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Fuhuş ve Genel Kadın 

Basit bir tarif ile fuhşu, ‘para karşılığında cinsel ilişkide bulunmak’ olarak tanımlamak mümkündür. 

Toplumsal cinsiyet ve devlet ilişkisi içerisinde ele alınması gereken önemli konulardan biri fuhuştur. 

Toplumdaki kültürün ve ideolojinin oluşumunun etkili odağı olan devlet, toplumsal cinsiyetin yapılanmasında da 

etkilidir.  Günümüzde, devletlerin de etkisi ile toplumların fuhuş konusunda ikiyüzlü bir tutum içerisinde 

bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü fuhuş, bir yanda ahlaki ve dini değerler sebebiyle dışlanan ve 

kınanan bir olgu iken, diğer yanda varlığı ve devamlılığı, kadın-erkek eşitsizliği, kadının sosyal ve ekonomik 

koşulları ve yine kadının medya ve popüler kültürdeki temsili ile sağlanmaktadır. 

Fuhuş konusunda uluslararası düzeydeki genel hukuki tutum ile Türkiye’deki hukuki tutum 

değerlendirildiğinde, Türkiye’nin idari bir rejim altında fuhşu düzenlediği görülür.  Fuhuş, bir kamu sağlığı 

meselesi olarak görülür ve fuhşun belirli yerlerde, belirli kişiler tarafından idarenin denetimi altında 

sürdürülmesini sağlamak amacıyla ‘Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş 

Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü’ ile düzenlenir. Tüzük hükümlerine göre, fuhuş 

yapan kişiler yalnızca kadınlar olabilir. ‘Genelkadın’ olarak bahsedilen fuhuş yapan kadınlar hakkında getirilen 

şartların dışlayıcı ve ötekileştirici özellikleri ve fuhşun kadın bedeni ve cinselliği üzerine kurulu olan sömürü 

düzeninin devlet eliyle sistemleştirilmesinin merkezinde yer alan Tüzük’ün, artık çağdışı kalmış hükümlerinin 

gözden geçirilmesi şarttır. 

Dünyaya, zamana ve toplumdaki gelişmelere uyum sağlayamamış ve güncelliğini yitirmiş hukuk 

kurallarının işlevsizliğine takılıp kalınması ve yozlaşan sistemin kölesi haline gelmiş kadınların yok sayılması, 

devletin bir şiddeti halini almıştır. Uygulamalarla şekillenen ve mevzuata aykırı itiyat halini almış hukuka 

aykırılıklarla kadınlar üzerine kurulu olan böylesi bir sömürü düzeninin her geçen gün kadının daha aleyhine 

olacak şekilde evrilmesine izin veren devlet, kadın konusunda olumlu hiçbir politikası olmayan devlettir. 

 

Prostitution and Prostitute 

With a simple definition, it is possible to explain prostitution as sexual relations in exchange for money. 

Prostitution is one of the important issues to be addressed in the relationship between social gender and state. 

The state, which is the effective focus of the formation of culture and ideology in society, is also influential in 
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the structuring of social gender. Nowadays, it is not wrong to say that societies have a hypocritical attitude about 

prostitution with the effect of states. Because prostitution is a phenomenon that is on the one hand excluded and 

condemned due to moral and religious values, on the other hand its presence and continuity is ensured by the 

inequality of women and men, the social and economic conditions of women and the representation of women in 

the media and popular culture. 

When the general legal attitude on prostitution at the international level and the legal stance in Turkey 

assessed, Turkey's attitude shown to regulate prostitution under an administrative regime. Prostitution is seen as 

a public health issue and is regulated by the ‘Bylaw on Provisions That Prostitutes and Brothels Are Subject to 

and Struggle with Venereal Diseases Spread by Prostitution’, in order to ensure that prostitution is maintained in 

certain locations by certain women under the supervision of the administration. According to the provisions of 

the Bylaw, only can be women prostitutes. A revision of the outdated provisions of the Bylaw, which is at the 

center of the state systematization of the system of exploitation based on the female body and sexuality by the 

hand of prostitution, and the exclusionary and marginalizing features of the conditions brought against women 

who are referred to as ‘general women’, is a must. 

Not being able to adapt to the developments in the world, time and society, and to ignore the dysfunctions 

of the outdated rules of law and to ignore the women who have become slaves of the corrupt system has become 

the state’s violence. The state that allows such an exploitation system to evolve to the detriment of women more 

and more every day, which is shaped by practices contrary to the law, is a state that has no policy on women. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


