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ÖZET

GECE KULÜPLERİNDE

KONSOMATRİS OLARAK ÇALIŞAN

KADINLARIN BENLİK ALGILARI VE GELECEGE YÖNELİK
KAYGILARI

Tuğçe BALKIR

Yüksek Lisans, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ayhan Çakıcı Eş
c-

Haziran 2016, 168 sayfa

Bu çalışmada konsomatrislerin benlik algıları ve mesleklerinden dolayı
meydana gelen gelecek kaygılarındaki değişimler üzerine tespitler yapmak ve
çıkarımlarda bulunmak amaçlanmıştır.
Çalışma Kuzey Kıbrıs'a bağlı farklı gece kulüplerinde konsomatris olarak
çalışan, 33 kadınla yürütülmüştür. Çalışmada, kadınların benlik algılarını ve geleceğe
yönelik kaygılarını öğrenmek için araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi
formu ve görüşme formu kullanılmıştır.
Kişisel Bilgi Formu soruları 12 sorudan oluşmaktadır. Görüşme formu, 24
sorudan ve iki ana kategoriden (Benlik Algısı ve Geleceğe Yönelik Kaygılar)
oluşmaktadır. Bu ana kategorilerden gelecek kaygısıyla ilişkili olan, 4 alt kategoride
(Aileye dair kaygılar, Evliliğe dair kaygılar, Mesleki kaygılar, Sosyal kaygılar)
sunulmuştur. Tüm bu uygulamalar sonucu ulaşılan verilerin ışığında elde edilen
bulgularda Kuzey Kıbrıs'taki konsomatrislerin

benlik algılarının (saygılarının)

ii

düşüklüğüne dair pek fazla bulguya rastlanmamıştır. Bu kadınların genelinin fiziksel
ve karakter olarak özgüven eksikliği yaşamadıkları ve kendilerini beğendikleri
dikkati çekmiştir.
Diğer

taraftan

geleceğe

yönelik

kaygılar

kapsamındaki

bulgularda

konsomatrislerin en çok, yaptıkları mesleğin ülkelerindeki aileleri · ve çevreleri
tarafından

öğrenilmesi,

hastalık kapma,

gece kulüplerine

gelen sevgililerini

kaybetme hususunda kaygı taşıdığı saptanmıştır. Bu kadınların geneli bu mesleği bir
süre sonra bırakma ve yaşamlarını kaldıkları yerden devam ettirme düşüncesindedir.
Kadınların neredeyse tamamının geleceğe yönelik evlenme, iş kurma, ev alma, çocuk
sahibi olma, tatile gitme gibi umut verici planları da vardır. Tüm bunlar
göstermektedir

ki

konsomatrisler

yaptıkları

işten

dolayı

pek

de

yaşamamaktadır ve bu kadınların benlik algılarında pek bir düşüş olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Benlik, benlik algısı, gece kulübü, kaygı, konsomatris.

kaygı
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ABSTRACT

THE SEL-ESTEEM AND FUTURE CONCERNS OF WOMEN WHO WORK
AT THE NIGHT-CLUBS AS A HOSTESS

Tuğçe BALKIR

Post Graduate, Department of Psychological Counselling and Guidance
Advisors: Yrd. Doç, Dr. Ayhan Çakıcı Eş
June 2016, 168 pages

The goal of the study is to investigate the self-esteem and the future concerns
of prostitutes related with their occupation.
This study was conducted among 33 women working as a hostess at different
nightclubs in Northern Cyprus.

iri this

study, a questionnare is used to learn women's

self-esteem and future concerns and a demographic form is prepared by the reseacher
is used.
Questionnare has 24 questions and 2 main categories (Self-esteem and future
concerns). 4 sub categories of future concerns are presented (self-esteem and anxiety
about family, marriage, occupation and social areas).

Demographi form has 12

questions.
According to the result of this study, there is not much evidence that the
hostesses have low self-esteem in Northern Cyprus. It was indicated that the general
of the women liked themselves and they were not faced with lack of self-confidence
about their physical and character features.

iv

On the other hand, it was found that most of them had concerns like their
families and friends may learn what their profession is, they may get infectious
diseases, they may loose their lovers who come to the night-clubs. However, the
most of these women have ideas about to leave this job and continue their life where
they left off. Almost all women have hopefull plans about future, like marriage or to
go to holiday. The results of this study suggest that the hostesses do not experience
much anxiety related with their profession and they do not have a decrease at all in
their self-esteem.

Keywords: Self, self-esteem, concern, hostess, night-club.
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Gece Kulüplerinde Konsomatris Olarak Çalışan Kadınların Benlik Algıları ve
Geleceğe Yönelik Kaygıları'nın incelendiği bu çalışmada şüphesiz birçok kişinin
katkısı olmuştur.
Bu çalışma boyunca desteği ile yanımda olan, bilgi ve deneyimlerini benimle
paylaşan, her aradığımda ulaşabildiğim, çok değerli sevgili tez danışmanım Yrd.
Doç, Dr. Ayhan Çakıçı Eş'e içtenlikle sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Çalışmanın yürütülmesi sırasında bana yardımcı olan değerli öğretmenim
Doç, Dr. Ahmet Güneyli'ye de ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. Çalışma sırasında
tıbbi bilgilerini benden esirgemeyen ve bana büyük yardımı dokunan sevgili Dr.
Musa Olgu'ya teşekkür ediyorum. Ayrıca çalışmaya bulunduğu katkılardan dolayı
Uz. Eşmen Tatlıcalı'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Yüksek lisans boyunca enstitü
danışmanlığımı yapan ve bana yardımcı olan değerli öğretmenim Doç, Dr. Aşkın
Kiraz'a teşekkürü borç biliyorum.
Maddi ve manevi desteklerini benden esirgemeyen aileme, tezi hazırlama
sürecinde yaşadığım sıkıntılarda hep yanımda olan Fahriye Balkır Boran'a ve Uz.
(

'

İlke Ergin'e sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum.
Son olarak çalışmalarım sırasında bana gösterdiği anlayış ve sabırdan dolayı
çok sevgili eşim Utku Ergin'e yürekten bir teşekkürü borç biliyorum.

Tuğçe BALKIR
Lefkoşa, Haziran 2016
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KISALTMALAR DİZİNİ

CYBH: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
HIV: AIDS Hastalığına Neden Olan Virüs
KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
TDK: Türk Dil Kurumu
WHO: Dünya Sağlık Örgütü

)

BÖLÜM I
GİRİŞ

Bu çalışmada gece kulüplerinde konsomatris kisvesi altında fuhuş yapan
kadınların mesleklerinden dolayı meydana gelen gelecek kaygıları ile benlik
algısındaki değişimler üzerine tespitler yapılıp çıkarımlarda bulunulacak ve bu
kadınların benlik algısı ile gelecek kaygıları çerçevesindeki psikolojik sorunları
sorgulanarak ulaşılan bulgular tartışılacaktır.
Çalışmanın ana ögeleri olarak nitelendirebilecek "fuhuş" kavramı, tarihsel
süreç içinde "kutsal evlilik", "köle ticareti", "kadın ticareti", " seks işçiliği"; fuhuş
yapan kadın "fahişe", "kutsal fahişe", "odalık", "metres", "yosma", "aşüfte",
"kapatma", "kiralık kız", "telekız", "haraşo", "nataşa", "genel kadın", "seks işçisi"
olmak üzere birçok adlandırılmalara maruz kalmıştır (Açıkalın, 2013).
Benjamin'in (1961) yaptığı tanımlamaya göre "Fuhuş" kavramı; "Kiminle
olduğunun önemi olmayan, duygudan yoksun genellikle gerçek adların, kimliklerin
belli olmadığı ve önemsenmediği, karşılığı para olarak ödenen cinsel ilişkilerdir.
Yani, belli bir kazanç karşılığında her isteyenin cinsel doyumunu sağlamaktır" (akt.
Karhan, 2011).
Kurutkan ise "fahişe" kavramını şöyle açıklamıştır: "Cinselliğini seçıcı
davranmadan kiralayan kadına fahişe ya da hayat kadını denilmektedir. Para
karşılığında seçerlik göstermeden cinsel ilişkiye giren kişiye, "fahişe" denilir. Fahişe
teriminin önüne bir sıfat getirilmeksizin kuIIanıidığında, genellikle para ya da mal
karşılığında seks yapan kadınları anlatır" (Kurutkan, 2003).
Araştırmalar sonucunda "fahişe" kavramını karşılayan ve son zamanlarda
kullanımı yaygınlaştırılmaya çalışılan "seks işçisi" ifadesi de dikkat çekmiştir.
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TDK'nın sözlüğündeki yerini henüz almayan; ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün
(WHO) benimsediği "seks işçisi" kavramının yaygınlaştırılmaya çalışılması "fahişe"
gibi daha sert etiketlenmeleri

içermemesinden kaynaklanmaktadır.

Kahran'nın

yaptığı açıklamalara göre bu terimin benimsenmeye çalışılmasının nedeni ücret
karşılığında yapılan profesyonel

bir işi çağrıştırmasından

kaynaklanmaktadır.

Açıklamanın devamına göre; " 'Seks işçisi' kavramı, 'fahişe' kategorisini yalın ve
anlaşılır kılmak amacı taşıyan, bilinçli bir çabadır. Bu kavram, seks işçilerinin
kendileri tarafından, ticari seksi sadece kadınların toplumsal veya psikolojik
karakteristiği olmaktan çıkarıp erkek ve kadınlar için gelir getiren bir faaliyet ya da
bir istihdam biçimi olarak yeniden tanımlamak adına ortaya atılmıştır" (Karhan,
2011).
TDK'da bir karşılığı bulunmayan ve "zorla alıkonulma" içeriği nedeniyle
fahişelikten ayrılan "seks kölesi" kavramına dair pek bir Türkçe tanımlamaya
rastlanmamaktadır. Ancak çalışma kapsamında Sabırlı'nın "Birileri tarafından zorla
pazarlanan, hayatı en ağır koşullarda kontrol altında tutulan, her birlikteliği, onun
için tecavüze

eşit olan kadınlar

değerlendirmesine

yer

seks kölesi

vermek

olarak tanımlanır"

mümkündür

(Sabırlı,

şeklindeki
2014,

http://www.ekonomikibris.com/iste-kibris-gece-kulupleri-ve-kibrista-seks
tarifesi/4570/).
İşte bu çalışmada Kuzey Kıbrıs (KKTC)'a resmi olarak konsomatrislik
yapmaya gelen ancak kendini fuhuş dünyasının içinde bulan kadınların bu mesleğe
başladıktan sonra kendilerini nasıl algıladıkları ve geleceğe yönelik kaygılarının
neler olduğu sorgulanmaktadır. Bu doğrultuda hayattan, gelecekten beklentilerinin
neler olduğu; benlik algılarının meslekten sonra nasıl şekillendiği; aile, evlilik,
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mesleki, sosyal ve toplumsal başlıklar etrafında irdelenerek bu mesleğin yol açtığı
psikolojik problemlerin önemli bir yönü ele alınmaktadır.
Diğer taraftan gece kulüplerinde çalışan kadınlar; Kuzey Kıbrıs'taki yasal
düzenlemelerde fuhuş yasak olduğu için; İçişleri Bakanlığı'nda "konsomatris" olarak,
çalıştığı mekanlar ise "gece kulübü" olarak kayıt altındadır. Şuan ülkede 38 gece
kulübü kayıtlı faaliyet göstermektedir. Çalışan kayıtlı konsomatris sayısı ise 336
adettir.
Türk Dil Kurumu Fransızcadan dilimize giren "konsomatris" kavramını
"Gazino, bar ve eğlence yerlerinde müşteriyle birlikte yiyip içerek çalıştığı yere
kazanç sağlayan kadın." olarak tanımlamıştır (www.tdk.gov.tr). TDK'daki tanımı
"Geceleri açık olan, dans etmek, müzik dinlemek ve gösteri izlemek için gidilen
eğlence yeri" (www.tdk.gov.tr) olarak bulunan "gece kulübü" kavramı bir başka
kaynakta ise şöyle tanımlanmıştır: "Müzikli eğlence programları düzenleyen otel
dışındaki herhangi bir alkollü içki satışı yapan ve konsomatris çalıştıran eğlence
yeri" (2012, http://www.ktihv.org/raporlar/insan _ticareti.htm ).
Çalışma boyunca sık sık bahsi geçecek olan yukarıdaki kavramların en çok
ilişkilendirileceği psikolojik kavramlar ise "benlik", "benlik algısı (saygısı)" ve
"kaygı"dır.
"Benlik" kavramı bireyin kendini nasıl tanımladığı ile ilgili geniş bir
kavramdır. "Benlik algısı (saygısı)" ise en genel anlamıyla, bireyin kendisi hakkında
değerli ve önemli olmakla ilgili duyumu ya da kişinin kendisini sevmesi,
ödüllendirmesi takdir etmesi, onaylaması, değerli bulması ile ilgili bir kavramdır.
Benlik saygısı benliğin duygusal boyutu olarak tanımlanmaktadır. Bireyin kim - ~

olduğu ile ilgili belirli fikirlerin yanı sıra belirli duygulara da sahip olduğu
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vurgulanmakta ve benlik saygısı, bireyin benliği beğenme ve değerli bulma derecesi
olarak belirtilmektedir (Oktan ve Şahin, 2010).
Benliğin bilimsel sahadaki varlığının ise bu kavramı ilk olarak sistemli bir
şekilde ele alan psikolog William James'le görüldüğü bilinmektedir. William James
"ThePrinciples of Psychology'' (1952/1891) adlı çalışmasında benliğin; özneyi yani
kişinin kendisini ilgilendiren "bilen benlik (self as knower)" ve nesneyi yani kişiyi
dıştan inceleyeni ilgilendiren "bilinen benlik (self as known)" olarak iki boyutta
düşünülmesi gerektiğini, bilimin konusunun ise bilinen benlik olması zorunluluğunu
belirtmektedir. James ayrıca benliği, maddi benlik, sosyal benlik, manevi benlik ve
saf benlik olarak gruplandırmıştır.

En geniş tanımını

ise "kişinin kendine

söyleyebileceği her şeyin toplamı" olarak yapmıştır (akt. Yiğit, 2010).
Freud'un
bulunmuştur.

psikanaliz
Freud,

kuramı

da

"id-ego-süperego"

"benlik"
olarak

kavramına

büyük

sınıflandırdığı

psişik

katkıda
aygıtı

kapsamında benliği kişiliğin büyük ölçüde· bilinçli yanı olan "ego" kavramıyla
açıklamıştır. Yani "benlik" kavramı yerine "ego" kavramını kullanmıştır (Bacanlı,
2004).
Rogers (195l)'a göre ise birey ne yaparsa yapsın, nasıl fiziksel özelliklere
sahip olursa olsun sevgi ve saygı görürse sağlıklı bir benlik algısı geliştirecektir.
Bireyin benlik algısını olumsuz geliştiren etken. ise koşullu sevgidir (akt. Aktuğ,
2006).
Üçüncü ve son kavram olan "kaygı"yı ilk olarak ele aldığı bilinen
Psikanalizmin kurucusu Freud bireylerin ilk kaygısını, bir anda çeşitli uyaranlara
maruz kaldığı için,
süregelen

yaşantıları

belirtmektedir.

doğum anı sırasında yaşadığını ve bu durumun yıldan yıla
içerisinde

Kaygı kavramını

gelişecek

diğer

varoluşçuluğa

kaygılara
kazandıran

öncülük

ettiğini

kişi ise filozof
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Kierkegaard'tır. Kierkegaard kaygının tanımlamasını yaparken "korku" kavramıyla
olan ilişkisine değinmektedir. "Kaygı" ve "korku" kavramını birbirinden ayıran tek
özellik ise "korku"nun bir nesneye bağlı olarak gelişmesine karşın "kaygı"nın
nesnesiz olarak üretilen kuruntulu düşüncelerle gelişmesidir ki bu da "akıl dışı
korku" durumu olarak düşünülebilmektedir.

Yine Kierkegaard'a

göre kaygı,

"Geleceğe yönelik bir hiçlik durumudur ve insanın gelecekteki olanakları karşısında
duyulur" (Manav, 2011).
Kişilerin psiko-sosyal beklentileriyle ilişkili olduğu düşünülen "geleceğe
yönelik kaygı" kavramının, psikolojik olgu olarak gözlenmesi ve ölçülmesi zordur.
Yine de gelecek kaygısının sosyal yaşamdaki yeri ve önemi yadsınamamaktadır.
Çünkü bireyler hangi konuda olursa olsun karar verme süreci içindeyse sadece
geçmiş ve o anki değil gelecekle ilgili olası durumları da dikkate alırlar. Üstelik bu
kararların alınmasında en kısa ve en kestirme yolların da çoğu zaman cazip
görüldüğü bilinmektedir (Kurutkan, 2003).
Bu çalışmada, yukarıda tanımlamaları ve açıklamaları yapılan tüm bu
kavramlar ve kuramlar ışığında, konsomatris kılıfında fuhuş yapan kadınların bu
durumdan psikolojik olarak nasıl etkilendikleri ortaya konması planlanmıştır. Bu tür
mesleklerdeki

kadınlar

eş seçip aile kurduklarında

bile toplum tarafından

dışlanmaktadırlar. Bu dışlanmışlığı yapılan araştırmalar doğrultusunda da sosyal,
mesleki, ailevi daha birçok örnekle çeşitlendirmek

mümkündür. Dolayısıyla

kadınların geleceğe dair sosyal ve ailevi kaygılar oluşturma ihtimali oldukça
yüksektir. Çalışma kapsamında yapılacak olan nitel sorgulama, boşluktaki tüm bu
sosyal ve ailevi sorunların psikolojik boyutunun cevaplarını verebilecektir.
Diğer taraftan bugüne kadar yapılan çeşitli bilimsel araştırmalar hayat
kadınlarının meslekleri nedeniyle zührevi hastalıklar başta olmak üzere birçok
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hastalığa

yakalandıklarını

Nalbatoğlu

göstermektedir

Devlet Hastanesi'ndeki

(Odabaşı,

kadın doğum

2009).

Doktor

Burhan

doktoruyla yapılan

resmi

görüşmede gece kulüplerinde çalışan kadınların haftada bir zührevi hastalıklar
konusunda

zorunlu kontrollerden

geçtikleri de öğrenilmiştir.

Dolayısıyla bu

çalışmada kadınların sağlık kaygılarına dair bir sorun yaşayıp yaşamadıkları da açığa
çıkarılmaktadır.
Hayat kadınlarının bugüne . kadar tespit edilmiş bir diğer sorunu olarak
üzerinde durulan madde bağımlığıyla ilgili ise Türkiye'de yapılan çalışmalarda üç
farklı sonuca ulaşılmıştır. Buna göre madde bağımlılığı hem fuhşa iten önemli bir
faktördür, hem mesleğin sürdürülmesi ve devamı açısından kullanımı teşvik edilen
bir araçtır, hem de hayat kadınlarını sosyal sorunlardan uzaklaştıran bir kaçış
noktasındır (Kulaksızoğlu, 2006 ve Kurutkan 2003). Nitel çalışmamda yapılacak
olan madde kullanımı sorgulaması ise bu bağımlılığın Kuzey Kıbrıs'taki boyutunu
gösterecektir.
Türkiye'de hayat kadınlarına dair yapılan çalışmalarda mesleki sorunlara da
değinilmiş; bu konunun hem fuhuş sektöründeki boyutu, hem de başka mesleklerde
çalışmaya dair boyutu ele alınmıştır. Neticede ise hem hayat kadınlarının fuhuş
sektöründe şiddete maruz kaldığı, hem de başka mesleklerde çalışma konusunda
endişeler yaşadığı tespit edilmiştir (Batı, 2008). Bu çalışma kapsamında da söz
konusu konular ele alınacak ve gece kulüplerinde konsomatris olarak çalışan
kadınların mesleki kaygılarının Kuzey Kıbrıs'ta nasıl yaşandığı sorgulanacaktır.
Çalışmada

gerçekleşecek

olan

nitel

sorgulamada

gece

kulüplerinde

konsomatris olarak çalışan kadınları fuhşa iten sebepler "kişisel bilgiler" kısmında,
yer almaktadır. Ancak çalışma nitel düzeyde olduğu için sebeplere dair çarpıcı
yanıtlar alındığı takdirde bu başlık araştırma kapsamında daha da geliştirilecektir.
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Yine de bu konuya dair başka ülkelerde yapılan araştırmalara yer vermede
fayda vardır. Bu araştırmalara göre fuhşun ortaya çıkmasında pek çok sebep
sıralanabilmektedir. Ancak, genellikle en önemli sebep olarak ekonomik nedenler
gösterilmektedir. Ekonomik yönden yoksulluk fuhşa başlamada önemli olmasına
rağmen, ailevi, sosyal, psikolojik, kültürel, cinsel, teknolojik sebeplerde önem arz
etmektedir. Fuhşu sadece ekonomik nedenlere indirgemek sorunun çözümü açısından
eksik bir bakış açısı olacaktır. Çünkü fuhşun içerisinde ekonomik durumu iyi olan
kişiler de bulunmaktadır (Karhan, 2011 ).
Yapılan çalışmalar genel hatlarıyla bir kişiyi fuhşa iten nedenler arasında
ekonomik sebeplerin yanında kültürel, sosyal, psikolojik, teknolojik sebepleri
sıralamaktadır. Bir toplumda yaşanan göçler, bunun neticesinde meydana gelen
yoksulluk, boşanmalar, ebeveyn tutumları, tecavüz, bekaret sorunu, erken yaşta
yapılan evlilikler, aile içi şiddet, eğitimsizlik, intemetin seks endüstrisinde kullanımı,
töreler, kadın ticareti, cinsel sapmalar vb. durumlar fuhşa başlamada bir etken olarak
tespit edilmiştir (Çokar, 2011; Karhan, 2011; Özerdoğan, Sayıner, Köşgeroğlu ve
Örsal, 1995).
Böylelikle sosyolojik ve psikolojik açıdan bu meslekte çalışan kadınların, bir
yandan toplumdaki bireyler olarak yaşama biçimleri ortaya çıkacak; diğer yandan da
kendi davranış biçimlerini nasıl algıladıkları, nasıl biçimlendirdikleri, başkalarının
davranışlarını nasıl algıladıkları, farklı ortamlara nasıl uyum sağladıkları, çeşitli
sosyal olaylarla ilgili varsayımlarını nasıl oluşturdukları tespit edilecektir.

1.1. Problem
Çalışmada araştırılan temel soru şudur: "Gece kulüplerinde konsomatris
olarak çalışan kadınların benlik algıları ve geleceğe yönelik kaygılarına ilişkin
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görüşleri

nasıldır?"

Çalışmada yukarıdaki

probleme

ilişkin bulguları ortaya

çıkarabilmek için şu alt problemler sorgusuna yanıt aranmıştır:
1- Gece kulüplerinde konsomatris olarak çalışan kadınların benlik algılarıyla
ilgili görüşleri nasıldır?
2-Aileye dair kaygılarına ilişkin görüşleri nasıldır?
3-Evliliğe dair kaygılarına ilişkin görüşleri nasıldır?
4-Mesleki kaygılarına ilişkin görüşleri nasıldır?
S-Sosyal ve toplumsal kaygılarına ilişkin görüşleri nasıldır?

1.2. Amaç
Bu çalışmada gece kulüplerinde konsomatris olarak çalışan kadınların benlik
algıları ve mesleklerinden dolayı meydana gelen gelecek kaygılarındaki değişimler
üzerine

tespitler

yapılıp

çıkarımlarda

bulunmak

amaçlanmaktadır.

Yasal

uygulamanın dışına çıkarak fuhuş yapan konsomatrislerin kendilerini algılayışında
ne gibi farklılıklar göstermeye başladıkları;

özgüvenlerinde

nasıl değişimler

yaşadıkları; ailelerine, sosyal çevrelerine, ileriki yaşamlarına dair hangi endişeleri
taşıdıkları belirlenmekte ve bu mesleğin kadın üzerinde yaratabileceği psikolojik
olumsuzlukları ortaya konulmaktadır.

1.3. Önem
Gece kulüplerinde fuhuş yaptığı bilinen konsomatrislerin

bu mesleğe

başladıktan sonra kendilerini nasıl algıladıkları ve geleceğe yönelik kaygılarının
neler olduğu şeklindeki psikolojik boyutların tespiti; tüm bu kadınların hayattan,
gelecekten beklentilerinin neler olduğunu; benlik algılarının meslekten sonra nasıl
şekillendiğini ortaya koymak açısından büyük önem taşımaktadır.
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Literatür bölümünde sunulan kanıtlardan da anlaşılabileceği üzere fuhuş,
tarihin bilinen en eski mesleklerinden biri olmakla birlikte kolay para kazandırdığı ve
arz-talep meselesine dayandığı için. önüne geçilemeyen bir sektördür. Ancak bu
sektörün para kazanmadaki kolaylığı bir yana; toplumsal tabuların sebep olduğu
psikolojik baskıların, şiddet içerikli vukuatların ve cinsel yolla bulaşabilecek
hastalıkların sebep olabileceği getirilerinden dolayı kadınlar üzerinde özellikle benlik
algısına ve kaygılara yönelik olumsuz etkiler bırakabileceği gerçeği bugüne kadar
göz ardı edilmiştir. Oysa göz kapamakla varlığı inkar edilemeyecek bu kadınlar
dünyanın bir parçasıdır. Bu kadınlar toplumdaki her fert gibi psikolojik incelemelere
tabi tutulmayı insan hakları ahlakınca hak etmektedir.
Dolayısıyla bu çalışma bugüne kadar göz yumulan ve bu nedenle psikoloji
alanında bilimsel boyutta önemli bir boşluğun doğmasına neden olan hayat
kadınlarının kaygı ve benlik algısı düzeyindeki neredeyse ilk bulguları ortaya
koyacak ve bu boşluğu bir derece de olsa kapatacaktır.

1.4. Sınırlılıklar
Çalışma; İçişleri Bakanlığına bağlı 2016 yılındaki 336 konsomatristen Dr.
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne

sağlık kontrolüne gelen ve bir gece

kulübünde çalışan kadınların 33'üne sorulan "Benlik Algısı" ile "Geleceğe Yönelik
Kaygılar" kavramları çerçevesinde belirlenmiş 24 sorunun bulguları ile sınırlıdır.

1.5. Tanımlar
Benlik: Bireyin kendi kişiliğine ilişkin kanaatlerinin, düşüncelerinin toplamı,
bireyin

kendini

tanıma,

anlama

ve bireyin

kendisi

değerlendirme biçiminden oluşan kavramdır (Yiğit, 201 O).

hakkındaki

yargılarını
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Benlik Algısı: Kişinin kendisini değerlendirme sonucunda ulaştığı, benlik
kavramını onaylamasından doğan beğeni durumudur (Aşıklı Ersoy, 2016).

Fuhuş: Bir kadının evlilik dışı bir biçimde meslek edinerek veya öncelikle
para ya da herhangi bir maddi karşılık için vücudunu bir erkeğin cinsi tatminine
sunmasıdır (Kırlı, 201 O).

Gece Kulübü: Geceleri açık olan, dans etmek, müzik dinlemek ve gösteri
izlemek için gidilen eğlence yeri (www.tdk.gov.tr).

Hayat Kadını (Fahişe): Cinselliğini seçici davranmadan kiralayan kadına
fahişe ya da hayat kadını denilmektedir (Kurutkan, 2003).

Kaygı: Kişinin bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı, bedensel,
duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren aşırı uyarılmışlık durumudur
(Karakaş, 2013).

Konsomatris: Gazino, bar ve eğlence yerlerinde müşteriyle birlikte yiyip
içerek çalıştığı yere kazanç sağlayan kadın (www.tdk.gov.tr).

Seks İşçisi: Gerek genelevde, gerek dışında cinsiyeti erkek, kadın ve
transseksüel olan, müşteri olan kişilere para karşılığında cinsel anlamda hizmet veren
ve bu hizmet karşılığında karşısındaki kişiden geleceğe yönelik kişisel ve sosyal bir
beklentisi olmayan kişilerdir (akt. Odabaşı 2009).

Seks Kölesi: Birileri tarafından zorla pazarlanan, hayatı en ağır koşullarda
kontrol altında tutulan, her birlikteliği, onun için tecavüze eşit olan kadınlara denir.
(Sabırlı, 2014, http ://www.ekonomikibris.com/iste-kibris-gece-kulupleri-ve-kibrista
seks-tarifesi/ 4570/).
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BÖLÜM II
KURAMSAL BİLGİLER

2.1. Fuhuş ve Hayat Kadınları
2.1.1. Fuhuş Kavramı
Çalışmaya başlamadan önce "fuhuş" kavramına bir açıklık getirmek yerinde
olacaktır. Türk Dil Kurumunun (TDK) resmi internet sözlüğünde "Fuhuş; içinde
bulunulan toplumun kurallarına uymayan bir biçimde bir veya birkaç kişiyle para
karşılığında

cinsel

ilişkide

bulunma"

(http://www.tdk.gov.tr/). Benjamin'in

olarak

tanımlanmaktadır

(1961) yaptığı tanımlamaya göre "Fuhuş"

kavramı; "Kiminle olduğunun önemi olmayan, duygudan yoksun genellikle gerçek
adların, kimliklerin belli olmadığı ve önemsenmediği, karşılığı para olarak ödenen
cinsel ilişkilerdir. Yani, belli bir kazanç karşılığında her isteyenin cinsel doyumunu
sağlamaktır" (akt. Karhan, 2011).
Diğer taraftan Kurutkan'dan edinilen bilgilere göre; 31 Ocak 1973 tarih ve
7/5786 sayılı kararnamedeki "Genel kadınlar ve genelevlerin tabi olacakları
hükümler fuhuş yüzünden bulaşan zührevi hastalıklarla mücadele" tüzüğünde fuhuş
şöyle tanımlanmaktadır: "Başkalarının cinsel zevkini çıkar karşılığı tatmin etmeyi
sanat olarak gerçekleştirme ve bunun için değişik erkeklerle ilişkide bulunma
faaliyetidir"

(Kurutkan,

2003).

"Fuhuş"

kavramının

Çokar ve

Kayar'daki

tanımlaması ise; " Fuhuş, karar verme yetisi olan yetişkinler arasında para veya mal
karşılığında ve herhangi bir zor kullanma olmadan gerçekleştirilen cinsel hizmet
alışverişi olarak tanımlanabilir." şeklinde yer almıştır. Çokar ve Kayar; sokak
fahişeliğiyle birlikte eskort hizmetleri, telefon arkadaşlığı hizmetleri, pornografi
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yıldızlığı,

erotik dans ve erotik

masaj

hizmetlerini

de fuhuş kapsamında

değerlendirmiştir (Çakar ve Kayar, 2011).
Bir başka tanıma göre fuhuş: "Başka hiç bir geçim kaynağına sahip olmayan,
zorlanmaksızın ve serbest olarak eşini seçmeden, her önüne gelenle ilk istek üzerine
ücret karşılığında ve asıl konusu zevk değil kazanç olan, sürekli ve tekrarlı cinsel
ilişkilerde bulunması olayıdır" (Özerdoğan, Sayıner, Köşgeroğlu ve Örsal, 1995).
Tüm bu tanımlamalardan da anlaşılabileceği üzere "fuhuş" her şeyden önce
kadınların kendi isteği doğrultusunda yani, hiçbir baskı ve zorlamaya maruz .
kalmadan para karşılığıyla cinselliğe dair aktivitede bulunduğu bir meslektir. Ancak
bu mesleğin hayat kadınları tarafından ne oranda "kendi istekleri doğrultusunda"
gerçekleştirildiğine bu çalışmayla az da olsa bir ışık tutulacaktır.

2.1.2. Fahişe (Hayat Kadını) Kavramı
Yapılan araştırmalar doğrultusunda fuhuş yapan kadınlara işaret eden birden
çok kelimeye ulaşılmıştır. Bunlar arasında en sık kullanılan kelimeler "hayat kadını"
ve "fahişe" kavramlarıdır. TDK'da belirtildiği üzere Arapçadan dilimize girip
yerleşen

"fahişe"

kavramı

(http://www.tdk.gov.tr/).

"hayat

kadını"

kavraınının

tam

karşılığıdır

Bu nedenle bu kelimelere dair yapılan tanımlamalar

birlikte düşünülebilmektedir. Çalışmanın bu kısmında ise söz konusu kavramlarla
ilgili kaynak kitaplarda verilen tanımlamalara değinilecektir:
Fahişelik mesleği ile ilgili yapılmış pek çok çalışmanın Kinsey'in tanımına
göre düzenlendiğini belirten bir araştırma bu tanımlamayı şu şekilde vermiştir: "Bu
işi yapan kişi, seçicilik göstermeden para karşılığında cinsel ilişkilere girer" (Sevim,
Özden ve Yargıç, 2004). Kurutkan ise "fahişe" kavramını şöyle açıklamıştır:
"Cinselliğini seçici davranmadan kiralayan kadına fahişe ya da hayat kadını
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denilmektedir. Para karşılığında seçerlik göstermeden cinsel ilişkiye giren kişiye,
fahişe denilir. Fahişe teriminin önüne bir sıfat getirilmeksizin kullanıldığında,
genellikle para ya da mal karşılığında seks yapan kadınları anlatır." (Kurutkan,
2003).
Bir başka çalışmada ise fahişeliğin klasik lügat ve ansiklopedilerdeki
tanımına değinilmiştir: "Para kazanmak amacıyla bazı kadınların rastgele erkeklerle
yaptıkları cinsel ilişki." (Saygılı, Türkcan, Kükürt ve Adam 1991). Diğer taraftan;
"Fahişe, para karşılığında, seçicilik göstermeden cinsel ilişkiye giren kişidir. Fahişe,
hayat kadını gibi terimler cinsiyetçi bir yaklaşımla sadece kadını çağrıştırmaktadır"
(Özerdoğan, Sayıner, Köşgeroğlu ve Örsal, 1995) şeklinde yapılan tanımlama ise
kavramlara bir cinsel kimlik yüklediği için dikkat çekicidir.
Bakar'ın "Fahişelik" tanımlamasında geçen; "Kimi araştırmacı ve aktivistlere
göre en eski mesleklerden biriyken kimi araştırmacılara göre fahişeliğin en eski bir
meslek olduğu bir mitten ibarettir" (Bakar, 201O) ifadeleri ise bu kavramın dünya
tarihindeki yeriyle ilgili önemli bir açıklamadır. "Fahişe kavramı, gelirini cinsel
hizmet sunarak kazanan kadınların bulunduğu meslek grubu anlamına gelecek
şekilde kullanılmaktan ziyade, halkın sağlığını, cinsel ahlakı, toplumsal istikrarı ve
vatandaşlık düzenini tehdit eden, çoğunluğu kadın, homojen bir grubu anlatır"
(Odabaşı,

2009) tanımlaması

da kavrama

önemli

bir sosyolojik

açıklama

getirmektedir.
Tüm bu tanımlamalardan da anlaşılabileceği üzere "fahişe" kavramı para
karşılığında cinsel ilişkiye giren, çoğu zaman kadını çağrıştıran ve toplum tarafından
çoğunlukla dışlanan bireyleri ifade etmektedir.
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2.1.3. Seks İşçisi
Yapılan araştırmalar sonucunda

"fahişe" kavramını karşılayan ve son

zamanlarda kullanımı yaygınlaştırılmaya çalışılan "seks işçisi" ifadesi de dikkatimizi
çekmiştir. TDK'nın sözlüğündeki yerini henüz almayan; ancak Dünya Sağlık
Örgütü'nün (WHO) benimsediği "seks işçisi" kavramına yer verilmesi "fahişe" gibi
daha sert etiketlenmeleri içermemesinden kaynaklanmaktadır. Kahran'nın yaptığı
açıklamalara göre bu terimin benimsenmeye çalışılmasının nedeni ücret karşılığında
yapılan profesyonel bir işi çağrıştırmasından

kaynaklanmaktadır. Açıklamanın

devamına göre; " 'Seks işçisi' kavramı, 'fahişe' kategorisini yalın ve anlaşılır kılmak
amacı taşıyan, bilinçli bir çabadır. Bu kavram, seks işçilerinin kendileri tarafından,
ticari seksi sadece kadınların toplumsal veya psikolojik karakteristiği olmaktan
çıkarıp erkek ve kadınlar için gelir getiren bir faaliyet ya da bir istihdam biçimi
olarak yeniden tanımlamak adına ortaya atılmıştır" (Karhan, 2011).
Benzer

tanımlama

ve

açıklamalar

Odabaşı'nın

çalışmasında

da yer

almaktadır: "İnsan Hakları Komisyonu fahişe ve diğer tanımlamalar yerine yapılan
faaliyetin yalnızca bir iş olduğunu vurgulamak amacıyla, "seks işçisi" terimini
kullanmıştır. Seks işçisi gerek genelevde, gerek dışında cinsiyeti erkek, kadın ve
transseksüel olan, müşteri olan kişilere para karşılığında cinsel anlamda hizmet veren
ve bu hizmet karşılığında karşısındaki kişiden geleceğe yönelik kişisel ve sosyal bir
beklentisi olmayan kişiler olarak ifade edilmektedir" (Odabaşı, 2009). "Seks işçiliği
bir ağır işçilik biçimidir. Seks işçiliği, kişiler arası iletişim, girişimcilik, yoğun beden
performansı, cinsel hizmetin pazarlanması ve benzeri konularda yetenek gerektiren
bir meslektir" (Ördek, 2013) tanımlaması da dikkat çekicidir.
Tüm bu tanımlamalar ve açıklamalardan anlaşılabileceği üzere "seks işçisi"
kelimesi; üst başlıkta verdiğimiz "fahişe" tanımlamalarındaki cinsel kimliği ve
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toplum tarafından dışlanmışlığı bu tür faaliyetlerde bulunan kişilerden uzaklaştırarak
profesyonel bir meslek çağrışımını

güçlendirmek

için kullanılması çabasıyla

yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.

