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NEOLİBERAL POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE SERMAYENİN 

MAHKUM EMEĞİ KULLANIMI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 
ÖZET 
 
Bu çalışmanın amacı, neoliberal politikalar ile birlikte, 1980 sonrasında 
cezaevlerinin, küresel olarak, sermaye için üretim yapan mekanlar ve mahkum 
emeğinin de, özgür olmayan bir emek biçimi olarak, sermaye için ucuz ve üretken bir 
iş gücü kaynağı haline gelmesini tartışmaktır. Bu bağlamda söz konusu sürecin 
Türkiye’de nasıl bir süreç izlediğinin gösterilmesi ikinci odak noktasını 
oluşturacaktır. 
1980’ler öncesi dönemde mahkumların çalıştırılmasının temel amaçlarını ıslah ve 
devlet ihtiyaçlarının –devlet işletmelerinde ve savaş zamanlarında iş gücü açığının 
kapatılması- karşılanması oluşturmaktadır. ’80 sonrasında da devlet için üretim 
devam etmekle birlikte, yeni olan olgu cezaevlerinin kapılarının sermayeye açılması 
ve bu çerçeve de cezaevlerinin piyasa için üretim yapan mekanlara dönüşmesidir. Bu 
bağlamda, özgür olmayan emek olarak, mahkumlar da, hem Türkiye’de hem de diğer 
pek çok ülkede emek gücü piyasasının bir bileşeni haline gelmektedir. Bu çalışma 
içerisinde, söz konusu dönüşümün daha net anlaşılabilmesi için, hem Batı dünyası 
hem de Türkiye bağlamında, ’80 öncesi dönem geniş bir aralıkta, fakat yalnızca 
genel hatlarıyla ele alınacaktır. 
Bu genel çerçeve içerisinde,’80 sonrası Türkiye örneği, yasal düzenlemeler, resmi 
kaynaklar ve basına yansıyan örnekler ışığında incelenmektedir. Türkiye’de mahkum 
emeğinin ucuz iş gücü kaynağı haline gelmesi ve cezaevlerinin piyasa için üretim 
yapan mekanlara dönüşümünün, ‘90’lı yılların sonunda başladığı, 2000’li yılların 
ikinci beş yılı içerisinde ise hız kazandığı vurgulanmaktadır.   
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IN THE CONTEXT OF NEOLIBERAL POLICIES CAPITAL’S 
EXPLOTIATION OF PRISONS’ LABOR AND THE CASE OF TURKEY 
 
SUMMARY 
 
The aim of this study is to discuss that with the arrival of neoliberal policies, after 
1980, prisons globally became places which have begun to produce for capital and 
that prison labor, as a type of unfree labor, became cheap and productive labor force 
for capital. In this respect, the second focal point of this study is to show how this 
process have developed in Turkey. 
The main targets of employing prisoners in the period before 1980s were correction 
of inmates and meeting needs of the state – compensation of labor deficiency in state 
enterprises and in wartime. However, production for state has continued after ’80s, 
the new trend is to open the doors of the prisons to capital and transformation of 
prisons to the  places  producing for market. In this context, prisoners, as unfree 
labor, have become a component of labor market both in Turkey and in many other 
countries. In this study, in order to understand this transformation more clearly in the 
context of both Turkey and the Western world, the period before ’80 will be 
discussed in a wide range but only in general terms. 
Within this general framework, the case of Turkey after ‘80 is examined in the light 
of legal regulations, official sources and samples reported in news. It is emphasized 
that the emergence of prison labor as a source of cheap labor and the transformation 
of prisons to places producing for market began at the end of ‘90s and gained 
momentum in the second five-year of 2000s in Turkey.   
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1.GİRİŞ 

Bu çalışmanın amacı, neoliberal politikalar ile birlikte, 1980 sonrasında 

cezaevlerinin, küresel olarak, sermaye için üretim yapan mekanlar, mahkum 

emeğinin de, özgür olmayan bir emek biçimi olarak, sermaye için ucuz ve üretken bir 

iş gücü kaynağı haline gelmesini tartışmaktır. Bu bağlamda söz konusu sürecin 

Türkiye’de özellikle ikibinli yılların ikinci beş yılında nasıl bir süreç izlediğinin 

gösterilmesi ikinci odak noktasını oluşturacaktır. 

’80 öncesi dönemde mahkumların çalıştırılmasının temel amaçlarını ıslah ve devlet 

ihtiyaçlarının –devlet işletmelerinde ve savaş zamanlarında iş gücü açığının 

kapatılması- karşılanması oluşturmaktadır. ’80 sonrasında da devlet için üretim 

devam etmekle birlikte, yeni olan olgu cezaevlerinin kapılarının sermayeye açılması 

ve bu çerçeve de cezaevlerinin, dışarıdaki fabrikalar gibi, piyasa için üretim yapan 

mekanlara dönüşmesidir. Bu bağlamda, özgür olmayan emek olarak, mahkumlar da, 

hem Türkiye’de hem de diğer pek çok ülkede emek gücü piyasasının bir bileşeni 

haline gelmektedir. Bu çalışma içerisinde, söz konusu dönüşümün daha net 

anlaşılabilmesi için, hem Batı dünyası hem de Türkiye bağlamında, ’80 öncesi 

dönem geniş bir aralıkta, fakat yalnızca genel hatlarıyla ele alınacaktır (2. ve 4. 

Bölümler). 

Tüm süreç, hem Türkiye bağlamında hem de ele alınan diğer ülkeler bağlamında, 

kapitalizmin tarihsel dinamikleri çerçevesinde ele alınmakla birlikte, neoliberal 

döneme ilişkin olarak diğer iki noktanın altı çizilecektir. Bunlardan birincisi, 

neoliberalizm ile birlikte cezalandırma mantığının geçirdiği değişim ve emek 

piyasasının kontrolünde, Keynesyen dönemde yaygınlaşan, sosyal güvenlik 

uygulamalarının yerini cezalandırmanın almasıdır (3. Bölüm 1. Kısım). İkincisi ise, 

özgür olmayan emeğin ve bu emek biçimine özgü olarak kabul edilen disiplin 

biçimlerinin, kapitalizmin doğası ile uyuşmaz olmadığı ve bu çerçevede neoliberal 

dönem ile birlikte genel olarak özgür olmayan emek biçimlerinin ve bu kategoriye 

dahil olan mahkum emeğinin gittikçe yaygınlaştığıdır (3. Bölüm 2. Kısım). Bu iki 

noktanın altının çizilmesi, neoliberal dönem ile birlikte mahkum emeğinin içine 

girdiği sürecin, örnekler yoluyla, gösterilmeye çalışılacağı kısmın (3. Bölüm 3. 

Kısım) ve Türkiye örneğinin ele alınacağı bölümün (5. Bölüm) daha net 

anlaşılmasını sağlayacaktır.       

Türkiye örneği, yasal düzenlemeler, devlet görevlerinin ifadeleri ve hapishanelerde 

faal olarak mahkumları çalıştıran ya da çalıştırmış olan, bunu planlayan ya da 



2 
 

mahkum emeğinin ucuz bir iş gücü kaynağı olarak önemine dikkat çeken sermaye 

kesiminin sözcülerinin ifadeleri, devlet kurumlarına ait yayınlanmış belgeler ve 

somut örnekler üzerinden ele alınacaktır. Burada işaret edilecek temel mesele, 

Türkiye’de mahkum emeğinin sermaye için ucuz iş gücü kaynağı haline gelmesi ve 

cezaevlerinin piyasa için üretim yapan mekanlara dönüşümünün, ‘90’lı yılların 

sonunda ilk adımları atılmak ile birlikte, 2000’li yılların ikinci yarısında 

gerçekleşmesi ve henüz yeni sayılabilecek bir olgu olmasına karşın, hızlı bir biçimde 

yaygınlaşma eğilimi göstermesidir. 
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2. NEOLİBERALİZM ÖNCESİ MAHKUMLARIN ÇALIŞTIRILMASINA 

TARİHSEL BİR BAKIŞ 

2.1. Mahkum Emeğinin Doğuşu 
 
Mahkum emeğinin doğuşu, hapishanelerin ortaya çıkışıyla birlikte, bir madalyonun 

iki farklı yüzünü oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, mahkumların çalıştırılmasına 

başlanması ile hapishanenin ortaya çıkışı arasında bir öncelik-sonralık ilişkisi yoktur 

yani çalışma hapishanenin doğasına içkin bir özelliktir. Hapishanenin, on altıncı 

yüzyılda doğuşuyla beraber, bir disiplin aygıtı olarak yerine getirdiği görev, 

çalış(a)mayan yoksulların, serserilerin, dilencilerin, avarelerin toplumsal düzene 

yönelik tehdit oluşturmalarını önlemek için toplu olarak bir mekân içinde tecrit 

etmek, hapishane içinde çalıştırarak cezalandırmak ve böylece bu kesimleri hem 

ahlaki hem de sosyal ve ekonomik olarak toplumsal düzen ile uyumlu bir hale 

getirmektir. Yani hapishane, ortaya çıkışı itibariyle, gelişen kapitalist üretim 

ilişkilerinin gelişim sürecinin diğer bir yüzünü oluşturmaktadır1.     

2.1.1. 16. ve 17. Yüzyıl: Hapishanelerin ve Mahkumların Çalıştırılmasının 

Ortaya Çıkışı 

Avrupa’da ilk hapishaneler, İngiltere’nin Londra kentinde 1555 yılında ve kıta 

Avrupası’nda ise 1596 yılında Amsterdam’da kurulmuştur (Munck, 2009;  Sellin, 

1931; 2). On yedinci yüzyılda ise hapishaneler, tüm kıtaya yayılmaktadır; 1604-1620 

Hollanda kentleri, 1605 Kopenhag, 1608 Bremen, 1613 Lübeck ve Antwerp, 1618 

Hamburg, 1622 Lyon ve Madrid, 1624 Stockholm, 1625 Brüksel (Spierenburg, 2007;   

26).  

Hapishanelerin bu dönemde ortaya çıkışının en temel sebebi, tüm Avrupa’da nüfusta 

genel olarak bir artış (Grigg, 1974;  Braudel, 1995a;  Scott, 2006;  Spielvogel, 2008)  

ve bu artan nüfus oranı içerisinde yoksulların, dilencilerin, serserilerin sayısının, 

özellikle kent merkezlerinde toplumun taşıyabileceğinden çok daha fazla ve hızla 

artmış olmasıdır (Grigg, 1980;  Pettegre, 2002). Yani kentlerdeki nüfus artışı, 

yoksulluğun ve yoksul nüfusun artışıyla ele gitmektedir. On altıncı yüzyılların 

                                                             
1“Sıradan bir hapis cezasının önkoşulu artan emek gücü gereksinimidir. Hapis cezası burjuva var oluş 
tarzını ıstırap olarak yansıtır… Hapishanedeki insan, gerçeklikte kendisini dönüştürmek zorunda 
olduğu burjuva tipinin bilkuvve [virtuell] imgesidir. Dışarıda bu dönüşümü başaramayanlara içerde bu 
dönüşüm sürecini korkunç bir saflıkla aşılarlar… Cezaevleri, insanların dönüşmek zorunda oldukları 
varoluştan duydukları nefretin simgesi olarak dünyaya dikilen, sonuna dek düşünülmüş burjuva 
çalışma dünyasının imgeleridir.” (Adorno ve Horkheimer, [1944] 2010;  300-301) 
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sonlarından itibaren ve on yedinci yüzyılda yoksul kesimlerin nüfus içinde artan 

oranı ve içinde bulunduğu durum ciddi bir toplumsal sorun olarak, bir bütün olarak 

Avrupa kıtasında, ortaya çıkmaktadır2 (Hohenberg ve Lees, 1995;  Braudel, 1995b). 

Braudel’in biri yoksulların yaşadığı durumu ortaya koyması açısından diğeri ise 

yoksullara yönelik uygulamalara örnek oluşturması açısından önemli olan iki örnek 

aktarmaktadır. Fransa’nın kuzeydoğusu’nda bulunan Reims’te yaşayan bir burjuva 

olan Oudard Coquault günlüğüne, 1652 yılının Şubat ayında, şehirdeki yoksulların 

buğday kepeği, yabani ot, lahana kökü, sümüklüböcek, kedi ve köpek yiyerek 

beslendiklerini ve çorbalarını tatlandırmak için suyun içine kara midye kabuklarını 

attıklarını yazmaktadır (akt. Braudel, 1992; 507). Yoksulların içinde bulunduğu bu 

durum şehirlerin birçoğu için geçerliyken, yoksullara karşı uygulamalarda yine 

şehirlerin birçoğu için geçerlidir. Örneğin, Marsilya şehri yönetimi, 2 Ocak 1566’da, 

konsey toplantısında şehirde arzu edilmeyen kişilerin, başıboşların ve dilencilerin, 

şehrin her köşesinden sökülerek, şehir dışına gönderilmesi kararı almıştır. Bu örnek 

bağlamında Braudel, bu dönemde, dilenciler, “serseriler” vb. tarafından sürekli akına 

uğrayan şehirlerin toplumun bu kesimlerine karşı verdiği mücadelenin ve elde ettiği 

başarının, saygın şehirlerin ne kadar güçlü ya da güçsüz olduğunun ölçütü haline 

geldiğini belirtmektedir (Braudel, 1995b; 739-740). 

Söz konusu kesimlerin nüfus içindeki oranının gittikçe artması, bu dönemden önceki 

bakış açısından farklı olarak, bu kesimlerin bir “asayiş” sorunu olarak algılanmasını 

beraberinde getirmiştir(Foucault,2006; 111). Hapishanelerin ortaya çıkışını 

önceleyen dönemin, sefalet içinde yaşayanlara bakışının temel parametrelerini 

Hristiyanlık oluşturmaktadır. Bu çerçevede yoksulluk ya da dilencilik, esas olarak 

“ahlaki” ve “dini” bir mesele olarak görülmektedir. Spierenburg, dönemin bakış 

açısını şöyle ifade etmektedir: 
“Önceki hakim düşünce, yoksulluğu bir çeşit kutsal durum olarak gören bir 
Hristiyanlığa dayanıyordu. Mülksüz kadın ve erkekler, Mesih’in ayak izleri 
olarak görülüyorlardı; onlar, “İsa’nın yoksulluğu”ydular. Sonuç olarak, 
varoluşları herhangi bir endişeye kaynak olmuyordu… Bir cemaatin içinde ister 
dilenci, ister aylak, isterse de muhtaç biri olsun, hepsi hayırseveliği hak eden 
kimseler olarak görülüyordu.” (Spierenburg, 2007; 18) 
 

                                                             
2Bu dönemde ortaya çıkan yoksulluğun nedenleri burada ele alınmayacaktır. Ancak özellikle 17. 
Yüzyılda bütün Avrupa’da sosyal ve ekonomik bir krizin yaşandığı, bazı yazarlar tarafından öne 
sürülmektedir. Örneğin Hobsbawm krizi feodalizmden kapitalizme geçiş bağlamında ele almaktadır 
(Hobsbawm, 1954a;  Hobsbawm, 1954b). 17. Yüzyıldaki sosyal ve ekonomik bir krizi ele alan bir 
derleme için ayrıca Bkz. Ed. Parker ve Smith (1997). Bu bakış açısıyla, döneme ait yoksulluğu bu 
sosyal ve ekonomik krizin bir yansıması olarak düşünmek mümkün olabilir. 
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Ancak, geç on beşinci yüzyıl ve on altıncı yüzyıldan itibaren bu bakış açısı 

değişmektedir. Artık sefaletin taşıyıcıları, “dini” ve “ahlaki” bir mesele değil, 

“sosyal” ve “ekonomik” bir sorun olarak algılanmaya başlanmıştır. Yeni bakış açısı, 

yani dini bir bakış açısının yerine seküler bir bakış açısına terk etmesi ve bu çerçeve 

de, yoksulluğun öte bir dünyaya referansla “kutsal” olarak meşrulaştırılan bir durum 

olmaktan çıkarılarak, tamamıyla bu dünyaya ait bir “problem” haline gelmesi üzerine 

kuruludur. 

Bu bağlamda, hapishaneler, on altıncı ve on yedinci yüzyılda, artık bir problem 

olarak tanımlanan yoksulluğa, çözüm olarak ortaya çıkan kurumlardır. Foucault’a 

göre, “sefaleti azaltmak, onu öncelikle hapishane düzenine sokmakla ol[muştur]” 

(Foucault, 2006;  110). Karl Marx da, benzer bir yaklaşımla, tarımsal alanda feodal 

üretim ilişkilerinden kapitalizme geçiş bağlamında, artan yoksulluğun üzerinde nasıl 

bir baskı oluşturulduğunu şöyle ifade etmektedir: 
“Feodal bağımlıların bağlarının çözülmesiyle ve halkın topraktan zorla 
uzaklaştırılmasıyla yaratılmış olan proleterya, bu ‘özgür’ proleterya, doğmakta 
olan manüfaktürler tarafından aynı hızla emilemiyordu. Öte yandan, 
alışageldikleri yaşam tarzından birdenbire kopartılan bu insanlar, yeni 
durumlarının gerektirdiği disipline aynı hızla kendilerini uyduramazlardı. Bunlar 
bazen eğilimlerine uyarak, ama çoğu zamanda koşulların baskısıyla, en masse 
[yığın halinde], dilenci, hırsız, serseri haline geldiler. Böylece, 15. yüzyılın 
sonuyla 16. Yüzyıl boyunca bütün Batı Avrupa’da serseriliğe karşı kanlı yasalar 
çıkartıldı. Bugünkü işçi sınıfının ataları, zorla serseri ve dilenci haline 
dönüştürüldüklerinden ötürü, cezalandırılmış oluyorlardı… İngiltere’de bu yasa, 
Henry VII zamanında başladı… Yaşlı ve çalışamayacak durumdaki dilencilere 
birer dilencilik belgesi verilir. Buna karşılık, sapasağlam serserilere dayak ve 
hapis cezası.”3(Marx, [1867] 2000; 689) 
 

Burada Marx, hapis cezasının, fiziki ve akli olarak çalışacak durumda olan ama 

çalış(a)mayan kişiler için uygulandığını ifade etmektedir. Ancak hapishaneler, 

yoksul kesimlere yalnızca kapatma cezasının değil, aynı zamanda çalışma cezasının 

da uyguladığı mekanlardır. Griffiths, ilk hapishane olarak tanımlanabilecek olan, 

1555 yılında kurulan Bridewell hapishanesinin, kendisinden sonra kurulan 

hapishanelere de örnek olacak, sıkı bir disiplin altında ve mahkumlara belli bir 
                                                             
3Marx’ın söylediklerine doğrudan tanıklık etmiş olan Thomas More, aynı süreci şu sözler ile ifade 
etmektedir: “Böyle doymak bilmez cimrinin biri binlerce dönümlük yeri kuşatıveriyor. İçindeki 
namuslu çiftçileri evlerinden çıkarıyor: Kimini yalan dolanla, kimini zorla, kimini de türlü yollardan 
tedirgin edip yerlerini satmak zorunda bırakarak. Doyuracak karınları paralarından çok fazla olan bu 
köylüler (tarım çok kol isteyen bir iştir çünkü) çoluk çocukları, dulları, yetimleri, ana babaları ve 
torunlarıyla yollara düşerler. Doğdukları evden, karınlarını doyuran topraktan ağlayarak uzaklaşır 
zavallılar ve barınacak yer bulamazlar. O zaman kap kacaklarını, pılılarını pırtılarını yok pahasına 
satarlar. Onlar da bitince ne kalır yapılacak: Çalmak ve tanrı buyruğu ile asılmak. Yoksulluklarını 
dilencilikle sürdürmek isteyenler de çıkabilir: Onları da serseri diye yakalayıp zindana atıverirler. 
Oysa nedir suçları bu insanların? Çalışmaya can attıkları halde kendilerine iş verecek kimseyi 
bulamamak. Hem hangi işe girebilirler zaten? Topraktan başka şeyden anlamazlar ki. Eskiden 
yüzlerce kolun çalıştığı topraklarda koyunları otlatmaya tek bir çoban yeter.” (More, 2004; 95) 
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karakteri empoze etmeyi amaçlayan bir çalışma sistemi olduğundan söz etmektedir 

(Griffiths, 2003; 287). 1596 ve 1597 yıllarında, Amsterdam’da iki tane ıslah-evi4, 

bunlardan biri erkeklerin çalıştığı rasphuis (raspa evi) ve diğeri ise kadınların 

çalıştığı spinhuis (yün eğirme evi), kurulmuştur (Johnston, 2009; 14). 1596’da 

Amsterdam’da erkekler için kurulan hapishanede, şehrin yönetimi tarafından 

mahkumların yapabileceğine kanaat getirilen işler, raspalamadan, kenevir ezmeye, 

tekerlek, sandalye, ayakkabı yapımından, marangozluk, oymacılık ve anahtarcılığa 

kadar uzanmaktadır ( Spierenburg, 2007; 45). Mahkumların çalıştırılması yalnızca 

hapishane içinde yaptırılan işler ile sınırlı değildir, kamu işlerinde çalıştırma, kürek 

cezası ve sürgün diğer çalıştırma biçimleridir (Spierenburg, 2007;  24). Örneğin, 

1590 yılında Evert Jan adlı mahkumun altı yıl kamu hizmetlerinde çalışma 

zorunluluğuna tabi tutulmaktadır (Spierenburg, 2007;  43). Yukarıda adını andığımız, 

on yedinci yüzyılda Avrupa’nın farklı yerlerinde açılan ıslah evilerinin\çalışma 

evlerinin içinde ya da dışında, sıkı bir disiplin altında mahkumların çalıştırılması 

uygulaması sürdürülmüştür ( Foucault, 2006;  117-118). 

2.1.2. 18. Yüzyıl: Cezalandırma Sisteminde Dönüşüm ve Mahkumların 

Okyanus Ötesine Sürgünü 

On sekizinci yüzyıla geldiğimizde dönemin, hapishaneler ve mahkum emeği 

açısından, iki temel özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi, hapishanelerin ceza 

sistemi içindeki yerine ve hapishane içi işleyişe ilişkin yasal düzenlemelerdir. Bu 

dönemde ölüm cezasının kaldırılması, işlenen suç ile verilen ceza arasında bir orantı 

olması ve hapishane düzeninde –mahkumların, işledikleri suça, cinsiyete ya da 

yaşlarına göre sınıflandırılarak kapatılması vb.- bir reform gerekliliği ciddi tartışma 

başlıklarıdır5. Bu başlıkların her biri kendi içerisinde ele alınması, bu çalışmanın 

sınırlarını aşmaktadır ancak hepsinin işaret ettiği noktanın, hapishanenin, aileden 

devlete kadar hayatın tüm alanlarını şekillendiren burjuva kamusal düzeninin bir 

yansıması olarak, yasal-rasyonel bir cezalandırma sisteminin bir parçası haline 

getirilmesi olduğunu söylemek mümkün olabilir. Bu dönüşümün en net olarak 

yansıdığı on sekizinci yüzyıl metinlerinden bir tanesi Fransız İnsan ve Yurttaş 

Bildirgesi’dir. Bildirge’nin bazı maddeleri açıkça keyfi tutuklamaların insanlık ve 

                                                             
4İlk dönem açılan hapishaneler “house of correction” (ıslah evi) ya da “workhouse” (çalışma evi) 
olarak isimlendirilmektedir. 
5Bu konulara ilişkin fikirlerini ortaya koyan Montesquieu, Beccaria ve John Howard gibi on sekizinci 
yüzyıl düşünürlerinin öne sürdükleri argümanların bir değerlendirmesi için bkz. Rosen (2003) 
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yurttaşlık haklarına aykırı olduğunu ve bir suçun cezasının ancak suç öncesinde kesin 

olarak belirlenmiş bir yasaya göre verilmesi gerektiğini belirtmektedir6. Bildirge’de 

yer alan ilkelerin hapishaneler açısından önemi bir önceki dönem, yani on altıncı 

yüzyıl ve on yedinci yüzyıl, ile on sekizinci yüzyıl arasındaki özgün farkı 

oluşturmasıdır. On sekizinci yüzyıla kadar, hapishaneler salt polis gücünün bir 

uzantısıdır. Yani hapishaneler herhangi bir yargılama süreci olmadan, keyfi 

denebilecek bir şekilde, yoksulların, serserilerin, dilencilerin kapatılması ve 

çalıştırılması amacıyla kullanılmaktadır ve kapatma konusunda yaş, cinsiyet, fiziksel 

durum konusunda herhangi bir ayrım gözetilmemektedir. Fakat on sekizinci yüz yıl 

ile birlikte, cezalandırma yasal ve rasyonel bir çerçeve içine oturtulmaya başlanmıştır 

(Foucault, 2005;  105-106).  

On sekizinci yüzyıldaki ceza reformlarının mahkûm emek-gücünün değer yaratma 

sürecini rasyonel-yasal bir çerçeve içine yerleştirmeyi amaçladığını da söylemek 

mümkün olabilir. Çünkü reform sürecinin temel hedefi diğer cezalandırma 

biçimlerini olabildiğince belirli süreler içinde hapsetme ve bu süre içerisinde zorunlu 

çalıştırma biçimine dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Bu durumun hapishane 

kurumunun kapsama alanının genişlemesi anlamına geldiği ve hapishane düzeni için 

rasyonel bir düzenleme gerekliliğinin ortaya çıktığı söylenebilir. Hapishanenin ortaya 

çıkışı itibariyle zorunlu çalışma üzerine kurulu bir kurum olması nedeniyle, reform 

çabalarının aynı zamanda zorunlu çalışmanın koşullarının ve süresinin kesin ve 

rasyonel –hesaplanabilir ve kontrol edilebilir- bir biçimde belirleme amacıyla 

yapıldığı öne sürülebilir. Ancak yalnızca değer yaratma değil, doğası gereği 

toplumsal bir disiplin aygıtı olması nedeniyle, hapishanenin ayrıca suç işlenmesine 

karşı caydırıcı bir nitelik kazanmasının sağlanması hedeflenmektedir. Örneğin, 

Beccaria’nın ölüm cezasına karşı çıkışının ve çalışma mecburiyetine dayanan bir 

hapis cezası sistemini savunmasının temelinde, ikincisinin daha caydırıcı bir niteliğe 

sahip olduğu düşüncesi vardır. Ayrıca Beccaria, cezanın ağır oluşundan çok, -yasal 

olarak sınırları belirlenmiş- kesinliğinin daha caydırıcı olduğunu öne sürmektedir 

(Rosen, 2003;  147-151). Benzer bir tartışma, ve süreç, on sekizinci yüzyılda 

                                                             
6Madde 7. Bir kimse, ancak yasanın belirlediği hallerde ve yasanın öngördüğü şekillere uyularak 
suçlanabilir, yakalanabilir ve tutuklanabilir. Keyfi emirler verilmesini isteyenler, keyfi emirler 
verenler, bunları uygulayanlar ya da uygulatanlar cezalandırılır. Ancak yasaya uygun olarak 
yakalanan, yasaya uymaya çağrılan her yurttaş anında itaat etmelidir, direnirse suçlu olur. 
Madde 8. Her insan suçlu olduğuna karar verilinceye kadar masum sayılacağından, tutuklanmasının 
zorunlu olduğuna karar verildiğinde, yakalanması için zorunlu olmayan her türlü sert davranış yasa 
tarafından ağır biçimde cezalandırılmalıdır (wsu.edu, 2010). 
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Amerika’da da sürmektedir. Ölüm cezasının kaldırılması ve yerine hapsedilme ve 

zorunlu çalışmayı da içeren daha ılımlı cezaların konmasını öneren fikirler gündem 

içinde geniş bir yer işgal etmektedir (Kealey, 1984;  250, McLennan, 2008). On 

sekizinci yüzyılda, Amerika’da ceza kanunu suçlara verilecek cezaları belirgin bir 

hale getirilmekle birlikte, hapishane içinde çalıştırma, bir ceza olarak, ancak bu 

yüzyılın sonuna doğru ortaya çıkmaktadır (Rothman, 2002; 48). 

On sekizinci yüzyılın, mahkum emeği açısından, diğer önemli unsuru mahkumlara 

verilen sürgün cezasıdır. Bu cezanın, mahkuma verilen hapis cezasına ek olarak 

ikinci bir ceza niteliği taşımaktadır. Cezanın uygulanış biçimi, Avrupa’daki 

hapishanelerindeki mahkumların, Amerikan ve daha sonra da Avustralya 

kolonilerine taşınması şeklinde olmaktadır (Grubb, 2000). Amerikaya mahkum 

ihracı, İngiltere ve Amerika arasında, 1717 tarihli ‘Sürgün Kanunu’ (Transportation 

Act) düzenlemesi ile resmi bir niteliğe kavuşmuştur. Grubb’un verdiği rakamlara 

göre, 1718-1775 yılları arasında 50.000 Britanyalı mahkum Amerika’ya 

gönderilmiştir7. Bu mahkumlar, Amerika’daki özel şahışlara, gönderilmeden evvel 

yapılmış, sözleşmeler ile satılmaktadır (Grubb, 2000;  94-95). Bunların büyük 

çoğunluğu Virginia ve Maryland’deki plantasyonlar da çalıştırılmaktadırlar. Ancak 

1776-1783 Amerikan Bağımsızlık Savaşı, mahkumların, İngiltere’den Amerika’ya 

ihracı sürecini sonlandırmıştır. 1788’den itibaren mahkum ihracının yeni rotası, 

Avustralya kıtası olmuştur. Ancak Avustralya’da mahkum emeği, özel kişilerle 

yapılan sözleşmeler çerçevesinde değil, devlet kontrolü altında, Avrupa’dan 

getirilmekte ve çalıştırılmaktadır (Grubb, 2000; 119). On sekizinci yüzyılda, 

Avustralya’da kolonilerinde, mahkum emeği üzerindeki devlet kontrolünün bir 

sebebinin, Amerika’dan farklı olarak, mahkumların henüz satılabilecekleri özel 

şahısların ve bir pazarın yokluğu olduğu söylenebilir. Yani mahkumlar, 

Avustralya’nın ilk inşasını gerçekleştirmek üzere kıtaya getirilmişlerdir. İlk 

mahkumlar, 1788 yılında kıtaya ulaşırken ilk özgür yerleşimciler 1793 yılında kıtaya 

gelmektedir.   

Ceza reformu ve mahkumların kolonilere sürgünü, on sekizinci yüzyılın belirgin 

özelliklerini oluştururken, mahkumların hapishane içinde çalıştırılması, bu dönemde 
                                                             
7Kolonilere mahkumların sürgün edimesi uygulaması esas itibariyle 1609 yılında başlamıştır (Jordan 
ve Walsh; 2007) ve 1609-1775 yılları arasında toplam 55.000 mahkum kolonilere sürgüne 
gönderilmiştir Ancak, 1609-1718 yılları arasında yalnızca 5.000 mahkum taşınırken, yukarıda 
belirtildiği gibi 1718-1775 yılları arasında 50.000 mahkum taşınmıştır (McLennan, 2008; 27-28). Bu 
bağlamda, sürgün cezasının on sekizinci yüzyılın belirgin bir özelliği olduğunu söylemek 
mümkündür.  
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yine varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde hapishanelerde üretimin, dönemin hakim 

üretim yapısıyla uyumlu olarak, tekstil endüstrisinde yoğunlaşmaktadır. Bu 

dönemde, özellikle, Almanya, Hollanda ve İngiltere’deki hapishanelerde, diğer 

ürünlere göre, tekstil ürünleri üretimi ilk sırada yer almaktadır. On sekizinci 

yüzyılda, tekstil ürünlerinde arasında, özellikle İngiltere’de ve yaygın olarak tüm 

Avrupa’da, pamuklu kumaş, genel olarak olduğu gibi, hapishane üretiminde de ön 

plana çıkmaktadır (Spierenburg, 2007; 125-127). 

2.1.3. 19. Yüzyıl: Mahkumların Sermaye Tarafından Çalıştırılmasının Ortaya 

Çıkışı 

On dokuzuncu yüzyılda, Avustralya’ya, Avrupa’dan mahkum ihracı sürmüştür. 1800 

yılından 1868 yılına kadar yapılan toplam 725 seferde, toplam 2713 mahkum 

Avustralya’ya taşınmıştır. Bu dönemde kıtaya getirilen mahkumlar, on sekizinci 

yüzyılda Amerika’da olduğu gibi, sözleşme ile özel şahıslara kiralanmaya 

başlanmıştır (McDonald ve Shlomowitz, 1989; 286-287). Ancak bu yüzyılın ayırt 

edici özelliği, Amerika’da mahkumların emeğinin, özel sektör tarafından, hapishane 

yönetimiyle yapılan sözleşmeler çerçevesinde, kullanılmasının başlangıç dönemini 

oluşturmasıdır. Bu dönemde Avrupa kıtasında da bazı yerlerde istisnai olarak ortaya 

çıkmasıyla birlikte, uygulamanın, ilk gerçekleştirildiği yer, 1820’li yıllarda, New 

York’ta kurulmuş olan Auburn hapishanesidir ve 1830’lar ile birlikte, mahkûmların 

özel sektör tarafından çalıştırılması tüm kuzey eyaletlerine yayılmıştır (McLennan, 

2008;  17).  

Amerika’daki hapishanelerde gözlemlerde bulunan Beaumont ve Tocqueville, 

mahkumların emeğinin, günlük bir ödeme karşılığında, hapishane yönetimi 

tarafından, özel sektöre kiralandığını ve üretilen tüm ürünün, emeği kiralayana 

verildiğini belirtmektedirler (Beaumont ve Tocqueville, [1833]1979; 68). Ayrıca 

yine yazarların aktardığına göre, mahkumların üretkenliği üst seviyededir ve 

yaptıkları iş karşılığında hiçbir ödeme almamaktadırlar ve mahkumiyetleri bitip 

hapishaneden çıktıklarında da yine, yaptıkları işlerden dolayı herhangi bir toplu 

ödeme almamakta, yalnızca yerleşmek için gidecekleri yere götürecek kadar bir para 

kendilerine verilmektedir. Beaumont ve Tocqueville, bu sistemin Avrupa kıtasının 

büyük bir bölümünde uygulanan sistemden farklı olduğunu belirtmektedirler. 

Avrupa’da mahkumlar yaptıkları iş karşılığında, pècule denilen bir çeşit ücret 

almaktadırlar yani emeklerinin bir bölümü kendilerine geri dönmektedir. Ancak 
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Amerika’daki anlayış tamamıyla mahkumların tüm emeklerini, ona karşı işledikleri 

suç nedeniyle, topluma vermeleri gerektiği düşüncesi üzerine kuruludur (Beaumont 

ve Tocqueville,[1833]1979; 70). Beaumont ve Tocqueville, Auburn 

hapishanesindeki çalışma düzenini şu şekilde aktarmaktadırlar: 
 “Günün ağırmasıyla duyulan zil sesi uyanma vaktinin geldiğine işaret eder, 
gardiyanlar kapıları açar. Mahkumlar, gardiyanların gözetiminde, bir sıra halinde 
dizilirler ve ilk önce, ellerini ve yüzlerini yıkamak için avluya çıkarlar, ardından 
ise derhal çalışmaya başlayacakları atölyelere giderler. Yemek saatine kadar, 
çalışmaya hiçbir şekilde ara verilmez. Bir tek dinlenme örneği yok… Akşama 
doğru güneş batarken, iş sona erer ve mahkumlar hücrelerinde dinlenmek üzere, 
atölyelerden ayrılırlar… Gün bittiğinde ve mahkumlar hücrelerine 
çekildiklerinde, hapishane duvarlarını bir ölüm sessizliği kaplar… Tüm yıl 
boyunca, günlük düzen bu şekildedir… 8”(Beaumont ve Tocqueville, 
[1833]1979; 65) 
 

Yukarıda söylendiği gibi, sıkı bir ahlak ve iş düzeni üzerine kurulu olan Auburn 

sistemi, daha sonra, birkaç güney eyaletine de olmak üzere, kuzey eyaletlerine 

yayılmıştır. 1825-1850 yılları arasında, Maine, Maryland, New Hampshire, Vermont, 

Massachuetts, Connecticut, New York, Colombia bölgesi, Virginia, Tennessee, 

Louisiana, Missouri, Illinois ve Ohio’da Auburn sisteminde hapishaneler inşa 

edilmiştir (McLennan, 2008;  63). Bu hapishanelerde mahkumların emek-gücü, 

devlet hesabına hem hapishane hem de hapishane dışında çalışmayı da kapsamasıyla 

birlikte, özel sektöre kiralanmıştır. Illinois eyaletinin Alton şehrinde, 1839 yılından 

sonra, devlet hapishanesi özel sektör tarafından işletilmeye başlanmıştır, 1845’ten 

sonra ise bir sermayedar, tüm hapishaneyi, beş bin dolar bir ödeme karşılığında, 

sekiz yıllığına kiralamış ve mahkumları vagon, makara ve ring halatı yapımı 

işlerinde çalıştırmıştır (McLennan, 2008;  64-66). Diğer Amerikan hapishanelerde 

de, benzer bir süreç yaşanmaktadır9. 

Mahkum emeği kullanımının sermaye açısından karlılığının ne kadar fazla olduğunu, 

emeğin “özgür” olan tarafının, mahkum emeğine karşı nasıl bir tavır aldığı tavır 

üzerinden de anlamak mümkündür. Amerika da on dokuzuncu yüzyılda hapishneler 

üretim mekanları haline gelmişlerdir. Mahkum emeğin sermaye tarafından kullanımı, 

dışarıdaki işçileri, işlerini kaybetme korkusuyla, mahkum emeğinin kullanılmasına 

yönelik gösteriler düzenlemeye ve kampanyalar yürütmeye yöneltmiştir. Örneğin, 

New York taş işleme işçileri, New York’taki inşa endüstrisini ele geçiren, New York 

                                                             
8McLennan’a göre, bu sıkı önlemlerin nedenlerinden bir tanesi, New york yerel sermayenin, ilk etapta 
mahkumlara iş vermek konusunda şüpheleri olmasıdır. Yerel sermaye, mahkumların üretim araçlarına 
ve üretilem mallara zarar vereceğinden çekinmektedir. Bu önlemlerde, sermayenin hapishaneye 
girişine ve kar edeceklerine dair bir güvence olarak gerçekleştirilmiştir (McLennan, 2008; 58). 
9Örneğin Massachusetts, Charlestown hapishanesi için bkz. (Goldsmith, 1997) ve (Retondo, 2000) 
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Sing Sing hapishanesindeki granit ve mermer işleme işine karşı greve gitmişlerdir. 

1833-34 yıllarında da, işçiler tarafından buna benzer ve daha farklı yollarla, mahkum 

emeğinin yasaklanmasının yolları aranmıştır (McLennan, 2008;  76-77). New York 

Times gazetesinin 4 Ağustos 1859 tarihli sayısında da konuya ilişkin şöyle bir haber 

yer almaktadır: 
“HAPİSHANE İŞ-GÜCÜNE KARŞI AYAKKABI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ, - 
Dün akşam, Kongre Salonunda, “ayakkabı zanaatkarları ve işçileri” tarafından, 
kendi işlerine zarar veren, çizme ve ayakkabı yapımında istihdam edilen,  
mahkum emeğine karşı birleşmeyi amaçlayan bir toplandı düzenlendi… Temel 
mesele, yalnızca ayakkabı üreticilerini değil, hapishane iş-gücünden etkilenen 
tüm el sanatlarını da kapsayacak bütünlüklü bir organizasyonun oluşturulması ve 
seçimlerde, herhangi bir partiye işaret etmeden, bu sorun üzerine kamuoyunun 
etkilenmeye çalışılmasıdır. Her ay, ortalama 100.000 çift ayakkabı ve çizme, bu 
devletin [New York – Ö.P] hapishanelerinden, bu pazara gönderiliyor, hapishane 
iş-gücünün çift başına maliyeti beş sent ile sekiz sent arasında değişiyor. 
Connecticut, Massachusetts ve diğer devletler de hapishane üretimi 
ayakkabılarını, bu pazara gönderiyor. Üreticiler ise, hapishane iş-gücünün, 
kendilerini bu iş sahasından çıkmaya zorladığını ve güçsüzleştirdiğinden şikayet 
ediyorlar.” (New York Times, 04.08.1859) 
 

Yine New York Times gazetesinin, 26 Ocak 1871 tarihli sayısında yer alan bir habere 

göre, bir gün önce yani 25 Ocak tarihinde, Chicago’da işçiler bir miting 

düzenlemişlerdir ve mitingteki taleplerden birisi de mahkumların özel sektöre 

kiralanmasının ortadan kaldırılması ve yalnızca devlet hesabına çalışmalarının 

sağlanmasıdır (New York Times, 26.01.1871).  

Karin A. Shapiro, 14 Temmuz 1891 akşamı, Doğu Tennessea’lı esnaf, zanatkaar, 

çiftçiler ve büyük çoğunluğu maden işçilerinden oluşan, birkaç yüz kişilik bir 

kalabalığın, silahlanmış bir şekilde Tennessee Kömür Madeni işletmesi tarafından 

derme çatma bir biçimde, maden ocağının yakınına, inşa edilmiş olan hapishanesinin 

bulunduğu yere doğru harekete geçip ve hapishaneyi kuşattığından söz etmektedir. 

Burada kalan kırk mahkum devlet tarafından işletmeye kiralanmıştır ve haftanın altı 

günü madende çalışmaktadırlar. Hapishaneyi kuşatanların amacı, mahkumların 

çalıştırılmasını ve işlerinin ellerinden alınmasını engellemektir. Kan dökülmeden, 

mahkumlar hapishaneyi kuşatanlar tarafından teslim alınır ve trene bindirerek, otuz 

iki kilometre mesafedeki Knoxville kasabasına gönderirler. Bu günden itibaren, 

mahkumların madenlerde çalıştırılmasına karşı hem Tennessee hem de Kentucky 

eyaletinde, bir isyan durumu ortaya çıkar. Ancak, mahkûmların kiralanmasına ilişkin 

sözleşmenin 1895 yılında süresinin dolmasına kadar, mahkum emeği, özgür emek ile 

rekabetini sürdürür (Shapiro, 1998; 2-3). Bu örneklerde görüldüğü gibi, Amerika’da 

mahkum emeğinin özel sektör tarafından kiralanması, yalnızca hapishane düzenini 
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ilgilendiren bir düzenleme olmaktan çıkmış, mahkumların ıslahını aşan bir mesele 

halini almış ve ‘özgür’ emeğe bir tehdit oluşturması bağlamında, toplumsal bir 

soruna dönüşmüştür.  

Bu dönemde Avrupa’da da, mahkumların özel sektör tarafından kiralanması söz 

konusudur. İngiltere’de, 1848 yılında, Preston hapishanesi, mahkumları üç yerel 

tekstil şirketine kiralamıştır (Emsley, 2005; 274). Tocqueville ve Beaumont, 

Fransa’da mahkumların sözleşme yoluyla, özel sektöre kiralandığından söz 

etmektedirler (Beaumont ve Tocqueville, [1833]1979; 130-31). Karl Marx’ın, Alman 

İşçi Partisi’nin programına yönelttiği eleştirilerin yer aldığı Gotha Programının 

Eleştirisi adlı çalışmasında yer verdiği şu sözleri de, herhangi bir somut örneğe işaret 

etmemekle birlikte, Almanya’da mahkum emeğinin özel sektör tarafından 

kullanımının en azından potansiyel bir durum olarak var olduğunu göstermektedir: 
“Cezaevlerinde çalışmanın düzenlenmesi. Genel işçi programında küçük bir 
talep. Her ne olursa olsun, rekabet korkusuyla sıradan mahkumların hayvan 
muamelesi görmelerine izin verilmeyeceği ve özellikle de ıslah olmalarının 
biricik aracı olan üretken emekten yoksun bırakılmalarının söz konusu olmadığı 
açıkça belirtilmeliydi. Sosyalistlerden en azından bu beklenirdi.10” (Marx, [1875] 
2002; 43) 
 

New York Times gazetesinin 15 Haziran 1890 tarihli sayısında Belçika hapishaneleri 

üzerine çıkan bir makale de, mahkum emeğinin Belçika haricinde, İsviçre, Avusturya 

ve Macaristan gibi ülkelerde de özel sektör tarafından kullanıldığından söz 

etmektedir. Belçika hapishanelerinde mahkumlar, kendi hücrelerinde ya da 

atölyelerde doğramacılık, ağaç oymacılığı, gemi pervanesi boyama, yapay çiçek 

yapımı, kitap ciltleme, ayakkabı, oyuncak, zincir yapımı işlerinde özel sektör 

tarafından çalıştırılmaktadır (New York Times, 15.96.1890).     

Ancak aynı makale de, Amerika’ya kıyasla, Avrupa’da mahkum emeği ile özgür 

emeğin rekabetinin olumsuz etkileri nedeniyle itirazların istisnai bir durum olarak 

ortaya çıktığı söylenmektedir. Makalede Avrupa’da mahkum nüfusu az olduğu için, 

                                                             
10İlk bakışta, Marx’ın bu sözleri, hem savunduğu işçi sınıfı çıkarlarıyla –mahkumların işçilerin işlerini 
ellerinden alması- hem de hümanizmiyle çelişkili gibi duruyor olmasına karşın, aslında Marx’ın 
burada vurgulamak istediği nokta, emek güçlerini satarak geçimlerini sağlamak imkanından mahrum 
kalmış ve bu sebeple hırsızlık, soygun, yağma ve fahişelik gibi işlerle geçimini sağlamaya yönelmiş 
ve bu sebeple lümpen proleteryaya dönüşmüş olan kişilerin, hapishane içinde çalışarak, işçi sınıfı 
içersine katılabilecekleri ve sınıf bilincine sahip olabilecekleridir. Çünkü, Marx, lümpen proleteryanın, 
içinde bulundukları yaşam koşulları nedeniyle, işçilere karşı burjuvazinin militer gücüne 
dönüşebilecek ama aynı zamanda proleter devrim içinde de yer alabilecek bir karaktere sahip 
olduğunu düşünmektedir: ‘Tehlikeli sınıf’, toplumsal tortu, eski toplumun en alt katmanlarının bu 
edilgen çürüyen yığını, şurada burada, bir proleter devrim ile, hareketin içine sürüklenebilir; ne var ki, 
kendi yaşam koşulları onu daha çok gerici entrikaların paralı aleti olmaya hazırlar.” (Marx, [1848] 
2005; 128) Bu sebeple, Marx’ın hapishane içinde çalışmayı, lümpen proleteryayı, proleteryaya ve 
devrim mücadelesine karşı savaşmaktan uzak tutacak bir yol olarak düşündüğünü söyleyebiliriz. 
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özgür emeğin gerçek bir tehdit altında olmadığı belirtilmektedir. Avrupa’da mahkum 

emeğinin, özgür emeğe bir tehdit oluşturmamasının diğer nedeni mahkum emeğinin 

özel sektör tarafından Amerika’da olduğu gibi sürekli ve yoğun bir karaktere sahip 

olmamasıdır11. İngiltere’de 1820’lerden itibaren, ıslaha yönelik olarak kendi 

hücreleri içersinde çalıştırılmaktadır ancak örneğin Durham gibi bazı hapishanelerde 

istisnai bir durum olmak üzere pazar için üretim yapılmaktadır (Emsley, 2005;  274-

275). Simon da, İngiltere’de çalışmanın ceza yönünün daha ağır bastığından söz 

etmektedir. Pentonville hapishanesinde mahkumların kendi hücreleri içerisinde ya 

ayakkabı tamiri ya da mahkumlar için ayakkabı ve giyecek dikmek için tezgahlarda 

çalıştıklarını belirtmekte ve ayrıca mahkumların kamusal işlerde –ray döşenmesi ya 

da yol yapımı- çalıştırıldıklarından söz etmektedir (Simon, 1999; 2). 1817-57 tarihli 

arasında İngiltere ve Galler’de işlenen suçlar ve çalıştırılan hükümlülerin sayılarını 

da içeren, 1868 yılında yayınlanmış bir istatistik, yaptırılan işler ayrıntılı olarak 

belirtilmemekle birlikte, hem toplam mahkum sayısı ile çalıştırılanların sayısını 

arasında ciddi bir fark mevcut oluşuna ve çalışma cezasının az sayı da mahkuma 

verilen bir ceza olduğuna işaret etmektedir: 1817-57 tarihleri arasında yaralama, 

ateşli silah kullanma ve bıçaklama suçlarından hüküm giyenlerin sayısı 428 iken, 

yalnızca 58 kişi;  hırsızlık suçundan hüküm giyenlerin sayısı 1152 iken, yalnızca 161 

kişi;  soygun suçundan hüküm giyenlerin sayısı 1797 iken, yalnızca 188 kişi;  ev 

soygunu suçundan hüküm giyenlerin sayısı 1874 iken, yalnızca 171 kişi;  diğer 

mekan soygunları suçundan hüküm giyenlerin sayısı 948 iken, yalnızca 59 kişi;  basit 

suçlardan hüküm giyen sayısı 43.763 iken, yalnızca 783 kişi;  kalpazanlık suçundan 

hüküm giyenlerin sayısı 455 iken, yalnızca 80 kişi cezai çalışmaya tabi tutulmuştur 

(Elliot, 1868; 30).             

