 
get money to maintain life for 20 hours and we are activists 
by sleeping four hours. We don’t do these, we can be used as 
guinea pigs-arrive on into the hands of intellectuals. Used 
sentence is not related to sentence about us. We want to tell 
things which are always being examined as deposited on the 
table. I say to her to tell you something, subject is very impor-
tant. What are we doing, what they have to live, we are ex-
posed to ill-treatment. We have to live in torture, printing 
houses is perceived to be normal. We have made a joint proj-
ect of health ministry. We are detained for condoms which 
are distributed by ministry. We begin to complain about the 
police, they began to write sentences 140 Turkish Lira accord-
ing to Law on Misdemeanors like salesman because of dis-
tract to people as a whore. We are changing the way; they 
change the method incessantly such a process. Well, going to 
stop? We will not stop. So they have to act in different ways, 
we are modifying the method. I pass more time; but I will say 
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this: the point of view of society, police and the judiciary has 
to change and non-governmental organizational might 
emerge in here and they are very important role to create per-
ception of public.  We have to go all over the place; we had to 
tell each side. This struggle will not end. Police catch, the ju-
dicial give sentence, you are doomed fate. You do whatever 
you want, so you do not have the value; because you’re a 
whore. It is a very nice thing to do activism whore. We pro-
mote this and it will become very good. Prostitutes do not 
have to do necessarily prostitutes. This is a responsibility, I 
think it is important.

Sinem Hun: Thank you very much Buse. We will continue 
resume of buse by drawing a legal perspective. To do this, Ah-
met Toköz who are Pink Life Association’s lawyer. He makes 
a speech about police violence against sex workers and impu-
nity of police. 