2.1.4.Seks Kölesi
TDK' da bir karşılığı bulunmayan ve "zorla alıkonulma" içeriği nedeniyle
fahişelikten ayrılan "seks kölesi"

kavramına

dair Türkçe tanımlamaya

pek

rastlanmamaktadır. Ancak çalışma kapsamında Sabırlı'nın "Birileri tarafından zorla
pazarlanan, hayatı en ağır koşullarda kontrol altında tutulan, her birlikteliği, onun
için tecavüze eşit olan kadınlar

seks kölesi olarak tanımlanır."

şeklindeki

değerlendirmesi dikkat çekmiştir (Sabırlı, 2014, http://www.ekonomikibris.com/istekibris-gece-kulupleri-ve-kibrista-seks-tarifesi/4570/).

2.1.5. Konsomatris
Türk Dil Kurumu; Fransızcadan dilimize giren "konsomatris" kavramını
"Gazino, bar ve eğlence yerlerinde müşteriyle birlikte yiyip içerek çalıştığı yere
kazanç sağlayan kadın." olarak tanımlamıştır (http://www.tdk.gov.tr/).

2.1.6.Gece Kulübü
Gece kulübünün tanımı TDK'da "Geceleri açık olan, dans etmek, müzik
j

dinlemek ve gösteri
(http://www.tdk.gov .tr/).

izlemek için gidilen

eğlence yeri" olarak yapılmıştır

16

2.1.7. Fuhşun Tarihçesi (Tarihsel Gelişimi)
Fahişelik

tarihi

gelişim

sürecinde

erkek

egemen

yasalarla

(ataerkil

toplumlarda) yürütülen düzenler içinde başlamıştır. İlginç olan ise ilkçağlarda gelişen
fuhşun, konukseverlikle ilintili olmasıdır. Konuklarla fuhuş yapıldıktan sonra din
adamlarınca bir tapınma görüntüsü altında sunulan ve çıkar amaçlı desteklenen
dinsel fuhşun gelişmesi, yani "kutsal fahişelik"in başlaması ise ayrıca ilgi çekicidir.
M.Ö.

2300

yılında

tapınaklara

bağlı

olarak

gelişen

kutsal

fahişeliğin

Mezopotamya'dan Ortadoğu'ya geçmesiyle birlikte dinsel fuhuş kapsamında üreme
organlarına tapınma da ortaya çıkmıştır. Kaynaklar fuhşun çok kolay kabul görüp
yaygınlaştığını ileri sürmektedir. Bunun sebebinin ise cinsel ilişkinin bereketi temsil
etmesinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir (Özerdoğan, Sayıner, Köşgeroğlu ve
Örsal, 1995).
Fahişelik Eski Yunan ve Roma'da

da dikkat çekici şekilde kendini

göstermiştir. Kutsal tapınak fahişeliğiyle Eski Yunan tarihinde görülmeye başlayan
bu faaliyet daha sonra Atina'da ticari amaç olarak kullanılmıştır (Küntay ve Çokar,
2007). Hem Eski Yunan hem de Roma'da fahişelik sadece izin verilen ve düzenlenen
bir kurum olarak değil devlet tarafından içselleştirilen bir kurum olarak da yer
bulmuştur. Tarihi sahadan kayıtlara geçirilen ilk devlet genelevini ise Solon kurmuş
ve gelirini fahişeler tanrıçasına bir tapınak yapmakta kullanmıştır (İncesu, 2007).
Eski Yunan ile birlikte

o dönemin Çin'i

de fahişeliğin

görüldüğü

uygarlıklardandır. Çin'deki fahişeler farklı sınıflara ayrılmış ve en üst sınıftakiler
toplumdaki diğer kadınların sahip olamadığı sanatsal ve entelektüel birikime sahip
olmuştur. Her ne kadar fahişelik suç olarak kabul edilmese de fahişelerin maruz
kaldığı tutum kölelikten ibarettir; yani bu kadınlar özgür kadınların haklarına sahip
değildiler. Fuhşa tolerans gösterilmesinin

sebebi ise kadına bekaretin önemli
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sayılmasına karşın erkeklerin geç yaşlarda evlenmeleridir. Bu tolerans genç
yaşlardaki

erkeklerin

cinsel

gereksinimlerini

fahişelerden

karşılayabilmesini

sağlamaktadır (Küntay ve Çakar, 2007).
Fahişeliğin en etkin ve yaygın olduğu uygarlıklardan biri ise Eski Roma'dır.
Eş kavramına sadece varislerinin, (özellikle de biri erkek olmak üzere en az iki
çocuğun) dünyaya gelmesi için değer veren özgür Romalılar bu sosyal ödevlerini
yerine getirmenin akabinde cinsel tatminlerini fahişeler hatta homoseksüel ilişkilerle
yaşayabilmişlerdir (Küntay ve Çakar, 2007). Yine de Romalı fahişelerin topluma
karışmasına ve gündüzleri dolaşmasına pek izin verilmemiştir. İlk çalışma izinlerini
İÖ. 180 yılında alan Romalı fahişelerin sonunu getirmeye çalışan ilk isim ise 5. yy
başında İmparator Thedosios olmuştur (Kurutkan, 2003).
Diğer taraftan birkaç yüzyıl süren Haçlı Seferlerindeki on binlerce Antikçağ
şövalyesinin cinsel ihtiyaçlarına yetişenler de yine fahişeler olmuştur. O savaş
yıllarında Haçlıları fahişe konvoyları takip etmiştir. Ortaçağ İngiltere'sinde ise
genelevdeki fahişelerin şehir sınırları içinde yaşamaları yasaklanmıştır (Karhan,
2011).
Yapılan araştırmalara göre fuhşun ilk yasaklanması ise cinsel yolla bulaşan
hastalıkların hızla yayıldığının tespit edildiği Almanya'da olmuştur. M.S. 801
yıllarında Almanya'daki İmparator Büyük Şarl'ın yasaları ile ilk önce çeşitli cezalara
tabi tutulan fuhuş daha sonra tamamen yasaklanmıştır. Avusturya'da ise fuhuş
özellikle Maria Theressa zamanında ağır cezalara çarptırılmış, hatta fuhşu önlemek
için

bir

"iffet

komisyonu"

oluşturulmuştur.

Ancak

bu

durumun

fuhşu

engelleyemediği görülünce bu komisyon kaldırılmıştır (Odabaşı, 2009). We,Us'in
yaptığı araştırmalara göre ise (1997) 1560 tarihli yasayla Fransa'da genelevler
kapatılarak fahişeler bir dizi psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıkları ıslah
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merkezlerine yerleştirilmiştir. Fuhuş kanunlarının düzenlemesi ve bu faaliyetlerin
yasallaşması ise ancak Fransa büyük devriminde yapılmıştır (akt. Odabaşı, 2009).
Doğu ülkelerinde ise Cahiliye devrinde özellikle ticaret kervanlarının uğrak
yerlerinde "mahur" adı verilen genelevlerin olduğu bilinmektedir. İslamiyet'in fuhşu
zina olarak kabul etmesinden dolayı ise Müslümanlığın kabulünden sonra bu
genelevler kapatılmıştır. Yine de Medine'de İslam'a inanmayanların gidebildiği
dokuz genelevin varlığına göz yumulduğu bilinmektedir (Küntay ve Çokar, 2007).
Tanzimat dönemine kadar Müslüman kadınların resmen fahişe olarak
çalışamadığını kaydeden Yetkin o zamana kadarki dönemi şöyle özetlemektedir:
"Gayri Müslim kadınlara fuhşu icra-yı meslek edinmeyi istemeleri üzerine göz
yumulurdu. Fakat Aksaray gibi Müslüman mahallelerinin ortasında, herkesin gözü
önünde ve bilgisi dahilinde Müslüman kadınları çalıştıran, dönemin seçkin kişilerini
müşteri olarak kabul eden, gizli veya devletçe ruhsat verilmiş Müslim ya da gayri
Müslim umumhaneleri vardı. Bu işler sözde Müslüman kadınların sıkı bir denetim ve
örtünmeye tabii tutulduğu bir dönemde gerçekleşti" (Yetkin, 2011).
Müslümanlığın etkisiyle Osmanlı toplumunda fuhuş hoş karşılanmamış,
ancak fahişelere çok sert cezalar da verilmemiştir. Ancak, fuhşun çok yayıldığı
zamanlarda "daha şedit cezalandırma yöntemleri" uygulanmış, özellikle III. Selim
son derece sıra dışı ve oldukça sert tedbirler almıştır. Tutuklanan fahişelerden beşinin
asılarak idam edilmesi bu tedbirlerin en acımasız olanıdır (Kırlı, 2010). Fuhuş yaptığı
belirlenenlere Osmanlı yönetiminin verdiği cezaların en yaygını ise İstanbul dışına
sürgündür. Fuhuş yapanların Kıbrıs'a sürülüyor olması ise bizim için ayrıca ilgi
çekicidir (Köse, 2007). 19. yüzyılın sonlarına doğru ise, Avrupa'da başlayan resmi
kurumlar tarafından genelevlerin ruhsatlandırılması uygulamasına İstanbul'da da
geçilmiştir (İncesu, 2007).
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Wells'ten (1982) edinilen bilgilere göre XX. yüzyılın ortalarına gelindiğinde,
dünyada, kadını bir eve kapatmayı ve vesikaya bağlamayı kaldırmak için gereken
düzenlemeleri yapmak amacını güden tezler ortaya atılmış, özgür fuhuş yapma
anlayışı gündeme gelmiştir.

Rusya, ABD, İskandinav ülkeleri ve Çin gibi fuhşu

yasaklayan ülkelerde, fuhuş sorunu yine de gizli bir şekilde varlığını sürdürmüştür.
Diğer taraftan

Türkiye, Arjantin,

Kolombia,

Güney Kore vs. fuhşu yasal

düzenlemeyle kabul eden ülkeler de vardır (akt. Özerdoğan, Sayıner, Köşgeroğlu ve
Örsal, 1995).

2.2. Benlik Kavramı
2.2.1. Benlik
Çalışmanın bu aşamasında ise konunun önemli bir parçası olan "benlik"
kavramına açıklık getirilecektir. Akyüz'ün

verdiği genel tanımlamada benlik;

· "Kişinin kendisini başka herkesten ve her şeyden ayrı hissetmesi, bunun bilincinde
olması, kendiyle ilgili kanaatlerinin toplamı demektir." şeklinde belirtilmiştir
(Akyüz, 2010).
Başka bir kaynakta bu tanımlamaların açılımı şu güzel örnekle verilmektedir:
"Benlik kavramı, bireyin kendine ilişkin bilinçli algılarından oluşmaktadır. Benlik
kavramımız, diğer insanlarla etkileşimde bulunduğumuzda bize ait olan ile bizim
dışımızda kalanı ayırt eden bir alan gibidir. 'Ben çok çalışkanım', 'ben iyi bir
insanım',

'ben

işimi seviyorum',

'ben

gürültüden

hoşlanmam'

dediğimizde

kendimizi, içinde bulunduğumuz toplumun veya grubun içinde konumlandırmış
oluruz." (Özen ve GUlaçtı, 2010).
Ildız ise benliğe: "Bir kimsenin benlik kavramı, daha çok başkalarının onun
hakkındaki görüşlerini yansıtır. Kişi diğerleri tarafından nasıl algılandığına bağlı
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olarak bir tasarım geliştirir. İnsan kendini değerlendirirken sosyal çevreden edindiği
normları kullanır." şeklinde tanımlama getirmiştir (Ildız, 2014 ).
Bir başka açıklamada ise benlik "kavramsal ben" olarak nitelendirilmiştir.
Diğer araştırmalar gibi benliğin doğumdan itibaren gerçekleşen yaşantılara bağlı
olarak geliştiğini belirten araştırmada; "Benlik kavramı kişinin kendisi ile ilgili
algıların, yüklemelerin, geçmiş yaşantıların, amaçlarının ve sosyal rollerinin zihinde
temsil

edilişi,

kavramsal

ben

olarak

odaklaşmasıdır."

değerlendirilmesinde

bulunulmuştur (Parmaksız ve Avşaroğlu, 2012).
Bu tanımlar ve açıklamalardan da anlaşılabileceği üzere benlik bir bireyin
kendini tanıması ve toplumun gözüyle- görebilmesi anlamına gelmekte, bu da
bireylerin psikolojisini derinden etkileyen bir algı olmaktadır.
Benliğin bilimsel sahadaki varlığı bu kavramı ilk olarak sistemli bir şekilde
ele alan psikolog James'le

görülmüştür.

William James "ThePrinciples

of

Psychology" (1952/1891) adlı eserinde benliğin özneyi yani kişinin kendisini
ilgilendiren "bilen benlik (self as knower)" ve nesneyi yani kişiyi dıştan inceleyeni
ilgilendiren "bilinen benlik (self as known)" olarak iki boyutta düşünülmesi
gerektiğini, bilimin konusunun ise bilinen benlik olmasının zorunlu olduğunu
belirtmektedir. James ayrıca benliği, maddi benlik, sosyal benlik, manevi benlik ve
saf benlik olarak gruplandırmiştır.

En geniş tanımını

ise "kişinin kendine

söyleyebileceği her şeyin toplamı" olarak yapmıştır (akt. Yiğit, 201O).
Freud'un
bulunmuştur.

psikanaliz

Freud,

kuramı

da

"id-ego-süperego"

"benlik"
olarak

kavramına
sınıflandırdığı

büyük
psişik

katkıda
aygıtı

kapsamında benliği kişiliğin büyük ölçüde bilinçli yanı olan "ego" kavramıyla
açıklamıştır. Yani "benlik" kavramı yerine "ego" kavramını kullanmıştır (Bacanlı,
2004).

21
Tüm bu açıklamalar ışığında meydana gelebilecek bir yanlış algılamayı
ortadan kaldırmak yerinde olacaktır. Cüceloğlu'nun da dikkat çektiği üzere "Benlik
bilinci her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Yetenekli olduğu halde bir insan kendini
yeteneksiz görebilir veya yeteneksiz bir kişi ise, kendini yetenekli zannedebilir.
Benlik bilinci bizim kendimizi nasıl gördüğümüzü ifade eder." Yani kişinin kendi
konumunu ve karakterini toplumun gözüyle doğru bir şeklide görebilmesi her zaman
mümkün olmayabilmektedir. Olumlu bir benlik bilinci geliştirebilmek için koşulsuz
sevgi içinde yetişmek gerekir. Diğer taraftan başta Rogers'in de belirttiği üzere
kişinin olumlu bir benlik geliştirebilmesinin

yolu koşulsuz sevgi ve saygı

görmesinden geçmektedir. Koşullu sevgi ise bunun tam aksine olumsuz benlik bilinci
gelişmesine neden olmaktadır. Benlik bilinci ile davranışı arasındaki fark kaygıya ve
uyumsuzluğa yol açar (akt. Cüceloğlu, 2007).
Benliğe bir de Adler'in zihin süzgecinden geçerek bakmak yerinde olacaktır.
Adler'e göre benlik yorumlama ve karar yeteneğine sahip bir sistemdir. İnsan kendi
kişiliğini yaşantı ve kalıtım malzemelerini kullanarak kendisi yapılandırır. Birey
sürekli tatmin sağlayacak yaşantı aramakta ve kendisine, diğer insanlara ve topluma
karşı öznel tutumlar geliştirmektedir. Bu yaratıcı benlik sayesinde birey kendi
benzersiz kişiliğini oluşturur (akt. Akyüz, 2010).
Benliği

dış

dünyadan

gelen

bilgileri

düzene

sokma,

algılananları

değerlendirme, uyum sağlayıcı davranışları yönetme gibi birçok görevi yerme
getiren, sosyal etkileşimle gelişen, işlevleri çok önemli bir ruhsal yapı olarak
nitelendiren Erikson "Benlik bilinci zayıf olan bireyler güvensiz ilişkiler kurmaya
eğilimlidir." diyerek bu önemi vurgulamıştır (akt. Akyüz, 2010).
Lawrence da benlik kavramına dair benzer açıklamalar getirerek bu kavramı
"Bireyin zihinsel ve fiziksel özelliklerinin toplamı ve bireyin sahip olduğu bütün bu

,ı
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özellikler ilişkin kendini değerlendirmesi" şeklinde tanımlamıştır. Diğer taraftan
Strang ise dört temel benlik kavramı üzerinde durmuştur. Bunlar, bireyin benlik
değeri, rolleri ve yeteneklerinin ifadesi olarak "kültürel benlik kavramı", başarı,
başarısızlık gibi durumsal faktörlere göre değişen "değişken benlik kavramı", başka
insanlar tarafından kabul görmesi ve bireyin sosyal yeterliliğini gösteren "sosyal
benlik kavramı" ve bireyin olmak istediği benlik yapısını ifade eden "ideal benlik
kavramı" şeklinde sıralanmaktadır (akt. Kaya, 2011).
Başlığın bu kısmına kadar araştırmacıların

"benlik" kavramıyla

ilgili

neredeyse aynı düşüncede buluştuğu dikkat çekmektedir. Bu ortak düşünce ise
Hiçdurmaz ve Öz'ün -de (2011) belirttiği üzere "Benlik, tüm insanların gelişimsel
süreçleri içinde ebeveynleri ve diğer insanlarla etkileşim ve deneyimlerinin bir
sonucu olarak geliştirdiği örgütlenmiş bir düşünce, duygu ve davranış ağıdır"
şeklindedir.
Benlik oluşumu ve aile arasındaki sıkı ilişkiyi en ayrıntılı şekilde ortaya
koyan ise; "Bebekler büyüyüp geliştikçe çevresi genişler ve çevresi ile olan ilişkileri
de çeşitlenir ve zenginleşir. Ayırt etme ve genellemelerde bulunma ve daha fazla
ayrıntıya inme gibi özellikler edinir ve kendine ait ben kavramı gelişir."
açıklamasıdır (Karaboğa, 2011). Benliğin çevreyle ilişkisi o kadar bir güçlüdür ki bir
birey kendini diğerlerinden ayırmaya başladığı andan itibaren . bile başkaları
tarafından alacağı yargılara dikkat etmektedir (Otrar ve Demirbilek, 2013).
Benliğin bireylere katkısı ve görevleriyle ile ilgili ise Aslan bir takım
değerlendirmeler yapmıştır. "Gerçeği tanımak ve uyum sağlamak; çevreden gelen
uyarıcıları

algılamak,

seçmek,

saklamak, anımsamak,

düşünmek;

kavramları

değerlendirmek; karşılaşılan engellere çözüm yolu bulmak; geleceğe ilişkin tasarılar
yapmak, savunmak düzenekleri geliştirmek" şeklinde bir dizi benlik görevini dile
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getiren Aslan bu kavramın insan zihni ve psikolojisi hususunda önemine ilişkin bir
açıklama getirmiştir (Aslan, 1992).
Benliğin bireye katkısı ve önemine ilişkin yapılan bir değerlendirme de
olumsuz benlik geliştiren, yani özgüvensiz olan öğrencilerin akademik sahada
başarısız olabileceğine ilişkindir (Kaptan ve Korkmaz, 2002). Bir insan hayatı
boyunca sahip olduğu benlik çerçevesinde kendini tanımaya, bulmaya, geliştirmeye
ve en nihayetinde gerçekleştirmeye çalışır (Öksüz ve Ayvalı, 2012). Tüm bu çaba
benliğin, bireyin sosyal ve psikolojik durumuna sağladığı tüm bu katkılardan
dolayıdır.

2.2.2. Benlik Algısı (Saygısı)
Benlik

algısı

(saygısı)

kavramı

birçok

kaynakta

değişik biçimlerde

tanımlanmıştır. Bunlar içinde en kapsamlı tanımlamayı ortaya koyan araştırmalardan
biri budur: "Benlik saygısı en genel anlamıyla, bireyin kendisi hakkında değerli ve
önemli olmakla ilgili duyumu ya da kişinin kendisini sevmesi, ödüllendirmesi takdir
etmesi, onaylaması, değerli bulması ile ilgili bir kavramdır. Benlik saygısı benliğin
duygusal boyutu olarak tanımlanmaktadır. Bireyin kim olduğu ile ilgili belirli
fikirlerin yanı sıra belirli duygulara da sahip olduğu vurgulanmakta ve benlik saygısı,
bireyin benliği beğenme ve değerli bulma derecesi olarak belirtilmektedir." (Oktan
ve Şahin, 2010). Toçooğlu (2007), benlik saygını tanımlamak için en yalın ifadeyle
"Benlik saygısı benliğin kabulünü kapsar." demiştir.
Benlik saygısının tüm sosyal etkileşimlerin önemli göstergesi olduğunu
belirten Karataş (2014) ise bu açıklamaları destekleyecek şekilde bu kavramın
kişinin benlik değerini, kendine güvenmesini ve kendini kabulünü ifade ettiğini
söylemiştir.

Benlik algısı sistemini "benlik durumu", "benlik tasarımı" gibi
bağdaştıran Bayat, tüm bu tanımlamalardan farklı olarak benlik saygısının g
deneyimlerden, o andaki yaşantılardan ve gelecekteki beklentilerden oluştuğunu
belirtmiştir (Bayat, 2003).
Benlik saygısının erken yaşlarda ortaya çıkıp yaş ile birlikte değişen bir
yapıya sahip olduğunu belirten bir kaynak bu durumu şöyle ömeklemiştir: "İki
yaşındaki çocuk yap-boz oyununu tamamladıktan sonra annesine; "Bak anne yaptım"
şeklinde ifade ile başarısını gösterir veya başardığında gülümser veya başarısız
olduğunda memnuniyetsizliğini ifade eder." (Aksoy ve Dilek, 2013). Yaş ilerledikçe
değişebilen benlik algısının bu durumuyla ilgili sadece aile ilişkileri değil arkadaş
ilişkileri de önemlidir (Çevik ve Atıcı, 2009).
Benlik saygısı kapsamına kuramsal çerçevede tanım getiren kaynaklara
değinmek de yerinde olacaktır. Bu kapsamda Erik Erikson benlik algısını "sosyal
alanda egemenlik kurmak ve kimliğe sahip olmaya çalışma" olarak tanımlamıştır
(akt. Şahin, 2015). Psikanalitik kurama göre ise, benlik saygısının gelişimi, benlik
kavramında olduğu gibi, süper ego gelişimi ile yakından ilgilidir. Bireyin iç
dünyasını dış dünyayla buluşturan süper ego devreye girdiği anda, kişi çevre ve
toplum tarafından nasıl algılandığı konusuna da kafa yormaya başlamaktadır (Yiğit,
2010).
Adler (2003)'e göre ise benlik saygısı aşağılık duygusundan üstünlük
duygusuna geçişi temsil etmektedir. Ona göre benlik saygısının gelişiminde, fiziksel
kusurlar, hastalıklar, aile yaşantısı ve hatta doğum sırası, sosyal ilişkilerdeki
dışlanma durumu gibi olaylar etkilidir (Yıldız, Dilmaç ve Deniz, 2013). Rogers
(1951)' a göre ise birey ne yaparsa yapsın, nasıl fiziksel özelliklere sahip olursa

"'·
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olsun sevgi ve saygı görürse sağlıklı bir benlik saygısı geliştirecektir. Bireyin benlik
saygısını olumsuz geliştiren etken ise koşullu sevgidir (akt. Aktuğ, 2006).
Benlik saygısının çevresel etkenlerle olan ilişkisi nedeniyle kültürden kültüre
farklılık gösterebildiği de bilinmektedir (Kağıtçıbaşı, 2006). Ayrıca Piji Küçük
(201 1 ), benlik algısının yükselmesinde ya da düşmesinde sosyal etkenlerin yanında
kişinin yeteneklerinin de etkili olduğuna dikkat çekmiştir.

·

Tüm bunların yanında benlik saygısının iki zıt durumu vardır. Kişi kendini
değerlendirmede olumlu bir tutum içindeyse benlik saygısı yüksek, olumsuz bir
tutum içindeyse benlik saygısı düşüktür (Şahin ve Gizir, 2014).
Benlik saygısının yüksek ya da düşük olmasına yeterli bir açıklama getiren
isimlerin başında Rosenberg gelmektedir. Rosenberg'e göre yüksek benlik saygısına
sahip kişiler kendine saygısı olan, kendisini değerli bir birey olarak düşünen, kendi
özelliklerinden hoşnut ve eksikliklerinin farkında olan kişilerdir. Düşük benlik
saygısına sahip kişiler ise kendisine yeterince saygı duymayan, kendisini değersiz
gören, yetersiz kişilerdir (akt. Yılmazı ve Duy, 2013).
Benlik saygısı yüksek olan kişilerin sosyal ilişkilerinin daha iyi olduğu
bilinmekle birlikte fiziksel sağlıklarının da daha iyi durumda olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca

benlik

saygısına sahip olan bireyler

iş yaşamlarında

daha başarılı

olmaktadırlar (Kalkan, Şahin, Toraman ve Turkan, 2010).
Benlik saygısının önemine ilişkin yukarıdaki

açıklamaları destekleyen

değerlendirmelerde bulunan bir kaynakta bu kavramın duygusal, zihinsel, toplumsal
ve bedensel öğeleri bulunduğu belirtilmiştir. Tüm bu ögelerin ise bireyin "kendini
değerli hissetme, yeteneklerini ortaya koyabilme, başarma, toplum içinde beğenilir
olma, kabul görme, sevilme, kendi bedensel özelliklerini kabul ve benimseme"
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özelliklerine bağlı olduğunu vurgulamıştır (Özcan, Subaşı, Budak, Çelik, Gürel ve
Yıldız, 2013).
Benzer olumlu etkileri dile getiren bir kaynakta ise olayın zıt yüzüne de
açıklık getirilerek benlik saygısının düşük olduğu durumlarda bireyin kendini küçük
· ve değersiz görmesi, sosyal ortamlarda yetersizlik yaşaması gibi olumsuzluklara
maruz kaldığı açıklanmıştır (Doğan ve Eryılmaz, 2013). Özdemir ise benlik
saygısının yüksekliğini "Eyleme geçme kararını alabilme, kararlı olma, hedefe
odaklanma, başarısızlıkların ardından mücadeleye devam etme" benlik saygısının
düşüklüğünü ise "sosyal etkileşim içerisinde olmama"ya bağlamıştır (Özdemir,
2014).

2.3. Geleceğe Yönelik Kaygılar (Kaygı Kavramı)
Kişilerin psiko-sosyal beklentileriyle ilişkili olduğunu söyleyebileceğimiz
"geleceğe yönelik kaygı" kavramının, psikolojik olgu olarak gözlenmesi ve
ölçülmesi zordur. Yine de gelecek kaygısının sosyal yaşamdaki yeri ve önemi
yadsınamamaktadır. Çünkü bireyler hangi konuda olursa olsun karar verme süreci
içindeyse sadece geçmiş ve o an değil gelecekle ilgili olası durumları da dikkate
almaktadır. Üstelik bu kararların alınmasında en kısa ve en kestirme yolların da çoğu
zaman cazip görüldüğü bilinmektedir. Mesela kısa yoldan para kazanabilmek için
toplum tarafından takdir edilmeyen bir meslekte çalışmak bu cazibenin göstergesidir
ki fuhuş da bu gibi durumların kapsamında düşünülmektedir (Kuı;utkan, 2003).
Böylesine kapsamlı bir kavramı (gelecek kaygısı) çeşitli alt başlıklara
ayırarak incelemek gerekmektedir.

Konuya içeriğin temelini kapsayan "kaygı"

kavramına açıklık getirerek başlamak yerinde olacaktır.
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2.3.1. Kaygı
En genel anlamıyla kaygı (anksiyete) kelimesi; Eski Yunancadaki "anxietas"
kökünden gelmekte ve "endişe, korku, merak" anlamlarını karşılamaktadır. Karakaş'a
(2013) göre Kaygı, "Kişinin bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı, bedensel,
duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren aşırı uyarılmışlık durumudur."
"Kaygı" kavramına kuramsal çerçevede bakıldığında bu kavramın yine psikoloji
sahasındaki diğer birçok kavramlar gibi "Psikanalizm'' kuramı çerçevesinde ortaya
atıldığı görülmektedir. Kaygı kavramını ilk olarak ele aldığı bilinen Psikanalizmin
kurucusu Freud bireylerin ilk kaygısını, bir anda çeşitli uyaranlara maruz kaldığı için,
doğum anı sırasında yaşadığını ve bu durumun yıldan yıla süregelen yaşantıları
içerisinde gelişecek diğer kaygılara öncülük ettiğini belirtmektedir (Manav, 2011).
Kaygı kavramını varoluşçuluğa kazandıran kişi ise filozof Kierkegaard olarak
bilinmektedir. Kierkegaard kaygının tanımlamasını yaparken "korku" kavramıyla
olan.ilişkisine değinmektedir. "Kaygı" ve "korku" kavramını birbirinden ayıran tek
özellik ise "korkıı'lnun bir nesneye bağlı olarak gelişmesine karşın "kaygı"nın
nesnesiz olarak üretilen kuruntulu düşüncelerle gelişmesidir ki bu da "akıl dışı
korku" durumu olarak düşünülebilmektedir (Manav, 2011).
Özsarı (2008) Kierkegaard'ın ortaya koyduğu korku" - "kaygı" farkını üç
aşamada değerlendirmiş ve şöyle ömeklendirmiştir: "Arıdan korkan biri, korktuğu
şeyin kaynağını bilir ve korkusunun arılardan kaynaklandığının farkındadır. Birinci
fark, korkuların kaynağı genellikle belli, kaygıların kaynağı ise daha belirsizdir.
İkinci fark korku, kaygıdan daha şiddetlidir. Üçüncü fark ise korku daha kısa süreli,
kaygı ise daha uzun sürelidir. Kaygı aslında kişiye rahatsızlık veren olayın
kendisinden değil, kişinin o olaya yüklediği anlamdan kaynaklanır."
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Kaygının temelini atan tüm bu açıklamaların ışığında bu kavram günümüze
strese karşı geliştirilen yaygın bir tepki olarak korkunun ve endişenin ileri derecesi
şeklinde kabul edilmektedir
varoluşundan

(Yazıcı, Okcu ve Sözbilir, 2015). İnsanoğlunun

itibaren "kaygı" durumunu

hissettiğini belirten kaynaklar ilkel

dönemlerde bu durumun bireyin çevresinden gelebilecek tehlikeye karşı korunma
içgüdüsünden oluştuğunu belirtirken günümüzde ise bunun kendilik değerine yönelik
tehditler, grup ve toplum dışına itilme, rekabet gücünden yoksun bırakma gibi
tehditlerle yer değiştiğini bildirmektedir (Tekin, 2015).
Kaygı verici ögeleri kültüre bağlayan Cüceloğlu (1998) ise bu durumun
oluşumuyla ilgilijiört temele dayalı genellemelere varmıştır. Cüceloğlu'na (1998)
göre bu dört temel: Var olan çevrenin ortadan kalktığı durumları kapsayan "desteğin
. çekilmesi", kötü sonuca odaklanmayı kapsayan "olumsuz bir sonucu beklemek",
İnanılan fikirle, yapılan davranış arasında bir çelişkinin olası durumunu kapsayan "iç
çelişki" ve gelecekte ne olacağını kestirememeyi kapsayan "belirsizlik" şeklinde
sıralanmaktadır (akt. Koyuncu, 2015).
Yine yapılan araştırmalar sonucunda gün içinde istisnasız her kişinin çeşitli
kaygı durumları yaşadığı ortaya konmuş ve önemli olanın kaygı duyup duymamak
değil,

bu

durumun

gün içine

ne derece

yaşanıp

yaşanmadığının

olduğu

vurgulanmıştır. Bu tespite göre kaygı bireyin günlük yaşamının merkezi durumunu
alır ve birey kaygı

üzerinde

odaklaşırsa,

o zaman

davranış bozuklukları

geliştirebilmektedir (Çapkın, 2011).

2.3.2. Mesleki Geleceğe Kaygı (Mesleki Kaygı)
Mesleki kaygılar en genler ifadesiyle; bireyin gelecekte ne iş yapacağını, nasıl
bir

kariyere

sahip

olacağını,

hangi

meslekte

çalışacağını

bilememesiyle
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açıklanmaktadır

(Kaya ve Büyükkasap, 2005).

Bu tür kaygıların yoğun yaşandığı

dönemlerin başı lise yıllarına rast gelmektedir. Özellikle üniversite sınavları,
öğrencilerinin, meslek edinme ve geleceklerini belirleme amacıyla baş etmek
zorunda· kaldıkları bir belirsizlik ve anksiyete dönemi olarak değerlendirilmektedir.
Üniversite sınavı kaygısı öğrencinin sahip olduğu ilgi ve yeteneği ortaya koymasında
_ sıkıntı yaratmakta,

hatta kimi zaman öğrenimini

yarıda bırakmasına

sebep

olmaktadır. Bunların neticesinde ise öğrencilerin geleceğe yönelik hedef ve mesleki
kararlarını olumsuz yönde etkilemektedir (Karakaş, 2013).
Zunker'a (2012) göre bireylerin yüksek kaygı düzeyine sahip olmaları;
beraberinde olumsuz iç konuşmaları, yanlış inanışları getirerek mesleki kariyer
belirlemelerine

dair olumsuz bir süreç geçirmelerine

sebep olmaktadır (akt.

Koyuncu, 2015).
Mesleki kaygıların en yoğun yaşandığı dönem ise kişinin artık hayata
atılmaya hazırlandığı, yani çoğunlukla üniversite mezuniyetinin yaşandığı dönem
olarak dikkat çekmektedir. Mezuniyetle başlaması muhtemel işsizlik kaygısı ya da
uygun işi bulabilme kaygısı yeni mezunların yoğun yaşadığı durumlardır. Bunu
yaptıkları kapsamlı bir çalışmayla ortaya koyan (Kaya ve Büyükkasap, 2005),
öğretmen adaylarının mezuniyetle başlayabilecek işsizlik kaygısını yaşadıklarını
belirlemişlerdir. Tüm bunlarla birlikte yapılan araştırmalar üniversite döneminin
başlıca üç sıkıntısının öğrencilerin gelecekteki kariyeri, mezun olunca ne olacaklarını
bilememe ve mesleki kaygılarına dayandığını ortaya koymaktadır (akt. Doğan ve
Çoban, 2009).
Mesleki kaygı durumunun yoğun yaşandığı üniversite döneminde yapılan
araştırmalar, mesleki ve kariyer kaygıların yanında okuma sürecine dair duyulan
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kaygılara da dikkat çekmiş ve dersleri başarıyla tamamlayabilme, sınıf geçme, sosyal
ortama uyum sağlayabilme gibi kaygılara da değinmişlerdir (Tekin Yılmaz, 2015).
Çalışmada ise tüm bu kaygıların ötesinde bir mesleki kaygı sorgulaması
yapılacaktır. Beraberinde sosyal dışlanmışlık ile birlikte birtakım hastalıkları da
getirebilen-fuhuş

sektörünün hayat kadınlarında yaratabileceği mesleki kaygıların

neler olabileceği sorgulanacak ve bulgular paylaşılacaktır.