26 Temmuz 1901 tarihli, Londra’da yayınlanan, The Westminster Budget gazetesinde 

yer alan aşağıdaki değerlendirme, on dokuzuncu yüzyılda İngltere’de mahkum emeği 

kullanımının seyri hakkında, yukarıda sözünü ettiğimiz süreçle tutarlı olarak şunları 

söylemektedir:   
“1878 yılında, yerel hapishaneler hükümetin yetkisine devredildi. Pek çoğu 
mahkum emeğinden yüksek karlar elde ediyorlardı, örneğin Wakefield 
hapishanesi, hasır dokuma işinden, bir yıl içinde, £ 40.000 kar elde etmişti. Fakat 
hükümet kontrolü altında, endüstriyel üretim gittikçe azaldı ve hapishane 

                                                             
11Foucault, bu dönemde Avrupa’da mahkum emeğinin, büyük ölçüde üretken olmayan bir şekilde 
kullanıldığını ve mahkumların işçi sınıfından tecrit edildiğini söylemektedir: “… mahkumlara işi 
yaramaz, iktisadi dolaşımda, dışarıda kullanılmaz işler verildi ve işçi sınıfının dışında tutuldular” 
(Foucault, 2005; 139). 
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içindeki her şey öncelikle disiplinin hizmetine koşuldu.” (The Westminister 
Budget, 26.07.1901) 
 

1877-78 döneminde, İngiltere’de hapishanelerin ulusal ve merkezi bir biçimde 

örgütlenme sürecinin önünü açan komisyonlarda yer almış olan ve Cezaevleri Genel 

Müdürlüğü görevinde bulunmuş olan Edmund Du Cane yazdığı bir makale de, 

mahkumların çalıştırılmasındaki ilk amacın hapishane içinde emek-gücünün verimli 

bir şekilde kullanılmasının değil, mahkum üzerinde kontrolün ve disiplinin 

sağlanması olduğunu ve ayrıca mahkumların ayrıştırılmasının, sınıflandırılmasının 

ve sıkı bir disiplin altında tutulmasının, hapishane içinde geniş ölçekli bir üretimle 

birlikte var olamayacağını söylemektedir (Brown, 2003;  27).  

Avrupa’da, mahkumların çalıştırılmasının niteliği bağlamında yukarıda sözünü 

ettiğimiz Pentonville hapishanesi, İngiltere’de ve Avrupa’da on dokuzuncu yüzyılın 

hakim hapishane modelini teşkil etmesi açısından önemlidir. Pentonville hapishanesi, 

Pennslyvania sistemine göre inşa edilir. Bu sistem, Amerika’a Auburn sistemi ile 

aynı dönemde ortaya çıkmıştır, fakat Auburn sisteminden farklı olarak mahkumların 

bir arada atölyelerde çalışmasını bünyesinde barındırmamaktadır. Mahkum, kendi 

hücresi içerisinde çalıştırılır ve çalışmanın, ıslah edici ve ceza yönü daha ağır 

basmaktadır (Vaux, 1884). Amerika’da Auburn sistemi karşısında gittikçe etkinliğine 

yitirmesine karşın Pennslynavia sistemi İngiltere başta olmak üzere Avrupa’da 

gittikçe yaygınlaşmıştır. Fairweather’e göre, Pantonville’nin 1842 de 

tamamlanmasından sonraki elli boyunca, bu sistem ve bu sisteme uygun mimari 

Avrupa’da egemen hale gelmiştir (Fairweather, 2000; 22). 1843’te Leeds’te, 1845’te 

Kirkdale’de ve Wakefield’te içinde yer almak üzere 1848 yılında Pentonville 

tarzında inşa edilen elli dört hapishane bulunmaktadır. İngiltere haricinde Milan’da 

1867’de, Paris’te 1864’te, Torino’da 1862’de, Termonde’de 1872’de ve 

Petersburg’da 1877’de, Pentonville gibi Pennslyvania sisteminde hapishaneler inşa 

edilmiştir (Fairweather, 2000; 22-23). Roth’un aktardığına göre, İtalya’da 1870 

yılında iki adet Pennslyvania tipinde, elli iki adette Pennslyvania ve Auburn 

sistemlerinin bir birleşimini içeren hapishane inşa edilmiş ancak mahkum emeğinin 

dışarıdaki emek ile rekabetin yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle ortaya çıkan tepkiler 

nedeniyle, Auburn sistemi ilga edilmiştir (Roth, 2006; 142). Eriksson’da 1840 

yılında İsveç parlamentosu Pennslyvania sisteminde hapishanelerin açılmasını 

onayladığını belirtmektedir (Eriksson, 1954; 152).   
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New York Times gazetesinden yukarı da aktardığımız makale, mahkum emeğinin, 

özgür emek için bir tehdit oluşturmamasını, hapishanedeki mahkum sayısının az 

oluşuna bağlıyordu. Bir başka açıdan bakıldığında, Avrupa’da ücretler düşük olduğu 

için sermaye mahkum emeğine yönelmemiştir. Rusche ve Kirchheimer (2003), emek 

arzı açısından, Merkantilist dönem, 17. Ve 18. yüzyıllar, ile 19 yüzyıl arasında bir 

karşılaştırma yaparak Avrupa’da, Merkantilist dönemde, savaşlar ve salgın 

hastalıklarında etkisiyle, nüfus artışının ve dolayısıyla emek arzının azaldığını ve bu 

sebeple, bu dönemde mahkum emeğinin, emek arzı açığının kapatılması konusunda 

önemli bir işlevi yerine getirdiğinden söz etmektedirler.12 Buna karşın, 19. Yüzyılda 

sanayileşme döneminde, Merkantilist dönemin aksine, Avrupa’da bir emek arzı 

fazlasının ortaya çıktığı için, mahkum emeğinin sermaye açısından önemi yitirdiğini 

vurgulamaktadırlar. Emek fazlasının ortaya çıkışı, diğer bir deyişle yaygın işsizlik, 

örneğin İngiltere'de, 1805-1833 yılları arasında mahkumiyet oranlarının % 540 

artmasına neden olmuştur. Bu aşırı artış, hapishanelerin, üretim alanı özelliğinin geri 

plana düşmesini ve disipline edici özelliğinin ön plana çıkmasına neden olmaktadır 

(Cowling, 2008; 67). Bu çerçeve içersinde, 19. yüzyılda Amerika ve Avrupa’da 

mahkum emeğinin kullanımında farkın ortaya çıkış noktası, Avrupa’da emek arzı 

fazla ve bu sebeple ücretlerin düşük Amerika’da ise emek arzı düşük ve buna karşın 

ücretler yüksek olmasıdır. Bu durum Amerika’da sermayeyi, ucuz mahkum emeğini 

kullanmaya yöneltmiştir (Rusche ve Kirchheimer, 2003; 111;  Cowling, 2008; 68). 

Bu çerçevede, Amerika’da mahkumlar, Avrupa’daki gibi, ayak-değirmeni ya da 

manivelayla çalışma gibi üretken olmayan işlerde değil, özel sektörde ya da kamu 

işlerinde üretken bir şekilde kullanılmaktadır (Rusche ve Kircheimer, 2003;  137)13. 

Tocqueville ve Beamount’un, Amerika’daki sistemin Fransa’ya uygulanabilirliği 

noktasında söyledikleri de, Avrupa’daki durumun farklılığına ilişkin olarak, Rusche 

ve Kirchheimer’in yaklaşımını desteklemektedir: 
“ … Mahkumlara verilen ödüller (pècule) bile tamamıyla baskı altına alınsa dahi, 
sistemin Amerika’daki kadar üretken olup olamayacağı konusunda şüphelerimiz 
var… Üretkenliği düşük olan hapishanelerimiz, aynı sebep dolayısıyla 
mahkumların ıslah edilmesinde de, düşük bir verimlilik gösterecektir. Ücretlerin 

                                                             
12Günther Kaiser, Hans-Jürgen Kerner, Heinz Schöh ve Helmut Ortner gibi yazarlar da aynı fikri 
savunmaktadır. Bkz. Demirbaş (2010; 13-15) 
13Şayet 19. Yüzyılda Avrupa’nın, bir bütün olarak, çetin ve militan bir sınıf mücadelesine sahne 
olduğu göz önünde bulundurulursa, bir varsayım olarak, dışarıdaki işçilerin mücadelesinin ve bu 
süreçte giderek gelişen örgütlülüğünün, üretimin hapishanelere kaymasını engellediği öne sürebilir. 
Örneğin, Rusche ve Kirchheimer, Fransa'da işçi sınıfının 1848 devrimi sırasında verdiği mücadelenin, 
devrimin yenilmesi nedeniyle, geçici olsa da, hapishanelerde çalıştırmanın kaldırılmasını sağladığını 
belirtmektedirler (Rusche ve Kirchheimer, 2003; 95). 
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son derece yüksek olduğu Amerika’da, mahkum hapishaneyi terk ettikten sonra, 
kolayca iş bulabilmektedir… Fransa’da ise, salıverilen mahkumların durumu 
açık biçimde kötüdür ve dürüst bir yaşam sürmek isteseler dahi, kaçınılmaz 
gereksinimlerini karşılamak için tekrar şuça bulaşmaları nadir görülen bir hadise 
değildir… Bizde, cezası biten mahkum her yerde engeller ve sıkıntılarla 
karşılaşır. Polis gözetimi altında, yasalara karşı başka bir suç işlemediği 
müddetçe değiştiremeyeceği, bir yerde kalmaya mecbur bırakılır.” (Beamont ve 
Tocqueville, [1833]1979; 131) 
 

Tocqueville ve Beamount’un çözümü ise, polis baskısı değil, mahkumların ve 

marjinal kesimin diğer unsurlarının kolonilere sürülmesi ve orada emeklerinden 

üretken biçimde yararlanılmasıdır: 
“…Sayılarının devamlı olarak artışı sürekli olarak bireylerin, hatta devletin, 
güvenliğini tehdit eden dilenciler, serseriler, yoksullar ve tüm salıverilmiş 
mahkumlar, Ulusun refahına emekleriyle katkı yapabilecekleri bir kolonide yer 
bulabilirler.” (Beamount ve Tocqueville, [1833]1979; 132)  
 

Tocqueville ve Beamount’un söyledikleri, Avrupa ile Amerika arasındaki farklılığa 

işaret etmesi ve Avrupa’nın kendine özgü durumunu ifade etmesi noktasında üç 

açıdan önemlidir. Birincisi, yukarı da söylediğimiz gibi, yazarların söyledikleri, 

Rusche ve Keichheimer’in emek arzı, mahkumların çalıştırılması ve ücretler arasında 

kurdukları ilişkiyi desteklemektedir. İkincisi, Avrupa’da yoksulluk ciddi bir 

sorundur. Üçüncü nokta ise, nüfus yoğunluğunun, ancak öncelikle de dilencilerin, 

yoksulların, hırsızların vb. nüfus içinde artan oranının, düzeni tehdit eder bir noktaya 

gelmesidir. Bunların tümü, Avrupa’da suç işleyenlerin hem hapishaneye girerken 

hem de hapishaneden çıkarken, öncelikle sosyal bir tehdit olarak algılandığını ortaya 

koymaktadır.       

Sonuç olarak, On dokuzuncu yüzyılda, mahkumların çalıştırılması konusunda 

Amerika ile Avrupa arasındaki farkın, Amerika’da mahkumların öncelikle ekonomik 

bir kaynak olarak görülmesine karşın, Avrupa’da öncelikle sosyal bir sorun olarak 

görülmesi olduğu söylenebilir14. Bu noktada uygulamada, Amerika’da ilk önce 

mahkum emeğinin verimliliğine öncelik verilirken, Avrupa’da ise ıslah daha önemli 

bir yer tutmaktadır. Bu durumda, mahkum emeğinin sermaye tarafından kiralanması 

Amerika’da çalışma düzeninin niteliksel bir özelliği iken, Avrupa’da bu durum bazı 

yerlerde görülüp işaret edilebilen niceliksel bir boyutta kaldığı söylenebilir. Yani 

Amerika’nın aksine, Avrupa’da hapishaneler sermayenin emek-gücü talebi için 

                                                             
14Castell (2003) ve Chevalier (1973), bu dönemde Avrupa’da, ‘çalışan sınıflar, tehlikeli sınıflar’ 
anlayışının hakim olduğunu yani çalışan sınıfların, hem nüfus olarak çok kalabalık olmaları, ‘ulus 
içinde ayrı bir ulus’ olarak ortaya çıkmaları, hem de yoksullukları nedeniyle hırsızlık, soygun, 
fahişelik gibi suçlara meyletmeleri nedeniyle, toplumsal düzene tehdit olarak görüldüklerini 
belirtmektedirler. Bu çerçeve de hapishanelerin ilk amacı da, çalışan ve tehlikeli sınıflar üzerinde 
denetimin sağlanması ve onların bir disipline sokulmasıdır.  
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baktığı ilk yerlerden biri değildir. Tekrar söylemek gerekirse, mahkum emeğinin 

Amerika’daki biçimi on dokuzuncu yüzyılın ayırt edici özelliğini oluşturmaktadır. 

Yirminci yüzyılda da yine mahkum emeği ekonomik-sosyal tartışmaların ve politik-

hukuki uygulamaların gündem maddelerinden biri olmayı sürdürmektedir. 

2.2. MAHKUM EMEĞİNİN GELİŞİMİ 

Bu kısımda, 1900’lerin ilk yıllarından, ancak özellikle 1929 yılından, 1970’lerdeki 

neoliberal dönüşüme kadar olan zaman aralığında mahkum emeğinin durumu 

örnekler üzerinden ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu dönemde mahkumların 

gerçekleştirdiği üretim temel özelliği, üretimindevlet kullanımına yönelik olmasıdır.  

2.2.1. 1929-39: ’29 Krizinden 2. Dünya Savaşına Mahkum Emeğinin Durumu 

Bu dönemin karakterini belirleyen en önemli olay 1929 yılında ortaya çıkan krizdir. 

“Kara Perşembe” olarak bilinen 24 Ekim 1929 günü New York Borsası dibe 

vurmuştur.  Kindleberger’e göre, bu dibe vuruş krizin başlangıcını değil, zirveye 

çıktığı noktayı göstermektedir. ’20 yıllların ortalarından itibaren menkul kıymetler 

piyasalarında hem Avrupa’da hem de Amerika’da hisselerde aşırı bir değerlenme 

durumu ortaya çıkmıştır (Kindleberger, 1986; 95). Ancak menkul kıymetler 

piyasalarında bir genişleme yaşanırken, aynı dönemde yatırım, üretim ve talepte 

ciddi bir düşüş söz konusudur (Kindleberger, 1986; 103). Üretimden bağımsızlaşan 

menkul kıymetler piyasasında böylece bir spekülasyon durum ortaya çıkmış ve bu 

durum 1929 yılında bir krizin patlak vermesine neden olmuştur. 

1929 krizi beraberinde özellikle çalışan kesimleri ciddi biçimde etkileyen ekonomik 

ve sosyal sorunları getirmiştir. Bu sorunların en başında işsizlik gelmektedir. Kriz ile 

birlikte işsizlik kapitalist ülkelerde ciddi bir artış göstermektedir. Örneğin 

İngiltere’de 1929 yılında 1.2 milyon olan işsiz sayısı 1930 yılında 1.9 milyona, 1931 

yılında ise 2.6 milyona çıkmıştır (Lee, 1996a; 97). Almanya’da krizin ilk yılında işsiz 

sayısı 2.9 milyon, 1933 yılında ise 6 milyondur (Lee, 1996b; 18). İtalya’da 1929’dan 

1933 yılına işsiz sayısı 300.000’den 1.019 milyona yükselmiştir (Goddard, 1996; 

28).  

Ernest Mandel, ’29 krizinden sonra istisnasız tüm kapitalist hükümetlerin yapısal 

hale gelen işsizliğe karşı, kamunun ekonomideki rolünü arttıran, enflasyonist 

politikaları yürürlüğe koyduğunu belirtmektedir (Mandel, 1995; 57). Söz konusu 

ekonomik uygulamalar çerçevesinde, Kindleberger 1934-35 döneminde ulusal 
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ekonomilerde bir toparlanma evresinin başladığını belirtmektedir. İstihdam 

bağlamında bu toparlanmaya bakıldığında;  Amerika’da, yavaş bir seyir izlese de, 

1933 yılında 13.7 milyon olan işsiz sayısı, 1935 yılında 12 milyona düşmüştür. Yine 

Amerika gibi yavaş bir seyir izleyen İngiltere’de 1932 yılında işsizlik oranı % 17.6 

iken, 1935 yılında % 12 ile 13 arasında bir noktadadır. Almanya’da ise 1933’te 6 

milyon olan işsiz sayısı, 1937’de 1.2 milyona inmiştir. İtalya ve Japonya gibi 

ülkelerde ve az gelişmiş ülkelerde de korumacı ve istihdamı arttırmaya yönelik 

politikalar izlenmiştir (Kindleberger, 1986; 230-245).  

Bu dönemde mahkûm emeğine ilişkin, aşağıda örneklerine yer vereceğimiz,  

düzenlemeleri de istihdamı arttırmaya yönelik politikaların içine oturtabiliriz. Söz 

konusu düzenlemelerin amacının, hem hapishane içindeki iş alanlarının dışarıya 

kaydırılması, böylece istihdam yaratılması ve istihdamın artışı ile birlikte piyasadaki 

talep açığının daraltılması hem de dışarıdaki üreticilerin rekabet gücünün geri iade 

etmek ve ayakta kalabilmelerini sağlamak için pazarlarını genişletmelerine imkân 

sağlamaktır. Yani sermaye ile işçi sınıfı, her iki tarafında çıkarını gözeten bir nokta 

da uzlaştırılmak istenmektedir. 

Mahkum emeğine ilişkin düzenlemeleri incelemeye Amerika’dan başlayabiliriz. 

Ancak ele aldığımız dönemin öncesine kısaca olsa da değinmek gerekir. Çünkü on 

dokuzuncu yüzyılda Amerika’da özgür emeğin, sendikalar ve protestolar vasatısıyla, 

mahkum emeğinin sermaye tarafından kullanımına karşı giriştiği mücadele yirminci 

yüzyılın başına da taşınmıştır. Sendikalar, mahkum emeğinin, kendi üyesi olan 

işçilerin işlerini kaybetmelerine neden olduğu ve hayat standartlarını düşürdüğünü 

öne sürmektedirler. Bu noktada sendikalar, mahkumların çalıştırılmasında önceliğin 

verimliliğe değil, ıslaha ait olması gerektiğini ve bu çerçeve de mahkumların 

yalnızca devlet için çalışmalarını önermektedir (Frey, 1913;  132-135;  Mitchell, 

1913; 8).  

Amerika’da örgütlü işçi hareketinin, on dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren, 

mahkum emeğinin sermaye tarafından kullanılmasına karşı verdiği mücadele, 1929 

yılında Hawes-Cooper yasasının kabul edilmesiyle ilk sonucunu vermiştir15. Bu yasa, 

eyaletler arası mahkûm emeği ürünlerinin ticareti üzerinde, o ürünlerin satılacağı 

eyaletin yönetimine bir takım sınırlayıcı yetkiler tanımaktadır (Gill, 1931; 90). Bu 

                                                             
15Yasa, 19 Ocak 1929 tarihinde kabul edilmesine karşın, uygulama başlangıç tarihi beş yıl sonra yani 
19 Ocak 1934 olarak belirlenmiştir. Bu durumun sebebinin, hapishanelerdeki dönüşüm için belli süre 
verilmesi ihtiyacı olduğu söylenebilir.  
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sınırlamaların temelini dışarıda üretilen ürünler ile mahkum emeği tarafından 

üretilenlerin adil biçimde rekabet etmesi için eyalet hükümetinin piyasaya 

müdahaleleri oluşturmaktadır (Sloan, 2005). Ancak bu yasa bir başlangıcı 

oluşturmaktadır ve uygulamaya girdiği 1934 yılını takip eden dönemde benzeri ve 

daha sıkı önlemleri içeren yasalar oluşturulmuştur. 

Bu yasalardan ilki 1935 tarihli Ashurt-Sumners yasası, ikincisi ise 1936 tarihli 

Walsh-Healey yasasıdır. Ashurt-Sumner yasası, mahkum emeği ürünlerin eyaletler 

arasında taşınmasını ve ticaretini yasaklarken, Walsh-Healey hapishanelerdeki 

üretim sürecini kontrol etmektedir. Her iki yasa da, ister Amerikan eyaletleri arasında 

olsun ya da başka bir ülkeden Amerikaya olsun, mahkumlar tarafından üretilmiş 

ürünlerin ticaretini cezai yaptırıma bağlamaktadır. Bu yasalarla birlikte mahkum 

emeği ürünlerinin özel ya da kamusal olarak satılması ya da dağıtılması 

yasaklanmıştır. Ancak, Ashurt-Samners yasasının öngördüğü istisnalar, tarımsal 

ürünler ve tarımda kullanılan üretim araçlarının parçalarının üretimleri ve onarımları 

yasada korunmuştur (Sloan, 2005). Üretim sürecini yeniden biçimlendiren Walsh-

Healey yasası açık bir biçimde, piyasada satılmak üzere mal üretiminde mahkum 

emeği kullanımını yasaklamaktadır. Yasanın birinci fıkrasının, (d) bendinde, 

mahkumların hangi şekilde işe koşulamayacağı şu şekilde ifade edilmektedir: 
“… hiçbir mahkûm herhangi bir malın, malzemenin, eşyanın ya da donanımın 
üretiminde, imalatında ya da sağlanmasında, bu işleri ilgilendiren bir sözleşme 
çerçevesinde bir işveren tarafından istihdam edilemez.” (Walsh-Healey Act, 
1936; 1) 
 

Bu dönem içerisinde yalnızca yasal değil, aynı zamanda kurumsal düzenlemelerin 

yapılması ihtiyacı da gündeme gelmiştir ve bu çerçeve de 1934 yılında Hapishaneler 

Dairesine bağlı olarak bir “Federal Hapishane Endüstrileri” (Federal Prison 

Industries -FPI) kurulmasına ilişkin yasa onaylanmış ve kurum 1935’te faaliyete 

geçmiştir (Unicor, 2009;  8). FPI’nın yönetim kurulu, özel sektör, emek, tarım, 

tüketici grupları ve Federal Hükümetlerin temsilcilerinden oluşmaktadır ve amacı, 

herhangi bir iş alanı üzerinde mahkum emeğinin yaratacağı olumsuz etkinin önüne 

geçmektir. Bu çerçeve de, FPI devlet kullanımını temel alan bir model kurarak, 

mahkum emeğinin özel sektör üzerinde negatif bir etki yapmasını engellemeyi 

amaçlamaktadır. Bu uygulamanın biçimi ise, yukarı da çıkan yasalar bağlamında söz 

edildiği gibi, mahkum emeği ürünlerinin piyasada satılmasının yasaklanması ve 

satışın yalnızca Federal Hükümet ile sınırlandırılmasıdır. Yani mahkûm emeği 
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ürünlerini yalnızca Federal Hükümetin kurumları satın alıp kullanabilecektir (Unicor, 

2009;  16).  

İkinci Dünya savaşı öncesi Avrupa’ya bakıldığında, on dokuzuncu yüzyıldaki 

sürecin devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani mahkumlar sermaye tarafından değil, 

devlet hesabına çalıştırılmakta ve cezaların ıslah niteliği daha ön plana çıkmaktadır.  

İngiltere’de Hapishaneler Komisyonu içersinde yirmili ve otuzlu yıllarda görev 

yapmış olan Alexander Paterson, mahkumunların haftanın altı günü, günde sekiz saat 

birlikte ve akşam yemeğinden sonra da iki saat kendi hücrelerinde çalışmak zorunda 

olduklarını ve bu çalışmaları karşılığında çok cüzi bir miktar paranın kendilerine 

verildiğini belirtmektedir. Paterson, mahkumların çalıştırmasının ilkesinin 

mahkumların hapishaneye girdiklerinden farklı bir biçimde dışarı çıkmalarını 

sağlamak yani ıslah etmek olduğunu söylemektedir. Hapishane içinde edindiği 

disiplin ve öğrendiği beceriler, salıverildikten sonraki yaşamında mahkumun dürüst 

bir hayat sürmesi için ona gerekli araçları sağlayacaktır (Paterson, 1931; 168-169). 

Üretim ve kullanım sürecini ise, Patterson şu şekilde ifade etmektedir;  
“ Önemsiz istisnalar haricinde, hapishane emeğinin tüm ürünleri hükümetin 
farklı bölümlerine satılır. Genel Posta Ofisi tarafından kullanılan tüm posta 
çantaları ve posta kurumları tarafından kullanılan ürünlerin önemli bir kısmı 
hapishaneler içinde üretilir. Devlet bürolarını donatma işlerini yürüten Malzeme 
Ofisi, belirli bir sayı da mobilya ile, oldukça fazla sayıda örtü ve paspası 
hapishanelerden satın alır. Mahkumlar tarafından giyilen kıyafetler, çeşitli 
hapishane kurumlarında dokunur ve uygun hale getirilir. Çarşaflar, battaniyeler, 
havlular ve benzeri pek çok şey de yine hapishanelerde üretilir… 
Islahevlerimizde kalan genç ve uzun süreli cezaya çarptırılmış olan mahkumlar 
ağaç ve metal atölyelerinde çalıştırılırlar…” (Paterson, 1931;  168)       
 

Aynı dönemde faşist rejim ile yönetilen İtalya’da da ıslah etme amacının ve devletin 

ihtiyaçları için çalıştırmanın ön planda olduğu bir hapishane sistemi söz konusudur. 

Adalet Bakanlığına bağlı bir biçimde oluşturulan Cezai ve Önleyici Kurumlar 

Dairesi’nde genel müdür olarak görev yapan Giovanni Novelli’nin, görevde olduğu 

dönemde kaleme aldığı The Prison Reform of Italy (İtalya’nın Ceza Reformu) 

başlıklı makalesi, birinci elden döneme ışık tutması açısından önemlidir.  

Novelli’nin aktardıklarına göre, 1 Temmuz 1931 tarihinde, ceza kurumlarının yapısı 

üzerinde bir reform gerçekleştirilmiştir ve mahkumların çalıştırılması yeni ceza 

kanunun önemli bir parçasıdır çünkü çalışma, mahkumların belirli bir ahlaka ve 

disipline sahip olmaları için en iyi yöntem olarak görülmektedir. Bu çerçevede, yasa 

tüm hapsetme cezalarının, çalışma yoluyla infazını öngörmektedir (Novelli, 212; 

1931). Novelli, yeni ceza yasası çerçevesinde, Adalet Bakanlığı bünyesinde bir 
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Çalışma Komisyonu kurulacağını söyleyerek, üretim ve satımın nasıl yapılacağını şu 

şekilde ifade etmektedir: 
“Adalet Bakanlığı bünyesinde, Cezai ve Önleyici Kurumları Genel Müdürü ve İç 
İşleri, Finans, Savaş, Donanma, Havacılık, Sanayi ve Ulaşım Bakanlıklarının 
temsilcilerinden oluşan bir Çalışma komisyonu kurulacak. Bu komisyon her bir 
kuruma hangi işlerin verileceğine ve mahkumlara çalışmalarının karşılığı olarak 
ne kadar bir ödeme yapılacağına karar verecek. Bu komisyon hapishanedeki 
çalışmanın maddi ve manevi sonuçlarından ortaya çıkan kendi maddi ve manevi 
çıkarlarıyla ilgilenecek ancak yalnızca devletin değil aynı zamanda özel 
sektöründe, özellikle milli nitelikte olanların, çıkarlarını gözetecektir. Bu şekilde, 
hapishane üretiminin dışarıdaki işler ile rekabetinden doğacak olan 
münakaşaların önüne geçmeyi çabalayacağız.” (Novelli, 1931; 213)     
 

Novelli yalnızca hapishane içinde değil, aynı zamanda hapishane dışında da 

mahkumların çalıştırılmasının da söz konusu olduğundan söz etmektedir. Bu 

biçimlerden bir tanesi, mahkumların hapishane duvarlarının dışında kurulan tarım ve 

endüstri bölgelerinde çalıştırılmasıdır. İkincisi ise mahkumların dışarıdaki işlerde 

çalışmak üzere hapishanenin dışına çıkması ve günlük işlerini bitirdiklerinde ise 

hapishaneye geri dönmeleri üzerine kuruludur. Novelli, bu sistemin mahkumlar 

üzerinde kontrol sağlamak açısından çok maliyetli olmasına karşın, ekonomik ve 

sosyal açıdan verimli sonuçlar doğurduğundan söz etmektedir. Ayrıca Novelli, ikinci 

yöntemin, Birinci Dünya Savaşı döneminde devlet tarafından kullanıldığını ve iyi 

sonuçlar elde edildiğini belirtmektedir16 (Novelli, 1931; 213-214).  

Almanya’da ise Weimar Cumhuriyeti (1918-1933) döneminde mahkumlar, büyük 

oranda kendi hücrelerinde tekrara dayalı ve pis işlerle ya da atölyeler içerisinde artık 

çağ dışı kalmış olan araçları kullanarak çalışmaktadır. Yani yaygın olarak modern 

üretim araçlarının eksikliği söz konusudur. Waschmann’a göre, bu durumun bir 

nedeni işçi kesiminden ve bazı politikacılardan mahkum emeğinin rekabet üzerinde 

yaratacağı olumsuz etkiye karşı yükselen tepkidir. Diğer bir neden ise hapishane 

yöneticilerinin, modern makinelerle çalışan mahkumların daha az acı çekecekleri 

için, ıslah edilemeyeceklerini düşünmeleridir (Wachsmann, 2002; 419). ’29 

kirizinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan, Almanya’da, krizin mahkum 

emeğinin verimli bir biçimde kullanılması ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıştır. 

Ortaya çıkan yoğun işsizlik, reformcular tarafından mahkumların rehabilite 

edilmesinin biricik aracı olarak görülen, çalışmayı da olumsuz yönde etkilemiştir ve 

mahkum emeğinin üretken bir biçimde kullanılması imkansız hale gelmiştir 

(Wachsmann, 2002; 429).  

                                                             
16Bu konu için ayıca bkz. Roth (2006) 
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Fakat Nazilerin 1933’te iktidarı ele alması Almanya’da süreci ters çevirmiştir. 

Wachsmann, otuzların ikinci yarısında ortaya çıkan emek arzı eksiğinin 

mahkumların çalıştırılması ile kapatılmaya çalışıldığından söz etmektedir. Savaşa 

hazırlanan bir ekonomi de mahkumların ıslahı değil, ekonomik olarak verimli olarak 

çalıştırılması ön plana çıkmaktadır. Bu çerçeve de hapishaneler fabrikalara 

dönüşmüştür. İkinci dünya savaşının başlamasıyla birlikte, mahkumların üzerindeki 

çalıştırılmalarına yönelik baskı daha da artmıştır. Örneğin Berlin’deki hapishanelerde 

mahkumlara on iki saat çalışma zorunluluğu getirilmiştir. (Wachsmann, 1999;  643-

649).  

İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa ve Amerika dışındaki bölgelere ve ülkelere 

baktığımızda da mahkumların çalışmaya tabi tutulduğu görülmektedir. Örneğin 

Japonya’da yasalar mahkumların endüstriyel alanda hem devlet hem de özel sektör 

tarafından çalıştırılmasına olanak sunmaktadır. Çalışma saatleri ve her bir mahkuma 

verilecek iş hapishane müdür tarafından, adalet bakanlığının onayıyla, 

belirlenmektedir. Mahkumların çalışmasından elde edilen tüm gelir hazineye 

aktarılırken, mahkumlara çalışmalarının karşılığı olarak ücret değil ancak yeteneğine 

ve iyi hal durumuna göre, Beaumont ve Tecqueville’nin Fransa’da mahkumlara 

çalışmalarının karşılığı olarak verildiğini söyledikleri pecule’ye benzer, bir çeşit ödül 

verilmektedir. Fakat mahkumun kazancı, acil durumlar haricinde, hapishaneden 

salıverilmeden önce kendisine verilmemektedir. Bu duruma ek olarak, suçu işlediği 

ayın ikinci ayından itibaren hapishanedeki beşinci ayını doldurmayan;  salıverileceği 

ay içinde olan ve çalışırken verimliliği düşük olan mahkumlara herhangi bir ödül 

dahi verilmemektedir. (Gillin, 1928;  182-183). ’29 krizinden sonra da özel sektörün 

hapishane içindeki üretime katılımı söz konusu olsa da, üretim devletin askeri 

ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlanmıştır17 (Johnson, 1996; 88).  

Çin’de ise yirmilli ve otuzlu yıllarda mahkum çalıştırılması hem disiplinin 

sağlanmasında hem de mahkumların dışarıya çıktıklarında geçimlerini sağlamakta 

kendilerine yardımcı olacak vasıflar kazandırılmasında önemli bir işlevi yerine 

getirmektedir. Öncelikli olan çalıştırmadan kar edilmesi değil, mahkumun ıslah 

edilmesidir. Mahkumlara, yalnızca ne kadar çalıştıklarına göre değil davranışlarına 

ve iyi hal durumlarına göre de, ödeme yapılmaktadır. Üretim genellikle hükümete 
                                                             
17Kindleberger, ’29 krizinden sonra Japonya’nın da istihdamı tedbirler aldığını ve 1936 yılının sonuna 
doğru tam istihdam konusunda başarı sağladığını belirtmektedir (Kindleberger, 1986; 240). Mahkum 
emeğinin özel sektör tarafından kullanımı ve piyasaya yönelik üretim yapması üzerine getirilen 
sınırlamaları, Kindleberger’in Japonya ile ilgili ifadeleri ile paralellik taşıdığı söylenebilir. 
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bağlı kurumlar ve ordu için yapılmaktadır. Mahkumlar, taş baskı yapımında, 

dizgicilikte, taş işçiliğinde, marangoz işlerinde, tarımda ve diğer birçok işte 

çalıştırılmaktadır. Ancak mahkumların ürettiklerini satarak hapishaneler kar da elde 

etmişlerdir. Örneğin 1922 yılında Tianjin’deki Zhili Birinci Hapishanesi halı, kilim, 

minder üretiminden on üç bin dolar kar etmiştir. Otuzlu yıllarda ekonomik kriz Çin’i 

de etkilmiştir. Bu dönemde tüm mahkumlar değil, bazı mahkumlar çalışmaktadır ve 

yalnızca geçici bir niteliği sahip işlere sahiptirler (Mühlhahn, 2009; 102-103). 

Sovyetler Birliğine bakıldığında yine mahkumların iş-gücü olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Çarlık ve Lenin döneminde de kullanılmak ile birlikte, Stalin 

döneminde özellikle de 1928-29 döneminde çalışma kamplarının sayıda bir artış ve 

mahkum emeğinin kullanımında bir yoğunluk gözlemlenmektedir. (Nordlander, 

1998). 

Devrimin ertesi yılı olan 1918’de Sovyet yetkilileri hapishanelerin kendi kendine 

yeter bir hale getirilmesi gerektiğini ve şüpheliler dahil, tüm mahkumların çalışması 

gerektiğini hükme bağlamışlardır. Ancak alınan karar uygulamaya geçmemiştir. 

Hapishaneler ve çalışma kampları devletten mali destek almayı sürdürürler ve iç 

savaşın ilk iki yılında mahkumların yalnızca %2’si çalışmaya tabi tutulmuştur. 

(Scherer ve Jakobson, 1993;  535). Scherer ve Jakobson, 1928-29 yıllarını hapishane 

sisteminde reform yılları olarak tanımlamakta ve dönemin belirgin özelliğinin, 

hapishanelerin, mahkumların çalıştırılması yoluyla, kendi kendine yeten kurumlara 

dönüştürülmesi olduğunu söylemektedirler. Yazarlara göre, 1930-34 dönemi ise 

hapishane sisteminde devrim dönemidir. Bu dönemde hapishaneler ve çalışma 

kamplarındaki mahkumların emeğinin, hazırlanan ilk beş yıllık kalkınma planının 

hedeflerine ulaşılması için gerekli olan emek arzında oluşan açığın kapatılması 

amacıyla kullanılması gündemdedir. 24-26 Ekim 1929’da birincisi toplanan İçişleri 

Bakanlığı Halk Komiserleri Hapishaneler Dairesi Konferansında, kapatma 

mekanlarının ekonomi açısından neden ve nasıl kullanılması gerektiği şu şekilde 

ifade edilmektedir;  
“ Endüstriyel gelişime ve tarımın kolektifleştirilmesine ilişkin olan Beş Yıllık 
Plan, vasıfsız emek için duyulan bir ihtiyacı da içeren, birçok ekonomik 
görevleri önümüze koymaktadır. Yerel koşullar [kötü hava koşulları ve yiyecek 
ve barınak sıkıntısı] bazen iş-gücünün istihdam edilmesinde ciddi sorunlar ortaya 
çıkarmaktadır. Kapatma mekanları, barındırdıkları ve henüz üretime katılmamış 
yüksek miktardaki iş-gücü potansiyeliyle ekonomik kalkınma girişimlerinde 
emek arzı açığının kapatılmasına yardımcı olabilirler.” (Akt. Scherer ve 
Jakobson, 1993;  538) 
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Nordlander erken 1930’larda Rusya’nın Magadan bölgesinde kurulanlar üzerinden 

Gulag çalışma kamplarını inceleyen makalesinde mahkumlar altın rezervlerinin, 

minerallerin yeryüzüne çıkartılması dahil pek çok iş kolunda çalıştırıldığından söz 

etmektedir. Ayrıca mahkumlar kereste, kanal, demiryolu ve yol yapımı gibi işlerde 

çalıştırılmaktadır. (Nordlander, 1998;  794-796).  

Görüldüğü gibi Sovyetler Birliği’nde de mahkumların yalnızca devlet hesabına 

çalıştırılması söz konusudur ancak bu durum, kapitalist ülkelerde olduğu gibi, ’29 

krizinin bir ürünü değildir. Çünkü Sovyetler Birliği 1917 devrimiyle birlikte zaten 

bütünüyle merkezi ekonomi planlamasını ve ekonomik kalkınmayı önüne koyan bir 

programı benimsemiştir. Bu çerçeve de mahkumların, emek-arzı açığını giderme 

misyonunu üstlenerek, devlet hesabına çalıştırılmaları krizden önce ortaya konmuş 

kalkınmacı hedefler bağlamında değerlendirilmelidir. 

2.2.2. 1939-45: Mahkumların Savaş Gereksinimleri Bağlamında Çalıştırılması 

Bu döneme de istihdam açısından bakıldığında, 1929-39 dönemine benzer biçimde, 

bir genişleme eğilimi söz konusudur. Bu genişleme eğiliminin başlıca nedeninin, 

devletlerin artan savaş ihtiyaçlarını karşılamak üzere, savaş ile doğrudan bağlantısı 

olan sanayilerde yatırımlarını arttırmasıyla ilişkili olduğu söylenebilir. Örneğin 

Amerika’da, 1939 yılındaki üretim 100 kabul edilerek üretim artışına bakıldığında, 

uçak sanayinde üretim 2085’e, gemi sanayinde ise 1710’a yükselirken, çelik üretimi 

de iki katına çıkmıştır (Milward, 1979; 69). Bu durumu da paralel olarak, işsiz 

nüfusta da ciddi bir azalma olmuş ve 1940 yılında %14.2 olan işsizlik oranı, 1944 

yılında %1.2’ye düşmüştür (akt. Sweezy, 1970; 282). Milward, Almanya ve 

Japonya’nın 1939 yılında tam istihdama ulaştıklarını belirtirken, diğer ülkelerde de 

özellikle ağır sanayi dallarında, bazı örneklerde sanayi dışındaki üretim alanlarının 

aleyhine olmakla birlikte, istihdamın arttığından söz etmektedir. Örneğin Fransa’da 

uçak sanayinde çalışanların sayısı 1939 yılından 1940 yılına, 82.300’den 250.000’e 

çıkmış, İngiltere’de ise imalat malları üretiminde istihdam 1935 ve 1943 yılları 

arasında üç kat artmıştır (Milward, 1979; 233-237).  

Bu dönemde mahkum emeğinin durumuna bakıldığında, dışarıdaki işçilerin çok 

büyük bir bölümü gibi, mahkumlarında devletler tarafından, savaş ihtiyaçlarının 

karşılamak amacıyla kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Yani devlet kullanımı 

yine mahkum emeğine hakim biçim olarak varlığını sürdürmüştür. Yukarıda 

gösterilmeye çalışıldığı gibi, ’29 krizi mahkum emeğinin dışarıdaki emeğe rakip 
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olarak çıkmasının önünü engeller çıkarmıştır. İkinci Dünya Savaşı ise mahkum 

emeğinin piyasaya yönelik üretim için kullanılmasını yolunu tamamen kapatmıştır. 

Bu dönemde mahkumlar, aşağıda Almanya örneğinde görüleceği gibi özel sektör 

tarafından çalıştırılmış olsa dahi, devlet hesabına çalıştırılmaktadır. Çalışma, aşağıda 

gösterilecek olan Sovyet ve Çin örneklerinde olduğu gibi ekonomik kalkınmayı ve 

mahkumların ıslahını ön plana alan bir biçimde olabilmektedir.  

Amerika’nın Aralık 1941’de savaşa katılmasıyla, FPI ordunun savaş ihtiyaçlarının 

karşılanması noktasında en fazla katkı sağlayan kurumlardan biri olmuştur. 

Amerika’nın savaşa girişiyle birlikte, mahkumların çalışma hızı iki katına, mesaileri 

ise üç katına çıkarılmıştır ve FPI’da yapılan üretimin %95’i orduya satılmıştır. Savaş 

boyunca, FPI bomba kanatçıkları ve yine bombalar için koruyucu kaplamalar, TNT 

kutuları, paraşütler, kargo ağları, tahta palet üretimi yapmıştır ve eğitim 

programlarına kaynakçılığı, uçak gemisi saç kaplanmasını, gemi inşasını, uçak 

mekaniğini, teknik resim, elektrik tesisatçılığını eklemiştir. FPI’nın savaş gücüne 

yaptığı diğer bir katkı ise mahkumların, hapishane dışında doğrudan savunma 

sanayine hizmet veren fabrikalarda istihdam edilmeleridir. Örneğin, mahkumlar 

Lewisburg’taki metal fabrikasında, makine parçalarına şekil verme makinelerinde, El 

Reno’daki fabrikada ise kargo ağlarının yapımında çalışmışlardır (Unicor, 2009;  19-

20).  

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’da da mahkum emeği faşist rejim tarafından 

bir savaş makinesine dönüştürülmüş olan devletin ihtiyaçlarını karşılamak 

noktasında yoğun bir biçimde kullanılmıştır (Waschmann, 1999). Ancak bu dönemde 

Almanya’nın önemli bir özelliği –ilerde göreceğimiz gibi Japonya’da bu özelliği 

paylaşmaktadır- mahkum emeğinin yalnızca devlet tarafından değil, sermaye 

tarafından da kullanılıyor olmasıdır. 1930’ların ikinci yarısında Nazi Almanyasında 

ortaya çıkan emek arzı açığı, Nazilerin ceza politikasının mahkum emeğinin verimli 

kullanılması yönünde değiştirmiştir. Bu çerçeve de, savaş gücünü beslemek için 

hapishanelerde verimsiz ve emek-yoğun bir sistemden endüstriyel bir sisteme 

geçilmiştir (Wachsmann, 1999;  643). Özellikle savaş sırasında, nüfusun büyük bir 

bölümü silah altına alındığı için ortaya çıkan emek arzı açığının kapatılmasında 

mahkum emeğinin önemli bir rolü olmuştur. Örneğin mahkumlar HASAG, IG 

Farben, Daimler-Benz gibi savaş sanayinde yer alan sermaye grupları tarafından 

çalıştırılmışlardır. Savaş sanayi için önemli olan madenlerde 1944 yılında ortaya 

çıkan emek arzı açığı toplama kamplarında tutulan yüzbin Macar Yahudisi 
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mahkumun işe koşulmasıyla kapatılmaya çalışılmıştır. 1944 yazından sonra 

mahkumların %90’ı, bir kısmı hapishane duvarlarının dışında olmakla birlikte, savaş 

ekonomisine tabi bir şekilde faşist rejim tarafından işe koşulmaktadır (Blamires ve 

Jackson, 2006; 241).   

Krupp ve Rheinmetall firmaları Nazi dönemi boyunca birkaç yerel bölgede binlerce 

mahkumu devletin savaş ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla silah üretimi sanayinde 

çalıştırmıştır. AEG-Telefunken, Flick ve Siemens firmaları savaş boyunca 

fabrikalarında hapishane ve toplama kamplarındaki mahkumları çalıştırmışlardır 

(Business and International Crimes, 2010). Örneğin Siemens, Ravensbürck kampında 

kadın mahkumları V-1 ve V-2 füzelerinin elektronik aksamlarının üretiminde 

kullanmıştır. Bu örnekleri listeye irili ufaklı birçok Alman şirketini de katarak 

çoğaltmak mümkündür (Jewish Virtual Library, 2010;  Saidel, 2006; 13). Hayes de, 

özellikle Yahudi mahkumların durumu açısından ele alarak, bu dönemde sermaye 

gruplarının mahkum emeği ile ilişkisini şu şekilde ifade etmektedir: 
“ Elde kalan belgeler Yahudilerin önde gelen Alman şirketleri tarafından köle 
gibi çalıştırılmasına ilişkin yetersizde olsa bazı bilgiler sağlıyor. 1944 yılı 
sonunda, bir buçuk milyon kamp ve getto mahkumu yüzlerce şirket tarafından 
boyunduruk altına alındı, büyük suçlular hem devlet mülkiyetinde olan şirketler 
–BRABAG, Herman Göring Works ve Volkswagen gibi- ya da cephane ve silah 
üreten şirketlerdir;  Dynamit Nobel, Rheinmetall-Borsig, Krupp, Messerschmitt, 
Heinkel ve Junkers. Aslında 1943 yılından itibaren büyük Alman şirketleri askeri 
ekonomiye dahil oldular yani BMW, AEG-Telefunken, Siemens, Daimler-Benz 
ve IG-Faben ilk sıralarda gelen mahkum emeği kullanıcısıydılar… Auschwitz 
kampının üç mil doğusunda bulunan IG-Faben fabrikasındaki köle gibi çalışma, 
yirmibeş bin Yahudi mahkumun hayatını yitirmesine ve Alman devletinin 
yaklaşık yirmi milyon mark kazanmasına neden oldu” (akt. Swiss Banks, 2000; 
9).  
 

Yukarıda İkinci Dünya Savaşı sırasında devlet kullanımının hakim biçim olduğu 

söylenmişti. Özel sektörün Almanya’da hapishane içinde yapılan üretim içine 

katılması da bir istisna oluşturmamaktadır. Çünkü şirketler piyasaya yönelik üretim 

yapmamaktadır ve tek alıcıları yine Alman devletidir.  

Avrupa dışında Sovyetler Birliği ve Çin’e baktığımızda her ikisinde de ekonomik 

kalkınmanın ve ıslahın, mahkumların çalıştırılmasının temel amaçları olduğunu 

görüyoruz. Sovyetler Birliği’nde Gulag çalışma kamplarında mahkumların 

çalıştırılması İkinci Dünya Savaşı süreci dahil olmak üzere, kurumların kapatıldığı 

ellili yılların sonuna kadar varlığını sürmüştür. Mahkumların kanal inşasında, kömür 

madenlerinde ve diğer madenlerde, kereste işinde ve tarımda çalıştırılması varlığını 

sürdürmüştür (gulaghistory, 2010). 1929-39 dönemi için Sovyetler için yukarıda 

ifade edilen koşullar bu dönem içinde geçerlidir. Mahkumların çalıştırılması, yine 
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döneme özgü bir olgu değil, devrimden sonraki dönemin en önemli hedefi olan 

ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinin bir parçası olduğu ve tabi, 

mahkumların, özellikle politik olanların, ıslahı da mahkumların çalıştırılmasının 

önemli bir unsurunu oluşturduğu söylenebilir. Çin’de ise savaş döneminde 

mahkumların çalıştırılmasının ıslah edici yönü ön palan çıkmaktadır. Çalışma 

yoluyla mahkumların ıslahı lagoi adı verilen çalışma kamplarında 

gerçekleştirilmekteyken, aynı zamanda kamp dışında da mahkumlar çalıştırılarak 

ıslah edilmesi amaçlanmıştır. Örneğin, Rongcheng bölgesindeki Jiaodong’da 

mahkumlar tarımsal arazilerde çalıştırılır. Burada amaç hem arazilerin boş kalmasını 

önlemek ve verimli biçimde kullanılmasını sağlamak hem de mahkumun ıslah 

edilmesidir. Islah ve devlet mülkiyetine dayalı ekonomik kalkınmaya katkı 

bağlamında altmışlı yıllar boyunca da mahkumların çalıştırılması sürmüştür 

(Dikötter, 2003; 801-807).  