Ahmet Toköz: Thank you. Now here’s the thing. Law en-
forcement power is not limited to just the police. All the of-
ficers of the state are police power of the state; universal law is 
violated thanks to power of state. I want to give an example of 
this torture event. This is something that a trainee judge told; 
this event has been occurring 11. Ankara High Criminal 
Court. Three police on trial for torture, As a result of this 
trial are acquitted. When relatives complained go to court, 
the court’s president says to the police the same; “We do not 
condemn you, wolf bird, but you treat it in style.” Although 
the judiciary is separated from administration at the ground 
of constitutional, but I know practice is not the same, there is 
strong relationship among them. Judges and prosecutors con-
tinue to act as a police officer in the administration. Already 
you are watching the media enough. When it comes to events 
of Buse... really Buse lived very interesting thing. A similar 
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incident was repeated two events, I guess. The first event we 
were complaining about the police, I have been exposed to 
violence and the law was trampled. They are also charged 
with resisting the police for us, a record that held an accusa-
tion automatically. At that time, Buse had caught police 
sound recordings and video recordings. As a result of the first 
trial, the first hearing, when analyzed images, decided that 
the event should be their patents. We saw in the same way, the 
police complaint made about this injustice resulted in the dis-
missal of proceedings. Second the same event, events that are 
similar to each other. Although there are the same images 
again, another court decided to punish Buse. Well, how does 
police look these events in our country? Police actually looks 
harder sex workers and LGBT individuals because police as-
sume that they are excluded out of the society, and they act 
what they want to them. I already say that the case of Ankara 
pulled out a statistic, such as how many police officers on 
trial; that is what they do with LGBT individuals, including 
non-citizens. When LGBT individuals are excluded, all most 
is 3 or 5 case. But I really know what police is, we know that, 
how to avoid application of police violence? This is already 
prohibited by law. This is being considered as Torture and ill-
treatment. All his own, he can build his own sense consider-
ing all the building blocks such as a law himself over the po-
lice mission of the society. Most the police officers do not 
know that sex work is not a crime under the laws of the Re-
public of Turkey. Police detect a crime themselves and for ex-
ample, they do not receiving seriously at a young age mar-
riage.  Police run after a sex worker, took him into custody, 
arrest her work, and awe of violence, threats and police think 
that they can do everything in their corridors. Thus, what do 
sex workers do against these? In fact, it is unable to do any-
thing too. They do not complain. Complaint is does not im-
portant because of result of prosecute. The identity of the po-
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lice is not being talked about the violence in our country. 
Police is interested in non-governmental organizational in 
our country. Let’s say, you have a large number of police offi-
cers petition, in relation to a subject, in relation to human 
rights, and the police do not want the presence of LGBT in-
dividuals in the street, it has nothing to do legally. By trans-
ferring police power to granted people, they beat scare us in 
spite of police. He’s trying to get from the city, or he’s trying 
to get the neighborhood. Examples of this are too many in 
our country. For example, there was a movie last time, Behzat 
Ç; it explained one thing that General Directorate of Security 
founded the Sledgehammer Team. The main purpose of this 
team saved streets from travesties, explained CNBC TV 
channel. A statutory declaration is fine right? But they will 
protect the Directorate General of Security system. It will set 
up a task force with the martial artist; it can be declared they 
had established to clean up the streets transvestites. You can 
do the organs of the press release. Police stops now LGBT 
members on the street. So, is it legal to stop him? The police 
can stop every human being at any time on the street. When 
asked this question, according to the Law on Police Duties 
and Powers, we look law that determines duties and powers of 
the police. There, it says, the police cannot stop anyone at any 
time in each. Police can stop to arrest one or capture of per-
petrators of a crime. Police officers need to be trained police 
officers to make this stop the process. Police would have to 
state the problem and stop short duration to him who is 
stopped by police. Stop must be terminated after submission 
of identity. What are our police doing? How do they use these 
powers to the streets? Most of the police using this authority 
are untrained, this is against written law. Any kind of police 
uses this authority because they thought that we are the same 
job, it does not matter of education level. How will they use 
this authority? For example, they know Buse. They know sit-
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ting in a neighborhood. They see Buse and stop her every 
time. Stopping of buse is not preventing of crime. Police al-
ready know buse and so, there is no perpetrator of a crime. 
Address of Buse is known and police can capture easily to her. 
Police act her as a guilty. Police apply psychological pressure 
on LGBT individuals by stopping 5-10 times a day. Well, 
what can on LGBT individuals do this situation? Police stop 
us, ask something or joke us, irritated us with some words. It 
is not possible to complain about for such a little thing. Be-
cause he lives in the street, he lives in the neighborhood. We 
do not want to life which is turned to hell by police. There-
fore, they continue to act illegally. Of course, PVSK in ex-
panded police powers; it is turned to American system to ex-
tend request under the Prof. Feridun Yenisey. When you read 
this law, we notice some limits about using this authority. 
These limitations are ignored by police and judicial systems 
provide police flexibility to use authority and are same side of 
administration. We are doing everything as an association, 
are trying to complain about the actions. LGBT individual 
may not be able to get rid of police violence most of the time. 
In a way it may be exposed to violence; the idea of the estab-
lishment of associations is new thing which come to mind of 
Buse. Organization is very important for LGBT individuals 
to bring an action for annulment against LGBT individuals. 
I want to talk about a little, How is the crime to the police to 
resist. In fact, people stopped by the police ask them what you 
stop me. Police accept this question is resistance of police. The 
formation of the offense of resisting the police has to include 
threatening police and applying violently police according to 
new law. On the other hand, according to old law, one person 
don’t want to police station and balk, these is accepted as of-
fense of resisting the police. New law required to be an active 
action of person. Therefore, as far as I’ve heard the police and 
members of the judiciary, in particular the public prosecutor, 
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police meet to some problems, for example they take bribe 
from sex workers and when they complain about police, they 
assume that sex workers committed the crime to the police to 
resist and police are together because of their organization 
and sex worker are quilt anymore in the front of law. It is also 
alleged other offenses to give imprisonment like Buse 5-10-
15-20-30 months imprisonment. Well how do judges think 
about it? Eighty percent of the society and judges are not too 
much interested in sex workers case; they have same idea 
about police. They think that we choose because if we can 
deeply investigate case, probably police will take penalty. The 
police or sex workers? Police officers are honorable state work-
ers, sex workers evaluated as already immoral and they often 
perceive themselves as a soldier to eliminate sex work. This 
law is very difficult to defend the right for LGBT individuals 
and sex worker. Some judges don’t look us when defending 
and they don’t interest us. Some judges know us said that you 
are sex workers or LGBT individuals. However, we don’t 
make discrimination against you, this prove that there is a 
discrimination against us. Because there is a plan system 
which is to polarized. I mean, sex workers and LGBT indi-
viduals continue to drag in certain parts of the city, if it is 
possible, the parties to the outside of the city, to prevent con-
tact the other members of the community and in the field of 
private law. The people remain silent on this issue, which pro-
vide the realization of this plan. We should not be polarized. 
We write articles to fight state, not to be polarized. As Buse 
stated by the, these groups should not be just a guinea pig for 
some intellectuals. This process is very important to carry out 
studies, to understand each other and organized studies are 
important for us. Because the individual has no chance of 
success in the war and we have to organized work done. If you 
follow closely the work of the pink life, we will reach success 
in the future. Thanks all you.
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Sinem: Thank you so much, Ahmet. Let’s come to the ques-
tions and answers part now and see if there are any comments 
or demands.

