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Özet
Almanya'da seks için para ödeyen erkekler yasal fuhuşun başarısızlığı hakkında bize ne 
söyleyebilir: Toplumsal olarak görünmez olan 'freir'ların bakış açısından seks ticareti 
üzerine 6 ülkelik bir rapor

Bu araştırma 6 ülkede (Almanya, Kamboçya, ABD, İskoçya, Birleşik Krallık, Hindistan), 96'sı 
Almanya'daki seks satın alan erkekler olmak üzere 763 seks alıcısıyla 1,5 saatlik yüzyüze 
görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Bu anonim görüşmelerde seks alıcıları, fuhuş ve insan ticareti 
hakkında, fuhuştan kurtulanların onlarca yıllık tanıklıklarını yineleyen içten bilgiler verdi.

Bu araştırma için toplanan kapsamlı nicel ve nitel verileri kullanarak, fuhuşla ilgili bazı önemli 
sorulara ışık tutmak istiyoruz. Yasal fuhuş, fuhuşu daha güvenli hale getirir mi? Yasal fuhuş, fuhuş
yapan kadınlara yönelik şiddeti azaltır mı? Yasal fuhuş, seks ticaretini azaltır mı? Yasal fuhuş, seks
ticareti üzerindeki organize suç kontrolünü azaltır mu? Fuhuş yasal olduğunda, seks alıcılarının 
insan ticaretini ihbar etme olasılığı daha mı yüksektir? Yasal fuhuş, tecavüzü önler ya da azaltır 
mı?

Seks satın almak tecavüz de dahil olmak üzere cinsel zorlamayla (cebir) 
ilişkili midir?
Evet. 6 ülkede daha fazla oranda seks satın aldığını bildiren erkekler, tecavüz de dahil olmak üzere
önemli ölçüde daha fazla cinsel zorlama eyleminde bulunduklarını bildirdi. 

Seks alıcıları bize insan ticareti, pezevenklik ve organize suç hakkında ne 
öğretti?
Alman seks alıcılarının %55'i, bir pezevenk ya da insan tacirini gördüklerini ya da ona ödeme 
yaptıklarını itiraf etti. Seks alıcılarına göre, Almanya'daki pezevenkler rutin olarak uluslararası 
işkence tanımlarını karşılayan şiddet eylemlerinde bulunuyor. Örneğin:

"Kadınlarından birini ciddi şekilde döven biri vardı. Gerçekten kötü dövüyordu. Yüzüne 
iki ya da üç kez yumruk attı ve onu duvara fırlattı."

"Kadınlar pezevenge yeterince ödeme yapmadığında tırnakları sökülüyor, pezevenkler 
uyuşturucularına el koyuyor ya da kadınları eşek sudan gelinceye kadar dövüyorlardı. 
Kadınlar korkmuşlardı ve hiçbir şey söylemediler. Burunları kanıyordu ama tıbbi yardım
görmediler."
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Alman seks alıcıları insan ticaretini yetkililere bildiriyor mu?
Çok nadiren. Alman seks alıcıları, diğer Batı ülkelerine kıyasla önemli ölçüde daha yüksek oranda
insan/seks ticaretine tanık olduklarını kabul etmekle birlikte, diğer seks alıcılarına kıyasla önemli 
ölçüde daha az sıklıkla ticareti rapor ediyor. 96 Alman seks alıcısının yalnızca %1'i insan ticareti 
şüphesini yetkililere bildirmiş.

Seks alıcıları, fuhuşun neden olduğu psikolojik hasarın farkında mı?
Evet. Alıcılar bize psikolojik sıkıntılarla ilgili pek çok ayrıntılı örnek sundu. Seks alıcıları, 
kadınların dissosiyatif semptomlarını doğru bir şekilde gözlemleyerek görüşmecilere, kopma veya
"kapanma" kapasitesinin fahişeleri diğer kadınlardan ayırdığına inandıklarını söylediler. Bir alıcı, 
"Bazen bunu gönüllü olarak yapmadıklarını fark ediyorsunuz, orda değilmiş gibiler" dedi.

"Kadına psikolojik tecavüzü pezevenk yapar."

"Belki de kendini satılmış ve güvensiz hissediyordur."

"Vücudu herkese açık olmak durumunda: bu onlara kesinlikle zarar veriyor."

"Çürükler ve halsizlik gördüm."

"Bir deri bir kemik kalmış bir bedeni ve ruhu var. Artık hiçbir şey hissetmiyordu."

Para ödemenin fuhuşa zorlama aracı olduğunu anlayan bir alıcı, "Para, bunun gönüllü olma 
ihtimalini ortadan kaldırıyor" diye açıklıyor.

Alman (ve diğer) seks alıcıları, hangi kadınları fuhuşta kullanacaklarına 
ilişkin seçimlerinde ırkçı mı?
Evet. Bu araştırmadaki seks alıcılarının yarısı, fuhuş yapan bir kadını ırksal veya etnik stereotipler
temelinde seçmiş. Alman seks alıcılarının etnik ya da ırksal tercihlerini gösteren bir liste, Alman 
seks alıcılarının kadınları tenlerinin açıklığı ya da koyuluğuna göre seçtiklerini ve ırkçı bir ten 
rengi hiyerarşisi kullandıklarını göstermektedir. Aynı ırkçı eğilim ABD, Birleşik Krallık ve 
Kamboçya'da da gözlemlendi.