Japonya’da ise, yukarıda söylendiği gibi, ceza yasaları mahkumların özel sektör 

tarafından çalıştırılmasına imkan sağlıyordu. Nakamura (1981) ve Dore (1987), 

İkinci Dünya Savaşı boyunca ve öncesinde mahkumların taşeron usulüyle, büyük 

sermaye gruplarıyla ilişki içersinde olarak, küçük işletmeler tarafından devletin 

askeri ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştırıldığını belirtmektedirler (akt. Johnson, 

1996;  88-89). Bu çerçeve de, Almanya gibi, devletin askeri ihtiyaçlarını karşılamak 

için sermaye tarafından kullanımın, Japonya’da da mahkum emeğinin bir özelliği 

olduğu söylenebilir. Fakat McVoy, 1942 yılında hazırlanan “Ulusal Seferberlik ve 

Zafer” planı çerçevesinde 1943 yılında önceliklileri olan demir, kömür, uçak ve 

metal sanayilerinde savaş esirlerinin, mahkumların ve daha fazla sayıda Koreli ve 

Çinlinin çalıştırılmasının askıya alındığını söylemektedir. Bu plan, 1939 yılında 

yayınlanan başka bir plan olan “Uzun Bir Savaşa Hazırlanmak Amacıyla 1939 

Seberliği İçin Önlemler”e dayanmaktadır. McVoy, 1939 tarihli planın ilginç yanının 

işçilerin refahını önplana alan bir yapısını olmasıdır. Planda “sağlık çalışma 

standartlarının belirlenmesi”, “yeterli süre ve güvenli çalışma”, “kadınların çalışma 

hayatında korunması”, “moral verici ödüllerle verimliliğin arttırılması”, “taşınma ve 

yerleşim sorununun üstesinden gelinmesi için fabrikaların yeniden inşa edilmesi ya 

da taşınması” gibi işçilerin refahına vurgu yapan başlıklar yer almaktadır (McVoy, 

1950; 540). McVoy’un aktardıklarını veri alırsak, Japonya’nın bu uygulama 

itibariyle mahkum emeğinin kullanımı açısından dışarıdaki işçilerin istihdamını ve 

verimliliğini arttırma çabası bağlamında, en azından 1943’e kadar Almanya’ya 
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benzer bir çizgide hareket ederken sonrasında Amerika’dakine benzer bir çizgide 

seyrettiğini söyleyebiliriz. Fakat yukarıda görüldüğü gibi Amerika mahkumları 

devlet kullanımı çerçevesinde çalıştırmayı sürdürmüştür. Japonya ise mahkumların 

çalıştırılmasını tümüyle askıya almıştır.    

2.2.3. 1945-80: Keynesyen Politikalar İçinde Mahkumların Çalıştırılmasının 

Yeri 

Yaygın olarak ‘Sosyal Devletçi’ olarak tanımlanan bu dönem, ’29 krizinden sonra 

devletin ekonomi üzerindeki kontrolünü arttırmaya yönelik, ‘Keynesyen’ olarak 

adlandırılan, politikaların genişleyerek ve kurumsallaşarak devam ettiği bir süreçtir. 

Harvey, bu dönemin genel çerçevesini şu şekilde özetlemektedir: 
“İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa’da Sosyal demokrat, Hristiyan 
demokrat [partilerin iktidar olduğu – Ö.P]  ve planlamadan yana devletler ortaya 
çıktı. ABD kendisini liberal demokratik bir devlete dönüştürürken, Japonya, 
ABD yakın gözetimi altında, biçimsel olarak kalan bir demokrasi inşa etti ancak 
pratikte son derece bürokratik bir yapıya sahip olan devlet aygıtı ülkenin yeniden 
yapılanmasını kontrol edebilmek için güçlendi. Tüm bu devlet biçimleri için 
ortak olan nokta devletin tam istihdamı, ekonomik gelişmeyi ve yurttaşların 
refahını sağlaması ve devlet gücünün, bu amaçlarını gerçekleştirmek için, 
gerekirse piyasa müdahale edecek hatta piyasada doğrudan yer alacak biçimde 
kullanılmasıdır. ‘Keynesyen’ olarak isimlendirilen mali ve parasal politikalar iş 
çevrimlerini azaltmak ve makul bir tam istihdamı sağlamak için kullanıldı. 
Sermaye ve emek arasında bir ‘sınıf uzlaşması’, ülke içinde barış ve sükunet için 
anahtar bir unsur olarak, genel olarak savunuldu. Devletler aktif bir biçimde 
sanayi politikalarına müdahale ettiler ve çeşitli refah sistemleri (sağlık 
hizmetleri, eğitim ve benzeri) kurarak, sosyal ücret için standartlar oluşturmak 
üzere hareket geçtiler (Harvey, 2005;  10-11). 
 

Konumuz açısından açısından bakıldığında, 1945’ten 1970’li yılların sonu ve ‘80’li 

yılların başına kadar olan dönemde mahkum emeğinin sermaye tarafından 

kullanımının yasaklanmasını ve mahkumların yalnızca devlet tarafından 

çalıştırılmasını, Harvey’in sözünü ettiği ‘sınıf uzlaşması’ çerçevesinde düşünmek 

mümkün olabilir. Çünkü 1929 yılından beri süren krizden çıkış yolu olarak 

piyasadaki talep eksiliğinin giderilmesi ön plana çıkmaktadır ve istihdamın 

arttırılması da atılması gereken ilk adımdır. Bu çerçevede, mahkum emeğinin 

sermaye tarafından kullanılmasının yasaklanması, dışarıdaki işçilerin işlerini 

koruyabilmesi için alınan bir tedbir olarak yorumlanabilir.  

Savaş sonrasında Avrupa’da da hapishaneler ve mahkumların durumları ile ilgili 

olarak bir reform süreci yaşanmaktadır. İngiltere’de 1948, İsviçre’de 1951, 

Almanya’da 1953’te, Portekiz’de 1954’te, Fransa’da 1945’te, İsveç 1945’te, 
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Hollanda da 1953’te ve aynı yıllar içerisinde diğer birçok ülkede ceza yasalarında 

mahkûmların durumuna ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır (Ancel, 1974; 254).  

Örneğin Fransa’da 1945’te Adalet bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir komisyon 

yapılacak olan reformların ilkelerini belirlemiştir. Bu ilkelerinin temelinde 

mahkumlara insanca muamele edilmesi ve çalışmanın, zorunlu olmakla birlikte, ıslah 

edici olması gerekliliği vurgulanmaktadır ve çalışmanın mahkumun dışarıya 

çıktığında ona faydalı olacak bir biçimde şekillendirilmesi gerektiği söylenmektedir. 

Reform planının 3. Maddesi şu şekildedir: 
 “(3)… Mahkuma davranış insani olmalı ve eziyetten kaçınılmalıdır. Mahkumun 
hem genel hem de mesleki olarak gelişimi hedeflenmelidir. (4) Genel suç 
yasalarına karşı gelmiş her tutuklu bulunan fail mutlaka çalıştırılmalıdır;  
mahkum iş sırasında bir kazaya uğramasına karşın yasaların güvencesi 
altındadır. Hiçbir kimsenin boş kalmasına izin verilmeyecektir.” (akt. Germain, 
1954; 140) 
 

İsveç’te ise 1945 yılında çıkardığı Hapishane Yasası ile Fransa ile benzer bir 

çerçevede mahkumlara yönelik hem olması gereken davranış ve uygulamaları hem 

de özel olarak mahkumların çalıştırılması düzenleme yoluna gitmiştir. Yasanın 

dördüncü bölümünde konu ile ilgili düzenleme şu şekilde yer almaktadır. 
“Mahkuma, o kişinin de bir insan olduğu da göz önüne alınarak, disiplinli ve 
ciddiyetli bir biçimde muamele edilecektir. Kişi uygun bir işte çalıştırılmalıdır 
böylece kişi cezasını sosyal hayata katılma aşamasında kendisine faydası olacak 
bir şey olarak görecektir. Kişinin gözetim altında tutulacağı süre boyunca 
görebileceği zararlar mümkün olduğunca önlenmelidir” (akt. Eriksson, 1954;  
155).  
 

Avrupa’daki reform sürecinin yanında, mahkumların çalıştırılmasına ilişkin 

uluslararası geçerli olacak bir standarın oluşturulması çabası 1955 yılında Birleşmiş 

Milletler tarafından yayınlanan Mahkumlara Davranış için Asgari Kurallar yasası 

(Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ile ortaya çıkmıştır. Bu 

kurallara bakıldığında Avrupa’daki reformlar ile ortak bir biçime sahip olduğu 

görülmektedir: 
“M.71 (1) Hapishane içinde çalıştırma acı verici bir niteliğe sahip   
  olmamalıdır. 
  (2) Tüm mahkumların çalıştırılması gerekmektedir, hangi işlerde   
  çalışacaklarına tıbbi büro tarafından fiziki ve akli durumlarına  
  bakılarak karar verilecektir. 
  (3) Verilen işler olabilindiğince, salıverildikten sonra kendisine dürüst  
  bir yaşam kurmasına elverecek biçimde, mahkumun vasıflarını             
  sürdürmesine ya da arttırmasına yardımcı olmayı amaçlamalıdır…”   
  (Standard Minimum Rules fort he Treatment of Prisoners, 1955) 
 

Aynı yasa içersinde, mahkumlar kimler ya da hangi kurumlar tarafından 

çalıştırılabileceği hususu da düzenlenmiştir: 



30 
 

                 “M.72  (2) Mahkumların ilgileri ve mesleki gelişimi asla kurum  
  içerisinde kurulacak bir sanayi dalından elde edilecek finansal bir  
  kara tabi olmamalıdır. 
  M.73  (1) Kurum içinde sanayiler ve tarım alanları, özel sektör  
  tarafından değil, doğrudan hapishane yönetimi tarafından   
  işletilmelidir.” (Standard Minimum Rules fort he Treatment of  
  Prisoners, 1955) 
 

Burada görüldüğü gibi Birlemiş Milletler’de mahkumların devlet kullanımı 

bağlamında çalıştırılmasını ve bu çalıştırmanın temel amacının, mahkuma 

hapishaneden salıverildikten sonraki yaşamında ona kendisine yeni bir hayat 

kurabilecek vasıfları kazandırmak olduğunu söylemektedir. Bu çerçevede, yasanın, 

hem İkinci Dünya Savaşında ortaya çıkmış olan mahkumların insanlık dışı 

koşullarda çalıştırılmasının savaş sonrası dönemde önüne geçilmesine yönelik bir 

adım olduğu hem de mahkum emeğinin piyasa dışında ve devlet merkezli üretim 

yapması bağlamında, esas olarak ’29 kriziyle kendisi gösteren koşullar altında 

oluşturulan, kendinden önceki düzenlemelerle uyumlu bir yapısı olduğu söylenebilir. 

Bu kısımda ele aldığımız tarihsel aralığın genel özellikleri, görüşlerini aktardığımız 

yazarların ve olguların ışığında, mahkumların çalıştırılmasının temel nitelikleri ıslah, 

sıkı disiplin ve dışarıdaki yaşantısında mahkuma bir hayat kurmasını sağlayacak 

vasıfların kazandırılmasıdır. Çalışmanın amacı ise devletin ihtiyaçlarının 

karşılanması ve, özellikle komünist ülkelerde, ekonomik kalkınmadır. İkinci Dünya 

Savaşı döneminde mahkumların Japonya’da ve özellikle de Almanya’da sermaye 

tarafından çalıştırılmış olması da devletin ihtiyaçları çerçevesinde ortaya çıkmış bir 

olgudur. Bu nedenle her iki ülkede dönemin genel eğilimi olan devlet kullanımının 

dışında değildir. Alman ve Japon şirketlerinin bu işlerden ciddi bir birikim elde 

ettikleri şüphesizdir. Ancak üretimin genel yapısı piyasada satılmak üzere üretim 

yapılması üzerine değil, tamamıyla devletin savaş ihtiyaçlarını karşılamak yoluyla 

savaş ekonomisinden nemalanma üzerine kuruludur. Üstelik yukarı da söylendiği 

gibi Japonya 1943 yılında ana sanayilerde mahkumların çalıştırılmasını 

yasaklamıştır. Her iki ülkede ise savaş sonrası mahkumların sermaye tarafından 

çalıştırılması yasaklanmış ve mahkumlara insanlık dışı muameleyi önleyen 

düzenlemeler yapılmıştır. Amerika ile Avrupa arasında ilk kısımda sözünü ettiğimiz 

farklılık, Amerika’nın ıslahı ve devlet kullanımını ön plana koyan yaklaşımıyla bu 

dönemde ortadan kalkmıştır. Bu durumların ortaya çıkmasında hem politik 

mücadeleler –Amerika örneğinde olduğu gibi-, hem de savaş ve kriz gibi nesnel 

koşulların etkili olduğu söylenebilir. 
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3. NEOLİBERALİZM VE MAHKUM EMEĞİ 
 

Bu bölümde ilk olarak neoliberal cezalandırmanın mantığının kendisini önceleyen 

dönem ile olan farkı gösterilmeye çalışılacaktır. Ardından kapitalizmin özgür ve 

özgür olmayan emek biçimleri ile olan ilişkisine dair yapılan tanımlar ve tartışmalar 

ışığında, mahkum emeğinin kapitalist üretim biçimi dahilinde, hangi emek biçimi 

içersinde tanımlanması gerektiği kavramsal bir çerçevede ortaya koyulmaya 

çalışılacaktır. Son olarak ise, mahkum emeğinin neoliberalizm ile birlikte içine 

girdiği süreç, örnekler üzerinden gösterilmeye çalışılacaktır. 

3.1. ‘Piyasanın Görünmez Eli ve Devletin Demir Yumruğu’: Neoliberal 
Cezalandırmanın Mantığı 

Neoliberal söylem içersinde devlet her ne kadar, sınırlandırılması gereken bir alan 

olarak tarif edilse de, aynı zamanda, devlet, Marksist yaklaşımda olduğu gibi 

sönümlenmesi diğer bir deyişle zamanla ortadan kaldırılması gereken bir zor aygıtı 

olarak değil, piyasanın doğal işleyişinde meydana gelebilecek aksamalara müdahale 

ederek, piyasanın yeniden yatağında akmasını sağlayacak bir “gerekli kötü” olarak 

görülmektedir. Devlet bu işlevini temel fonksiyonlarını, piyasa işleyişinin ve piyasa 

aktörlerinin mal ve can güvenliğinin sağlanması ve piyasa işleyişiyle uyumlu bir 

yasal çerçevenin kurulması ve gerektiğinde zor kullanılması yoluyla, yerine getirerek 

gerçekleştirir.  

Neoliberalizmin önde gelen isimlerinden Hayek, devletin sınırlanmasını ve bireysel 

özgürlüğün ve bireysel ekonomik refahın “Kanun Hakimiyeti” prensibiyle mümkün 

olabileceğini belirtmektedir. Hayek, bu prensibi şu şekilde ifade etmektedir: 
“Hükümet, bütün faaliyetleri ve hareketlerinde, sabit ve önceden ilan edilmiş bir 
takım kaidelere bağlıdır. Öyle kaideler ki, icra kuvvetinin, belli durumlarda belli 
şekilde hareket edeceğini önceden kesin olarak görmek imkanını temin ederler. 
Böylece, herkesin, hattı hareketini ona göre ayarlaması kabil olur… Bununla 
beraber, zorlayıcı kuvvet kullanmak hususunda icra organlarına bırakılan takdir 
selahiyetinin asgari hadde indirilmesi lazım geldiği aşikardır. Kanunlar, 
vatandaşların gayelerini tahakkuk ettirebilmek için kullanabilecekleri vasıtaları 
tahdit etmek suretiyle, ferdi hürriyeti bir dereceye kadar sınırlandırırlar. Fakat, 
diğer taraftan, Hukuk hakimiyeti rejimine tabi olan bir hükümet ani tedbirlerle 
ferdi gayret ve faaliyetlere sed çekmek imkanından mahrumdur. Oyunun 
kaideleri bu suretle önceden belli olunca, fert, bu kaideler dairesinde, serbestçe 
kendi gayelerini takip eder. Bilir ki, hükümet iktidarı, şahsi gayretlerinin 
semerelerini ulu orta elinden almak yolunda kullanılmayacaktır.” (Hayek, 1999; 
101-102)  

Burada, Hayek devletin zor kullanma gücünün mümkün olduğu kadar sınırlanması 

gerektiğini belirtmektedir. Hayek’e göre eğer müdahale kaçınılmaz ise, bu müdahale 
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“piyasa düzeni dışında ve rekabet düzeni bozulmadan gerçekleştirilmelidir” (Hayek, 

1999;  179).  

Hayek’in, devletin zor gücünü kullanmasının sınırlanması üzerine vurgusu, 

neoliberalizmin özgürlük tanımıyla yakından ilişkilidir. Neoliberalizm için özgürlük 

negatif özgürlüktür yani bir şeyi yapmaya özgür olma ya da yapma kapasitesini 

geliştirme özgürlüğü değil, baskıdan ve zor kullanımına maruz kalmaktan 

özgürlüktür. Diğer bir ifadeyle, negatif anlamda özgürlük, insanın istediğini 

yapmasında sınırlamaların yokluğuna gönderme yapar (O’Neil, 1998; 111). Hayek’e 

göre, baskı ve zor kullanımı, kasıtlı bir biçimde bir kişinin başka bir kişinin kendi 

amaçları peşinde gitmesini ve bu amacı mümkün kılacak koşulları yaratmasının 

engellenmesidir (Plant, 2010; 68). Zor kullanımının “kasıtlı” bir eylem olduğunun 

vurgulanması bir ayrıma işaret etmesi bakımından önemlidir. Örneğin, A kişisi, B 

kişisinin gelecekte yapacağı yatırımlar için sahip olduğu parayı çalar ya da üretim 

araçlarını tahrip ederse, bu kasıtlı ve zor kullanımına dayalı bir eylemdir. Fakat 

piyasa içerisindeki eylemlerinin başarısızlığından dolayı yoksullaşmış birisi, ve genel 

olarak yoksulluk, kasıtlı ve zora dayalı bir karşı eylemin sonucu değil, piyasada alım 

ve satım yapan bir çok bireyin piyasa davranışlarının niyetlenmemiş sonucudur 

(Plant, 65; 2010). Kendi çıkar ve amaçları peşinde hareket eden bir bireyin, bu 

yöndeki faaliyetleri sırasında, başka bireylerin imkanlarını sınırlamış olması ya da bu 

imkanları doğurabilecek alanlardan mahrum bırakması kasıtlı ve zora dayalı bir 

eylemler bütünü değildir. Çünkü neoliberal yaklaşımda, piyasadaki her birey, 

piyasanın sunmuş olduğu araçlardan yaralanma konusunda eşit konuma sahiptir ve 

piyasanın kendisi de bireyler arasında tarafsız bir kurum olarak, bu araçların 

dağıtımını gerçekleştirir. Piyasadaki rekabet ortamı içersinde araçların büyük ya da 

küçük kısmından yararlanabilmek tamamen bireyin yetenek ve kabiliyetlerine 

bağlıdır (Hayek, 1999; 144). Yani şunu söylemek mümkündür;  piyasa, ontolojik 

olarak, yoksulluk üreten bir niteliğe sahip değildir fakat yoksulluk, piyasanın sunmuş 

olduğu seçenekleri, araçları ve imkanları rasyonel olarak kullanma becerisini 

gösterememiş ve rekabette ayakta kalmayı başaramamış olan bireyin kendi 

sorumluluğudur.  

Yukarıda Hayek’in ifadesinde görüldüğü gibi, neoliberalizm devletin müdahale 

gücünü sınırlamak istemektedir. Diğer taraftan ise piyasa işleyişinin selameti 

açısından devleti olmazsa olmaz bir kurum olarak görmektedir. Yani devletin zor 

kullanma gücü bir taraftan sınırlandırılırken, diğer taraftan bu gücün piyasa 
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işleyişinde ortaya çıkabilecek olan zor kullanmaya dayalı kasıtlı eylemleri yine 

devlet tarafından zor kullanılarak ortadan kaldırılması beklenmektedir. Hayek’e göre, 

zorlama ve baskının bütünüyle ortadan kaldırılması mümkün değildir, çünkü bunlara 

karşı alınacak önlemler yine kendileridir ve bu önlemler devlet tarafından hayata 

geçirilir (Akt. Plant, 2010; 68). Bu bağlamda, Hayek, devletin, piyasa işleyişi 

açısından gerekliliğini şu şekilde ifade etmektedir: 
“Şüphesiz, rekabet mekanizmasını işletmek kabil olmayan hallerde, otoritenin 
müdahalesi icap edecektir;  fakat bu, rekabetin, işleyebileceği sahalarda dahi 
ortadan kaldırılması lazım geldiğini ispat etmez. Demek ki devletin büyük ve 
münakaşa götürmez bir faaliyet sahası vardır: Rekabeti mümkün olduğu kadar 
tesirli kılacak şartları yaratmak, rekabetin tesirli olamayacağı yerlerde onun 
yerine başka şey ikamet etmek,… Devletin hiçbir şey yapmadan seyirci kalacağı 
bir sistemi rasyonel olarak müdafaa etmek kabil değildir.” (Hayek, 1999; 53)  

Burada Hayek, yukarıda belirttiğimiz gibi, devleti “gerekli kötü” olarak 

konumlandırmaktadır. Piyasada birbirleriyle rekabet halinde olan bireylerin, 

birbirlerine karşı olan “negatif özgürlük”lerini, bu negatif özgürlükleri ortadan 

kaldırmaması için sınırlandırılması gereken, devlet korumaktadır. Fakat bu 

özgürlüklerin korunması, yalnızca bireyin özel alanının korunmaya alınması yoluyla 

gerçekleştirilmeli ve rekabete zarar vermemelidir. Bu nokta, konumuz açısından son 

derece önemlidir. Çünkü devletin, “negatif özgürlükleri” koruma araçlarından bir 

tanesi de cezalandırma olacaktır, diğer bir deyişle, devlet piyasanın sağladığı meşru 

araçlarla rekabet ortamında ayakta kalamayan ve gayri meşru yollarla varlığını 

sürdürmeye çalışan ve bu süreçte mülk sahibi bireylerin mal ve can güvenliğini 

tehdit edenleri ve piyasanın işleyişini olumsuz yönde etkileyecek olanları 

cezalandırarak, devlet, zor kullanma yetkisini kullanacaktır.  

Neoliberal akım içinde yer alan ekonomistlerden Richard Posner, kapitalist bir 

toplumda ceza hukukunun başlıca fonksiyonunun bireysel iradeye ve karşılıklı adil 

değişime dayalı ve kaynak tahsisini en iyi biçimde gerçekleştiren piyasa sistemini 

sekteye uğratacak ya da piyasa sisteminin sağladığı meşru araçlarla hayatını 

sürdürmeyenleri ve piyasa kurallarının dışında hareket etmeye meyledenleri 

caydırmak olduğunu belirtmektedir (akt. Harcourt, 2010; 74). Harcourt, Posner’ın 

düşüncesinin, neoliberalizmin zor ve suç yasaları ile piyasa arasındaki ilişkiye 

bakışını sarih bir biçimde ifade ettiğini düşünmektedir. Bu çerçeve de, Harcourt 

piyasa sistemi tarafından sınırlanması keskin bir biçimde vurgulanan devletin, 

cezalandırma ve hapsetme söz konusu olduğunda, neoliberal cezalandırma anlayışı 

tarafından bütün sınırlardan arındırıldığından söz etmektedir: 
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“… [Neoliberal – Ö.P.] cezalandırma piyasa sisteminden herhangi bir sapmayı 
ya da tümünün kriminalize edilmesini kolaylaştırır. Yeni kriminal durumların 
yasalara girmesini ve liberal bir biçimde cezai yaptırımların yönlendirilmesini 
kolay bir hale getirir. Çünkü burada hükümet nezareti gereklidir, çünkü burada 
devlet meşru bir biçimde hareket edebilir, burası tam da kontrol etmenin yeridir. 
Marjinalize ederek ve cezalandırmayı piyasa sisteminin çeperlerine kadar 
yayarak, neoliberal cezalandırma, cezalandırma ve hapsetme alanında devleti 
zincirlerinden kurtarır.” (Harcourt, 2010; 77).   

Wacquant’ta, Harcourt ile benzer bir yaklaşımla, neoliberalizm ile birlikte, kapitalist 

sistemin sürdürülmesinde ceza sisteminin ve hapishanelerin temel kurumlar haline 

geldiğini belirtmektedir. Bir tarafta vasıfsız ve sosyal güvenceden yoksun emeğin 

disiplini ve genel olarak esnek emek piyasasının disipline edilmesi gerekliği ile diğer 

taraftan piyasası işleyişinin dışına çıkanların disipline edilmesi gerekliliği, “piyasanın 

görünmez eli ve devletin demir yumruğu”nu birleşmektedir (Wacquant, 2001; 404). 

Refah devleti yoksul kesimleri, sosyal güvenlik ağının içine alarak yaşamlarını 

sürdürmelerini sağlarken, çalışan kesimlere de önemli bir takım kazanımlar 

sağlamaktaydı ve bu çerçeve de hem yoksul kesimler hem de çalışanlar bir tehdit 

olarak algılanmamaktadır. Emek piyasası istikrarlı bir yapıya sahipken ve işsizlik 

sınırlı bir durum iken, suç olgusu doğal değil olumsal ve refah politikaları ile ortadan 

kaldırılabilir bir olgu olarak görülmekteydi (De Giorgi, 2006; 39). Fakat neoliberal 

“ceza devleti”, yoksul ve çalışan kesimleri bir “asayiş” sorunu olarak ele alarak, hem 

çalışanları disipline etmeyi hem de yoksulluğu kriminalize etmeyi amaçlamaktadır 

Bu bağlamda, neoliberalizm ile birlikte “refah devleti”nden “ceza devleti”ne bir 

geçiş söz konusudur (Wacquant, 2001):     

“… Neoliberal ideolojinin ‘serbest piyasa’ önermesinin hızla yayıldığı tüm 
ülkelerde, parmaklıklar arkasına gönderilen insanların sayısında çarpıcı bir artış 
olduğunu gözlemliyoruz. Bu durumu, yaygın işsizlik, belirsiz ücretlerle çalışma 
baskısının ve daralan sosyal güvenliğin yarattığı düzensizliğe devletin polis ve 
ceza kurumlarına yaslanarak çözme çabası yaratmaktadır” (Wacquant, 2001; 
404).  

Bu bağlamda Wacquant, gelişmiş ülkelerde neoliberalizmin “serbest piyasa”yı ve 

“bireysel sorumluluğu” kutsayışıyla, suç olgusuna karşı cezalandırıcı ve önleyici 

tedbirlerin yükselişinin el ele yürüdüğünü ve tüm ülkelerdeki uygulamaların altı 

özelliği paylaştığını belirtmektedir. Birincisi, bu politikalar dizisi, refah devleti 

dönemindeki “hoşgörülü dönem”e son vererek, suça karşı doğrudan eyleme 

geçmektedir. Kentsel huzuru bozan eylemler ve “kaba davranışlar”, nedenleri 

bütünüyle göz ardı edilerek, cezalandırılmaya tabi tutulmaktadır. İkincisi, güvenliğin 

sağlanmasına ilişkin olarak bürokratik mekanizmaların ve teknolojilerin –kameralar 
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vb.- kullanım alanının genişlemesidir. Üçüncüsü, “güvensizlik” ve “güvenli kent” 

söylemlerinin geniş bir alanda, medyada, politikacıların seçim vaatlerinde ve 

güvenlik uzmanlarının dilinde, yerleşik bir konuma sahip olmasıdır. Dördüncüsü, 

“suça karşı savaş” söylemi çerçevesinde, neoliberalizmin, işçi sınıfı içinde ve 

çevresinde kendisine yer bulamamış gençleri, işsizleri, evsizleri, dilencileri, madde 

bağımlılarını ve göçmenleri potansiyel suçlu18 olarak damgalaması ve bu kategoriler 

içinde yer alanların zapt-u rapt altına almayı amaçlamasıdır. Beşincisi, suç işleyen 

kişilerin “rehabilititasyon”unu hedefleyen felsefesinin yerini hapishaneler yoluyla 

suç arzının yönetilmesini amaçlayan bir yaklaşımın almasıdır. Sonuncu ise, polis 

gücünün genişletilmesi ve ağırlaştırılan yasal uygulamalardır (Wacquant, 2009; 1-3).  

Harcourt, güvenlik meselesinin yalnızca neoliberalizm temel meselelerinden biri 

olmadığını, izleri Adam Smith’e kadar giden, mülk sahiplerinin güvenliğinin 

sağlanmasını vurgulayan ve güvenlik ile cezalandırmayı ekonomi-politik yaklaşımın 

bir parçası olarak ele alan bir yaklaşımın liberal gelenek içinde yer aldığını 

belirtmektedir (Harcourt, 2010; 81-82). Fakat neoliberalizmin ayırt edici bir özelliği 

söz konusudur. Foucault’a göre, neoliberal cezalandırma bireyi bir takım reformlara 

tabi tutmayı ve iyileştirmeyi değil, geniş cezaevi nüfusunun kontrol edilebilmesini ve 

yönetilebilmesini amaçlar (Akt. Harcourt, 2010; 79). Refah devleti döneminde, 

sosyal güvensizliğin ve sınıf çatışmasının kontrolü sosyal politikalar yoluyla 

sağlanmaya çalışılırken, neoliberalizm döneminde cezalandırma, Wacquant'ın 

“güvencesizliğin neoliberal yönetimi” (Wacquant, 2009) olarak ifade ettiği gibi, 

genel olarak piyasanın ve özel olarak emek piyasasının işleyişinde önemli bir 

konuma sahip hale gelmektedir. Böylece cezalandırma, yoksulluğu, işsizliği ve suçu 

önleyen sosyal programların yerini almaktadır (Callo, 2004; 11). Bunun diğer bir 

anlamı, neoliberalizmin açısından önemli olan suçu yaratan toplumsal koşulların 

ortadan kaldırılması değil, suça iştirak edenlerin toplumun dışına çıkarılmasıdır. 

Yukarıda yoksulluk bağlamında belirtilenlere benzer biçimde, neoliberalizm için suç 

bağlamında da tek sorumlu, piyasanın sağladığı imkanları kullanamayan ve 

mülkiyete karşı suça iştirak eden, bireydir. Devlet, suça olan neden koşulları, gelir 

dağılımını daha adil yapmak vb. girişimler yoluyla, kaldırmak için değil, suçluyu 

cezalandırmak için piyasaya müdahale etmelidir.  

                                                             
18Dilts de, Wacquant ile benzer bir yaklaşımla, bu kategoriler altındaki bireylerin “suçtan evvel suçlu” 
olarak görüldüklerini belirtmektedir (Dilts, 2008; 77). 
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Bu bağlamda Foucault neoliberalizmin sosyal ve ekonomik süreçlerin nesnel tahlilini 

değil, bireysel davranış ve tercihleri ön plana aldığını belirtmektedir. Örneğin bir 

işçinin ücreti, basitçe işçinin geliri olarak ele alınır, emek-gücünü sattığı fiyat olarak 

değil. Ücret, işçi ile kapitalist arasındaki üretim ilişkisinin bir unsuru olmaktan 

ziyade, bireysel bir girişimci olan işçinin piyasa da elde ettiği fayda olarak ele alınır 

(Foucault, 2008; 223-225). Böylece ekonomi, bir sosyal ilişki olmaktan çıkarılarak, 

“rasyonel” bireyler ile bireylerin amaçlarına uygun araçların buluşma noktası olarak, 

piyasaya indirgenir ve bireyler piyasaya, toplumsal ve ekonomik durumları ne olursa 

olsun, “girişimci” olarak katılırlar. Bu çerçevede Foucault, neoliberalizmin insanları 

yalnızca homo oeconomicus olarak gördüğünü belirtir (Foucault, 2008; 225). Homo 

oeconomicus, yalnızca değişim ilişkisinin bir ucunda yer alan kişi değildir, kendisi 

başlı başına bir girişimcidir;  kendisinin sermayesi, üreticisi ve gelir kaynağıdır 

(Foucault, 2008; 225).  

Homo oeconumicus yaklaşımı insanı tamamıyla ekonomik bir ekonomik varlığına 

indirgerken, ekonomik olmayan unsurları da fayda ya da diğer bir deyişle kar-zarar 

analizinin bir parçası haline getirmektedir. Bu yaklaşımı açıklamak için, 

neoliberalizmin hakimiyetini kurmasıyla birlikte ekonomi literatüründe ön plana 

çıkmış olan, başka bir kavrama, “beşeri sermaye” kavramına başvurmak 

gerekmektedir.  Ben Fine (1998; 61), kavramın esas itibariyle emek piyasasındaki 

işçiler arasındaki ücret farklılıklarını, ekonometrik modellemeler yoluyla, açıklamak 

üzere kullanıldığını belirtmektedir. Yani bir işçinin geliri, onun biriktirmiş olduğu 

“beşeri sermaye” ile ilişkilendirilir. Bu çerçevede eğitim, tecrübe vb., piyasadan 

sağlanabilecek en fazla faydayı elde etmeyi sağlayacak, sermaye bileşenleri olarak 

tanımlanır (Fine, 1998; 58). Yani, yukarıda belirtilenlere benzer biçimde, ücret 

sosyal bir ilişkinin ifadesi olarak değil, bireyin kendisine yapmış olduğu yatırımın 

karşılığı olarak ele alınmaktadır.  Foucault ise “beşeri sermaye” kavramının iki 

anlama geldiğini belirtmektedir. Birincisi, ekonomik analizin, daha önce 

keşfedilmemiş alanlara doğru kendini yaymasıdır. İkincisi ise, daha önce ekonomik-

olmayan olarak değerlendirilen alanların, ekonomik analizin içine hapsedilmesidir 

(Foucault, 2008; 219)19. “Beşeri sermaye” bakış açısından, örneğin bir çocuğun 

ailesinden devraldığı genetik kodlar ya da büyüme döneminde annesi ile arasındaki 

ilişki, çocuğa gösterilen şevkat ya da çocuğun iyi eğitim alması,  sermaye olarak 

                                                             
19“Sosyal sermaye” bağlamında benzer bir yaklaşım için Bkz. Fine (2011) 
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nitelendirilir (Foucault, 2008; 229; Becker, 1993; 21-23). “Beşeri sermaye 

yaklaşımının öncülerinden Garry Becker, insan doğasına, davranışlarına ve 

insanların tüm faaliyetlerine yönelik ekonomik yaklaşımını şu şekilde ifade 

etmektedir: 
“Ekonomik yaklaşım... bireylerin, süreç içersinde hızla değişmeyen, temel 
tercihlerinin itkisiyle faydalarını çoğaltmayı amaçladıklarını ve bireylerin 
davranışlarının açık ya da kapalı biçimde piyasalar tarafından kordine edildiğini 
varsayar... Ekonomik yaklaşım maddi ihtiyaçlar, istekler ya da piyasa işlemleri 
ile sınırlandırılmaz ve kavramsal olarak başlıca ya da ikincil öneme sahip 
kararlar ya da “duygusal” olanlar ile diğer kararlar arasında ayrım yapmaz. 
Aslında, ekonomik yaklaşım tüm insan davranışlarına -tüm karar biçimlerine ve 
kariyerleri peşinde giden tüm bireylere-  uygulanabilecek bir çerçeve sağlar.” 
(Akt. Bourdieu, 2005; 209)    

Bourdieu, Foucault ile benzer biçimde, bu yaklaşımın ekonominin kendisini hayatın 

tüm alanlarına doğru genişlettiğini ve herşeyin çıkarını maksimize etmek isteyen 

bireyin gözünden algılandığını belirtmektedir. Ancak bu bireyin şeyleri ekonomi 

gözlüğü ile görmesi yalnızca, Becker'in ifadesinde görüldüğü gibi, piyasadaki, 

refahını arttıracak, mallara ve hizmetlere ulaşması yani tüketimi ile sınırlı değildir, 

bilakis bu birey tüm varlığıyla kendisini ekonomi çerçevesinden algılar. Ekonomik-

olan ve olmayan alanların ayrımı ortadan kalkar. Yani piyasadaki refah, ekonomik 

olmayan alanları destekleyici bir niteliğe sahip değildir. Ekonomi başlığa altında her 

iki alan, ekonomik-olan ve ekonomik-olmayan, birbirine geçmektedir (Bourdieu, 

2005; 209).   

Hem homo economicus hem de “beşeri sermaye”, neoliberalizm suça bakışında 

önemli bir yer işgal etmektedir. Neoliberalizme göre, suçlu bir eyleme yatırım yapan, 

bunun karşılığında fayda bekleyen ve yatırımını kaybetme riskini göze alan kişidir 

(Foucault, 2004; 253). Foucault bu tanımı, Garry Becker’ın suç tanımından yola 

çıkarak yapmaktadır. Becker’e göre suç, bireyin bir cezaya çarptırılma riskini göze 

almasıdır (Akt. Foucault, 2004; 251). Suçlu ise legal işlere göre yasa dışı işlerden 

daha fazla fayda elde edebileceğini düşünen ve bunun karşılığında hapsedilme ya da 

ağır bir ceza alma riskini üstlenen kimsedir (Becker, 1992; 42). Suç bir ekonomik 

yatırım, suçlu da bu yatırımı yapan rasyonel girişimcidir. Ehrlich(1974) de, Becker’e 

benzer bir çerçeveden hareket etmektedir. Ehrlich, kriminoloji biliminde hakim olan 

anlayışın, suç işleyen kişiyi, suça sebebiyet veren sosyal ve ekonomik nedenler ile 

birlikte ele aldığını belirterek, bu yaklaşıma alternatif bir yaklaşım sunmaktadır. 

Ehrlich’e göre, suçlu legal ve illegal gelir fırsatları arasında bir karşılaştırma yaparak, 

illegal faaliyetlerin daha fazla fayda getireceğini düşünen ve bu faaliyetleri tercih 
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eden kişidir (Ehrlich,1974; 69). Suça iştirak eden kişi, tercih yapmak konusunda 

legal faaliyetler içinde yer alan bireyler kadar özgürdür, diğer bir ifadeyle, legal 

faaliyetlerde bulunanlar nasıl kendi planları ve isteklerine göre davranıyorsa, suç 

işleyen kişilerde aynı şekilde hareket etmektedir (Ehrlich, 1974; 70-71). Bu 

yaklaşımdan yola çıkan Ehrlich, ekonometrik modeller yoluyla, suç olgusunu 

matematiksel bir çerçevede kar-zarar hesabı yaparak ele almaktadır. Eğitim ve suç 

arasındaki ilişkiyi, “beşeri sermaye” yaklaşımı çerçevesinde, inceleyen makalesinde 

Lochner ise, genç insanların eğitim almak yerine suça karışmalarını bireysel bir 

tercih olarak sunarken, yoksul gençlerin suç işleme nedenini, suçun eğitime göre 

daha fazla fayda getireceğini düşünmelerine bağlamaktadır. Lochner, yoksul 

kesimlerden gençlerin eğitime yönderilmesinin aracı olarak ise sosyal politikaları 

önermemekte, bunun yerine cezalandırma sisteminin daha caydırıcı bir biçimde 

düzenlenmesinin bu gençleri eğitime yöneltebileceğini belirtmektedir (Lochner, 

2004; 4). Stigler(1974) de, suç olgusunu bir rasyonel bir girişim olarak 

değerlendirmekte ve suç tarzları arasında bir ayrıma gitmektedir. Stigler’e göre, suç 

olgusu, ortaya çıkardıkları sonuçlar bakımından, iki kategoriye ayrılabilir: 1. Üretici 

suçlar 2. Tüketici suçlar. İlk suç kategorisine hırsızlık, soygun vb. gelir getirecek 

suçlar girmektedir. İkincisine ise, bir kişinin ilgisini çekmek istediği karşı cinsi 

etkilemek ya da bu konuda bir rakibi varsa onu alt etmek için arabayla aşırı hız 

yapması gibi, bireysel tatmine dayanan suçlar girmektedir (Stigler, 1974; 59). İlk 

kategori de yer alan suçlar bağlamında, Stigler, Ehrlich ile paralel olarak, legal 

faaliyetler içinde yer almak ile illegal faaliyetler içinde yer alma konusunda 

bireylerin motivasyonları arasında bir fark olmadığını, her ikisinde de gelir ya da 

fayda elde etmenin temel amaç olduğunu belirtmektedir (Stigler, 1974; 59). Bu 

yaklaşımların tümünde görüldüğü gibi, suçu yaratan sosyal ve ekonomik nedenler 

göz ardı edilerek, suç bireysel bir tercihe indirgenmekte ve yukarıda belirtildiği gibi, 

suç bir yatırım, suçlu ise bir girişimci olarak ele alınmaktadır. 

Dilts, söz konusu yaklaşımlar bağlamında, piyasada rasyonel bir girişimci olan, homo 

oeconomicus’un kriminal bir kategori haline geldiğini belirtmektedir. Bu çerçevede 

suçlulara, yasa dışı göçmenlere ve diğer illegal faaliyetlere katılan bireylere hem 

cezalandırılmayı hak eden rasyonel aktörler hem de göreceli olarak değişmeyen bir 

insan türü olarak davranılır (Dilts, 2008; 78). Bu çerçevede, Foucault ceza sisteminin 

yerine getirdiği işlevi şu şekilde ifade etmektedir: 
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“[Neoliberal-Ö.P] ceza sistemi artık suç gerçeğinin ve suçlunun tümüyle ortadan 
kaldırılması ile ilgilenmez. Aktörlerin bir fayda elde etmeyi beklediği ve 
yalnızca ekonomik kayıp riskini değil, cezalandırma sistemi tarafından 
uygulanacak ceza riskini de içinde barındıran, özel bir riski bünyesinde taşıyan 
davranışla ya da davranışlar dizisiyle ilgilenir. Ceza sistemi suçlularla değil, 
fakat bu tip eylemleri üretenler ile başa çıkmaya çalışır. Diğer bir deyişle, ceza 
sistemi suç arzına karşılık vermek zorundadır.” (Foucault, 2008; 253).     

Foucault’un, suçlu yerine suçu üreten kişilerle ceza yasalarının mücadele ettiğini 

söylemesinin nedeni, neoliberalizmin suçluları piyasaya suç arz eden kişiler olarak 

gördüğünü vurgulamaktır. Bu kişiler, piyasanın işleyişine zarar verecek negatif 

dışsallıklar üretmektedirler ve devlet nasıl ki piyasadaki aktörlerin yarattığı 

dışsallıkları vergilendirme yoluyla bir kontrole tabi tutuyorsa, cezalandırma da aynı 

biçimde suç üretenlerin yarattığı olumsuzlukların bedelinin tahsil edecektir (Dilts, 

2008; 84).  

Neoliberalizmin bakış açısında, yukarıda Wacquant’ın saymış olduğu kategorilere 

dahil olanların, piyasanın sağladığı meşru araçları kullanmalarını sağlayacak, yeterli 

“beşeri sermaye” biriktiremedikleri için suça iştirak etme potansiyeli taşıyan homo 

oeconomicus’lar oldukları söylenebilir. Suça iştirak ettikleri durumda da, söz konusu 

kategoriler içersinde yer alanlar, birtakım nesnel koşulların sonucunda değil, fakat 

bireysel tercihlerinin sonucu olarak suça “yatırım” yapmış olan rasyonel girişimciler 

olarak değerlendirilecek ve diğer bireylerin can ve mal güvenliğine yönelik kasıtlı 

eylemleri bu çerçevede cezalandırılacaktır.   

Bu çerçevede, neoliberalizmin güvenlik kavramı bağlamında, ve yukarıda 

tanımladığımız içerikten farklı olarak, bir negatif özgürlük tanımı ortaya koyduğu 

söylenebilir. Neoliberalizm, suç işleyen kişileri, piyasada legal yollarla faydaları 

peşinde giden bireylerle aynı biçimde değerlendirerek, girişimlerinin risklerini 

üstlenme ehliyetine sahip rasyonel girişimciler olarak tanımlamaktadır. Rasyonel 

olarak, yani diğer bireylerin iradelerinin etkisinden bağımsız ve kendi aklını 

kullanarak hareket etme aynı zamanda özgür olarak hareket etmek anlamına da 

gelmektedir. Bu nedenle, neoliberalizmin bakış açısından suç işleyen kişilerin, suç 

işleme konusunda özgür olduklarını söylemek mümkündür. Suça teşebbüs edenler, 

aldıkları riskin bedelini ödemek karşılığında, “yatırım” yapmakta ve bu yatırımlarına 

uygun faaliyetlerde bulunma konusunda özgür olarak tanımlanmaktadır. Fakat bu 

özgürlük negatif ya da diğer bir ifadeyle, olumsuz bir nitelik taşımaktadır çünkü 

rekabete ve bireylerin “negatif özgürlük”lerine zarar vermektedir. Bu nedenle, legal 

yollarla piyasada fayda arayan bireylerinkinden farklı olarak, illegal yollardan fayda 
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elde etmek isteyen rasyonel girişimcilerin negatif özgürlükleri sınırlandırılmalı ve 

cezalandırılmalıdır.  

Hapishane tam da bu cezalandırmanın mekansal alanını oluşturmaktadır. Yukarıda 

Hayek’in, şayet piyasaya müdahale edilmesi kaçınılmaz ise, “piyasa düzeni dışında 

ve rekabet düzeni bozulmadan gerçekleştirilmelidir” dediği belirtilmişti. 

Neoliberalizmde hapishane, bu piyasa ve rekabet düzeninin dışını oluşturmaktadır. 

Fakat, neoliberalizmde piyasanın “içi”, rekabet ortamı, ile piyasanın “dışı”, 

hapishane, birbirine piyasanın işleyişi bağlamında sıkı sıkıya bağlıdır. Bu bağlamda, 

neoliberal dönemde, hapishanelerin, bir piyasa işleyişinin önemli bir bileşeni haline 

geldiğini söylemek mümkündür. Bu çerçevede, Wacquant’ın tabiriyle ifade edilirse, 

neoliberal dönem ile birlikte, piyasanın görünmez elinin bireylerin elinden 

tutamadığı noktada devletin demir yumruğu devreye girmektedir. 