Participant: I went to Serbia for six times in the Springtime. 
I did not experience any problems at any of these entries into 
the country, but something happened at one of them. The 
police took me to the police station and checked all my stuff 
in order to make fun of me. He asked me questions about my 
condoms: “Which country does this brand belong to? Did 
you come here to have sex?” He tried to take away some of my 
belongings which he liked. After I tried to keep them, he took 
my 5 Euros and said something like “then this is the money 
for my coffee.” These are the things that I came across. I did 
not try to do anything against it but just because I did not 
think there was a regular way to complain about this behavior. 
It was five o’clock in the morning and probably the officers 
would just stand to each other anyway. What I am trying to 
say is that sex workers, as well as LGBT people are not the 
only ones getting molested by the police. Lots of people from 
different parts of society might be aggrieved by police due to 
different reasons. I am wondering if there is any reaction from 
a majority of the public towards the behavior of the police.

Participant: About the indoor prostitution, by which laws 
strength does police work? The Ethics Board in Istanbul has lots 
of labor about this. I am wondering if the Ethics Board in An-
kara is really busy with this issue. If it is, by which law are they 
keep moving? And I am curious about the labors in Ankara. Be-
cause indoor prostitution is allowed by law in Istanbul as they 
can do it on streets! I will be glad to hear about this from you.

Ahmet: Well, actually the police reaction in Ankara about in-
door prostitution or how to put that prostitution law into prac-
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tice strongly depends on the districts. It is really not that easy to 
execute a search warrant. Some violations or permissions will be 
required. That is why police does not prefer to carry out home 
searches. But the charge of closing, sealing or searching can be 
executed if there is major evidence like complaints or inform-
ings by other residents about prostitution at a certain place. It is 
for sure a necessity to apply for an administrative compliment 
against this -because most of them are administrative.

I also want to say something referring to the other question: 
How does police behave to people except LGBT people and 
sex workers? They behave to them in a bad way too if they 
have to, this is for sure. But there is a difference for the LGBT 
community and sex workers. For example: There is a police 
phone line with the dial code 155. You inform them about 
a crime which is committed against you and police appears 
at the scene of the crime within about 10 to 15 minutes. In 
Ankara it is usually around only five minutes. And there are 
some groups of people in the district of Etlik Police Station 
who want to send LGBT people and sex workers away from 
this area because of their hatred towards them. These groups 
attack houses of these people on a regular base and LGBT 
people call 155 after these attacks. Etlik Police Station has 
made an illegal decision concerning these calls: “We are not 
going to send police officers to these houses” which also means 
“even you will be dead or cut into pieces.” They call 155 and 
these calls are recorded and no police forces are ever going 
there. Even though they called for several times. What about 
the result of this labor, if neither a LGBT person nor a sex 
worker but another citizen dial 155 and nobody arrives at the 
scene of the crime and that person complains to the Public 
Prosecutor’s Office the public prosecutor will put a very seri-
ous investigation into action. As a result of this investigation 
the officer who replied to the call will be punished because of 



48

failure to assist a person in danger. To be kept unpunished is 
a serious problem and a human rights violation. They are in a 
position to able to perceive this. But if that person who calls 
the 155 phone line is a LGBT person or a sex worker and if 
nobody replies to this call and if that person applies to Pub-
lic Prosecutor’s Office for a criminal complaint, usually the 
result is without consequences. There is such a big difference 
between those labors in our country.

Participant: Hi. I have already told that I am a mother of a 
transgender. A mother of a transgender woman. My daughter 
has completed her gender transition last July and got her pink 
ID one month ago. Even it is not easy to understand by her 
look, I was always scared that a police officer could stop her 
late at night and make trouble because of her blue ID. I have 
always had sense of protecting her. Now her ID is pink, as she 
is... I say “Do whatever you want.” But I still have something 
inside of myself. I joined the meeting of “Akdeniz Ağı” on be-
half of the family. There was even a group from South Cyprus 
and I really liked the work that they had been doing. On the 
one hand, I was thinking about how to do it similar here. This 
has just occurred to me ever since this political pressure which 
is put upon the LGBT community and sex workers. I had my 
own prejudices too when my daughter told me “Mom, my 
body is not the same as who I am... I am a girl.” I broke down 
those prejudices by being informed just as I broke down my 
parents prejudices by informing them. What I am trying to 
say is that we need to raise awareness in those police stations as 
a group of families... I mean, “Yes, there is a gender identity, 
there is a sexual orientation and there is a thing like biological 
sex...” Sharing our own stories, but how to organize it? What 
may happen? In which way? We can do it. I do not know if 
there are other examples in the world. I can do something like 
this bravely. Just to let you know.
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Participant: There is a notion that is called humans honor. 
We all have to behave in the same way to people of all kinds. 
Of course, government and its workers have to do this. You 
know even the blue and pink ID´s issue should not exist. Be-
cause nobody should be judged or discriminated because of 
how they look. Also, nobody has to be in a medical procedure 
either. Even we solve these problems; there is a need to change 
one thing. We always say: “It must be like how it is written 
in the Universal Declaration of Human Rights...” But first of 
all, this idea has to be accepted by people and supreme power. 
So it is not all about having a blue ID, a pink one or look-
ing like something different. This is a standpoint issue. If it 
is about blocking, police will block again and again, I think. 
They are aware of this in some way. I also had some appoint-
ments at police stations. They all know about these notions. 
I mean what we talk about like “every human being is equal” 
etc. Imagine they walk on the streets as simply a citizen. They 
would not pick on anybody. I even think that they practice 
this discrimination just because they use the gun or power 
which was given to them by the state. I mean trying to provide 
awareness training to police officers is something like training 
of awareness to someone who is already aware of it. They are 
doing this for other reasons.