2.3.3.Aileye Dair Kaygı
"Kaygı" kapsamında ele alınan bir diğer alt başlık ise aileye dairdir. Konunun
kaygı boyutunu irdelemeye başlamadan önce ailenin tanımına değinmek yerinde
olacaktır. Dıştan bir göz olarak bakıldığında aile; "Kan bağlılığı, evlilik ve diğer
yasal yollardan, aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve çoğunlukla aynı evde
yaşayan bireylerden oluşan; bireylerin cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik
ihtiyaçlarının

karşılandığı,

topluma

uyum

ve

katılımlarının

sağlandığı

ve

düzenlendiği temel bir birimdir." (Nazlı, 2001).
Aile, daha içe dönük tanımıyla ise; "İçinde insan türünün belli bir biçimde
üretildiği, topluma hazırlanma sürecinin belli bir ölçüde ilk ve etkili biçimde cereyan
ettiği, cinsel ilişkilerin belli bir biçimde düzenlendiği, eşler ve anne babalarla· (ailenin
biçimine göre başka yakınlar) arasında belli bir ölçüde içten, sıcak, güven verici,
ilişkilerin kurulduğu, yine içinde bulunulan toplumsal düzene göre etkileşimlerin az
ya da çok bir ölçüde yer aldığı bir toplumsal kurumdur." şeklinde değerlendirilmiştir
(Kahraman, 201 1 ).
Tanımlardan da anlaşılabileceği üzere aile, bireyin fiziksel, sosyal, psikolojik
kısacası her yönüyle yaşamın temellerini attığı, toplumun en küçük grubudur. Bu
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nedenle ailenin kişi üzerinde yarattığı olumlu ya da olumsuz etkiler büyük önem arz
etmektedir.
Kültür birikimini bireylere aktarma konusunda ailenin üstlendiği görev aile kültür ilişkisinin önemini ortaya koyan diğer bir gerçektir. Önce sağlıklı bireyler,
sonrasında da sağlıklı toplumlar oluşturabilmek için ebeveynlerin üstleneceği roller
büyüktür (Büyükkaragöz, 1990). Ebeveynlerin üstlendiği çocuk doğurma, büyütme
ve sosyalleştirme gibi roller; çocukları yaşama, birer eş ya da ebeveyn gibi çeşitli
rolleri üstlenmeye, derin ve doyurucu · duygular yaşadığı sağlıklı bir ortama
hazırlamaktadır (Erkan ve Özabacı, 2014).
Çağın en büyük ihtiyacı kendine güvenen, bağımsız davranabilen, yaratıcı,
atılgan, araştırıcı, uyumlu ve kaygı yaratıcı durumları denetleyebilen kişilerdir. Bu
kişilerin yetişebilmesinde ebeveynlere yadsınamaz görevler düşmektedir (Aral ve
Başar, 1989).
Sağlıklı aile yapısının önemine değinmenin ardından, fuhşun bu yapıya
verebileceği zararlardan duyulan kaygılara da değinmek gerekecektir. Zekiye
Demir'e göre aileyi tehdit eden en büyük tehlikelerin başında fuhuş gelmektedir.
Dolayısıyla

fuhşun

yaygın

olduğu

toplumlarda

aile

kurumunu

korumak

zorlaşmaktadır (akt. Mişe, 2015). Fuhşun bilinen bu olumsuz yönü dolayısıyla bu
çalışmada konsomatrislerin gelecekte aile kurabilmeye ya da mevcut aileleri
tarafından kabul görebilmeye, sağlıklı çocuklar yetiştirebilmeye, aile bireylerine
'

hastalık taşımaya dair kaygı duyup duymadıkları da sorgulanacaktır.

2.3.4. Sosyal Kaygı
Bireylerin yaşadıkları kaygılar kapsamındaki bir alt başlık da "sosyal
kaygı"dır. Sosyal kaygı Antony ve Swinson (2000) tarafından, "Başkaları tarafından
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olumsuz yargılanacağına, kötü bir izlenim bırakacağına ve başkalarının karşısında
aptal gibi görüneceğine ya da utanç duyacak biçimde davranacağına ilişkin korku
duyma nedeniyle bireyin sosyal durumlarda rahatsızlık duyma ya da gerginlik y
aşama eğilimidir." şeklinde tanımlanmaktadır (akt. Gümüş, 2006).
Kavrama tanımlama getiren diğer kaynaklar da bu tanımla tutarlılık
göstermektedir.

Mesela Eriş ve İkiz'in (2013) tanımlaması;

"Kişinin farklı

durumlarda duruma uygun olmayan biçimde davranacağı, kötü bir duruma düşeceği,
olumsuz bir izlenim bırakacağı ve başkaları tarafından olumsuz bir biçimde (aptal,
zavallı,

beceriksiz,

yetersiz vs.) değerlendirileceği

beklentisiyle yaşadığı bir

rahatsızlık ve gerilim durumu" şeklindedir. Psikanalitik yaklaşıma göre sosyal kaygı
bilinçdışı arzu ve fantezilere karşı gelişen savunma mekanizması neticesinde ortaya
çıkmaktadır (Öztürk, 2014).
Karacan,

Şenol

ve

Şener'e

(1996)

göre,

kişinin

kendini

kaygılı

hissedebilmesinin birçok nedeni vardır. Sosyal kaygı, toplum içinde konuşma, yemek
yeme, birileriyle tanıştırılma gibi sosyal ortamlardan kaçınma biçiminde meydana
gelmektedir. Kişi böyle ortamlarda, başkaları tarafından titizlikle izlenip incelendiği
duygusuna kapılmaktadır (akt. Erkan, 2002).
Yapılan bir araştırmada ise sosyal kaygının meydana gelme sebebinin
bireylerin' tanıdıkları kişilerle değil tanımadıkları kişilerle ilişkili olduğu ortaya
koymuştur. Özellikle de faklı cinsiyet ve konumdakilerle aynı ortamda bulunmanın
bu durumu yarattığı belirtilmiştir (Şahin, 2015).
Sosyal kaygının ortaya çıkış yaşı ise ergenliğin başı, 13- 14 yaş civarı olarak
ortak bir görüşe bağlanmıştır. Sosyal ilişkilerin birey için ön plana çıktığı bu
dönemde meydana gelen sosyal kaygı ergenlerin geleceklerine dair birçok sıkıntıyı
beraberinde getirmektedir. Özgüven eksikliği, düşük benlik saygısı gibi durumlar
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yaşayabilen ergen akademik başarı, sosyal ve romantik ilişkiler, meslek seçimi vs.
kritik konularda olumsuz yönde etkilenmektedir (Bal ve Öner, 2014).
Bu kritik saflıaya ayrıca açıklama getiren Erikson'a (1950) göre; "Genç
yetişkinlik

döneminde

kimlik

arayışından

çıkan

genç,

kendi

kimliğini

başkalarınınkiyle kaynaştırmaya istekli ve gönüllü olur, yakınlık kurmaya hazırdır.
Ancak genç sosyal kaygılı (socialanxiousness) ise, bu evrenin tehlikesi olan yalnız
kalma ile karşı karşıya kalacak ve yakınlık kurmayı sağlayacak ilişkilerden
kaçınmaya çalışacaktır" (akt. Şübaşı, 2007).
Ayrıca Pedersen, Rubenstein&Yarrow (1979) yaptıkları bir çalışmada sosyal
kaygının daha önceki dönemlerine değinerek babası olmayan bebeklerin gelişim
testinden daha düşük puan aldıklarını ve daha az sosyal tepkide bulunduklarını tespit
etmişlerdir (akt. Özdal ve Aral, 2006). Bilişsel yaklaşıma göre ise sosyal kaygının
özünü düşüncenin yanlış yönlendirilmesi oluşturmaktadır. "Yanlış düşünce sonucu
olumsuz davranışlar ve duygusal rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır" (Öztürk 2014).
Bu başlık altında özellikle

Şahin'in (2015) yabancı kişiler ve farklı

konumların görüldüğü ortamlarda sosyal kaygının gelişebildiği tespiti dikkat
çekmiştir. Özellikle bu tespitten hareketle toplum tarafından dışlanıp marjinal bir
konuma itilen hayat kadınlarının sosyal kaygı yaşayıp yaşamadığı sorgulanacaktır.

2.4. Fuhşa Yol Açan Faktörler (Kadını Fuhşa İten Nedenler)
2.4.1. Sosyo-Ekonomik Faktörler
2.4.1.1.Fakirlik (Geçim Sıkıntısı)
Yapılan araştırmalarda yoksulluk, fuhşa yol açan başlıca sebeplerden biri
olarak düşünülmektedir. Bu çalışma dahilinde de konunun bu yönüne değinilecektir.
Yoksulluğun fuhşun başlamasına etkisine değinmeden önce bu kavrama bir
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tanımlama getirmek yerinde olacaktır. Yapılan bir çalışmada yoksulluğun bugüne
kadar süregelen
'eğitimsizliktir',

birçok tanımı
'barınacak

şöyle harmanlanmıştır:

bir evinin olmamasıdır',

"Yoksulluk

'açlıktır',

'hasta olmak ve tedavi

olamamaktır', 'hiçbir işinin olmaması ya da iyi bir işe sahip olamamaktır', kirli
suyun sebep olduğu hastalık nedeniyle çocuğunu kaybetmektir." (Gedikoğlu, 2015).
Bu

tanımlardan

da

anlaşılabileceği

üzere

yoksulluk,

yaşama

dair

temel

gereksinimlerin maddi yönden yetersiz kalması durumudur (Kan, 2012).
Yoksu! bir ailede kişi doğumundan itibaren düşük yaşam standartlarıyla
yetinmek durumunda kalmakta ve çoğu zaman bu durum, sonu gelmez bir döngüye
dönüşmektedir. Bu kaçınılmaz döngü sosyo-ekonomik gelişmeyi baltalayan bir
durumdur. Bunun farkına varan bazı bireyler de döngüyü kırmanın yolunu kısa
yoldan para kazanma fikriyle çözme yoluna gitmektedir. İşte fuhuş da yoksulluk
döngüsünde hırpalanmaya son vermenin bu kısa çıkış yollarından biri olabilmektedir
(Kurutkan, 2003). Kısacası yoksulluk, tıpkı fuhşa zemin hazırladığı gibi başka
yolsuzluk ve illegal eylemlere ve suçlara da zemin hazırlayabilmekte bu da hem
yoksullar hem de tüm toplum için tehlike arz etmektedir (Öğülmüş, 2011).
İncesu araştırmasında; Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, artan
yoksulluk düzeyi nedeniyle Doğu Avrupa, Rusya, Doğu Karadeniz ve Orta Asya'daki
birçok kadının, eğitim düzeyleri iyi olmasına rağmen ülkelerinden göç edip fuhşa
başladığını ortaya koymuştur (İncesu, 2007).
Kısacası araştırmalar da ortaya koyuyor ki fuhşun başlıca sebeplerinden biri
yoksulluktur.

Ancak

yoksulluğun

tamamen

ortadan

kalktığı

bir

dünya

varsayıldığında bile fuhşun tamamen ortadan kalkamayacağı teorisini savunan
çalışmalar da vardır. Bu savunmanın arkasında ise fuhşun gerçekleşmesine zemin
hazırlayan başka nedenlerin de yattığı belirtilmektedir (Karhan, 2011).
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2.4.1.2. İşsizlik
Kadınları fuhşa iten nedenlerden biri olarak görülen işsizlik aslında yoksulluk
genel yanıtının yönlerinden sadece bir tanesidir. Ancak yoksul olmasına rağmen kıt
kanaat geçinebileceği bir işe sarılarak fuhuş gibi yollara sapmaktan kurtulan
insanların da varlığı dikkate alındığında işsizliği kısaca da olsa ayrı bir kategoride
değerlendirmek gereği ortaya çıkmaktadır.
İş, çalışan insanın yaşam biçimini, toplum içindeki konumunu belirlerken,
diğer

yandan

insanın kendisi

ve

kendisine

bağımlı

olanların

yaşamlarını

sürdürmeleri, gelişmelerine olanak sağlamaktadır (Yüksel, 2005). İşsizlik sadece
ekonomik olarak değil motivasyon yönünde de insanı olumsuz etkileyebilecek bir
durumdur. Öyle ki bir bireyin üretmeye motive olduğu yetenekli ve istekli bir
döneminde işsiz kalması, onu sadece ekonomik olarak değil sosyal ve moral olarak
da olumsuz etkilemektedir (Yüksel, 2003).
Yapılan bir araştırma kadınların işsizlik ve yoksulluktan erkeklere oranla
daha az olumsuz etkilenmeleri belirterek bunun sebebini ev geçindiren değil, ancak
ev geçimine katkı sağlayan aile üyeleri olmalarına bağlamıştır. Hatta söz konusu
çalışma bu genel algıdan dolayı şirketlerin küçülme yoluna gittiği durumlarda
öncelikli olarak kadınların işten çıkarıldığını belirtmektedir (Kalfa, 2008).
Yine de işsizlik erkek için olduğu kadar kadın için de bireyi yavaş yavaş suça
ve yolsuzluğa itebilecek ekonomik, psikolojik ve sosyal bir etken olarak kabul
edilmektedir ki fuhuş da bu etkenlerden biri olarak sayılmaktadır (Karhan, 2011).

2.4.1.3. Daha İyi Yaşam Vaadi
Yine çıkış noktası büyük oranda yoksulluk olarak kabul edebilecek bu alt
başlık bireyin kalitesiz yaşam standartlarından kurtularak daha iyi şartlarda yaşama

,I
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isteğiyle bağlantılıdır. Hatta kaliteli yaşanı isteği fuhşa başlamada önemli bir etkendir
(Özerdoğan, Sayıner, Köşgeroğlu ve Örsal, 1995).
Özellikle fuhuş sektöründeki işverenler farklı ülkelerdeki daha iyi bir yaşama
ihtiyacı olan kadınlan aracılarla kandırarak fuhuş yaptırmak için kendi ülkelerine göç
ettirmektedir (Bakar, 201O). Sonrasında ise kandırılan bu kadınlar daha iyi bir yaşam
elde etmek şöyle dursun, kendilerini daha da düşük bir yaşanı standardının içinde
bulmaktadır (Dursun, 2011 ).
Ancak bir noktada, daha iyi yaşanı vaadi genel yanıtını, yoksulluk genel
yanıtından ayırmak gerekmektedir. Çünkü gerçek anlanıda yoksul olmadığı halde
paranın cazibesini seven ve gözü çok daha yükseklerde olan kadınların sırf bu
nedenden dolayı fuhuş yaptığı da bilinmektedir.

Özellikle Amerika ve Kıta

Avrupa'sına göçüp fuhşa başlayan kadınların, çoğu zanıan sırf kendi istekleri
doğrultusunda fahişelik yaptığı ve kısa sürede çok büyük paralar kazanıp anıaçlarına
ulaştığı saptanmıştır (Kurutkan, 2003).

2.4.1.4. Eğitimsizlik
Yapılan

araştırmalar

eğitimsizliğin

koymaktadır. Mesela Nilay Oğultürk'ün

fuhşa

neden

olabileceğini

ortaya

1991 yılında yapmış olduğu bir saha

araştırmasında hayat kadınlarının %39,6'sının hiç eğitim görmediği, % 24.8'inin
okuma yazmasının bile olmadığı belirtilmiştir (akt. Kurutkan, 2003).
Çoğu zaman çalışmak zorunda kalıp eğitimsizlik sebebiyle çeşitli mesleklerde
yetersiz görüldüğü için iş bulanıayan kadınlar geçimini sağlamak adına fuhuş yapma
yoluna sürüklenmektedir (Karhan, 2011).
Diğer taraftan bazı kaynaklar eğitimsizliğin bir fuhuş sebebi olabileceği gibi,
eğitimin fuhşun ortadan kaldırılmasında bir faktör olarak kullanılabileceğini öne
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sürmektedir. Çünkü eğitim, bireye sadece ekonomik özgürlük sağlamamakta; onun
kendini

geliştirmesine,

üretici

olmasına,

sorumluluk

duygusu kazanmasına,

toplumsal ve kültürel değerlere sahip olmasına ve insan haklarına saygılı olmasına da
katkı sağlamaktadır (Karhan, 2011).

2.4.2. Sosyo Kültürel ve Psikolojik Faktörler
2.4.2.1. Aile İçi Şiddet (Aile içi-Aile dışı)
Fuhşa yönelmede- önemli bir rol oynayan faktörlerden biri ise aile içi
durumlar olarak belirlenmiştir (Özerdoğan, Sayıner, Köşgeroğlu, Örsal, 1995). Türk
Aile Yapısı Özel İhtisas Komisyonu aileye dair bu detaylı tanımlamayı vermiştir:
"Aile kan bağlılığı, evlilik ve diğer yasal yollardan, aralarında akrabalık ilişkisi
bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan bireylerden oluşan; bireylerin cinsel,
psikolojik

sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı, topluma uyum ve

katılımlarının sağlandığı ve düzenlendiği temel bir birimdir." (Sorakın, 2013).
Yapılan araştırmalara göre aile içi şiddet pek çok karı-koca için özel bir sorun
tipi olarak görülmektedir (Emişçi, 2011). Ancak aile içi şiddete uğrayan bir kişinin
yaşamında, fuhuş da dahil olmak üzere, pek çok olumsuz olayların gelişebileceği bir
gerçektir. Kurutkan (2003) aile içi şiddet kapsamını; "fiziksel şiddet", "psikolojik
şiddet'' ve "cinsel istismar" olmak üzere üç ana başlıkta sınıflandırmıştır: Bu ana
başlıklar etrafında özellikle kadının ve çocuğun şiddet görmesi durumunda meydana
gelebilecek olumsuz durumları aşağıda inceleyeceğiz:
Kadına yönelik şiddetle konuyu açacak olursak; "cinsiyete dayanan, kadını
inciten, onan zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı
bulunan, toplum içerisinde veya özel yaşamında ona baskı uygulaması ve
özgürlüklerinin keyif alarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış" bu tür
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şiddet kapsamına girmektedir (Çakıcı, Çakıcı ve Düşünmez, 2007). Diğer taraftan
dünyada önüne geçilemeyen kadına yönelik şiddet, sadece aile içiyle sınırlı
kalmamakta yakın çevrelerindeki erkekleri tanımadıkları erkekleri ve hatta aile
içindeki kadınları bile kapsamaktadır (Jansen, Üner ve Kardam, 2009).
Aile içinde şiddet genel yanıtı yukarıda da belirttiğimiz üzere sadece kadını
değil çocukları da kapsamaktadır. Yapılan bir anket çalışmasında 5. ve 8. sınıf
öğrencilerin %74'ü

hayatlarında

en azından bir kez fiziksel şiddete maruz

kaldıklarını; %23'ü babalarının, %20'si arkadaşlarının, %16'sı annelerinin ve %14'ü
ise öğretmenlerinin kendilerine fiziksel şiddet uyguladıklarını ifade etmiştir (akt.
Kapcı, 2004).
Diğer taraftan yapılan çalışmalar uzun süre psikolojik ya da fiziksel şiddet
görmüş, cinsel istismara uğramış çocukların fuhşa yönelme konusunda daha büyük
risk grubu oluşturduklarını ortaya· koymuştur. Aile içinde gördüğü istismarlar,
baskılar ya da şiddete dayanamayarak evden kaçan çocuklar zaman zaman fuhuş
batağına sürüklenmekte ve eve dönüş şansını bile yitirmektedir (Çakar ve .Küntay,
2007). Nitekim "TeenageFemaleSexWorkers

in İstanbul MetropolitanArea" isimli

araştırma sonuçlarına göre, fuhuş yapan 31 kız çocuğundan 12' sinin bu sektöre
itilme sebebi aile içinde yaşanılan şiddet nedeniyle evden kaçmalarıdır (Kurutkan,
2003 ). Açıkalın, (2013) kız· çocuklarının yaşadığı cinsel istismar sonrasındaki sürecin
sokakta, hatta fuhuş sektöründe son bulmasının sebebini ise kendilerini çaresiz ve
güçsüz hissetmelerine, suçluluk, utanç, kirli ve değersiz bulmalarına yormaktadır.
Bu başlık altında son olarak özellikle çağı ilgilendiren bir tehlikeye daha
değinilecektir. O da çocukların intemetteki sosyal medya ortamında art niyetli kişiler
(özellikle pedofiller) tarafından kandırılıp cinsel birlikteliğe itilme tehlikesidir. Bu
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tehlike kapsamında çocuklara cinsel içerikli fotoğraf gönderilmesinden buluşma
teklifine kadar varan çeşitli vakalara rastlanmıştır (Çağlar ve Savaşer, 201 O).

2.4.2.2. Boşanmalar
Yapılan araştırmalarda fuhşa yol açan faktörler arasında boşanmaların da rol
oynadığı tespit edilmiştir. Ayşe Yüksel'in bir saha araştırmasına göre, fuhuş yapan
kadınların %79,4'ü boşandıktan sonra bu mesleğe başladıklarını söylemiştir ki bu da
konunun ayrı bir başlıkta değerlendirilmesi adına ciddi bir orandır (akt. Kurutkan,
2003).
Boşanma

çoğu zaman

"evliliklerdeki

aksaklıkların

aşılamaması,

eşler

arasındaki geçimsizliklerin ve sorunların giderilememesi sonucunda gerçekleşir"
tespiti isabetlidir (Keskin, 2013). Her ne sebeple ve suç hangi tarafta olursa olsun
boşanma tarihin bilinen ilk dönemlerindeki varlığından bu yana her çağ ve her
toplumda "istenmeyen bir süreç ve aile gerçeği" şeklinde kabul görmektedir (Aktaş,
2011).
Ancak- özellikle Türkiye gibi toplumlarda boşanmış kadınlar hoş olmayan
ima, tutum ve davranışlarla yüz yüze gelmektedir. Boşanan kadın için en acı
gerçeklerden biri de' "bu kadınların birçoğunun çocuklarına ve kendisine sahip
çıkılmayacağını tahmin ettikleri için, baba evine dötunemeleri, ekonomik sıkıntılara
direnecek fazla bir güçleri ya da çareleri olmayanların

da fuhuş batağına

sürüklenmesidir (Karhan, 2011).
Yani kısacası boşanmadan en fazla zarar görenler, çoğu zaman kadınlar ve
çocuklarıdır.

Özellikle

çalışma

zorunluluğu

bulunan

birçok

kadın

yaşam

mücadelesine düşmekte ve kendi beklentilerini ikinci plana atmaktadır (Aydın,
2009). İş bulmakta sıkıntı yaşayan kadınlar ise fuhuş batağında çırpınmaktadır.
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2.4.2.3. Göç
Göç kavramımın fuhuşla ilişkisi büyüktür. Kimi zaman fuhuş yapabilme
amacıyla göç gerçekleşmekte, kimi zaman da göç kadını fuhşa sürüklemektedir. Göç
en genel tanımıyla; "Kişilerin hayatlarının gelecekteki kısmının tamamını veya bir
kısmını geçirmek üzere tamamen veya geçici bir süre için, bir yerden başka bir yere
yerleşmektir. Kişi veya grupların kalıcı veya belli bir süreyi kapsayan mekan
değişikliğidir." (Demir, 2010). Göç eden kişilerin sosyal ve fiziki olarak yaşadığı
büyük değişim genellikle uyum sorunuyla sonuçlanmaktadır (Tekin Yılmaz, 2005).
Göç ile fuhuş ilişkisi ele alındığında ise Türkiye 'ye gerçekleşen çok sayıdaki
düzensiz göçün akabinde fuhuş sektöründeki yabancı kadınların sayısında artış
gözlemlendiği

belirtilmektedir

(Kurutkan, 2011). Bu açıklamalarla tutarlı bir

araştırma da göç eden bireyler arasında tamamen bağımsız kadınların çokluğunu
ortaya koymaktadır. Mesela emniyet kayıtlarında; Romanya, Bulgaristan dışında
kalan Eski Sovyet ülkelerinden Türkiye'ye göç eden çoğu bireyin bağımsız kadınlar
olduğu tespit edilmiştir (Üstübici, 2011).

2.5. Madde Bağımlılığı
2.5.1. Madde Bağımlılığı İle Fuhuş Arasındaki İlişki
Yapılan çeşitli araştırmalar, madde bağımlılığı ile fuhşun yüksek oranda bir
arada görüldüğünü ortaya koymaktadır (Çakar ve Kayar, 2011). Bu konuya açıklık
getirmek adına Odabaşı tarafından yürütülen bir araştırmadaki bilimsel istatistiklere
değinmek yerine olacaktır. Bu araştırmaya göre fuhuş yapan kadınların %28,9'unun
16-20 yıldır, %23,1 'inin 11-15 yıldır, %23,1 'inin ise 6-10 yıldır sigara içtikleri
saptanmıştır. Aynı araştırmada alkol kullanımı %55,1 çıkmıştır. Kadınların %15,9'u
haftada 1-2 gün, %5,1 her gün alkol kullandıklarını söylemiştir. Madde kullanımı ile
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ilgili çıkan "evet" yanıtı ise %2,8'dir. Bunun %1,4'ü uyutucu-uyuşturucu-uyarıcı
hap, %1,4'ü ise esrar kullandıklarını dile getirmiştir (Çokar ve Kayar, 2011). Bu
araştırmadan da anlaşılabileceği üzere fuhuş yapan kadınlarda özellikle alkol
kullanımı dikkat çekici boyuttadır.
Diğer taraftan fuhuş yapan kadınların madde kullanma sebebine dair yapılan
araştırmalar aynı iki neden üzerine odaklanmıştır. Bu nedenlerin biri kadınların
madde bağımlılığı nedeniyle fuhşa sürüklenmeleri, diğeri de fuhuş nedeniyle madde
bağımlısı olmaları şeklindedir (Kulaksızoğlu, 2006).
Fuhuş ile birlikte madde bağımlılığının en acı neticelerinden birisi hayat
kadınlarının kesici ve delici aletlerle kendilerine zarar vermeleridir. Çünkü yapmakta
oldukları işe karşı duyulan suçluluk, utanç, öfke, üzüntü duyguları; onları kendi
bedenlerinden öç almaya yönlendirmektedir (Küntay ve Çokar, 2007).

2.5.1.1. Alkol
Hayat kadınlarının en çok bel bağladığı madde kullanımı olarak kabul
edebilecek alkole bir tanımlama getirmek yerinde olacaktır. Kulaksızoğlu'nun (2006)
verdiği ayrıntılı tanım ve açıklamaya göre alkol; "Merkezi sinir sisteminin
çalışmasını yavaşlatan yatıştırıcılar grubudur. Alkol sigaradan sonra en yaygın
biçimde kullanılan, fiziksel ve ruhsal bağımlılık yapan keyif verici bir maddedir."
Keşfi M.Ö. 3000-4000 yıllarına kadar uzanan (Antepüzümü Altıok, 2013)
alkol kullanımı 18. yüzyılından sonra hızla artmıştır (Erden Akı, 2002). Smith,
Abbey, Scott alkol kullanımını; zorlanmalı durumlarla başa çıkmanın bir yolu olarak
görme, bir grubun üyesi olmaya duyulan ihtiyaç; kendini sosyal güvende hissetmenin
bir aracı olarak görmek ve hoş duygular yaşamak olmak üzere dört temel sebebe
bağlamıştır. Bir başka çalışmada, Johnson ve Pandina, gençlerin, alkolü, birtakım
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problemler

ve stres durumlarıyla

başa çıkına

yolu olarak gördükleri

için

kullandıklarını belirtmişlerdir (Yıldırım, 1997).
Görsel ve yazılı medyada alkol reklamlarının yaygınlığı, gençler arasında
alkol kullanımını arttırdığı bildirilmektedir (akt. Çakıcı Eş, 2015). Ergenliği takiben
ailelerinden ve çevrelerinden koparak üniversitelere giden öğrencilerin aşırı kaygı ve
stres nedeniyle tütün, alkol ve madde kullanımını artırdığı söylenmektedir (Turhan,
İnandı, Özer ve Akoğlu, 2011). Hayat kadınlarının benzer kaygı ve stres durumlarını
fazlasıyla yaşadıkları düşünülürse alkol kullanmalarıyla ilgili bir karanlık yön
aydınlanmış olmaktadır.
Alkol kullanımının erkek nüfusunda kadınlara göre 2 ile 3 kat daha sık
görüldüğü tespit edilmiştir (Bayar ve Yavuz, 2008). Ancak hayat kadınları bu
orandan farklı bir orantıyı gözler önüne sermektedir.

2.5.1.2. Uyuşturucu
Çeşitliliğinden

dolayı

uyuşturucu

maddelere

getirilmiş

bir

takım

tanımlamalara yer vermek gerekmektedir: "Kelime anlamı itibariyle uyuşturucu;
uyuşturma özelliği olan, uyuşturan ve duymaz hale getiren demektir. Uyuşturucu
maddeler bireyin sinir sistemini etkileyerek, ruhsal durumunu değiştirebilen,
organızmanın ve duyuların normal işleyişini engelleyen maddelerdir." (Yıldırım,
2008).
Bununla beraber, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) vermiş olduğu tanım, bu
konuya ışık tutacak niteliktedir: "Uyuşturucular kişi üzerinde bırakmış olduğu etki
esas alındığında önüne geçilemez gereksinme yahut arzu uyandıran, kullanıldığı
miktarı arttırma. eğilimi, ruhsal, fiziksel bağımlılık hali yaratan maddelerdir."
(Çoban, 2013).
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Tıp dilinde "psikoaktif' madde olarak adlandırılan uyuşturucudan yabancı
kaynaklarda ilk olarak 'drug' kelimesiyle bahsedilmiştir. Bu maddelere günümüzde
ise 'uyuşturucu veya narkotik maddeler'

ifadeleriyle genelleme yapılmaktadır

(Altınkaya, 20 I O). "Psikotrop" ilaç terimiyle de karşılık bulan uyuşturucular
öncelikle merkezi sinir sistemini etkileyen, ruhsal yaşantıyı değiştiren veya bozan
ilaçları ya da başka maddeleri içerir (Çetin, 2013). Her bağımlılık yapan madde
"uyuşturucu"

maddeden sayılmaz. Mesela alkol ve tütün ürünleri uyuşturucu

kapsamına girmemektedir

(Eroktay, 2009). Uyuşturucu madde bağımlılığının

temelinde yatan sebepler arasında ise aile ilişkilerindeki çarpıklık ve suç işleme
davranışının bireyde uyandırdığı etki gösterilmektedir (Petin, 2014).
Odabaşı'nın araştırmasında hayat kadınlarında alkol ve sigaraya oranla daha
az kullanıldığı tespit edilen uyuşturucu madde bağımlılığıyla ilgili bulgular, bu
I

çalışma kapsamında ortaya konacak ve tüm bu kaynakların ortaya koyduğu
aydınlatıcı bilgilere daha da ışık tutacaktır.

2.6. Fuhuş Sektöründe Çalışan Kadınların Sorunları
Çalışma kapsamında fuhuş sektöründe çalışan kadınların bugüne kadar
kaydedilmiş

genel sorunlarına değinmek gerekmektedir. Ancak bu sorunlara

değinmeden önce sektörün Türkiye' deki işleyiş biçimine bir göz atılmalıdır.
Türkiye'de fuhuş yapan kadınlar için "vesika" sistemi uygulanmaktadır.
Vesikalı hayat kadınları legal kabul edilirken vesikasızlar illegal kabul edilmektedir.
Vesikalı hayat kadınlan devletin sıkı kontrolü altındadır. Genelevler de tıpkı hayat
kadınlan gibi yasal bir işyeri olarak kabul edilip vergiye tabi tutulmaktadır. Üstelik
çalışanların T.C vatandaşı olması da zorunludur. Diğer taraftan hayat kadınları;
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sigorta, emeklilik haklarından yararlanamamaktadır ve işletme sahiplerini bu yönde
denetlenmemektedir (Özerdoğan, Sayıner, Köşgeroğlu ve Örsal, 1995).
Yapılan araştırmalar patron ve hayat kadını ilişkisinin tamamen sömürüye
dayalı olduğunu belirtmektedir

(Açıkalın,

2008). Hayat kadınlarının çalışma

şartlarını belirlemede hiçbir söz hakkının olmaması, gıda ihtiyaçlarına iki kat para
ödemeleri,

müşteri seçimine izin verilmemesi de hem üzerlerindeki baskıyı

artırmakta hem de can güvenliğini tehdit altına sokmaktadır (Açıkalın, 2013).
Yapılan bir araştırmada ise göçmen hayat kadınlarının göçtükleri ülkelerin
dilini bilmedikleri için sömürüye daha da çok maruz kaldıklarını, bu durumun da
onları depresyona ittiğini ortaya koymaktadır (Ünlütürk Ulutaş ve Kalfa, 2009).
Hayat kadınlarının ve fuhşun yarattığı en temel sorunların başında bulaşıcı
hastalıklar gelmektedir. Vesikalı hayat kadınları her hafta düzenli kontrollerden
geçmekle birlikte müşteriler hiçbir kontrole tabi tutulmamaktadır (Açıkalın, 2008).
Bu bilgiyi destekleyen bir araştırmada hayat kadınlarındaki hastalıkların; yetersiz
beslenme sonucu malnütrisyon, uyku düzensizliği, solunum yolu enfeksiyonları, deri
hastalıkları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve ruh hastalıkları olmak üzere oldukça
çeşitlenebildiği ortaya konmuştur (Çokar ve Kayar, 2011). Ancak tüm bu hastalıklar
içinde en tehlikeli olanları HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklardır (Ördek,
2013).
Hayat kadınlarının maruz kaldıkları diğer bir sorun ise istenmeyen gebelikler
olarak saptanmıştır. Bu durum çok miktarda kürtaj ve düşük yaşamalarına sebep
. olmaktadır. Yüksel (1991) çalışmasında kadınların% 72,5'inin 5 ya da 5'ten daha az
sayıda kürtaj olduklarını saptamıştır. Bu da göz ardı edilemeyecek bir orandır. Yine
bu kadınlarda geçirilen vajinal enfeksiyonlar neticesinde kısırlık vakalarının sık
görüldüğü saptanmıştır (akt. Özerdoğan, Sayıner, Köşgeroğlu ve Örsal, 1995).
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Hayat kadınlarının meslekleri nedeniyle uğradıkları fiziksel ve psikolojik
şiddet de sektörün ayrı bir sorununu ortaya koymaktadır (Çakar ve Kayar, 2011).
Toplumdan dışlanıp marjinal bir konuma itilmişliğin yarattığı psikolojik şiddet gözle
en rahat görülenidir. Bu kadınlar mesleklerinin ahlaka ters düşmesinden dolayı
aileleri ve çevrelerince çeşitli güvenlik sorunları da yaşamaktadırlar (Ördek, 2013) .
. Diğer taraftan hayat kadınlarına müşteri tarafından uygulanan şiddeti ayrıca
ele almak yerinde olacaktır Batı (2008), bir çalışmasında müşterilerin onlara şiddet
uygulama nedenlerini şu altı ana kategoride göstermiştir:
1. Para vermemek amaçlı
2. İstem dışı ilişkiye- zorla- girme isteği nedeniyle
3. 'İstem dışı biçimlerde' ilişkiye girme isteklerinin reddedilmesi sonucu

4. Müşterilerin fantezilerinden kaynaklan şiddet
5. Sadece hayat kadını olmalarından dolayı uygulanan şiddet
6. Herhangi bir nedene bağlanamayan şiddet.
Yapılan

araştırmalar

hayat

kadınlarının

sigara, alkol

ve uyuşturucu

kullanımının da yüksek oranda olduğunu ortaya koymaktadır (Dursun, 2011).
Sonuç olarak tüm bu sorunlar ve daha fazlası hayat kadınlarının meslekleri
dolayısıyla hastalanmalarına, fiziksel travmalara hatta ağır psikolojik travmalara
maruz kalmalarına sebep olmaktadır .(Açıkalın, 2008).

2.6.1. Kuzey Kıbrıs'ta Fuhuş Sektörünün İşleyişi ve Sorunları
Fuhuş amaçlı Kuzey Kıbrıs'a gelen kadınların Moldovalı, Ukraynalı, Rus,
Kazak ve Özbek oldukları bilinmektedir. Bu kişilerin geldikleri andan itibaren gece
kulüpleri

tarafından

pasaportlarına

el

konmaktadır

(Yalçuk,

http://www.yeniduzen;com!Haberler/ozel-haber/kibris-2014-insan-ticaret-

2015,
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raporu/54128). Bunların bir kısmı adaya gelirken hangi meslekte çalışacağını zaten
bilmektedir. Ancak bir kısım kadın ise dansçı, çocuk bakıcısı olarak çalışmak için
adaya gelmekte, acı gerçeği burada öğrenmektedir (Taştekin, 2013, http://www.al
monitor.com/pulse/tr/ originals/2013/1 O/sex-trafficking-north-cyprus-open
secret.html#).
Limasol'daki
gerçekleştirdikleri

Rus

Ortodoks

Kilisesi

Rahibi

bir araştırma üzerine yaptığı

Savvas

Michaelides'in

açıklamalar da bu bilgileri

desteklemektedir. Bu açıklamaya göre gece kulübünde çalıştırılmaya başlanan
kadınların, yapacakları iş konusunda kandırıldıklarının tespit edildiğini söylenmiştir
(Moral, 2009, http://www.kibrisgazetesi.com/?p=319585).
Diğer taraftan sektörle ilgili yapılan bazı araştırmalar da gece kulüplerinden
"gecelik program" adı altında seks yapmak amacıyla çıkarılan kadınların ciddi
güvenlik zafiyetlerine sahip olduğu bilinmektedir. Gece kulübünden kadınları
çıkarak müşterilerin kimliklerinin sorgulanmaması bunun göstergesidir (Sabırlı,
2014,

http://www.ekonomikibris.com/iste-kibris-gece-kulupleri-ve-kibrista-seks

tarifesi/ 4570/).
Diğer taraftan gece kulüpleriyle ilgili çalışan kadınların iş yerlerinde
konaklamasını yasaklayan "yasa" nedeniyle işverenler hayat kadınlarının barınma
yerlerinde ya da gece kulüplerine bitişik yerlerdeki yatakhanelerde grup olarak
konaklamalarını

sağlamakta,

dolayısıyla

onları

dış

dünyadan

daha

da

soyutlamaktadır (Hamit, 2015, http://www.yeniduzen.com/Ekler/gaile/331/abd-2015dunya-insan-ticareti-raporu-ndan-kibris-in-kuzeyi-ile-ilgili-bolum-1/261

1 ).

