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FAHİŞELİK: ESARET/ÖZGÜRLÜK GERİLİMİNDE BİR KADINLIK HALİ 

(BİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME) 

 
Anayasa Mahkemesi, 04.07.2018 tarihli kararında, genelevde çalışmasına izin verilmeyen kadının bu 

sebeple özel hayata saygı hakkının; benzer nitelikteki davalar kabul edilirken kendi davasının reddedilmesi ve 

temyiz kararının gerekçe içermemesi sebebiyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine dair bireysel 

başvurusu hakkında kabul edilemezlik kararı vermiştir.  

Fahişelik; din, sosyoloji, ekonomi, psikoloji, tıp, tarih, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve elbette hukuk 

disiplinlerinin ortak konusudur. Farklı bakış açılarının ve yaklaşımların ortaklaştığı ileri sürülebilecek kabul, 

fahişeliğin bir vakıa olduğudur. Buna göre fahişeliğin ne dinen, ne ahlaken,  ne de hukuken  yasaklanması onu 

ortadan kaldırır. Bu durumda bu vakıaya yaklaşım biçimi, fahişelik yanında başka bir çok kavramı da 

anlamlandırma süreci olduğu için çok önemlidir. Ahlak, irade özgürlüğü, özel hayat, mahremiyet, kamusal alan, 

ekonomik faaliyet, insan onuru gibi kavramlar fahişelik vakıasına içkindir. Bu kavramların okuması yapılırken 

de kadına özgülendiği söylenebilecek olan fahişeliğe yüklenen anlamın toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kurucu 

unsurlarından biri olup olamayacağı sorusu önemlidir. Hukuk, toplum tarafından oluşturulan ve toplumu da 

biçimlendiren bir sosyal olgu olmakla, bu anlamlandırma sürecinde çok önemli bir işleve sahiptir. Anayasa 

Mahkemesi, söz konusu kararıyla, hukukun konuya güncel bakışını anlamak için bize bir fırsat vermiştir.  

 

PROSTITUTION: A WOMANHOOD SITUATION BETWEEN THE TENSION OF 

SLAVERY/FREEDOM 

(AN EVALUATION THROUGH A CONSTITUTIONAL COURT DECISION) 
  

The Constitutional Court has adjudged at 04.07.2018, about a woman who has not been permitted to 

work in a legal brothel. That woman’s individual application to Constitutional Court has claimed that this refusal 

process is unlawful because of being contradict to the right to fair trial and right to respect for private life. 

Prostitution is the common issue of  religion, socilogy, phsycology, medicine, history, gender studies 

and law areas. Different perspectives can agreed on that the prostitution is a social phenomenon. Acoording to 

this, even if the religions, morals or laws try to prohibit the prostitution, it would not going to be eliminated. So, 

it is very important how to approach this phenomenon, because many other notion like free-will, private life, 

public place, economic activity, human dignity are existed in the concept of prostitution. When reading the 

concept of prostitution, it becomes important whether the prostitution can be the one of  the constituent elements 

of gender inequality. As being a social phenomenon that made by society and to give form the society besides; 

law has a very impartont function to grasp that signification process. The Constitutional Court has given us an 

opportunity to understand what current view of law to prostitution. 

 



 