Participant: Concerning this issue, I took the floor to give an 
example regarding how difficult to reach the police in Antalya. 
Lawyers have an organization called Women’s Rights Center 
they work through abuse of women’s rights. One of the works 
they do is to inform the police about women’s rights. In order 
to inform the police they organized an event at Antalya Po-
lice Department. During this event, the lawyers who work on 
women’s rights went there to inform the police and organized 
a conference, during the  conference, all cops left because the 
speaker whom was a lawyer and defended a victim that suf-
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fered from abuse of rights caused a cop to lose his/her job. 
Namely, there is a force in front of you which you struggle 
with on the other hand you try to inform. For now it is really 
difficult to do but we have to keep on fighting for it, I gave 
the example to demonstrate how difficult it is. The most im-
portant thing is, I believe that, the easiest way of stopping the 
police is to show that here is a force against them, namely; if 
you are powerful you can stop the counterforce. Humankind 
firstly look at this, what kind of counterforce, and also hu-
mankind take note of the fact that if I do something what is 
the reaction going to be like.  

Participant: I personally think that the police obey the nor-
mative order namely; the police have difficulty in obeying the 
legal order the reason of that is the police cannot accept it. 
The police have this mentality, “we have guns, we are more 
powerful than other people; everyone is equal but we are a bit 
more equal and we can set up the world order in accordance 
with our own morals and desires.”. The fact that the police get 
education in terms of humanitarian values is not so important. 
The important thing is that we should create a system which 
forces the police to obey the normative order and also which 
punishes the police in case of not obeying… This is the aim 
of our organizations, we assume that an officer who came to 
this mission is qualified enough to treat everyone equal with-
out punishment, like in the friend’s example a while ago, for 
they rarely face penalty, for they do not obey the normative 
order they extend their authority day by day. The thing that 
matters here is not mild approaches which make them behave 
kindly; we have problems with regard to combating against 
their unpunished acts, notifying this to everywhere and mak-
ing this visible. The police’s or public servants’ greatest fear is 
that being punished for a lawlessness thing which they have 
done.  As long as unlawfulness does not go back to them as a 
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penalty they will keep on enlarging this unlawfulness, prob-
ably it happens like this everywhere in the world.      

Participant: A family came to our corporation for a meeting 
last year, as a mother and a father they said “we have two chil-
dren; one is police the other one is male-to-female trans, what 
are we going to do?” They were that desperate… the sibling 
who is a policeman always threatens to death: “She will not go 
out, she will not go to that place, I am going to kill her.” There 
are always fight at home, threats and fear of death… Most 
recently received information is that that put the child in her 
grandmother’s house, took her away from her brother namely; 
they changed the address… This police’s power which you 
just told, the power created in society causes violence in fami-
lies. I wanted to tell that two siblings that came into the world 
from a father and a mother fall apart.

Participant: The thing I am going to say is that there are some 
tamers and moralists and they tell us how to turn the page. 
Whereas some people turn like this, I prefer to turn like that, 
none of their business… If the method reaches to fruition… 
It is not important how it is done by someone; the important 
one is to reach to fruition. After wearing the uniform they 
change themselves and they move to a different dimension 
and also they try to practice it because there is something we 
called, power or the potency of power. They make the police 
walk on people. When that violence comes into question, the 
violence which the police use against a student, a sex-worker 
or a citizen has no such a big difference. After wearing their 
uniforms they put themselves in another place hence they find 
a right for themselves and they practice it.