Yine de Savvas Michaelides yaptığı bir açıklamada: "Bu konularda en kötü
durum, mağdur durumundaki kadınların, daha sonra kulüp sahipleriyle iş birliği
yapmalarıdır. Gece kulübü sahipleri, ülkelerine dönen eski çalışanlarına 'bana yeni
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kadın gönder ben de sana komisyon vereyim' diyorlar ve böylelikle mağdurken
işbirlikçi olup yeni mağdurlar yaratıyorlar." diyerek bu kadınların arasında kısa
yoldan para kazanma düşkünlerinin de mevcut olduğunu göstermiştir (Moral, 2009,
http://www.kibrisgazetesi.com/?p=319585).
Kuzey Kıbrıs'taki kadınların kontrolleri haftada bir yapılmaktadır. Fuhşun
adamızda yasa dışı bir olay olmasına karşılık adaya konsomatris adı altında getirilen
kadınlar haftada bir kez hastanede sadece cinsel yolla bulaşan hastalıklar için kontrol
olmaktadır. Bu muayeneler esnasında da kaçmamaları için gece kulübü güvenlik
görevlileri

onlara

refakat

etmektedir."

(Yalçuk,

2014,

http://www.yeniduzen.com/Haberler/ozel-haber/kibris-2014-insan-ticaret
raporu/54128).
Ancak elbette bu kontroller oldukça yerindedir. Örneğin Lefkoşa kaza
sınırındaki bir gece kulübünde çalışmak amacıyla KKTC'ye gelen ve yapılan
kontrollerde AIDS teşhisi konulan bir kadın mesleğini yapamadan sınır dışı
edilmiştir·

(Uysal,

2013,

http://www.adabasini.com/haber/kibris-eglence-yeri

isletmeleri-birligi-keyib-ekatherina-konusunda-endiseye-gerek-yok-9942.html).

2.7. İlgili Araştırmalar
Sevim, Özden ve Yargıç (2004) "Hayatını Cinsel Akt ile Kazanan Kadınların
Aile Özellikleri" adlı araştırmasında fahişeliğe objektif olarak yaklaşarak, içinde
yaşanılan ailenin sosyodemografık

özelliklerini

belirlemek amacıyla Karaköy

genelevinde çalışan 50 kadına sosyodemografık anket formu verilmiştir. Araştırma
sonucunda, içinde yaşanılan ailenin parçalanmış olduğu, çok erken yaşta annenin
ölüm nedeniyle kaybının olduğu, erken evliliklerin fazla olduğu bulunmuştur.
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Wong, Holroyd, Gray ve Ling (2006) seks işçileri üzerine bir araştırma
yapmışlardır. Yapılmış olan araştırmada seks endüstrisinde çalışmayan kadınlarla
sokakta çalışan seks işçilerinin sağlık durumları kıyaslanmıştır. Birçok seks işçisinin
kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtmişlerdir.
Çöteli Öcal ve Börekçi (2007) cinsel yolla bulaşan hastalıklar için yüksek risk
grubunu oluşturan genelev kadınlar ile düşük risk grubundaki ev kadınlarının cinsel
yolla bulaşan hastalıklar konusundaki bilgi düzeylerinin anksiyete ile ilişkisini
belirlemek amacıyla araştırma yapmışlardır. Araştırma sonucunda genelev kadınları
ve ev kadınlarının cinsel yoIJa bulaşan hastalıklarla ilgili bilgilerinin yetersiz olduğu,
korunmak için etkin bir yöntem kullanmadıkları ve orta düzeyde anksiyete
yaşadıkları görülmüştür. Her ne kadar her iki grubun cinsel yolla bulaşan hastalıklar
bilgi düzeyi ve durumluk anksiyetesi arasında bir ilişki belirlenememiş ise de, deney
grubunda sürekli kaygı puanı ile HIVIAIDS ve Hepatit B bilgi düzeyi; kontrol
grubunda sürekli kaygı puanı ile Hepatit C bilgi düzeyi arasında istatiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Açıkalın (2008) Mersin' de sokakta ve genelevde çalışan toplam 44 kadınla
derinlemesine

görüşmeleri

içeren,

kadınların

hayat

hikayelerinden

çalışma

koşullarına, duygusal durumlarından gelecek beklentilerine kadar geniş bir alanda
araştırma yapmıştır. Araştırma sonucuna göre, fuhuş pazarı kadını cinsel bir nesne
olarak görüp toplumda fuhşun ve kadının kullanılmasının normaileştirilmesine
hizmet ettiği kadar aynı zamanda çok boyutlu bir ilişki ağı içinde kadının ekonomik,
duygusal ve cinsel sömürüsünü de beraberinde getirmektedir.
Altan (2008) HIV ve CYBE açısından yüksek risk altında olan Ankara
genelevinde çalışan kayıtlı seks işçilerinin HIV ve CYBE ve korunma yollarına
ilişkin bilgi, tutum ve korunmaya yönelik bilgi, tutum ve davranışlarını saptamak
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amacıyla bir araştırma yapmıştır. Araştırma sonucunda kadınların %44,3 'nün 30-39
yaş aralığında bulunduğu, %68,0'inin okuryazar ya da ilkokul mezunu olduğu
saptanmıştır. %56.5'nin eş/sevgili/dostunuyla bir kez bile olsa kondom kullandığı, en
son müşteriyle yapılan cinsel ilişkide %79,S'unın erkek kondomunu kullandığı ve
%96,0'sı "partnerinin istememesi" nedeniyle kullanmadığı saptanmıştır.

Kadın

kondomunun hiç kullanılmadığı belirlenmiştir. Kadınların %45,1 'nin 6-11 CYBE
bilgi sorusunu, %67,2'sinin 5-7 HIV/AIDS bilgi sorusunu bildiği saptanmıştır.
CYBE/HIV/AIDS'ten korunma konusunda eğitim aldıkları yerler arasında Hastane
%53,1 ilk sırada yer almaktadır. Kondom kullanımı 20-29 ve 30-39 yaş grubunda
anlamlı şekilde yüksek bulunmuş olup yaşı daha genç olanların kondomu daha fazla
kullandıkları görülmektedir. Öğrenim düzeylerine göre CYBE bilgi düzeyleri ile
HIV/AIDS bilgi puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuş ve eğitim düzeyi
arttıkça CYBE ve HIV/AIDS bilgisi bilenlerin sıklığının arttığı belirlenmiştir.
CYBE/HIV/AIDS konusunda eğitim/bilgi alınan yerlere göre alınan puan düzeyi
arasında anlamlı bir fark saptanmıştır.
Batı (2008) " Hayatın Arka Sokakları: Seks İşçilerine Karşı Toplumsal
Şiddet" adlı çalışmasında; seks işçilerinin çalışma alanlarında maruz kaldıkları
şiddetin biçimleri, şiddetin kaynakları, toplumun kendisinin ve kurumlarının (adalet
mekanizması, emniyet güçleri, medya vb.) seks işçilerini algılayış biçimleri ve bu
algılayış biçimlerinin seks işçilerine yöneltilen şiddetin meşrulaştırılmasında bir
etken olup olmadığını araştırmıştır. Araştırma kapsamında

16 seks işçisiyle

derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, hayat kadınlarının
çalışma ortamlarında müşteri, patron, satıcı, mekan sahibi ve diğer bazı kaynaklardan
gelen fiziksel ve simgesel farklı türlerde şiddete maruz kaldıklarını ortaya

so
koymuştur. Araştırmada hayat kadınlarının yoğun olarak simgesel şiddete maruz
kaldıkları vurgulanmıştır,
Çöteli Öcal ve Börekçi (2008) "Genelev Kadınlarının Cinsel Yolla Bulaşan
Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri" adlı araştırmasında belirlemek amacıyla
Mersin ilindeki genelevde-kayıtlı

90 kadından ulaşabilen 50 kadın çalışmaya

alınmıştır.

genelev

Araştırma

sonucunda,

kadınlarının

cinsel yolla bulaşan

hastalıklarla ilgili yeterli bilgiye sahip ve çoğunluğunun cinsel yolla bulaşan
hastalıklardan korunmak için etkin bir yöntem kullanmadığı saptanmıştır.
Kalfa (2008) "Eski Doğu Bloku Ülkeleri Kaynaklı İnsan Ticareti ve Fuhuş
Sektöründe· Çalışan Kadınlar"

isimli araştırma yapmışlardır.

Araştırmada Hedef

ülkelerde cinsel hizmetlere olan yoğun talebin, göçmen kadınların fuhuş sektörüne
yönelmelerine ve Eski Doğu Bloku kaynaklı göçün giderek kadınlaşmasına sebep
olduğu saptanmıştır. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının yanı sıra göçmenlerin
kaynak ülkelerde temin

edilerek kandırılmaları

ve hedef ülkelerde kölelik

koşullarında zorla ve tehdit yoluyla çalıştırılmaları anlamına gelen insan ticareti
olgusunun, önlenemez bir boyuta ulaştığı sonucuna varılmıştır.
Needle, Kroeger, Belani, Achrekar, Parry ve Dewing (2008) 52 kadın ve
· erkek madde kullanan seks çalışanları üzerine araştırma yapmışlardır. Araştırma
Durban'da

yapılmıştır.

Çalışmada

madde

kullanan

seks

işçilerinin

riskli

davranışlarını araştırmışlardır. Seks ve uyuşturucu· endüstrisi arasındaki ilişkiyi
belirtmişlerdir.
Odabaşı (2009) "Ankara İli Genelevlerinde Çalışan Kadınların Cinsel Yolla
Bulaşan Hastalıkları, Mesleksel Riskleri, Uğradıkları Şiddet ve İstismar Bağlamında
Bir Araştırma .'' adlı çalışmasında fuhuş sektöründe çalışan genelev kadınlarının
maruz kaldıkları şiddeti ve istismarı ele almayı amaçlamıştır. Çalışma sonucunda
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Kadınların %35i' CYBH geçirdiğini belirtmiştir. Son bir yıldır cinsel ilişki sırasında
ne sıklıkta müşterilerinin kondom kullandıkları sorulduğunda, kadınların %55,8i' her
zaman yanıtım verirken, kondom kullanılmadığı durumlarda kullanılmama nedenleri
sorulduğunda, kadınların %60' ı · müşterilerinin kullanmak istememesini gerekçe
göstermiştir. Kadınların %14,Si' müşterileri tarafından fiziksel şiddete maruz
kaldığını belirtmiş olup, %70,2s'i

sözlü şiddete maruz kaldığını bildirmiştir.

Kadınların %14'ü bu sektörde çalışırken cinsel saldırıya uğradığını belirtmiş olup,
%34,li' intihara teşebbüs ettiğini bildirmiştir.
Ulutaş ve Kalfa (2009) göçün kadınlaşması ve göçmen kadınların örgütlenme
deneyimlerini araştıran bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada, 1970'lerden itibaren
· yaşanan sosyal ve ekonomik dönüşümler, refah devletin çöküşü, neo-liberal
politikaların izlenmesi, kadınların daha olumsuz olarak etkilendiği yıkıcı süreçler
yaratmış, göç akımlarının giderek kadınlaştığı sonucuna varılmıştır. Refah devletinin
çöküşü ve kadınların işgücüne katılım oranlarının artmasıyla bakım hizmetlerine olan
talep artmış, cinselliğin metalaşması ve pornografinin yayılmasıyla ise fuhuş
sektörünün giderek genişlediği görülmüştür. Bu bağlamda göçmen kadınlar ev içi
hizmetlerinde ve fuhuş sektöründe artan bir şekilde yer almaya başlamışlardır.
Göçmenlik ve kadınlık statülerine dayalı ayrımcılık, her iki sektöre ilişkin risklerle
birleşince . hedef ülkelerde. son derece olumsuz çalışma ve yaşam koşulları
oluşturduğu saptanmıştır.
Çokar ve Kayar (2011) Türkiye'de yasaların seks işçilerine etkilerini ortaya
koyan bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada ceza yasasında seks işçilerine koruma
sağlayarak yaşamlarını fuhuş dışında sürdürmelerine olanak sağlayacak, yaşamda
karşılaştıkları fırsatları değerlendirerek seçenekleri olmasına olanak verebilecek,
baskı altında ve sömürülerek fuhuş yaşantısını sürdürmelerini engelleyecek yasa
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maddelerin uygulanması yerine, toplumu seks işçiliğinin olumsuz etkilerinden
koruyacak yasal tedbirlere daha sık başvurulduğu görülmüştür. Bu durum, görünür
olan seks işçiliğinin baskı altına alınarak toplumu

ahlaki yönden koruma

gerekçesiyle yapılıyor olsa da, toplumu daha derinden etkileyen fuhuş olgusunun
daha da yaygınlaşmasıyla sonuçlanmaktadır. Aynı zamanda seks işçiliğinin daha
karmaşık ve şiddet içeren bir ortamda sürdürülmesiyle sonuçlanarak, toplum daha
fazla ahlaki ve sağlık riskleriyle karşı karşıya kaldığı saptanmıştır.
Karhan (2011) toplumda her dönemde sosyal bir· sorun olarak var olan fuhuş
olgusunu yasal ve yasal olmayan yönüyle ele alan, nitel bir çalışma yapmıştır.
Çalışmada Fuhuşa yol açan ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel, biyolojik,
teknolojik, cinsel sebepler ve fuhuş sektöründe yer alanların sorunları tespit edilmeye
çalışılmıştır. Diyarbakır Genelevinde bulunan yasal fuhuş mağduru 51. kadınla
derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, kadınların hayat
hikayelerinden yola çıkılarak fuhşun sebepleri ortaya konulmuştur. Fuhuş sektöründe
yer alanların ekonomik, cinsel, psikolojik sömürüye maruz kaldıkları bulgularına
ulaşılmıştır.
Akın, Akın, Aslan ve Sevencan (2012) çalışmalarında seks çalışanı kadın,
erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkek ve transseksüellerin toplumsal cinsiyet bakış
açısı hakkındaki

görüşlerinin

saptanmasını

amaçlamışlardır.

12 . Odak Grup

Görüşmesi ve 24 Derinlemesine Görüşmenin yapıldığı bu çalışma seks çalışanı kadın
(24 kişi), erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkek (24 kişi) ve transseksüellerden (24
kişi) oluşan 72 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Seks çalışanı kadınlar, kadının toplumsal
cinsiyet konusundaki farkındalığının az olduğunu, sosyal hakları konusundaki
bilgisinin yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler,
toplumda kuralların erkekler tarafından belirlendiğini ifade etmiştir. Transseksüeller
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toplumsal cinsiyet rollerinin kadınlar açısından olumsuz olduğunu ve en önemli
çözümün kız çocuklarinın

eğitimi olduğunu ifade etmişlerdir. Seks çalışanı

kadınların toplumsal cinsiyet bakış açısı konusundaki. farkındalıkları ve bu bakış
açısının

kadınlar

üzerindeki

olumsuz

sonuçlarını

bilme durumlarının

diğer

gruplardan daha yetersiz olduğu saptanmıştır.
Açıkalın (2013) fuhuş pazarının ana unsurlarından birini oluşturan,-kadınların
çalışma koşulları, patron-kadın, dost-kadın ve müşteri kadın ilişkileri boyutlarıyla ele
alan bir çalışma yapmıştır. Çalışma bulgularına göre, fuhuş pazarında kadınlar,
sadece ekonomik anlamda değil, birbiriyle iç içe geçmiş bir sömürü ağı içinde
ekonomik, duygusal, fiziksel ve cinsel anlamda her türlü sömürüye açık bir ilişki ağı
içinde

yaşamlarını

sürdürmeye

çalışmaktadırlar.

Fuhuş

pazarında

çalışma

koşullarının iyileştirilmesi ile sömürünün de ortadan kalkacağını savunmak, fuhuş
pazarında kadını her türlü kullanıma açık bir mal haline getiren toplumsal anlayışın
normalleştirilmesi kadar, kadını fuhşa iten ve bu pazar içinde çaresiz bırakan,
toplumsal cinsiyet eşitsizliği yaratan mekanizmaları da göz ardı etmek anlamına
gelmektedir.
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BÖLÜM Ill
YÖNTEM

Bu bölümde yürütülen model olarak, çalışmanın grubu evren ve örnekleminin
oluşturulma şekli, verilerin toplanmasında kullanılan veri toplama araçları ve
toplanan verilerin analiz edilmelerine ilişkin yöntem bilgilerine yer verilmiştir.

3.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Modele bir tanımlamayla
açıklık getirmek gerekirse ''Nitel araştırma; insanların doğal ortamlarında, günlük
yaşamlarını sürdürürken incelenmesidir. Bu yöntem insanların-nasıl yaşadıklarını ve
neye nasıl tepki gösterdiklerini anlamaya çalışır" (Karhan, 2011).
Nitel araştırma gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül
bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak

a~ıklanabilir. Başka bir de~iş\e nitel araştırma, kuram olu~turma~ı temel alan bir
anlayışla sosyal olguları bağlı bulundukları çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı
ön plana çıkaran bir yaklaşımdır (Yıldırım

ve Şimsek, 2013).

Nitel araştırmalarda, araştırmacının

aktif ve katılımcı bir rolü vardır.

Araştırmacı, görüşmecilerle doğal ortamlarında zaman geçirir, birebir iletişim kurar,
ortamda gerçekleşen olaylara şahit olur, verilerin toplanma ve analiz sürecinden
sonraki yorumlama aşamasında, kendi görüşlerini, gözlemlerini ortaya koyar
(Karhan, 2011).
Bu çalışma kapsamında uygulanan nitel araştırmada görüşmelerin bir kısmı
gece kulüplerinde, bir kısmı ise Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine
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kontrollerine gelindiğinde yapılmıştır. Bu şekilde görüşmelerin doğal ortamlarında
gerçekleşmesi amaçlanmıştır.
Kişilerle görüşmelerin yapıldığı süreçte görüşmecilerle uzun süreli vakit
geçirilmiştir. Bu şekilde güven ortamının oluşması, toplanan verilerin gerçeği
yansıtması ve çalışmanın geçerliği açısından güçlü olması hedeflenmiştir.
Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır.
Yin'e (1984: 23) göre durum çalışması; güncel bir olguyu kendi yaşam çerçevesi
içinde inceleyen, olgu ve içinde bulunduğu ortam arasındaki sınırların kesin
hatlarıyla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt ya da veri kaynağının mevcut
olduğu durumlarda kullanılan bir araştırma yöntemidir (akt. Karhan, 2011).

3.2. Çalışma Grubu
Çalışmanın evrenini Kuzey Kıbrıs'tak:i İçişleri Bakanlığına bağlı gece
kulüplerinde kayıtlı konsomatris olarak çalışan 33 kadın oluşturmaktadır.
Bu çalışmada örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi
kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek'e (2013) göre "çeşitliliğe dayalı bir ömeklem
oluşturmada amaç, genelleme yapmak için bu çeşitliliği sağlamak: değildir, tam
tersine çeşitlilik gösteren durumlar arasında herhangi ortak ya da paylaşılan olguların
olup olmadığını bulmaya çalışmak ve bu çeşitliliğe göre problemin farklı boyutlarını
ortaya koymaktır".
Çalışma grubunu ise Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sağlık
kontrollerini yaptırmak: için çeşitli gece kulüplerinden gelen ve gece kulüplerinde
çalışan yabancı uyruklu, ırk, bölge ve farklı yaş gruplarından olan kadınlar
oluşturmaktadır. Böylece, araştırma konusuyla ilgili farklı perspektifler ortaya
konulacaktır.
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Görüşmeler

süresince

33

konsomatris

kadına

kişisel

bilgi

formu

uygulanmıştır. Rastgele seçilmiş 33 kadının kişisel bilgi formuna verdiği yanıtlar
sonucunda aşağıdaki genel tablo oluşmuştur:

Tablo 1
Konsomatrislerin Kişisel Bilgileri
Değişken
Yaş

20-25

26-30

31-38

1

11

6

Moldovya

Ukrayna

Kırgızistan

17

6

3

Moskova

Fas

Rusya

2

2

1

Polonya

Kenya

1

1

Bekar

Boşanmış

Evli

16

15

1

Çekirdek

Geniş

Boşanmış

17

8

8

Çocuk Sahibi

Yok

Var

Olma Durumu

18

15

Eğitim Durumu

Üniversite

Lise

Okumadı

13

12

7

Doğum Yeri

Medeni Duru

Dul
1
Aile Ortamı

Yüksek lisans
1
KKTC'ye

1-5

6-10

11-15

Geliş Sayısı

28

3

2

Gelir Düzeyi

Maaşı değişken

4000-1000 $

16.000-20.000

10

7

6

11.000-15.000 $

21.000-25.000 $

5

5

$
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Tablo l 'de görüldüğü üzere araştırmaya katılan 33 konsomatrisin yaş aralığı
20-38'dir.

Konsomatrislerin

17'si

Moldovya'dan,

6'sı

Ukrayna'dan,

3'ü

Kırgızistan'dan, 2'si Moskova'dan, 2'si Fas'tan, 1 'i Rusya'dan, 1 'i Polonya'dan ve
1 'i de Kenya'dan

olmak üzere

8 farklı ülkeden

geldikleri görülmektedir.

Konsomatrislere nasıl bir aile ortamında büyüdükleri sorulduğunda ise 1 7' si
çekirdek, 8'i geniş, 8'i de boşanmış ailede büyüdüklerini belirtmiştir. 16'sı bekar,
15'i boşanmış; 1 'i evli ve 1 'i de dul olan bu kadınların 18'inin çocuğu yoktur;
15'inin vardır: Eğitim durumları sorgulandığında 13'ünün üniversite, 12'sinin lise
mezunu olduğu, 7'sinin okumadığı ve 1 'inin ise yüksek lisans mezunu olduğu
görülmektedir. KKTC'ye kaçıncı gelişleri olduğu sorulduğunda ise 28'i 1 'inci 5'inci, 3'üncü 6'ıncı-10'uncu,

2'nci

11 'inci-15'inci

şeklinde cevap vermiştir.

Gelirleri ile ilgili soruda ise lO'u maaşlarının değişken olduğunu belirtmiş, 7'si
4.000-10.000 $, 6'sı 16.000-20.000 $, 5'i 21.000-25.000 $, 5'i 11.000-15.000 $ her 4
ya da 6 aylık sözleşmede kazandıklarını dile getirmiştir.

3.3. Araştırmanın Veri Toplama Araçları
Çalışmada kadınların bilişsel düzeylerine uygun bir şekilde açık ve somut bir
biçimde sorular sorulmuştur. Daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için açık uçlu sorular
yöneltilme yoluna da gidilmiştir. Kadınların anlattıkları etkinbir biçimde dinlenilmiş
ve araştırmada tarafsız sonuçlar elde etmek için jestlere, mimiklere ve konuya
yönelik varsayımlar, düşüncelerin beden diline yansıtılmamasına dikkat edilmiştir.
Kadınlarla bireysel görüşmeler yapılmıştır.
Bu çalışmada uygulama yapılacak kadınlarla ilgili bazı bilgileri öğrenmek
için araştırmacı tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" uygulanmıştır. Bu
formda kadınların; yaşları, medeni durumları, çocuklarının olup olmadığı, eğitim
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durumları, toplam aylık gelirleri, doğum yerleri ve büyüdüğü ülkeleri belirlemek
amacıyla hazırlanmış sorular yer almaktadır.
Çalışmadaki görüşme yönteminde, yine araştırmacı tarafından hazırlanan
"Görüşme Formu" kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2005) görüşme formunun
taşıması gerektiği .niteliklerle ilgili şu notları düşmüştür; "Görüşmeci, hazırladığı
konuya sadık kalmalıdır. Ayrıca, önceden hazırlanmış soruların dışında daha ayrıntılı
bilgiler almak için ek sorular sorabilir. Soruların belirli bir öncelik sırasına
konulması zorunlu değildir. Görüşme esnasında soruların cümle yapısı ya da sırası
değiştirilebilir. Görüşmeci bazı konuların ayrıntısına girebilir ve sohbet tarzı bir
yöntem benimseyebilir" (akt. Karhan, 2011). Bu nedenle çalışmada araştırmacı
tarafından geliştirilen yarı yapılandırmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme
formu kapsamında, konsomatrislerin "geleceğe yönelik kaygılar"ının alt başlıklarını
oluşturan aile, evlilik, mesleki, sosyal ve toplumsal kaygıları ve benlik algılarını
sorgulama yoluna gidilmiştir.

3.4. Verilerin Toplanması
Bu çalışmada sorular araştırmacı tarafından Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Fakat katılımcılar yabancı uyruklu olduklarından dolayı görüşmeler çevirmen
yardımıyla gerçekleştirilmiştir.

İngilizce çevirileri yapan, Fahriye Balkır Boran

İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuştur. Yakın Doğu Üniversitesinde
çalışan Boran, yine aynı üniversitede İngilizce Öğretmenliği ve Psikoloji üzerine
yüksek

lisans yapmaktadır.

Rusça çevirmenliğini

yapan Hayal Mutallimova

Karaokçu ise Azerbaycan doğumludur ve kendi ülkesinde Hemşirelik okumuştur. Şu
an Yakın Doğu Üniversitesi
etmektedir.

Hastanesinde

hemşire

olarak görevine devam
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Verilerin toplanması esnasında, kadınların deşifre olma kaygısını ortadan
kaldırmak, onlara güven duygusu kazandırmak, dolayısıyla daha içten, güvenilir
cevaplar vermelerini sağlamak adına görüşmeler ses kaydı değil, not alma şeklinde
gerçekleşmiştir. Yine bayanların gizlilik haklarına saygı göstermek adına isimleri,
soy isimleri ve çalıştıkları yerler gizli tutulmuştur. Bunların yerine araştırmada
sayısal kodlar kullanılmıştır.

3.5. Verilerin Analizi
Bu çalışmada veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. İçerik analizi;
uzun bir yazılı ya da sözlü anlatımı, birtakım kodlamalar yardımıyla daha küçük
içerik kategorilerine dönüştürmek ve böylelikle özet haline getirmektir. Sözlü ve
yazılı anlatımlar içerik analizi yapılırken objektif bir tavırla ele alınmakta ve sayısal
verilere dönüştürme ya da çıkarımlarda bulunma gibi yöntemlerle bilimsel boyutta
sistemli bir bütüne dönüştürülmektedir (Güneyli ve Özyel, 2016). Bu çalışmada
içerik analizi yapılırken görüşmeler öncelikle yazıya dökülmüş ve araştırmacı
tarafından çözümlenmek üzere hazır edilmiştir.
Veri toplama aracında (görüşme formu) yer alan her bir soru kategori olarak
kabul edilmiştir. Öncelikle iki· ana kategori (benlik algısı ve geleceğe yönelik
kaygılar) temel alınmıştır. Buna göre çalışmada iki ana kategori bulgular bölümünde
temel kategori olarak sunulmuştur. Her kategori altındaki başlıklar ise alt kategori
olarak temel alınmıştır: Örneğin geleceğe yönelik kaygılar kendi içinde dört alt
kategoriye (aileye dair kaygılar, evliliğe dair kaygılar, mesleki kaygılar, sosyal ve
. toplumsal kaygılar) ayrılmış ve çözümleme gerçekleştirilmiştir.
Ele alınan bir soruyla ilgili öncelikle kod analizi (anahtar kelime) yapılmıştır.
Buna göre her soruyla ilgili katılımcıların vermiş olduğu cevaplardaki anahtar
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sözcükler belirlenmiştir. Her sorudaki kodlar birleştirilerek temalar elde edilmiştir.
Araştırma bulguları temalar temel alınarak sunulmuştur. Temalar tablolar halinde
gösterilmiş ve her temanın frekansı belirlenmiştir. Bulgular tabloların altında yazılı
olarak açıklanmış ve onların da altında katılımcı görüşlerinden bire bir alıntılar
yapılarak temalar açıklanmıştır.

Geçerlik: 33 Konsomatrisle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular detaylı bir
şekilde kaleme alınmış, sonrasında çıkarımlara ulaşma şekli dile getirilmiştir.
Görüşülen konsomatrislerin düşüncelerine doğrudan alıntılar yoluyla sık sık yer
verilmiş; araştırmanın sonuçları bunlardan yola çıkılarak açıklanmıştır. Böylece
çalışmanın geçerlik çalışması yapılmıştır.

İç Geçerlik: Araştırma bulguları, kendi içinde tutarlı ve anlamlıdır. Ortaya çıkan
kavramlar bir bütünü oluşturacak niteliktedir.

Ayrıca,

elde edilen bulgular,

oluşturulan kavramsal çerçeveyle uyumludur. Veri toplamada bu çerçeveden
yararlanılmış; araştırma soruları bu çerçeveye uygun olarak hazırlanmıştır. Kısaca,
gerek veri toplama süreçlerinde gerekse verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması
süreçlerinde

tutarlı

olunmuş;

bu tutarlığın

nasıl sağlandığı ayrıntılı olarak

açıklanmıştır. Çalışmayı yürüten araştırmacı sürekli olarak kendilerini ve araştırma
sürecini eleştirel bir gözle sorgulamıştır.

Dış Geçerlik: Araştırma sonuçları, araştırma sorusu ile ilgili kavramsal çerçeveyle
tutarlıdır. Araştırmada, bulguların başka araştırmalarda sınanabilmesi için gerekli
açıklamalar bulunmaktadır. Araştırmacı; araştırma sonuçlarının benzer ortamlara
genellenebilmesi için, araştırmanın tüm aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir.
Bu da okurun, toplumdan soyutlanmış konsomatrisler için geçerli olabilecek bazı
yargı ve görüşlere ulaşabilmesini sağlayacaktır.
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Güvenirlik: Araştırmacı bu çalışmada görüşülen konsomatrisleri yönlendirmekten
kaçınmıştır. Çalışmada, "görüşme yoluyla elde edilen veriler araştırmacı tarafından
çözümlenmiş

ve kodlama

yöntemiyle

kategoriler

belirlenmiştir.

Araştırmada

kullanılan kodlamanın güvenirliğini ortaya koymak amacıyla araştırmacı ve nitel
araştırma konusunda deneyimli bir uzman veri çözümleme sürecinde birlikte
çalışmıştır. Öncelikle seçilen bir soruyu araştırmacı çözümlemiş ve bulguları ortaya
koymuştur. Ardından o soru üzerinde uzman inceleme yapmış ve çözümlemenin
durumunu değerlendirmiştir. Böylelikle teyit incelemesi gerçekleştirilmiştir. Daha
sonra veri analiz sürecinde araştırmacının karar vermesine bağlı sıkıntılı durumlarda
uzman, analiz sürecine dahil olmuştur. Son olarak iç güvenirlik hesaplamasına
ihtiyaç duyulmamasının nedeni araştırmada incelenen kodların doğrudan doğruya
tema olarak kabul edilmesidir.
Dış

güvenirlik

konusunda

araştırmacının

alacağı

önlemlerden

biri,

araştırmada veri kaynağı olan bireylerin açık bir biçimde tanımlanrriasıdır. Böylece,
benzer araştirma yapan diğer araştırmacılar, ömeklem oluştururken bu tanımlamaları
dikkate alabilir. Bu nedenle bu araştırma kapsamında görüşülen bireyler ayrıntılı bir
biçimde (yaş, doğum yeri, medeni durum, yetiştiği aile ortamı, çocuk sahibi olma
durumu, eğitim durumu, iş için KKTC'ye geliş sayısı, gelir düzeyi) tanımlanmıştır.
Veriler, başkaları tarafından incelenebilecekbiçimde saklanmıştır.
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BÖLÜM IV
BULGULAR VE YORUMLAR

Çalışmanın bu bölümünde araştırma problemine uygun olarak çözülmesi
beklenen alt problemlerin analizi yer almaktadır. Bu problemlerin analizleri, 33
konsomatris üzerinden yapılan sorgular sonucu elde edilen bulgulara dayanmaktadır.
Bulgular, alt problem sırasına göre yorumlanmış ve tartışılmıştır.

4.1. Aileye Dair Kaygılara İlişkin Bulgular

Tablo 2
Konsomatrislerin Mesleği Aileden Gizleme Durumuna İlişkin Görüşleri

Mesleğin AileyePaylaşılma Durumu

f

Ailenin bilgisiyok

27

Ailenin bazı üyelerininkısmen bilgisivar

4

Ailenin bilgisivar

2

Toplam

33

Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise; "Aileniz bu
mesleği yaptığınızı biliyor mu?"

diye sorulmuş ve bu soruya ilişkin 33 yanıt

alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların yanıtlarının 27'si "ailemin bilgisi yok", 4'ü
"ailemin bazı üyelerinin bilgisi kısmen var" ve 2'si "ailemin bilgisi var" şeklindedir.
"Ailenin bilgisi yok.", genel yanıtı ile ilgili 4 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Bilmezler ve belli etmiyorum." (Kl)
"Bilmiyor, çok buyuk problem olur. " (K.8)
"Hayır, yok, hiçbir zamanda söylemeyeceğim." (K.16)

ı.\.

63

"Hayır. Bilselerdi nasıl karşılarlardı bilmiyorum. Zaten annem ve babam hayatta
değiller.I Aileni ne zaman kaybettin?/ 5 yaşında kaybettim. I 5 yaşından bu yaşına
kadar kim baktı sana? I Teyzem, teyzemde bilmiyor. " (K.33)
"Ailenin bazı üyelerinin bilgisi kısmen var.", genel yanıtı ile ilgili 4 kadının
ayrıntılı yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Ablalarım biliyor. " (K.2)
"Annem biliyor. "(K.13)
"Annem bilirdi babam bilmezdi. Hatta ilk gelişimde öğrenmişti. Zaten 18 yaşından
sonra hayat benim hayatım. Ailem bana 18 yaşına kadar baktı. Sonrasında
ayaklarımın üzerinde durdum." (K.14)
"Annem biliyor babam ise şüpheleniyor. " (K.28)
"Ailenin bilgisi var" yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Evet biliyorlar. " (K.5)

Tablo 3
Konsomatrislerin Mesleğinin Aile Tarafindan Öğrenilmesi Kaygısına İlişkin Gôruşleri

Mesleğin Aile Tarafından Öğrenilme Kaygısı

f

Ailesinin öğreneceğinden kaygılı

17

Ailesinin öğreneceğinden kaygılı değil

13

Toplam

30

Araştırmaya katılan 33 Gece Kulübünde Kayıtlı Konsomatrise sorulan;
"Bilmiyorsa öğreneceğinden endişe duyuyor musunuz?" sorusuna ilişkin 30 yanıt
alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların yanıtlarının l 7'si "ailemin öğreneceğinden
kaygılı", 13'ü "ailemin öğreneceğinden kaygılı değil" şeklindeyken kadınların 3'ü bu
soruya cevap vermemiştir.
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"Ailenin öğreneceğinden kaygılı.", genel yanıtı ile ilgili 4 kadının ayrıntılı
yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Öğreneceğinden endişe duyuyorum." (K3)
"Evet, tabi ki duyuyorum. " (K22)
"Evet, zaten saklıyorum. " (K29)
"Evet, duyarlarsa bilemiyorum tepkileri ne olur Allah bilir. " (K32)
"Korkuyorum istemiyorum öğrensin. "(28)
"Ailemin öğreneceğinden kaygılı değil.", genel yanıtı ile ilgili 3 kadının
ayrıntılı yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Ayrı evde kalıyorum. O yüzden endişe duymuyorum." (K.4)
"Duymuyorum. Zaten kimse bir şey demez." (K.12)
"Korkmuyorum çünkü öğrenirse anlar zaten çok zengin değiliz. " (K.25)

Tablo 4
Konsomatrislerin Ailelerinin Mesleğe Tepkilerine İlişkin Görüşleri
Ailelerin Mesleğe Tepkileri

f

Ailenintepkisi yok

4

Ailenintepkisi var

2

Toplam

6

Araştırmaya katılan 33 Gece Kulübünde Kayıtlı Konsomatrise yöneltilen;
"Biliyorsa nasıl karşıladılar?" sorusuna ilişkin 6 yanıt alınmıştır. Araştırmaya katılan
kadınların verdikleri yanıtların 4'ü "ailenin tepkisi yok", 2'si "ailenin tepkisi var"
şeklindedir. (Kadınların 27'sine aile bilmediği için soru sorulmamıştır.)
"Ailenin tepkisi yok.", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Sorun olmadı, ne sorunu parayı veriyorum. " (KS)

;;::
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"Problem yok. Kendim söyledim. " (K.6)
"Ailenin tepkisi var.", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Annem ağladı sonra hiçbir şey demedi." (K.13)
"Annem bilirdi babam bilmezdi. Dikkatli ol dedi ve üzülüyordu. Beni anladı üstüme
fazla gitmedi." (K.14)

Tablo 5
Konsomatrislerin Mesleklerini Ailelerinden Saklamak İçin Geliştirdiği Yöntemler

Aileye Bahane Gösterilen Meslek

f

Otel çalışanı

10

Dansçı ve konsomatrislik

5

Bakıcılık

3

Casino çalışanı

2

Market çalışanı
Restoran çalışanı
Emlakçı

1

Hastane çalışanı
Garson
.İtalya'da ablanın yanında

1

Evli

1

Toplam

27

Araştırmaya katılan 33 Gece Kulübünde Kayıtlı Konsomatrise yöneltilen;
"Bilmiyorsa burada ne işle uğraştığınızı biliyor?" sorusuna ilişkin 27 yanıt alınmıştır.
Araştırmaya katılan kadınların verdikleri yanıtların lO'u otel çalışanı, S'i dansçı ve
konsomatris, 3'ü bakıcılık, 2'si gazino çalışanı, l 'i market çalışanı, 1 'i restoran
çalışanı, 1 'i emlakçı, 1 'i hastane çalışanı, 1 'i garson, 1 'i İtalya'da ablasının yanında
ve l 'ide evli şeklindedir.