3.2 Mahkum Emeğinin Neoliberal Dönem İçersinde Emek Biçimleri İçersinde 
Konumlandırılması 

3.2.1. Özgür Olmayan Emek ve Kapitalizm İlişkisi 

Kapitalist üretim ilişkisi temel olarak kapitalist ile işçi arasındaki, iki tarafından 

özgür iradesinden doğan sözleşmeye dayalı, ücretli emek ilişkisi üzerinden 

tanımlanmaktadır. Kapitalizm, kapitalizm-öncesi emek biçimlerini ortadan 

kaldırarak, bu emek biçimleri altında üretim yapan insanları ücretli emekçiye 

dönüştürmektedir. Buradaki dönüşümün iki temel parametresi söz konusudur: 

birincisi, insanların ekonomi-dışı zor aygıtlarıyla sömürülmesinin yerini bütünüyle 

ekonomik zora bırakmasıdır. İkincisi ise, birincisiyle bağlantılı olarak, üreticilerin 

üretim araçların soyutlanması ile yaşamlarını sürdürmesi için ellerinde kalan tek 

meta olan emek-güçlerini, üretim araçlarının sahiplerine, yani kapitalistlere, satmaya 

zorlanmaları ve ekonomik zora tabi hale gelmeleridir. Marx, bu süreci şu şekilde ifa 

etmektedir: 
“Kapitalist sistem, emekçilerin, emeklerini gerçekleştirebilecekleri araçlar 
üzerinde her türlü mülkiyet hakkından tamamen ayrılmış ve kopmuş olmalarını 
öngörür. Kapitalist üretim, ayakları üzerinde doğrulur doğrulmaz, yalnız bu 
ayrılığı sürdürmekle kalmaz, bunu gitgide artan boyutta yeniden üretir de. Bu 
nedenle, kapitalist sistemin yolun açan süreç, emekçinin elinden üretim 
araçlarının sahipliğini alan süreçten başkası olamaz;  bu süreç, bir yandan 
toplumsal geçim araçlarını sermayeye dönüştürür, öte yandan, doğrudan 
üreticileri ücretli emekçilere dönüştürür.” (Marx, [1867] 2000; 679). 
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Marx bu sürecin, emekçileri mülkiyet soyutlamak ile birlikte, aynı zamanda 

emekçileri serf, köle ya da bağımlı olmaktan çıkaran ve özgür emekçiyi yaratan bir 

süreç olarak tanımlamaktadır: 
“Doğrudan üretici, emekçi, toprağa bağlı bulunmaktan, bir başkasına köle, serf 
ya da bağımlı olmaktan çıktıktan sonra, kendisi üzerinde tasarrufta bulunabilir. 
Metaını, satabileceği bir pazarın bulunduğu her yere götürebilen özgür bir emek-
gücü satıcısı haline gelebilmesi için ayrıca, lonca düzeninden, bunların çıraklar 
ve kalfalar için koyduğu kurallardan, çalışma yönetmeliklerinin 
kısıtlamalarından da kurtulması gerekiyordu.” (Marx, [1867] 2000; 679). 

 
Marx, tüm bu süreci “ilkel birikim” (primitive accumulation) olarak tanımlamaktadır. 

Marx kapitalizmin şafağı olan bu sürecin insanlık tarihine, doğrudan üreticilerin 

topraktan uzaklaştırılması için kullanılan şiddet dolayısıyla, “kandan ve ateşten 

harflerle” yazılacağını söylemektedir (Marx, [1867] 2000; 679). Kapitalizm öncesine 

ait özgü bir süreç olarak “ilkel birikim” dönemi özgür emekçiyi ortaya 

çıkarmaktadır. Bu süreçten sonra, yani kapitalizm kendi ayakları üzerinde durmaya 

başladıktan sonra ise “ilkel birikim” dönemine ait hem zor araçları hem de emek 

biçimleri yerlerini kapitalizme özgü olanlara bırakmaktadırlar. Bu anlamda, Marx 

için kapitalizm özgür-olmayan emeğin yerini bütünüyle özgür-emeğin alacağı bir 

üretim ilişkisidir. 

Liberal akım içersinde ise, özgür olmayan emek kapitalizm öncesine ait ve verimsiz 

olarak görülmektedir. Örneğin, Adam Smith, Ulusların Zenginliği’nde ücretli 

emekçinin kendi çıkarını maksimize etmek, diğer bir deyişle daha fazla ücret almak, 

için bir köleye göre daha fazla ve verimli çalışacağını belirtmektedir. Aynı zamanda, 

ücretli emek istihdam ederek, sermaye sahibi olanlar, köle çalıştırmanın getirdiği 

yüklerden, kölenin tekrar çalışabilmek için yeniden kendisini üretmesini sağlayacak 

yiyecek, barınma vb. tedarik edilmesinden, kurtulabilecektir. Bu çerçevede, Adam 

Smith, özgür emekçilerden tarafından yapılan işlerin maliyetinin, köleler tarafından 

yapılanlara göre daha ucuz olduğunu söylemektedir (Smith, [1776] 2007; 51). Smith, 

köle emeğinin verimsizliğinin, kapitalizm öncesi, tüm çağların ve ulusların 

deneyimini tarafından kanıtlandığını öne sürerken, bunun temelinde yatan nedenin 

kölelerin çalışırken kendilerine adına bir çıkara sahip olmamalarına bağlamaktadır. 

Bu bağlamda kölenin tek çıkarı daha fazla yemek ve olabildiğince az çalışmaktır. 

Smith’e göre, bu durum, köle çalıştırılmasını tarihin gördüğü en maliyetli istihdam 

biçimi yapmaktadır (Smith, [1776] 2007; 252). Smith, köle emeği ile özgür emeği 

üretkenlik ve yaratıcılık bağlamında şu şekilde karşılaştırmaktadır: 
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“Aslında kölelerin yaratıcı olduğu nadiren görülür;  ve üretim araçları ya da 
çalışmanın düzenlemesi ve paylaşılması bağlamında, çalışmayı kolaylaştıran ve 
kısaltan en önemli ilerlemeler özgür adamlar tarafından keşfedilmiştir. Şayet 
köle bu tip bir gelişmeye ön ayak olsa bile, köle sahibi, kölenin bu durumdan 
yararlanarak, tembellik yapmasına ve kendisinin pahasına olacak biçimde 
kölenin emek tasarrufuna gitmesine karşı uyanık olmak durumda olacaktır… 
Köleler tarafından yürütülen üretimde, özgür adamların üretimiyle elde 
edilebilecek aynı nitelikte bir iş için, çok daha fazla emek işe koşulur.” (Smith, 
[1776] 2007; 442). 
 

Smith, kitabında özgür olmayan emeğin üretimine dair örnekler vermekle birlikte, 

kölelerin ve serflerin, giderek artan bir sayıda, özgürlüğe kavuşmaya başladıklarını, 

diğer bir ifade ile, özgür emekçiler haline geldiklerini belirtmektedir (Smith, [1776] 

2007; 258). Bu çerçevede, Smith’in, özgür olmayan emeğin kapitalizm ile uyumsuz 

olduğunu düşündüğünü söylemek mümkündür. 

Benzer bir argümanı, Max Weber’de öne sürmektedir. Weber, özgür emeği, her iki 

tarafında, emeği satın alanın ve satanın, resmi bir sözleşme ilişkisine tabi olduğu, bir 

emek biçimi olarak tanımlamaktadır. Weber göre özgür olmayan emek ise, bir 

kişinin diğerinin emeği üzerinde doğrudan, yani bir sözleşme ilişkisi olmadan –

kölelik ve serflik-, mülk sahibi olmasıdır (Miles,1987; 1). Weber’e göre, özgür 

olmayan emek irrasyonel, pahalı, ekonomik olarak verimsiz ve modern sermaye 

birikimi ile uyumsuz bir niteliğe sahiptir ve bir kere, verimli bir emek biçimi olarak, 

özgür emek ortaya çıktığında özgür olmayan emek geri gelemeyecek şekilde ortadan 

kalkar. Yani Weber açısından kapitalizm ile özgür emeğin alanının genişlemesi 

arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur (Miles, 1987; 2-3). Weber, sermaye 

açısından, özgür emeğin avantajlarını, Adam Smith ile bezer bir biçimde, yatırım 

risklerinin azalması, emeğin yeniden üretiminin emekçinin kendi sorumluluğu altına 

girmesi ve uygun işçilerin iş alınması uygun olmayanların ise kovulması konusunda 

sermaye sahibinin elinin rahatlaması olarak saymaktadır. Emekçi ise, özgür olarak, 

piyasada, kendi çıkarını maksimize edecek şekilde kapitalist üretim ilişkileri 

içerisinde kendine yer arayabilecektir (Brass, 2009; 747-748). 

Burada kısaca ortaya koymaya çalıştığımız üç yaklaşımında, elbette Marx ile Adam 

Smith ve Weber arasında ciddi farklar20 bulunmakla birlikte, özgür olmayan emek ile 

                                                             
20Marx’ın, feodalizmden kapitalizme geçiş bağlamında, aslında bir zor biçiminden diğer bir zor 
biçimine geçişi vurguladığını söylemek mümkündür. Feodal üretim biçiminde zor kullanımı ekonomi-
dışı – makam, yasal haklar, askeri güç vb.- araçlar ile gerçekleştirilirken, kapitalizmde ekonomik zor 
hakim olmaktadır. Bkz. Wood (2003). Bu noktada, Marx, Weber ve Smith’ten ciddi bir biçimde 
farklılaşmaktadır. Çünkü diğer iki düşünür, özgür olmayan emekten özgür emeğe geçişi, yalnızca 
bireysel özgürlük ve medenileşme çerçevesinde ele almaktadırlar.  
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özgür emek arasında sıfır toplamlı bir oyun olduğu noktasında uzlaşmaktadır. Özgür 

emeğin gelişimi, özgür olmayan emeğin aleyhine bir süreç olarak ele alınmaktadır.  

Stanziani, son yirmi yıl içersinde bu doğrusal algılayışa karşı, iktisat tarihçileri 

arasından bir karşı çıkış olduğunu söylemektedir (Stanziani, 2009; 351). Kapitalizm 

içersinde özgür olmayan emek, özgür emek lehine ortadan kalkmamakta fakat farklı 

biçimlerde kapitalist üretim ilişkisine eklemlenmektedir. Buradaki temel argümanlar;  

uygun koşullar söz konusu olduğunda, sermaye sahibi kesimin, özgür emeğin 

yanında özgür olmayan emeği de kullanabileceği, özgür olmayan emeğinde özgür 

emek kadar verimli olabileceği ve özgür olmayan emeğe özgü olarak tasavvur edilen 

zor biçimlerinin pekala “özgür” olarak tanımlanan emek üzerinde de 

uygulanabileceğidir. Ayrıca ekonomi-dışı zor, doğrudan, bu zorun uygulandığı 

emekçileri verimsiz yapmadığı söylenmektedir. 

Bu karşı çıkışın temelinde tarihsel bir analiz yatmaktadır. Bu analize göre, on 

dokuzuncu yüzyılın, sonuna değilse de, ortalarına kadar, ücretli emek, bugün 

anlaşıldığı biçimiyle var olmamaktadır ve bünyesinde senetle bağlayıcı, borçla 

bağlayıcı ve diğer özgür olmayan emek biçimlerini barındırmaktadır. Köleliğin resmi 

olarak ortadan kaldırılışı ise, zora dayalı emeğin (forced labor) ortadan kalmasına 

değil, farklı biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur ve bu biçimlerin tümü, 

yasal olarak, “özgür emek” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede kapitalizmde esas 

itibariyle özgür olan ile özgür olmayan emek arasındaki sınır katı değil esnektir yani 

akışkan bir niteliğe sahiptir (Stanziani, 2009; 353). Avrupa’da ve Amerika’da zora 

dayalı emek biçimleri on dokuzuncu yüzyılda ortadan kalmaz ve yirminci yüzyılda 

da varlığını sürdürürken, zora dayalı emek dünyanın diğer bölgelerinde bir artış 

göstermiştir (Stanziani, 2009,358). 

Bu çerçevede, Steinfield, keskin biçimde özgür ve özgür olmayan emek arasında 

ayrım yapan kavrayışın, tarihsel süreç ile üst üste oturmadığını belirtmektedir. Bu 

ayrım, kapitalizmde maddi olmayan (non-pecuniary) zor biçimlerini bir sapma 

olarak ele almaktadır. Kapitalist ile işçi arasındaki sözleşme ise, işçinin istediği 

zaman vazgeçebileceği bir ilişki olarak tanımlanmaktadır. Fakat Steinfield, genel 

olarak kapitalizm öncesine ait olarak sınıflandırılan zor biçimlerinin, kapitalist 

üretim ilişkisi içersinde, “özgür” olarak tanımlanan, sözleşme ilişkisine dayalı, emek 

üzerinde de uygulandığını ifade etmektedir. Örneğin, on dokuzuncu yüzyılda yasalar, 

sermaye sahibine sözleşmeyi ihlal etmekten dolayı herhangi bir ceza ön görmezken, 

sözleşmeyi ihlal eden işçiyi hapis cezasına çarptırmaktadır. Bu bağlamda iş 
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sözleşmesi, işçi açısından istediği zaman taraf olmaktan vazgeçebileceği bir ilişki 

değildir (Steinfield, 2001; 5)21. On dokuzuncu yüzyılda aynı durum Amerika’daki 

işçiler içinde geçerlidir, işçiler sözleşmenin ihlaline ilişkin cezai yasal 

düzenlemelerle çalıştırılmaktadır (Steinfield, 2001; 10). Steinfield, verimlilik 

konusunda da, özgür ve özgür olmayan emek konusunda keskin bir ayrım 

yapılamayacağını öne sürmektedir. Örneğin, iç savaş öncesinde, Güneyde tarımsal 

alanda çalıştırılan köleler, Kuzeyde tarımsal alanda çalışan işçilerden daha verimli 

çalışmaktadır. Ayrıca, köleler yalnızca tarımsal alanda değil, aynı zamanda kentsel 

alanda zanaat ve sanayi işlerinde de verimli biçimde çalıştırılmaktadır (Steinfield, 

2001; 6-7). 

Marcel Van Der Linden de, son yıllarda yapılan çalışmalar yoluyla, kapitalizm ile 

özgür olmayan emeğin birbirini dışlayan olgular olduğu yolundaki iddiaların 

sorgulandığını belirtmektedir (Van Der Linden, 2008; 16). Bu sorgulama içersinde 

yer alan Linden, özgür emeğe ya da özgür olmayan emeğe özgü olduğu öne sürülen 

niteliklerin bir diğeri içinde geçerli olabildiğini belirtmektedir. Örneğin, köleler 

ücretli olarak çalıştırılabilirken, işçiler ekonomi-dışı zora maruz kalabilmektedir 

(Van Der Linden, 2008; 23-25). Van Der Linden, Kölelerin ücretli çalıştırılmasına 

ilişkin olarak üç biçimi örnek vermektedir: 1. Köle sahibinin, köleleri bir başkasına 

ücretli olarak çalıştırması için kiralaması. Bu durumda, köle sahibi ücretin tamamına 

ya da bir kısmına el koyabilirken, köle kiralanma koşulları üzerine pazarlık 

edebilmektedir. 2. Köle sahibinin, kölenin daha fazla çalışmasını teşvik etmek için 

ekstra ödemeler yapması. 3. Bir kölenin isteyerek bir işveren ya da diğer bir köle için 

çalışması. İşçilerin, özgür olmayan emeğe özgü sayılan yöntemlerle çalıştırılmasına 

ilişkin olarak ise altı biçim söz konusudur: 1. Borç köleliği (debt bondage). Bu biçim 

İskoçya’daki kömür madenlerinden Latin Amerika’daki ve Asya’daki tarımsal 

alanlarda söz konusudur. 2. Borç köleliğine yakın bir biçim olan senete bağlı 

çalışma. Bu biçimin en iyi bilinen örnekleri, Güney Afrika, Latin Amerika ve 

Asya’nın bazı bölgelerinde Hindistanlıların, Endonezyalıların ve Çinlilerin 

                                                             
21“‘Özgür emek gücü’nün yaratılması işçileri görevlerine alıştırmak ve onları günün ve yılın tamamı 
boyunca çalışır halde tutmak üzere baskıcı yöntemleri gerektirdiği için, atölyelerdeki erken dönem 
yönetimi katı ve despotik biçimlere büründü” (Braverman, 2008; 89). Pollard, konu ile ilgili olarak 
şunları söylemektedir: “Memlekette, modern sanayinin, özellikle de tekstilde, büyük binalar içinde 
gerçekleştiriliyorsa, hapishaneler, çalışma evleri ve yetimhanelerle ilişkili olmadığı pek az bölge 
mevcuttu. Bu bağlantı, özellikle de yeni işlerin yalnızca özgür emeği istihdam ettiğini varsayan 
tarihçiler tarafından genellikle ihmal edilmektedir… Modern sanayi proletaryası, kendi rolüyle o 
kadar da çekim [gücü] ya da parasal ödül sayesinde değil, zorlama, güç ve korku sayesinde tanıştı.” 
(Akt. Braverman, 2008; 89)  
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çalıştırılmasıdır. 3. İşçinin hareketinin izin belgesi ile sınırlandırılması. Bu belge 

çalışmanın başlangıcında işverene teslim edilir ve ancak işveren işçinin yaptığı işin 

yeterli olduğuna kanaat getirdiğinde işçiye verilir ve bu belge olmadan işçi başka bir 

işveren tarafından kiralanamaz. 4. Fiziksel zor. Van Der Linden, bu biçime örnek 

olarak Japonya’da 1920’lerde tekstil alanında çalışan kadın işçilerin işverenleri 

tarafından, rakiplerinin işçileri elinden almasını önlemek için, koğuşlara 

kapatıldığını, bazen dört aya varan sürelerce üretim alanının dışına çıkmalarına izin 

verilmediğini söylemektedir. 5. İşçinin bir takım sosyal güvenlik uygulamaları ya da 

sosyal faydalar ile şirkete bağlanması. Örneğin, 1900 yılı civarında, Arjantin’de 

şirketler işçileri şirketlerine bağlamak için yardım fonları ve destek toplulukları 

oluşturmuştur. 6. İşçi ile işveren arasındaki sosyal ve ekonomik bağlar. İşçinin 

işveren ile aynı aileden olması ya da aynı dini cemaate üye olmaları vb. gibi. (Van 

Der Linden, 2008; 23-25). 

Tom Brass ise, kapitalist üretimde özgür olmayan emeğin, ileri üretim araçlarıyla 

çalışmak üzere istihdam edilmemesi için hiçbir özgün nedenin bulunmadığını 

söylemektedir (Brass, 2009; 750). Brass, bu durumu kapitalist üretim tarzının kendi 

yasalarından çıkarmaktadır. Kapitalizmin gelişim sürecinde daha fazla vasıflı emeğe 

ihtiyaç duyacağı varsayımı üzerinden hareket edenler, kapitalizmin üretim araçlarını 

sürekli geliştirirken, diğer taraftan emeği gittikçe vasıfsızlaştırdığını ve büyük ölçekli 

bir yedek işgücü, diğer bir deyişle “işsizler ordusu”, yarattığını göz ardı etmektedir. 

Emeğin vasıfsızlaşması22 ve yedek iş gücünün genişlemesi, işçileri ve toplumun 

proleterleşen kesimlerini, zora dayalı biçimde istihdama karşı korumasız 

bırakmaktadır (Brass, 2009; 749). Üretim araçlarının sürekli gelişimi, tersinden 

emeğin sürekli olarak vasıfsızlaştırılması, kapitalizmin bir yasası olduğu için, özgür 

olmayan emek, kapitalizm öncesine ya da “ilkel birikim” dönemine ait olmak bir 

yana, kapitalizmin ilk dönemlerine ilişkin bir olgu değil, aksine kapitalizmin 

olgunlaşmasının bir sonucudur (Brass, 2011; 33). 

Brass’ın, özgür olmayan emeği yaygın olarak kullanılmasının kapitalizmin 

olgunlaşmasına işaret ettiğini söylemesinin nedeni neoliberalizm ile birlikte küresel 

olarak özgür olmayan emeğin işe koşulmasının yaygın bir olgu haline geldiğini 

düşünmesinden kaynaklanmaktadır. Bu yaygınlaşmanın ortaya çıkışında iç piyasaya 

dayalı birikim modelinden, dış piyasalara dayalı birikim modeline geçişin etkisi söz 

                                                             
22Emeğin vasıfsızlaşması sürecinin ayrıntılı bir tahilili için Bkz. Braverman (2008) 
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konusudur. Keynesyen politikalar ile desteklenen, iç piyasaya dayalı birikim modeli, 

sermayenin işçilere iç piyasadaki talebi canlı tutacak bir ücret ödemesine ve işçinin, 

tüketim haricindeki harcamalarını -sağlık vb.- karşılayan bir sosyal güvenlik 

sistemiyle desteklenmesine dayanmaktadır. Buna karşılık, ihracata dayalı birikimin, 

iç piyasayı canlı tutmasına ihtiyacı söz konusu değildir, bu nedenle ihracata dayalı 

ekonomilerin küresel rekabette ayakta kalabilmesi için ücretleri ve sosyal güvenliği 

baskılaması gerekmektedir. Bu durum, özgür olmayan emeği sermaye açısından 

cazip hale getirmektedir (Brass, 2009; 754). Brass’a göre, yirmi birinci yüzyılda, 

emek rejimine bakılacaksa özgür olmayan emek göz ardı edilemeyecek kadar açık 

bir olgudur;  borç köleliği Latin Amerika ve Hindistan’da, borcunu ödemek için esir 

gibi çalışma (peonage), terleme atölyeleri (sweatshop) ve mahkum emeği 

Amerika’da, tarımda geçici çalışma Birleşik Krallık’ta, özgür olmayan emeğin 

sanayide istihdamı Pakistan ve Çin’de yaygın olan istihdam biçimleridir (Brass, 

2011, 23-24;  Brass, 2009; 743-744).  

Neoliberal dönemde zora dayalı çalıştırma biçimlerinin yaygınlaşmasının 

neoliberalizmin söylemin, pratiği ile arasındaki derin uçuruma işaret etmektedir. 

Söylem, ilerlemeye, geniş özgürlüklere ve serbestleşen piyasaların herkesin yararına 

olduğu vurgulanırken, pratikte çalışan koşulları kötüleştirilmekte ve zora dayalı 

çalışma biçimleri yaygınlaştırılmaktadır. Ayrıca, zora dayalı çalışma biçimleri 

yalnızca az gelişmiş ülkelere özgü, geri kalmışlıklarından ve tarımsal ekonomiye 

sahip olmalarına dayanan, bir olgu değildir, ileri sanayi teknolojileri kullanan merkez 

kapitalist ülkelerde de zora dayalı çalışma biçimleri yaygınlaşmaktadır. (Castellano-

Masias, 2009; 1-2). 

3.2.2 Neoliberalizm ve Özgür Olmayan Emek Olarak Mahkum Emeği 

Resmi kurumlarca hazırlanan belgeler ve raporlar, neoliberalizm ile birlikte, küresel 

olarak, özgür olmayan emeğin hem devletler hem de sermaye tarafından 

kullanımının günümüzde geçerli bir olgu olduğunu ortaya koymaktadır. Uluslararası 

Çalışma Örgütü (ILO)’nün 2001 yılında yayınladığı Stopping Forced Labor (Zora 

Dayalı Çalışmanın Durdurulması) başlıklı rapor, özgür olmayan emek biçimlerinin 

ciddi bir mesele olarak var olduğunu göstermektedir. Raporda, bugün var olan, zora 

dayalı çalışma biçimlerini sekiz başlık altında toplamaktadır: 
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TABLO 3.1: Özgür olmayan Emek Biçimleri ve Yaygın Oldukları ülkeler 

BİÇİM ÜLKELER 

Kölelik Kongo, Liberya, Moritanya, Sierra Leone, Sudan 

 

Tarımsal Alanda Borç Köleliği Benin, Bolivya, Brezilya, Fildişi Sahilleri, Dominik Cumhuriyeti, Guetemala, 

Haiti, Meksika, Paraguay, Peru, Togo 

Borç Bağımlılığına Dayalı Çalışma Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka  

İnsan Kaçakçılığı Arnavutluk, Macaristan, Nijerya, Belarus, Birleşik Krallık, Ukrayna, 

Yugoslavya, İsrail, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Romanya, 

Honduras, Bosna-Hersek, Brezilya, Çin, Kolombiya, Fildişi Sahilleri, Çek 

Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Fransa, Gana, Haiti, Kore 

Cumhuriyeti, Laos, Litvanya, Malezya, Moldovya, Burma, Hollanda, Nepal, 

Nijerya, Filipinler, Rusya, Tayland, Vietnam  

 Ev İçi İşlerde Zorla Çalıştırılma Benin, Fildişi Sahilleri, Fransa, Haiti, Orta Doğu Bölgesi 

Mahkumların Çalıştırılması Avustralya, Avusturya, Çin, Fildişi Sahilleri, Almanya, Yeni Zelanda, 

Madagaskar, Malezya, Amerika Birleşik Devletleri 

Kamusal işlerde Zorla Çalıştırma Kamboçya, Orta Afrika Cumhuriyetleri, Kenya, Burma, Sierra Leone, 

İsviçre, Tanzanya, Vietnam 

Askeri Çalışma Burma 

(Kaynak: ILO, Stopping Forced Labor, 2001) 

 

Küresel olarak, 2005 yılı itibariyle, tahminen 12.3 milyon insan zora dayalı çalışma 

biçimleri altında çalıştırılmaktadır. Bunların yüzde yirmisi devlet tarafından kamusal 

işlerde ve hem devlet hem de isyancı gruplar tarafından askeri anlamda zorla 

çalışmaya tabi tutulmaktadır. Geriye kalan yüzde seksen, 9.810.000 kişi, ise özel 

bireyler ve şirketler tarafından zorla çalıştırılmaktadır. Bunlardan 1.390.000 kişi seks 

ticaretinin nesnesi olurken, 7.810.000 kişi köle, borç kölesi, mahkum, ev içi işlerde 

hizmetçi olarak çalıştırılmaktadır. 610.000 kişi ise aynı anda farklı zorla çalıştırma 

biçimlerine tabi olarak çalıştırılmaktadır (ILO, 2005; 1-2)23.  

ILO’nun 2009 yılında yayınladığı The Cost of Coercion (Zorlamanın Maliyeti) 

başlıklı raporu zora dayalı çalıştırmanın yaygınlaşmasını, yukarıda görüşlerine yer 

verdiğimiz Tom Brass’ın yaklaşımına paralellilk içinde, şöyle ifade etmektedir: 
“İstihdam koşulları üzerinde ters bir etkisi bulunan ve zora dayalı çalıştırmaya 
yol açan rekabet ve maliyet baskısı, diğer iki eğilim tarafından 
desteklenmektedir;  göçmen işçilerin artan arzı ve formel ve informel istihdam 
arasındaki sınırın belirsizleşmesine neden olarak emek piyasaları üzerindeki 
kontrolün kaldırılması. Ayrıca, emek piyasalarının serbestleşmesi ve çalışma 
denetimlerinin azaltılmasına yönelik baskılar, devlet kontrolünün ötesinde 
çalışan kayıt dışı istihdama dayalı işletmelerin çoğalmasına yol açtı.” (ILO, 
2009; 2)  
 

                                                             
23 ILO, zorla çalıştırmanın büyük ölçüde kayıt dışı istihdama dayalı olması nedeniyle gerçek 
rakamların ortaya konulmasının güç olduğunu, bu nedenle verilen rakamların tahmine dayandığını ve 
gerçek rakamların daha fazla olabileceğini belirtmektedir (ILO, 2005).  
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ILO raporundan aktardığımız ifadeden iki sonuç çıkarmak mümkündür. Birincisi, 

sermaye kesiminin, rekabet baskısı altında, emek maliyetlerini azaltmak için “özgür” 

emek üzerinde “özgür olmayan” emeğe özgü olarak kabul edilen zor biçimlerini 

kullanmaya başladığı, ikincisi ise informel sektörün genişlemesi ile özgür olmayan 

emeğin sermaye tarafından doğrudan iş koşulduğudur.  

ILO raporundan çıkarttığımız tabloda (TABLO 3.1) da görüldüğü gibi, yaygın hale 

gelen özgür olmayan emek ve zora dayalı çalışma biçimlerinden birisi de 

mahkumların çalıştırılmasıdır. Hem Brass hem de Castellano-Masias’ın vurguladığı 

zorla çalıştırmanın ileri teknolojinin kullanıldığı alanlarda uygulanması, mahkum 

emeği içinde geçerlidir. Mahkumlar fiber optik kablo, tekstil, araba parçası üretimi 

vb. bir çok alanda, ilerleyen bölümlerde gösterileceği gibi, şirketlerin hapishane 

yönetimleri imzaladıkları sözleşmeler çerçevesinde, çalıştırılmaktadır.  

Bu çerçevede mahkum emeğininin durumunu, aşağıda inceleyeceğimiz örneklerin 

belirgin özelliklerinden bir soyutlama yaparak, tanımlamaya çalışırsak;  öncelikle 

mahkum emeğinin enformel sektöre ait olduğu söylemek mümkün görünmemektedir. 

Çünkü, aşağıda da görüleceği gibi, sermaye mahkumları hapishaneler ile imzaladığı 

sözleşmeler yoluyla kiralamaktadır yani iş gücünün kullanılması konusunda resmi ve 

yasalarla düzenlenen bir ilişki söz konusudur. Mahkumlara ödenecek ücrette, her 

ülkede miktar açısından farklılıklar göstermekle ve yine her ülkede piyasa ücretlerin 

çok altında kalmakla birlikte, yasal olarak belirlenmektedir. Fakat mahkumlar 

emeklerini kiralama konusunda özgür değillerdir, hapishane yönetiminin imzalamış 

olduğu sözleşmeye tabidirler. Diğer bir taraftan da, mahkumların verilen işi 

yapmamaları, işi geciktirmeleri ya da işin yapılmasını engellemeleri cezai 

yaptırımları beraberinde getirmektedir ki, yukarı da aktarıldığı gibi, cezai yaptırım 

özgür olmayan emeğin en belirgin özelliğidir. Bu bağlamda, mahkum emeği, özgür 

emeğin bazı özellikleri (ücret, bazı örneklerde kısmi sosyal güvenlik24) ile özgür 

olmayan emeğin bazı (zor, cezai yaptırım) özelliklerini bir araya getirmektedir.  

Özel sektör ile mahkumların kiralanmasına ilişkin sözleşme yapan hapishanelerin de, 

bu durum dahilinde, taşeron firmalar ile benzer karaktere sahip olduğunu söylemek 

mümkün olabilir. Hapishaneler, mahkumları kiralamaları karşılığında, mahkumlara 

ödenen ücret haricinde de, sözleşme yapılan firmadan bir ödeme almaktadırlar. 

                                                             
24Örneğin Türkiye’de mahkumlar emeklilik sigortasından yararlanamamakla birlikte, çalıştıkları süre 
boyunca, analık, hastalık ve kaza sigortalarından faydalanabilmektedirler. Şayet mahkumlar emekli 
olmak isterler ise, bir BAĞ-KUR mükellefi gibi primlerini kendilerinin yatırmaları gerekmektedir. 



49 
 

Yapılan üretim, genel olarak, üretimin bütün evlerini değil, bir kısmını 

kapsamaktadır. Yani bir anlamda hapishane yönetimi bir alt-işveren olmaktadır. 

Emek süreci, genel olarak, hapishane yönetimi tarafından gerçekleştirilmekle 

birlikte, bazı örneklerde sözleşmenin imzalandığı firmanın görevlendirdiği yetkililer 

de denetimde görev almaktadır. 

Asatar Bair, mahkum emeğinin üretken olan köle emeği olarak değerlendirilmesi 

gerektiğini belirtmektedir (Bair, 2007a; 2-8;  2007b). Mahkum üretken bir emek sarf 

etmektedir, çünkü sermaye için artı-değer üretmektedir (Bair, 2007a; 8). Bu anlamda, 

özgür olan emekten bir farkı bulunmamaktadır. Bair, çalıştırılan mahkumun köle 

olarak tanımlanması için, kendisini kiralayanın iradesine tabi olmasının ve cezai 

yaptırımların gölgesinde çalışmasının yeterli olmadığı görüşündedir. Çünkü çalışma 

cezalandırılma tehdidi altında gerçekleşse de, mahkum, ailesine para göndermek, 

devletin mahkumların temel ihtiyaçları için hapishanelere aktardığı kaynağın 

azalması ve ya ortadan kaldırılması durumunda ihtiyaçlarını gidermek için vb. 

nedenler dolayısıyla çalışmaya istekli olabilir ve bu durum, hapishane yönetimini zor 

kullanımını ortadan kaldırmasına değil fakat hafifletmesine neden olabilir. Bu 

anlamda mahkum çalışmadığı için cezalandırılma ile gelir elde etme arasında 

sıkışmaktadır (Bair, 2007b; 35). Ayrıca klasik köle tanımı ile mahkum emeği 

arasında farklar bulunmaktadır. Önemli ayırımlardan bir tanesi, mahkumu kiralayan 

kişinin mahkumun kendisine değil, yalnızca emek-gücünün sahibi olabilmesidir. Bu 

anlamda, mahkum, onu kiralayanın mülkü değildir. Fakat, Bair yine de çalıştırılan 

mahkumun köle olarak kabul edilmesi gerektiğini çünkü, özgür emekten farklı 

olarak, kölenin kendisini yeniden üretmesinin koşulları tamamen efendi tarafından 

sağlanmaktadır ve bu durum mahkumlar içinde geçerlidir. Yeniden üretim koşulları 

tamamen, hapishane yönetiminin kontrolündedir. Ürünün tamamını feodal beye 

teslim etmeyen serflerden farklı olarak, kölenin kendi emeğinin ürününün tamamına 

efendi tarafından el koyulmaktadır, bu bağlamda da, özgür olmayan bir emek biçimi 

olarak, mahkum emeği kölelik kategorisine dahil edilebilmektedir (Bair, 2007b; 17). 

Başka bir konumlandırmayı ise, Van der Linden’in emeğin metalaşması üzerine 

verdiği tablo üzerinden yapmak mümkün olabilir:  
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TABLO 3.2: Emeğin Metalaşmasının Bazı Biçimleri 
 ÖZERK (Emek gücünün taşıyıcısı aynı 

zamanda sahibidir) 

BAĞIMLI (Emek gücünün taşıyıcısı, 

sahibi değildir) 

Taşıyıcı kendi emek gücünü satar -Özgür ücretli emek (Marx) 

-Ortakçılık 

-Kendisine çalışan zanaatkar 

-Ücretli köle emeği 

Taşıyıcı kendi emek gücünü satamaz Taşerona bağlı ücretli emek -Köle emeği 

-Ücretli çocuk emeği 

(Kaynak, Van Der Linden, Workers of the World, Cilt I, 2008, s. 20) 

Mahkumların emek güçlerini satamadıkları, bu anlamda yalnızca emek gücünün 

taşıyıcı olarak kaldıkları ve iradelerinin tamamıyla hapishane yönetiminin iradesine 

bağlı olduğu düşünülürse, buradaki en uygun kategori, köle emeği olmaktadır. Böyle 

bir sınıflandırma, Bair’in tanımıyla uyumlu olmaktadır. Fakat yukarıda belirtildiği, 

ve aşağıda görüleceği gibi, hapishaneler taşeron firmalar gibi, alt sözleşme yoluyla, 

mahkumları sermayeye kiralamaktadır. Özerk, taşerona bağlı, ücretli emekten farklı 

olarak, mahkumun, hapishanede kaldığı müddet boyunca, iş yerini, yani hapishaneyi, 

terk etme ihtimali bulunmamakta ve verilen işi yapmaması cezai yaptırımlara tabi 

tutulmaktadır. Eğer, “taşerona bağlı ücretli emek” alt kategorisi, “bağımlı” emek 

kategorisi altına taşınırsa, taşerona bağlı ücretli köle emeği kategorisi elde edilebilir.  

Aşağıda olgusal olarak işaret edilecek fakat burada şimdilik, ortaya koyulan 

kavramsallaştırmalar çerçevesinde şu söylenebilir ki;  özgür olamayan emeğin 

yaygınlaştığı neoliberal dönemde, sermaye için hapishaneler yeni birikim mekanları, 

mahkumlar ise, özgür olmayan emeğin bir biçimi olarak, ucuz iş gücü olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu çerçevede, yukarıda görüşlerine yer verdiğimiz Harcourt, Foucault 

ve Wacquant’ın sözünü ettiğinden daha ileri bir noktada hapishaneler piyasa 

eklemlenmektedir. Hapishaneler, piyasadaki başarısız rasyonel girişimcileri yalnızca 

emek piyasasından ötelemekle kalmamakta, ucuz köle iş gücü olarak yeniden emek 

piyasasına bağlamaktadır. Bu çerçevede hapishaneler, neoliberalizm ile birlikte, tam 

anlamıyla birer piyasa kurumuna doğru evrilmektedir. 

3.3. Neoliberal Dönüşüm İle Birlikte Küresel Olarak Mahkum Emeğinin 

Sermaye İçin Ucuz İşgücü Kaynağı Haline Gelişi  

1970’lerin ilk yılları ’29 krizinden sonra kapitalizmin içine girdiği ilk büyük krizin 

ortaya çıktığı dönemini temsil etmektedir. ’29 krizinden sonra uygulamaya koyulan 

Keynesyen politikalar, kapitalizmin yapısal bir unsuru olan krizi, dışsal faktörleri, 

devlet müdahalesi vb., devreye sokarak ortadan kaldırmayı amaçlıyordu. Ancak 
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Keynesyen politikalar krizin ortadan kaldırılmasını değil, belli bir süre sürdürülebilir 

olmasını sağlamış ve 1970’lerde kiriz bu sefer farklı bir biçimde yeniden ortaya 

çıkmıştır. Krizin kendini gösterme biçimi yüksek enflasyon ve işsizliktir. 1960’ların 

sonundan itibaren ABD’de ve Avrupa’da enflasyon ve işsizlik (stagnasyon, resesyon 

veya durgunluk denilen ekonomik büyümenin durması sonucu ortaya çıkan istihdam 

eksikliği) yükselmeye başlamıştır (Tonak, 2009; 33). Stagnasyon krizin kendini 

gösterme biçimi iken, pek çok yazar temelde yatan nedenin kar oranlarının 1960’lar 

ve ‘70’ler boyunca azalması olduğunu belirtmektedir (Shaikh ve Tonak, 1994;  

Dumenil ve Levy, 1993;  Bonefeld ve Holloway, 2007). 

’29 krizinde olduğu gibi bu dönemde de, sermaye birikiminin yeniden yapılanmasına 

ve krizi aşmasına ilişkin olarak hem ekonomik hem siyasal bağlamda bir takım 

dönüşümlerin gerçekleştirilmesi gündem maddesi haline gelmiştir. Ancak ’29 

kirizine çare olması için üretilen politikaların çözüm olmaması ve başka bir krize 

neden olması nedeniyle, yeni dönemin ekonomi politikası farklı bir biçimde 

şekillendirilmektedir. Yeni ekonomi politikalarını, (a) devletin küçülmesi –

özelleştirmeler, sosyal güvenlik sisteminin budanması vb.-, (b) finansal piyasalar 

üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması –Bretton Woods anlaşmasının ortadan 

kaldırılması- ve (c) emek piyasalarının esnekleştirilmesi –sendikaların pazarlık 

gücünün kırılması, ücretlerin baskılanması, güvencesiz ve düşük ücretlerle 

çalışmanın yaygınlaştırılması vb- olarak özetlemek mümkündür.   

Bu dönüşümlerin tümü sermaye ile çalışan sınıflar ve toplumun yoksul kesimleri 

arasındaki ilişkinin yeni bir çerçeve içinde kurulmasını ifade etmektedir. Bu yeni 

ilişki içersinde, hem çalışan sınıfların haklarının ve ücretlerinin budanarak emeğin 

maliyetlerinin azaltılması hem de yoksul kesimlerin devletin üzerinde, çalışmadan 

sosyal yardımlar vasıtasıyla yaşamını sürdüren bir “yük” olmaktan çıkartılarak, emek 

piyasasına ucuz iş-gücü olarak katılması öncelikli başlıklar olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu politikaların yanında, emek piyasasına ilişkin olarak izlenen genel politikanın 

önemli bir sonucu da yüksek işsizlik oranlarıdır. İşsizliğin yaygın olması, işsiz kalan 

kimselerin güvencesiz, sürekliliği olmayan bir biçimde ya da iş sürekli dahi olsa 

düşük ücretlerle çalışmaya razı olması bağlamında, neoliberalizmin esnek emek 

piyasası talebi açısından önemlidir.  

Sermaye ile çalışan sınıflar ve yoksul kesim arasındaki ilişkinin dönüşümünde 

hapishaneler önemli bir yer tutmaktadır. Keynesyen dönemde çalışan sınıflar –

yüksek ücretler ve sendikal örgütlülük ile birlikte- ve yoksul kesimler ciddi bir sosyal 
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güvenlik ağına bağlanmaktadır. Bu durumun hapishaneyi sistemin devamlılığını 

sağlaması açısından ikincil bir kurum haline getirdiği, yani sosyal güvenlik hem 

çalışan sınıfların hem de yoksul kesimlerin -19. Yüzyıldakine benzer biçimde- 

‘tehlike’ olarak görülmesinin önüne geçtiği söylenebilir. Ancak neoliberal dönem 

içinde hapishaneler dışarıdaki iş-gücünün disipline edilmesinde önemli bir yer 

tutmaya başlamaktadır. Mahkum emeği açısından ise bu dönemin belirgin özelliği, 

hapishanelerin bu dönemde bir bütün olarak dünyada piyasaya yönelik üretim yapan 

üretim mekanlarına dönüşmesidir. Yani mahkum emeği, sermayenin kullanımına 

açık bir hale gelmiştir ve böylece hapishaneler emek piyasasının bir parçası haline 

gelmektedir.  

Bu söylediklerimizi açmak için ilk olarak, genel bir çerçeve içinde neoliberal 

dönemde emek piyasasının genel niteliklerine bakmak gerekiyor. 1945 ve 1970 

yılları arasında hakim ekonomik ve sosyal paradigma olan Keynescilik toplam 

talebin arttırılmasını, ekonominin devamlılığının sağlanması noktasında, en önemli 

görev olarak önüne koymaktadır. Toplam talebi oluşturan en önemli kesim işçi sınıfı 

olduğu için, tam istihdamın sağlanması, devletlerin ekonomik ve sosyal politikaların 

temelini oluşturmaktadır. Tam istihdam politikası, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik 

ve işçilerin diğer haklarının genişletilmesi politikaları ile desteklenmektedir. Bu 

dönem ayrıca işçi sınıfının güçlü bir sendikal örgütlülüğe ve sendikalar aracılığıyla 

ciddi bir pazarlık gücüne sahip olduğu bir dönemi temsil etmektedir (Palley, 2004; 1-

2; Robertson, 1986; 278-279).  

Neoliberal dönem, emek piyasasının yapısı açısından bakıldığında, tüm bu 

politikaların terk edildiği ve tersine çevrildiği dönemi temsil etmektedir. Emek 

piyasasının ‘katı’ olarak tanımlanan öğelerinin -ücretler, tam istihdam politikası, 

sosyal güvenlik ve sendikalar- esnetilmesi neoliberal programın temel hedefidir.  

Yukarıda söylendiği gibi, Keynesyen politikaların bel kemiğini emek piyasası içinde 

tam istihdam sağlanması oluşturuluyordu. Neoliberal politikalarda tam istihdam 

politikası yerini ‘doğal işsizlik oranı’na bırakmaktadır. “İstihdam tamamıyla emek 

piyasasındaki arz ve talep tarafından belirlenecektir” (Palley, 2004; 5). İşsizliğin bir 

‘sorun’dan ziyade ‘doğal’bir olgu olarak tanımlanması, işsizliğin neoliberal emek 

piyasalarının önemli ve yapısal bir bileşeni olduğuna işaret etmektedir ki, rakamlarda 

bu teorik yaklaşımı doğrulamaktadır. İşsizlik yetmişli yıllardan itibaren artan bir 

eğilim göstermektedir. Örneğin Robertson’un da verdiği rakamlar, İngiltere’de 

işsizlikte oranlarındaki artışı ortaya koymaktadır. İngiltere’de işsizlik, 1980 yılında 
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% 6.3’e, 1981 yılında 9.3’e, 1982’de 11.3’e, 1983 yılında 12.5’e ve 1986’da 13.1’e 

yükselmiştir (Robertson, 1986; 282). Doksanlı yıllar boyunca genel olarak artan 

işsizlik, içinde bulunduğumuz dönem içersinde de artmayı sürdürmektedir. ILO’nun 

2003 Dünya İstihdam Raporunda, işsiz sayısının 180 milyona ulaştığı söylenirken, 

2005 raporunda ise işsiz sayısı 192 milyon olduğu belirtilmiştir (Akt. Uyanık, 2008; 

217). ILO’nun 2010 yılına ait Küresel İstihdam Raporu da işsizliğin bir artış 

içerisinde olduğunu göstermektedir. Rapor 2008 yılından itibaren işsiz sayısının 

artmaya başladığını ancak 2009 yılı itibariyle daha keskin bir artışın söz konusu 

olduğunu belirtmektedir. 2009 yılında 212 milyon işsiz bulunmaktadır ve bu rakam 

2007 yılındaki işsiz sayısından 34 milyon fazladır. Yine rapora göre 2008 ve 2009 

yılları arasında gelişmiş ekonomiler ve Avrupa Birliği ülkelerinde % 2.3 oranında, 

Avrupa Birliği’ne dâhil olmayan Orta ve Güney Doğu Avrupa ülkelerinde ise işsizlik 

oranı % 2, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde % 1.5 oranında işsizlikte artış söz 

konusudur ve bu artışlar küresel işsizlik artışının üçte ikisini oluşturmaktadır (ILO, 

2010; 9).  

Neoliberal emek piyasalarının diğer bir önemli özelliği ise sendikaların hem 

örgütlülük anlamında hem de pazarlık anlamında güç kaybına uğramalarıdır. 

İşsizliğin artışı, bu durumun önemli nedenlerinden biri olmakla birlikte, sendikaların 

gücünün kırılması neoliberalizmin önde gelen gündem maddelerinden birini 

oluşturmaktadır25. Neoliberaller tarafından sendikalar, hem güçlü örgütlülükleri hem 

de ücretleri yüksek tuttukları için, piyasasının esnek bir biçimde işlemesine engel 

oluşturduğundan işsizliğin kaynağı olarak görülmektedir. Yani sendikalar sermaye 

üzerindeki maliyetleri yükselttiği için, sermayenin daha fazla kişiyi istihdam 

etmesini önlemektedirler. Sendikaların gücünün kırılması, ücretleri aşağıya çekeceği 

ve emek piyasasını daha esnek hale getireceğinden istihdamın artması için gerekli bir 

politikadır. ILO’nun verdiği bazı rakamlara göz atarsak;  1995 yılı itibariyle Orta ve 

Doğu Avrupa’da sendikalılık oranı %36 düşmüştür. 1985-1995 yılları arasında 

Amerika’da ise sendikaların üye sayısı % 21.1 oranında, İtalya’da ise seksenlerin 

ortalarından itibaren sendikalılık oranı % 44 düşmüştür. Japonya’da seksenlerin 

ortasından itibaren orandaki düşüş % 16 iken, İsrail’de 1985-95 yılları arasında düşüş 

% 76’yı bulmuştur (ILO, 1997).    

                                                             
25Neoliberalizme fikri bağlamda öncülük etmiş olan liberal düşünürlerin sendikalara ilişkin 
yaklaşımları ve değerlendirmesi için Bkz. Steiner (2009) 
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Emek piyasasındaki yeni dönem içinde belirgin hale gelmiş olan esnek istihdam 

biçimleri de, neoliberal emek piyasasının niteliklerini anlamak açısından önemlidir. 

Yukarıda söylendiği gibi işsizlik ve güçsüz sendikalar neoliberal emek piyasası 

politikalarının yapısal bir unsuru haline gelmiştir. Bunların yanında, esnek çalışma 

biçimleri –dönemlik çalışma, taşeron, part-time vb.- olarak tanımlanan istihdam 

biçimleri neoliberal emek piyasasının önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Neoliberal 

emek piyasası işsizler ile sosyal güvenceye sahip ve uzun dönemli çalışma hakkına 

sahip işçiler arasında keskin bir şekilde ikiye bölünmemektedir yani emek 

piyasasında, farklı istihdam biçimleriyle, bir farklılaşma ve çeşitlenme ortaya 

çıkmaktadır. David Harvey, neoliberal emek piyasasının merkezde uzun dönemli ve 

sosyal güvenceli çalışan bir işçi kesimi ile bu işçi kesiminin çevresinde farklı 

istihdam biçimlerine –taşeron, dönemlik, yarı-zamanlı vb.- tabi geniş işçi kitlesinin 

yer aldığı bir çerçeveye oturduğunu belirtmektedir (Harvey, 1990; 150-151). Çevre 

iş-gücünün temel niteliklerini iş güvencesinden yoksunluk ve düşük ücretlerle 

çalışma yani ucuz iş-gücü arzı oluşturmaktadır. Çevre iş-gücünün temel özellikleri 

çerçevesi içinde çalışan yoksullar kategorisi önemli olmaktadır.  ILO’nun tanımına 

göre, çalışan yoksullar, “çalışmakta olan ancak aldığı ücret yoksulluk sınırının 

altında olan kimselerdir” (ILO, 2009; 40, ILO, 2010; 22). Fransız Ulusal İstatistik ve 

Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü ise çalışan yoksulları, “en az altı ayını emek 

piyasasında iş arayarak geçiren ve yılın en az bir ayı çalışma imkanı bulan ve geliri 

ortalama hane tüketimi için gerekli olanın yüzde ellisinden daha az olan” çalışanlar 

olarak tanımlamaktadır (Akt. Ioakimoglou ve Soumeli, 2010). Çalışan yoksulların 

özelliklerinin sürekli bir şekilde bir işte istihdam edilmiyor olmaları ve istihdam 

edildikleri dönemde de düşük ücretler ile çalıyor olmaları olduğunu söyleyebiliriz. 