I am not a person who wants to do sex-working; I did sex-
working in order to continue my life. I might not have been 
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a LGBT person, what is important for me is not to be some-
thing or to get involved in something, what is important for 
me is to defend an unjust situation. If we think like that, I 
worked as a sex-worker for one and a half years then I did 
not work for 8 years and alter my life started getting worse, 
I had to live I had to survive; as a trans-person I had to go 
through this process in order to continue my life. I knew that 
even if I do sex-working ten years later, I would not be able to 
earn money and I immediately thought that I had to do sex-
working thereby I incorporate myself into this process again. 
If you ask me whether I am happy of doing sex-working, sex-
workers’ rights are human rights but I do not want to do sex 
working because I think it is the most difficult job and also 
the heaviest one. I do not want to only defend sex-workers’ 
rights but also I want to combat regarding all kinds of rights. 
Because my friend Selay says she wants to do sex-working, 
even so this is only one person I think that democracy should 
be managed as a place where rights are given to even one per-
son and also human rights should be defended, I fight for 
it; because I do not look at democracy as a place where only 
majority’s benefits are carried out.

Sinem: Our session is over, thank all speechmakers and at-
tendants.             
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SWAN; founded in 2006 by the Hungarian Civil Liberties 
Union (HCLU) with financial support of SHARP/OSI.

16 countries: Albania, Bulgaria, Czech Republic, Hungary, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Mon-
tenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Ukraine.

Goals and objectives
•	 To expose violence against sex workers and mobilize pol-

icy makers, women, and health and human rights activists 
to advocate for reducing violence at national and regional 
levels

•	 To strengthen capacity in 1-2 countries to begin assess-
ing strategies to decriminalize or depenalize sex work.

•	 To strengthen leadership and involvement of sex work-
ers and their groups in decision making

Legal Frameworks
Penalized/partially penalized
Legalized, regulated
Criminalized/Partially criminalized

VIOLENCE AND HUMAN RIGHTS ABUSES 
IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE 
and CENTRAL ASIA

Stasa Plecas
Sex Workers’ Rights Advocacy Network (SWAN)
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Ex.- Lithuania: Clients and sex workers (penalized) third par-
ties (criminalized) 
-Kyrgyzstan: Brothel-keepers (criminalized)

Documenting and advocating to end police violence:
SWAN research (2007-2009)
Developed, implemented and analyzed by sex workers 
12 NGOs in 11 countries
218 adult  sex workers (men, women and transgender)
Qualitative stories from Kyrgyzstan,  Ukraine, Bulgaria Serbia 
and Slovakia.

Arrest the Violence
The human rights abuses committed by police against sex 
workers in the countries studied in this report cannot be dis-
missed as simply the acts of rogue officers, but are rightly 
considered manifestations of state policies that tolerate, and 
in some cases even encourage, violence against sex workers.

Sex Workers Who Were Physically Assaulted by Police
Macedonia 100.0% (17/17)
Ukraine 85.0% (17/20)
Kyrgyzstan 64.2% (9/14)
Bulgaria 70.0% (7/10)
Serbia 62.5% (5/8)
Russia (Siberia) 55.0% (11/20)
Latvia 42.9% (9/21)
Russia (Northwest district) 30.0% (6/20)
Lithuania 15.0% (3/20)
Slovakia 5.0% (1/20)

Sex Workers Who Were Sexually Assaulted by Police
Kyrgyzstan 89.5% (17/19)
Macedonia 82.4% (14/17)
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Serbia 75.0% (6/8)
Russia (Siberia) 55.0% (11/20)
Ukraine 45.0% (9/20)
Russia (Northwest district) 30.0% (6/20)
Slovakia 30.0% (6/20)
Latvia 23.8% (5/21)
Bulgaria 20.0% (2/10)
Poland 7.7% (1/13)

Police Abuse
Physical and Sexual Violence 
Violence Against Ethnic 
Minorities, Male and Transgender Sex Workers
Extortion 
Illegal Arrest and Detention and 
Violations of Due Process 
Forced Testing for HIV and STIs 
Outings and Media Shamings 

Consequences of Police Violence and Crackdowns 
on Sex Workers

Increased Risk of Violence by Non-State Actors 
Violence by Non-State Actors Against Male and Transgen-
der Sex Workers 
Increased Risk of HIV 
Homelessness, Deportation and Family Separation 

Obstacles to Obtaining Justice and Safety
Fear of police and distrust of the justice system
Police refusals to provide protection and access to justice
Police threats and intimidation
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The policeman raped me. He told me nobody would believe 
me if I told and that he can rape me every time he sees me.
– Sex worker from Macedonia
 