66

"Aile bilmiyorsa burada ne iş yaptığınızı biliyor?" sorusu ile ilgili 3 kadının
ayrıntılı yanıtı aşağıda-sunulmuştur:
"Otelde çalıştığımı biliyorlar." (Kl)
"İtalya 'da ablamın yanında olduğumu biliyorlar. " (K.7)
"Dansçı ve konsomatris olarak biliyorlar ama her şeyi bilmiyorlar. " (Kl 7)

Tablo 6
Konsomatrislerin Aile

n« İletişim Düzeyine İlişkin Görüşleri

Aile İle İletişim Düzeyi

f

Düzenli konuşuyor

33

Kötü

O

Toplam

33

Araştırmaya katılan 33 Gece Kulübünde Kayıtlı Konsomatrise yöneltilen;
"Ailenizle iletişiminizi ne düzeyde sürdürüyorsunuz, ilişkiniz meslek öncesi kadar
güçlü mü ya da zayıf mı?" sorusuna ilişkin 33 yanıt alınmıştır. Araştırmaya katılan
kadınların verdikleri yanıtların 33 'ü de aileleriyle düzenli konuştukları yönünde
olmuştur.
"Düzenli konuşuyor.", genel yanıtı ile ilgili 3 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Telefonda görüşüyoruz, çok iyi olduğunu düşünüyorum." (K.13)
"İnternette konuşuyoruz hem de telefonda. Her gün konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz
ihtiyaçları var mı bir şeye yok mu diye. " (K.6)
"Aynen devam Skaypve Viber'den konuşuyoruz. Telefonda görüşmüyoruz, çünkü
telefonda numara gözükür. O yüzden Viber ve Skayp'tan görüşüyoruz." (K.4)
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Tablo 7
Konsomatrislerin Ülkeye Döndüklerinde Ailelerinin Tavrına İlişkin Görüşleri
Ülkeye Dönüldüğünde Ailenin Tavrı

f

Değişiklikyok

32

Değişiklikvar

1

Toplam

33

Araştırmaya katılan 33 Gece Kulübünde Kayıtlı Konsomatrise yöneltilen;
"Ülkenize döndüğünüzde sizce mesleğinizden dolayı ailenizin size karşı düşünceleri
ve davranışlarında bir değişiklik oldu mu? Örnek vererek anlatır mısınız?" sorusuna
ilişkin 33 yanıt alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların verdikleri yanıtların 32'si
"değişiklik yok", 1 'ide "değişiklik var" şeklindedir.
"Değişiklik yok.", genel yanıtı ile ilgili 4 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Değişiklik olmadı çünkü bilmiyorlar." (Kl)
"Bilmezler o yüzden olmadı. " (K.9)
"Olmadı çünkü bilmiyorlar dans yaptığımı söyledim." (K.15)
"Eskisi gibi ayni. Güçlü. " (K.28)
"Değişiklik var.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Evet değişiklik oldu. I Değişiklik derken? I I Ne gibi bir değişiklik oldu? I Ne iyi ne
de kötü davranır bana." (K.13)

Tablo 8
Konsomatrislerin Çocuklarıyla İlişki Durumuna İlişkin Görüşleri
Çocuklarıyla İlişki Durumu

f

İyi, süreklikonuşuyor

13

Kötü, hiç konuşmuyor

O

Toplam

13
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Araştırmaya katılan 33 Gece Kulübünde Kayıtlı · Konsomatrise yöneltilen;
"Çocuklarınızla İlişkilerinizi nasıl?" sorusuna çocuğu olan 15 kadından 13'ü yanıt
vermiştir. Soruyu yanıtlayan 13 kadın çocuklarıyla ilişkisinin "iyi" olduğu yönde
açıklama

yapmıştır.

Kadınların

18'ine

ise çocukları

olmadıkları

için soru

sorulmamıştır. Çocuk sahibi olan 2 kişi ise bu soruya yanıt vermemiştir.
"İyi, sürekli konuşuyor.", genel yanıtı ile ilgili 3 kadının ayrıntılı yanıtı
aşağıda sunulmuştur:

"Konuşuyoruz,annembakar çocuğuma." (K3)
"Güzel, çocukları seviyorum. Telefonda Skayp'ta konuşuyoruz. I Çocuğunuz kaç
yaşında? I 1,5 yaşında. Çocuğumu çok göremiyorum ama gittiğimde hep onun

yanındayım. " (Kl 8)
"Çok iyi, özlüyorum,çok seviyorum." (K.28)

Tablo 9
Konsomatrislerin Annelik Vasıflarına İlişkin Görüşleri
Annelik Vasıflarının Öz Değerlendirmesi

f

iyi

13

Kötü

o

Toplam

13

Araştırmaya katılan 33 Gece Kulübünde Kayıtlı Konsomatrise yöneltilen;
"Kendinizi anne olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?"

sorusuna çocuğu olan 15

kadından 13 'ü yanıt vermiştir. Soruyu yanıtlayan 13 kadın annelik vasfının "iyi"
olduğu yönde açıklama yapmıştır. Kadınların 18'ine ise çocukları olmadıkları için
soru sorulmamıştır. Çocuk sahibi olan 2 kişi ise bu soruya yanıt vermemiştir.
"İyi.", genel yanıtı ile ilgili 5 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda sunulmuştur:
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"Onun her şeyi var, o ne istiyorsa alıyorum. Çok iyi bir anneyim ve çok
kontrollüyüm.I Çocuğunuza kim bakıyor? /Annem."(K.4)
"Burada çalışıyoruz, para kazanıyoruz. Kendimi çok iyi bir anne olarak
değerlendiriyorum. Çünkü çocuk için buradayım ve her şeye onun için
katlanıyorum. " (K.9)
"Yani iyi bir anneyim, iş için buradayım. Çocuğuma zaman ayıramıyorum ve o
konuda suçlu hissediyorum. Çocuğum aile ortamında büyüyor. Ona annem ve
kardeşlerim bakıyorlar, yardımcı

oluyorlar.

Yokluğumu hissettirmiyor/ar

çocuğuma." (Kl 9)
"İyi bir anneyim. Onlar için çalışıyorum, okusunlar. /Kaç yaşındalar? I17 ve 14
yaşındalar. Büyüdülerher şey lazım onlara. Babalarınınyanında/cir."(K24)
"Ayrılığısaymazsakçok iyi bir anneyim. Ayrılık çok kôtü bir şey. " (K.28)

4.2. Evliliğe Dair Kaygılara İlişkin Bulgular

Tablo 10
Konsomatrislerin Evliliğe İlişkin Görüşleri

EvliliğeBakışAçısı

f

Evlenmeyi düşünüyor

13

Evlenmeyi düşünmüyor

11

Evlenmeyi çocuk için düşünüyor

8

Toplam

32

Araştırmaya katılan 33 Gece Kulübünde Kayıtlı Konsomatrise yöneltilen;
"Evliliğe ve gelecekte yuva kurmaya dair düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna ilişkin
32 yanıt alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların verdikleri yanıtların 13 'ü
"evlenmeyi düşünüyor", 11 'i "evlenmeyi düşünmüyor", 8'i "evlenmeyi çocuk için
düşünüyorum" şeklindedir. I 'ine ise evli olduğu için soru sorulmamıştır.
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"Evlenmeyi düşünüyor.", genel yanıtı ile ilgili 4 kadının ayrıntılı yanıtı
aşağıda sunulmuştur:
"İyi bir insan bulunca evlenmeyi düşünüyorum." (K3)
"İyi bir insan bulup ona güvenmek ve evlenmek düşüncesindeyim. " (Kl 6)
"Tabi ki istiyorum hem de çok, şimdi. " (!(22)
"İleride yuva kurmayı düşünüyorum. Meslekteki bu son dönemim. Bu mesleği başka
yapmayacağım, umarım evlenebilirim. " (K26)
"Evlenmeyi düşünmüyor.", genel yanıtı ile ilgili 3 kadının ayrıntılı yanıtı
aşağıda sunulmuştur:
"İstemiyorum hiç. Evlilikten yoruldum. " (K13)
"Düşünmüyorum, evlenmeyi ya da aile kurmayı." (K14)
"Yok, düşünmüyorum." (!(28)
"Evlenmeyi çocuk için düşünüyor.", genel yanıtı ile ilgili 3 kadının ayrıntılı
yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"İlerde çocuğum olsun isterim. Şimdi olmaz daha gencim. " (K5)
"İlerde çocuğum olsun istiyorum. " (K6)
"Hayallerim var, kim istemez ki. İlerde evlenip çocuğum olsun istiyorum. " (Kl I)

Tablo 11
Konsomatrislerin Mesleklerinin Gelecekte Öğrenilmesi Kaygısına İlişkin Görüşleri

Geçmişin GeleceğiYansımasına Dair Kaygılar

f

Kaygılı

17

Kaygılı değil

13

Bazen (zamanzaman)kaygılı

1

Toplam

31

Araştırmaya katılan 33 Gece Kulübünde Kayıtlı Konsomatrise yöneltilen;
"Geçmişinizin ileriki hayatınızda karşınıza çıkmasında endişe duyuyor musunuz?"
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sorusuna ilişkin 31 yanıt alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların verdikleri
yanıtların 17'si kaygılı: 13 'ü kaygılı değil, l 'i zaman zaman (bazen) kaygılı
şeklindedir. 2'si ise bu soruya cevap vermemiştir,
"Kaygılı.",

genel yanıtı ile ilgili 3 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda

sunulmuştur:
"Tabii ki duyuyorum. " (K6)
"Evet endişe duyuyorum. " (Kl 6)
"Korkuyorum. Tabii ki saklayacağım. " (K29)
"Kaygılı değil.", genel yanıtı ile ilgili 3 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Yok." (K4)
"Duymuyorum. Nasıl desem, evlilik yaşıyorsan eski eskide kalır. " (Kl2)
"Benim içinfark etmez. Sıkıntı yok, duyarsa hiç kimse ispat edemez. " (Kl 4)
"Bazen (zaman zaman) kaygılı.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı
yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Bazen. " (K2)

Tablo 12
Konsomatrislerin Meslek öncesindeki Cinselliğe İlişkin Görüşleri

İşe Başlamadan Önce CinselliğeBakış

f

Olumlu

6

Toplam

6

:~ I'
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Tablo 13
Konsomatrislerin Meslek Sonrasındaki Cinselliğe İlişkin Görüşleri

İşe Başladıktan Sonra Cinselliğe Bakış

f

Değişiklikyok ·

13

Soğudu

12

İş olarak görüyor

2

Bilmiyorum

1

Toplam

28

Araştırmaya katılan 33 Gece Kulübünde Kayıtlı Konsomatrise yöneltilen;
"Mesleğe başlamadan önce ve sonrasında cinselliğe bakış açınız ne yönde
şekillendi?" sorusundaki, mesleğe başladıktan öncesiyle ilgili 6 yanıt alınmış, söz
konusu altı kişinin 6'sı da "olumlu" demiştir. Geri kalan 27 kadın ise bu soruya
cevap vermemiştir. Mesleğe başladıktan sonrasıyla ilgili ise 28 yanıt alınmıştır.
Araştırmaya katılan kadınların verdikleri yanıtların 13'ü "değişiklik yok", 12'si
"soğudu", 2'si "iş olarak görüyor", 1 'i "bilmiyor" şeklinde cevap vermiş ve 5'i ise bu
soruya cevap vermemiştir.
"Olumlu.", genel yanıtı

ile ilgili

I kadının

ayrıntılı yanıtı aşağıda

sunulmuştur:
"Öncesinde hissiyat vardı. Şimdi ise bilmiyorum, zaman lazım. Burada tamam;
tanışıyorsun, konuşuyorsun ama yatmak çok zor. Yine de kusura bakma burada para
veriyorlar. " (K.6)
"Değişiklik yok.", genel yanıtı ile ilgili 5 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Bakış açım aynı, değişmedi. " (K.5)
"Normal, bir değişiklik olmadı. " (K.28)
-"Soğudu.",
sunulmuştur:

genel yanıtı

ile ilgili 6 kadının

ayrıntılı yanıtı aşağıda
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"Cinselliğe karşı soğuma oldu." (Kl)
"Soğudum, öncesinde o şekilde değildi. " (K.2)
''Çok farldı düşünmeye başladım. İsteğim azaldı. Daha önce severek ve çok
düşünerek, değerlendirerek yapardım; şimdi ise çokfarklı bir şey." (K3)
"Hiç düşünmüyordum bu işi yapacağımı. Daha önce bu işi yapan insanlara ayıp
falan derdim. Sonunda bende yaptım bu işi. İnsanlar değişir. Sonra bu işi yapmaya
başlayınca alışıyorsun. Çok değişik bir şey. Erkeklere karşı soğudum, sevgi falan
yok." (K.4)
"Daha iyi oldum, fiziğimden mantığıma her şeyim daha iyi. I Daha iyi derken? I Bir
yere gidiyorsun tek başına ve nasıl insanlar olduğunu kendi gözünle görüyorsun.
Yani kendi başıma yapıyorum her şeyi. Kimseden yardım be/demiyorum. Bu daha iyi
bence. Ama erke/dere karşı soğudum, soğuma oluyor." (K.14)
"Değişti. I Değişti derken? I Erkeklerden nefret ediyorum." (K.27)
"Bilmiyor.

11,

genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda

sunulmuştur:
"Ne bileyim, bu ilk gelişimdir. Zamanla göreceğiz. İnşallah bir şeyler yapabilirim. "
(25)
"İş olarak görüyor.", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Daha önce farklıydı. Artık seksi iş olarak düşünüyorum. Memleketimde bile zevk
almadan yapıyorum. " (Kl 7)
"Bunu iş olarak görüyorum, o kadar." (K.24)
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Tablo 14

KonsomatrislerinAşk ve Sevgiyeİlişkin Görüşleri
Aşk ve Sevgiye Karşı Düşünceler

f

Aşka ve sevgiyeinanmıyor

12

Aşka ve sevgiyeinanıyor

5

Aşk ve sevginin,güven,saygı, fedakarlıkolduğunudüşünüyor

5

Duygularınıyorumlayamıyor

4

Aşk geçici, sevgikalıcıdır

3

Toplam·

29

Araştınnaya katılan 33 Gece Kulübünde Kayıtlı Konsomatrise yöneltilen;
"Aşk ve sevgiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna ilişkin 29 yanıt alınmıştır.
Araştırmaya

katılan kadınların

verdikleri

yanıtların

"12'si aşka ve sevgiye

inanmıyor",

S'i "aşk ve sevgiye inanıyor", 5'i"Aşk ve sevginin, güven, saygı,

fedakarlık olduğunu düşünüyor", 4'ü "Duygularını yorumlayamıyor",

3'ü "aşk

geçici, sevgi kalıcıdır" şeklindedir. Kadınların 4'ü ise bu soruya C6Vap vennemiştir.
"Aşka ve sevgiye inanmıyor.", genel yanıtı ile ilgili 6 kadının ayrıntılı yanıtı
aşağıda sunulmuştur:
"Aşk yalan sevgide yalan. " (KS)
"Çok acı çektim, aşk istemem, çok kazık yedim. Hiç düşünmüyorum çünkü aşk karın
doyurmaz." (K14)
"Zor bir soru. Güven lazım, güvenilecek biri olmalı. Onunla her şeyi paylaşmam ve
anlaşmam lazım. İyi günde, kötü günde yanımda olmalı. Ancak şuan aşka pek
inanmıyorum." (K19)
"Aşka inanmam, aşk olsaydı bu yollarda olmazdım, kocam beni bırakmazdı. " (K27)
"Hiçbir şey düşünmüyorum. Para varsa aşk var. Para yok, aşk yok. " (Kl O)
"Düşünmüyorum, uzak duruyorum. Hiç düşünmedim." (Kl I)
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"Duygularını yorumlayamıyor.", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı
yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Bilmiyorum,

hiç olmadım. Moldova 'da aşık olmak çok zor,

hepsi alkol

kullanırlar. " (K.20)
"Düşünmek istemem. 17 yıldır eşimle beraberim. " (K.24)
"Aşk ve sevgiye inanıyor.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı
aşağıda sunulmuştur:
"Aşka inanıyorum, aşk var. " (Kl 6)
"Aşk ve sevginin, güven, saygı, fedakarlık olduğunu düşünüyor.", genel
yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Şimdi düşünmüyorum. Ama aşk sevgi demektir, güven demek. " (K6)
"Aşk ve sevgi demek, fedakarlık demek; ama her şey karşılıklı. Bir gün evlendiğimde
eşime, evliliğim ola ki yarım kalmasın diye, tüm geçmişimi anlatacağım. " (K.26)
"Aşk geçici, sevgi kalıcıdır.", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı yanıtı
aşağıda sunulmuştur:
"Farklı bir şeydir aşk ve sevgi. Aşkın geçici, sevginin ise kalıcı olduğu_nu
düşünüyorum." (K3) ··
"Aşk geçici bir şey. Sevgi ise kalıcı, güzel bir şey. " (Kl 7)

4.3. Mesleki Kaygılara İlişkin Bulgular

Tablo 15
Konsomatrislerin Mesleğe Başlama Nedenleri

Mesleğe İten Nedenler

f

Ekonomik sebeplerden dolayı

33

Toplam

33
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Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltilen; "Sizi
bu mesleğe iten nedenler nelerdir?" sorusuna ilişkin 33 yanıt alınmıştır. Araştırmaya
katılan kadınların verdikleri yanıtların 33'il de ekonomik durumlarla ilgilidir.
"Ekonomik sebeplerden dolayı.", genel yanıtı ile ilgili 6 kadının ayrıntılı
yanıtı aşağıda sunulmuştur:

"Ablam hastaydı, kanserdi. Bankalardan borç aldım, o yüzden başladım. 4 defa
ameliyat oldu. 6 ay önce vefat etti. Onun borçlarımödemekiçinyapıyorum." (K.4)
"Çünkübizim memlekettepara yok, işyok. Geldikburaya,buradapara var." (K.9)
"Ekonomik, Okul bitti, çalışırdım ama az para kazandığım için geldim. I Daha iyi
yaşam için mi? /Evet. (K.10)

"Para. Ev arabaaldım, aileden istemedim." (K.14)
"Ekonomik; Hedeflerim var ve onları karşılamak için paraya ihtiyacım var. I
Hedeflerin var derken, anlatır mısın?/ İş yeri açmak ve iş kadını olmak. Güzellik

merkezi açmak istiyorum, kardeşim bu işi yapıyor. Onunla beraber çalışmak bir
şeyleryapmak istiyoruz." (Kl 9)
"Ekonomik nedenlerden dolayı. 150 dolar 1 ayda alıyorsun kendi memleketimde.
Şimdi benim kocam 1 ayda alıyor 150 doları. Elektrik var, gaz var, su var para
bitiyor." (K24}

Tablo 16
Konsomatrislerin Meslek Yaşamlarında Şiddetle Karşılaşmalarına İlişkin Görüşleri
Fiziksel veya Psikolojik Saldırıya Maruz Kalma

f

Fiziksel veya psikolojik saldın yok

17

Psikolojik saldırı var

13

Hem fiziksel hem psikolojik saldırı var

3

Toplam

33

, ,•.
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Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltilen;
"Çalıştığınız sürede fiziksel ya da psikolojik saldırıya uğradınız mı? Örnek vererek
anlatır mısınız?" sorusuna ilişkin 33 yanıt alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların
verdikleri yanıtların 17' si"fiziksel veya psikolojik saldırı yok", 13 'ü "psikolojik
saldırı var" ve 3 'ü "hem fiziksel hem psikolojik saldırı var" şeklindedir.
"Fiziksel veya psikolojik saldırı yok.", genel yanıtı ile ilgili 3 kadının ayrıntılı
yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Yok, uğramadım." (K3)
"Her şey tamam, bir sorun yok " (K.5)
"Hayır, uğramadım ama ister istemez ilk geldiğimde psikolojik olarak etkilendim.
Bir anda bambaşka bir dünyadaydım. Aile yok! Yani benim için zor oldu. Artık biraz
daha kolay, ortama alıştım. " (Kl 9)
"Psikolojik saldırı var.", genel yanıtı ile ilgili 6 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Müşteriler yüzünden psikolojim bozulabiliyor. İçlerinde iyi olanlar var, kötü
olanlarda var. Böylelikle etkileniyorum." (K.7)
"Birazcık, psikolojik olarak etkilendim. Gece kulüplerinde sağlanmaya çalışılan
disiplin bizi zorluyor. Her şeyle uğraşmak, baş edebilmek zor. Moralimizi bozan çok
değişik insanlar var. Yatmak kalmak da bizleri olumsuz etkiliyor." (K.14)
"Psikolojik olarak. /Psikolojik olarak derken açıklar mısınız? I Baskı var. /Baskı var
derken? I Müşteriler tarafından. Erkeği görüyorsun, nefret ediyorsun. Yoruluyoruz. "
(KJ6)
"Evet. Baskı var. I Baskı var derken? I Müşteri çok problem, ben para verdim bunu
yapacan der. Sende onu öldürmek istiyorsun bazen. I Şiddet oldu mu? I Yok, sadece
konuşma ben sana para verdim şunu yapacan bunu yapacan diye. " (K20)
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"Psikolojim bozuldu. Müşterilerden kötüsü de var, iyisi de. Her türlüsü var. Üstelik
biz asker gibi oturuyoruz, dışarıya çıkmak yok, izin hiç yok. " (K24)
"Psikolojik olarak var. Müşteriler tarafindan. Dayanamıyorum. Paramı verdim, her
şeyi yapmak zorundasın; diyorlar. " (K26)
"Hem fiziksel hem psikolojik saldırı var", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının
ayrıntılı yanıtı aşağıda sunulmuştur: .
"Tabi uygulandı. Sigara ve içki içmiyorum. Bazı kulüplerde kadınların içkilerine ilaç
koyuyorlar ve bunun sebebi ise kadınların müşterilere karşı her istediklerini
yapmalarını sağlamak Şimdiki çalıştığım yerde aylık rahatsızlığım olduğu zaman
müşteri almıyorum fakat başka gece kulüplerinde kadınlar tampon kullanarak
müşteri almaya ve çalışmaya zorlanıyorlar." (Kl)
"Müşterilerden sert davrananlar var, kötü olanlar var. Zaman zaman biraz problem
olurlar; patronla görüşürüm ve kovar kendilerini. " (Kl 7)

Tablo 17
Konsomatrislerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Geçirme Durumu
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Vakası

f

Hastalık yok

33

Hastalık var

O

Toplam

33

Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltilen;
"Herhangi cinsel yolla bulaşan hastalığa yakalandınız mı?" sorusuna ilişkin 33 yanıt
alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların verdikleri yanıtların 33'ü de "Hastalık yok"
tur.
"Hastalık yok.", genel yanıtı ile ilgili 3kadınınayrıntılı
sunulmuştur:

yanıtı aşağıda

79

"Hayır yakalanmadım. " (K5)
"Hayır, Allah korusun. " (K6)
"Hayır, çok şükür. " (K32)

Tablo 18
Konsomatrislerin Mes/eklerinden Dolayı Hastalık Kapma Kaygılarına İlişkin Görüşleri
Hatalık Kaygısı

r

Kaygılı

30

Kaygılı değil

3

Toplam

33

Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltilen;
Hastalığa "yakalanmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna ilişkin 33 yanıt alınmıştır.
Araştırmaya katılan kadınların verdikleri yanıtların 30'u "kaygılı", 3'ü de "kaygılı
değil" şeklindedir.
"Kaygılı.", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Evet, hem de çok. (K4)
"Tabii ki, herkes korkuyor, çok tehlikeli meslek. Daha dikkatliyim bakıma, temizlik
konusuna hassasım. " (Kl2)
..

"Kaygılı değil.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Kaygı duymuyorum, kendime çok iyi bakıyorum, kendime güveniyorum. Çünkü
korunuyorum. " (K5)

-·•'
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Tablo 19
Konsomatrislerin Hastalıktan Korunmaya İlişkin Görüşleri
Hastalık Riski İçin Alınan Önlemler

Prezervatif
Aşı

f
17
4

Prezervatifve ilaç
ilaç

4

2

Prezervatifve aşı

2

Aşı ve ilaç
Toplam

33

Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltilen; "Ne
tür önlemler alıyorsunuz?" sorusuna ilişkin 30 yanıt alınmıştır. Araştınnaya katılan
kadınların verdikleri yanıtların 17'si prezervatif, 4 'ü aşı, 4 'ü prezervatif ve ilaç, 2' si
ilaç, 2' si prezervatif ve aşı, I' i aşı ve ilaç şeklindedir. 3 'ü de bu soruya cevap
vermemiştir.
"Prezervatif.", genel yanıtı ile ilgili 5 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Buradaki erkeklerin çoğu prezervatif kullanmak istemiyorlar. Onlara bir saat önce
başka bir müşteriyle olduğumu söyleyerek müşterileri ikna etmeye çalışıyorum. "

(Kl)
"Prezervatif kullanıyorum." (K7)
"Aşı.", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"İğne kullanıyorum." (Kl I)
"İğne salıyorlar. " (K25)
"Prezervatif ve ilaç.", genel yanıtı ile ilgili 3 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Prezervatif ve ilaç kullanıyorum." (KIS)
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"Fitil ile sprey kullanıyorum ve prezervatif kul/anıyorum. " (Kl 9)
"Prezervatif kul/anıyorum. Her gun ilaç kullanıyorum, anti bakteriyel hem de fitil.
Bir kutu ilaç kullanıyorum. " (K26)
"Prezervatif ve aşı.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Hastanede aşı yaptırıyoruz ve prezervatif kullanıyorum. "(K3)
"İlaç.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Hap, ilaç kullanıyorum. Doktora gidiyoruz, kontrollerimiz oluyor. " (K33)
"Aşı Ve ilaç.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Her zaman dikkat ediyorum. İğne ve hap kullanıyorum. " (K32)

Tablo 20
Konsomatrislerin Müşteriyle Duygusal Yakınlaşma Yaşamaya İlişkin Görüşleri
Müşteriyle Duygusal Yakınlık Durumu

f

Duygusal yakınlık hissetmedi

17

Duygusal yakınlık hissetti

16

Toplam

33

Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltilen;
"Duygusal yakınlık hissettiğiniz veya gelecek kurmayı düşlediğiniz bir müşteriniz
oldu mu?(olduysa hikayenizi anlatır mısınız?)" sorusuna ilişkin 33 yanıt alınmıştır.
Araştırmaya

katılan

kadınların

verdikleri

yanıtların

17'si"duygusal

yakınlık

hissetmedi", 16' sı ise "duygusal yakınlık hissetti" şeklindedir.
"Duygusal yakınlık hissetmedi.", genel yanıtı ile ilgili 3 kadının ayrıntılı
yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Hissetmedim. Kendim buna izin vermiyorum, çünkü bazı kızlar kandırılıyor ve
başka yerde kullanılıyorlar." (Kl)
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"Hissetmedim. Çünkü Türk erkekleri çok yalancı. Çevremdeki/erden görüyorum. "

(KS)
"Hissetmedim, nasıl aşk olayım her gün 5, 6 kişiyleyim, hangisine aşık olayım. "
(1(22)
"Duygusal yakınlık hissetti.", genel yanıtı ile ilgili 4 kadının ayrıntılı yanıtı
aşağıda sunulmuştur:
"Evet, aşık oldum. 2 yıl önceydi, her zaman yanıma gelirdi. Beni Türkiye ye
götürecekti, hiç memleketime yollamayacaktı diye istemedim." (K2)
"Oldum. ilk gelişimde. Şu an halen daha beraberiz ama aşk yok, bana çok yardımcı
oldu. İyi bir insan, kalbi temiz, hiç evlenmedi, genç, benle beraber Moldova ya geldi
öyle yani. " (K4)
"Hissettim, güzel vakit geçiriyordum. Seks yok, sadece görüşüp konuşmak isterdi. I
İlişkiniz devam eder mi? I Devam eder. " (1(20)
· "Evet, çok oldum. Gôruşmuyorum. Bir gecede aşık olursun, sonra bitti olur. " (K30)

Tablo 21
Konsomatrislerin Yakınlaştığı Müşteriyi Kaybetme Kaygısına İlişkin Görüşleri
Onu (Sevgiliyi) Kaybetme Kaygısı

f

Kaygılı

9

Kaygılı değil

4

Toplam

16

Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltilen; "Onu
kaybetme korkusu ya da çalıştığınız yerde başka kadınlarla birlikte olma endişesini
yaşadınız mı?" sorusuna ilişkin 16 yanıt alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların
verdikleri yanıtların 9'u "kaygılı", 4'ü "kaygılı değil" şeklindedir. 2'si bu soruya
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cevap vermemiştir. 17 kadına ilk soruda_"Duygusal yakınlık hissetmedim." cevabını
verdikleri için soru sorulmamıştır.
"Kaygılı.", genel yanıtı ile ilgili 3 kadının ayrıntılı

yanıtı aşağıda

sunulmuştur:
"Endişe duyuyordum. /Başka bir kadına gitti mi? I Gitti. /Ne hissettin? I Zordu, hem
de çok zor. " (K2)
"Yaşadım. Kavga ettiğimiz zaman başkasına gidiyor. Ülkeme döndüğüm zaman
gidiyor. Burada olduğun zaman çok gitmiyor/ar. Ben her zaman diyorum ki aşk
Ercan Hava Limanı kadardır. Aldatıldığımda sinirlenirim, kıza da kendime de küfür
ederim. Kızın aslında suçu yok ama sevgilim kızla ilgili kötü konuşunca kendimi
tutamam, gider döverim." (K.14)
,,

"Var, korku.yorum. Gitmiyorum diyor. Kıskanıyorum ama bilmem gider mi. Zor bir
şey, kıskanıyorum. Ben burada her gün kapalı o dışarıda, bilmiyorum yani. " (K20)
"Kaygılı değil.", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Burada kaygı falan olmaz, kimi isterse alır. I Aldı mı peki?/ Aldı. I Ne
hissettin?ıWe.fret duydum ondan. Sonra bıraktım, kızmadım ona, sadece bitirdim.
Kızmam, aramam, vurmam, mesaj atmam. Hayat bu, olursa olur, kısmet, şans;
kimseye diyemem kal, benimle otur. Şans yani, yanımda kalacak kalır. İnsanlar 1 O,
20 sene birlikte yaşıyor, sonra bir şey oluyor, bitiyor. Yapacak bir şey yok. Bir
dakika sonra ne olacak belli olmaz. " (K.6)
"Hayır. Problem yapamam kimseye, olmaz. Çünkü benimde kocam var. Ben de aynı
koşullardayım. O yüzden iki taraflı da sorun istemem." (K24)

,ı•'ı

84

Tablo 22
Konsomatrislerin Gece Kulüplerinde Çalışma Sistemiyle İlgili Görüşleri

Çalışma Sistemi

f

11:00-18:00, 20:00-01:00,01 :00-08:00

20

Değişir

11

00:30-09:00, 11:00-16:00

1

Toplam

32

Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltilen;
"Bana çalıştığınız yerdeki çalışma sistemiyle ilgili bilgi verir misiniz?" sorusuna
ilişkin 32 yanıt alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların verdikleri yanıtların 18'i
"11 :00-18:00, 20:00-01 :00, 01 :00-08:00", 11 'i "değişir", 3'ü ise "00:30-09:00, 11 :0016:00" şeklindedir. Kadınlardan 1 'i ise bu soruya cevap vermemiştir.
"11:00-18:00, 20:00-01:00, 01:00-08:00.", genel yanıtı ile ilgili 5 kadının ayrıntılı
yanıtı aşağıda sunulmuştur:

"<Programlarsabah 08:00'de bitiyor. 11:00'de başkaprogram var 18:00'e kadar.
20:00'den 12:30 ve 01:00'den sabah 08:00'e kadar programlar devam diyor.
Uykuya çok zaman kalmıyor ve bütün gün aynen tekrardan çalışarak yoğun
geçiyor." (Kl)
"Neredeyse24 saat çalışıyoruz.2 saatlik uyku uyuyoruz.Sabah 09:00'dageliyoruz.
10:30'a kadar uyku 11:00'den 16:00'ya kadar program sonra 20:00'de gazino,
12:30'dansonra başkaprogram." (K.7)
"Çok az uyku uyuyabiliyoruz en çok 2 ya da 3 saat uyuyoruz. Sabah 11:00'den
18:00'e kadar program. Saat 20:00'den 01:00'e kadar dans. Sonra gece 01:00'de
başkaprogram sabah 07:00'ye da 08:00'e kadar." (K.9)
"11:00'den 18:00'e kadar program olarak. 18:00'den 20:00'ye kadar duş, hazırlık.
Gece 20:00'de kulübe çıkıyoruz, 01:00 kadar. 01:00'den sonra başkaprogram olur
sabaha kadar." (K.14)
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"3 program var. 11:0' den 16:00'ya kadar, 20:00'den 01:00 kadar ve 01:00'den
sabah 08:00'e kadar." (Kl7)
"Değişir.", genel yanıtı ile ilgili 5 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Değişir. Gündüz saatlik program var. Günde I müşteri bazen 3 ve 4 müşteri oluyor.
Gece 20:00'de ise gazino - dans ve konsomatrislik yapıyoruz. " (K3)
. "Sabah 11:00'den 09:00'a kadar çalışıyoruz. İşin varsa çalışıyorsun." (K7)
"Ne zaman iş olursa o zaman çalışıyorum. " (Kl I)
"lş varsa kalkarım. lş yoksa uyuyorum, rahat yani sıkıntı yok. Değişir. " (K22)
"20:00'den 24:30'e kadar burada olmak zorundayız. Belirli bir şey yok. Müşteriye
göre değişir. " (K33)
"00:30-09:00, 11:00-16:00.", genel yanıtı ile ilgili kadının ayrıntılı yanıtı
aşağıda sunulmuştur:
"Akşam 12.30'den sabah 8.30'e ya da 9.00'a kadar çalışıyoruz. Sabah programı
bitince 11.00'e kadar uyuyorum, daha sonra ise 11.00'den 4.00'e kadar başka
program başlar. Daha sonra geliyoruz, hazırlanıyoruz, makyaj yapıyoruz başka
programa çıkıyoruz. Zor biraz." (K4)

Tablo 23
Konsomatrislerin Madde Kullanma Durumu

Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı

f

Alkol kullanıyor, uyuşturucukullanmıyor

20

Alkol ve uyuşturucukullanmıyor

12

Alkol ve uyuşturucukullanıyor
Toplam

33

Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltilen;
"Alkol ya da uyuşturucu kullandınız mı?" sorusuna ilişkin 33 yanıt alınmıştır.