Günümüzde esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaşması ve bu çalışma biçimlerinin 

getirdiği hem güvencesizlik hem de düşük ücretler, iş-gücünün önemli bir kısmının 

yoksul durumda olmasını beraberinde getirmektedir. Diğer taraftan ise, yukarıda 

söylendiği gibi, yoksul kesimler sosyal yardımlardan mahrum bırakılarak emek 

piyasasına katılmaya zorlanması söz konusudur. Yani yoksul kesimler ile çalışanlar 

arasında iç içe geçme durumu ortaya çıkmaktadır. İşte bu durumdur ki, Çalışan 

yoksulları ortaya çıkarmaktadır. Bu çerçevede çalışan yoksulları proletarya ile 

lümpen proletarya26 arasında gidip-gelen bir sınıf katmanı olarak tanımlamak 

                                                             
26Marx, lümpen proletaryayı, ‘tehlikeli sınıf’, toplumsal tortu, eski toplumun en alt katmanlarının bu 
edilgen çürüyen yığını” (Marx, 2005; 128) olarak tanımlamaktadır. Louis Bonaparte’nin 18. 
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mümkün olabilir. Sürekli bir işe sahip olmamaları, çalışırken çok düşük ücretler 

almaları ve uzun süreler işsiz kalmaları, çalışan yoksulların yalnızca ucuz iş-gücü 

olarak ortaya çıkmalarına neden olmaz, aynı zamanda uzun işsizlik dönemlerinde ya 

da çok ücretlerle çalıştıkları dönemlerinde lümpen proleteryaya özgü işlere 

yönelmelerine neden olduğu söylemek mümkün olabilir. Çalışan yoksullar, işsizliği 

ve güvencesiz çalışmayı da içinde barındıran bir kategori olarak, ciddi bir işsizlik 

oranı ve güvencesiz çalışma ile birlikte, neoliberal emek piyasasının önemli bir 

bileşenidir.   

Genel çerçevesini kısaca ortaya koymaya çalıştığımız neoliberal emek piyasasının, 

bu yapısıyla bir anlamda on dokuzuncu yüzyıla bir dönüşü temsil ettiğini 

söyleyebiliriz. Castell, on dokuzuncu yüzyılda “proleterler, çoğunlukla çalışıyor 

olsalar da, istikrarlı biçimde istihdam edilmiyorlardı” diyor ve bu sebeple 

çalışmadıkları zamanlarda topluma yönelik oluşturabilecekleri tehditler ve 

yöneldikleri ‘yasa-dışı’ işler nedeniyle “tehlikeli sınıflar” olarak adlandırıldıklarını 

belirtiyor (Castell, 2004; 62). Bu çerçevede Castell, çalışma ile marjinal işlerin ve 

çalışanlar ile de yoksulların giderek iç içe geçmesi nedeniyle, on dokuzuncu yüzyıla 

bir dönüş olduğundan söz etmektedir: 
“… İşsizliğin, geçici iş ve marjinal faaliyetlerin yüksek oranları, harap konut 
koşulları, ruhsuz şehircilik, farklı etnik grupların sıkışık halde yan yana varlığı, 
toplumsal yararsızlıklarını sergiler gibi davranan genç işsizlerin daimi varlığı, 
uyuşturucu ve çalıntı mal ticaretine bağlı suçların alenen işlenmesi, “medeni 
olmayan tavırlar”ın sıklığı, gerilim ve hareketlilik, “düzen güçleri”yle çatışma 
anları, vb. Sosyal güvensizlik ve sivil güvensizlik burada [Banliyölerde – Ö.P] iç 
içe geçmiş ve birbirini beslemektedir… Politik iktidarın, medyanın ve 
kamuoyunun geniş bir bölümünün işbirliğiyle, güvensizliğin saptandığı apse 
olarak banliyölerin gösterilmesi, bir anlamda tehlikeli sınıfların geri 
dönüşü’dür.” (Castell, 2004;  62)           
         

Western ve Beckett, neoliberal dönemde toplum içersindeki yoksulluğun\yoksulların 

ve işsizliğin\işsizlerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması noktasında, sosyal 

güvenlik politikalarının değil, ceza politikalarının ilk sırada gelmesi nedeniyle, 

hapishanelerin bir emek piyasası kurumu olarak ele alınması gerektiğini 

belirtmektedirler (Western ve Beckett, 1999). Ancak Western ve Beckett, yukarıda 

görüşlerini aktardığımız Foucault, Wacquant ve Hacourt ile benzer biçimde, 

hapishaneyi emek piyasasına ait bir kurum olarak ele alırken yaklaşımlarını, 

                                                                                                                                                                             
Brumaire’i adlı kitabında Marx, dilencileri, “serserileri”, kadın satıcılarını, paçavra toplayıcılarını, 
genelev bekçilerini, sürekli hapishaneye girip çıkan kişileri, kalpazanları, dolandırıcıları, lümpen 
proletarya olarak tanımlamıştır (Marx, 1999). Wolfe’de, Marx’ın, lümpen proletaryayı ücretli emek 
hatta ‘yedek emek-gücü’ içerisinde dahi kendine tutunacak bir yer bulamayan bir işçi sınıf katmanı 
olarak gördüğünü belirtmektedir (Wolfe, 1996; 125).  
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hapishanenin yoksulları ve işsizleri toplumdan tecrit eden bir mekân olmasıyla 

sınırlamaktadırlar. Fakat neoliberalizm döneminde hapishaneyi emek piyasasına ait 

bir kurum yapan yalnızca yoksulları ve işsizleri emek piyasasından çekmesi değil, 

aynı zamanda onları hapishane disiplini altında ucuz iş-gücü olarak yeniden emek 

piyasasına eklemlemesi ve emek güçlerini sermayenin kullanımına açmasıdır.  

Neoliberal dönemde hapishanelerin piyasaya yönelik üretim yapanlar mekanlar 

olarak ortaya çıkaran yasal ve kurumsal düzenlemelere ve hapishane içindeki üretim 

sürecine geçmeden önce, Dünyada hapishane nüfusunun izlediği seyire kısaca 

bakmak gerekiyor. Çünkü, artan işsizlik, yoksulluk ve sosyal güvensizlik ile 

hapishane nüfusu arasında doğrudan bir ilişki olduğu söylenebilir. Rakamlara 

bakıldığında bir bütün olarak Dünyada hapishane nüfusu ciddi bir artış içersindedir.  

Hapishane nüfusunda Amerika ilk sırada yer almaktadır. Amerikan Adalet 

Bakanlığı’nın 2007 yılına ait bir raporuna göre 2006 yılında Amerika’da hapishane 

nüfusu 2.24 milyonun üzerindedir (Departmant of Justice, 2007). Wacquant’ın 

verdiği rakamlar ise Amerika’da hapishane nüfusunun artışına ilişkin gerçeği daha 

çarpıcı biçimde ortaya koymaktadır: 1975 yılından 2000 yılına hapishane nüfusu 

380.000’den iki milyona çıkmıştır (Wacquant, 2008; 25). İngiltere’de 1987-1996 

yılları arasında mahpus sayısı % 26 oranında yükselmiştir. Diğer Avrupa ülkelerinde 

ise, 1987-1995 arasında hapishane nüfusunun artış oranı Hollanda’da % 106, 

İspanya’da % 70, Yunanistan’da % 47, İtalya’da % 41, Portekiz’de % 40, Norveç’te 

% 36 düzeyindedir (Akt. Özdek, 2000; 34). Yine 1995 yılı rakamlarına göre eski 

Doğu Bloku ülkelerinde hapsetme oranları, Avrupa kıtasındaki en yüksek düzeyleri 

yansıtmaktadır;  her 100.000 kişiye Rusya’da 670, Letonya’da 375, Litvanya’da 360, 

Estonya’da 270, Romanya’da 200, Çek Cumhuriyet’inde 190, Polonya’da 170, 

Slovakya’da 150, Macaristan’da 120 mahpus düşmektedir (Özdek, 2000; 34). 

International Centre For Prison Studies’in 2007 yılı hapishane nüfusuna ilişkin, son 

beş yılı baz alan, raporuna göre;  hapishane nüfusunda lider olan Amerikayı 1.55 

milyon kişi ile Çin, 870.00 kişi ile Rusya takip etmektedir. Hapishane nüfusundaki 

artış oranlarına baktığımızda;  Japonya’da artış % 30’dur. Avrupa ülkelerinde son 

beş yıl içerisinde Hollanda’da % 40, İspanya’da % 36, İngiltere’de % 18 ve bir bütün 

olarak Avrupa kıtasında % 66 oranında hapishane nüfusunda artış yaşanmıştır. Diğer 

kıtalarda da yüksek oranlarda artışlar söz konusudur;  Afrika ülkelerinde % 64, 

Amerikalarda % 84, Asya’da % 81’dir. (International Centre For Prison Studies, 

2007).  
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Burada görüldüğü gibi neoliberal sosyal ve ekonomik uygulamalar ile hapishane 

nüfusunun artışı arasında bir paralellik mevcuttur. Yukarıda hapishane nüfusuna dair 

verdiğimiz rakam ve oranların yüksek olmasının arkasında bu düzenlemelerin 

olduğunu söylemek mümkündür. Özdek, 80’li ve 90’lı yıllarda tüm Dünyada bir ceza 

reformu süreci yaşandığını ve ceza reformu sürecinin hedefinin cezaların kapsamının 

genişletilmesi, ağırlaştırılması, ceza sürelerinin uzatılması ve mahkum lehine 

olabilecek düzenlemelerin ortadan kaldırılması olduğunu belirtmektedir (Özdek, 

2000). Bu çerçevede, Wacquant’ın “ceza devleti” yaklaşımıyla benzer biçimde, 

Özdek ceza reformunun amacını şu şekilde ifade etmektedir: 
“Ceza reformu sürecinin dünya çapında gelişmesine yol açan etkenlerin siyasal 
boyutu, sosyal devlet modelinin terk edilmesine bağlıdır. Sosyal devletin çöküşü 
ile birlikte işsizlik ile açlık küresel düzeyde yayılmaktadır ve yoksulluğun 
derinleşmesi, mevcut siyasal düzen için potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır. 
Ceza reformları, daha sert ceza kurallarını gündeme getirerek yoksulların 
tepkilerinin önlenmesi, bastırılması ve kontrol altına alınması temelinde 
biçimlenmektedir. Kısaca, sosyal devlet politikalarından sosyal kontrol 
politikalarına doğru bir geçiş yaşanmaktadır ve bu süreçte cezalandırma iktidarı, 
yeni koşullara uygun düşecek biçimde, toplumun itaatini, uysallaştırılmasını ve 
disiplin altına alınmasını güvenceye alacak şekilde dönüştürülmektedir.” (Özdek, 
2000; 24) 
 

Özdek, günümüzde geçerli olan ceza reformu programlarının ilk olarak ABD 

tarafından oluşturulduğunu ve uygulandığı belirtmektedir. Yeni ceza reformlarının 

genel çerçevesinin anlaşılması açıdan kısaca Amerika örneğine bakmak 

gerekmektedir. Reform sürecinin önemli öğelerinden bir tanesi, mahkumların ‘iyi 

hal’ durumuna bağlı olarak salıverilmesinin ve yargıçların mahkumun verilen ceza 

süresinden daha erken salıverilmesine ilişkin yetkilerinin ortadan kaldırılmasıdır 

(Useem ve Piehl, 2008;  126). ABD’de ‘cezalandırmada kesinlik’ ilkesi, 1980’lerden 

itibaren ceza yasalarına girmiştir. Federal düzeyde, 1984 tarihli Ceza Reformu 

Yasası (Sentencing Reform Act), şartlı tahliyeyi kaldırmış ve mahkumlara yalnız 

hapishane rejimiyle işbirliğine gitmeleri durumunda cezalarının % 15 oranında bir 

indirimi kazanmalarına izin verilmiştir. Bu yasadan önce, mahkemelerin verdiği 

hapis cezası ile hapiste geçirilen süre arasında bir uyum yoktur (Özdek, 2000; 26). 

Reform, bu şekilde benzer suçlara yönelik cezaların kesinleştirilmesi ve 

sabitlenmesini amaçlamaktadır. Bunun dışında adil cezalandırma ve mahkumun 

rehabilitasyonu da reformun amaçları arasında belirtilmektedir. Ancak mahkemelerin 

mahkumiyete karar verirken rehabilitasyonu temel alarak verilecek cezayı 

belirlemeleri engellenmektedir. Rehabilitasyon yerini cezalandırmanın 

kesinleştirilmesi ve ağırlaştırılması vurgusunun alması, altmışların başında başlayan 
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ve yetmişli yılların ortasına kadar süren anlayış ile zıtlık oluşturmaktadır. Federal 

Hapishaneler Bürosu’na bağlı olarak kurulan UNICOR’un – FPI’ın yetmişli yılların 

ikinci yarısında aldığı marka ismi- hapishane endüstrisi bülteninde 1963-1976 yılları 

arası rehabilitasyon felsefesinin hakim olduğu yıllar olarak tanımlanmaktadır. 

Buradaki felsefe, mahkumun suç eğiliminin tıpkı fiziksel bir hastalığın yok 

edilebilmesi gibi yok edilebileceği üzerine kuruludur ve bu felsefenin, yıldırma ve 

mahrumiyet yaratarak baskı kurma gibi diğer ıslah biçimlerinden farkı 

vurgulanmaktadır (Unicor, 2009; 23). Yeni reformlar ise cezalandırmayı esas 

almaktadır. Barry L. Johnson, bu durumu bir ideal olarak rehabilitasyonun düşüşü 

olarak nitelendirmektedir. 1984 tarihli Ceza Reformu Yasası’nı önceleyen dönemde 

yasa uygulayıcıları mahkumun rehabilitasyonunu ön plana alarak karar 

vermektedirler. Bu çerçeve de “bireyselleştirilmiş ceza” yani suçu işleyen kişinin 

öznel durumu göz önüne alınarak cezanın uzunluğu ve biçimi belirlenmektedir. Fakat 

yetmişlerin ortalarından itibaren, artan suç oranlarına bağlı olarak rehabilitasyon ve 

suç işleyen kişinin özenle durumu bir kenara bırakılarak, suç işleyene hakkettiği 

cezanın verilmesi anlayışı hakim olmaya başlamış ve 1984 tarihli Yasa da olduğu 

gibi uygulamaya geçmiştir (Johnson, 2010).  

Amerika’daki ceza reformu daha sonra kendisini takip eden birçok ülkeye örnek 

oluşturmuştur27. Ceza reformlarının amacının, yukarıda sosyal ve ekonomik duruma 

ilişkin söylenenler ile birlikte düşünüldüğünde, artan işsizliğin ve yoksulluğun 

olabildiğince uzun bir süre boyunca ve katı bir biçimde kapatma cezasına tabi 

tutulması olduğu söylenebilir.  

Hapishanelerin piyasa için üretim yapan mekanlara dönüşümünde Amerika’da 1979 

yılında yürürlüğe giren “Hapishane Endüstrisini Geliştirme Programı” (Prison 

Industry Enhacement Certification)’nın bir milat olduğunu söyleyebiliriz. Yani ceza 

reformlarında olduğu gibi mahkumların emeğinin sermayeye açılması noktasında da 

Amerika öncülük etmiştir. Program, Ashurt-Sumner (1935) ve Walsh-Healey (1936) 

yasalarının hapishanelerin piyasaya yönelik üretim yapması üzerine getirdiği 

kısıtlamaları ortadan kaldırmış ve mahkum emeği ürünlerin eyaletler arasında 

ticaretini serbest bırakmış ve aynı zamanda mahkumların hapishane yönetimleri ile 

yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde sermaye tarafından çalıştırılmasının önü açılmıştır 

(Prison Industry Enhacement Certification, 1979).  

                                                             
27Ceza yasalarındaki dönüşümü ülke örnekleri üzerinden ele alan bir çalışma için Bkz. Smit ve Dünkel 
(2001). 
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 Amerika’da son yıllarda Wireless, Boeing, Chevron, Compaq, Dell, Hewlett-

Packard, Honda, Honeywell, IBM, Intel, Lucent Technologies, Marcy’s, Motorola, 

Microsoft, Nordstrom, Nortel, Northern Telecom, Pierre Cardin, Starbucks, Target 

Stores, Texas Instrument, Toys R Us, TWA, Revlon ve Victoria’s Secret gibi bir çok 

şirket mahkum emeğini üretim ve hizmet sektöründe kullanmaktadır (LeBaron, 

2008; 72). Sermayenin Amerika’da mahkum emeğini yoğun biçimde kullanmalarını 

Goldberg ve Evans şu şekilde değerlendirmektedir:  
“ Özel sektör için, hapishane emeği altından bir kase gibidir. Grevler yok. 
Sendikal örgütlenme yok. İşsizlik sigortası ya da işçilere ödenmesi gereken bir 
tazminat yok. Yabancı ülkelerde yaşanan dil problemi yok… Mahkumlar 
Chevron için data girişi yaparlar, TWA için telefonla rezervasyon yaparlar… ve 
Victoria’s Secret için iç çamaşır üretirler. ” (Goldberg ve Evans, 2009; 13).  
 

Amerikan devleti de, grev hakkı, sendikal örgütlenme, işsizlik sigortası ve tazminat 

gibi sermaye birikimi üzerinde baskı oluşturabilecek unsurların hapishane içersinde 

olmaması üzerinden sermayeyi mahkumları çalıştırmaya çağırmaktadır. 1986 yılında 

Ulusal Adalet Kurumu tarafından yayınlanan “hapishaneye dayalı işletmelere özel 

sektörün katılımı” başlıklı raporda şu ifadelere yer verilmektedir: 
“Mahkumları çalıştırmak için anlaşma yapan herhangi bir şirket kendisine bir 
çok yarar sağlayabilecektir. Ekonomik yararın ilkesi mekanın ve tesislerin 
serbest kullanımıdır. Personel maliyetlerinin azaltılması mahkumların 
çalıştırılmasıyla mümkün olabilir çünkü öncelikle mahkumların çalışmasının 
karşılığı verilmez ve işveren tarafından ödenen sağlık sigortası gerekli değildir. 
Ayrıca duruma bağlı olarak emek ihtiyacı ortaya çıkan şirketlere yardımcı 
olabilecek bazı özel yararlar da söz konusudur. Mahkum emeği, dönemsel olarak 
emek ihtiyacı olan, maliyet hesaplarında emek giderlerini ilk sırada olan 
işverenler için, iş gücü kaybı mahkum olmayan işçilere göre daha az 
olacağından, daha çekici olabilir… Çalışanlardan mesaiye (haftasonu ya da gece 
çalışması vb.) kalmaları isteyen şirketler, mesaiye kalmanın sürekliliğinin 
sağlanmasının zorluğunu mahkumları bu zamanlarda çalıştırarak aşabilirler. Kısa 
dönemli üretim yaptıktan sonra işçileri uzun dönem boş kalan şirketler, mahkum 
emeğini, kitlesel olarak kiralama ve işten çıkarma sürecine alternatif olarak 
tercih edebilirler” (Akt. LeBaron, 2008; 64).   
 

Yukarıda sayılan unsurların yanına mahkumların aldıkları düşük ücretleri de eklemek 

gerekir. Devlet şirketi olan UNICOR’a bağlı olarak hapishane içinde çalıştırılan 

mahkumların saatlik ücreti 23 cent ile 1.15 dolar arasında, hapishane dışında 

çalıştırılan mahkumların ücreti ise 12 cent ile 40 cent arasında değişmektedir. Bu 

rakamlar federal hapishaneler için geçerlidir. Devlet hapishanelerinde ise 

mahkumlara ödenebilecek maksimum ücret 4.73 dolardır. Nevada devlet 

hapishanesinde mahkumlara saat başına 16 cent ödeme yapılırken, Texas ve 

Georgia’da ise mahkumlara hiçbir ödeme yapılmamaktadır. Özel sektör için çalışan 

mahkumlara ise günlük olarak 16 cent ödeme yapılmaktadır (Wagner, 2003). 
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Kaliforniya’nın Soledad hapishanesinde tekstil sektöründe çalışan mahkumlar, saatte 

45 cent’ten, günde 9 saat çalışmaları karşılığında ayda yaklaşık 60 dolar 

kazanmaktadır. Nike, ayakkabı üretiminde çalıştırdığı mahkumlara günde 1.20 dolar 

ödemektedir (akt. Özdek, 2000;  40).   

Amerika bağlamında somut örnekler vermek gerekirse;  örneğin Washington’un 

Monreo şehrindeki devlet hapishanesinde Boeing firmasının uçak parçalarının 

üretiminde mahkumları çalıştırmaktadır. Boeing firması, 1996 yılında Amerika’daki 

fabrikalarında ücretlerde indirime gitme kararı alır ve üretimi ülke dışında ucuz ve 

güvencesiz emeği bulabileceği yerlere –Çin- kaydırmaya başlar. Ülke içinde ise 

üretimi sendikanın etkin olamayacağı taşeron firmalara devreder. Washington 

hapishanesindeki uçak parçaları üretimi bu dönemde başlamaktadır. Burada üretim 

için hapishane yönetimi ile anlaşma yapan Boeing değil, Boeing için üretim yapan 

taşeron MicroJet firmasıdır. MicroJet Monreo hapishanesinde mahkumları 

çalıştırmak üzere kiralamakta ve saat başına 7 dolar ücret ödemektedir. Dışarıda aynı 

işi yapacak olan makinistlerin saat başına 30 dolar almaktadır. Düşük ücretlerin 

yanında MicroJet’in çalışan mahkumlara sağlık sigortası, işsizlik tazminatı gibi 

ödemeler yapma gibi yükümlülükleri yoktur. İş sırasında mahkumun yaralanması ya 

da sakatlanması durumunda ise yine MicroJet firmasının hiçbir sorumluluğu yoktur. 

Aynı koşullar ile giyim ürünleri üreten Redwood Outdoors, metal sektöründe yer 

alan Elliot Bay ve panjur üreticisi olan A&I Manifacturing Monreo hapishanesinde 

mahkumları çalıştırmaktadır (Herivel ve Wright, 2003;  113-114).  

Güney Carolina hapishanesinde ise Insilco şirketinin bir parçası olan Escod firması, 

IBM ve Northern Telecom gibi şirketler için elektronik kablolar üretmektedir. Escod 

firması, Güney Carolina hapishanesine, Hapishane Endüstrisi Bölümü Müdürü Tony 

Ellis tarafından davet edilir. Bu dönemde Escod‘da rekabetin sürekli arttığı 

elektronik sanayinde, pazarda rekabetini sürdürebilmek için ucuz iş-gücü arayışı 

içine girmiştir. Firma için alternatiflerden bir tanesi Meksika’nın Maquiladora 

bölgesine bir teknoloji üssü kurmak ve bölgenin hem yüksek üretkenliğe hem de 

düşük maliyetlere sahip iş-gücünü kullanmaktır. Escod firması operasyon bölümü 

başkan yardımcısı Pat Timms, hapishanenin hem şirketin önde gelen yerel 

müşterilerinin siparişlerini anında teslim noktasında hem de üretim maliyetleri 

açısından üretimin Meksika’ya kaydırılmasından daha karlı olacağına karar 

vermiştir. Hapishane içersinde 10 tane sivil Escod görevlisinin gözetimi altında 250 

mahkum vardiyalı –birinci vardiya sabah 7’den öğleden 3’e kadar, ikinci vardiya 
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3’ten gece 11’e kadar- olarak çalışmaktadır. 1995 yılı itibariyle Escod firması Güney 

Carolina hapishanesinde 16 milyon dolarlık bir üretim gerçekleştirmiştir (National 

Institute of Justice, 1995;  5-6).  

İkinci kısımda, Avrupa’da refah devleti döneminde mahkumların çalıştırılması ile 

ilgili düzenlemelerin ortak özelliğinin mahkumların yalnızca devlet hesabına 

çalıştırılması ve çalıştırmanın amacının kar olmadığı söylenmişti. Neoliberal 

dönüşüm ile birlikte mahkumların çalıştırılmasının biçimi noktasında Avrupa’nın da 

Amerika ile aynı çizgiyi izlediği görülmektedir. 1955 yılında yayınlanan ve 

mahkumların özel sektör tarafından çalıştırılmasını yasaklayan Mahkumlara 

Davranış için Asgari Kurallar yasasının 73. Maddesi, birliğe üye ülkelerde 

uygulanmak üzere Avrupa Birliği tarafından 1987 yılında revize edilmiş ve 

mahkumların hem hapishane içersinde hem de hapishane dışarısında özel sektör 

tarafından hapishane yönetimiyle yapılan sözleşmeler çerçevesinde çalıştırılabileceği 

belirtilmiştir. Hapishane içinde çalışmanın, dışarıya çıktığında mahkuma hayatını 

sürdürmesinde yardımcı olacak şekilde olması gerektiği söylenirken, mahkumun 

erken salıverilmesi ya da şartlı tahliye olabilmesi için çalışmalara katılması kesin bir 

şart olarak ortaya konulmaktadır. (European Prison Rules, 1987).  

Avrupa ülkelerine ayrı ayrı bakıldığında, yukarıda bahsettiğimiz düzenleme ile 

uyumlu bir süreç olduğunu gözlemlemekteyiz. İngiltere ve Galler’deki 

hapishanelerde birçok büyük, küçük ve orta ölçekli pek çok İngiliz firması üretim 

yapmaktadır. Örneğin Cardiff hapishanesinde Monarch Airlines, Pentoville ve Garth 

hapishanesinde Speedy Hire firması ve Stocken hapishanesinde Travis Perkins 

firması kendi ürünlerinin onarımlarında ve test edilmelerinde mahkumları 

çalıştırmaktadır. Belmarsh hapishanesinde Amipak, Long Lartin hapishanesinde 

Dextra Lighting Systems, Full Sutton hapishanesinde ise Martech firması 

mahkumları kendi ürülerinin montaj işlerinde çalıştırmaktadır (prisonlabour, 2010). 

İngiltere’de hapishaneler asgari ücret uygulamasının dışında bırakılırken, mahkumlar 

ortalama olarak dört pound ve altında bir miktarda ödeme almaktadırlar (Guardian, 

08.09.2009). Fransa’da da mahkumlar özel sektör tarafından istihdam edilmektedir. 

Fransa’nın güneybatısındaki Muret hapishanesinde gözlemlerde bulunan ve hem 

mahkumlar hem de hapishane yöneticileri ile röportajlar yapan Christopher 

Bockman, Fransa’daki en geniş çalışma programının bu hapishanede olduğunu 

belirtmektedir. Hapishane içersinde büyük yolcu uçaklarında kullanılan bazı 

aksamların, örneğin –A380 Süper Jumbo uçaklar için- klimaların üretimi 
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gerçekleştirilmektedir ve aynı zamanda mahkumlar doğramacılık ve mobilya 

üretiminde de çalıştırılmaktadır. Mahkumların aylık ücretleri 400 ile 800 euro 

arasında değişmekle birlikte bu ücretler dışarıdakilerin oldukça altında kalmaktadır 

ve ayrıca mahkumların aldığı ücretlerin % 10’luk bir kısmı, işlenen suç nedeniyle 

mağduriyete uğrayanlara tazminat olarak ödenmek üzere kesilmektedir. Hapishane 

yöneticisi Christophe Usanos mahkumların hem kira ödeme problemleri olmaması 

hem de düşük ücretler nedeniyle, sermaye için çekici olduğunu ve bu koşulların 

şirketlerin üretimi maliyetlerin düşük olduğu ülkelere kaydırmasının önüne geçtiğini 

belirtmektedir (France24, 10.02.2010). Almanya’da Geldern hapishanesi üzerinde 

çalışma yapan Christian Kuhn, mahkumların, matbaacılık ve çip üretimi işleriyle 

birlikte, hapishane içersindeki oldukça geniş bir metal işleme fabrikasında dışarıdaki 

bir şirket –yazarın kendisi isim belirtmiyor- için motor ürettiğini, fabrikada günde 

sekiz çalıştıklarını ve günlük 4.5 Euro ücret aldıklarını belirtmektedir. Mahkuların 

aldıkları ücret üzerinden % 1.5 kesinti yapılarak, mahkumlara işsizlik sigortası 

yapılmakla birlikte mahkumların sosyal güvenlik sigortası yoktur (Kuhn, 1991; 159). 

Smit ve Dünkel, Almanya’da mahkumlara dışarıdaki ortalama ücretlerin yalnızca % 

5’inin ödendiğini ve bu seviyenin, Fransa, İspanya ve Belçika ile birlikte, Avrupa’nın 

en düşük seviyesini oluşturduğunu belirtmektedirler (Smit ve Dünkel, 2000; 832).   

Mahkum emeğinin sermaye tarafından kullanılması yalnızca Amerika ve Avrupa 

ülkelerine özgü bir olgu değildir. Batı ülkeleri dışındaki ülkelerde de mahkum emeği 

hem yerel hem de çokuluslu şirketler tarafından ucuz iş-gücü olmasından dolayı 

yoğun olarak, taşeron firmalar eliyle, kullanılmaktadır. Yukarıda batı ülkelerine ait 

sermayeler için ülke içindeki mahkum emeğinin, üretimi az gelişmiş ülkelere 

kaydırmanın bir alternatifi olduğunu bazı örneklerde gösterilmişti. Ancak bazen 

büyük şirketler, az gelişmiş ülkelere doğrudan mahkum emeğini kullanmak üzere 

gitmektedir. Örneğin Hindistan’ın Karnataka eyaletinin başkenti olan Bangalore’deki 

Cherlapally Merkez Hapishanesi’nde, taşeron bir hint firması olan Radiant 

Infosystem, Royal Bank of Scotland, Goldman Sachs gibi şirketlerin Hintli 

müşterilerinin sigorta tazminat taleplerinin ve hesap açma isteklerinin takip edilmesi 

ve bilgisayar üzerinden gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesinde, hükümlü ve 

mahkemesini bekleyen, toplam 250 mahkumu çalıştırmaktadır. Çalışan mahkumlar 

günlük olarak 1.5 pound kazanmaktadır. Taşeron firma Radiant Infosystem Müdürü 

Narayanacharyulu neden mahkumları tercih ettiklerini şu şekilde anlatıyor: 
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“Şirketimiz hapishaneyi ziyaret etti ve orada hem eğitimli hem de bilgisayar 
bilgisine sahip bir çok mahkum bulduk. Yeterli bir insan gücü ve alt-yapı var. 
[Çağrı-merkezlerinin] kentsel bölgelerden kırsal bölgelere taşınması konusunda 
genel bir eğilim var, çağrı-merkezinin hapishane içine taşınması da bu sürecin 
bir parçası. Hapishane yönetimiyle olan müzakerelerimiz sırasında, yapılacak 
işlerin banka ve sigorta data girişi ile sınırlı olmasına karar verdik… [Çalışan –
Ö.P.] Mahkumların işledikleri suçlar büyükten küçüğe, kasten adam öldürmeyi 
de içeren bir biçimde, sıralanıyor. Bazıları tacizden bazıları ise cinayetten içeride 
ancak hepsi bilgi teknolojileri konusunda bir arkaplana sahipler.” (Telegraph, 
13.05.2010) 
 

Büyük sermayenin mahkum emeğini kullanmak üzere yöneldikleri ülkelerden birisi 

de Çin’dir. Ancak Çin, özellikle seksenlerin sonu ve doksanların başıyla birlikte 

sermayenin, ucuz emek-gücü bulmak için, bir bütün olarak emek piyasasına 

yöneldiği bir ülkedir. Bu sebeple, mahkum emeğine değinmeden önce, Çin’in 

sermayenin gözde birikim mekanı haline dönüşümüne kısaca da olsa bakmak gerekir. 

Çin’in sosyal ve ekonomik olarak komünist sistemden kapitalizme evrilmesi, 

Dünya’da neoliberal politikaların hakim olduğu döneme denk düşmektedir. 

Dönüşüm, Mao’nun ölümünden sonra devlet başkanı olan Deng Xiaoping 

döneminde başlamıştır. 1978 yılında başlayan süreç ile birlikte Xiaoping merkezi 

planlamayı ile devlet mülkiyetini ortadan kaldıran, yerel ve bireysel insiyatiflere alan 

açan bir pazar ekonomisine geçişin yolunu açmıştır. David Harvey Çin’de yaşanan 

sosyo-ekonomik dönüşümü ve sonuçlarını şu şekilde ifade etmektedir: 
“ 1978 yılında Deng reform sürecini başlattığında, hemen hemen her şey devlet 
mülkiyetine aitti. Devlete Ait İşletmeler (DAİ’ler) ekonominin öncü 
sektörlerinde hakimdi… Bunlar işçilerine yalnızca iş güvencesi değil aynı 
zamanda geniş bir yelpazede(‘demir pirinç kasesi’ ya da devlet garantili geçimlik 
olarak bilinen) refah ve emeklilik olanaklarını da sağlıyordu… Tarım sektörü 
komünal bir sisteme göre organize edilmişti… Eşitsiz de olsa, refah 
düzenlemeleri ve sosyal önlemler bu sektörlerin her birinde içselleşmişti. 
DAİ’ler uzun zaman boyunca devletin ekonomi üzerindeki kontrolünün 
sürdürülmesinde temel öğe olmuşturlar. [DAİ’lerin- Ö.P] sağladıkları güvenlik 
ve yararlar, zaman içinde yavaş yavaş azalsa da, toplumun önemli bir kesiminin 
sosyal güvenliğini korudu. Daha fazla açık bir pazar ekonomisi, 
bireyselleştirilmiş bir ‘kişisel sorumluluk sistemi’ lehine, tarımsal komünlerin 
çözündürülmesiyle onların [devlete ait işletmelerde çalışanların – Ö.P] etrafında 
yaratıldı. Kasaba ve Köy İşletmeleri (KKİ’ler) komünlere ait mülkiyetler 
olmaktan çıkarıldı ve esnek emek uygulamaları ve açık pazar rekabeti ve 
girişimcilik merkezleri haline geldiler… Bir bütün olarak sermayenin, ücretli 
emek istihdam üzerinde (zamanla gevşeyen) sınırlamalarla birlikte, ilk önce 
küçük ölçekli sektörlere, ticarete ve servis hizmetlerine girmesine izin verildi. 
Nihayet 1990’lar boyunca yabancı sermaye ülkeye akmaya başladı… Yabancı 
sermaye DAİ ve KKİ’lere dahil oldu ve ilerleyen zamanda özel sektör hem 
doğrudan (sahiplik biçiminde) hem de dolaylı (hisse biçiminde) hakim olmaya 
başladı. 
… [Komünal yapıların dağılmasıyla birlikte- Ö.P] Bir yerlerde iş bulmaya 
zorlanan kırsal göçmenler nihayetinde şehirlere akmaya başladı ve geniş bir 
emek rezervi oluşturdu… Bu emek gücü aşırı sömürüye karşı korumasızdı ve 
şehir sakinlerinin ücretleri üzerinde aşağıya doğru bir baskı yaratmaya başladı.” 
(Harvey, 2005; 120-127) 
      



64 
 

Komünal yapıların çözünmesi, sermayenin kullanabileceği geniş bir ucuz ve 

güvencesiz çalışmaya hazır bir iş-gücü ortaya çıkarmıştır. Geniş bir emek arzı 

oluşturulmasının yanında, ücretli emeğin kiralanmasını serbest bırakan düzenlemeler 

(Harvey, 2005; 129) ile de kapitalist bir emek piyasasının temelleri 

sağlamlaştırılmıştır. Batı ülkelerinde izlenen neoliberal politikalarda olduğu gibi, 

Çin’de de hapishaneler, kapitalist sosyal ve ekonomik dönüşüm bağlamında, yeni 

emek piyasasının bir parçası olarak reforma tabi tutulmuştur. İkinci bölümde 

belirtildiği gibi hem devrim öncesi hem de devrim sonrasında Çin hapishanelerinde 

çalıştırmanın temel niteliğini mahkumların ıslah edilmesi ve ahlaki gelişimlerinin 

sağlanması oluştururken, mahkumlar yalnızca devlet hesabına çalıştırılmaktadır. 

Fakat Amerika’dan sonra en kalabalık hapishane nüfusuna sahip olan Çin’de 1978 

yılında başlayan reformlar ile birlikte mahkumların ıslahı değil, mahkumların 

üretkenliği ön plana çıkmaya başlamıştır. Deng Xiaoping’in yaptığı reformlar laogai 

sistemini piyasa kurallarına tabi kılmakta ve hapishanelere ekonomik olarak verimli 

olmayı dayatmaktadır. Özellikle 1990’lı yıllarda, resmi olarak sekiz saatten fazla 

çalışma yasak olsa da, mahkumlar hafta da altı ya da yedi gün, 12 ile 16 saat arasında 

ya da daha fazla çalışmaya başlamıştır (Pareles, 2006; 34).   

Çin hapishanelerinde Levi’s, Nestle, Midas, Staples, Chrysler gibi firmalar doğrudan 

üretim yaparken bazı firmalar taşeron kullanarak üretim yapmış ya da halen 

yapmaktadır. Örneğin, Changji hapishanesi ile sözleşmesi olan Tianshan Wooltex 

Stock Compant Ltd. şirketi, Banana Republic, Neiman Marcus, Bon Genie, Holt 

Renfrew, French Connection gibi deniz aşırı şirketler için Changji hapishanesinde 

mahkumları kiralayarak üretim yapmaktadır (The Epoch Times, 24.03.2004). Adidas 

şirketi de taşeron kullanarak mahkum emeğini kullanan şirketlerden birisidir. Adidas, 

Shangai (Şangay) kentinin kuzeyinde bulunan, laogai, “çalışma yoluyla eğitim” 

kampında, taşeron firma Shangai Union Ball Enterprise şirketi eliyle Dünya Kupası 

için futbol toplarının üretimini gerçekleştirmiştir ve mahkumlar neredeyse hiçbir şey 

almadan çalıştırılmışlardır28 (cleanclothes, 01.06.1998). 

                                                             
28Mahkum emeği açısından aslında Çin’i daha dikkat çekici kılan diğer bir unsur da, Çin’in aynı 
zamanda bir “mahkum emeği ihracatçısı” olmasıdır. Burada “mahkum emeği ihracatçısı” ile 
kastedilen mahkum emeği ürünlerin ülke dışına satılması ve pazarlanması değil, doğrudan mahkumun 
kendisinin, başka bir yerde çalıştırılmak üzere, yurt-dışına ihraç edilmesidir. Bu çerçeve de, on 
sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda İngiltere’nin yaptığını, yirminci yüzyılın sonu ve yirmi birinci 
yüzyılın başında Çin gerçekleştirmektedir. Konu ile ilgili Bkz. Brahma Chellaney, China Now Exports 
Its Convicts, The Japan Times, 05.07.2010. Örneğin Afrika’ya çalışmak üzere gönderilen Çinli 
mahkumlar ile ilgili olarak Bkz. Deborah Brautigam, Is China Sending Prisoners to Work Overseas?, 
chinaafricarealstory.com, 13.08.2010  
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Çin gibi, merkezi planlamaya dayalı sosyal ve ekonomik bir düzenden kapitalizme 

geçen diğer bir ülkede Rusya’dır. Yine Çin gibi, liberal politikaların Rusya’daki ve 

eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki yarattığı dönüşüm toplumun ağır bedeller ödediği 

bir süreç olarak ortaya çıkmıştır. Eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki işsizlik artarken, 

Rusya’da görece sabit kalsa da (World Bank-Policy Research Working Paper, 1995; 

14) yoksulluk ve gelir dağılımındaki adaletsizlik bütün olarak, eski komünist 

ülkelerde geçiş döneminde görülen en önemli sorundur (Braithwaite, Grootaert ve 

Milanovic, 1999). Rusya örneğine bakıldığında, yoksulluk artışına ilişkin ölçütler 

çeşitli olmakla birlikte, ciddi bir yoksulluk artışı olduğu konusunda ortak bir düşünce 

söz konusudur. Rimashevskaya, Sovyet Birliği döneminde yoksulluğu ölçmek için 

kullanılan sepet sistemi standartlarına kullanılarak geçiş döneminde yoksulluğun 

düzeyi ölçüldüğünde, Rusya’da % 70 ile % 80 arasında hanenin yoksul kategorisinde 

değerlendirilebileceğini ifade etmektedir (Rimashevskaya, 1997; 121). OECD raporu 

ise 1999 yılında resmi yoksulluk oranının, Rusya tarihinin en yüksek oranlarından 

biri olarak, araştırmacılar tarafından gerçek yoksulluk oranının resmi rakamların çok 

üstünde olduğu belirtilmek ile birlikte, % 39’a ulaştığını belirtmektedir (OECD-

Social Crisis in Russia Federation, 2001; 39). Lopez-Claros ve Alexashenko’nun, 

hane geliri ve tüketimi göz önüne alarak ve 1989 yılına ait ortalama ücretlerin % 

40’ını yoksulluk sınırı olarak belirleyerek yaptıkları tahmine göre, 1989 yılında % 

6.5 olan yoksulluk, 1993 yılında % 44’e çıkmıştır (Lopez-Claros ve Alexashenko, 

1998; 37).         

Yukarıda belirtildiği gibi Rusya, Amerika ve Çin’den sonra hapishane nüfusunda 

üçüncü sırada yer almaktadır. Bu çerçevede artan yoksulluğun, hapishane nüfusuna 

da yansıdığını söylemek mümkün olabilir. Gilinskii, Rusya’daki sosyal ve ekonomik 

eşitsizliğin, suça itici en önemli neden olduğunu belirtirken, Barclay’da onu doğrular 

biçimde 1989-99 yılları arasında suç oranının % 85 arttığını belirtmektedir (akt. 

Piacentini, 2004;  21). Komünizm döneminde hapishanelerin işlevi mahkumların, 

özellikle politik açıdan, ıslah edilmesiydi ve bu çerçeve hapishane içinde 

mahkumların çalıştırılması ıslahı öngörüyordu. Fakat aynı zamanda mahkumların 

çalışması, bazı dönemler emek arzı açığını kapatılması görevini de üslenerek, 

ekonomik kalkınmanın bir parçası olarak kabul ediliyordu. Kapitalist sisteme geçiş 

ile birlikte hapishane sisteminde ve mahkumların çalıştırılmasına yönelik bakış 

açısında da dönüşümler söz konudur. Hem hapishane nüfusundaki hızlı artış hem de 

geçiş sürecinin getirdiği ekonomik sıkıntılar, Rusya Devletini hapishaneleri bütçe 
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üzerindeki bir yük olmaktan çıkartarak, kendine yeterli (self-sufficient), tabir 

yerindeyse ‘kendi yağında kavrulan’, mekanlar haline getirmeyi amaçlayan bir dizi 

düzenlemeyi, 1997 yılından itibaren, hayata geçirmeye itmiştir (prison.org, 2010). 

Böylece hapishaneler ihtiyaçlarını gidermek için hükümet dışı kaynaklara daha fazla 

ihtiyaç duyar hale gelmişlerdir ve bu kaynaklardan birisi de özel sektör ile yapılan 

anlaşmalar çerçevesinde mahkumların çalıştırılması olarak ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin Omsk bölgesi, hapishaneler ile özel sektörün işbirliğinin en yoğun olarak 

görüldüğü bölgedir. Bu bölgede Omsk Gas şirketi, hapishanenin ihtiyaçlarının ve 

böylece iç işleyişinin düzeninin karşılanması karşılığında mahkumların ucuz emeğini 

kullanmaktadır (Piacentini, 2004; 35-36).  

Piacentini, Rusya’da hapishaneler ile özel sektör arasındaki ilişkinin bir çeşit takas 

olduğunu belirtmektedir. Güçlükle bütçelerini denk getirmeye çalışan hapishaneler 

için giyim, ısınma, yiyecek, personel maaşlarının ödenmesi ve merkezi hükümete 

olan borçların ödenmesi gibi hayati meseleler gittikçe daha ağırlaşmaktadır. Bu nokta 

da şirketler, mahkum emeğini –özel olarak emek için hiçbir ödeme yapmadan- ve 

hapishane mekanını kullanmaları karşılığında, söz konusu ihtiyaçların ödenmesi 

konusunda hapishanelere Resmi Ceza Sponsoru (Official Penal Sponsor) 

olmaktadırlar (Piacentini, 2004; 35).        

Mahkum emeğinin büyük sermaye grupları tarafından, hapishane yönetimleri ile 

yapılan sözleşmeler çerçevesinde, kiralandığı diğer bir önemli Asya ülkesi de 

Japonya’dır. Mahkumların yaptıkları işler giysi üretimden, dericiliğe, makine montaj 

ve üretimine, ağaç işlerine ve matbacılığa kadar geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. 

Mahkumlar yaptıkları işler karşılığında ücret almamaktadır ve hapishane 

endüstrisinden hapishanenin elde ettiği tüm gelirler doğrudan ulusal hazineye 

aktarılmaktadır. Mahkumlara ise küçük ihtiyaçlarını gidermeleri için yalnızca bir 

çeşit bahşiş verilmektedir. Bu ödemelerde ayda yaklaşık 35 doları bulmaktadır 

(Kaido ve Iguchi, 1996).  

Japonya, mahkumların hem kendi çalıştırılmasını hem de mahkum emeğinin özel 

sektöre kiralanmasını düzenlemek amacıyla Correctional Association Prison 

Industry Cooperation (CAPIC) (Islah Kurumları Birliği Hapishane Endüstrisi 

Şirketi) adlı bir devlet şirket kurmuştur. Bu şirket üretim yapılan alanlara göre alt 

birimlere ayrılmaktadır. Yönetimsel olarak ise 68 yerel birim belirlenmiştir. CAPIC, 

amacının dışarıdan iş alan hapishanelere daha uygun koşullar sağlanması ve 
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hapishane içinde üretilen ürünlerin çeşitliliğinin ve kalitesinin arttırılması olarak 

açıklamaktadır (Johnson, 1996; 103-104).  

CAPIC ile yapılan anlaşmalar ile hem yerel hem de yabancı pek çok sermaye grubu 

Japon hapishanelerinde üretim yapmaktadır. Üretim sürecini ve yapılan üretimin 

boyutlarını, Japon hapishanelerinde mahkum olarak bulunmuş olan Chistopher David 

Lavinger’in sözleri üzerinden anlamak mümkündür. Lavinger, Amerikan Temsilciler 

Meclisi Dış İşler Komitesi’nin Japon Hapishanelerindeki emek pratikleri üzerine 

yaptığı toplantıda mahkumiyet sürecinde yaşadıklarını, yaptığımız uzun alıntıda, şu 

şekilde ifade etmektedir: 
“11 Kasım 1991 tarihinde Osaka’da tutuklandım… Osaka Water Polis 
Merkezine götürüldüm… 18 Aralık 1991 tarihinde buradan, mahkeme öncesi 
mahkumların tutulduğu “bölgesel” bir tutukevi olan, Osaka tutukevine 
nakledildim… İki buçuk aylık bir süreden sonra, mahkemem başladı… Savcı 
yüksek güvenlikli bir hapishanede, 42 ay zorunlu çalışmaya mahkum edilmemi 
talep etti. Mahkeme beni, yabancılar için inşa edilmiş olan Tokyo, Fuchu 
Hapishanesinde 22 ay zorunlu çalışmaya mahkum etti. Cezam resmi olarak 12 
Mart 1992 tarihinde başladı. 18 Mart 1992 tarihinde Osaka Tutukevinin 
“şüpheli” tarafından “mahkum” tarafına gönderildim. Fuchu hapishanesinde yer 
olmadığından, Osaka Tutukevinde cezamı çekmeye başlayacaktım. Tek kişilik 
bir hücrede naklimi beklerken, çamaşır mandalı üretiminde çalıştırılmaya 
başladım. “Mahkum” tarafında kaldığım bir ay boyunca, 78.500 adet çamaşır 
mandalı yaptım… 16 Nisan 1992’de Tokyo dışındaki Fuchu hapishanesine 
gönderildim. Bu dönemde, bir kitapçık tedarik ettim… Kitapçığın başlığı 
Japonya’da Tutuklanan Amerikan Vatandaşları için Tavsiyeler’di. Bu kitapçığa 
göre, “dışarıdan yapılan sözleşmelere bağlı olarak toplu çalışma”, tüm  
mahkumlar için zorunluydu ve kitapçık, “mahkumlar tarafından üretilen 
ürünlerin satışından hapishaneler tarafından elde edilen kazanç, devlet geliri 
olarak kabul edilir” diyordu… İlk olarak, tek kişilik hücreler blokuna 
yerleştirildiğim Fuchu hapishanesinde, kağıttan alışveriş çantaları üretiminde 
çalıştırıldım. Bu çantalar, Burberry’s of London, Mizuno Spor Eşyaları, Dalmaru 
mağazaları ve Mitsukoshi mağazaları ve diğer pek çok özel şirketin logolarını ve 
dizaynlarını taşıyordu… Kağıt alışveriş çantaları üretiminde çalıştığım bir ayı 
takiben başka bir hücreye gönderildim. Her bir gün, hücreden alınarak bir 
fabrikada –Eğitim Fabrikası Numara 24- çalışmaya götürüldüm. Bu 
fabrikalardaki yüksek düzey hapishane görevlileri tarafından yapılan 
konuşmalarda, özel şirketler için ürünler yapan 24 fabrikalarında çalışmanın 
benim ve diğer 2.500 arkadaşımın için zorunlu olduğunu açıklandı. Japon 
hükümetlerinin mahkum emeğini özel sektöre kiraladığı belirtmiştim ve ben, 24 
fabrikalarında, diğer şeylerin dışında, kadın ayakkabıları, el çantaları ve diğer 
deri ürünleri;  elektronik aksamlar, yangın dedektörü, araba parçaları, mobilya, 
seramik, şemsiye ve ağır yapı ekipmanları üretimin de çalışacaktım… Ağır fiziki 
ve psikolojik baskı altında, SEGA Electronics, Burberry’s London, Mizuno Spor 
Eşyaları, Mitsukoshi Mağazaları, Dalmaru Mağazaları ve Walther Firearms gibi 
bir çok şirket adına ürünler üretmek için zorla çalıştırıldım.” (Japanese Prison 
Labor Practices, 1995;  57-60). 
             