If this is how the police themselves behave, how can you call 
on them [for help] and to whom can you complain? 
- Sex worker from Ukraine 

We are their ATMs. They come and take our money all the 
time. When they want to buy new boots, some cognac, a pres-
ent for the wife, they come and take even more money.
-Sex worker from Kyrgyzstan

HRADP 
(Human Rights Abuses Documentation Project)
Pilot project in 4 countries: Ukraine, Serbia, Macedonia, Kyr-
gyzstan 
Over-all goal: Train sex workers to document human rights 
abuses on an on-going basis and use such documentation for 
strategic advocacy to advance their rights both nationally and 
regionally
Regardless of the legal frameworks in the region, human 
rights abuses have been documented in all SWAN coun-
tries

Why HRADP?
A means to systematically document cases of human rights 
violations against sex workers. 
Information will be used to advocate for an end to impunity 
for abuses against sex workers and for the adoption and imple-
mentation of laws and policies that respect and advance sex 
workers’ human rights. 
Project will also serve as a movement-building tool to engage 
and empower sex workers.
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Even though:
We are culturally different
We have different religions
We speak different languages
SW is regulated by different laws
We have different economic and political environment.

WE ARE UNITED:
-Depenalize and decriminalize sex work!
Sex worker-led law reform is necessary to ensure safe working 
spaces and equal access to police protection.
-Cease political orders, campaigns or quotas that push po-
lice to target sex workers for repression. Governments must 
put systems in place to investigate and punish human rights 
violations by the police force.
-Put an immediate halt to the impunity for violence against 
sex workers, and in particular, police violence.
-repeal laws that discriminate against sex workers and people 
living with HIV.  
-Must oppose mandatory testing and treatment and ensure 
access to voluntary and confidential HIV-services and treat-
ment for undocumented people.
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Human Trafficking is a terrible crime. No doubt about it. 
Feeling the immense lack of empirical data on the subject, I 
decided to do my PhD on it, in Portugal. In the process of the 
research, however, I turn to be not only a researcher, but also 
an activist for human rights in general, and for sex workers 
rights in particular.

I’m doing “anthropology at home”, which means that I´m 
working in my own country. Human trafficking is a relative-
ly recent issue in discussion in Portugal (let’s say, the last 9 
years). The “question” was born in 2003, with an episode that 
took place in a small city north of Portugal and that would be 
remembered as the “Mothers of Bragança”, as “mães de Bra-
gança”. Bragança is the name of the small town. In that year, 
a group of “mothers”, wifes, joined in a movement battling to 
have their husbands at home, and out of the “night club’s”, 
the so called “bares de alterne”, where most of the girls work-
ing were south American, particularly Brazilians1. 

“Bares de alterne” are not brothels. The existence of brothels 
is prohibited in Portugal. What we have are bars where some 

OUT OF LAW, OUT OF SIGHT: 
RELATIONSHIPS BETWEEN POLICE, SEX WORKERS 
AND VICTIMS OF TRAFFICKING

Filipa Alvim
CRIA/ISCTE/IUL - Centre for Research in Anthropology - Portugal
RTS - Network about Sex Work - Portugal
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girls invite the men to drink. Part of the money on the drink 
is to the bar, the other is to the girl. By law, there can be no 
sexual intercourse inside of these bars. It doesn’t mean, how-
ever that it doesn’t happen.

Prostitution is an a-legal concept in my home country. It is 
not illegal, but it’s not legal either. Legally speaking, it doesn’t 
exist. But pimping is a crime.

The “movement of mothers of Bragança” was firstly reported 
in Time magazine2 and had major national repercussion. Time 
stated that:

“Bragança’s meninas brasileiras, or Brazilian girls, are part of 
the estimated $50 billion global sex trade that profits from 
the hundreds of thousands of women transported across 
national borders by human traffickers - often through co-
ercion, sometimes willingly - to be sold or rented on the 
other side” (Idem). 

One of the wifes interviewed stated, however, that “the men 
are the most guilty, but the meninas are the most dirty” 

Cf. Téchio and Dolabella. Both authors, both Brazilian, and researchers in 
Portugal have been working on the livelihoods of the “Bares de Alterne” in 
Portugal, where there is indeed a strong Brazilian presence, as I´ve seen for 
myself on a visit I made in the ethnographic context of two bars of this natu-
re. See, for instance, Techio, Kachia, 2006, “Knowledge of switch: the other 
Brazilian diaspora of immigrants,” Working Papers Socius No. 2/2006, ava-
ilable at: http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/publicacoes/wp/wp200602.pdf (ac-
cessed last time 02.22.2012) and Dolabella, Lira Turrer, 2009, Brazil’s girlfri-
ends “in the Night” Lisboa: Men Portuguese and Brazilian Women in the Con-
text of Holiday Switch, dissertation MA in Anthropology, Lisbon: Institute of 
Social Sciences, University of Lisbon. 
“When the Meninas came to town” (12.09.2003), by Amanda Ripley, in Time 
Magazine: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,517712,00.
html (last consulted in 22.02.2012).