86

Araştırmaya

katılan

kadınların

verdikleri

yanıtların

20'i

"alkol kullanıyor,

uyuşturucu kullanmıyor", "12'si alkol ve uyuşturucu kullanmıyor" ve 1 'i de "alkol
ve uyuşturucu kullanıyor" şeklindedir.
"Alkol kullanıyor, uyuşturucu kullanmıyor.", genel yanıtı ile ilgili 3 kadının
ayrıntılı yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Sadece alkol içiyorum. " (KS)
"Alkol kullanıyorum. Kafam daha güzel olacak diye içiyorum. " (K.16)
"Bir bardak içiyorum. Bir bardak içtiğim zaman daha rahat, relax oluyorum. " (K.17)
"Alkol ve uyuşturucu kullanmıyor.", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı
yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Hayır, hiç kullanmıyorum, sevmiyorum. " (K.10)
"Hayır, hiçbir şey kullanmıyorum. " (K.26)
"Alkol ve uyuşturucu kullanıyorum.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı
yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Alkol kullanıyorum. Kulüpte istiyorsan içiyorsun, istemiyorsan içmiyorsun. Ancak
uyuşturucu hapları temkinli kullanman lazım; çünkü müşterilerin ne yapacağını
bilemezsin. " (K.28)

Tablo 24
Konsomatrislerin Madde Bağımlısı Olma Kaygısına İlişkin Görüşleri
Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı Gelişme Kaygısı

f

Kaygılı değil

29

Kaygılı

3

Toplam

33

Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltile
"Mesleğinizden dolayı sizde alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gelişebileceği n .• E:M
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kadınların verdikleri yanıtların 29'u "kaygılı

değil", 3'ü "kaygılı" şeklindedir.

Kadınların 1 'i · de bu soruya cevap vennemiştir.
"Kaygılı değil.", genel yanıtı ile ilgili 3 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Hayır yaşamıyorum." (K3)
"Kullanmadığım için endişelenmiyorum. Alkol benim için bir sınır. İş için bir ilaç
değil ki." (K4)
"Hayır, ne zaman duracağımı bilirim." (K14)
"Kaygılı.II, genel yanıtı

ile ilgili 3 kadının

ayrıntılı yanıtı aşağıda

sunulmuştur:
"Endi§eleniyorum. "(Kl)
"Endişe duyuyorum. " (K33)
"Evet, kaygı yaşıyorum. Çok alkol kullanıyorum. " (K22)

Tablo 25

KonsomatrislerinMeslekiHedeflerineİlişkin Görüşleri
Mesleki Devamlılık Planı

f

Son kez geliş

15

Bilmiyor

6

Devam edecek

5

Fazla sürdürmeyecek

3

Para biriktirince bırakacak

3

Belli değil

1

Toplam

33

Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltilen; "Bu
mesleği ne kadar süreyle devam ettirmeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna ilişkin 33
yanıt alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların verdikleri yanıtların 15'i "son kez
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gelişi", 6'sı "bilmiyor", 5'i "devam edecek", 3'ü "fazla sürdürmeyecek", 3'ü "para
biriktirince bırakacak" ve 1 'i de "belli değil" şeklindedir.
"Son kez gelişi.", genel yanıtı ile ilgili 8 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Bu son. Artık hayat kurmak istiyorum. " (Kl I)
"Bitiriyorum, bu son. Yaşlandık artık." (K.12)
"Bu son. Çocuktan uzak kalıyorum, özlüyorum. " (Kl 8)
"Bu son. Çünkü çocuğumun yanında

olmak istiyorum. Paramı biriktirdim.

Hedeflerime ulaşacağım inşallah." (K.19)
"Bu son. 2 anlaşma yeter. Düşünüyorum, ev alıp evlenmek istiyorum, yeter. " (K.20)
"Bu son, bıktım artık." (K.21)
"Bu son. Normal işte çalışmak istiyorum. I Pişmanlık mı duyuyorsun? I Evet, biraz.
Bu iş zor ama para ödemeye mecburum. " (K.26)
"Bilmiyor.", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Bilmiyorum. " (K.9)
"Bilmiyorum. Emeklilik konusunu duydum. Polise gideceğiz bugün, zaten soracağım
orda. Eğer birkaç anlaşma daha gerekirse yapacağım emeklilik için. Yoruldum. "

(K.24)
"Devam edecek.", genel yanıtı ile ilgili 3 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Son kontrat değil, devam etmeyi düşünüyorum." (KIO)
"Ne kadar sağlıkltysam devam edeceğim. Güçlüğüm, sağlıklıyım, fizik tamam; gittiği
yere kadar yapacağım." (K.14)
"Devam edeceğim, çünkü para lazım. " (Kl 7)
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"Fazla sürdürmeyecek.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı
aşağıda sunulmuştur"Bundan sonra bir defa daha geleceğim. Usandım artık, zaten erkeklerden nefret
ediyorum." (K27)
"Para biriktirince bırakacak.", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı yanıtı
aşağıda sunulmuştur:
"Para toplayınca biriktirince yani, bırakacağım." (K.7)
"Para toplayınca bitecek. Ev almak istiyorum. Bir daha Kıbrıs 'a gelmeyeceğim. "

(K.8)
"Belli değil.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Bilemem, belli olmaz. " (K.6)

Tablo 26
Konsomatrislerin Ödeneme Kaygılarına İlişkin Görüşleri
Maaşını Alamama Kaygısı

f

Kaygılı değil

23

Kaygılı

7

Bilmiyor

3

Toplam

33

Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltilen;
"Çalışma izniniz bittikten sonra ülkenize geri döneceğiniz zaman işverenınız
tarafından paranızı almama endişesi duyuyor musunuz?" sorusuna ilişkin 33 yanıt
alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların verdikleri yanıtların 23'il "kaygılı değil",
7'si "kaygılı", ve 3 'il "bilmiyor" (İşe yeni başladıklarından dolayı) şeklindedir.
"Kaygılı değil.", genel yanıtı ile ilgili 6 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
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"Endişe duymuyorum. Daha önce aynı yere geldim, hiç sorun yaşamadım. " (K3)
"Para problemi yok.Benim patron güzel. Patronumdan memnunum." (Kl 7)
"Hayır, patronum iyi, beni üzmüyor." (Kl9)
"Hayır, güveniyorum, korkmuyorum. Zaten aynı yere ikinci gelişim. Patronumu
tanıyorum. " (K20)
"Duymuyorum. Buradayken maaşımdan ne kadarını istersem ülkeme gönderirler.
Geriye de ne kadar kaldıysa o kadarını alıyorum." (K13)
"Yok endişe duymuyorum, maaşım veriliyor. Polis sorar para verdiler mi diye.
İmzamızı alıyor. Sorun olursa polise şikayet edebilirsin. " (K28)
"Kaygılı.", genel yanıtı ile ilgili 4 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:

,

"Kaygılanıyorum. Daha önce yaşadım. Paramın yarısını vererek diğer yarısını da
daha sonra yollayacaklarını söyleyip yollamadılar. Şimdiki çalıştığım yerde ise her
gece paramı alıyorum ve göndereceğim yerlere yolluyorum." (Kl)
"Duyuyorum. Daha önce böyle bir şey yaşadım. Daha önce çalıştığım yer 8 bin
dolarımı vermemişti. Şimdi çalıştığım yer veriyor. " (K6)
"Oldu, daha önceden paramı
alamadım.
Kazık yedim. Endişe duyuyorum. Şimdi
. ....____
~ ...
başka yerde çalışıyorum. " (Kl 4)
"Evet duyuyorum.

I Nerden kaynaklanır? I Başkalarından duydum, almayanlar

olurdu parasını. " (Kl 6)
"Bilmiyorum.", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Bilmiyorum, ilk gelişim buraya. " (K25)
"Bilmiyorum. Hiç düşünmedim, ama kızlara veriyorlar. " (K26)
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4.4 Sosyal ve Toplumsal Kaygılara İlişkin Bulgular

Tablo 27
KonsomatrislerinBirbirleriyleOlan Arkadaşlıkİlişkileriyleİlgili Görüşleri
Arkadaşlık İlişkileri

f

iyi

31

Kıskançlıkvar
Toplam

2
33

Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltilen;
"Çalıştığınız yerdeki arkadaşlarınızla ilişkileriniz nasıldır?" sorusuna ilişkin 33 yanıt
alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların verdikleri yanıtların 3l'i "iyi", 2'si ise
"kıskançlık var" şeklindedir.
"İyi.", genel yanıtı ile ilgili 5 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Arkadaşlarımla aram iyi. Aynı memleketten geldik. Aynı dili konuşuyoruz ve
anlaşıyoruz. " (KS)
"İyi. Birbirimize yardım ederiz. Ben çalışıyorsam çamaşırlarımı yıkarlar ya da
temizliğimi yaparlar." (K6)
"İyi, sıkıntı yok. Aram bir tek iki kızla kötü, onlarla anlaşamıyoruz. Herkes aynı
değil. Zaten arkadaşlık için çok zaman dayok. Çünkü yoruluyorum." (K16)
"İyi, kavga istemiyoruz, ayni işi yapıyoruz. Ayni dilde konuşuyoruz, hepimiz
yabancıyız." (K28)
"İyi, sorunlu bir insan değilim; yani arkadaşız, herkesle anlaşıyorum. " (Kl 9)
"Kıskançlık var.", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Kıskançlık var gerçek arkadaş yok. I Bunu düşündüren sebep nedir? I Çünkü ne
kadar çok müşterin olursa o kadar paran olur ve kıskanırlar." (Kl)
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"Farklı. /Farklı derken?/ Kıskançlıklar olur kızlar arasında; ne kadar çok müşteri, o
kadar kıskançlık olur. " (2)

Tablo 28
Konsomatrislerin ileriyle Dönük Hedeflerine ilişkin Görüşleri
Gelecekteki Beklentiler

f

Aile kurma planı var

14

İş kurma planı var

9

Bilmiyor

3

Tatile çıkma planı var

2

Ev alma ve iş yeri kurma planı var
Tatile çıkma ve ev alma planı var
Toplam

32

Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltilen;
. "Gelecekten

beklentileriniz

nelerdir?"

sorusuna

ilişkin 32 yanıt alınmıştır.

Araştırmaya katılan kadınların verdikleri yanıtların 14'ü "aile kurma planı var", 9'u
"iş kurma planı var", 3'ü "bilmiyor", 2'si "tatile çıkma planı var", 2'si "ev alma ve iş
yeri kurma planı var", l 'i "tatile çıkma ve ev kurma planı var", l 'i "ev alma, iş ve
aile kurma planı var" şeklindedir. l 'i bu soruya cevap vermemiştir.
"Aile kurma planı var.", genel yanıtında bulunan konsomatrisler daha çok.
aşağıdaki beklentileri belirtmiştir:
*Bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak. (K2)
*Yuva kurmak. (K.12)
*Çocuğunun eğitimini, iyi bir yerde olmasını sağlamak. (K13)
*Ev almak ve evlenmek. (K.20)
*Çocuğuyla olmak. (K32)
"İş kurma planı var.", genel yanıtında bulunan konsomatrisler daha •
aşağıdaki beklentileri belirtmiştir:
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*Restoran açmak. (K.4)
*İş yeri açmak. (K.7)
*Daha iyi yaşamak. (K.29)
"Bilmiyor.", genel yanıtında bulunan konsomatrisler daha çok aşağıdaki
beklentileri belirtmiştir:
*Bilmiyorum. Bir kaç planım birden var. (K.6)
"Tatile çıkma planı var.", genel yanıtında bulunan konsomatrisler daha çok
aşağıdaki beklentileri belirtmiştir:
*Tatil yapmak. (Kl O)
"Ev alma ve iş yeri kurma planı var.", genel yanıtında bulunan konsomatrisler
daha çok aşağıdaki beklentileri belirtmiştir:
*Ev ve iş yeri açmak (Kl 7)
"Tatile çıkma ve ev alma planı var.", genel yanıtında bulunan konsomatrisler
daha çok aşağıdaki beklentileri belirtmiştir:
*Tatil yapmak, ev almak. (K.23)
"Ev alma,

iş ve aile kurma planı var.", genel yanıtında bulunan

konsomatrisler daha çok aşağıdaki beklentileri belirtmiştir:
*Ev almak, işyeri açmak ve aile kurmak. (K.25)

Tablo 29
Konsomatrislerin Dış Ortamda Sosyalleşme İmkanı

Tek Başına Dışarı Çıkına Durumu

f

Çıkamıyor

33

Toplam

33

Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltilen;
"İstediğiniz zaman dışarıya tek başınıza çıkabiliyor musunuz?" sorusuna ilişkin 33
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yanıt alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların verdikleri yanıtların 33'ü de
"çıkamıyor" şeklindedir.
"Çıkamıyor.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Hayır, çıkmıyorum çünkü hava soğuktur, nasıl çıkayım? Şaka yapıyorum,
çıkmıyorum. " (KS)
"Hayır, ne yazık ki." (K.9)
"Hayır, normalde çıkmıyoruz ama bazen markete çıkıyoruz ihtiyaçları için" (Kl 1)
"Hayır, sadece müşteriyle, taksiyle, garsonlarımız/a ya da patronla çıkabiliyoruz. "
(K.20)
"Hayır. Bir tek hastaneye, oradan polise ve alışverişe çıkabiliyoruz." (K.24)

Tablo 30
Konsomatris/erin Dış Ortamda Sosyalleşememe Durumuna İlişkin Görüşleri

Dışanya Çıkamama Durumunun Psikolojik Etkisi

f

Olumsuz etkilenmiyor

18

Olumsuz etkileniyor

10

Kısmen olumsuz etkileniyor

2

Toplam

33

Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltilen;
"Dışarıya çıkamadığınız durumlarda bu durum psikolojik olarak sizi nasıl etkiliyor?"
sorusuna ilişkin 33 yanıt alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların verdikleri
yanıtların 18'i "olumsuz etkilenmiyor'vlü'u "olumsuz etkileniyor" ve S'i de "kısmen
olumsuz etkileniyor" şeklindedir.
"Olumsuz etkilenmiyor.", genel yanıtı ile ilgili 6 kadının ayrıntılı yanıtı
aşağıda sunulmuştur:
"Yok, güzel müşteriler var, gezdiriyorlar." (K.10)
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"Artık alıştım." (K.11)
"Normal, etkilenmiyorum. Müşterisiz olmaz, geziyoruz hastaneye gidiyor, markete
çıkıyoruz. " (Kl 3)
"Fırsat, zaman yok. Etkilenmiyorum. Müşteriler yeterince gezdiriyorlar. " (Kl 7)
"Etkilenmiyorum, para kazanmaya geldim. Çok harcamak istemiyorum, dışarıya
çıkmasam da olur. Zaten programda çıkıyoruz, geziyoruz. " (Kl 9)
"Alışıyoruz biz. " (K.28)
"Olumsuz etkileniyor.", geneLyanıtı ile ilgili 4 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Psikolojik olarak çok bozuluyorum. Hapis gibi. "(K.7)
"Tamam, insanlar gelip gidiyor ama sen ayni odanın içindesin çok bunalıyorum.
Dışarıya ne zaman çıkıyorsam çok mutlu oluyorum. " (K.9)
"Etkiliyor. Kulübün içinde kapalı olmak zor. Zaten psikolojim bozuk Dışarıya
çıkınca daha güzel oluyor. " (Kl 4)
"Psikolojim bozuluyor. Bunalıyorum, stres oluyorum. " (K.22)
"Kısmen olumsuz etkileniyorum.", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı
yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Yarı yarıya. Çok etkilenmiyorum. Müşteriyle çıkıyorum. Müşteriyle gezerim diye
sorun olmuyor. Beni denize, restorana götürüyorlar. " (K.20)
"Çok problem olmuyor. "(K.32)

Tablo 31
Konsomatrislerin Mesleğe Başlamadan Önceki İş Bilincine Dair Görüşleri
Mesleğe Başlama Şekli
Her şeyi bilerek
Hiçbir şey bilmeyerek

Toplam

f
27
6
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Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltilen;
"Buraya gelirken nasıl bir meslekte çalışacağınızın bilincinde miydiniz?" sorusuna
ilişkin 33 yanıt alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların verdikleri yanıtların 27'si
"her şeyi bilerek", 6'sı "hiçbir şey bilmeyerek" şeklindedir.
"Her şeyi bilerek.", genel yanıtı ile ilgili 6 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Dansçı ve konsomatris olarak geldiydim, ama her şeyi biliyordum." (K.4)
"Para için geldim. Her şeyi biliyorum." (KS)
"Gazinoda çalışıyordum ama daha sonraki gelişimde bu işi yapmaya başladım.
Şimdiki mesleğimi bilerek yapıyorum ve yine de geldim. " (K.9)
"Para kazanmak. /Konsomatris olarak mı geldiniz? I Evet. Her şeyi bilerek geldim."
"Dansçı ve konsomatris olarak geldim ve her şeyi bilerek geldim. Yalan söylersem
olmaz." (K.31)
"Dansçı ve konsomatris olarak. I Yani her şeyi bilerek mi geldiniz? IEvet, her şeyi
bilerek geldim. Belki başkası bilmiyor. Hepsi söylemiyorlar. " (K.28)
"Hiçbir şey bilmeyerek.", genel yanıtı ile ilgili 3 kadının ayrıntılı yanıtı
aşağıda sunulmuştur:
"İlk dans edecek ve konsomatrislik yapacağım diye biliyordum. Sonra söylediler ki
müşterilerle birlikte olacaksın. Bor.çlardan dolayı yaptım. Buraya gelmek zorunda
kaldım. I Zorunda kaldın derken açıklar mısın? I Satıldım. I Kim tarafından? Yakın
birimiydi? I Yakın biriydi, nişanlım tarafından satıldım. I Ne hissettin? I Çok kötü
hissettim, bunalımdaydım.

Üstelik eski nişanlım başka kızla evlendi ve beni

sevmiyormuş. " (Kl)
"Bilmezdim. Başlangıçta garson olarak geldiydim ülkemden ve daha sonra ise bu işi
yapacan, çalışacan dediler. I Polise gittin mi? I Çok kortum, polise gidemedim.
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bilmezdim de gidebilir miydim? Korktum Kıbrıs'ın nerden olduğunu bile
bilmiyordum. İlk başta zorla çalıştım ama alıştım daha sonra. Herkesle iyi
geçinmeye başladım, oradakiçalışanlarlavepatronla." (K22)
"Dansçılık ve konsomatrislikyapacağım diye biliyordum. I Peki, buraya geldikten
sonra ne yapacağını öğrendin mi? I Yapacaksın dediler, sonra şok oldum. Sonra

yavaş yavaş alıştım. I Polise gitmeyi düşündün mü? I Yok, korktuğum için polise
gidemedim." (K23)

4.5. Benlik Algılarına İlişkin Bulgular

Tablo 32
Konsomatrislerin Kendilerini Nasıl Tanıdıklarına İlişkin Görüşleri
Kendini Tanıma

f

Evet

31

Hayır

o

Toplam

31
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Tablo 33
Kendi Özelliklerinin Nasıl Olduğuna İlişkin Görüşleri

f

Kişilik Özellikleri
Olumlu Kişilik Özelliği Olduğunu Söyleyen
Dürüst

iyi
Sakin
Sıcakkanlı
27

Yardımsever
Mükemmel
Güçlü
Güzel

,I

Sadık

Olumsuz Kişilik Özelliği Olduğunu Söyleyen
Sinirli
4

Deli
Kötü

2

· Cevap vermeyen

31

Toplam

Bu soruda görüşme yapılan kadınlar birden çok yanıt vermişlerdir ancak
bulgulara ilişkin tablo oluşturulurken birden fazla özelliği olduğunu belirten
kadınların yalnızca ilk söyledikleri dikkate alınmıştır.
Araştırmaya katılan 33 Gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltilen;
"Kendinizi yeterince tanıdığınıza inanıyor musunuz?" sorusuna ilişkin, 31 yanıt
alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların

2'si ise bu soruya cevap vermemiştir.

verdikleri yanıtların 31 'i evet şeklindedir. ·

"Kendinizi tanıtacak olsanız nasıl tanıtırdınız?"

sorusuna ilişkin ise 31 yanıt alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların 27'si olumlu
kişilik özelliği 4'ü ise olumsuz kişilik özelliği olduğunu belirtmiştir.

2'si ise bu

soruya cevap vermemiştir.
"Evet. ", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda sunulmuştur:
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"Evet." (Kl I)
" Olumlu

kişilik.özelliği olduğunu söyleyen.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının

ayrıntılı yanıtı aşağıda sunulmuştur:

"Dürüst insan, insanları kullanmak zor geliyor bana." (Kl)
"Olumsuz

kişilik

özelliği

olduğunu

söyleyen.",

genel yanıtı ile ilgili

1

kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda sunulmuştur:

"Sinirli, çok çabuk sinirlenirim. " (Kl 8)

,I

Tablo 34
Konsomatrislerin Fiziksel Beğenilerine İlişkin Görüşleri
Fiziksel Olarak Beğendiği Yönler

f

Vücudunun her yeri

13

Göğüsleri

2

Yüzü

2

Zayıflığı

1

Poposu

1

Yüzü ve zayıflığı

I

Toplam

23

Tablo 35.
Konsomatrislerin Fiziksel Hoşnutsuzluk/arına İlişkin Görüşleri
Fiziksel Olarak Beğenmediği Yönler

f

Göğüsleri

3

Göbeği

2

Zayıflığı

I

Göbeği ve boyunun kısalığı

I

Göz kapakları

1

Ayak tırnakları

1

Kilosu ve göbeği

1

Poposu ve kilosu

I

Toplam

13
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Araştırmaya katılan 33 Gece kulübünde kayıtlı konsomatrise . yöneltilen;
"Vücudunda en beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yerler nelerdir? Anlatır mısınız?
(Estetik ameliyatı yaptıracak olsanız kendinizde neleri değiştirirdiniz?)" sorusuna
ilişkin, beğeniyi belirten 23 yanıt alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların verdikleri
yanıtların 13'ü vücudunun her yerini, 2'si göğsünü, 2'si yüzünü, l 'i zayıflığını, l 'i
poposunu, l 'i yüzünü ve zayıflığını beğendikleri yönündedir. Kadınların 13'ü ise bu
soruya cevap vermemiştir. Fiziksel görüntüyle ilgili beğenmemeyi belirten 13 yanıt
alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların verdikleri yanıtların 3'ü göğsünü, 2'si
göbeğini, l 'i zayıf olmasını, l 'i göbeğini ve kısa boylu oluşunu, l 'i göz kapaklarını,
l 'i ayak tırnaklarını, l 'i ayak ve göğüslerini, l 'i kilo ve göbeğini, l 'i poposunu, l 'i
kilosunu

beğenmediğini

belirtmiştir.

Kadınların

7'si

ise bu soruya cevap

vermemiştir. 13 'üne ise bu soru sorulmamıştır.
Kadınların fiziksel görüntülerini beğenmeleriyle ilgili görüşmelerden yapılan alıntılar
şöyledir:
"Vücudunun her yerini.",

beğenen 6 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda

sunulmuştur:
"Problem yok. Kendimi güzel buluyorum. " (K.6)
"Her şeyimi beğeniyorum. Kendimi çok seviyorum. " (K.7)
"Her şeyimi beğeniyorum, perfect. Vücudumu çok seviyorum." (Kl 1)
"Vücudumda? Vücudumun her yerini beğeniyorum. Kendimle barışığım." (K.12)
"Beğeniyorum vücudumu. Beğenmediğim yer yok. " (K20)
"Her yerimi, her tarafımı seviyorum." (K.30)
"Göğüsleri.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Göğüslerimi beğeniyorum. " (Kl 5)
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"Yüzü.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Yüzümü beğeniyorum." (K16)
"Zayıflığı.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Zayıflığımı seviyorum. Diyet yapıp formumu koruyorum. " (K8)
"Poposu. 11, genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"En çok popomu beğeniyorum. Büyük güzel" (K22)
"Yüzü ve zayıflığı.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Yüzümü ve zayıflığımı beğeniyorum." (K23)
Kadınların fiziksel görüntülerini beğenmemeleriyle . ilgili görüşmelerden
yapılan alıntılar ise şöyledir:
"Göğüsleri.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Göğüslerime silikon yaptırmak istiyorum. " (K9)
"Göbeği.", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Vücudumda göbek bölgesini beğenmiyorum. Onun dışında her şey güzel." (KS)
"Karın bölgesini beğenmiyorum doğumdan sonra çatladı, sevmiyorum. " (26)
"Zayıflığı.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Zayıf olmamı beğenmiyorum. " (K2)
"Göbeği ve· boyunun kısalığını.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı
yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Vücudumda beğenmediğim yerler biraz göbeğimin olması ve kısa boylu olmam."
(K3)
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"Göz kapakları.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur;
"Göz kapaklarımı kaldırmak istiyorum." (K4)
"Ayak tırnakları.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Ayak tırnaklarımı beğenmem." (Kl8)
"Ayakları ve göğüsleri.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı
aşağıda sunulmuştur:
"Ayaklarımı beğenmiyorum ve göğüslerimi yaptırmak

istiyorum. Çocuk oldu,

etkilendiler. " (Kl 9)
"Kilosu ve göbeği.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Kilom var ve göbeğim var. Çocukları doğurduktan sonra hiçbir şey kalmadı,
vücudumun güzelliği artık gitti. " (K24)
"Poposu.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Bir tek popom yok. Diğer her şey tamam. " (K25)
"Kilosu.", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Vücudumu seviyorum ama biraz kilo sorunum var." (K29)
"Tabii ki var, şu anda biraz kilo aldım." (K24)
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Tablo 36
Konsomatrislerin Meslek Sonrasındaki Benlik Algılarına İlişkin Görüşleri

İşe Başladıktan Sonra Kendi Hakkındaki Düşünceleri

f

Hiçbir şey düşünmüyorum

7

Kötü yönde değişti

7

Hiçbir şey değişmedi

5

Her şey iyi yönde değişti

5

Bazen pişmanlık-suçluluk duyuyor

4

İş olarak düşünüyor

3

Toplam

31

Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltilen; "Bu
mesleğe başladıktan sonra kendinizle ilgili düşünceleriniz hangi yönde değişti?"
sorusuna ilişkin 31 yanıt alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların verdikleri
yanıtların 7'si "hiçbir şey düşünmüyor", 7'si kötü yönde değişti", S'i "hiçbir şey
değişmedi", S'i"her şey iyi yönde değişti", 4'ü "bazen pişmanım/suçluluk duyuyor",
3'ü "iş olarak düşünüyor" şeklindedir. Kadınların 2'si bu soruya cevap vermemiştir.
"Hiçbir şey düşünmüyor.", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı yanıtı
aşağıda sunulmuştur:
"Hiçbir şey düşünmüyorum. Bir düşüncem yok. " (Kl 6)
"Bilmiyorum. Hiç düşünmek istemedim. " (K22)
"Hiçbir şey değişmedi. 11, genel yanıtı ile ilgili 4 kadının ayrıntılı yanıtı
aşağıda sunulmuştur:
"Değişmedi. Burada başka hayat orda farklı. "(K9)
"Hiçbir şey değişmedi." (Kl 1)
"Ben ayniyim, değişmedi. Kimisinin kendisiyle ilgili düşünceleri değişiyor ama
bende olmadı böyle bir şey. " (K29)

aşağıda sunulmuştur:
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"Tabii ki değişti. I Ne yönde değişti? /İyi yönde değişti. Kendimi sevmeye başladım. I
Bunu hissettiren şey nedir? Hiaha iyi hissediyorum, o yüzden." (K.12)
"Bir sıkıntı yok. Daha iyi hissediyorum, daha mantıklı, daha genç oldum." (K.14)
"Değiştim, ama kötü anlamda değişmedim. Daha güçlü ve sert oldum. Karakterim
değişti. " (Kl 9)
"Bazen pişmanlık-suçluluk duyuyor.", genel yanıtı ile ilgili 3 kadının ayrıntılı
yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Çok insan görüyorum ve kötü kötü düşünüyorum ama zor bir hayat. Pişmanlık olur
bazen." (K.15)
"Kötü iş yapıyorum. Biraz suçluluk hissediyorum. " (K.25)
"Kendimi tanıyamıyorum. Suçlu hissediyorum ama ailemden dolayı mecburum. "
(K.26)
"İş olarak düşünüyor.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"İş olarak düşünüyorum. Para lazım. " (K.20)
"Kötü yönde değişti.", genel yanıtı ile ilgili 7 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Başka gözle bakıyorum. İnsanlara bakıyorum, tamam, pek bir fark yok ayni
insanlara bakınca, para var, güzel her şey. Daha önce böyle bakmazdım. Bir erkeğe
baktığımda para yoksa sorun yoktu. Şimdi ise para yok sorun var. Para varsa her şey
daha kolay, daha güzel. Daha önce para yoksa çok güzel bir aşk vardı. "(Kl O)
"Erkeklere karşı soğuk ve ilgisiz oldum. Korkuyorum ki kimseyi sevemeyeceğim,
negatif bir şey oluştu. "(Kl 7)
"Değişti. Çünkü usandım bu işten yoruldum, bırakacağım. Vücudum yo
(K.18)
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"Kendimden nefret etmeye başladım. " (K27)
"Biraz değişti. I Ne yönde değişti? I Eskiden açık yani dışa dönük biriydim insanlara
karşı, şimdi ise kapalı bir insan oldum." (K.4)
"Mutlaka bu işi yapınca leke kalıyor. " (K.31)
"Bazen sanki kayboluyorum, nasıl desem, utanıyorum bu işten. " (K.32)

Tablo 37
Konsomatrislerin Mesleklerine İlişkin Görüşleri
İş Hakkındaki Düşünceleri

f

Kötü bir iş/ hiç iyi değil

18

Zor bir iş

6

Hem kötü hem zor

3

Parası iyi olduğundagüzel bir iş

2

Geçici bir meslek

2

Çekimser

2

Toplam

33

Araştırmaya katılan 33 gece kulübünde kayıtlı konsomatrise yöneltilen;
"Yapmakta olduğunuz işle ilgili görüşleriniz nelerdir?" sorusuna ilişkin 33 yanıt
alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların verdikleri yanıtların 18'i "kötü bir iş/hiç iyi
değil", 6'sı "zor bir iş", 3'ü"hem kötü hem zor", 2'si "parası iyi olduğunda güzel bir
iş", 2'si "geçici bir iş" şeklindedir. 2'si ise konuya çekimser kalmış şeklindedir.
"Kötü bir iş/ hiç iyi değil.", genel yanıtı ile ilgili 6 kadının ayrıntılı yanıtı
aşağıda sunulmuştur:
"Hiç iyi değil. " (K2)
"Kötü bir iş. Memnun ve mutlu değilim. Zorunda olduğum için yapıyorum." (K.4)
"Mecbur olduğum için yapıyorum. Kötü bir iş. " (K.6)
"Direkt kötü bir iş olduğunu düşünüyorum." (K.13)
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"Kötü bir iş, biliyorum. Ukrayna'da para yok. Burada iş garanti.5 bin dolar para
var. Parayı görünce yumuşatıyor düşüncelerimizi. " (Kl 7)
"Çok kötü, mecburen yaparım. Zaten başka şansım yok. I Şansın yoktu derken? I
Bizim maaşlar çok kötü, çocuğuma bakmam gerekir orada. Hırsızlık yaparsam
olmazdı, burada kimse tanımıyor seni. " (K.32)
"Zor bir iş.", genel yanıtı ile ilgili 3 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Her bir meslekte iyilik ve kötülük var. Psikolojik olarak yaklaşmak gerekir. Bu
mesleği herkes yapamaz. Güçlü olmak lazım ve akıllı olmak lazım, dediğim gibi
herkes yapamaz. Kimisinin siniri bozulur, mesela; bir kadın iki aydan fazla
dayanamadı. Bu benim 9. kontratım." (Kl4)
"Zor bir iştir. Kolay iş değil. İnsanlarla uğraşmak, onları memnun etmek çok zor.
Psikolojik vefiziksel anlamda yorucu bir iş." (Kl9)
Çok zor bir iş. Kendime yakıştırmıyorum. " (K27)
"Hem kötü hem zor.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Zor, kötü birçok şey vat ama stres vermiyor bana çünkü bir gün iyi, bir gün kötü.
Tamam, diyorum; bırakacağım bu işi ama sonra diğer gün güzel bir gün oluyor ve
vazgeçiyorum. " (K.22)
"Parası iyi olduğunda güzel bir iş.", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı
yanıtı aşağıda sunulmuştur:
"Güzel para olduğu zaman işi seviyorum. Bir gün bitecek ve unutulacak diye
düşunuyorum." (K5)
"Normal o kadar da kötü değil. Normalde seks yaptığımda boşuna oluyor. Şimdi ise
boşuna olmuyor. Para kazanıyorum. Ben düşünüyorum ki burada bir ayıp yok, ayıp
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ne zaman gidiyorsun seks yapıyorsun sonra başka günlerde farklı insan her gün
gidiyorsun para yok ama ne zaman para içinse daha güzel. " (Kl O)
"Geçici bir iş.", genel yanıtı ile ilgili 2 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Kalıcı değil bu iş. Nasıl erkekler askerlik yapar, buda öyle bir şey. " (K12)
"Sadece meslek, iş olarak düşünüyorum. Zaten bir gün biter bu. " (K29)
"Çekimser.", genel yanıtı ile ilgili 1 kadının ayrıntılı yanıtı aşağıda
sunulmuştur:
"Normal bir iş; ne iyi, ne kötü. Patronumdan memnunum. Başka taraf daha kötü,
kızlarla konuşuyorum paralarını vermiyorlar, seks yapıyorlar çok pis ve başka bir
sürü sorunlar var. " (K20)

4.6. Tartışma
Tartışma bölümü, 33 kişi üzerinden yapılan sorgular sonucu elde edilen
bulgulara dayanmaktadır. Söz konusu 33 kadından yapılan alıntılarda gizlilik
haklarına

gösterilen

saygıdan

dolayı

önceden

belirtilen

sayısal

kodlar

kullanılmaktadır. Ayrıca bu çalışma gerek KKTC'de gerekse Türkiye'de daha önce
benzeri pek görülmemiş bir çalışma olduğu için tartışma kısımlarında karşılaştırma
yapılabilecek pek fazla kaynak bulunamamıştır:

4.6.1. Aileye Dair Kaygılara İlişkin Tartışma
"Aileniz bu mesleği yaptığınızı biliyor mu?" sorusu sorulduğunda 27 kişi
ailesinin bilgisi olmadığını belirtmiştir. 4 kişi ise ailenin bazı üyelerinin (kısmen)
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bilgisi olduğunu ve 2 kişi ise ailelerinin tamamının bilgisi olduğunu söylemiştir.
Kod: 8 şunları söylemiştir: "Bilmiyor, çok büyük problem olur. "
Benzer bir araştırmada Karhan (2011), "kadınlara ailelerinin şu anda
genelevde olduklarından haberdar olup olmadığı?" sorulduğunda, büyük çoğunluğu
haberdar olduğunu belirtmiştir. En azından ailede herkes bilmezse dahi, bilen
kişilerin olduğunu söylemiştir. Çok az bir kadın, ailesinin genelevde bulunduğundan
haberdar olmadığını, belirtmiştir.
Görüldüğü üzere konsomatris olarak çalışan kadınların çoğu Kuzey Kıbrıs'ta
yapılan bu çalışmada mesleklerini ailelerinden gizlediklerini belirtirken Karhan
(2011)' ın Türkiye' deki çalışmasında tam tersini belirtmişlerdir.
"Bilmiyorsa öğreneceğinden endişe duyuyor musunuz?" sorusu sorulduğunda
17' si kaygılı olduğunu, 13 'ü kaygılı olmadığını söylemiş; 3 'ü de bu soruya cevap
vermemiştir. Kod: K28 şunları söylemiştir: "Korkuyorum istemiyorum öğrensin. "
Kod: K3 ise: "Öğreneceğinden endişe duyuyorum."
Buraya kadar genel bir değerlendirme yapıldığında kadınların çoğunun,
ailesinin bu mesleği yaptığını bilmedikleri ve öğreneceğinden endişe duyup kaygı
yaşadıkları saptanmaktadır. Kaygı duymalarının sebebi ailelerinden korktuklarından
veya ailelerin ne tepki göstereceğini bilemediklerinden kaynaklanmaktadır.
Ailesinin bu mesleği yaptığını bilen altı kadına, "Biliyorsa nasıl karşıladılar?"
sorusu sorulmuş ve buna karşılık 4'ünden ailenin hiçbir olumsuz tepki vermediği,
2'sinden

de ailelerinden

olumsuz tepki aldıkları yönünde cevap alınmıştır.

Ailelerinden hiçbir ferdinden olumsuz tepki almayan 2 kadın zaten onlara maddi
destek sağlamak için bu mesleği yaptığını belirtmiştir. Ailelerinden olumsuz tepki
alan kadınlar ise bu tepkiyi şiddet değil de "ağlama" şeklinde açıklamıştır. Kod: Kl 4
şunları söylemiştir: "Annem bilirdi babam bilmezdi. flk gelişimde buraya biliyordu.