Japon hapishanelerinde mahkum emeğinin özel sektör tarafından kullanılması varlığı 

sürmeye devam ettirmektedir. Tüm mahkumların % 80’i yani 65.000 mahkum 

giyimden montaj sanayine kadar bir çok alanda çalıştırılmaktadır. Hapishaneler ile 

ilgilenen devlet kurumları ve hapishane yönetimleri, mahkum emeğinin 
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maliyetlerinin çok düşük olmasından dolayı sermayenin üretimi dışarıya, özellikle 

Çin’e, kaydırmasını ve üretimin yurtdışına kaydırılmasından doğacak maliyetleri, 

örneğin nakliyat masraflarını, ortadan kaldırdığını belirtmektedirler (The Japan 

Times, 05.02.2009). 

Burada örnekler verdiğimiz belli başlı ülkeler dışındakilerde de mahkumlar özel 

sektör tarafından hapishaneler ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde 

çalıştırılmaktadır29 ya da bu yönde düzenlemeler ülkelerin gündemindedir30. Yani 

tüm Dünyada hapishaneler, sermaye için üretim yapan mekanlara 

dönüştürülmektedir. Bu çerçeve de, mahkumlar, hapishane duvarlarının arasında 

olsalar da, dışarıdaki emek piyasasının bir parçası haline gelirken, hapishanelerde 

emek piyasası kurumuna dönüşmektedir. Sermaye açısından mahkum emeğinin 

önemi iki noktada ortaya çıktığı söylenebilir: Birincisi, hapishanelerin esnek üretim 

biçiminin en sorunsuz ve rahat uygulanabileceği –diğer bir deyişle “esnek” üretimin 

en “katı” biçimde uygulanabileceği- yer olmasıdır. Çalışan mahkumlar yasal olarak 

işçi statüsüne sahip değillerdir ve bu sebeple yaptıkları işler karşılığında aldıkları 

ödemeler, işçi ile işveren arasındaki bir ilişkiyi ifade eden, ücret olarak değil, ancak 

bahşiş, yardım ya da sadaka olarak nitelendirilebilir. Dışarıdaki işçiler için 

mücadelenin konusu olabilecek unsurlar- sendika, ücret ve sosyal güvenlik-, çalışan 

mahkumlar için hiçbir koşul altında talep edilebilecek şeyler değildirler. Ayrıca 

mahkumun çalışması kesinlikle kendi iradesine bağlı değildir. Mahkumlar tamamen 

hapishane yönetimi ile işveren arasındaki sözleşmeye tabidirler. Mekansal olarak 

düşünüldüğünde de işin yapılacağı yer ile mahkumun kaldığı yer aynı olduğundan, 

örneğin işveren işçinin işe gelmemesi gibi sorunları çözme noktasında bir sıkıntı ile 

karşılaşmamaktadır ve mahkumun verilen işi yapmaması yasal düzenlemeler 

çerçevesinde, verili cezasına ek olarak, cezaya tabidir. Yani sermaye, dışarıdaki 

işçiler üzerinde uygulama imkanı bulamayacağı bir disiplin sistemiyle 

desteklenmektedir. Yukarıda verdiğimiz bazı örnekler çerçevesinde, birincisi ile 

bağlantılı olarak, ikinci önemli nokta, yetmişlerden sonra sermayenin içine girdiği 

krizi aşmak amacıyla üretimi, emek gücünün ucuz olduğu az gelişmiş ülkelere 

kaydırma stratejinin yaratacağı altyapı yatırım harcamalarının ve taşıma 

                                                             
29Avustralya örneği için Bkz. http://sistersinside.com.au/media/prisonlabour.pdf 
30 Güney Africa örneği için Bkz. http://www.iol.co.za/news/politics/we-ll-bring-back-prison-labour-
da-1.412185 
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masraflarının ortadan kaldırılmasında ülke içindeki mahkum emeği bir alternatif 

olarak ortaya çıkmasıdır.  

Mahkumların sermaye için çalıştırılmasının neoliberal politikaları uygulayan 

devletler açısından öneminin ise, kamunun alanın küçültülmesi çerçevesinde, artan 

mahkum sayısının ve hapishanelerin devlet bütçesi üzerinde yarattığı baskıyı ortadan 

kaldırmak için hapishaneleri, kamu-özel işbirliği çerçevesinde, kendi gelirlerini 

kendileri yaratan kurumlara dönüştürme hedefi olduğu söylenebilir31.          

Bir sonraki bölümde, temel olarak, neoliberal dönüşümün mahkumların çalıştırılması 

noktasında Türkiye’de nasıl yankı bulduğunu ele almaya çalışacağız. Aşağıda 

gösterileceği gibi Türkiye’de de, burada örneklerini verdiğimiz ülkelere göre biraz 

gecikmeli ve üretim anlamında daha dar kapsamlı bir noktada olsa da, hapishaneleri 

piyasa için üretim yapan mekanlara dönüştürülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
31Devletlerin, hapishanelerin ve mahkumların maliyetlerini bütçe üzerinde bir yük olmaktan çıkarmak 
için başvurduğu diğer bir yol hapishanelerin özelleştirilmesidir. Ancak hem Amerika dışında şu anda 
ciddi bir olgu olmaması hem de bu çalışmanın sınırlarını aştığı için burada ayrıntılı olarak ele 
alınmamaktadır. Konu ile ilgili olarak Bkz. Blakely (2005) 
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4.TÜRKİYE’DE NEOLİBERALİZM ÖNCESİNDE MAHKUMLARIN 

ÇALIŞTIRILMASINA TARİHSEL BİR BAKIŞ 

4.1. 19. Yüzyıl ve Öncesi: Islahın Temel Hedef Olması 

Osmanlı Devleti’nde hapishaneler 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu dönemden önce 

kapatma cezasının, yani “mahpes”in, uygulandığı mekanlar tersaneler, kaleler ve 

zindanlardır (Şen, 2007; 6). İstanbul’daki Yedikule, Eminönü’ndeki Baba Cafer ve 

Kasımpaşa’daki Tersane zindanları bunların en önemli örnekleridir. Esnaftan, 

“avam-ı nastan” ve serseri güruhundan katil ve hırsızlarla borç ve zina mahkumları 

Galata zindanına atılırken;  siyasi ve askeri suçlular Babıali’deki Tomruk’a, 

Yedikule’ye, Rumelihisarı’na ve Tersaneye gönderilmektedir (Demirbaş, 2010; 29). 

Tersane ve kalelerin kapatma cezasının uygulandığı yerler olarak kullanılması, 

Osmanlı’da doğrudan kapatma cezasını uygulamak üzere kurulan mekanların varlığı 

söz konusu olmadığına aksine bazı mekanların, kendine özgü işlevlerine ek olarak, 

aynı zamanda kapatma cezasının uygulandığı yerler olarak kullanıldığına işaret 

etmektedir. Diğer bir taraftan, herhangi bir mekanın kapatma cezası için kullanılıyor 

olması bağlamında, Osmanlı’da hapsetmenin kendi başına bir ceza biçimi olmadığı 

ama yargılama sürecine kadar mahkumun gözetim altında tutulması işlevini yerine 

getirdiği söylenebilir. Aynı zamanda, hapishane sisteminden farklı olarak, 

zindanların işleyişini sistemli bir yasal çerçevenin de yokluğu söz konusudur. 

Zindanların durumunu içeren bir standart yoktur. Cezalandırmaya yönelik ayrıntılı 

düzenlemeler olsa da, zindanların işleyişini, burada tutulan tutukluların yaşam 

koşullarını ve uyacakları kuralları belirleyen bir nizamname de bulunmamaktadır. 

Kısacası, kapalı ve korunaklı olan bir alan zindana dönüştürülebilir, başkaca 

uygunluk ve koşul aranmamaktadır (Şen, 2007; 7). 

Mahkumların zindanlarda çalıştırılmasına bakıldığında da, ilkesel olarak bir tutum 

söz konusu değildir ve mahkumların iş-gücünden ekonomik olarak yararlanılması 

devlet politikaları içerisinde yer almamaktadır (Şen, 2007; 7). Ancak bazı örneklerde, 

özellikle savaş esirlerinin çalıştırılması söz konusudur: Galata Kulesi ve Tersane 

zindanında kalan savaş esirlerinin bir kısmı, Kasımpaşa’daki tersanede 
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çalıştırılmaktadır. Burada kalan savaş esirlerinin bir kısmı da “kurtarmalı akçe”sini 

(fidyesini) ödeyinceye kadar ya da “azad” olma süresini tamamlayıncaya kadar 

“miri” (devlet hizmetleri) işlerde çalıştırılmaktadır (Şen, 2007; 7). 

Osmanlı’da hapishanelerin, 19 yüzyılda ortaya çıkışına kaynaklık eden temel 

unsurlar, yirminci yüzyılın başında da devam eden, siyasal, sosyal ve ekonomik 

çalkantıların ve savaşların beraberinde getirdiği sorunlardır. Kaybedilen topraklar 

müslümanların Anadolu’ya göç etmesine ve nüfusun artmasına neden olmuştur. 

Artan nüfus ile birlikte artan ihtiyaçlar asayişi de bozmuştur. Hapishaneler asayişin 

yeniden tesis edilmesinde önemli bir yer teşkil etmektedir (Tekin, 2010; 207). Diğer 

yandan, hapishaneler 19. yüzyılda Osmanlı devleti içersinde şekillenmeye başlayan 

kapitalist üretim ve mülkiyet ilişkilerinin güvenliğinin sağlanmasındaki araçlardan 

biri olarak ortaya çıkmaktadır. Güvenliğin tesisi için başka düzenlemelerinde 

gerçekleştirilmesi bu dönemde gündemdedir. Örneğin, bu dönemde “Zabtiye 

Güçleri”nin de ıslah edilmesi planlanmaktadır. Islahı gerçekleştirmeyi amaçlayan 

Sadrazam Ali Paşa’nın nedeni: ”bir memlekette ticaret ve ziraat ve sarf ve sanayi’n 

ve bunların netice-i tabiyyesi olan asayiş ve mamuriyetin ilerülmesi esbab-ı 

lazımesinin mühimm ve muazamlarının biri emniyet-i turuk ve inha maddesi” 

olmasıdır (akt. Kaya, 2009; 193-194). Buradaki amaç, üretim ayağında mülkiyet 

tasarrufunu daha verimli ve üretken kılmak için her türlü tedirginlik yaratıcı 

etkilerden koruyarak güvenlik ve emniyeti sağlamak, dolaşım ayağında da aynı 

nedenlerden dolayı güvenlik ve emniyetin sağlanmasıdır (Kaya, 2009; 195). 

Hapishanelerin kurulmasını da aynı çerçevede düşünmek mümkün olabilir. 

Hapishaneler, kapitalist mülkiyet ve üretim ilişkilerinin, üst-yapısal bir unsuru 

olarak, güvenliğini sağlamayı ve bu ilişkilere yönelik tehdit oluşturan kimselerin 

ıslah edilmesini amaçlamaktadır.   

Bu çerçevede, 19. Yüzyıl, Osmanlı’nın “zindan”dan hapishane sistemine geçişinin 

yaşandığı ve hapis cezasının yasal bir çerçeveye oturtulduğu dönemi temsil 

etmektedir. Yasal düzenlemelere bakıldığında;  1840’ta ilk ceza yasası olan “Ceza 

Kanunname-i Hümayunu” çıkartılır32. 1858 yılında çıkartılan yeni yasayla da 

verilecek cezalar kürek cezası, kalebentlik ve hapis cezası olarak sınıflandırılır. 
                                                             
32Elbette daha önce de cezalandırma konusunda düzenlemeler söz konusudur ancak bu kanunla 
birlikte cezalandırmanın referansları değişmektedir. Önceki dönemde cezalandırmanın genel 
çerçevesini İslam hukuku çizmektedir ki, İslam hukukunda cezaların infaz edildiği yerler olarak 
hapishanelerden kural olarak söz edilemez (Demirbaş, 2010;  29). Yeni düzenlemeler ise İslam 
hukukunun tikel kategorilerinden değil, Avrupa hukukunun evrensel kategoriler üzerine inşa 
edilmektedir. 
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“Kürek” cezası birinci dereceden ağır suç işleyenlere verilir (Şen, 2007; 17-22). 

Kürek cezası esas olarak, mahkumun verimli bir biçimde çalıştırılmasını değil, 

ıslahını amaçlamaktadır. Kürek cezasının biçimi şu şekildedir: 
“Kürek cezası alan bir mahkumun ayaklarına önce demir halkalar geçirilir, 
sonrasında bu halkaları birbirine bağlayan bir zincir, yani pranga takılırdı. Ceza 
sistemi, prangalı suçluyu en pis ve en ağır işlerde çalıştırarak, çevresine 
“onurunu, namusunu kaybetmiş bir insan” manzarası çizer.” (Şen, 2007; 22)  
 

19. yüzyılın sonlarına doğru da yasal düzenlemeler sürmüştür. Bozkurt, 

hapishanelerin işleyişini ve ceza sistemini düzenlemek amacıyla, “Usul-ı 

Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu”, “Memalik-i Mahrusa-i Muhakemat-ı Cezaiye 

Kanunu” ve “Memalik-i Mahrusa-i Şahanede Bulunan Tevkifhane ve Hapishanelerin 

İdare-i Dâhiliyelerine Dair Nizamnameler” gibi düzenlemelerin yapıldığını 

belirtmektedir (Akt. Çakmaklıoğlu, 2004; 14).   

“Tevkifhane ve Hapishanelerin İdare-i Dahiliyelerine Dair Nizamnameler 

Lahiyası”nda tutukluların hapishaneler içersinde iş için ayrılan yerlerde çeşitli 

sanatlarla uğraştıklarının, ürettiklerinin satışından elde edilen gelirlerin bir kısmı ile 

hapishane masrafları karşılanırken bir kısmının tutukluya geri verildiğinin veya onun 

adına saklandığının anlaşılmaktadır (Çakmaklıoğlu, 2004; 15). Bu nizamnameler 

lahiyasının önemli unsurlarından bir tanesi de, mahkumlara çalışma zorunluluğu 

getirilmesidir. Mahpuslara çalışmaları karşılığında verilecek bedelin yarısı, 

kendilerine tahsis edilecek yiyecek, içecek ve diğer ihtiyaçlarının karşılığı olarak 

kesilmektedir ve kesilen paradan geri kalan kısım mahkuma tahliye sırasında 

verilmektedir (Yıldız, 2002; 200). Çalışmayı reddedenlere yirmi dört saatten bir 

haftaya kadar, temiz havaya çıkma cezası verilmektedir ve ikinci kez tekrar 

durumunda ise mahkumun cezası iki katına çıkarılacaktır (Gönen, 2010; 179). 

Nizamnamenin doğrudan mahkumların çalışmasını düzenleyen dördüncü faslında yer 

alan maddeler şu şekildedir: 
“Mahbûsînin çalıştırılması 
 
69. madde- Her hapishanede mahbûsîn-i mahkûmenin hiç biri işsiz kalmayacak 
surette ‘ameliyât tertîb olunacaktır. ‘Ameliyâtın sûreti-i tertîb ve usûl-ı 
hesâbiyyesi onyedinci ve onsekizinci maddelerde ta’rîf olunduğu üzere 
hapishâne müdîrleri tarafından kararlaşdırılarak ‘adliye müfettişlerine 
bildirilecektir.  
70. madde- Bilâ-gadr-ı makbûl çalışmaktan kaçmak isteyen mücrim-i mahkûm 
yirmidört sâ’atten bir haftaya kadar teneffüse çıkarılmaktan mahrûm bırakılacak 
ve tekrârı halinde cezâ-yı mezbûr taz’îf edilecektir. 
71. madde- Her mahbûs hapishâne bulunduğu müddetçe çalışmağa mecbur 
olacaktır. Fakat mevkûf bulunan maznûn-ı ‘aleyhim ile habs cezâsıyla mahkûm 
olanlardan cânib-i mîriyyeden i’âşesi olmayanlar çalışmak bahsinde 
muhtardırlar.  
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72. madde- Mücrimîn-i mahkûmînin ‘ameliyatından hâsıl olacak akçenin nısfı 
me’kûlat ve melbûsâtlarına ve taraf-ı devletten edilecek masârıfa karşılık olmak 
üzere tenzîl edildikten sonra bâkisi îcâb ettikçe kendilerine teslîm olunmak üzere 
hapishâne deposunda hıfz edilecektir. Ve bunun için 18’nci madde mûcibince 
sûret-i mahsûsada defter tutulacaktır.” (Akt. Yıldız, 2002) 
 

19. yüzyıl öncesinde mahkumların neden çalıştırılmadıklarını şu şekilde açıklamak 

mümkün olabilir: Osmanlı’daki üretim ve iş-gücü loncalar tarafından kontrol 

edilmektedir. Osmanlı devletinde üretimin temel öğesi zanaatkarlardır (Fahroqhi, 

1994; 18) ve loncalar aynı iş kolunda üretim yapan zanaatkarların birleştiği kurumsal 

yapılardır. Bu kurumlar, üretim yapılan iş kolu üzerinde, fiyatlar ve iş-gücü 

konusunda bir tekel oluştururlar. Lonca örgütlenmesi, kapitalist ile ‘özgür’ emek 

ilişkisinden farklı olarak, hiyerarşik bir niteliği olan usta-kalfa ilişkisi üzerine 

oturmaktadır ve kapitalistler arasındaki ilişkiden farklı olarak, rekabet değil, 

dayanışma ilkesi ön plandadır. Genç, loncaların bu kolektif yapısının, zanaatkarlar 

arasında eşitlikçi ilişkilerin yayılmasına ve geleneksel yapının korunmasına yönelik 

davranışların oluşmasına neden olduğunu belirtmektedir. Bu çerçeve de, devletin 

ekonomi üzerindeki sıkı denetimi ile birlikte, loncaların değişime kapalı yapısı, 

kapitalist ilişkilerin gelişmesi önünde bir engel teşkil etmektedir (Genç, 1994; 63). 

Bu noktadan hareket edilerek, zanaatkarların, aynı iş kolunda üretim yapan diğer 

üreticiler ile olan rekabetini arttırmaya çalışmadığı için, kalfalardan daha ucuz 

olabilecek iş-gücü arayışına girmeyeceği ve geleneksel biçimi sürdüreceği ve bu 

çerçevede mahkum emeğinin, zanaatkarlar tarafından ucuz iş-gücü kaynağı olarak 

görülmediği söylenebilir.     

19. Yüzyılda ise, sözünü ettiğimiz Nizamnamenin yukarıda gösterilen ilgili 

maddelerinin de işaret ettiği gibi, mahkumların çalıştırılması yasal bir çerçeve 

içersine oturtulmaktadır. Fakat uygulamada, yani mahkumların çalıştırılacağı 

atölyelerin inşa edilmesi, atölyede mahkumların çalışmasını denetleyecek yeterli 

personelin sağlanması ve hapishanelerin genel olarak reformdan geçirilmesi 

konularında, bu dönemde Osmanlı bütçesinin içinde bulunduğu kötü durumundan 

dolayı ciddi sıkıntılar söz konusudur33. Yani yeterli kaynak aktarımı 

sağlanamamaktadır. Bu nedenle birçok proje söz konusu olsa da, hayata geçirilmesi 

mümkün olmamıştır (Tekin ve Özkes, 2008). Yukarıda belirtildiği gibi, 19. yüzyılda 

Avrupa’da mahkumların çalıştırılmasının temel özelliklerini mahkumların ıslah 

                                                             
331873-1896 krizi ile ilişkisi bağlamında, Osmanlı bütçesinin durumunu ortaya koyan bir çalışma için 
Bkz. Kaymak (2008)  
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edilmesi ve hapishane ihtiyaçlarının karşılanması oluşturmaktadır. Osmanlı için de 

bu durumun geçerli olduğunu söyleyebiliriz. “Tevkifhane ve Hapishanelerin İdare-i 

Dâhiliyelerine Dair Nizamnameler Lahiyası”nda mahkumların çalıştırılmasını 

düzenleyen maddeler, yine Avrupa ile benzer olarak, mahkumların temel olarak 

hapishane ihtiyaçlarının giderilmesi ve ıslah amacıyla çalıştırılmalarının 

amaçlandığına işaret etmektedir. Ayrıca 19. Yüzyılda Osmanlı içerisinde kapitalist 

üretim ve mülkiyet ilişkilerinin yeni şekillenmeye başladığı düşünülürse, bu 

dönemde mahkumların çalıştırılmasının, dışarıdaki işçilerin işlerini kaybetmelerine 

neden olacak bir olgu olarak ortaya çıkamayacağı söylenebilir. 

4.2. 1900-1923: Savaş İhtiyaçları ve İşgücü Açığının Kapatılması Amacıyla 

Çalıştırma 

20. yüzyılın ilk yılları da, hapishaneler ve mahkum emeğinin düzenlenmesi 

konusunda bir takım reform çabalarına tanık olmuştur. Hapishanelerin 

yaygınlaştırılması, bir örnek hale getirilmesi ve mahkumların atıl durumdan 

çıkartılarak, çalışmalarının sağlanması tüm reform çabalarının temelini 

oluşturmaktadır (Gönen, 2010). Bu dönemde de, hapishanelerin reformu konusunda 

Avrupa’nın örnek alınması ve Avrupa’dan uzmanlar getirilmesi söz konusudur. 

Birinci Dünya Savaşı’nda müttefik olan Almanya ile savaş öncesinde yakın ilişkiler 

kurulması, hapishaneler konusundaki reform çabalarında da kendisini 

hissettirmektedir. Hapishanelerin reformu için uzman olarak Almanya’dan Dr. Paul 

Pollitz (Polliç Bey) getirilir. 

Pollitz’in hazırladığı rapor çerçevesinde bir takım reformlar şekillendirilmeye 

başlanır. Bu reformların bir bölümünü mahkumların çalıştırılması oluşturmaktadır. 

Devlet hapishanelerinde kunduracılık, terzilik, marangozluk, doğramacılık, makine 

ile çorap ve fanila üretimi gibi sanayi faaliyetlerinin başlatılması ön görülmüştür. 

Ayrıca zanaat sahibi mahkumların mülki işlerde çalıştırılması, kazançlarının 

1/3’ünün hapishane gelirlerine dahil edilmesi düşünülmüştür (Tekin ve Özkes, 2008; 

195). Şen, bu konuda en ayrıntılı bilgilerin Edirne hapishanesinden geldiğini 

belirterek, Edirne valisinin ifadelerini aktarmaktadır: 
“Edirne hapishanelerinde çalışır vaziyette 5’i çorap, 9’u ise eteklik ve fanila 
imalatı yapan toplam 14 makine mevcuttur. Fanila üreten Groser marka 
makinenin gerçek değeri 20 Lira gibi çok uygun bir fiyatla (10 liraya) alınmıştır. 
Bu makine parası, hapishanelerde bakkallık ve kahvecilik yapan kişilerin 
ortaklaşa ödemesiyle sağlanmıştır. Diğer makinelerden 7’si ise, daha önceden 
Sanayi Mektebi’ne alınmış olup atıl bir vaziyette, kenarda kullanılmamaktaydı. 
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Bu makinelerin ödünç kullanım izni sağlanmış, böylelikle üretilen çorap ve 
fanila satışının karı ile elde edilen 108 liralık meblağ sayesinde, 2 çorap 2 de 
fanila makinesi olmak üzere toplam 4 makine Almanya’daki Groser 
Fabrikası’ndan alınmıştır… Üretime katkısı olan mahkumlara emeklerinin 
karşılığı olarak, belli bir ücret belirlenmiştir… Mahkumların çalışma düzeni ve 
ücretleri şöyle belirlenmiştir: 
 Fanila makinelerinin her birine üç mahkum verilmiştir. Bunların biri örgüden, 
diğeri iplik sarmadan ve üçüncüsü ise dikmeden sorumludur. Bir fanilalık örgü 
yapan için kaba iş başına 40, bir fanilalık iplik sarma başına 10, bir fanilalık 
dikme başına 20 pare ücret belirlenmiştir. Çorap makinelerinin her birine iki 
mahkum verilmiştir. Bunların biri örgüden, diğeri ise iplik sarıp ağızlarını 
düzeltmekten sorumludur. Bir çoraplık örgü başına, erkek çoraplarında ince iş 
başına 20, orta iş 15, kaba iş 10;  kadın çoraplarında ise düz renkliye 30, elvan 
renkliye 40 pare belirlenmiştir. İplik sarma ve ağız düzenlemeden sorumlu olan 
kişi ise, örgücünün aldığı payın %25’ini almaktadır.” (Şen, 2007;  60-61) 
    

“Memalik-i Mahrusa-i Şahanede Bulunan Tevkifhane ve Hapishanelerin İdare-i 

Dâhiliyelerine Dair Nizamnameler”de olduğu gibi, 1916 yılında da hazırlanan 

nizamnamede mahkumlara çalışma zorunluluğu getirir ve mahkumların harbiye, 

bahriye, posta nezareti ve hapishaneler idaresi adına yani, genel bir biçimde ifade 

edilirse, devlet hesabına çalıştırılması nizamname kuralıdır (Şen, 2007; 62 ve 81).  

İkinci bölümde gösterilmeye çalışıldığı gibi, savaş dönemlerinde ve ekonomik 

kalkınma çabalarında mahkum emeği de kendisine yer bulmaktadır. 1916 yılına ait 

nizamnameyi de, bu şekilde ele almak mümkün olabilir. 1916 tarihi, Birinci Dünya 

Savaşı’nın ortalarına denk gelmektedir, yani devlet yöneticileri, hem savaş 

ihtiyaçlarının karşılanmasını hem de silah altına almadan doğan iş-gücü açığının bir 

kısmını mahkumların çalıştırılmasıyla aşmayı planlamış olabilirler. 1917 yılında, 

savaş sebebiyle silah altına almadan doğan tarımsal alanda ortaya çıkan iş-gücü 

açığını kapatmak amacıyla Mükellefiyyet-i Ziraiyye Kanunu çıkartılır. Kanun 1., 2. 

Ve 3. Maddesinde, sırasıyla, çiftçilerin, askerlik hizmetini yerine getirilmemiş 

olanların ve asker ve fukara ailelerinin tarımsal alanda çalışmaya mecbur 

tutulabileceklerini belirtmektedir. Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak çıkartılan 

Mükellefiyyet-i Ziraiyye Nizamnamesi’de aynı kesimleri tarımsal hizmete mecbur 

tutmaktadır ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere hapis ve ya ceza parası 

verileceği belirtilmektedir. Her iki düzenlemede de mahkumlar açık olarak çalışmaya 

mecbur tutulacak kesimler arasında yer almamaktadır. Ancak Kanunu’nun 8. 

Maddesi, Dahiliye Bakanlığı zorunlu çalışmayı yürütecek organlar arasında 

sayılmaktadır. Bu dönemde hapishaneler Dahiliye Bakanlığı’na bağlı olduğu için, 

mahkumların da zirai alanda çalıştırılmış olabileceği söylenebilir34.     

                                                             
34Kanun ve Nizamname’nin tam metni için Bkz. Ökçün (1983) 
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Mahkumların, silah altına almadan doğan iş-gücü açığının kapatmak için, 

mahkumların çalıştırılması “Milli Mücadele” döneminde uygulanmıştır. “Büyük 

Taarruz ve Genel Seferberlik” döneminde erkek nüfusun silah altına alınmasıyla 

tarım alanında doğan iş-gücü açığı hafif suçlardan hapis yatan mahkumlar eli ile 

giderilmeye çalışılmıştır (Tekin ve Özkes,2008; 198). İstanbul’u, bu durumun 

dışında tutmak gerekir çünkü İstanbul’da yönetimin bütünüyle işgal kuvvetlerinde 

olmasından dolayı, hapishanelerinde yönetimi işgal kuvvetlerinin elindedir. Bu 

çerçevede, hapishaneler Düvel-i İtilafiye komisyonun talepleri çerçevesinde 

şekillendirilmektedir. Yıldıztaş, mütareke dönemi İstanbul hapishanelerinde, bazı 

yetenek sahibi mahkumların gerektiğinde bazı işlerde çalıştırılıyorsa da, bu tür işler 

Hapishaneler idaresinin özel işleri olup, hapishanelerin inşaat ve tamiratı gibi 

uğraşlarla sınırlı olduğunu ve bazı mahkumlarında hapishane içersinde bünyelerine 

ve durumlarına uygun işler yaptığını, bu işlerde edilen kazancında, ortaya çıkardığı 

masrafında hapishane içinde döndüğünü belirtmektedir (Yıldıztaş, 1997; 66). 

Mütareke döneminde, İstanbul hapishanelerinde incelemeler bulunmuş olan 

“Onbeşler Konseyi”nin raporlarından birisi hapishanelerde çalışma ile ilgili bilgiler 

vermektedir. Rapor, hapishane içinde çalıştırmanın ıslah amacının ön planda 

olduğunu, mahkumların birkaç meslek haricinde istihdam edilemeyeceklerini ve 

istihdam edildikleri alanların kendi ihtiyaçlarını giderecek ve zanaata dayalı işler ile 

sınırlı olduğunu belirtmektedir (Savcı, 2010; 231). Raporun yazarlarından Riggs, 56 

kişinin bir atölyede et pişirmek için kullanılan mangallardan yaparak, tanesini 1 

liradan sattıklarını söylemekte ve şöyle devam etmektedir: 
“… malzeme fiyatın yarısı kadar tutuyor;  hapishane yetkilileri kazancın 
%20’sini alıyor;  geriye kalan kırk kuruş kuramsal olarak işçiye veriliyor, daha 
doğrusu onun alacak hesabına yazılıyor. Bununla birlikte kaynaklardan 
öğrendiğimize göre, çoğu kez bu para ne nakit ne de alacak olarak mahkuma 
ulaşmıyor. Atölyede, pencere çerçevesi ve marangozluk işleri yapan başkaları da 
vardı;  başka bir odada ise kundura yapan dört-beş kişi ile terzilik yapan –cinayet 
nedeniyle on yıla mahkum olmuş- biri bulunmaktaydı. Görevlilerin ifadesine 
göre adamlar diledikleri takdirde günde altı saat çalışabiliyorlar;  ancak 
mahkumlar sadece üç saat kadar atölyede bulunmalarına izin verildiğini 
söylüyorlar.” (Akt. Savcı, 2010; 232).  
 

Bu dönemde, 19. Yüzyılda olduğu gibi, mahkumların çalıştırılmasının temel 

hedefinin mahkumların ıslah edilmesi ve hapishane ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında ve Milli Mücadele döneminde, mütareke dönemi 

İstanbul’u dışında, ise temel hedefin iş-gücü arzının kapatılması ve savaş 

ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu söyleyebiliriz. 
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4.3. 1923-1950: Devletçi Politikalar Çerçevesinde Mahkumların Çalıştırılması 

Mustafa Kemal, 1 Mart 1923’te, Türkiye Büyük Millet Meclisi, birinci dönem 

dördüncü yasama yılı açılış konuşmasında cezaevlerine ilişkin olarak şunları 

söylemektedir: 

“Efendiler, 
Cezaevleri sorunu çok önemlidir. Kişisel özgürlüğü kaldırılan vatan evladının 
ceza süresi sonunda topluma yararlı olacak bir eleman olarak yetiştirilmesi 
gereğinin sağlanması için İçişleri Bakanlığı çok dikkatli bir şekilde araştırma ve 
istatistikler hazırladı. Cezaevlerinden mümkün olanların modern bir şekilde 
onarımlarına veya yeni cezaevleri inşasına girişebilmek için bir inşaat programı 
hazırladı. Bu program gereğince her yıl belirlenmiş bir oranda inşaata devam 
etmek üzere 1923 yılında çağın gereklerine uygun bir genel cezaevi ile beş liva 
ve 28 ilçe cezaevinin inşası kararlaştırılmış ve gelecek yılın bütçesine ödenek 
konmuştur.” (tbmm.gov, 2010). (Vurgu bize ait) 
 

Mustafa Kemal’in, “kişisel özgürlüğü kaldırılan vatan evladının ceza süresi sonunda 

topluma yararlı olacak bir eleman olarak yetiştirilmesi gereği”ni cezaevlerine ilişkin 

en önemli konulardan biri olarak ele alması ve İçişleri Bakanlığının titiz 

çalışmalarına işaret etmesi, mahkumların çalıştırılmasının Cumhuriyet açısından 

ciddi mesele olduğunu göstermektedir. Mustafa Kemal’in işaret ettiği hedef 

doğrultusunda çalışmalar olmakla birlikte esas olarak otuzlu ve kırklı yıllarda, 

aşağıda iş esasına dayalı hapishaneler uygulamasında ve diğer örneklerde görüleceği 

gibi, mahkumlar bir iş-gücü kaynağı olarak görülmektedir. 

Burada en önemli etken 1929 krizidir35. Kriz ile birlikte Türkiye liberal 

politikalardan vazgeçip devletçi politikaları uygulamaya başlamıştır. Bu politikaların 

bir ayağını da bir bütün olarak iş-gücünün sıkı denetimi oluşturmaktadır. Yani 

mahkumların emek-gücünün kullanılmasına ilişkin düzenlemeler daha geniş bir 

çerçeve içine oturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin iş-gücü üzerindeki 

denetimi, faşist rejimlerin, korporatist devlet anlayışıyla paralellik taşımaktadır. 

İşçiler, bir sınıf olarak değil, meslek sahipleri olarak tanımlanmakta ve kendilerine 

ait bir çıkarlarının olmadığı, aksine ulusal çıkarın gerçekleştirilmesi yolunda ulusun 

“kıymetli bir uzvu” oldukları söylenmektedir. Mustafa Kemal’in 1931 yılında 

Cumhuriyet Halk Partisi sıfatıyla yayınladığı beyannamedeki şu ifadeler tam da bu 

noktaya işaret etmektedir: 
                                                             
35Aşağıda 1926 Tarihki Türk Ceza Kanunu’nunda da görüleceği ve Mustafa Kemal’in yukarıda yer 
verdiğimiz ifadesinde de görüldüğü gibi kriz öncesinde de mahkumların çalıştırılması 
planlanmaktadır. Fakat krizin, bağımsız bir değişken olarak, mahkumların çalıştırılmasına yönelik 
planı etkilediğini ve süreci farklı bir noktaya taşıdığı söylenebilir. Kriz sonrasında, mahkumların 
çalıştırılması, yalnızca meslek sahibi elemanlar yaratma süreci olmaktan çıkarak, sanayileşme 
politikalarının bir parçası haline gelmektedir.  
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“Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan mürekkep değil ve fakat ferdi 
ve içtimai hayat için iş bölümü itibariyle muhtelif mesai erbabına ayrılmış bir 
camia teşkil ediyor… Milliyetçi Türk amelesi ve işçileri mevcudiyetleri ve 
emeklerile Türk camiasının kıymetli uzuvlarıdır.” (Akt. Akkaya, 2010; 67)      
 

Bu korporatist yaklaşıma uygun olarak yasal düzenlemeler yapılmıştır. 1936 yılında 

çıkartılan İş Kanunu ile grev yasaklanmıştır ve sendikalardan söz edilmeden işçi 

temsilciliği kurumu getirilmesi ve toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünün düzenlenen 

zorunlu tahkim sistemiyle devlete ihale edilmesi yasanın belli başlı düzenlemeleridir. 

1938 yılında çıkartılan Cemiyetler Kanunu ise “sınıf esasına veya adına dayanan” 

cemiyet kurma yasağı ve getirdiği tescil sistemiyle, tek partili dönemde fiilen mevcut 

olmayan sendikal örgütlenme özgürlüğünü, hukuken de ortadan kaldırıyordu (Makal, 

2002; 37). İkinci Dünya Savaşı sırasında yürürlüğe konan Milli Koruma Kanunu’nun 

da iş-gücünün sıkı bir biçimde denetlenmesini sağlamıştır. Mahkum emeği de, iş-

gücünün geneline yönelik, devletçi ekonomik politikalar çerçevesinde, yapılan 

düzenlemelerden payını almaktadır. Aşağıda görüleceği gibi mahkumların 

emeğinden, özellikle madencilik başta olmak üzere bazı sanayi dallarında, sürekli iş-

gücü sağlanması noktasında yaşanan sıkıntıların aşılması için yararlanılmıştır.     

Mahkumların çalışmasının, hukuki anlamda düzenlenmesini, ilk olarak, 1 Mart 

1926’da kabul edilen Türk Ceza Kanunu’nda görmek mümkündür. Kanunun 13. 

Maddesinde, ağır hapis cezasının üç aşamada gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Bu 

aşamaların ikinci ve üçüncü çalışmayı içermektedir ve çalışma zorunludur: 
“ A) Mahkum birinci devrede, cezasının onda birine müsavi bir müddet geceli, 
gündüzlü yalnız olarak bir hücrede bırakılır. Ancak bu müddet (1) aydan aşağı 
(8) aydan yukarı olamaz. 
B) Mahkum ikinci devrede, durumuna ve suçunun mahiyetine göre ayrı gruplar 
halinde bulundurulur. Bu devre, mahkum mevkuf kalmışsa, bu müddetle hücrede 
kaldığı müddet çıkarıldıktan sonra geriye kalan müddetin yarısını teşkil eder. 
Alelıtlak müebbet ağır hapis cezasıyla mahkum edilmiş olanlar veya bakiye 
cezaları bir seneden az bulunanlar, yaş veya bedeni kabiliyetleri itibariyle üçüncü 
devre şartlarına intibak edemeyecekleri tespit edilenler üçüncü devreye 
geçemezler. 
C) Üçüncü devre geri kalan müddettir. Bu devrede bulunan mahkum iş esası 
üzerine kurulmuş olan ceza evlerinde çalıştırılır. Üçüncü devreye geçmek 
hakkını kazanan mahkumlardan, Adliye Vekaleti, ziraat, deniz avcılığı;  yol, 
inşaat, maden ve orman gibi iş sahalarında çalışma ekipleri teşkil edebilir.” 
Mahkum ikinci ve üçüncü devrede çalışmaya mecbur tutulur.” (Türk Ceza 
Kanunu, 1926) 
 

Kanun hükümlülere çalışma zorunluluğu getirirken, 14. Madde tutuklulara çalışmayı 

zorunlu kılmamış ve tutuklunun isteğine bırakmıştır: “Mevkuflardan [Tutuklulardan] 

çalışmak isteyenler ceza ve tevkif evi dahilinde çalıştırılabilirler.” Kanunun 299. 

Maddesindeki bir ifade de, 13. Maddenin C fıkrasında olduğu gibi, mahkumların 



79 
 

yalnızca hapishane içinde değil aynı zamanda hapishane dışında da çalıştırılmalarının 

amaçlandığına işaret etmektedir. Maddenin esas olarak düzenlediği husus, bir kimse 

bir suçtan dolayı kanun dairesinde hapsedildikten sonra kaçması ve yeniden 

yakalanması durumunda cezasının hangi biçimlerde arttırılacağıdır. Bu maddenin son 

fıkrasında, “bu maddede yazılı hükümler cezaevi dışında çalıştırılan hükümlüler 

hakkında da tatbik olunur” denmektedir (Vurgu bize ait). 

Bu dönemde yasal bağlamda önemli olan diğer bir gelişme de, hapishanelerin 1929 

yılında iç işleri bakanlığının sorumluluğundan alınarak, Adalet bakanlığına bağlı 

kurumlar haline getirilmesidir. Ayrıca 14.6.1930 tarih ve 1721 S.K.da cezaevlerinde 

işyurtlarının oluşturulacağı, 25.6.1932 tarih ve 2032 sayılı Kanun ile eklenen fıkra ile 

belirli koşulları taşıyan mahkûmların geceleri cezaevinde kalmak şartıyla kamu 

yararına uygun işlerde çalıştırılabilecekleri hükmü getirilmiştir (Dikmen, 2006; 3).        

1926 yılında çıkan kanundan sonra mahkumların çalıştırılmasına ilişkin bir örnek 

vermek gerekirse;  İstanbul Umumi Hapishanesi (1870 yılında Sultanahmet’te açılan 

hapishane), Baş Tabibi Dr. İbrahim Zati Öğet, hapishanedeki çalışma ile ilgili olarak 

şu bilgileri vermektedir: 
“Hapishanede san’at öteden beri varsa da müteferrik bir vaziyette ve şahsi 
teşebbüsler halinde idi. 1926 senesinde idarenin teşebbüsile açılan imalathanede 
mahkumlar toplu bir vaziyette çalışmaya başlamışlardır. 1928 senesinde;  
imalathanenin şimdi bulunduğu bina tamir edilerek tevsian oraya 
naklolunmuştur. Hapishanede;  24 mahkumun çalışmakta olduğu matbaa 1928 
yılında tesis edilmiştir.” (Öğet, 1933; 5) 
 

Öğet, 1932 yılı itibariyle, İstanbul Umumi Hapishanesinde çalışan mahkum sayısını 

ve yapılan işlere ilişkin şu tabloya yer vermektedir36: 

 

 

 

 
                                                             
36Öğet, anlaşıldığı kadarıyla İstanbul valisine sunulmak üzere, hazırladığı başka bir raporda, 
çocukların da ıslah amacına yönelik olarak çalıştırılması gerektiğinden söz etmektedir: “….İş bu 
vaziyete girince o zaman bu çocuk müesseseden ne suretle istifade edebilir? Cemiyet bu çocuktan ne 
suretle istifade eder, noktaları birdenbire tebarüz eder. Bu nokta çalışma meselesini de kucaklıyor. 
Çocuk müessesede ne suretle çalışmalıdır? Dahilide mi? Yoksa harice sevk suretiyle mi?... İstanbul da 
açılacak yurtta çalışma meselesi hakkında düşündüğüm şudur: çocuklar alıştıkları serseri hayattan 
sonra tam bir intizam içinde ve terbiye dahilinde vakitlerini geçirmeye iyice ünsiyet kesbbettirilinceye 
kadar iş için dahi olsa dışarıya çıkmalarına taraftar değilim. Ben bu zamana AHLAKİ VE RUHİ 
TASFİYE DEVRİ diyorum. Bu devir tabii her şahsa göre tebeddül eder. Bütçemiz müsaitse mevcut 
dört binadan birini atölye ittihaz olunmak üzere tadilini ve buna göre ufak mıkyasta tesisat vücuda 
getirilmesini çok muvafık bulurum. Her halde bu çocukları cemiyete faydalı bir unsur haline getirmek 
için içinde yaşadıkları bozuk muhitten uzaklaştırmak yani onların köklerini kesmek icap eder.” (Öğet, 
1932; 22)     
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TABLO 4.1: İstanbul Umumi Hapishanesinde Yapılan İşler 

 

                                               Hapishanedeki imalathanede çalışan mahkumlar 
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(Kaynak: Dr. İbrahim Zati Öğet, İstanbul Umumi Hapishanesi 1932 Senesi Grafiği, 1933, s. 5)          

1930’ların başında, çağdaş hapishanelerin Anadolu’da yaygınlaştırılması ve 

hapishane içinde üretim yapılması devletin gündem maddelerinden biridir37. Nazilli, 

Bergama, Çorum, Malatya, Artvin, Aydın, Bartın, Yalova ve daha başka şehirlerde 

hapishaneler açılmıştır (Sipahi, 2006; 53-54). Burada konumuz açısından önemli 

olan hapishane biçimi, Şükrü Saraçoğlu’nun adalet bakanlığı döneminde açılan “iş 

esasına dayalı hapishaneler”dir. Bu hapishanelerin temel amacı, adlarından da 

anlaşıldığı üzere, doğrudan üretime katkı yapmaktır. 1947 yılında Ord. Prof. Baha 

Kantar’a armağan olarak ikinci sınıf öğrencileri tarafından, İmralı hapishanesinde 

doğrudan gözlemlere dayanılarak, hazırlanan Ceza İnfazında Sistemler ve İmralı 

Cezaevi adlı çalışmaya göre, iş esasına dayalı ilk cezaevi İmralı adasında 1 Ekim 

1936 tarihinde açılmıştır. Takip eden dönemde 1947 yılına kadar, Ankara, 

Zonguldak, Karabük, Sivas, Dalaman, Malatya Ergani maden, Isparta, Keçiborlu 

Soma, Kayseri’de iş esasına dayalı cezaevleri kurulmuştur (1947; 14). Ayrıca 1946 

tarihli, Başbakanlık Muamelat Umum Müdürlüğü, Kararlar Müdürlüğü’ne ait bir 

belgeden (Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi (CA), 

Sayı: 3/4202, Dosya:21-76, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 111.35..11., 18.05.1946) 

İzmir, Safranbolu, Üsküdar ve Rize’de, yine aynı kuruma ait, 1948 tarihli diğer bir 

belgeden (Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü , CA, Sayı: 3/7800, 

Dosya: 21-76, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 117.50..12., 14.07.1948) ise Eskişehir 

kadın, Eskişehir, Kütahya, Sinop, Toptaşı ve Isparta’da38 iş esasına dayalı 

                                                             
37Bu amaçla 1933 yılında İtalyan mimar Varetti’nin Türkiye’ye getirilmesi kabul edilir (Başbakanlık, 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, CA, Sayı: 15252, Dosya: 243-149, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 
40.79..10., 09.11.1933). 
38Aynı kuruma ait 1941, 1944 ve 1949 yıllarına ait üç belgeden Isparta hapishanesinde halı üretiminin 
yoğun biçimde gerçekleştirildiği, üretim verimli ve karlı olduğu anlaşılmaktadır. Halıların satışları, 
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hapishanelerin mevcut olduğu anlaşılmaktadır39.  Burada söz konusu rapora 

dayanarak, İmralı cezaevindeki çalışma sistemini ve üretim yapısını kısaca ele 

alırsak,  İmralı cezaevindeki iş kolları şu şekildedir:  

1. Ziraat 

2. Dokuma 

3. Çorap 

4. Mandıra 

5. Demircilik 

6. Marangozluk 

7. Terzilik 

8. Kundura 

9. Değirmencilik 

10. İç Hizmetler (1947; 24-25) 

Rapora göre;  adada üretilen üzüm miktarı 48.626 kilodur. Üzümler yaş olarak 

İstanbul ve Mudanya’ya sevk edilirken, üzüm üretiminin son derece verimli olması 

nedeniyle şarap üretimine yönlenilmesi düşünülmektedir. Ziraat alanında, diğer 

ürünler bağlamında da, geniş sayılabilecek bir yelpazede üretim söz konusudur. 

Adada buğday, arpa, mısır, yulaf, bakla, bezelye, taze fasulye, taze soğan, kuru 

soğan, pırasa, biber, domates ve kabak ekimi gerçekleştirilmektedir. Balıkçılıkta 

adanın önemli iş sahalarından biridir. Balıkların tazeliğini uzun süre koruyamamaları 

nedeniyle, konserveciliğe yönelme söz konusudur. Balıklar tuzlandıktan sonra 50 ve 

70 kiloluk fıçılara konarak sevk edilmektedir. Adada kunduracılık atölyesinde 37, 

terzilik atölyesinde 20 ve dokumacılık atölyesinde 131 kişi çalışmaktadır. 