1.

2.
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(Idem), devaluing the idea of “victim” associated to these 
girls. The police start investigating. The “deviant” Brazilian 
women were mostly undocumented migrants. There were 
charges on pimping, trafficking, “prostitution”3 and smug-
gling of illegal migrants. The main accused was sentenced to 
nine years in prison and a fine of 1,8 million Euros (Idem). Is 
thus is established the discourse of trafficking in women for 
sexual exploitation. 

Interested as I was in becoming familiar with the concept of 
human trafficking, I start looking on its legal frame. The most 
popular view about the subject is its face of women for sexual 
exploitation. However, the concept changed legally in 2007, 
to become, not only concerned with that popular view, but 
to include labor and organ trafficking, of women, men and 
children. 

The concept of “border” sees also its importance changed. To-
day, not only migrants can be victims of trafficking, but also the 
Portuguese people, living inside its borders, can be trafficked. 
It has been established the intra frontiers trafficking. The bor-
ders are not that important anymore, at least in the paper, in 
the law.  It’s a recent, new concept. But still, people imagina-
tion associates “trafficking” to “prostitution” of “women”. 

In result of the change in the law, and the increasing laws and 
products to combat human trafficking (now an active discur-
sive reality in Portugal), it was created the first Home Care 
for Women (CAP - Centro de Acolhimento para Vítimas de 

“Mães de Bragança: principal empresário da noite condenado a nove anos de 
prisão” (17.07.2007), by Lusa, in Público jornal: http://www.publico.pt/So-
ciedade/maes-de-braganca-principal-empresario-da-noite-condenado-a-nove-
anos-de-prisao_1299730 (last consulted in 22.02.2012).

3.
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Tráfico, officially opened in July 2008). I repeat: for women. 
Social agents, like NGOs workers, that work with the house 
told me that this is the most police lifeguarded house in the 
country. Funny enough, this house has been mostly empty 
since its opening, apparently because the “under investigation 
victims” prefer not to go inside the house for some months. 
At the time of my interview to CAP (24.04.2011), there were 
3 women there, Portuguese and foreigner (not referred how 
many), “mostly” on sexual exploitation, though there has 
been cases of labor exploitation. Most of the occupations are 
women from east Europe, but the numbers of Portuguese en-
tering the house have been growing.

According to the State data, there were, in the last year of 
2011, 22 confirmed victims of human trafficking. Obviously, 
I tried to do field work in that house. For 2 years. But the 
answer was no, in order to protect the victims. 

So, given that all the literature, reports, even most police and 
social workers assure me that this was a problem found espe-
cially inside the group of sex workers, and particularly mi-
grants, I decided to get in touch, not only to those first agents, 
but especially with the sex workers (both indoor and outdoor, 
both women and trangenders [the men did not talked to me], 
both migrants and Portuguese, in Lisbon, Portuguese capital 
city, between January 2009 and August 2011. In the end of 
the field work, I had 37 interviews with sex workers4.  

I was invited to this panel to bring you the stories I´ve been 
collecting during the field work related with police oppression 
on sex workers. What I give you now is the result depicted 

Outdoor prices on average: Oral Sex: 15/20 Euros; “Normal” in the car: 20/30 
Euros; In a bedroom: 40/50 Euros. 

4.
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from my field diary and of the interviews and meetings with 
both sex workers and police officers. Let me tell you, I was 
astonished with the outcome, as I did not found the levels of 
oppression or violence expected, those that we are accustomed 
to associate with this matter.

Most sex workers say that “with the police there are no prob-
lems” (like Luana of told me, a 23 years Portuguese, in pros-
titution for the last 3 years, mother of two children, one of 4 
and other of 2 year old,). The inexistence of “problems with 
the police” is particularly felt among the Portuguese. 

Naturally, the situation of being without papers, undocu-
mented, among the foreign workers, is a source of anxiety 
and fear towards the police. Denise, a 19 year old Romanian, 
working in prostitution since 2009 in Lisbon, told me once 
that “Yes, problems with clients, they do harm. Especially 
back in that time, when I had no papers. But not anymore, 
because Romania is in the European Union”.