Kişisel olmayan seks tercihi, cinsel saldırganlığa eşlik ediyor mu?
Araştırmamızdaki altı ülkenin tamamında, seks alıcılarının büyük bir çoğunluğu (% 77’si), cinsel 
saldırganlığı tahmin etmek için kullanılan, birbirini etkileyen çeşitli faktörlerden biri olan, kişisel 
olmayan seks tercih ettiklerini bildirdi. Kişisel olmayan türde seks tercih ettiklerini bildiren seks 
alıcıları, ellerinden gelse bir kadına tecavüz edebileceklerini söyledi ve cinsel zorlama 
eylemlerinde bulunma konusunda daha kapsamlı bir geçmişe sahip olduklarını bildirdiler.

Empati eksikliği, seks alıcılarının fuhuş yapan kadınları insanlıktan 
çıkarmalarında etki ediyor mu?
Evet. Empati eksikliği, bir kadını insanlıktan çıkarmadan önce geliyor ve bu da erkeklerin cinsel 
saldırganlığını kolaylaştırıyor. Seks satın alan erkekler, düşük empatiye sahip olma eğilimindedir. 
Bu araştırmadaki seks alıcıları, kadınları nesneleştirdiklerine dair pek çok örnek vermiştir: "Bir 
bardak kahve içmek gibi, bitirdiğinizde atarsınız."
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"10 dakikalığına bisiklet kiralamak gibi bir şey."

Seks alıcılarından fuhuş mitleri, tecavüz mitleri, düşmanca erkeklik ve 
cinsel saldırganlık hakkında ne öğrendik?
Fuhuş mitleri, fuhuş hakkında doğru olmayan ancak erkeklerin seks satın almalarını haklı çıkaran
kültürel kavramlardır. Tecavüz mitleri, tecavüz hakkında doğru olmayan ancak tecavüzü 
meşrulaştıran kültürel kavramlardır. Alman alıcılar, fuhuş mitlerini ne kadar kabulleniyorlarsa, 
tecavüzle ilgili kültürel mitleri de o kadar kabulleniyorlar. Tecavüz mitlerinin kabulü, cinsel 
saldırganlık ile ilişkilidir. Sonuçlarımız, fuhuşun tecavüzü azaltmak yerine, tam tersine tecavüze 
neden olduğunun daha doğru olabileceğini gösteriyor. 6 ülkede, erkeklerin fuhuş yapan kadınları 
sıklıkla kullanmalarının, tecavüz etme olasılıklarıyla doğru orantılı olduğunu bulduk. Düşmanca 
eril kimlik ölçütümüzde en yüksek puanı alan Alman seks alıcıları ve diğer 5 ülkedeki erkekler, 
daha yüksek tecavüz suçu işleme olasılığı bildirme eğilimindeydi.

Tüm seks alıcıları - ama özellikle Alman seks alıcıları - fuhuşun tecavüzü 
önlediği mitine katılmaktadır. 
ABD, Birleşik Krallık ve İskoçya'daki erkeklerle karşılaştırıldığında Alman seks alıcıları, fuhuş 
yapan kadınların "tecavüz edilemez" olduğuna ve fuhuşun tecavüzü önlediğine daha sık 
inanmaktadır. Alman seks alıcılarının %39’u, parasını ödedikten sonra fuhuş yapan bir kadına 
istediklerini yapma hakkına sahip olduklarını düşünüyor.

Seks alıcılarının pornografi kullanımının, seks satın alma veya diğer cinsel 
saldırgan davranışlar üzerinde bir etkisi var mı?
Evet. Pornografinin sık kullanımı, diğer faktörlerle birlikte cinsel saldırganlığa katkıda 
bulunmaktadır. 6 ülkede, pornografiyi daha sık kullandığını bildiren seks alıcılarının, daha sık 
seks satın alma eğiliminde olduğunu bulduk. Pornografiyi en sık kullanan seks alıcıları, tecavüz 
de dahil olmak üzere cinsel açıdan zorlayıcı davranışlarda bulunanlar olma eğiliminde.

Seks alıcıları fuhuş dışında suç faaliyetlerine karışıyor mu?
Evet. Seks alıcıları, fuhuşla ilgili olmayan suç faaliyetlerinde bulunma eğilimindedir. Alman ve 
ABD'li erkeklerin tutuklandığı veya hüküm giydiği tüm suçları karşılaştırdık. Alman seks alıcıları 
toplamda ABD'li erkeklerden daha fazla suç işlemiş. Alman alıcılar, kadına yönelik daha fazla 
şiddet suçu, daha fazla saldırı ve darp, daha fazla cinayet, soygun, hırsızlık, mülkiyet suçu, 
uyuşturucu satışı ve uyuşturucu bulundurma suçlarını işlemişler. Öte yandan, ABD'li seks 
alıcıları, daha fazla silah ihlali, otoriteye karşı suç, düzensiz davranış ve araç kullanma ihlali 
bildirdi.

Erkekleri seks satın almaktan caydıracak şey nedir?
Tüm 6 ülkedeki seks alıcıları, seks suçlusu listesine kaydedilmenin oldukça etkili bir caydırıcı 
olacağını bildirmiştir. Diğer caydırıcı unsurlar arasında seks satın alımlarının kamuya ifşa 
edilmesi de yer almaktadır. Seks satın alma konusunda caydırıcı bir unsur olarak hapiste 
geçirilecek süre de aynı derecede etkilidir. Görüşülen tüm katılımcılara göre, fuhuşla ilgili bir 
eğitim programı en az etkili caydırıcı unsur olmuştur.
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Araştırmamızdan elde ettiğimiz bu bulgulara dayanarak yasal fuhuşun, fuhuşu daha güvenli hale 
getirmediği, fuhuş yapan kadınlara yönelik şiddeti azaltmadığı, seks ticaretini veya organize 
suçun seks ticaretini kontrol etmesini azaltmadığı sonucuna varıyoruz. Seks alıcılarının insan 
ticaretini bildirmesi pek olası değil. Yasal fuhuş, tecavüzü engellemez ya da azaltmaz.
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