ı
Yani 18 yaşından sonra benim hayatım. 18 yaşına kadar baktıktan sonra ayaklarımın
üzerinde durdum. Dikkatli ol dedi ve üzülüyordu. Beni anladı üstüme fazla gitmedi. "
Kod: Kl3 şu sözleri anlatıyor: "Annem ağladı sonra hiçbir şey demedi. "
Yine Karhan (2011),

"Peki, aileniz fuhuş

sektöründe olduğunuzu ilk

öğrendiğinde ne tepki vermişti?" Sorusuna kadınlar önce reddettiklerini, haberler
gönderip namuslarını temizleyeceklerini bildirdiklerini ama sonra görüşmeseler dahi
kabul ettiklerini belirtmişlerdir. Ancak kadınlar ailelerinden sadece anne, teyze ve
kız kardeşle

daha çok görüştüklerini

belirtmişlerdir.

Ailenin

erkekleri

ile .

görüşülmemekte ve erkekler de kardeşlerin ya da annenin kadınlarla görüştüğünü
bilmemektedir. Yapılan görüşmelerde, kadınların büyük çoğunluğunun ailesi, fuhuş
sektöründe yer almalarına olumlu bakmamaktadır. Ancak, bazı kadınlar, ailelerine
maddi destek sağladığı için, bu durum aile tarafından normal karşılanmaktadır.
(Karhan, 2011)
Kızlarının

yaptıkları mesleği

bilen konsomatrislerin

ailelerinden

kimi

kendilerine maddi destek olunduğu için olumsuz tepki vermemiş, kimi ise ağlayarak
tepki vermiştir. Karhan (201 l)'ın çalışmasında ise fuhuş sektörüne ailelerin olumlu
bakmadıkları fakat bazı kadınlar ailelerine para verdiklerinden dolayı normal
karşılandıkları saptanmıştır.
"Bilmiyorsa burada ne işle uğraştığınızı biliyor?" sorusuna ilişkin IO'u
otelde, S'i dans ve konsomatris, 3'ü bakıcılık, 2'si gazino, 1 'i markette, 1 'i
restoranda, 1 'i emlakçı, l 'i hastane, 1 'i garson, 1 'i İtalya'da ablasının yanında ve 1 'i
de ailesine Kuzey Kıbrıs'ta evli olduğunu söylemiştir. Kod: Kl 7 şunları söylemiştir:
"Dansçı ve konsomatris olarak biliyorlar ama her şeyi bilmiyorlar. "
Tüm bu sonuçlar göstermektedir ki Kuzey Kıbrıs'taki konsomatrislerin büyük
bir çoğunluğu yaptıkları mesleğin aileleri tarafından öğrenilmesinden çekinmek:ecfL
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Durumu ailesiyle paylaşan altı konsomatrisin dördü konuyu az sayıda aile ferdine
açmıştır. Ailesine maddi destek için bu işi yapabilmek adına onlardan onay
alabilenlerin sayısı oldukça azdır. Ayrıca yine ailesiyle bu durumu paylaşıp da onay
görmeyenler çok da büyük tepkilerle (şiddet, tehdit vs.) karşılaşmamıştır.
"Ailenizle iletişiminizi ne düzeyde sürdürüyorsunuz, ilişkiniz meslek öncesi
kadar güçlü mü ya da zayıf mı?" sorusuna ilişkin 33'ü de ailesiyle konuştuklarını
belirtmişlerdir. Yani kadınların hepsi aileleriyle gerek telefondan gerekse internet
üzerinden aileleriyle sürekli iletişim halindedir. Bu iletişim araçları arasında yüz
yüze görüşülenler de vardır. Verdiği cevapla ilgimi çeken Kod: K4 şunları
söylemiştir: "Aynen devam skayp ve viberden konuşuyoruz. Telefonda görüşmüyoruz
çünkü telefonda numara gözükür. O yüzden viber ve skayptan görüşüyoruz. " Bu
cevaptan

anlaşılabildiği

üzere

kod: 4'ün ailesi, Kuzey Kıbrıs'ta

olduğunu

bilmemektedir.
"Ülkenize döndüğünüzde sizce mesleğinizden dolayı ailenizin size karşı
düşünceleri ve davranışlarında bir değişiklik oldu mu? Örnek vererek anlatır
mısınız?" sorusuna 27 kadın aileleri gerçeği bilmedikleri için "Sorun yok." cevabını
vermiştir. Ailelerinin tamamı ya da bazısı gerçeği bilen 6 kadından sadece 1 'i aile
fertlerinin tavırlarında değişiklik olduğunu belirtmiştir. Değişiklik olduğunu anlatan
. Kod: K13 şunları söylemiştir: "Evet değişiklik oldu. I Değişiklik derken? I Ne iyi ne
de kötü davranır bana. "
Çocuğu olan 15 konsomatrise "Çocuklarınızla ilişkileriniz nasıl?" sorusu
sorulmuştur. Bu soruya 15 kadın da çocuklarıyla sürekli irtibat içinde olduklarını,
ilişkilerinin iyi olduğunu belirtmiştir. Ayrıca onlardan uzak kaldıkları için büyük
özlem duyduklarını eklemiştir. Kod: Kl 8 şunları söylemiştir: "Güzel, çocukları
seviyorum. Telefonda Skayp'ta konuşuyoruz. I Çocuğunuz kaç yaşında? I 1,5

ı:

,ı
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yaşında. Çocuğumu çok göremiyorum ama gittiğimde hep onun yanındayım."
Karhan, (2011) "Çocuk sahibi olan kadınlara çocuklarınızla ilişkiniz nasıldır?"
sorusu yöneltildiğinde, büyük çoğunluğu çocuklarıyla görüşmediğini belirtmiştir.
Kadınlar,

çocuklarıyla

görüşmeme

nedenlerini·

ise boşandığı

zaman

eşinin

göstermediği, fuhuş sektöründe yer aldığından dolayı çocuğun görmek istemediği
şeklinde belirtmişlerdir. Çocuklarıyla

görüşen kadınlar ise, çocuklarına karşı

hoşgörülü ve arkadaş gibi davrandıklarını söylemiş, sadece bir kadın otoriter
davrandığını

belirtmiştir.

ailelerinden

gördüklerinin

Kadınların
zıddı

çocuklarıyla

şeklindedir.

Bazı

kurdukları

ilişki

kadınlarsa,

biçimi,

çocuklarıyla

I"

görüştükleri halde, genelevde bulunduklarından

dolayı çok ilgilenemediklerini

belirtmişlerdir (Karhan, 2011).
Gece kulüplerinde konsomatris olarak çalışan çocuk sahibi kadınların tümü
ise Karhan'ın

(2011) araştırmasından

farklı olarak çocuklarıyla görüştüğünü

söylemiştir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'ta çalışan göçmen konsomatrislerin tamamı
Türkiye'deki hayat kadınlarının büyük bir bölümünden farklı olarak bu mesleği
çocuklarıyla ilişkilerini koparmadan yürütebilmektedir.
"Kendinizi anne olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği
15 konsomatrisin ikisi bu soruya cevap vermemiştir. Geri kalan 13 konsomatris ise
kendilerini iyi bir anne olarak değerlendirmiştir. Kadınların genel değerlendirmesi bu
mesleğe çocuklarının refah düzeyi için katlandıkları ve onlardan hiçbir şeyi
esirgemedikleri yönünde olmuştur. Bu genel değerlendirmeyle birlikte kadınların
bazıları çocuklarından ayrı yaşayıp da onlara zaman ayıramadıkları için suçluluk
duygusu hissettiklerini de belirtmiştir. Çocuğu aile ortamında büyüdüğünden dolayı
içini rahatlatmaya

çalıştığını

dile getiren Kod: K19 şunları söylemiştir:

"Yani

iyi bir

anneyim, iş için buradayım. Çocuğuma zaman ayıramıyorum ve o konuda suçlu
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hissediyorum. Çocuğum aile ortamında büyüyor. Ona annem ve kardeşlerim
bakıyorlar,yardımcı oluyorlar. Yokluğumuhissettirmiyor/arçocuğuma." (19)
Karhan (2011), "Çocuğu olan kadınlara kendinizi bir anne olarak nasıl

değerlendiriyorsunuz?"şeklinde soru yöneltildiğinde, kadınların hemen hepsi, hatta
çocuklarıyla görüşmeyen kadınlar da, anneliklerinin iyi olarak nitelendirmişlerdir.
Bazı kadınlar ise kendilerini iyi bir anne olarak görmediklerini belirtmişlerdir.
Araştırmamda gece kulüplerinde konsomatris olarak çalışan kadınların hepsi
çocuklarıyla görüştüklerini ve kendilerini iyi anne olarak değerlendirdiklerini ortaya
koymuşlarıdır. Fakat Kuzey Kıbrıs'ta bulunan bu kadınların uzun süre ülkelerinden
uzakta kalmalarına rağmen, dolayısıyla çocuklarını göremediği halde, kendilerini iyi
bir anne olarak hissetmeleri

ilgi çekicidir. Karhan (20ll)'ın

araştırmasında

çocuklarıyla görüşmeyen kadınlar da dahil olmak üzere kadınların kendilerini iyi bir
anne olarak değerlendirdiklerini belirtmiştir. Kimi kadınlar ise kendilerini iyi bir
anne olarak görmediklerini söylemiştirler. Buradan da hayat kadınlarının - yaptıkları
meslekler toplum tarafından ne kadar ağır görülürse görülsün, çocuklarından ne
kadar

uzakta

olurlarsa

olsunlar

-

annelik

vasıflarını

zayıf

görmedikleri

anlaşılmaktadır.
Bu bölümde ulaşılan bulgulardan konsomatrislerin büyük bir çoğunluğunun
yaptıkları işin aileleri tarafından öğrenilmesi kaygısı yaşadıklarıdikkati çekmektedir.
Bu kadınlar aileleri ve çocuklarıyla sürekli iletişim halindedir ve birçoğu yaptığı
mesleği onlardan saklayarak bu sıkı ilişkileri sürdürmektedir. Ancak ilgi çekici bir
husus, kadınların mesleklerini

saklayacak kadar işlerinden çekinmelerine ve

çocuklarına çok uzakta olmalarına rağmen kendilerini çoğunlukla iyi birer anne
olarak görebilmeleridir. Bu durum çalışmanın bu bölümünde konsomatrislerin
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kendilerine

olan

bakış

açısında

pek

de

olumsuz

fikirler

taşımadıklarını

düşündürmektedir.

4.6.2. Evliliğe Dair Kaygılara İlişkin Tartışma
Bekar olan 32 konsomatrisin; "Evliliğe ve gelecekte yuva kurmaya dair
düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna ilişkin 13'ü evlenmeyi düşündüğünü,

11 'i

evlenmeyi düşünmediğini, 8'i evlenmeyi çocuk için düşündüğünü belirtmiştir.
Evlenmeyi

düşünmeyen

kadınların

bir

kısmı

daha

önceki

kötü

evlilik

deneyimlerinden dolayı evliliğe karşı bir antipati duyduklarını, bir kısmı ise aşağıdaki cinsellik sorusunun cevaplarında da görüldüğü üzerine - mesleklerinden
dolayı erkek cinsine karşı soğukluk ve nefret duyguları beslediklerini dile getirmiştir.
Evlenmeği düşünmeyen Kod: K14 şunları söylemiştir: "Düşünmüyorum, evlenmeyi
ya da aile kurmayı. "
"Geçmişinizin

ileriki hayatınızda karşınıza çıkmasında endişe duyuyor

musunuz?" sorusuna ilişkin 17'si kaygılı olduğunu, 13 'ü e-kaygılı olmadığını, 1 'i
zaman zaman (bazen) kaygılı olduğunu söylemiş; 2'si ise bu soruya cevap
vermemiştir. Bu sonuçlardan da anlaşılabildiği üzere verilen cevapların genelinde
kadınların

birçoğunun

ileriki

yaşamlarında

geçmişiyle

yüzleşmekten

kaygı

yaşadıkları ortaya çıkmaktadır. Bir kısmı ise kaygı yaşamadıklarını şu şekilde
açıklamaktadır; Kod: K14 "Benim için fark etmez. Sıkıntı yok, duyarsa hiç kimse
ispat edemez. "
"Mesleğe başlamadan önce ve sonrasında cinselliğe bakış açınız ne yö
şekillendi?" sorusunun öncesiyle ilgili kısmına, 6'sı

cinselliği önceden c-h:ı::1D

yönünde baktığını cevap beyan ederken 2 7' si ise cevap ve:rr:::d-ur
Sorunun mesleğe başladıktan scnrasryla U~li kısmına ise -

Jı +iiRE-

++
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ve bunların 13 'ü cinselliğe bakış açılarında değişiklik olmadığını, 12' si cinsellikten
soğuduğunu, 1 'i ne hissettiğini bilmediğini, 2'si ise cinselliği artık iş olarak
gördüğünü belirtmiştir.
Mesleğe başlamadan önce ve sonrasında cinselliğe bakış açısını anlatan kod:
6 şunları söylemiştir: "Öncesinde hissiyat vardı. Şimdi ise bilmiyorum, zaman lazım.
Burada tamam; tanışıyorsun, konuşuyorsun ama yatmak çok zor. Yine de kusura
bakma burada para veriyorlar. "
Mesleğe başladıktan sonrasında ise kadınların bazılarının cinselliğe bakış
açısının değiştiği bazısının ise değişmediği göze çarpmaktadır. Bu soruya alınan iki
zıt cevabın neredeyse aynı oranda olduğu dikkat çekmektedir. Bu soruya dair
aldığımız bir kısım çarpıcı cevaplar şunlardır. Kod: Kl 7; "Daha önce farklıydı. Artık
seksi iş olarak düşünüyorum. Memleketimde bile zevk almadan yapıyorum. " Kod: 4;
"Hiç düşünmüyordum bu işi yapacağımı. Daha önce bu işi yapan insanlara ayıp
falan derdim: Sonunda bende yaptım bu işi. İnsanlar değişir. Sonra bu işi yapmaya
başlayınca alışıyorsun. Çok değişik bir şey. Erkeklere karşı soğudum, sevgi falan
yok."
Benzer bir aştırmada, kadınlara şu anda "cinsellik sizin için ne ifade ediyor?"
diye sorulduğunda, büyük çoğunluğu "para"yı ifade ettiğini belirtmiştir. Çok az bir
kadın günahı ifade ettiğini belirtmiştir (Karhan, 2011)
"Aşk ve sevgiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna ilişkin 12'si aşka
ve

sevgiye

inanmadıklarını,

4 'ü

bu duyguların

yorumunu

yapamayacağını

(çoğunlukla bu duyguları yaşamadıkları ya da aşka ve sevgiye karşı duyarsızlaştıkları
için), 5'i aşk ve sevgiye inandıklarını, 5'i aşk ve sevgi, güven, saygı, fedakarlık gibi
duyguları hoş bulduklarını, 3 'ü aşk geçici, sevgi kalıcı yorumunu belirtmiştir. 4 'ü ise
bu soruya cevap vermemiştir. Aşka ve sevgiye inanmayan kod: K19 şunları

115

söylemiştir: "Zor bir soru. Güven lazım, güvenilecek biri olmalı. Onunla her şeyi
paylaşmam ve anlaşmam lazım. İyi günde, kötü günde yanımda olmalı. Ancak şuan
aşka pek inanmıyorum. " Aşka ve sevgiye inanmayan kod: K27'ye göre ise: "Aşka
inanmam, aşk olsaydı bu yollarda olmazdım, kocam beni bırakmazdı. " (2 7)
Görüşmeler sırasında aşk ve sevginin kendisi için anlam ifade etmediğini
belirten Kod: Kl O şu sözleriyle dikkatimi çekmişti: "Hiçbir şey düşünmüyorum.
Para varsa aşk var. Para yok, aşk yok. "
Aşk ve sevgiyle ilgili sorgulamamızda

da cinsellik sorgulaması gibi

neredeyse yarı yarıya zıt cevaplar alındığı görülmektedir. Çıkan sonuca göre
kadınların bir kısmı aşk ve sevgiye inanmakta, en azından sempati duymakta; bir
kısmı ise özellikle mesleklerinden dolayı bu duyguya inanmamakta, ya da bu
duygulara karşı duyarsızlaştığını dile getirmektedir,
Bu başlık altında görüldüğü üzere kadınlar bugünkü mesleklerinin ileriki
yaşamlarında gün yüzüne çıkabilmesi hususunda kaygılıdırlar ki bu durum ailelerinin
mesleklerini

öğrenmeleriyle

ilgili kaygılarıyla tutarlılık göstermektedir,

Diğer

taraftan kadınlar neredeyse yarı yarıya aşka ve sevgiye olumlu bakmakta, cinsel
-yaşamlarının olumsuz etkilendiğini düşünmemekte ve hatta çoğunluk olarak ileriki
hayatlarında evlenmeyi düşünmektedir. Bu da geleceğe halen umutla bakabildiklerini
göstermektedir.

4.6.3. Mesleki Kaygılaraİlişkin Tartışma
"Sizi bu mesleğe iten nedenler nelerdir?" sorusuna ilişkin kadınların 33'ü de
ekonomik nedenlerden dolayı başladıklarını dile getirmiştir. Hepsinin de ayrı ayrı
sebe\) ve neden\et\ bu\unmaktadu. Kimisi çocugumın eğithni için, kimisi ailesinden
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biri hasta olduğu için, kimi kendi ülkesinde ekonomi kötü olduğu için, kimi
ülkesindeki mevcut borçlarını ödeyebilmek için ve kimi ise kendine ev, araba ya da
iş yeri açabilmek için başladıklarını söylemiştirler. (ki bu son sebep "daha iyi yaşam
vaadi" sınıflandırması kapsamında da düşünülebilir) Mesleğe başlama sebeplerini
anlatan kod: K24 şunları söylemiştir: "Ekonomik nedenlerden dolayı. 150 dolar 1
ayda alıyorsun kendi memleketimde. Şimdi benim kocam 1 ayda alıyor 150 doları.
Elektrik var, gaz var, su var para bitiyor. " Kod: 19 ise; "Ekonomik. Hedeflerim var
ve onları karşılamak için paraya ihtiyacım var. /Hedeflerin var derken anlatır mısın?

I İş yeri açmak ve iş kadını olmak. Güzellik merkezi açmak istiyorum. Kardeşim bu
işi yapıyor. Onunla beraber çalışmak, bir şeyler yapmak istiyoruz. " Mesleğe daha iyi
yaşam için başladığını anlatan kod: KI O da şunları söylemiştir: "Ekonomik. Tamam,
okul bitti çalışırdım ama az para kazandığım için geldim.

I Daha

iyi yaşam

iyin mi? I

Evet."
Yine benzer bir çalışmada, "Kadınlara fuhuş sektörüne neden girdiniz?" diye
sorulduğunda,

büyük

çoğunluğu

zorlayıcı

sebeplerden

dolayı

itildiklerini

belirtmişlerdir. Buradan şu sonuca varılmaktadır; genelevde olmaları gönüllü olarak
fuhuş yaptıkları anlamına gelmemelidir (Karhan, 2011). Kadınlar erken evlilik,
boşanma, yanlış arkadaş seçimi, işsizlik, eğitimsizlik, cinsel istismar gibi zorlayıcı
nedenlerden dolayı fuhşa başlamışlardır (Karhan, 2011).
· Ulutaş ve Kalfa (2009) ise göçün kadınlaşması ve göçmen kadınların
örgütlenme deneyimlerini araştıran bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada, 1970'lerden
itibaren yaşanan sosyal ve ekonomik dönüşümler, refah devletin çöküşü, neo-liberal
politikaların izlenmesi, kadınların daha olumsuz olarak etkilendiği yıkıcı süreçler
yaratmış, göç akımlarının giderek kadınlaştığı sonucuna varılmıştır. Cinselliğin
metalaşması ve pornografinin yayılmasıyla

ise de fuhuş sektörünün giderek
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genişlediği görülmüştür. Bu bağlamda göçmen kadınlar ev içi hizmetlerinde ve fuhuş
sektöründe artan bir şekilde yer almaya başlamışlardır.
Çöteli Öcal ve Börekçi'nin (2008) yaptığı bir araştırmada ise kadınların
%62'sinin ekonomik nedenlerden bu işi yaptığını belirtilmiştir.
Görüldüğü üzere bu çalışmayla en tutarlı bulgular Börekçi ve Öcal'ın
bulgularıdır. Yine de bu çalışmadaki bulguların tamamı ekonomik koşullara dayalı
bir fuhşu içerdiği için Öcal ve Börekçi'nin çalışmasından da ayrılmaktadır. Ulutaş ve
Kalfa'nın yaptıkları değerlendirme ise fuhuş yapan göçmen kadınların bu durumuna,
tarihi süreç içinde toplumsal bir genel bakış getirmiştir. Son olarak belirtmek gerekir
ki bu çalışmada fuhşa başlamadaki sebepler arasında başka hiçbir bulguya
rastlanılmaması beklenmedik ve ilginç bir durumdur.
"Çalıştığınız sürede fiziksel ya da psikolojik saldırıya uğradınız mı? Örnek
vererek anlatır mısınız?" sorusuna ilişkin 17'si fiziksel veya psikolojik saldırıya
uğramadıklarını, 13'ü psikolojik saldırıya uğradıklarını ve 3'ü hem fiziksel hem
psikolojik saldırıya uğradıklarını belirtmiştir. Zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye
çalışan insanlar ciddi psikolojik sorunlar içinde insanlara karşı, kızgın hatta nefret
dolu olabilmektedirler. Kadınları psikolojik olarak etkilendikleri ve müşteriler
tarafından baskı altında oldukları görülmektedir. Uğradığı psikolojik şiddetten
olumsuz etkilendiğini ifade eden kod: K14 şunları söylemişti: "Birazcık, psikolojik
olarak etkilendim. Gece kulüplerinde sağlanmaya çalışılan disiplin bizi zorluyor.
Her şeyle uğraşmak, baş edebilmek zor. Moralimizi bozan çok değişik insanlar var.
Yatmak kalmak da bizleri olumsuz etkiliyor." Bir başka görüşmede ise kod: K20;
· "Evet. Baskı var. I Baskı var derken? I Müşteri çok problem çıkarıyor. 'Ben para
verdim, bunu yapacan ' diyor. Sen de kızıp sende onu öldürmek istiyorsun bazen. /
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Şiddet oldu mu? I Yok; sadece konuşarak can sıkıyorlar. 'Ben sana para verdim;
şunu yapacan, hunu yapacan!' diye. "
Hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilenen bir kadın söyledikleriyle dikkat
çekmiştir. Kod: Kl; "Tabi uygulandı. Sigara ve içki içmiyorum. Bazı kulüplerde
kadınların içkilerine ilaç koyuyorlar ve bunun sebebi ise kadınların müşterilere karşı
her istediklerini yapmalarını sağlamak Şimdiki çalıştığım yerde aylık rahatsızlığım
olduğu zaman müşteri almıyorum fakat başka gece kulüplerinde kadınlar tampon
kullanarak müşteri almaya ve çalışmaya zorlanıyorlar. "
Açıkalın'm (2013) Türkiye'deki

fuhuş sektörü için yaptığı; "Genelevde

çalışmanın sokakta çalışmaya göre kadının can güvenliği açısından daha iyi şartlara
sahip olduğu iddiasının da genelevde çalışan kadınların maruz kaldıkları şiddete
bakınca doğruluk payı taşımadığı ortaya çıkmaktadır." bulgusu görülüyor ki Kuzey
Kıbns'taki

gece

konsomatrisler

kulüpleriyle

tam

da

örtüşmemektedir.

Kuzey

Kıbrıs'taki

daha çok kulüplerde fiziksel şiddet görmekten değil . yapılan

psikolojik baskılardan şikayetçidir.
Diğer taraftan Türkiye' deki başka bir araştırmanın

"Fuhuş sektörüne

girdikten sonra kadınlara herhangi bir şiddete maruz kalıp kalmadıkları? sorusu da,
kadınların hemen hepsinin hem dışarıda, hem genelevde şiddet gördüğü yönünde
cevaplanmıştır (Karhan, 2011).
Yine benzer bir araştırmada Odabaşı (2009), genelev kadınlarının %5,8'i
çalışmalarına aracı olan kişiler tarafından fiziksel şiddet gördüklerini, %76,8'i
fiziksel şiddet görmediklerini kaydetmiştir. "Müşteriler tarafından fiziksel şiddete
maruz kaldınız mı?" sorusuna ise kadınların %85,S'i hiçbir zaman, %8'i birkaç kez,
%3,6'sı ise bir kez yanıtını vermiştir.

Batı (2008), yaptığı bir araştırmada ise Türkiye'deki hayat kadınlarından bir
kısmının sadece fiziksel şiddetten değil tecavüzden de yakındığını; yine de
genelevleri sokaklardan daha güvenli bulduklarını kaydetmiştir.
Türkiye' deki özellikle fiziksel şiddete dair tüm bu bulgular, az önce de
belirtildiği

gibi, Kuzey Kıbrıs'taki

konsomatrislerin

yakınmalarında

çok az

görülmüştür. Psikolojik şiddet yakınmalarının yüzdeliği ise yarı yarıyadır. Yine de
farklı sorulara verilen cevaplar (5. Bana çalıştığınız yerdeki çalışma sistemiyle ilgili
bilgi verir misiniz?) konsomatrislerin çalışma saatlerinde müşteriler tarafından iş
yerinden alındığını ortaya koymaktadır. Bir gerçek var ki kadınların müşterilerle
dışarıya çıkması onlar için tehlikeli olabilmektedir. Bunun nedeni ise alkollü veya
uyuşturucu kullanan bir müşteriye denk gelme riskleridir. Ayrıca müşterilerin cinsel
ilişki sırasında kadından farklı isteklerde bulunmada ısrarcı olması da bünyesinde
zorlayıcılığa hatta devamında ölüm tehdidine dönüşme tehlikesini barındırmaktadır.
"Herhangi cinsel yolla bulaşan hastalığa yakalandınız mı?" sorusuna ilişkin
33'ü de cinsel yolla bulaşan hastalığa yakalanmadıklarını belirtmişlerdir. Soru
sorulduğu sırada çoğu kadının tepkisinin "Allah korusun!" gibi ifadeler kullanmak ya
da ellerini tahtaya vurarak olduğu dikkat çekmiştir.
Türkiye'de yapılan bir araştırmada ise Kadınlar, CYBH'dan en çok bel
soğukluğuna yakalandıklarını belirtmişlerdir. Bazı kadınlar frengiye yakalandıklarını
da ifade etmişlerdir (Karhan, 20 l I)
Diğer bir araştırmada cinsel yolla bulaşan hastalıklardan hangisi ya da
hangilerini geçirdikleri sorulduğunda I I 8 kadından 49 kadın cinsel yolla bulaşan
hastalık geçirdiğini belirtti.

69 kadın ise hiç cinsel yolla bulaşan hastalık

geçirmediğini söyledi. Hastalık geçirdiğini belirten kadınların %36,7'si gonore,
%30,6'sı sifiliz, %16,3 'ü ise vajinit geçirdiğini bildirdi (Odabaşı, 2009)
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Bir araştırmada ise "kadınlarda cinsel yolla bulaşan hastalık belirtileri" ile
_ilgili soruya 95 kadın (%77,8) "kötü kokulu akıntı", 73 kadın (%59,8) "hazneden
akıntı", 67 kadın (%54,9), "idrar yaparken yanına hissi", 61 kadın (%50,0) "cinsel
bölgede kaşıntı, 47 kadın (%38,5) "cinsel bölgede ülser/yara", 25 kadın (%20,4)
"karın bölgesinde şislikler" ve 11 kadın (%9,0) "karın ağrısı" şeklinde cevap
vermiştir. Beş kadın (%4,0) ise "cinsel yolla bulasan hastalık nedir bilmiyorum"
demiştir (Altan, 2008)
"Hastalığa yakalanmaktan korkuyor musunuz?" sorusu sorulduğunda ise 30'u
korktuğunu, yani kaygı yaşadıklarını ve 3'ü korkmadıklarını, kaygı yaşamadıklarını
belirtmiştir. Korktuğunu belirten kod: K12 şunları söylemiştir: "Tabi ki herkes

korkuyor, çok tehlikeli meslek. Daha dikkatliyim bakıma, temizlik konusuna
hassasım. " Kod: 5 ise; "Kaygı duymuyorum,kendime çok iyi bakıyorum,kendime
güveniyorum.Çünkükorunuyorum."
Hastalıktan

korunmak

için

"ne

tür

önlemler

alıyorsunuz?"

sorusu

sorulduğunda; 17' si prezervatif, 4' ü aşı, 4 'ü hem prezervatif hem ilaç, 2' si ilaç, 2' si

hem prezervatif, hem aşı, l 'i ise hem aşı hem ilaç şeklinde belirtmişlerdir. Bu
çalışmada kadınların büyük bir kısmının prezervatif kullandığı ortaya çıkmaktadır.
Kod: 1

şunları söylemiştir:

"Buradaki erkelelerin çoğu prezervatif kullanmak

istemiyorlar. Onlara bir saat önce başka bir müşteriyle olduğumu söyleyerek
müşterileri ikna etmeye çalışıyorum." Kod: K33 ise: "Hap, ilaç kullanıyorum.
Doktoragidiyoruz,kontrollerimizoluyor. "
Türkiye'deki bir araştırmada da kadınların büyük çoğunluğu müşterilerinin
prezervatif kullanmadığını belirtmiştir. Kadınlar, müşterilerine prezervatif kullanımı
sırasında teklif sunduklarını
etmişlerdir (Karhan, 2011)

fakat müşterinin

bunu kabul etmediğini,

ifade
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Başka bir çalışmada yukarıdaki araştırmadan farklı olarak son bir yıl içinde
genelev kadınlarının -müşterilerinin
kullandıkları

cinsel ilişki sırasında ne sıklıkta kondom

sorulduğunda, kadınların %55,8'i

her zaman, %26,8'si

sıklıkla,

%16,7'si bazen yanıtını verdiği kaydedildi (Odabaşı, 2009).
Diğer taraftan Açıkalın (2008) da müşterilerin reddetmesi nedeniyle kadınlar
istediği halde müşteriye prezervatif kullandıramadığını kaydetmiş ve kadınları
haftada iki kez zorunlu muayeneye tabii tutan yasaların, genelevlere gelen müşteriye,
bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemekte son derece pratik bir çözüm olacak
prezervatifi zorunlu hale getirdiğine dikkat çekmiştir (Açıkalın, 2008).
İstatistiki bir araştırmaya katılan kadınların en son müşteriyle yapılan cinsel
ilişkide erkek kondomunun kullanılması sorusuna 97 kadın (%79,5) "evet" demiştir.
Bu kadınlardan

90'ı

(%73,8) kondom kullanılmasını

kendilerinin önerdiğini

belirtmişlerdir. Kondom kullanmayanların kullanmama sebebi araştırıldığında en sık
bildirilen yanıt (24 kadının, %96,0) "partnerinin istememesi" seklindedir (Altan,
2008).
Yapılan çalışmada görüşülen kadınların hepsi cinsel yolla bulaşan hastalığa
hiç yakalanmadıklarını

belirtmiştir.

Fakat

Türkiye'de

yapılan

araştırmalarda

kadınların cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalandıkları saptanmıştır. Ayrıca Kuzey
Kıbrıs'taki konsomatrislerin müşterilerine yüksek oranda prezervatif kullandırdıkları
ortaya

çıkmış,

Türkiye' deki araştırmaların

birçoğunda

da benzer bulgulara

rastlanmıştır. Konsomatrisleri korunmaya yönlendiren bu durum da onların hastalığa
yakalanma korkusu yaşadıkları cevabıyla tutarlılık göstermektedir.
Ülkemizde gece kulüplerinde konsomatris olarak çalışan kadınlar haftada bir
kez muayene

edildiklerinden

onların

herhangi

bir hastalığı

olup olmadığı

anlaşılmaktadır. Ancak gece kulübüne gelen müşteriler sağlık kontrollerinden
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geçmemektedir. Bu da oradaki çalışan kadınlara hastalık bulaştırabilme ve hatta o
hastalığı evdeki eşine taşıma riskini artırmaktadır.
"Duygusal yakınlık hissettiğiniz veya gelecek kurmayı düşlediğiniz bir
müşteriniz oldu mu? (olduysa hikayenizi anlatır mısınız)?" sorusuna ilişkin 17'si
hissetmediklerini ve 16'sı ise hissettiklerini belirtmiştir. Müşterisine aşık olmayan
kadınların kimisi sürekli başkalarıyla birlikte olmaktan vakit bulamadıklarını, kimisi
de korktuklarından dolayı hissetmek istemediklerini söylemiştir. Müşterine karşı
duygusal yakınlık hissetmeyen Kod: Kl şunları söylemiştir: "Hissetmedim. Kendim
buna izin vermiyorum, çünkü bazı kızlarkandırılıyor ve baş/cayerde kullamlljlorlar. "
Müşterisine duygusal yakınlık hisseden 16 kişiye ise "Onu kaybetme korkusu ya da
çalıştığınız yerde başka kadınlarla birlikte olma endişesini yaşadınız mı?" sorusu
sorulmuştur. 9'u kaygılı olduklarını, 4'ü kaygılı olmadıklarını belirtmiş; 2'si bu
soruya cevap vermemiştir. Kaygı duyduğunu söylen kod: K20 şunları belirtmiştir
"Var, korkuyorum. Gitmiyorum diyor. Kıskanıyorum ama bilmem gider mi. Zor bir
şey, kıskanıyorum. Ben burada her gün kapalı o dışarıda, bilmiyorum yani. "
Evli olduğundan dolayı endişe duymadığını söyleyen kod: K24 şunları belirtmiştir:
"Hayır. Problem yapamam kimseye, olmaz. Çünkü benim de kocam var. Ben de aynı
koşullardayım. O yüzden iki taraflı da sorun istemem. "
Tüm bunların sonucundan gece kulüplerinde çalışan kadınların neredeyse
yarısının müşterilerle aşk yaşadığı, diğer yarısının ise öyle bir duyguya kapılmadığı
saptanmıştır. Bu da sevgiye ve aşka olan inançlarının sorgulandığı yukarıdaki
soruların cevaplarıyla tutarlılık göstermektedir. Müşterilerine aşık olan kadınların
çoğunluğu ise kaybetme kaygısını da beraberinde yaşamaktadır.
"Bana çalıştığınız yerdeki çalışma sistemiyle ilgili bilgi verir misiniz?"
sorusuna ilişkin 18'i 11:00-18:00, 20:00-01:00, 01:00-08:00, ll'i değişir, 3'ü 00:30-
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09:00; 1 l :00-16:00 şeklinde cevap vermiş; l 'i ise bu soruya cevap vermemiştir.
Çalışma sistemiyle ilgili bilgi veren kod: Kl; "Programlarsabah 08:00'de bitiyor.