After reading back and forward my notebook, I’ve found only 
one episode of violence with a police man. And, extraordinary, 
it’s a story told by a Portuguese woman. Flávia is a 32 year old 
sex worker that lives in Lisbon and works by night in a specific 
area, called Artilharia 1. I interviewed her in that busy street 
in July 2010, and she told me that she has been here for “the 
last months”. Has no other job. In the past, Flávia worked in 
the care sector with elders, and also in a shop.  She clears me 
that she is here because of drugs: heroin and cocaine. When I 
ask her, as I do to all, if she had ever had any problems with 
anyone because of the “job”, Flávia says:

I’ve been left in São Domingos de Rana [a small village 22 
Km from Lisbon], he did not pay me, one of the PJ [the 
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police force that investigates the most violent crimes, like 
kidnapping, trafficking or murder, for instance], and he 
wanted was the money, that he stole from me.

Of course, “he” could be lying, he could be not of the police 
force, and tricked her. But is the only time a sex worker tells 
me that has been a victim of violence, done by a police officer 
in the sex work context. 

But do not let me trick you on thinking there is no violence in 
this world, in Portugal. There is violence. But mostly these are 
stories with clients, like this one. The theft of money and rape 
are common in the streets, and even inside apartments. Most 
of people have one or both experiences to tell. 

There is not exactly violence from police towards sex work-
ers. Instead, there is vigilance and social control: Episodes of 
police round in the streets, blocking the clients and sex work-
ers from service. If the police intervention car appears, they 
just stay there, in the middle of the street, not even talking 
to people, just standing there, as the women and trans go the 
nearby coffee and wait “half an hour”, after which the police 
goes away, and the street occupation restarts. Or some days 
when cops of feet go around asking if everything is OK and if 
the documents are in order. 

There are reports of raids of police on sex workers, taking all 
of them to the police station for 3 or 4 hours, and then releas-
ing them back to the streets. But if the Brazilian women and 
trans, or the east European, like Bulgarian, or the Africans, 
like Nigerian, have no papers, they go to the police station, 
it is sent word to the Foreigner and Border national Police, 
and the women can be expelled of the country. These are the 
most reported situations. Police and sex workers have a for-
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mal relationship, based on law enforcement, specially related 
with documents. Thus, this relation is much based upon the 
control of immigration.

The few cases reported on human trafficking are somehow dif-
ferent, because the concept is much more morally appealing. 
If there is human trafficking, there is a victim. So there are 
some stories of police officers that take pity on these victims. 
Once I heard a story of a police that was taking care of a “vic-
tim”, took pity on the girl and took her to the beach, to get 
some fresh air. This was told by a NGO social worker, pretty 
upset with the notion of friendship between police and vic-
tims, as it would be a taboo. 

The few victims or ex victims of trafficking I talked to had 
a non complain story to tell, that is, they did not report the 
situation to the police. Neither had uncommon complains on 
the police. All of them were sex workers, in their 20s, Bra-
zilian and Transsexual. Uncommon complains are not no 
complains at all. In the raids police do to the streets with 
transsexual presence, a specific area called Conde Redondo 
where most people are both Portuguese and Brazilian, there is 
contempt, disdain, scorn, disapproval and stigma. One of the 
girls, Evelyn, now an ex sex worker that had a experience of 
debt5, says that in those raids, officers seem to enjoy teasing, 
laughing and shouting out widely their “birth” names, their 
man names, in their faces, which is understood by the trans as 
enormous lack of respect.

One of them, Vi, is currently working in Switzerland; Other, 
“Laura” left Switzerland before coming to Portugal, and I lost 

The existence of a “Debt” is apparently the key, the fundamental concept to 
talk about trafficking, for these women. 

5.
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track of her, after she moved from an apartment in Lisbon 
where I met her; Finally, Evelyn, arranged an agreement with 
her “trafficker” back in Brazil, paid less 2000 euros (8000 of 
10000 Euros initially agreed) and left prostitution. She is now 
a proud, yet poorest, call center agent, in a company working 
with television and internet access.  

So, in conclusion of this paper, the stories that I´ve been collect-
ing reveal the existence of very formal, distanced, stigmatized 
relationships between those actors: police and sex workers. 

In regard to the transsexuals specifically, stigmatization 
through teasing appears to be the basis of the encounters that 
occur between those two groups, in street raids context. 

But there are also empathic, even comprehensive views from 
police to sex workers and back. That is, the police, most of the 
police I talked to, understand that the women have to work; 
Most sex workers also understand that the police is just doing 
their job. This job, however, much more than “protecting the 
people”, is most visible and felt on the social control related to 
documents and immigration.         
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