Dokumacılık atölyesinde 29’u büyük, 52’si küçük olmak üzere 81 el ve ayak tezgahı 

vardır. Burada, pijamalık, gömleklik, Amerikan bezi, yatak ve yorgan çarşafı, havlu, 

masa örtüsü, peçete, bornoz ve beyaz elbiselik kumaş dokunmaktadır (1947; 25-29). 

                                                                                                                                                                             
görevlendirilen memurlar tarafından Isparta dışında da, örneğin Ankara’da, gerçekleştirilmektedir 
(Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, CA, Sayı: 168832/, Dosya: 30-36, Fon Kodu: 
30..18.1.2, Yer No: 96.95..7., 16.11.1941. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, CA, Sayı: 
3/4202, Dosya: 21-101, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 111.38..10., 28.05.1946.  Başbakanlık, Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü, CA, Sayı: 3/4261, Dosya: 21-101, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 
111.38..10., 28.05.1946) 
391937 yılına ait, Adalet Bakanlığı’na gönderilen, Dördüncü U. Müfettiş Alpdoğan imzalı, bir raporda 
Erzincan ovasında zirai bir cezaevinin kurulabileceği ve bölgenin elverişli koşulları nedeniyle 
yapılacak üretimin son derece verimli olacağı belirtilmektedir. Ayrıca rapora göre, cezaevinin 
kurulabilmesi ile ilgili olarak, Adalet Bakanlığı dışında, Genel Kurmay Başkanlığı, Erzincan Valiliği, 
Ziraat ve Ekonomi Bakanlıklarıyla iletişime geçilmiştir (Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, CA, Dosya: 77C12, Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 72.470..5., 05.11.1937).    
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İş esasına dayalı hapishanelerde üretim yapılan alanlar bunlar ile sınırlı değildir. 

Hapishanelerin içindeki yer aldıkları bölgelere göre üretim alanlarında farklılaşma 

ortaya çıkabilmekte ve bazı durumlarda mahkumlar hapishane dışında 

çalıştırılmaktadır. Örneğin, mahkumlar Zonguldak ve Tunçbilek’te kömür;  

Değirmisaz ve Soma’da linyit;  Keçiborlu’da kükürt ve Ergani’de bakır 

madenlerinde çalıştırılmaktadır. Kayseri’de kadın mahkumlar Sümerbank tekstil 

fabrikasında çalışırken, Sivas’ta mahkumlar çimento fabrikasında çalıştırılmaktadır 

(Sipahi, 2006; 42)40. Çalıştırılan mahkumlara ilişkin birkaç rakam ve oran vermek 

gerekirse;  Eti Bank Garp Linyitleri İşletmesi’nde mahkum işçiler 1944 yılında 4.552 

işçiden 672’sini (%14.8), 1947’de 3.916 işçiden 1.018’ini (%26), 1948’de ise 4.506 

işçiden 1.309’unu (%29) oluşturmaktadır. Keçiborlu Kükürtleri T.A.Ş’nde, 1943 yılı 

itibariyle, toplam 300 işçiden 192’si mahkumlardan oluşmaktadır. Ereğli Kömür 

Havzası’nda ise 1947 yılı sonu itibariyle 1.039, 1948 yılı sonu itibariyle 1.216 

mahkum çalışmaktadır (Makal, 2004; 31). 

Mahkumların sanayi alanındaki devlet işletmelerinde çalıştırılmalarının nedeni iş-

gücü konusundaki yetersizliğin giderilmesinin amaçlanmasıdır. İş gücü probleminin 

ortaya çıkış nedeni ise ‘özgür’ iş-gücünün sürekliliğinin sağlanamamasıdır. Örneğin, 

Havza madenlerinde Cumhuriyetin başından 1940’lı yıllara kadar kömür üretimi 

yeterli düzeye ulaşamamıştır, bu durumun en önemli nedenlerinden birisi yeterli iş-

gücü olmamasıdır. Havza madenlerinde iş-gücünün küçük bir kısmı sürekli maden 

işçisidir. İşçilerin büyük bölümü ise daha çok yılın belirli dönemlerinde kısa süreli 

olarak madenlerde çalışıp, köylerine dönen kişilerden oluşmaktadır (Makal, 2004; 9-

10). Yılın belli dönemlerinde sanayi de çalışan işçiler, paralarını biriktirdikten sonra 

köye dönmeyi tercih etmektedirler ve bu çalışma dönemi kırsal kesim etmenleri 

tarafından belirlenmektedir. Bu durumun var oluşundaki temel etmenler, Avrupa’da 

şehirde yerleşmiş işçiyi ortaya çıkaran süreçten farklı olarak, Türkiye’de küçük 

üreticiliğe dayalı tarımsal yapının hakim olmasının, hem tarım kesimi içinde ücretli 

emeğin ortaya çıkışını hem de mülksüzleştirme vasıtasıyla sanayi kesimine 

yönelecek bir potansiyel bir işçi kitlesinin ortaya çıkmasını engellemesidir. Tarım 

kesimiyle bağlarını koparamamış bu kesim, “sanayi işçisi”nden ziyade, yılın belli 

dönemlerinden sanayide çalışarak ek gelir elde eden “köylü-işçi”lerden oluşmaktadır 

(Makal, 2002; 7-10). Ahmet Naim 1933 yılında Zonguldak Havzası’nda çalışanlar 

                                                             
40İş esasına dayalı hapishaneler üzerine hazırlanmış ayrıntılı bir çalışma için Bkz Sipahi (2006) 
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önemli kısmının muvakkat (geçici) işçilerden oluştuğunu ve bu işçileri de ‘köylü-

amele’lerden meydana geldiğini belirtmektedir: 
“Ereğli-Zonguldak Kömür havzasında bugün 10 binden fazla amele çalışır. Bu 
amele ikiye ayrılır: 1- Muvakkat amele, 2- Daimi amele. Daimi amele, Ereğli 
havzasında yerleşmiş işçilerle Trabzon, Vakfıkebir, Rize, şark köylerinden ve 
şark vilayetlerinden gelen ameledir. Kömür havzasındaki maden kuyularının en 
mühim sây [emek] unsurunu teşkil eden muvakkat amele41 ise Zonguldak 
köyleri, Devrek, Çaycuma, Beycuma, Yenice, Ereğli havalisinden gelir. Havzada 
‘köylü-amele’ diye anılan muvakkat amele sınıfı bir ayın on beş gününü maden 
ocağında, onbeş gününü de tarlasında çalışmakla geçirir.” (akt. Çıladır, 1977; 
170-171) 
 

 Bu dönemde sanayide çalışan kesimlerin büyük kısmının “köylü-işçi”lerden 

oluştuğunun en önemli göstergelerinden birisi de, işçi devir oranlarının yüksekliğidir. 

Örneğin, dönemin en büyük iktisadi devlet teşekküllerinden biri olan Sümerbank’ta 

1944 yılı içersinde toplam 25.194 işçiden 23.578’i işten ayrılmıştır ve çıkış oranı 

%93.58’e ulaşmaktadır. Diğer iktisadi devlet teşekküllerinde de aynı sorunlar 

yaşanmaktadır. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi’nde de 1940 yılında işçi 

devir oranı %300, Mensucat Santral Fabrikası’nda iş-gücü devir oranı;  1947’de 

%67, 1948’de %64, 1949’da %73’tür (Makal, 2002;  8-9). Mahkumlar, bu yüksek 

devir oranlarının aşağı çekilmesinde ve üretimde devamlılığın sağlanmasında, 

sürekliliği olan bir iş-gücü sağlayarak yer almaktadırlar42.  

Mahkumların cezaevi dışında çalıştırılmaları yalnızca sanayi alanıyla değildir. aynı 

zamanda belediye gibi kamu kurumlarında da mahkumların çalıştırılması söz 

konusudur. 1935-42 yıllarına ilişkin olarak, mahkumların aldıkları cezalar üzerine 

hazırlanmış olan bir istatistik çalışması suç işleyenlere verilen cezalar arasında 

“belediyede çalıştırma”yı da saymaktadır43. “Ağır ve asliye ceza mahkemelerinde 

mahkum olan eşhasın Türk ceza ve hususi kanunlara göre mahkum oldukları 

cezaların hülasası” başlığı altında, “belediyede çalıştırma”, İdam, ağır hapis, hapis, 

sürgün, ağır para, amme hizmetinden mahrumiyet, memuriyetten mahrumiyet, hafif 

hapis, hafif para, fer’i cezalar ile birlikte anılmaktadır (1942; 14-25). Türk ceza 

                                                             
41Naim, havzada çalışan işçilerin üçte ikisinin muvakkat işçilerden oluştuğunu belirtmektedir (Akt. 
Çıladır, 1977; 172). 
42İlk etapta iş-gücü problemini çözmek için aslında mahkumların çalıştırılmasına öncelik verilmemiş, 
maden işçilerine 28 Şubat 1940 yılında yayınlanan bir kararname ile iş mükellefiyeti getirilmiştir. 
Burada temel amaç, ‘köylü-işçi’lerin madenlerde daha fazla çalıştırabilmesidir. Ancak uygulama 
başarısız olmuştur. ‘Köylü- işçi’ler  işten kaçmak ve köyde saklanmak gibi yollara başvurarak direniş 
göstermişlerdir (Çıladır, 1977; 174-175). Mahkumların madenlerde yoğun olarak çalıştırılmaya 
başlanmasının bu başarısızlığın bir sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Bkz. Makal (2004)  
431932 yılında çıkartılan 2032 sayılı kanun mahkumların geceleri hapishanede kalmak koşuluyla, 
kamu yararına işlerde çalıştırılmasına izin vermektedir. “Belediyede çalıştırma” cezası da, bu 
düzenleme kapsamı içersindedir. 
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kanununa ve hususi kanunlara göre bu cezaya çarptırılan kadın ve erkek sayısı şu 

şekildedir:                                                                                                               
              TABLO 4.2: 1935-42 Yılları Arasında Belediyede Çalıştırma Cezasının Uygulandığı Mahkum 

                  Sayısı ve Cinsiyete Göre Dağılım 

ERKEK 

KADIN 

        

                    

YIL 

BELEDİYEDE ÇALIŞTIRMA CEZASININ 

UYGULANDIĞI 

TOPLAM KİŞİ SAYISI 

E 1935              189 

K                     103 

E 1936 136 

K 94 

E 1937 191 

K 126 

E 1938 180 

K 66 

E 1939 147 

K 77 

E 1940 136 

K 111 

E 1941 158 

K 158 

E 1942 92 

K 112 

                  (Kaynak: Mahkumlar İstatistiği:1935-42, Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü, 1942, s. 25) 

Türkiye için, ’29 krizinden sonra, emek üzerinde sıkı bir kontrolü getiren diğer bir 

etken de İkinci Dünya Savaşıdır. Türkiye, İkinci Dünya Savaşına fiilen girmiş 

olmasa da, savaş ekonomisinin etkilerini yoğun bir biçimde hissetmiştir. 1930’lu 

yılların politikaları sonucu esasen bir hayli daralmış bulunan ithalat iki yıl içersinde 

yarı yarıya düşmüştür. Yetişkin nüfusun büyük bir bölümünün askere alınması 

üretimde büyük düşmelere yol açtı ve örneğin savaş yıllarında buğday üretiminde % 

50’ye yaklaşan bir gerileme meydana geldi (Boratav, 2003; 81). Savaş koşullarının 

yarattığı olumsuzlukları önlemek için Refik Saydam hükümeti, 1940 yılının başından 

itibaren sıkı bir kontrol mekanizmasını uygulamak için kurumsal ve hukuki 

düzenlemeleri gerçekleştirmeye başladı. Bu hukuki ve kurumsal düzenlemeler, ilk 

sırada tarımsal ürünler olma üzere, ürünlerin piyasa fiyatlarının ve alım-satımının 

devlet tarafından denetlenmesini amaçlıyordu (Boratav, 1974; 296-297). Bu çerçeve 

de Ocak 1940’ta Milli Koruma Kanunu (MKK) çıkartılır. Kanun, ürünlerin 

piyasadaki fiyatlarının ve alım-satımının denetlenmesini öngörmekle birlikte, aynı 

zamanda, özellikle tarımsal alanda, iş-gücünün kontrolü anlamında da devlete geniş 

yetkiler tanımaktadır. Ayrıca MKK, birçok yasanın ücretlileri koruyucu sosyal 



85 
 

hükümlerini askıya almaktadır. Bu bağlamda 1936 yılında çıkan İş Kanunu’nun bir 

çok maddesi de uygulanma olanağı bulamamıştır. İş Kanunu dışında, 151 sayılı 

Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun, 1593 

sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Hafta Tatili Kanunu, Umumi Bayram ve Genel 

Tatiller Hakkında Kanun’unda yer alan birçok madde MKK’nın getirdiği 

sınırlamalardan dolayı uygulanmamıştır (Makal, 2004; 3).     

MKK hem kentsel alanda hem de kırsal alanda zorunlu çalışmayı öngören maddeler 

içermektedir. Tarımsal alan ile ilgili 37. Maddesi şu şekildedir: 
“  Hükümet, ziraatte çalışabilir her vatandaşı, kendi ziraat işi yüzüstü kalmamak 
şartiyle, mıntaka münasebetlerini, iklim ve sıhhat şartlarını nazara alarak gerek 
Devlete ve gerek şahıslara ait ziraat işletmelerinde ihtiyaca göre, bir buçuk ayı 
geçmemek ve mahalli örf ve rayice göre ücret verilmek üzere zirai iş 
mükellefiyetine tabi tutabilir, kadınlar ancak kendi köy ve kasaba ve şehir 
sınırları içinde çalıştırılabilir. 
Şahıslara ait ziraat işlerinde mükellefiyet ancak vilayet veya hem hudut 
vilayetler halkı hakkında tatbik olunabilir. 
Zirai iş mükellefiyetine tabi tutulanların işyerlerine sevk ve nakillerine ve bu 
esnada iaşe ve ibatelerine muktazi masraflar, celbolundukları veya 
kendiliklerinden müracaat ettikleri tarihten işe başladıkları tarihe kadar 
çalıştırılacakları işyerlerinde alacakları ücretin yarısı bunları çalıştıracak 
müesseselerce ve şahıslarca ödenir. 
Kendilerine zirai iş mükellefiyeti tahmil edilenlerle bunlardan işyerlerinden 
kaçanlar icabında vali ve kaymakamların yazılı emirleri üzerine zabıta 
kuvvetiyle işyerlerine sevkolunabilirler.” (Milli Koruma Kanunu, 1940) 
 

Bu maddenin, tarımsal alandaki nüfusun önemli bir bölümünün silah altına 

alınmasından dolayı ortaya çıkan iş-gücü açığının kapatılmasını hedeflediğini 

söylenebilir. Bu madde çerçevesinde, mahkumlardan tarımsal alanda iş-gücü açığının 

kapatılmasına yönelik olarak yararlanılması Kütahya’da gündeme gelmiştir. 1940 

yılında Kütahya’da tarımsal üretim verimli geçmiştir ancak hasadı gerçekleştirecek 

yeterli iş-gücü bulunmamaktadır. 1940 yılında, Kütahya Valiliği, Başbakanlığa, 

mahkumların, tarımsal alanda silah altına almadan doğan iş-gücü açığının 

mahkumlar ile kapatılıp kapatılamayacağını sormakta ve mahkumların çalıştırılması 

durumunda ortaya çıkabilecek olumsuz durumları, çözüm üretilmesi için, ortaya 

koymaktadır: 
“Baş Vekalet Yüksek Huzuruna. 
 
6\7\940 tarih ve 3008/1051 sayılı emirleri cevabıdır. 
 
Bu sene yüksek direktiflerine tamamen uygun hareket etmiş olan köylülerimiz 
bol bir mahsulle karşı karşıya bulunuyorlar. Vilayetimizin bazı kısımlarında orak 
işine başlanmıştır. Bazı kısımlarında da sekiz on gün sonra başlanacaktır. Bu 
bereketli ve mebzul mahsulü kaldırmak için emirleri veçhile her tedbire tevessül 
edilmektedir. Ziraat vekaletinin göndermek üzere olduğu makinelerden de 
istifade olunacaktır. Yalınız bu kadar mebzul bir mahsulü bir kısım efradında 
askere alındığı bir sırada muvaffakiyetle kaldırabilmek için tevessül edilen ve 
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fakat burada haline çare bulunamayan bazı tedbirleri de yüksek tasviplerine arz 
ediyorum. 

(1) Bazı mahpuslar cezalarının tecil edilerek köylerinde harman işleriyle meşgul 
olmalarını istiyorlar. Ceza muhakemeleri usulü kanununun 400. Maddesi 2 
seneden aşağı mahkumiyetlerde mahkum ve ailesi için mahkumiyetin gayesi 
haricinde ağır bir zararı mucip olacağı anlaşılan hallerde cezanın infazını dört 
aya kadar te’hire selahiyet vermektedir. Ancak adliye vekaleti herhangi bir 
mülahaza ve içtihatla bu maddeyi henüz ceza evine girmemiş mahkumlara 
hasrettiği için ceza evinde bulunanlar bu maddeden istifade edemiyorlar. 
Mahsulün kaldırılmaması mahkum ve ailesinden başka memleket içinde ağır 
zararı mucip olacağına göre bu maddenin cezasını çekmeğe başlamış mahpuslara 
da teşmil edilmesini. 

(2) Malumu devletleridir ki mahkumlardan bazı şartları haiz olanlar şehir ve kasaba 
dahilinde belediye ve nafia işlerinde az bir yevmiye ile çalıştırılmakta ve yalınız 
geceleri ceza evine dönmeleri adli makamlarca şart koşulmaktadır.  
BunlarI jandarma muhafazasında ihtiyaç olan köylere sevk edilerek ziraat 
işlerinde çalıştırmak istiyoruz fakat ceza evlerine dönmeleri mümkün 
olmadığından tatbik edemiyoruz. Geceleri köyde muvakkaten ceza evi ittihaz 
olunacak bir binada mahkûmiyetlerini infaz etmeğe müsaade edilirse bunlardan 
da istifade kabil olacaktır. 
 Milli koruma kanununun 37. maddesi ziraat işlerinde çalışabilecek bütün 
vatandaşları çalıştırmak için hükümete selahiyet vermekte olduğuna göre bu gibi 
mahkumlardan da pek ala istifade olunabilecektir. Bu iki vaziyet bütün memleket 
çerçevesinde bir şekli halle bağlanırsa bugün atıl olan birçok kuvvetleri ziraat ve 
harman işlerinde çalıştırmak ve mahsullerimizi süratle kaldırmak mühim faidesi 
olacağı kanaatindeyim. 
Keyfiyeti Yüksek takdirlerinize arz ederim. Kütahya valisi, Hamit Oskay”  
(Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, CA, Dosya: 302213, Fon 
Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 44.284..20., 07.08.1940) 
 

Adalet bakanlığınca, Kütahya valiliğinin isteği, 1932 yılında çıkartılan ve 

mahkumların kamu hizmetlerinde çalıştırılmasını düzenleyen maddesi uyarınca, 

yerinde bulunur ve Başbakanlık Adalet Bakanlığının cevabını Kütahya valiliğine 

iletir:          
“… 2023 sayılı kanun hükümlerine göre matlup şeraiti haiz mahkumların 
geceleri cezaevinde geçirmek ve muhafazaları hükümetçe temin olunmak 
şartıyla amme menfaatine uygun işlerde çalıştırılmaları mümkün bulunduğu arz 
olunur.” (Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, CA, Dosya: 302213, 
Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 44.284..20., 07.08.1940) 
 

Bu kısımda ele aldığımız tarih aralığında mahkum emeği, ’29 krizinin ve İkinci 

Dünya Savaşı gibi bağımsız değişkenlerin de etkisiyle, temel olarak sanayileşme 

politikalarında ve tarımsal alanda iş-gücü açığının giderilmesi amacıyla 

kullanılmıştır. Yani mahkumların çalıştırılması ıslah amacını ve mahkumun dışarıya 

çıktığında topluma faydalı bir eleman olması hedefini aşmış ve mahkumların, 

cezalarını çektikleri süre içersinde, tarımdan sanayiye, ekonomik gelişmeye katkıları 

sağlanmaya çalışılmıştır.  
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4.4. 1950-1980: Önceki Dönemin Politikalarının Sürdürülmesi 

1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti her ne kadar liberal bir ekonomik politika 

izlemeyi hedeflemiş olsa da, 1954 yılında ekonominin içine girdiği kriz, Demokrat 

Partiyi bu tarihten sonra ithal ikameci bir sanayi politikasına yönelmeye mecbur 

bırakmıştır (Boratav, 2003; 107-108). 1960 sonrasında ise, önceki dönem ile kimi 

farklılıklar söz konusu olsa da, planlamaya ve devletçiliğe dayalı ithal ikameci 

politikalar ‘70’li yılların sonuna kadar sürdürülmüştür (Boratav, 2003;  117-144). Bu 

dönem içerisinde mahkumların cezaevi içerisinde çalıştırılmasını da dönemin genel 

çerçevesi içine oturtmak mümkün olabilir. Cezaevlerinden ithal ikameci politikalara 

katkı sağlanmaya çalışılmaktadır.   

1950’li yıllarda da mahkumların hem hapishane içersinde hem dışarıda çalıştırılması 

uygulaması sürdürülmüştür ve çalışma, on dokuzuncu yüzyıldan beri gelen çeşitli 

düzenlemelerde olduğu gibi, mahkumlar için bir zorunluluk olarak tanımlanmaya 

devam etmektedir. 1953 yılına ait Ceza ve Tevkif Evleri Dahili Talimatnamesi’nin 

34. Maddesinde, “her hükümlü kendisine gösterilen işi yapmağa ve atölye şefini 

saymağa mecburdur” denmektedir (Ceza ve Tevkif Evleri Dahili Talimatnamesi, 

1953; 13). 1955-58 arasına ait bir istatistik kadın ve erkek mahkumların tarımda, 

maden ocaklarında, inşaat işlerinde, deri üretimi ve diğer birkaç alanda daha 

çalıştırıldıklarını göstermektedir: 
  
TABLO 4.3: 1955-1958 Yılları Arasında Çalıştırılan Mahkumların Toplam Sayısı ve Yaptıkları İşler 

MAHKUMLARIN ÇALIŞTIRILDIKLARI İŞLER ÇALIŞTIRILAN MAHKUM SAYISI 
YEKÜN 56.621 
TARIM 8.924 
MADEN 4.706 
İNŞAAT 1.348 
DEMİR, TAHTA 9.985 
DERİ 2.507 
TERZİ 1.999 
DOKUMA 14.058 
MATBAA 1.987 
AMELE 3736 
TİCARET 4.421 

(Kaynak: Mahkumlar İstatistiği:1941-58, Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü, 1960, s. 64-68)44 

Bu döneme ilişkin, hapishane içinden bir örnek vermek gerekirse, karikatürist Ratip 

Tahir Burak Hapishane Hatıraları kitabında, 1956 yılında, çizdiği siyasi içerikli bir 

karikatürden dolayı, girdiği Üsküdar Paşa Kapısı hapishanesinde, mahkumların hangi 

                                                             
441959 yılına ilişkin olarak mahkumların çalıştıkları işlerin benzer bir tasnifi için Bkz. Mahkumlar 
İstatistiği: 1943-1959 (1961) 
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işlerde çalıştığını ve çalışmalarına karşılık ne kadar ücret aldıklarını şöyle ifade 

etmektedir: 

“Atölyelere berberhanenin yanıbaşındaki bir kapıdan girilir. Kapıda nöbet tutan 
bir gardiyan vardır. Girişte ve çıkışta tepeden tırnağa bir güzel arama yapılır. 
Nasıl yapılmasın ki, içeri de her çeşitten boy boy kesici, delici aletler vardır. 
Marangozhaneden çıkacak bir keski, ayakkabı atölyesinden yürütülecek bir 
falçata hapishaneyi allak bullak etmeye yeter de, artar bile!... 
Atölye değil de, atölyeler dediğime göre bu kapının ardında birkaç atölye olduğu 
anlaşılır. Bunların başlıcaları marangoz ve ayakkabı atölyeleridir. Birincisinde 
sekiz, on;  ikincisinde otuz, kırk mahkum çalışır. Üçüncü atölye demirhanedir. 
Vaktiyle bir dokuma atölyesi varmış ama, tezgahları bir kenara yığılmış, 
ustabaşısı içerde olmakla beraber verimli (!) olmadığından 
çalıştırılmamaktadır… 
Çalışan mahkumlara ödenen yevmiye en çok iki liradır. Dışarıda, o günlerde, 
kırk lira yevmiye alabilecek durumdaki birinci sınıf bir usta, sabahtan akşama iki 
liraya çalışır, bu paradan da ekmek, yemek parası, galiba bir miktar da vergi 
kesilir, ele geçen 150-160 kuruştan ibaret kalır.” (Burak, 1961; 149-150)         
               

Altmışlı yıllarda ceza infazı konusunda, hukuki alanda, yeni bir takım düzenlemeler 

gerçekleştirilir. 1965 yılında Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve 1967 yılında Ceza 

İnfaz Kurumları Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük çıkartılır. Her iki 

düzenleme mahkumların çalıştırılmasını da düzenlemekte ve hükümlülerin 

çalışmasını zorunlu tutmaktadır. Fakat Cezaların İnfazı Hakkında Kanun, 1926 

tarihli Ceza Kanunundan faklı olarak tutuklularında çalıştırılmasını zorunlu 

tutmaktadır ve ayrıca kamu kurumlarına mahkum çalıştırma zorunluluğu 

getirilmektedir. Diğer bir önemli konu, ilk kez, hem Cezaların İnfazı Hakkında 

Kanun hem de Ceza İnfaz Kurumları Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük’te 

mahkumların özel sektöre ait iş yerlerinde de çalıştırılabileceğinin belirtilmesidir. 

Özel sektör işyerlerinde ve kamu iş yerlerinde mahkumların çalışması birlikte 

düzenlenmiştir, yani her iki alan içinde mahkumların aynı özellikleri taşımaları 

gerekmektedir. Mahkumların özel sektör iş yerlerinde çalıştırılabileceği belirtilmekle 

birlikte, özel sektörün hapishane içinde üretim yapması düzenlenmemektedir. Yani 

sermayenin henüz hapishane içinde üretim yapabilmesi söz konusu değildir. Tüzük’te 

özel sektör iş yerlerinde hangi mahkumların çalışabileceği ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir. Tüzüğün gerçekleştirdiği düzenlemede, özel sektöre ait iş yerlerinde 

çalışabilecek olan mahkum niteliklerinin oldukça dar ve sınırlı bir biçimde 

tanımlandığı görülmektedir. Buna göre: 
“Çalışma zorunluluğunun uygulanmasını mümkün kılacak ceza infaz kurumları 
ikmal edilinceye kadar, şartla salıverilmelerine en fazla bir yıl kalan ve Türk 
Ceza Kanunun 125-133, 135-142, 146-150, 152, 156, 157, 163, 202, 203, 205-
210, 212-217, 220, 221, 298, 299, 403, 495-500 üncü maddelerine ve 404 üncü 
maddenin birinci bendine ve Askeri Ceza Kanunun 56 ıncı maddesine göre 
hüküm giyenler ile katil ile hırsızlık suçlarının mükerrirleri dışındaki iyi halli 



89 
 

hükümlülerden… Adalet Bakanlığınca düzenlenecek yönetmelikte belirtilen 
meslekleri bulunanlar, Kamu veya özel sektöre ait iş yerlerinde 
çalıştırılabilirler.” (Cezaların İnfazı Hakkında Kanun hem de Ceza İnfaz 
Kurumları Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük, 1967; 41-42) 
 

Yasal düzenlemelerin yanında, altmışlı yıllarda hapishane içinde gerçekleştirilen 

üretimin yelpazesinin genişletilmesi ve bu çerçevede yeni yatırımların 

gerçekleştirilmesi gündemdedir. Bu bağlamda, Yüksek Planlama Kurulu’nun, Ceza 

ve Tevkif Evleri döner sermayesiyle inşa edilecek olan 18 projenin 1968 yılı 

programına alınmasına dair raporu, Bakanlar Kurulu tarafından 02.07.1968 yılında 

onanır. Onanan raporda yer alan yatırımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir: 

TABLO 4.4: 1968 Yılında Ceza ve Tevkif Evleri Döner Sermayesi İle İnşa Edilecek Olan 18 Proje 

PROJE ADI YERİ KARAKTERİSTİK               TARİHİ 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ 

SÜT FABRİKASI FOÇA AÇIK 

CEZAEVİ 

1800 TON/ 

YILLIK 

1968                               1968 

ZEYTİN TOPLAMA MAKİNASI İMROZ AÇIK 

CEZAEVİ 

 1968                               1968 

HURDA KAĞITTAN KARTON 

YAPMA MAKİNASI 

ANKARA YARI 

AÇIK CEZAEVİ 

 1968                               1968 

HALI İPLİĞİ BOYALARI SİVAS YARI AÇIK 

CEZAEVİ 

 1968                               1968 

METAL KESME TESTERESİ ANKARA YARI 

AÇIK CEZAEVİ 

 1968                               1968 

ENTERTİP DİZGİ 

MAKİNALARINA TAKILACAK 

BAŞLIK MAKİNASI 

ANKARA YARI 

AÇIK CEZAEVİ 

 1968                               1968 

MONOTEYP MAKİNASI ANKARA YARI 

AÇIK CEZAEVİ 

 1968                               1968 

MONOTEYP METALİ ANKARA YARI 

AÇIK CEZAEVİ 

 1968                               1968 

MONOTEYP RÜLO KAĞIDI ANKARA YARI 

AÇIK CEZAEVİ 

 1968                               1968 

İKİ ADET 35 MM.LİK SİNEMA 

MAKİNASI 

MUHTELİF 

CEZAEVLERİ 

 1968                               1968 

FRİKOFİRİK TESİSATLI 

KAMYON 

İMRALI YARI 

AÇIK CEZAEVİ 

1 ADET 1968                               1968 

BOYA KABİN ANKARA ÇOCUK 

ISLAHEVİ 

1 ADET 1968                               1968 

MUHTELİF MÜÇELLİT 

MAKİNASI 

MUHTELİF MUHTELİF 1968                               1968 

KESE KAĞIDI, TORBA VE 

KUTU YAPMA MAKİNASI 

SAĞMACILAR  1968                               1968 
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YEDEK PARÇA İTHALİ MUHTELİF CEZA 

EVLERİ 

 1968                               1968 

MOTORLU/MOTORSUZ TAŞIT 

VE İŞ ARAÇLARI 

ÇEŞİTLİ  1968                               1968 

İŞ ATÖLYELERİ DONATIM 

MALZEMESİ 

ÇEŞİTLİ  1968                               1968 

EL ALETLERİ ÇEŞİTLİ  1968                               1968 

(Kaynak: CA, Sayı: 103076, Dosya: 148-118902, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 222.50..1., 30.09.1968) 

1970’li yıllarda da hapishane içinde üretim devam etmektedir. 1972 yılına ait bir 

kararnamede, 104 adet cezaevindeki iş yurdundan elde edilen kardan hapishane 

çalışanlarının, mahkumlar hariç, nasıl ve ne kadar pay alacakları gösterilmektedir. 

104 rakamı tüm iş yurtları olan cezaevlerini kapsamamakla birlikte, iş yurtları 

sayısında ciddi bir artış olduğunu göstermektedir. Bu iş yurtlarından bazıları da 

çocuk cezaevlerinde bulunmaktadır. Eskişehir, Ankara, İzmir ve Elazığ Çocuk 

Islahevlerinde üretim yapılmaktadır. Yukarıdaki 1968 yılına ait tabloda da 

gösterildiği gibi, örneğin “boya kabin” üretiminin Ankara Çocuk Islahevinde 

yaptırılması planlanmaktadır. Söz konusu kararname, 104 iş yurdunda 1970 mali 

yılında elde edilmiş karları gösteren bir tablo barındırmaktadır. Birkaç örnek vermek 

gerekirse;  Bursa Cezaevi iş yurdundan 575.170 lira 81 kuruş;  Amasya Cezaevi iş 

yurdundan 379.056 lira 52 kuruş;  Ankara Yarı Açık Cezaevi iş yurdundan 1.100.891 

lira 79 kuruş;  İmralı Yarı Açık Cezaevi İş yurdundan 2.509.117 lira 76 kuruş safi kar 

elde edilmiştir. Çocuk Islahevlerinden de, yetişkinlerin konulduğu bazı 

cezaevlerinden daha fazla kar elde edilmektedir ki, Ankara Çocuk Islahevi, İmralı 

Yarı Açık Cezaevinden sonra, 1.652.495 lira 69 kuruş ile, en fazla kar elde edilen 

ikinci kurumdur (CA, Sayı: 52787, Dosya: 148-4031798, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer 

No: 289.82..18., 31.10.1972).  

Buraya kadar kısaca ele almaya çalıştığımız, Osmanlı ve daha sonrasında Türkiye 

Cumhuriyeti döneminde mahkumların çalıştırılmasının temel olarak üç hedefi 

olduğunu söyleyebiliriz: 1) Hapishanelerin ve devletin ihtiyaçlarının karşılanması ve 

ıslah, 2) Özellikle savaş dönemlerinde iş-gücü açığının kapatılması 3) Cumhuriyet 

döneminde, devletçi politikalar çerçevesinde şekillenen sanayileşme çabasına 

hapishanelerden katkı sağlanması. Bu özellikleri çerçevesinde, mahkumların emek-

gücünün kullanılması temel olarak devlet kullanımına yöneliktir, sermaye henüz 

hapishaneleri piyasaya yönelik üretim yapacağı mekanlar olarak kullanmamaktadır. 

Bu bağlamda, özellikle ’29 krizi sonrası düşünüldüğünde, Avrupa ve Amerika ile bir 
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paralellik söz konusudur. ‘80 sonrasında neoliberal dönüşüm ile birlikte, 

hapishaneler kapılarını sermayeye açmaya başlamaktadır ancak Türkiye, 

mahkumların sermaye için üretim yapması sürecine geç katılan ülkelerden biridir. 

Aşağıda görüleceği gibi, neoliberal dönüşümün hapishanelere yansıması ‘80’li 

yıllardan ziyade, daha çok 2000’li yılların ikinci beş yılında kendisini göstermye 

başlayacaktır. 
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5. TÜRKİYE’DE NEOLİBERAL DÖNÜŞÜM VE MAHKUM EMEĞİ 

1980’li yıllar Türkiye’de, tüm dünya’da olduğu gibi, neoliberal dönüşümün başladığı 

yılları temsil etmektedir. 24 Ocak 1980’de alınan kararlar ile ithal ikameci iktisat 

politikalardan vazgeçilerek, ihracata yönelik bir iktisat anlayışı benimsenmiştir. 24 

Ocak kararları aynı zamanda kamu kesiminin daratılmasını, finansal düzenin 

serbestleşmesini, piyasa üzerindeki devlet kontrolünün zayıflatılmasını ve sermaye 

kesiminin desteklenmesini uygulanacak iktisadi program çerçevesine katmaktadır. 

Bu çerçevede ortaya tam anlamıyla neoliberal bir iktisat politikası ortaya 

çıkmaktadır. Sınıfsal temelde bu politikaların anlamı ise emek kesimine karşı 

sermayenin güçlendirilmesidir. 

İhracata yönelik bir ekonomi için, dünya pazarında birçok ülkeden sermaye ile 

rekabet halinde olacağından, emek maliyetleri en önemli maliyet kalemini 

oluşturmaktadır. Bu nedenle, sermayenin rekabet edebilmek için emek maliyetlerini 

azaltması, başka bir ifade ile baskılaması gerekmektedir ki, 24 Ocak kararlarının 

anlamının bu olduğunu söylemek mümkündür. Sungur Savran, bu durumu şu şekilde 

ifade etmektedir: 
“Türkiye burjuvazisi, ‘ihracata dayalı kalkınma’ ile birlikte dünya piyasalarında, 
bir yandan kendinden çok daha gelişkin, çok daha büyük ölçekte üretim yapan, 
uluslar arası pazarlama bakımından çok daha büyük olanaklara sahip emperyalist 
sermaye ile, bir yandan da askeri diktatörlükler altında örgütsüz, düşük ücretlerle 
çok çok uzun saatler çalışan bir işçi sınıfını sömüren başka ülkelerin 
sermayesiyle rekabet etmek zorunda kalmıştır. İşte ücretler ve haklar bunun 
içindir ki ‘ihracata dayalı kalkınma’ döneminde, burjuvazi açısından ithal 
ikameci denilen dönemden daha büyük bir engel oluşturmaktadır.” (Savran, 
2004; 27)  
 

24 Ocak kararlarının uygulanmasına, 12 Eylül 1980’de gerçekleşen darbe ve kurulan 

askeri diktatörlük eliyle başlanmıştır. Boratav, askeri diktatörlüğün, Demirel 

hükümetinin, Özal ve sermaye çevrelerinin isteklerini karşılayacak olan 24 Ocak 

kararlarını sistemli ve sürekli olarak “emek aleyhatarı” bir doğrultuda 

uygulayabilmenin ve geliştirmenin araçlarından yoksun olması dolayısıyla 

gerçekleştiğini belirtmektedir. Askeri diktatörlük,  iş gücü piyasasını, sendikal 

faaliyetleri askıya alarak, DİSK yöneticilerini yargılayarak, grev yasağı, ücret 

belirlenmesini toplu sözleşme düzeninden Yüksek Hakem Kurulu (YHK)'na 

kaydırarak, “askeri” bir denetim altına almıştır (Boratav, 2003; 148). Bu dönemde 
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işçi sınıfının ekonomik durumunda da bir gerileme söz konusudur. Örneğin, 1988 

yılına gelindiğinde 1983 yılına göre reel ücretler, tüketici fiyatlarına göre %18, 

toptan fiyatlara göre %7 oranında gerilemiştir (Boratav, 2003; 152). 1978/79 ile 1988 

yılları arasına genel olarak bakıldığında ise reel ücretlerde, toptan fiyatlara göre %29, 

tüketici fiyatlara göre %32 oranında gerilemiştir (Boratav,2003; 164). 

İş gücü piyasasındaki “askeri” düzenin korunması için, hem işçi hareketini hem de 

sosyalist muhalefeti bastırmada kullanılan en önemli araçlarından biri de elbette 

hapishanelerdir. Hapishane içersinde de muhalefet işkence, öldürme vb. yollarla 

bastırılmaya çalışılmakta, buna karşılık olarak ise hapishane içersinde muhalefet 

baskılara karşı direniş göstermektedir. Bu çerçeve de hapishanelerin, bu dönemde, 

sert politik bir mücadelenin alanı haline geldiği söylenebilir ki, bu döneme ilişkin 

anlatılar da bu gerçekliğe işaret etmektedir45.  

İşçi hareketini ve sol muhalefeti bastırmak için bir kullanılan bir araç olarak, zor 

niteliği ön plana çıkarken, bu dönemde hapishaneleri ve mahkumları ekonomik 

üretkenlik çerçevesinde ele alan düzenlemelerde söz konusudur. Örneğin, 1983 

yılında çıkartılan Ceza İnfaz Kurumlarındaki Hükümlülerin Cezaevi Dışındaki 

İşyerlerinde Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik’in dördüncü maddesinde tutuklular, 

hükmen tutuklu bulunanlar, idam cezasına mahkum olanlar ve çalışamayacakları 

doktor raporu ile tespit edilen hükümlüler haricinde tüm hükümlülerin cezaevi 

dışında çalışmak zorunda olduğu belirtilmektedir. Yönetmelik, 1967 yılında 

çıkartılan Cezaların İnfazı Hakkında Kanun hem de Ceza İnfaz Kurumları 

Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük’te olduğu gibi, mahkumların kamu 

hizmetlerinde çalıştırılabileceği gibi aynı zamanda özel sektör iş yerlerinde de 

çalıştırılabileceklerini belirtmektedir. Yönetmelikte cezaevi yönetimi ile kamu ve 

özel sektör iş yerleriyle imzalanan bir protokolle mahkumların çalıştırılması söz 

konusudur. Ziraat, deniz ve su ürünleri avcılığı, inşaat, yol, maden ve orman gibi iş 

alanlarına sahip kamu kurumlarına mahkum çalıştırma zorunluluğu getirilmektedir. 

Kamu kurumları da içinde geçerli olarak, özel sektör iş yerlerinde çalışan 

mahkumlara asgari ücretten daha az bir ücret ödenemeyeceği belirtilmektedir.  

1983 yılı Aralık ayı itibariyle, tüm cezaevlerinde 46.197’si tutuklu, 29. 456’sı 

hükümlü olmak üzere toplam 75.653 kişi bulunmaktadır. 1983 Aralık ayı itibariyle, 

5987 hükümlü kamu ve özel sektör iş yerlerinde çalıştırılmaktadır (Karadayı, 1983; 

                                                             
45Bkz. Mavioğlu (2006), Kutlu (1989)  
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931). Hapishaneler içersinde de üretim devam etmektedir. Yine aynı yıl itibariyle, 

cezaevleri bünyesinde toplam 137 iş yurdu bulunmaktadır ve kapalı, yarı-açık, açık 

ve çocuk ıslahevlerinde üretim yapılmaktadır. Cezaevlerinde işkolları, atölye sayısı 

ve kapasiteleri cezaevi büyüklüğüne ve üretim biçimine göre değişmektedir. Bu 

dönem içersinde ise mahkumlara ödenen günlük ücretler şu şekildedir;  kapalı ceza 

evlerinde ustalara 190, kalfalara 180, çıraklara 170 lira;  açık ve yarı açık 

cezaevlerinde ise ustalar için 220, kalfalar için 205, çıraklar için 195 liradır46. Çocuk 

ıslahevlerinde ise her yıl “bilanço” karından belli bir tutar hükümlülere ödenmektedir 

(Karadayı, 1983; 931). 

Seksenli yıllara ilişkin mahkumların hem hapishane de hem de hapishane dışında 

çalıştırılmasına ilişkin örnek vermek gerekirse;  örneğin beş büyük atölyenin 

bulunduğu Bursa Cezaevinde mahkumlar kumaş, laboratuar malzemesi, okul sırası, 

floş astar ve daha birkaç alanda çalıştırılmaktadırlar. Burada üretilen kumaşlar tüm 

cezaevlerindeki mahkumların ve gardiyanların kumaş ihtiyacı karşılamaktadır. 

Mahkumlar için 190 bin metre yazlık ve kışlık kumaş, gardiyanlar için ise 91 bin 

metre pantolonluk ve elbiselik üretilmiştir. Üretilen diğer ürünler ve miktarları ise 

şöyledir: 26.000 battaniye, 106 bin metre floş diz astarı, ilk ve ortaokullara demir 

ayaklı 1000 sıra, 70 öğretmen kürsüsü, 30 yazı tahtası, 33 laboratuar masası, 28 

portmanto, 208 reklam bankı, 106 tabure ve 126 metrekare halı ve çeşitli onarım 

işleri (Milliyet, 23.08.1982). Bolu Kapalı ve Yarıaçık Cezaevinde mahkumlar, 

Bolu’daki kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, cilt 

atölyelerinde çalıştırılmaktadır (Milliyet,29.02.1984). Özel sektörün mahkum 

istihdamına bir örnek vermek gerekirse;  Buca Yarıaçık Cezaevinde bulunan 135 

mahkumun tamamı üretime katılırken, mahkumların 60 tanesi özel sektöre ait 

fabrikalarda çalıştırılmaktadır (Milliyet,28.06.1982).  

Seksenli yıllarda mahkumların özel sektöre kiralanması söz konusu olsa da 1967 

yılında çıkan Tüzük’teki maddeler, 1983 tüzüğünde de olduğu gibi korunmaktadır ve 

bu çerçeve de özel sektör iş yerlerinde çalışabilecek mahkumların özellikleri son 

derece sınırlanmaktadır. İlgili 198. maddesi şu şekildedir: 
“Çalışma zorunluluğunun uygulanmasına elverişli ceza infaz kurumları 
yapılıncaya kadar;  
a) Açık ve yarı açık ceza infaz kurumu hükümlüleri, 
b) Çocuk ıslahevi hükümlüleri, 

                                                             
4601.01.1983-31.03.1984 arasında günlük asgari ücret 540 Liradır (csgb.gov.tr, 2010). 
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c) Açık ve yarı açık cezaevlerine seçilme hakkını kazanmış olup da kapasite 
yetersizliği nedeniyle bu cezaevlerine gönderilemeyen ve ilçe kapalı 
cezaevlerine nakledilen hükümlüler, 
d) Kapalı ceza infaz kurumu hükümlülerinden şartla salıverilmelerine en çok iki 
yıl kalanlardan, 200 üncü maddede öngörülen yaş, meslek ve beden kabiliyetini 
haiz olup aynı maddede belirlenen suçlardan hükümlü bulunmayanlar, 
Kamu ve özel kesim işyerlerinde, gruplar halinde, ceza infaz kurumu 
personelinin gözetim ve koruması altında çalıştırılabilirler. 
Kapalı ceza infaz kurumlarındaki, ekip ve grup çalışmalarına katılabilecek 
hükümlüler dışında kalan hükümlüler de infaz kurumu dışındaki iş alanlarında 
güvenlik tedbirler ve jandarma koruması altında çalıştırılabilirler.” (Ceza İnfaz 
Kurumlarındaki Hükümlülerin Cezaevi Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılması 
Hakkında Yönetmelik, 1983) 

Yine aynı düzenlemenin 200. Maddesi ise şu şekildedir: 

“Çalışma zorunluluğunun uygulanmasına elverişli ceza infaz kurumları 
yapılıncaya kadar, şartla salıverilmelerine en çok iki yıl kalan ve Türk Ceza 
Kanununun 125-133, 135-142, 146-150, 152, 156, 157, 163, 202, 203, 205-210, 
212-217, 220, 221, 298, 299, 403, 495-500 üncü maddelerine, 404 üncü 
maddesinin birinci bendine ve Askeri Ceza Kanununun 56 ncı maddesine göre 
hüküm giyenlerle hükümlü bulundukları suçun mükerriri olanlar dışında kalan 
iyi halli hükümlüler;  
a) Onbeş yaşını bitirmiş ve altmış beş yaşını doldurmamış olmak, 
b) Çalışmaya engel bir durumu olmadığı tabip raporuyla anlaşılmak, 
c) Yönetmeliğinde belirtilen mesleklerden birine sahip bulunmak, 
Şartıyla İş Kanununa, mesleki ve bedeni kabiliyetlerine uygun olarak 
 kamu ve özel kesim işyerlerinde çalıştırılabilirler.” (Ceza İnfaz 
 Kurumlarındaki Hükümlülerin Cezaevi Dışındaki İşyerlerinde  
Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik, 1983) 

200. Madde, görüldüğü gibi, hapishane dışında çalıştırılabilecek mahkumların 

niteliklerini oldukça dar bir biçimde tanımlamaktadır ki, dışarıda çalışabilmek için 

mahkuma meslek sahip olması şartı konulmaktadır. Bu durum, ceza maddelerinin 

getirdiği diğer bir sınırlama olarak kabul edilebilir. Diğer önemli bir husus hem 198. 

Madde de hem de 200. Madde de, mahkumların dışarıda istihdam edilmesinin, 

“çalışma zorunluluğunun uygulanmasına elverişli ceza infaz kurumları yapılıncaya 

kadar” olan, geçici bir niteliği olduğu belirtilmektedir. Durumun geçiciliğinin yasal 

olarak vurgulanması bağlamında, bu dönemde, sermaye ile cezaevleri arasında 

mahkumların özel sektöre kiralanması noktasında planlı bir ilişkinin olmadığı, diğer 

bir ifade ile mahkumların emek piyasasının bir bileşeni olarak henüz ortaya 

çıkmadığı söylenebilir. Bu iddiayı destekleyen diğer bir önemli unsur da, bu 

dönemde henüz sermayenin hapishane içerisinde, mahkumları çalıştırarak, üretim 

yapmasının düzenlenmemiş olmasıdır. Hapishane içindeki üretim yalnızca devlet 

kurumlarının ihtiyaçlarının sağlanmasıyla sınırlı kalmaktadır. Yani hapishaneler 

henüz sermaye için üretim yapan mekanlara dönüştürülmesi gündemde değildir.  
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Bu bağlamda mahkumların özel sektör tarafından, iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, 

kiralanmasının sınırlı bir uygulama ve emek piyasasının niteliksel bir özelliği haline 

gelmediği söylenebilir47. Bu durumun ortaya çıkışında, seksenli yıllarda 

hapishanelerin, yukarıda söylendiği gibi, neoliberal politikaların hayata 

geçirilmesinin önünde engel teşkil edebilecek olan politik muhalefetin bastırılması 

için kullanılmasının yani bir disiplin aygıtı olarak öne çıkmasının etkili olduğu öne 

sürülebilir. Hem bu nedenle hem de içerdeki muhalefetin gündelik pratiklerle dahi –

tek tip ve mahkumlara özgü giysilerin giyilmesinin reddedilmesi vb.- hapishane 

içindeki baskıya karşı gösterdiği direncin hapishane içersinde üretim yapılmasının 

önünde engel oluşturduğu yani özel sektör için hapishane içinde mahkumları 

üretimde çalıştırma girişimi söz konusu olsa dahi, bu duruma karşı da ciddi bir 

direniş ortaya koyulacağını söylemek mümkün olabilir. Yukarıda örnek verdiğimiz 

ülkelerde hapishaneler, neoliberal emek piyasası politikalarının bir uzantısı olarak, 

seksenli yıllar ile birlikte sermaye için üretim yapan mekanlara dönüştürülürken, 

Türkiye’de hapishaneler neoliberal politikaların önündeki engellerin kaldırılması 

noktasında bir zor aygıtı olarak etkinlik kazanmaktadır.  