11:00'de başka program var 18:00'e kadar. 20:00'den 12:30 ve 01:00'den sabah
08:00'e kadarprogramlar devam diyor. Uykuya çok zaman kalmıyorve bütün gün
aynen tekrardan çalışarak yoğun geçiyor." Kod: K7 ise şunları söylemiştir:
"Neredeyse24 saat çalışıyoruz.2 saatlik uyku uyuyoruz.Sabah 09:00'da geliyoruz.
10:30'a kadar uyku; 11:00'den 16:00'ya kadar program; sonra 20:00 gazino,
12:30'dan sonra başka program." Çalışma sisteminin müşteriye göre değiştiğini
söyleyen kod: K3 şunları belirtmiştir: "Değişir. Gündüzsaatlikprogram var. Günde

1 müşteri bazen 3 ve 4 müşteri oluyor. Gece 20:00'de ise gazino dans ve
konsomatrislikyapıyoruz." (3)
Türkiye'deki bir çalışmada hayat kadınlarının %90'ının bir günde 10-15 saat
çalıştığını ve %72' sinin bir günde 10-29 arası cinsel ilişki yaşadığını belirtmiştir
(Börekçi ve Öcal 2008). Başka bir araştırmalarında ise bazı kadınlar için bir günde
müşteri sayısının 30-40'a ulaştığını belirtmiştir (Öcal ve Börekçi, 2007).
Bu çalışma dahil olmak üzere yapılan diğer çalışmalar da ortaya koymaktadır
ki fuhuş yapan kadınların iş saati yönünden çok katı bir çalışma düzenleri vardır.
Özellikle Kuzey Kıbrıs'taki konsomatrisler günde 22 saate varan iş tempolarıyla
yorulmakta ve hayatlarından bezmektedir. Bu· durum, çalışma kapsamında en çok
dikkat çeken yönler arasında yer almaktadır.
"Alkol ya da uyuşturucu kullandınız mı?" sorusuna ilişkin 20'si alkol
kullandığını, 12'si alkol ve uyuşturucu kullanmadığını ve 1 'ide alkol ve uyuşturucu
· kullandığını belirtmiştir.
Cevaplarda Kuzey Kıbrıs'taki konsomatrisler arasında uyuşturucu kullanımı
ve bağımlılığına işaret eden pek bir bulgu saptanmamakla birlikte alkol kullanma

aıanının fazlalığı dikkat çekmektedir. Alkol kullandığını anlatan kod: Kl6 şunları

ôylemiştir: "Alkol kullanıyorum. Kafa daha güzel olacak diye içiyorum. " Kod: K7
ise şu şekilde anlatmıştır: "Bir bardak içiyorum. Bir bardak içtiğim zaman daha
rahat relax oluyorum. "
Türkiye'de yürütülen bazı araştırmalarda seks işçileri arasında alkol ve madde
kullanımının yüksek olduğu ileri sürülmüştür. Damar içi madde kullanan kadınların
seks işçiliği yoluyla madde tedarik etmelerinin Türkiye içinde yaygın bir yol
olduğunu.Kadın Kapısı'nı ziyaret eden madde bağımlıları bildirmişlerdir (Çakar ve
Kayar, 2011).
Odabaşı

(2009)

tarafından

yürütülen

araştırmada;

kadınların

"Alkol

kullanıyor musunuz?" sorusuna %55,1 'i evet yanıtını vermiştir. Her gün alkol
kullananların oranı %5,1 olarak saptanmıştır. Aynı araştırmada "Madde kullanıyor
musunuz?" sorusuna kadınların %2,8'i evet yanıtını vermiştir. Kadınların %1,4'ü
uyuşturucu-uyarıcı hap kullanırken, %1,4'ü ise esrar kullandığını belirtmiştir.
Başka bir araştırmada ise kadınların %63,9'u hiç alkol kullanmadığını,
%13,9'u haftada 1 kereden az, %16,4'ü haftada 1 kereden fazla, %5,8'i ise her gün
kullandığını belirtmiştir. Kadınların %4,9'u son 12 ayda uyuşturucu madde enjekte
ettiğini belirtmiştir (Altan, 2008)
Yapılan araştırmalar göstermektedir ki hayat kadınları ve konsomatrisler
arasında en çok tüketilen bağımlılık yapıcı madde alkoldür. Bu da kısmen mesleğin
dezavantajından

kısmen

de kendilerini

daha rahat hissetme

ihtiyaçlarından

kaynaklanmaktadır.
"Mesleğinizden dolayı sizde alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gelişebileceği
kaygısı yaşıyor musunuz?" sorusuna ilişkin 29'u kaygılı değil, 3 'ü kaygılı demiş ve
l 'ide bu soruya cevap vermemiştir. Alkol bağımlısı olabileceği kaygısını yaşayan 3
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kişiden

kod: K.22 şunları söylemiştir:

"Evet, kaygı yaşıyorum.

Çok alkol

kullanıyorum."
Sorunun bu bölümünde anlaşılmaktadır ki kadınların her ne kadar büyük bir
bölümü alkol kullansa da bu durum onları bağımlılık noktasına ulaşacakları yönünde
endişelendirmemektedir.
"Bu mesleği ne kadar süreyle devam ettirmeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna
ilişkin 15'i son kez gelişi olduğunu, 6'sı bilmediğini, 5'i devam edeceğini, 3'ü fazla
sürdürmeyeceğini, 3 'ü para biriktirince bitireceğini ve 1 'i de belli olmadığını
belirtmiştir.
Görüldüğü üzere gece kulübünde konsomatris olarak çalışan kadınların
çoğunluğu bu mesleği son yapışı olduğunu dile getirmiştir.

Bu kadınlar mesleği

bırakma kararını ise ya aile kurma planına, ya çocuk özlemine, ya bıktıklarına ya da
pişman olmalarına bağlamıştır.
"Çalışma izniniz bittikten sonra ülkenize geri döneceğiniz zaman işvereniniz
tarafından paranızı almama endişesi duyuyor musunuz?" sorusuna ilişkin 23 'ü
kaygılanmadıklarını, 7'si kaygılandıklarını ve 3'ü ilk gelişleri olup henüz paralarını
almadıkları için bilmediklerini belirmiştir.

Kadınların çoğunluğunun paralarını

almama kaygısı duymamalarının sebebi çalıştıkları iş yeriyle geçmişlerinin uzun
süreli olması ve bu sürede böyle sorunlar yaşamamaları olarak saptanmıştır. Kaygı
yaşayan azınlık ise bunun sebebini önceki işyerlerinde işverenleri tarafından
paralarını alamadıkları şeklinde açıklamıştır. Bu kadınlar bu sebepten dolayı başka
yerde çalışmaya başladıklarını ve günlük ödenme yoluna başvurduklarını belirtmiştir.
Kaygılanan kod: KI şunları söylemiştir: "Kaygı/anıyorum. Daha önce yaşadım.
Paramın yarısını vererek diğer yarısını da daha sonra yollayacaklarını söyleyip
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yollamadılar. Şimdiki çalıştığım yerde ise her gece paramı alıyorum ve
göndereceğimyerlereyolluyorum."
Konsomatrislerin daha çok mesleki koşulları değerlendirdiği bu bölümde
mesleğe istisnasız tüm kadınların ekonomik yoksunluklar ve ihtiyaçlar nedeniyle
başladıkları öğrenilmiştir. Çok ağır bir tempoda çalışan bu kadınlar çoğunlukla
paralarını işverenlerinden alamama kaygısı yaşamamaktadır. Kadınların büyük bir
bölümü iş yerlerinden ve müşterilerden fiziksel şiddete maruz kalmadıklarını
belirtmiş, psikolojik şiddet konusunda ise onlardan yarı yarıya olumsuz bir yanıt
alınmıştır. Kadınların çoğunluğu çalışma

izinleri bitince bu mesleği bırakıp

hayatlarına kadınları yerden devam etmeyi düşünmektedir.
Diğer taraftan bugüne kadar mesleklerinden dolayı hiçbir cinsel yolla bulaşan
hastalığa yakalanmadıklarını belirten konsomatrislerin çoğunluğunun bu konuda
endişeleri mevcuttur. Bu nedenle kadınların çoğunluğu müşterilerine prezervetii'
kullandırmayı

ihmal

etmemektedir.

Özellikle

madde

kullanımına

yönelik

sorgulamada yine çoğunluğunun alkol kullandığı dikkati çekmiş konuşmalarda başka
bir madde kullanımına dair tek bir istisna dışında bulgu saptanmamıştır. Kadınların
alkol kullanımıyla ilgili de bağımlılık kaygısı yaşamamaları özgüvenlerini bir kez
daha ortaya koymaktadır.
Kadınlara müşterileriyle duygusal ilişki yaşamalarıyla ilgili yöneltilen soruda
ise yarı yarıya bir duygusal bağlılık tespit edilmiştir. Müşterileriyle aşk yaşayan bu
kadınların çoğunluğu bu adamları kaybetme kaygısı yaşadıklarını dile getirmiştir.

4.6.4. Sosyal ve Toplumsal Kaygılara İlişkin Tartışma
"Çalıştığınız yerdeki arkadaşlarınızla ilişkileriniz nasıldır?" sorusuna ilişkin
31 'i iyi olduğunu söylemiş; 2'si ise kıskançlık olduğunu belirtmiştir. Bu bulgu
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konsomatris kadınların arkadaşlık ilişkileri yönünden problemlerinin olmadığını
göstermektedir. Arkadaş ilişkilerini anlatan kod: K6 şunları söylemiştir: "İyi.
Birbirimize

yardım

ederiz. Ben çalışıyorsam

çamaşırlarımı yıkarlar ya da

temizliğimi yaparlar."
Görüşmeler sırasında bu soru sorulduğunda yüzünü asıp kaşlarını çatan kod: 1
şunları söylemiştir: "Kıskançlık var gerçek arkadaş yok. " Bunu düşündüren sebep
nedir? diye sorulduğunda; "Çünkü ne kadar çok müşterin olursa o kadar paran olur
ve kıskanırlar."
"Gelecekten beklentileriniz nelerdir?" sorusuna ilişkin 14'ü aile kurma, 9'u iş
kurma, 2'si tatile çıkma, 2'si ev alma ve iş kurma, 1 'i tatil çıkma ve ev kurma, 1 'i ev
alma, iş kurma ve aile kurma planları olduğunu belirtmiş; 3 'ü beklentilerini
bilmediklerini söylemiştir. l 'i ise bu soruya cevap vermemiştir. Gece kulüplerinde
konsomatris olarak çalışan kadınların çoğunun ev almak, iş yeri açmak, çocuğunun
iyi bir yerde eğitim alması, evlenip yuva kurması ve tatil yapma ihtiyacı gibi
gelecekten beklentileri bulunmaktadır. Gelecekten beklentilerini anlatan kod: Kl O
şunları söylemiştir: "Beklentim tatil. Ülkeme gidince tatil yapmak istiyorum. Güzel
hayatı seviyorum, o yüzden çok çabuk para bitiyor. Parayı seviyorum. O yüzden bir
daha geleceğim. "
Bu soruya verilen olumlu cevapların oldukça çok olması, konsomatrislerin
mesleğin tüm ağırlığına ve kaygılarına rağmen geleceğe umutla bakabildiğini
göstermektedir. Bu da en azından her yönden gelecek kaygısı duymadıklarını, hayata
bir yönüyle olsun tutunduklarını düşündürmektedir.
"İstediğiniz zaman dışarıya tek başınıza çıkabiliyor musunuz?" sorusuna
ilişkin 33 'ü de dışarı çıkmadıklarını belirtmiştir. "Dışarı çıkamadığınız durumlarda
bu durum psikolojik olarak sizi nasıl etkiliyor?" sorusuna ilişkin 18'i olumsuz
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etkilenmediklerini,

IO'u olumsuz etkilendiklerini ve 5'i ise çok da olumsuz

etkilenmediklerini söylemiştir. Etkilenen kod: K7 şunları söylemiştir: "Psikolojik
olarak çok bozuluyorum. Hapis gibi. " Kod: 9 ise; "Tamam, insanlar gelip gidiyor
ama sen ayni odanın içindesin çok bunalıyorum. Dışarıya ne zaman çıkıyorsam çok
mutlu oluyorum. "
Benzer durumun Türkiye'de

de yaşandığını

belirten Açıkalın (2013)

Kadınların sürekli genelev ortamında kalması psikolojik sıkıntılar yaşamalarına
neden olmaktadır. Kendilerine ait yaşayacakları bir mekanın, evlerinin olmaması ve
çalıştıkları yerde uyumak zorunda kalmalarının getirdiği duygusal şiddet yanında,
genelevde çalışanlar için, yasalar tarafından kendilerine tanınan haftalık ve yıllık
izinlerini de kullanmalarına izin verilmemekte, izinler tümüyle patronların keyfi
kararlarına kalmaktadır.
Açıkalın'ın

bu

tespitlerine , karşılık

Kuzey

Kıbrıs'taki

kadınların

çoğunluğunun dışarıya çıkamamaktan pek de yakınmadıkları dikkat çekmektedir.
Bunun sebebi olarak ise zaten günün büyük bir bölümünde çalıştıkları ve bu süre
zarfında müşterileri - tarafından dışarıya çıkarıldıkları olarak belirtilmiştir. Kod:
K13; "Normal etkilenmiyorum.

Müşterisiz

olmaz, geziyoruz

hastane markete

çıkıyoruz: "
"Buraya gelirken nasıl bir meslekte çalışacağınızın bilincinde miydiniz?"
sorusuyla gece kulüplerine sadece konsomatris olarak gelmediklerinin bilincinde
olup olmadıkları açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu soruya; 27'si her şeyi bilerek,
6'sı ise hiçbir şey bilmeyerek geldikleri yönünde cevap vermişlerdir. Her şeyi bilerek
gelen kod: K31 şunları söylemiştir: "Dansçı ve konsomatris olarak geldim ve her
şeyi bilerek geldim. Yalan söylersem olmaz. "
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Başka bir görüşmede ise görüşmeciyle konuşulurken bu soru sorulduğunda
yüz ifadesinin değiştiği gözlemlenmiştir. Ardından kadın kendi adının, hizmet
verdiği mekan ve işverenin adının çalışmada açıkça belirtilmeyeceği yönünde benden
ikinci bir söz almıştır.

Sonrasında ise şu açıklamayı yapmıştır: Kod: K22;

"Bilmezdim. Başlangıçta garson olarak geldiydim ülkemden ve daha sonra ise bu işi
yapacan, çalışacan dediler. " I Polise gittin mi? I "Çok kortum, polise gidemedim,
bilmezdim
bilmiyordum.

de gidebilir

miydim?

Korktum

Kıbrıs 'tn nerede olduğunu

bile

ilk başta zorla çalıştım ama alıştım daha sonra. Herkesle iyi

geçinmeyebaştadım, oradaki çalışanlarla ve patronla."
Çalışmanın bu bölümünde kadınların dışarı çıkma izinleri olmamasına
rağmen hayatlarından pek de şikayetçi olmadıkları dikkat çekmektedir. Meslek
arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kuran ve kendi iç dünyalarında sosyal yönden birbirlerini
tatmin edebilen bu kadınlar müşterileriyle yeterince dış ortamları gezebildikleri için
de durumlarından pek de yakınmamışlardır.
kulüplerine

sadece

konsomatris

olarak

Ayrıca kadınların çoğunun gece

gelmediklerinin

bilincinde

olukları

saptanmıştır.
Bölümün ilgimi en çok çeken yanıtı ise gelecekten beklentilerle ilgi olan
'

~

umut dolu düşüncelerdir. Çalışmanın bütünü de dikkate alındığında bu umut dolu
yanıtlardan, konsomatrislerin bu karanlık dönemi kazanacakları paralarla aydınlığa
kavuşturabilecekleri hayallerinin, gerçek olması için yaşanması gereken bir dönem
olarak gördüğü çıkarımında bulunmak mümkündür.

4.6.5. Benlik Algılarına İlişkin Tartışma ·

"Kendinizi yeterince tanıdığınıza inanıyor musunuz? Kendinizi tanıtacak
olsanız nasıl

tanıtırdınız?"

sorusuna

ilişkin

çeşitli

yanıtlar

bulunmaktadır.
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Araştırmaya katılan kadınların sorunun birinci aşamasına ilişkin verdikleri yanıtların
31 'i evet şeklindedir. Sorunun ikinci aşamasında 27'si olumlu kişilik özelliği 4'ü ise
olumsuz kişilik özelliği olduğunu belirtmiştir. 2'si ise bu soruya cevap vermemiştir.
Görüldüğü üzere konsomatrislerin fuhuş sektöründeki rollerinden dolayı
kendilerini tanıma ve anlatma eğiliminde, dolayısıyla dış dünyanın gözüyle
algılayışında pek de olumsuz bir gidişat görülmemiştir. Oysa Giobbe, (199I)yaptığı
çalışmalarda hayat kadınlarının dış dünya tarafından dışlanmışlığını vurgulamış
yaptıkları işle ilgili olarakjenital organlar, ağız, göğüsler ve diğer çeşitli organlardan
ibaret görüldüklerini belirtmiştir (akt, Batı, 2008). Dolayısıyla toplumun gözünde bu
derece dışlanan ve bir obje gibi görülen kadınların bu soruya verdikleri cevapların
genel içeriğindeki özgüven yansıması ilgi çekicidir.
"Vücudunda en beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yerler nelerdir? Anlatır
mısınız? (Estetik ameliyatı yaptıracak olsanız kendinizde neleri değiştirirdiniz?)"
sorusuna ilişkin birçok yanıt ortaya çıkmaktadır. Vücudunu beğenenlerin; 13 'ü her
yerini, 2'si göğsünü, 2'si yüzünü, 1 'i zayıflığını, 1 'i poposunu, 1 'i yüzünü ve
zayıflığını şeklinde cevap vermiş; 13 'ü ise bu soruya cevap vermemiştir. Vücudunda
beğenmediği yerleri yanıtlayanların 3 'ü göğsünü, 2'si göbeğini, 1 'i zayıf olmasını,
1 'i göbeğini ve kısa boylu oluşunu, 1 'i göz kapaklarını, 1 'i ayak tırnaklarını, 1 'i ayak
ve göğüslerini, 1 'i kilo ve göbeğini, 1 'i poposunu, 1 'i kilosunu demiş; 7'si ise bu
soruya cevap vermemiştir. Geri kalan 13'e ise bu soru sorulmamıştır.
Bu soruya sorulunca kadınların çoğunun önce gülüp sonra cevapladığı
gözlemlenmiştir.

Sorulara verilen cevaplayın ise kadınların kendini beğenme

konusunda büyük bir çoğunluğunun sıkıntı yaşamadığı anlaşılmaktadır. Bu da
konsomatrislerin
düşündürmektedir.

fiziksel

görünüş

yönünden

özgüven sıkıntısı

yaşamadığını
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"Bu mesleğe başladıktan sonra kendinizle ilgili düşünceleriniz hangi yönde
değişti?" sorusuna 7'si bu konuda hiçbir şey düşünmediğini, 7'si kötü yönde
değiştiğini, S'i düşüncelerinden hiçbir şeyin değişmediğini, S'i düşüncelerinin iyi
yönde değiştiğini, 4'ü bazen pişmanlık ya da suçluluk duyduğunu, 3'ü bu mesleği iş
olarak düşündüğünü, belirtmiştir. 2'si ise bu soruya cevap vermemiştir.
Bulgular daha da genellendiğinde kadınların 11 'inin düşüncelerinde olumsuz
yönde bir değişmenin olduğu, 13 'ünün olumlu yönde bir değişmenin olduğu ya da
hiçbir değişmenin

olmadığı saptanmış;

9'u ise konuya

çekimser kalmıştır.

Dolayısıyla soruyu açıkça cevaplayan kadınların benlik algılarında da neredeyse yarı
yarıya bir yükseklik ve düşüklük tespit edilmiştir.
"Yapmakta olduğunuz işle ilgili görüşleriniz nelerdir?" sorusuna ilişkin 18'i
kötü bir iş I hiç iyi değil, 6' sı zor bir iş, 3 'il hem kötü hem zor bir iş, 2' si parası iyi
olduğunda güzel bir iş, 2'si geçici bir iş şeklinde cevaplar vermiş; 2'si konuya
çekimser kalmıştır. Kötü bir iş olduğunu ifade eden kod: K32 şunları söylemiştir:
"Çok kötü, mecburen yaparım. Zaten başka şansım yok. I Şansın yoktu derken? I
Bizim maaşlar çok kötü, çocuğuma bakmam gerekir orada, hırsızlık yaparsam
olmazdı, burada kimse tanımıyor seni. " Yapmakta olduğu işle ilgili görüşlerini
anlatan kod: K19 şunları söylemiştir: "Zor bir iştir. Kolay iş değil. İnsanlarla
uğraşmak, memnun etmek çok zor. Psikolojik ve .fiziksel anlamda yorucu bir
iş. "Kod:10, "Normal, o kadar da kötü değil. Normalde seks yaptığımda boşuna
oluyor. Şimdi ise boşuna olmuyor. Para kazanıyorum. Ben düşünüyorum ki burada
bir ayıp yok, ayıp ne zaman gidiyorsun seks yapıyorsun sonra başka günlerde farklı
insan her gün gidiyorsun para yok ama ne zaman para içinse daha güzel. "
Fuhuş mağduru kadınlara fuhşu sosyal, psikolojik ve ekonomik olarak nasıl
görüyorsunuz? diye soru yöneltildiğinde, hemen hemen hepsi sosyal ve psikolojik

132

olarak iyi görmediklerini
çoğunluğu,

belirtmişlerdir.

fuhuş sektöründe

yer

Fakat ülke koşullarına göre büyük

almanın

ekonomik

olarak iyi olduğunu

belirtmişlerdir (Karhan, 2011).
Yapılan çalışma Kuzey Kıbrıs'taki kadınların büyük bir çoğunluğunun da bu
mesleği zor ve kötü bulduklarını ortaya koymaktadır. Genel bir yorum getirmek
gerekirse; kendi fiziki görünüşleri ve kendine yönelik düşünceleri ile ilgili benlik
algılarının çok da· düşük olduğu saptanamayan bu kadınların nefretlerini daha çok
meslekleri üzerine yönelttikleri dikkat çekmektedir.
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BÖLÜMV
•

SONUÇ VE ÖNERİLER

5.1. Sonuç
Bu bölümde, çalışmanın bulgu ve yorumlarına dayalı olarak ulaşılan
sonuçlara ve bu sonuçlara ilişkin önerilere yer verilmiştir. Bu araştırmanın problemi,
önce de belirtildiği üzere "Gece kulüplerinde konsomatris olarak çalışan kadınların
benlik algıları ve geleceğe yönelik kaygılarına ilişkin görüşleri nasıldır?" şeklinde
ifade edilmiştir. Bu temel problemden hareketle belirlenilen alt problemlere ilişkin
ulaşılan bulguların sonuçları sırasıyla aşağıda verilmiştir.

I'

Gece \m\ü-p\er\n.c\ekeın.seımatr\s eı\arak. ~ah~an. kad\\\\ann. a\\e'je da\t Ka'jı\\an
ile alakalı bulgulara bakıldığında; büyük bir çoğunluğunun yaptıkları işin aileleri
tarafından öğrenilmesi kaygısı yaşadıkları dikkati çekmektedir. Bu kadınlar aileleri
ve çocuklarıyla sürekli iletişim halindedir ve birçoğu yaptığı mesleği onlardan
saklayarak bu sıkı ilişkileri sürdürmektedir. Ancak ilgi çekici bir husus, kadınların

mesleklerini saklayacak kadar işlerinden çekinmelerine ve çocuklarına çok uzakta
olmalarına rağmen kendilerini çoğunlukla iyi birer anne olarak görebilmeleridir. Bu
durum çalışmanın bu kategorisinde konsomatrislerin kendilerine olan bakış açısında
pek de olumsuz fikirler taşımadıklarını düşündürmüştür.
Gece kulüplerinde konsomatris

olarak çalışan kadınların evliliğe dair

kaygıları ile alakalı bulgulara bakıldığında; kadınların bugünkü mesleklerinin ileriki
yaşamlarında gün yüzüne çıkabilmesi hususunda kaygı duydukları görülmüştür. Bu
durum

ailelerinin

mesleklerini

öğrenmeleriyle

ilgili

kaygılarıyla

tutarlılık

göstermektedir. Diğer taraftan kadınlar neredeyse yarı yarıya aşka ve sevgiye olumlu
bakmakta, cinsel yaşamlarının olumsuz etkilendiğini düşünmemekte ve hatta
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çoğunluk olarak ileriki hayatlarında evlenmeyi düşünmektedir. Bu da geleceğe halen
umutla bakabildiklerini göstermiştir.
Gece kulüplerinde konsomatris olarak çalışan kadınların mesleki kaygıları ile
alakalı bulgulara bakıldığında; istisnasız tüm kadınların ekonomik yoksunluklar ve
ihtiyaçlar nedeniyle bu işe başladıkları öğrenilmiştir. Çok ağır bir tempoda
çalışmaktan yakınan bu kadınlar çoğunlukla paralarını işverenlerinden alamama
kaygısı

yaşamamaktadır.

Kadınların

büyük

bir

bölümü

iş

yerlerinden

ve

müşterilerden fiziksel şiddete maruz kalmadıklarını belirtmiş psikolojik şiddet
konusunda ise onlardan yarı yarıya olumsuz bir yanıt alınmıştır. Kadınların
çoğunluğu çalışma izinleri bitince bu mesleği bırakıp hayatlarına kaldıkları yerden
devam etmeyi düşünmektedir.
Diğer taraftan bugüne kadar mesleklerinden dolayı hiçbir cinsel yolla bulaşan
hastalığa yakalanmadıklarını belirten konsomatrislerin çoğunluğunun bu konuda
kaygıları mevcuttur. Bu nedenle kadınların çoğunluğu müşterilerine prezervatif
kullandırmayı

ihmal

etmemektedir.

Özellikle

madde

kullanımına

yönelik

sorgulamada yine çoğunluğunun alkol kullandığı dikkati çekmiş, konuşmalarda
başka bir madde kullanımına dair tek bir istisna dışında bulgu saptanmamıştır.
Kadınların alkol kullanımıyla ilgili de bağımlılık kaygısı yaşamamaları özgüvenlerini
bir kez daha ortaya koymaktadır.
Kadınlara müşterileriyle duygusal ilişki yaşamalarıyla ilgili yöneltilen soruda
ise yarı yarıya bir duygusal bağlılık tespit edilmiştir. Müşterileriyle aşk yaşayan bu
kadınların çoğunluğu bu bağlılığı kaybetme kaygısı yaşadıklarını dile getirmiştir.
Gece kulüplerinde konsomatris olarak çalışan kadınların sosyal ve toplumsal
kaygıları ile alakalı bulgulara bakıldığında; dışarı çıkma izinleri olmamasına rağmen
hayatlarından pek de şikayetçi olmadıkları dikkat çekmiştir. Meslek arkadaşlarıyla
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iyi ilişkiler kuran ve kendi iç dünyalarında sosyal yönden birbirlerini tatmin edebilen
bu

kadınlar

müşterileriyle

yeterince

dış

ortamları

gezebildikleri

için

de

durumlarından pek de yakınmamışlardır.
Bölümün en çok ilgi· çeken yanıtı ise gelecekten beklentilerle. ilgi olan umut
dolu düşüncelerdir. Çalışmanın bütünü de dikkate alındığında bu umut dolu
yanıtlardan, konsomatrislerin bu karanlık dönemi kazanacakları paralarla aydınlığa
kavuşturabilecekleri hayallerinin gerçek olması için yaşanması gereken bir dönem
olarak gördüğü çıkarımında bulunmak mümkündür. Mesleki kaygılara yönelik son
olarak

kadınların

çoğunun

gece

kulüplerine

sadece

konsomatris

olarak

gelmediklerinin bilincinde oluğu saptanmıştır.
Gece kulüplerinde konsomatris olarak çalışan kadınların benlik algıları ile
. alakalı bulgulara bakıldığında; büyük bir çoğunluğunun bu mesleği zor ve kötü
buldukları görülmektedir.

Genel bir yorum getirmek gerekirse; kendi fiziki

görünüşleri, kendilerini algılayışları ve dış dünyanın gözüyle kendilerine bakışlarında
konsomatrislerden çoğunlukla olumlu yanıtların alındığı düşünüldüğünde

denilebilir

ki yaptıkları meslek bu kadınların özgüvenlerinde pek de olumsuz bir etki
yaratmamıştır. Dolayısıyla benlik algıları çok da düşük olduğu saptanamayan bu
kadınların genellikle kendilerini sevdikleri; nefretlerini

daha çok meslekleri

üzerine

yönelttikleri dikkat çekmektedir.
Son olarak bu çalışma gerek KKTC'de gerekse Türkiye'de daha önce benzeri
pek görülmemiş bir çalışma olduğu için konsomatrislere yönelik psikolojik boyutta
boşlukta kalan ve kafalarda soru işaretleri bırakan benlik algısı ve kaygı sorunlarında
çarpıcı bulguları ortaya koymuştur. Bu bulgular yukarıda da belirtildiği üzere daha
çok konsomatrislerin kaygı sorunları yaşamadıkları ve özgüven sahibi oldukları
yönündedir.

Konsomatrisler

mesleklerinin

aileleri

tarafından

öğrenilmesi,
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gelecekteki eşleri tarafından öğrenilmesi, gece kulüplerinde sevgili oldukları
müşterileri kaybetmeleri ve mesleklerinden dolayı hastalık kapmaları dışında ya
çoğunlukla ya da yarı yarıya olumlu düşünceler bildirmiştir.
Tüm bu bulgulardan hareketle ulaşabilecek sonuç; Kuzey Kıbrıs'ta fuhuş
yapan konsomatrisler yaptıkları bu işi ailelerinden ve ülkelerindeki tanıdıklarından
gizlemekte, ilerideki yaşamlarında da gizlemeyi düşünmektedir. Onlar için şu an
içinde bulundukları durum geçici bir süreçtir. Burada kazandıkları kendilerince
yüksek maddi birikim ekonomik olarak çok kötü durumdaki ülkelerinde bir gelecek
kurabilmelerinde önemli bir faktördür. Belirli bir maddi refah düzeyine erdiklerine
kanaat getirdikleri zaman ise ülkelerine geri dönerek yaşamlarına kaldıkları yerden
devam edecekler,

evlenecekler,

çocuk

sahibi olacaklar ya da çocuklarıyla

ilgilenecekler, iş kuracaklar, ev alacaklardır. Kendilerini aydınlığa kavuşturan bu
karanlık günleri ise geride bırakacaklardır.

5.2. Öneriler
Bu kısımda öncelikle devletin yapabileceği yasal ve denetime yönelik
önerileri belirtmek yerinde olacaktır. Bu bir gerçektir ki Kuzey Kıbrıs'ta fuhuş yapan
kadınlar yasalarda her ne kadar konsomatris adı altında geçseler de herkes tarafından
fuhuş yaptıkları bilinmektedir. Bu durum yerel gazetelerde bile defalarca açık
ifadelerle yer almıştır. Dolayısıyla yasaların gece kulüpleri ile ilgili kısmını tekrardan
düzenlemeleri daha doğru olacaktır.
Diğer taraftan devletin ilgili yetkililerine, yoğun şartlarda çalışan ve bu
durumdan yakınan kadınların çalışma saatlerinin iş yasasına uygun bir şekilde
kontrol

edilebilmesi

önerilebilir.

Yine

devletin

ilgili

mercileri

tarafından
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konsomatrisleri şiddetten ve hayatlarını tehdit eden eylemlerden koruyacak caydırıcı
cezalar getirilerek bunların denetimi sağlanabilir.
Dış dünyayla bağı kopartılan ve psikolojik baskı hissiyatı yoğun olan gece
kulübündeki konsomatrisler için iki haftada bir ya da en azından ayda bir psikolojik
destek almaları faydalı olabilir. Bu durum onların genellikle geçici bir dönem olarak
gördükleri bu süreci daha sağlıklı zihinler olarak sonuçlandırmalarını sağlayabilir ..
Çalışma · kapsamında yapılabilecek en değerli öneri ise .aile ve toplum
sağlığını da etkileyebilecek olan CYBH'nin denetimidir. Devletin bir diğer görevi
olan kadınların haftalık jinekolog kontrolleri erkekler kontrolden geçmediği sürece
yetersiz

hatta

kısmen

anlamsız

kalmaktadır.

Üstelik

bu

durum

sadece

konsomatrislerin değil erkeklerin eşlerinin, yani toplumun sağılığını da tehdit
· etmektedir. Dolayısiyla gece kulüplerine giden erkeklerin de sağlık kontrollerinin
· denetlenmesi

(en · azından

prezervatif

kullanma

bilincini

aşılayacak

yasal

düzenlemeler yapılabilir) sağlanabilir. Ayrıca CYBH hususunda konsomatrisleri ve
toplumu bilinçlendirecek eğitsel programlar geliştirilebilir.
Konsomatrisler hususunda topluma da bir takım öneriler getirilebilir. Dış
dünyadan soyutlanan bu kadınlara obje olarak bakılmasına neden olan katı
yargılardan sıyrılarak birey olarak bakabilmek,

toplumu insan hakları bilinci

hususunda bir adım daha ileriye taşıyabilir.
Ayrıca toplumun önde gelen bireyleri (politikacılar, yazarlar, gazeteciler,
kadın ve insan haklarıyla ilgili dernekler vs.) söylemleri ve etkinlikleriyle fuhşa karşı
sosyal politikalar geliştirerek tüm bu yasal düzenlemelerin gündeme gelmesini ve
ivedilik kazanmasını sağlayabilir.
Son olarak psikoloji ve hatta sosyoloji alanındaki araştırmacılara öneri
getirilebilir. Bu çalışma daha önce benzeri pek görülmemiş bir çalışma olduğu için
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ilişkili çalışmalarda gündeme getirilmesi, konu hakkında hassas bir bilinçlilik
yaratabilir. Ayrıca konuyla ilgili devamlılık getirebilecek benzer başka çalışmalar da
geliştirilebilir.
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EKLER
Ek 1. Görüşme Formu
1. Kişisel Bilgiler
I.Yaşınız:
2.Doğum yeriniz ve büyüdüğünüz ülke:
3.Nasıl bir aile ortamında büyüdünüz (çekirdek aile, kalabalık, boşanmış aile, geçim
sıkıntısı vs.):
4.Medeni durumunuz: evli boşanmış dul bekar
5.Çocuklarınız var mı? (varsa kaç tane ve evlilik sonucu mu?)
6.Eğitim durumunuz nedir? (Hangi alanda uzmanlaştınız?)
7 .Buraya

gelmeden

önce

başka

bir

meslekte

çalıştınız

mı?

Nerede

çalıştınız?(Çalıştıysanız hangi meslek ve kaç yıl?)
8.Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz?
9.Aylık geliriniz ne kadardır?

2.GeleceğeYönelik Kaygılar
2.1.Aileyedair kaygılar
I .Aileniz bu mesleği yaptığınızı biliyor mu? Bilmiyorsa. öğreneceğinden endişe
duyuyor

musunuz?

Biliyorsa

nasıl karşıladılar?

Bilmiyorsa burada

ne işle

uğraştığınızı biliyor?
2.Ailenizle iletişiminizi ne düzeyde sürdürüyorsunuz, ilişkiniz meslek öncesi kadar
güçlü mü ya da zayıf mı?
3.Ülkenize döndüğünüzde sizce mesleğinizden dolayı ailenizin size karşı düşünceleri
ve davranışlarında bir değişiklik oldu mu? Örnek vererek anlatınız?
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4.Çocuklarınızla

ilişkileriniz

nasıl?

Kendinizi

anne

olarak

nasıl

değerlendiriyorsunuz?

2.2.Evliliğe dair kaygılar
1 .Evliliğe ve gelecekte yuva kurmaya dair düşünceleriniz nelerdir? (neden?)
2.Geçmişinizin ileriki hayatınızda karşınıza çıkmasında endişe duyuyor musunuz?
3. Mesleğe başlamadan önce ve sonrasında cinselliğe bakış açınız ne yönde
şekillendi?
4.Aşk ve sevgiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?

2.3. Mesleki kaygılar
1 .Sizi bu mesleğe iten nedenler nelerdir?
2.Çalıştığınız sürede fiziksel ya da psikolojik saldırıya uğradınız mı? Örnek vererek
lütfen anlatır mısınız?
3.Herhangi cinsel yolla bulaşan hastalığa yakalandınız mı? Yakalanmaktan korkuyor
musunuz? Ne tür önlemler alıyorsunuz?
4.Duygusal yakınlık hissettiğiniz veya gelecek kurmayı düşlediğiniz bir müşteriniz
oldu mu? (olduysa hikayenizi anlatır mısınız? - onu kaybetme korkusu ya da
çalıştığınız yerde başka kadınlarla birlikte olma endişesini yaşadınız mı?)
5 .Bana çalıştığınız yerdeki çalışma sistemiyle ilgili bilgi verir misiniz?
6.Alkol ya da uyuşturucu kullandınız mı? Mesleğinizden dolayı sizde alkol ve
uyuşturucu bağımlılığı gelişebileceği kaygısını yaşıyor musunuz? (Yaşıyorsanız
bunun sebebi nedir?)
7.Bu mesleği ne kadar süreyle devam ettirmeyi düşünüyorsunuz, neden?
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8.Çalışma izniniz bittikten sonra ülkenize geri döneceğiniz zaman işvereniniz
tarafından paranızı almama endişesi duyuyor musunuz?

2.4. Sosyal ve toplumsal kaygılar
I .Çalıştığınız yerdeki arkadaşlarınızla ilişkileriniz nasıldır?
2.Gelecekten beklentileriniz nelerdir?
3.Dışarıya (İstediğiniz zaman dışarıya tek başınıza) çıkabiliyor musunuz? Dışarı
çıkamadığınız durumlarda bu durum psikolojik olarak sizi nasıl etkiliyor?
4.Buraya gelirken nasıl bir meslekte çalışacağınızın bilincinde miydiniz?

3.Benlik Algıları
I .Kendinizi yeterince tanıdığınıza inanıyor musunuz? Kendinizi tanıtacak olsanız
nasıl tanıtırdınız?
2.Vucudunda en beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yerler nelerdir? Anlatır mısınız?
(Estetik ameliyatı yaptıracak olsanız kendinizde neleri değiştirirdiniz?)
3.Bu mesleğe başladıktan sonra kendinizle ilgili düşünceleriniz hangi yönde değişti?
4.Yapmakta olduğunuz işle ilgili görüşleriniz nelerdir?
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