‘90’lı yıllarda, “ihracata dayalı kalkınma” stratejisi ve bu strateji çerçevesinde 

uygulanan neoliberal politikalar, 1990-91 yılındaki Körfez Savaşı gibi bağımsız 

değişkenlerinde etkisiyle, Türkiye ekonomisini krizlere sokmuştur. 1991, 1994 ve 

1998-99 yıllarında yaşanan krizler özellikle reel ücretler ve istihdam üzerinde 

olumsuz etkiler yaratmış ve emek piyasasında sermaye lehine yapılan düzenlemeleri 

beraberinde getirmiştir. Doksanlı yıllar ile birlikte Türkiye emek piyasasında 

gerçekleşen değişimler arasında şunlar sayılabilir: 

“Ekonomik büyüme ile istihdam artışları arasındaki ilişkinin zayıflaması, toplam 
istihdamda tarımın payının hızla gerilemesi, düşük düzeyde olan işgücüne 
katılım ve istihdam oranlarının daha da gerilemesi, mülksüzleşme sürecinin 
hızlanmasına paralel olarak istihdamın işteki statüye göre dağılımında, ücretli 
çalışanların payındaki ciddi artış, eş zamanlı olarak kayıtdışı çalışmanın 
yaygınlaştırılarak toplam istihdamın yarısı dolayında bir büyüklüğe ulaşması, 
işgücü içindeki parçalanmaların çeşitlenmesi ve derinleşmesi, devletin ve 
sendikaların yapısal olarak zayıf olan düzenleyici rolünün daha da gerilemesi, 
esneklik uygulamalarının yaygınlaşması ve sendikaların pazarlık gücünün 
zayıflaması…” (Mütevellioğlu ve Işık, 2009; 160-161).  

                                                             
47İlkay Savcı, kesin bir tarih belirtmemekle birlikte, hükümlülerin suiistimali sonucu özel sektör ile 
yapılan protokol uygulamasının bakanlık tarafından sona erdirildiğini ifade etmektedir (Savcı, 2010; 
233).  
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1989 yılının emekçi kesimin, 1980’den beri süregelen politikalara karşı ciddi bir 

duruş sergilediği ve kazanımlar elde ettiği bir yıl olduğu söylenebilir. Bu durumun 

ortaya çıkışında, “bahar eylemleri” olarak anılan, işçi eylemlerinin – örneğin;  

SEKA, Zonguldak grevler- büyük bir payı vardır. On yıllık olumsuz bir konjonktürü 

işçiler kendi lehlerine çevirmektedir (Boratav, 2003;  175-76). Boratav, emekçi 

kesimlerin bir takım kazanımlar elde etmesine rağmen, sermaye kesiminin ve 

devletin ücret-maaşlarda meydana gelen ilerlemeleri telafi edecek, yukarıda 

saydığımız, kimi mekanizmaları işletmeye başladığını da belirtmektedir. Bu 

çerçevede, 1988’i izleyen yıllarda toplam kayıtlı istihdam da, özellikle 1994 kriziyle 

birlikte, daralmalar gerçekleşir ve kayıtdışı istihdam artarken48, reel ücretlerde düşüş 

yaşanmıştır (Boratav, 2003; 176). Örneğin reel ücretlerdeki azalmanın etkisi, 

ücretlerin imalat sanayi katma değerinden aldığı payda görülmektedir. Bu pay, 1981-

89 döneminde %22.1 iken, 1990-2001 yılları arasında 19.6’a düşmüştür 

(Mütevellioğlu ve Işık, 2009; 192). Aşağıdaki tablo da 1993-95 yılları arasındaki reel 

ücretlerin seyrini göstermektedir: 

TABLO 5.1: 1993-1995 Yılları Arasında Reel Ücretlerin İzlediği Seyir 

Reel Ücret Endeksleri (1993=100) 1993 1994 1995 

Asgari Ücret 100.0 78.6 74.4 

Özel Sektör 100.0 79.9 68.4 

Kamu 100.0 94.7 74.5 

Memur Maaşları 100.0 78.0 74.3 

(Kaynak: Murat Koyuncu ve Fikret Şenses, Kısa Dönem Krizlerin Sosyoekonomik Etkileri: Türkiye, Endonezya ve Arjantin 
Deneyimleri, 2004, s. 20) 

1998 yılı ise, aynen 24 Ocak 1980 ya da Türkiye’nin sermaye hareketlerine tam 

serbestlik tanıdığı Ağustos 1989 tarihleri gibi, yakın iktisadî tarihimizde önemli bir 

dönemeçtir. 1998 yılında Türkiye artık IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü 

ve uluslararası finans ve derecelendirme kuruluşlarının denetim ve gözetiminde 

ekonomik ve siyasal kurumlarını neoliberal koşullandırmaların biçimlendirmesini 

kabullenmiş ve uluslararası işbölümünde kendisine biçilen yeni rolü üstlenmiştir 

(bsb,2006; 2). Bu rolün ana özellikleri şu şekilde özetlenebilir:  

“1-Uluslararası ve yerli finans sermayesine sermaye hareketleri üzerine sınırsız     
  serbestlik güvencesi sağlayarak, yüksek finansal getiri sunmak;   

                                                             
481995 yılı itibariyle, istihdamdaki nüfusun %46.9’u kayıt dışı olarak istidam edilirken, istihdamın 
%70.1’i tarım, %29.9 tarım dışı kesimdedir. Kayıtdışı istihdam 2006 yılında %50.5 oranına 
yükselmiştir (Mütevellioğlu ve Işık, 2009; 180).  
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  2-İşgücü piyasalarını kuralsızlaştırma ve esnekleştirme yöntemiyle ucuz işgücü  
  deposu hâline dönüştürerek katma değeri düşük teknolojilerde uzmanlaşmak ve  
  sanayiini uluslararası şirketlerin taşeronu olarak geliştirmek;   
  3-Üretimde ithal girdi kullanma ve ithal mal tüketme eğiliminin  
  kuvvetlenmesine izin vererek, finansmanı esas itibariyle spekülatif sermaye  
  tarafından sağlanan bir ucuz ithalat cennetine dönüşmek;   
  4-Kamu hizmetlerini ticarîleştirerek vatandaşları ‘müşteriye’, kamu hizmeti  
  üreten kurumları ‘ticarî işletmeye’ dönüştürmek;  kamu iktisadî kuruluşlarını  
  yerli ve uluslararası özel sermaye şirketlerine doğrudan yabancı sermaye  
  cezbetmek uğruna yok pahasına satmak;   
  5-Etkin ve demokratik yönetim, ‘iyi yönetişim’ söylemleriyle, aslında tüm  
  toplumu ilgilendiren stratejik, ekonomik ve siyasî kararların alınmasını ve  
  uygulanmasını demokratik denetim mekanizmalarının dışına çıkarırken,  
  devletin neoliberal anlayışa uygun bir biçimde yeniden yapılandırılmasında  
  toplumun desteğini sağlamaya çalışmak.” (bsb, 2007; 2)  

90’lı yılların ikinci yarısının, çizilen bu çerçeve ile uyumlu olarak, hapishaneler 

konusunda yeni bir takım düzenlemelerin gerçekleştirildiği yıllar olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu dönemdeki en önemli gelişme 1997 yılında 4301 sayılı yasayla, 

Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları 

Kurumunun kurulmasıdır. Bu yasa ile işletme ve kar vurgusu ön palan çıkmaktadır 

(Savcı, 2010; 233). 4301 sayılı kanun, hapishanelerde kurulu iş yurtlarında 

mahkumların çalıştırılması ve bu çalışmadan elde edilen gelir ile hapishanelerin 

kendi kendilerine yeten işletmelere dönüştürülmesinin amaçladığını ortaya 

koymaktadır. Bu durumu kanunun 6. ve 7. Maddelerinde görmek mümkündür. 6. 

Madde, İşyurtlarının tanımını şu şekilde vermektedir: 

“İşyurtları, hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını koruyup geliştirmek 
veya bunlara bir meslek ve sanat öğretmek, bu suretle üretilen ekonomik 
değerleri pazarlamak için ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde 
oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerdir.” (Ceza İnfaz Kurumları İle 
Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun, 1997) 
(Vurgu bize ait)                            

Bu madde ile ilk kez hapishane içinde üretilen ürünlerin pazarlanmasından söz 

edilmektedir. Ürünlerin pazarlanması yoluyla cezaevleri kendileri için gelir elde 

edebileceklerdir. 7. Madde ise İşyurtları Kurumunun sermaye kaynaklarını 

düzenlemektedir. İşyurtları kurumuna, eski parayla, iki trilyon Türk Lirası döner 

sermaye tahsis edilmiştir. Bu sermayenin ana gövdesini İşyurtlarından elde edilecek 

gelir ve karlar oluşturmaktadır. Yine aynı maddeye göre işyurtlarından elde edilecek 

gelirlerin, %90’dan azı olmayacak şekilde, cezaevinin ihtiyaçları –bina onarımı, taşıt 

alımı vb.- için harcanacaktır.               

Sermaye ve kar vurgusunun ön plana çıkmasının, yukarı da belirtilen, kamu 

hizmetlerinin ticari işletmelere dönüştürülmesi amacıyla birebir örtüştüğünü 
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söylemek mümkündür. Kamusal bir niteliği olan, adalet hizmetinin bir kısmının 

ticarileştirilmesi amaçlanmaktadır ki, ileri de göreceğimiz gibi cezaevlerinin 

ticarileştirme faaliyeti, yalnızca devletin kar etmesini değil aynı zamanda, ucuz 

mahkum emeğinin kullanarak, özel sektörün kar etmesini kapsayacaktır. Yani 1997 

yılında çıkartılan yasa aynı zamanda sermayeye ucuz emek-gücü bulabileceği bir 

alanın açılmasının ilk ayağını oluşturmaktadır. Bu çerçevede, yasanın çıkmasını 

takiben üretim kapasitesinin ve işyurtlarında çalıştırılan mahkumların sayısında artış 

gözlemlenmektedir. 1997 yılında 3.214, 1998 yılında 9.381 ve 1999 yılında ise 

12.751 mahkum İşyurtlarında çalıştırılmaktadır (Özdek, 2005).  

Hapishanelerin sermaye için bir ucuz emek deposu haline getirilmesi esas olarak 

2000’li yılların ikinci beş yılında başlamak ile birlikte, ilk yıllarda da konuya ilişkin 

tartışmaları görmek mümkündür. “Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları 

Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun ile Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları 

İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek 

Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu” üzerine TBMM’de yapılan tartışmalarda muhalefet, 

mahkumların hem devlet hem de özel sektör için çalıştırılmasının ciddi bir emek 

sömürüsüne işaret ettiğini belirtmektedir. Şu an iktidar partisi olan AKP’nin, 2001 

yılında ise muhalefetteki Fazilet Partisi milletvekili olan Dengir Mir Mehmet Fırat, 

sözünü ettiğimiz kanun tasarısı ve rapor tartışmaları sırasında, Türkiye’de de 

cezaevlerinin bir üretim mekanı olma sürecine girdiğini belirterek, konu ile ilgili 

olarak şunları söylemektedir:  

“Hapishaneler ise, toplumsal adaletsizliğe karşı tepkileri cezalandırmanın 
yanında, halka verdiği gözdağıyla, kitlesel başkaldırıları önlemenin de bir aracı 
olarak, daha sert biçimlerde yeniden yapılandırılmaya başlanmıştır;  ki, bunun en 
tipik örneklerinden birisi (F) tipi cezaevleridir. Bu anlamda, hapishaneler, sosyal 
devletten sosyal kontrol politikalarına doğru yönelişin bir parçası olarak dünya 
çapında gündemdedir. Ancak, 90'lı yıllarda, hapishaneler, bu siyasal işlevlerinin 
yanı sıra, sermaye ekonomisi bakımından da önem kazanarak, birikim oranlarını 
yoğunlaştıracak stratejik mekânlar olarak görülmeye başlanmıştır. Küreselleşme 
dönemecinde, uluslararası sermaye, hem hapishaneleri bir yatırım alanı olarak 
keşfetmiştir hem de silahlı gardiyanların nezaretinde, en iyi disipline edilmiş ve 
en ucuz emek gücü olarak mahkûm emeğinin sömürüsünü yaygınlaştırmayı 
programa almıştır. 80'li yıllardan bu yana gelişen, 90'lı yıllarda dünyaya 
yayılmaya başlayan ceza ve cezaevleri reformu süreci de, sermayenin bu yeni 
programına uygun düşecek biçimde, suçun ve cezanın yaygınlaştırılması, geniş 
işsiz ve yoksul kesimlerinin kriminalize edilmesi, daha çok insanın hapishanelere 
gönderilmesi, daha fazla hapishane inşa edilmesi, hapishanelerin fabrikalara 
dönüştürülmesi ve köleleştirilen mahkûm bedenlerinden kâr oranlarının 
artırılmasında yararlanılması hedefleri doğrultusunda şekillenmektedir. Adalet 
Bakanlığımızın, Türkiye'deki hapishanelerin özelleştirme süreci konusundaki 
çalışmaları da, bu çalışmanın bir parçası olarak gözükmektedir… Değerli 
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arkadaşlar, hapishane endüstrisi olarak nitelendirdiğim bu sektörlerin kârlı 
olabilmesi için, yeni hapishanelerin açılması ve bu hapishanelerin de 
mahkûmlarla doldurulması gerekmektedir. Cezalandırma stratejisinin temel 
hedefi, aslında, mahkûm sayısının artırılması sürecine gitmektedir.” (TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem:21, Cilt: 62, Yasama Yılı: 3, 2001; 28-29) 

Aynı tartışmalarda, Fazilet Partisi Erzurum milletvekili Aslan Polat’ta benzer 

eleştirileri yapmaktadır. Dönemin Adalet Bakını Hikmet Sami Türk ise, eleştirilere 

yanıt verirken, mahkumların çalıştırılmasının zorla çalıştırma olarak 

tanımlanamayacağını ve mahkum çalıştırılmasının amacının mahkuma bir meslek 

öğreterek hapishane hayatı sonrasında yaşamını sürdürmesinin sağlanması olduğunu 

belirtmektedir:  

“…Cezaevlerinde insanları dört duvar arasında tutma anlayışı, çağdaş infaz 
hukukunun paylaştığı bir anlayış değildir. Cezaevlerinde insanları topluma 
yeniden kazandıracak etkinlikler düzenlemek zorundayız. Bunlar arasında 
çalışma, en önemli etkinliktir. Nitekim, Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 17 
nci maddesinde de, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların 
çalıştırılması öngörülmüştür. Anayasamız, zorla çalıştırmayı ve angaryayı 
yasaklamıştır;  ancak, Anayasamızın 18 inci maddesine göre, ceza infaz 
kurumlarında hükümlü ve tutukluların çalıştırılması, zorla çalıştırma sayılmaz;  
çünkü, bu çalıştırmanın amacı, hükümlü ve tutukluyu topluma yeniden 
kazandırmaktır. Bu, bir rehabilitasyon çalışmasıdır. Eğer, hükümlü ve tutuklunun 
bir mesleği varsa, o mesleği sürdürmesine olanak tanımak gerekir;  bir mesleği 
yoksa, ona bir meslek kazandırmak, bir meslek öğretmek, cezaevi sonrasındaki 
yaşamı bakımından önemli bir yardımdır. İşte, işyurtları dediğimiz tesis, atölye 
ve benzeri kuruluşların amacı, hükümlü ve tutuklulara bu olanağı sağlamaktır.” 
(TBMM Tutanak Dergisi, Dönem:21, Cilt: 62, Yasama Yılı: 3, 2001; 32) 

Dengir Mir Mehmet Fırat’ın sözleri, yukarıda bahsedilen cezaevlerinin ve mahkum 

emeğinin, yukarıda sözü edilen, neoliberal dönemde geçirdiği dönüşüm ile üst üste 

oturmaktadır. Fırat, bu dönüşümün Türkiye’ye taşınmaya çalışıldığını ve bu 

çerçevede cezaevlerinin sermaye için bir yatırım alanı olarak ve mahkumların da katı 

bir disiplin altında sermaye için çalışan ucuz emek olarak ortaya çıkacağına ve bu 

çerçevede mahkum sayısının giderek arttırılmaya çalışılacağına işaret etmektedir. 

Hikmet Sami Türk’ün sözleri ise, aşağıda da devlet görevlerinin ve özel sektör 

yetkilerinin ifadelerinde de görüleceği gibi, emek sömürüsünü göz ardı ederek, 

mahkumların çalıştırılmasını sosyal sorumluluğa indirgemektedir. 

Dengir Mehmet Fırat’ın sözleri, 2000’li yılların ikinci beş yılında doğrulanmaya 

başlamıştır. Kendisinin de milletvekili olduğu AKP iktidarı dönemi, mahkumların 

sermaye için üretim yapmaya koşulmasının ve hapishanelerin sermaye için üretim 

yapan mekanlara dönüştürülmesi sürecinde bir dönüm noktasını temsil etmektedir. 

Bu dönem ile birlikte hapishaneler ve mahkumlar emek piyasasının bileşenleri haline 

dönüştürülmeye başlanmıştır. Bu dönüşümün başlangıç döneminin 2004 yılında, 
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Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdare Başkanlığı 

(KOSGEB)’nın Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR ile ortaklaşa yürüttüğü 

“Cezaevleri İşgücü Eğitimi” projesinin olduğunu söyleyebiliriz. Bakanlığın verdiği 

bilgiye göre, proje kapsamında ilk uygulama Bursa Cezaevinde gerçekleştirilmiş ve 

özel sektör tarafından sağlanan teçhizat ile 1000 mahkum konfeksiyon iş kolunda 

özel sektöre üretim yapmak üzere çalıştırılmaya başlanmıştır (sanayi.gov, 2010). 

Başlatılan bu çalışmanın daha genişletilmesi yönünde daha sonraki yıllarda da bir 

idare ortaya çıkmaktadır49. 2006 yılında Adalet Bakanı Cemil Çicek, Ankara Ticaret 

Odası Başkanı Sinan Aygün ile birlikte, Ankara Zafer Çarşısında mahkum 

ürünlerinin yer aldığı bir sergi açılışında, özel sektöre mahkumları istihdam etmeleri 

için, şu şekilde çağrıda bulunmaktadır: 

“İstiyoruz ki, ceza infaz kurumlarındaki bu üretim konusunda özel sektörümüz 
bizimle biraz ilgilensin. Buradaki insanların üretimlerini değerlendirme imkânı 
bulalım. Bugün buradaki 25 bin insandan sadece üçte biri bu üretimlere katkı 
sağlıyor. Oradakilere şevk ve heyecan gelmek suretiyle;  bunu daha yukarılara 
çıkarmak, herkesi meslek sahibi yapmak istiyoruz. Artık ceza infaz kurumları 
geldiğimiz nokta itibariyle birer meslek kursu, eğitim merkezi hâline gelmelidir;  
olumsuz imajından kurtulmalıdır” (Sesleniş Gazetesi50, 15.02.2006) 

Bakan Çicek’in bu çağrısının içeriğinin hayata geçirilmesi yönündeki plan, 

Türkiye’nin küresel kapitalist ekonomi içersinde rekabet gücünün nasıl 

arttırılabileceğine ilişkin olarak hazırlanan KOBİ’lere yönelik eylem planında yerini 

almıştır. Kobi Strateji ve Eylem Planı (2007-2009)’nında da gerçekleştirilecek 

projeler ve eylemler arasında “Cezaevlerinde İşgücü Kalitesinin Arttırılması ve 

Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi” yer almaktadır (Kobi Strateji ve Eylem Planı, 

2007; 44). Cezaevlerinde iş gücü kalitesinin arttırılmasının ve girişimciliğin 

desteklenmesinin, elbette eylem planında yer alan genel olarak iş gücünün kalitesinin 

arttırılmasına yönelik diğer projelerin, arkasında yatan temel nedenler eylem 

planında ifade edilmektedir. Bu nedenlerin gösterilmesi, neden böyle bir projeye 

ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyacaktır. Eylem planının “Öncelikler, Politikalar ve 

                                                             
49Çalışmanın bir bölümünü de, Avrupa’daki sistemin incelenmesi amacıyla heyetler ile Avrupa’daki 
cezaevlerinin ziyaret edilmesidir. Örneğin, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı, Uşak 
Cumhuriyet Başsavcısı, Uşak E Tipi Kapalı Cezaevi 1. Ve 2. Müdürlerinin katılımıyla 
hapishanelerdeki çalışma sisteminin incelenmesi amacıyla İngiltere’ye bir çalışma ziyaret 
düzenlenmiş ve, biri özel bir şirket tarafından işletilen, sekiz cezaevinde incelemelerde bulunulmuştur. 
Çalışma ziyaretinin amacı, Uşak E Tipi Kapalı cezaevinde uygulanacak sistem için örnek modellerin 
incelenmesidir. Bu cezaevinde kilim dokuma, tekstil, bilgisayar ve bilişim ve daha birçok alanda 
mahkumların %60’ının çalıştırılması amaçlanmaktadır (Sesleniş Gazetesi, 15.03.2005). 
50Sesleniş Gazetesi, İşyurtları Daire Başkanlığı’nın resmi yayın organıdır. 
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Eylemler” başlığı altında projelerin hangi çerçeve içinde gerçekleştirileceği ifade 

edilmektedir: 

“KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılması amacıyla etkin bir geliştirme ve 
destekleme politikasının tesisi için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği 
arttırılmalı ve etkin bir kamu-özel sektör diyalog mekanizması oluşturulmalıdır. 
Bu çerçevede oluşturulacak plan ve politikalar kamunun;  imalat sanayine veri 
sağlamak, ekonomik aktörleri orta ve uzun vadede büyümeyi arttıracak faaliyet 
alanına yönlendirmek, özel sektör ile diyalog geliştirmek ve yeni faaliyet alanları 
yaratılabilmesi için yenilikçi faaliyetleri teşvik etmek görevlerini 
gerçekleştireceği temel alanlarda şekillenmelidir.” (Kobi Strateji ve Eylem Planı, 
2007; 28) 

Projelerin amacı ise eylem planının “KOBİ’lerin Uluslar arası Pazarla Bütünleşmesi” 

başlığı altında şu şekilde ifade edilmektedir: 

“Ulusal pazarlar her geçen gün artan biçimde küreselleşmenin getirdiği fırsat ve 
zorunluluklar nedeni ile uluslararası pazar niteliği kazanmaktadır. Bu bakımdan 
küçük ve orta boy işletmelerin de kuruluş ve üretim aşamasında rekabet sağlayıcı 
faktörleri gözetmenin yanı sıra, yeni pazarlara açılma ve özellikle ihracat 
açısından da uluslararası düzeyde rekabet unsurlarını ön planda tutmaları 
kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu bakımdan, KOBİ’lerin uluslararası düzeyde 
yeni pazarlarda tutunabilmeleri ile mevcut alanlarda pazar paylarını artırarak ve 
varlıklarını güçlendirerek sürdürebilmeleri büyük önem taşımaktadır.  Bu ise 
ancak gerekli bilgilere kısa sürede ulaşılabilmesi ve bunların sağlıklı bir biçimde 
değerlendirilmesi sonucu, kalite/fiyat dengesi ön planda tutularak oluşturulacak 
ihracat yönelimli imalat anlayışıyla uluslararası pazarlara açılmalarıyla mümkün 
olacaktır.” (Kobi Strateji ve Eylem Planı, 2007; 32) 

Hem projelerin geliştirileceği çerçeve hem de amaçları içerisinde temel mesele 

üretim maliyetlerinin, KOBİ’ler için, uluslararası pazarda rekabet edebilecek düzeye 

getirilmesi diğer bir deyişle üretim maliyetlerinin aşağıya çekilebilmesidir. Türkiye 

ekonomisinin ihracata dayalı yapısı düşünüldüğünde, üretim maliyetleri, bu 

maliyetler içinde ise özellikle iş gücü maliyetinin rekabet açısından hayati bir unsur 

olarak öne çıkacağı söylenebilir ki, eylem planı bu durumu açıklıkla ifade 

etmektedir: 

“Ülkemizde, özellikle 1980 sonrası süreçte, ekonominin büyüme performansının 
temel itici gücünü sanayi sektöründe meydana gelen ilerlemeler oluşturmuş olup, 
bu süreç;  beraberinde hem hizmetler sektörünün büyümesine pozitif bir katkı 
sağlamış, hem de toplam Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) büyümesi üzerinde 
olumlu bir gelişme kaydetmiştir. İmalat sanayine yönelik durum analizlerinde, 
1980 yılı önemli bir dönüm noktasını ifade etmekte olup, bu döneme kadar ithal 
ikameci bir yaklaşım çerçevesinde faaliyette bulunan sanayi sektörü, 
uygulamaya geçilen yapısal reformlarla birlikte ihracata yönelik, liberal ve 
küresel sistemle daha bütünleşmiş bir yapılanma içerisinde faaliyette bulunmaya 
başlamıştır. Uluslararası rekabet çerçevesinde değerlendirildiğinde ise, 
ülkemizde imalat sanayii her ne kadar önemli bir gelişme kaydetmiş olsa da, 
karşılaştırmalı bir biçimde ele alındığında, hızlı gelişmekte olan bazı ülkelerin 
performansının altında kalmaktadır. 1996’da başlayan Gümrük Birliği sürecinde, 
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Türkiye için sanayi sektöründe, özellikle küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) 
uygulamadaki fonların ve gümrüklerin kalkmasından sonra yoğun bir rekabet 
ortamına girmiştir. Bu rekabet hem Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden, hem 
de AB’ye üçüncü ülkelerden gelerek dolaşıma giren ürünlerden 
kaynaklanmaktadır. Ancak, KOBİ’lerin bugünkü durumları ve sermaye 
yapılarıyla en son teknolojileri kullanan AB işletmeleriyle rekabet etmesi 
oldukça güçtür ve global normlar çerçevesinde devlet desteği şart 
görünmektedir… 2001’den bu yana yaşanan dışsal faktörler ülkemizin ekonomik 
gelişimi ve değişimi ile eş zamanlı etkileşim yaratmış olup, üretim sürecindeki 
dönüşüm süreci Asya ülkelerinin rekabet baskısı ile de karşı karşıya kalmış[tır].” 
(KOBİ Strateji ve Eylem Planı, 2007;  7-8).  
 

Görüldüğü gibi rapor, özellikle Asya ülkeleriyle, yaşanan rekabete dikkat çekmekte 

ve rekabete karşı devletin KOBİ’lere olan desteğinin arttırılmasının gerekliliğini 

vurgulamaktadır. Bununla birlikte planda işaret edilen diğer bir önemli nokta, 

KOBİ’lerin küresel olarak üretimde önemli bir yer tutmaya başladığı ve devletlerce 

de küçük ve orta ölçekli üretimin desteklendiğinin belirtilmesidir (KOBİ Strateji ve 

Eylem Planı, 2007;  7). Bu durumun en önemli nedenin ise KOBİ’lerin esnek –düşük 

iş gücü maliyetleri, sosyal güvelikten yoksun çalışma vb.- bir yapıya sahip olmasıdır 

denmektedir (KOBİ Strateji ve Eylem Planı, 2007; 22). “Cezaevlerinde İşgücü 

Kalitesinin Arttırılması ve Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi”nin de, bu çerçeve 

içersinde, Türkiye’de KOBİ’lere esnek yapıya sahip bir iş gücü alanı açma ve 

rekabet güçlerini arttırmaları sağlama girişimi olarak algılamak gerekmektedir.  

Mahkumların özel sektör tarafından çalıştırılmalarının genişleyerek sürmesine 

yönelik diğer bir yaklaşımı İşyurtları Daire Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan 

Stratejik Plan 2009-2013’de da görmek mümkündür. Plan, önümüzdeki dönemde 

hapishanelerin tam anlamıyla birer üretim mekanına dönüştürülmesinin 

hedeflendiğine işaret etmektedir. Plan da yer alan bilgilere göre;  işyurtlarında 

bulunan 1.216 makine ve teçhizat her yıl %10 modernize edilecek ve 2009 yılı 

sonuna kadar işyurdu müdürlüklerinde Ar-Ge birimleri oluşturulacaktır. Ayrıca 2009 

yılı sonuna kadar işyurdu müdürlüklerinde tanıtım ve pazarlama birimleri 

oluşturulurken, tanıtım ve pazarlama amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına veya 

özel sektöre ayda en az bir kez ziyaret yapılacaktır. Planda, 2009 itibariyle 

çalıştırılan, 3.335 mahkum ve tutuklu sayısının her yılı %10 arttırılmasının;  60 olan 

emek yoğun işkolu sayısının 2013 yılına kadar %20 arttırılmasının;  %45 olan 

kapasite kullanımının oranının 2013 yılı sonuna kadar %70’e çıkartılmasının ve, yine 

2009 itibariyle, 14 özel sektör kuruluşu ile devam eden işbirliği sayısının her yıl %30 

arttırılmasının amaçlandığı belirtilmektedir (2009-2013 Stratejik Plan, 2009; 36-38).   
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Burada bir parantez açarak, kısaca da olsa şunu belirtmek gerekmektedir: yukarıda 

da söylediğimiz gibi eylem planı iş gücünün niteliğinin geliştirilmesi bağlamında 

yalnızca cezaevlerindeki değil aynı zamanda dışarıdaki iş gücüne yönelik projeler – 

eğitim sisteminin özel sektörün ihtiyaçları bağlamında yeniden şekillendirilmesi51 

çerçevesinde meslek kurslarının açılması, orta öğretimde meslek liselerine ayrılan 

yerin arttırılması ve özel sektör ile işbirliğinin teşviki vb.- barındırmaktadır52. 2008 

yılında çıkartılan istihdam paketi bağlamında Çalışma Bakanı Faruk Çelik, mesleki 

eğitim ile istihdam arasında sıkı bir bağ kurulmasına yönelik olarak oluşturulan plana 

dair şu sözleri söylemektedir: 

 “İstihdam Paketi çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz açılımlardan biri de İŞKUR’a 
tahsis ettiğimiz kaynaktır. Aktif işgücü Programları için bu yıl itibarıyla 270 
Triyon’luk bir kaynak, işsizlik Fon’undan İŞKUR’a transfer edilmiştir. Bu 
kaynak, her yıl Aktif İşgücü Programları için kullanılacak. Edirne’den Kars’a 
kadar piyasa analizleri yapılacak. Bu piyasa analizleri sonucunda… mesleki 
eğitimler verilecek. İstihdamın önündeki engeller büyük ölçüde zaten teşviklerle 
kalkmıştı. Mesleki eğitimle de bunu yaygınlaştırmış olacağız53.” (İŞKUR 
Bülteni, 2008a; 2)  

Burada görüldüğü gibi genel olarak iş gücünün niteliğinin arttırılması 

amaçlanmaktadır. Bu çabayı, neoliberal emek piyasasının esnek yapısı ile birlikte 

düşündüğümüz ortaya şöyle bir görünüm ortaya çıkacağı söyleyenebilir: emek 

piyasasında niteliği yüksek – bir veya birkaç vasıfa sahip- bir iş gücü bulunacak 

ancak yüksek vasıflı olmak sürekli ve güvenceli bir iş sağlamayacaktır. Fakat 

tersinden bakıldığında, sermaye ihtiyacı olduğu anda ve ihtiyacı olduğu alanda, ucuz 

ve vasıflı emeği, istihdamı gerekli kılan süre boyunca ve alanda çalıştırmak için 

emek piyasasından kiralayabilecektir. 

Bu çerçevede Mahkumların eğitimine yönelik birkaç örnek vermek gerekirse;  Kale 

Seramik’e bağlı İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, 

Nisan 2010’da, Ankara Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde seramik, yer ve 

duvar karosu kaplamacılığı kursu düzenlemiştir (Kale, 2010). Edirne Tarım Açık 

Cezaevinde, TÜLBEK Vakfı ve Kiehl Temizleme Sistemleri ortaklığı ile, daha önce 

ilk olarak Bursa Yarı Açık Cezaevinde düzenlenmiş olan, “Temizlik İşçiliği İşgücü 

Yetiştirme Kursu” düzenlenmiştir. Cezaevinde iş gücü kalitesinin arttırılmasına 

                                                             
51Bkz. Türkiye Sanayi Strateji Belgesi: 2011-2014 (2010; 79) 
522008 yılında, iş adamları, bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, 
gerçekleştirilen “Türkiye Sanayi Stratejisi Arama Konferansı”nda belirlenen hedeflerden bir tanesi 
de”özel sektörün talepleri ile örtüşen niteliklere sahip mezun veren bir eğitim sistemi oluşturmak”tır 
(MESS İşveren Gazetesi, Mayıs 2008). 
53 Ayrıca Bkz. İŞKUR Bülteni (2008b) 
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yönelik olarak özel sektör ile cezaevlerinin ortak çalışmasına ilişkin örnekleri 

çoğaltmak mümkündür. Devlet kurumlarının işbirliği çerçevesinde de bu yönde 

çalışmalar söz konusudur. Bu projelerin en önemlilerinden biri “Türkiye’de Model 

Cezaevi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Cezaevi Reformunun Desteklenmesi 

Projesi”dir. 1 Mar 2009 tarihinde resmen başlayan ve otuz ay sürecek olan proje iki 

temel bileşenden oluşmaktadır. Birinci bileşen, 90 adet orta ve yüksek güvenlikli 

ceza infaz kurumunda eğitim tesislerinin, mesleki eğitim atölyelerinin kurulması ile 

eğitim malzeme ve araçlarının tedarikini kapsamaktadır. İkinci bileşen ise reform 

faaliyetlerinin sürdürebilirliğine destek faaliyetidir. Bu proje kapsamında İŞKUR ile 

işbirliği çerçevesinde 90 ceza infaz kurumunun her birinde 3’er olmak üzere toplam 

270 mesleki eğitim atölyesi açılması, her ceza infaz kurumuna 5 bilgisayar alınarak 

bir bilgisayar laboratuarı kurulması planlanmaktadır (Sesleniş Gazetesi, 15.08.2009). 

Bu proje haricindeki cezaevlerinde de iş gücü kalitesinin arttırılmasına yönelik 

çalışmalar söz konusudur.  

Hem devletin resmi yayınlarında hem de eğitime destek veren özel sektöre ait 

yayınlarda verilen eğitim temel amacının mahkumun dışarı çıktığında hayatını idame 

ettirmesini sağlayacak bir meslek sahibi yapılması olduğu özellikle 

vurgulanmaktadır. Örneğin, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hazırlanan 

“Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)”na ilişkin olarak hazırlanan “İşgücü 

Piyasası Özel İhtisas Komisyonu Raporu”nda “mahkumlara yönelik beceri 

kazandırma ve iş piyasasına uyum konusu, henüz bunların mahkumiyet süresi 

tamamlanmadan, hapishanede iken ele alınmalıdır” denmektedir (Dokuzuncu 

Kalkınma Planı 2007-2013 İşgücü Piyasası Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2007; 

101). Fakat 2008 yılında 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki özürlü, eski hükümlü ve 

terör mağdurlarının çalıştırılma zorunluluğu yeniden düzenlemiş ve eski hükümlüler 

için özel sektör işverenlerine getirilen zorunlu istihdam yükümlülüğü kaldırılmıştır. 

Kamu’da eski hükümlü çalıştırılması kotası, bir önceki kanunda olduğu gibi, %2 

olarak bırakılmıştır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstihdam Daire Başkanı Faruk 

Şahin’in verdiği bilgilere göre, istihdam paketinin yürürlüğe girdiği 2008 yılının 

Mayıs ayı sonu itibariyle İŞKUR’a kayıtlı eski hükümlü sayısı 16 bin 30’dur. Bu sayı 

Ocak 2010 sonu itibariyle 19 bin 625’e yükseldi. 2008’de 191’i kamu işyerlerinde, 2 

bin 290’ı özel sektör işyerlerinde olmak üzere toplam 2 bin 481 eski hükümlü işe 

başlatılmıştı. İstihdam paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte eski hükümlü 
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çalıştırma zorunluluğu kaldırıldığından, 2009 yılında özel sektöre hiç eski hükümlü 

statüsünde yerleştirme yapılamıştır. Kamu işyerlerinde işe başlatılan eski 

hükümlülerin sayısı ise sadece 332 olmuştur (Birgün, 28.02.2010). Bu durum söz 

konusu yayınlarda öne sürülen argümanı çürüttüğü ve eski mahkumların işsizliğe 

“mahkum” edildiği söylenebilir. 

Bu noktada, Türkiye’de işsizlik ile hapishane nüfusu arasındaki ilişkiye değinmek 

yararlı olacaktır. Çünkü bu ilişki bağlamında da, yukarıda sözünü ettiğimiz argüman 

yalanlanmaktadır. Rakamların, mahkumların meslek edindirilip, dışarıda kendisine iş 

bulabilmesinden ziyade dışarıdaki işsizlerin mahkumlaştırılıp hapishane içinde işe 

koşulduğuna işaret ettiği söylenebilir. Korkut Boratav, Türkiye’de, 1988-2006 yılları 

arasında, işsizliğin seyrine ilişkin aşağıdaki tabloyu vermektedir: 
TABLO 5.2:  1988-2006 Yılları Arasında İşsizlik (Bin kişi ve yüzdeler) 

 İş arayan 

işsizler 

İşsiz yüzdesi: 

dar tanım 

İş aramayan 

işsizler 

Toplam 

işsizler 

Toplam 

işsizler yüzdesi 

Tarımda 

istihdam 

1988 1638 8.4 619 2257 11.3 8249 
1998 1607 6.9 411 2018 8.5 9039 
1999 1830 7.7 803 2633 10.7 8856 
2000 1497 6.5 1139 2636 10.9 7769 
2001 1967 8.4 1060 3027 12.3 8089 
2002 2464 10.3 1020 3484 14.0 7458 
2003 2493 10.5 945 3430 14.0 7165 
2004 2498 10.3 1223 3721 14.6 7400 
2005 2520 10.3 1714 4234 16.1 6493 
2006 2446 9.9 2007 4453 16.6 6068 
(Kaynak: Boratav, 2007) 
 
Aşağıdaki tablo ise 2000 yılından 2009 yılına on beş yaş üstü yaş gruplarında işsizlik 

artış oranları gösterilmektedir. Tablo da görüldüğü gibi her yaş gurubunda iki kat ve 

ya iki kattan daha fazla işsizlik artışı söz konusudur: 

TABLO 5.3: 2000 ve 2009 Yıllarına Ait Yaş Grubuna Göre İşsizlik Oranları 

15+ 

YAŞ 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

2000 10.7 14.8 7.2 5.0 4.5 3.5 3.0 3.8 2.2 2.0 
2009 23.6 26.3 17.5 12.6 11.2 10.2 9.5 9.2 7.7 4.1 

(Kaynak: www.tuik.gov.tr) 
 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’nun 2010 yılı istihdam raporuna 

göre ise, Eylül 2010 dönemi için işe başlamaya hazır olup iş aramayanların dahil 

edildiği geniş tanımlı işsizlik rakamı %17.3 olurken, eksik ve yetersiz istihdam 

edilenlerle birlikte bu oran %21.5’e ulaşmaktadır. Ağustos, Eylül ve Ekim dönemini 

(Eylül dönemi) kapsayan Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) sonuçlarına göre işsizlik 

oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2,1 puanlık düşüşle yüzde 11,3 oldu. İşsiz 

sayısı ise 462 bin kişi azaldı. Buna karşın İşsizlik sayısı hala krizin ilk etkisinin 

istihdam verilerine yansıdığı Eylül 2008 döneminin 333 bin, kriz öncesi dönem olan 
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Eylül 2007 döneminin 594 bin üzerindedir. Buna göre işsiz sayısı 3 yıl öncesine göre 

yüzde 25 oranında artmıştır. (DİSK, 2010). Boratav ise, ILO verilerini kullanarak, 

“Türkiye’ye benzer özellikler taşıyan” otuza yakın çevre ülkesine bakıldığında 

2010’da işsizlik oranları sıralamasında Güney Afrika, Baltık ülkeleri, Slovakya, 

Hırvatistan, ve Kolombiya’yı Türkiye’nin izlediğini belirtmektedir (Boratav, 2011). 

Mütevellioğlu ve Işık (2009; 168) ise 1990-2007 arasında çalışma çağındaki nüfusun 

%48 oranında artarken, işgücünün %25, istihdam ise %22 oranında arttığına işaret 

ederek, istihdam oranının %52.1’den, %43.1’e düştüğünü belirtmektedir. 

İşsizlikteki artışa paralel bir şekilde cezaevine giren kişi sayısında da ciddi bir artış 

söz konusudur. Son yıllarda cezaevi nüfusunda yaşanan ciddi artış devlet görevlileri 

ve politikacılar tarafından dile getirilmektedir. Örneğin Aydın E Tipi Cezaevi 

Müdürü Yavuz Urş, cezaevi ile ilgili şunları söylemektedir: 
"Ne yazık ki cezaevleri gençlerle dolu! Şu anda 475 kapasitesi olan Aydın E Tipi 
Kapalı Cezaevi'nde 1065 tutuklu ve hükümlü var... Ve bunların da hemen hemen 
tamamı 18 ila 35 yaş arasındaki gençlerden oluşuyor. Bu sadece Aydın'da değil, 
Türkiye genelinde de böyle..." (Hürriyet, 25.05.2009) 

 
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun üyesi Ahmet Ersin son yıllarda, 

AKP hükümetinin izlediği sosyal ve ekonomik politikaların sonucu olarak, 

Türkiye’de bir biçimde suç artışının yaşandığını ve bu durumun doğrudan cezaevi 

nüfusuna yansıdığını söylemektedir. Ersin, cezaevlerinin kapasitelerinin üzerinde 

hükümlü ve tutuklu barındırdığını belirterek şu rakamları vermektedir: 1880 kişilik 

Bayrampaşa cezaevinde 4.159, 1350 kişilik İzmir Cezaevinde 2.405, 525 kişilik 

Adana Cezaevinde 1185, 475 kişilik Mersin Cezaevinde 1321 kişi kalmaktadır 

(Cumhuriyet, 14.02.2008).  

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, tutuklu ve hükümlü sayısının artması nedeniyle 2012 

ve 2013 yıllarında yapımı planlanan cezaevi infaz kurumlarına ilişkin yatırımların 

öne çekildiğini belirtmektedir (Sesleniş Gazetesi, 15.06.2009). Ergin 2010 yılına 

ilişkin cezaevi yatırımlarına ilişkin olarak şunları söylemektedir: 
 “…Şuan ceza infaz kurumlarımızda sıkıntılarımız var. Ceza infaz kurumlarında 
doluluk oranı çok yüksek… 2010 yılı yeni kampüs ceza infaz kurumlarımız ile 
beraber çocuk ve kadın ceza infaz kurumlarının yapılmasına yönelik 
plânlamalarımız var. 2010 yılı içerisine 4 yeni çocuk ceza infaz kurumunu 
yatırım programına aldık. Bununla birlikte kadın ceza infaz kurumu yapımı ile 
ilgili yatırımımız olacak.” (Sesleniş Gazetesi, 15.10.2009) 
                       

Cezaevi iş gücü kalitesinin arttırılmasına yönelik projeler ve eski hükümlülerin 

istihdam zorunluluğunu kaldıran düzenlemeler, işsizliğin artışı, cezaevi nüfusunun 

artışı ve ceza sürelerini arttıran yasal düzenlemeler ile birlikte düşünüldüğünde, 
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devlet ve özel sektör tarafından öne sürülen söz konusu argümanın havada kaldığı 

söylenebilir. Tersinden bakıldığında ise esas amacın, emek piyasasının dışında kalan 

kesimin hapishane içersinde yeniden emek piyasasına eklemlenmesinin sağlanması 

olduğudur. Bu çerçevede, Adalet Bakanı Ergin’in sözünü ettiği cezaevi yatırımların, 

kamusal bir ihtiyacın giderilmesine yönelik olmaktan ziyade, hem devlete hem de 

özel sektöre ucuz iş gücü sağlamaları ve kar getirmeleri amacıyla yapılacağını 

söylemek mümkündür. Bu önerme, yukarıda sözünü ettiğimiz İşyurtları Daire 

Başkanlığı’nın stratejik planın da yer alan hedeflerle, çalıştırılan mahkum sayısının 

her yıl %10 ve özel sektör ile işbirliğinin her yıl %30 arttırılmasıyla, birlikte 

düşünüldüğünde sağlam temellere oturmaktadır.  

Cezaevi iş gücünün kalitesinin geliştirilmesine yönelik planlara ve amaçlara 

değindikten sonra, mahkumların özel sektöre kiralanmalarının ve çalışma şartlarının 

yasal olarak nasıl düzenlendiğine bakmak gerekmektedir. 2000’li yıllarda 

mahkumların cezaevi dışında özel sektör işyerlerinde çalıştırılmasına ilişkin 

düzenleme varlığını korumaktadır. 2005 yılında çıkartılan Ceza İnfaz Kurumları ile 

İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare, Muhasebe ve İhale Yönetmeliğinde, özel 

sektör ile yapılacak olan, cezaevi dışında çalıştırmaya dair protokole ilişkin olarak 

22. Maddede şu ifadelere yer verilmektedir:  
“Protokolde;  çalıştırılacak hükümlülere verilecek ücret, çalışma saatleri, ulaşım, 
iaşe, güvenlik, protokolün süresi ve diğer hususlar düzenlenir. Ücret, yürürlükte 
bulunan onaltı yaştan büyükler için uygulanan asgari ücretten aşağı olamaz. 
İşverence, her ay sonunda tahakkuk ettirilecek ücret tutarı, en geç ertesi ayın ilk 
haftası içerisinde işyurdu müdürlüğünce bildirilecek banka hesabına yatırılır ve 
işyurdu bütçesine gelir kaydedilir. Bu şekilde çalışan hükümlülere Yüksek 
Kurulca belirlenen ücret ödenir. Hükümlülere ücret tahakkuku her ayın sonunda 
yapılır ve Hükümlü Emanet Para Hesabına aktarılır.” (Ceza İnfaz Kurumları ile 
İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare, Muhasebe ve İhale Yönetmeliği, 2005) 
(Vurgu bize ait) 
 

Madde, özel sektör işyerinin mahkum için ödeyeceği ücretin onaltı yaştan büyükler 

için uygulanandan daha az olamayacağını ve işyurdu bütçesine gelir olarak 

kaydedileceğini belirtmekle birlikte, mahkumun alacağı ücretin İşyurtları Yüksek 

Kurulunca belirlenen miktar kadar olacağını belirtmektedir. Bu durumun ne anlama 

geldiğine ilişkin bir örnek vermek gerekirse;  2011 yılı itibariyle asgari ücret ilk altı 

ay için net 629.96 TL, ikinci alt ay için ise 655.57 TL’dir. 2011 yılı için, İşyurtları 

Yüksek Kurulunca belirlenen, mahkumlara ödenecek günlük ücret rakamları ise şu 

şekildedir: ustalar için 6.25 TL, kalfalar için 6.00 TL, çıraklar için ise 5.75 TL’dir 

(iydb.gov, 2011). Yani bir mahkum özel sektöre ait bir işyerinde çalıştığında, 

İşyurdundan, alabileceği maksimum ücret, ücretin usta statüsü üzerinden ödeneceğini 
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ve yirmi iş günü çalışıldığını varsayarsak, 125 TL’dir. Geri kalan kısmına işyurdu 

tarafından el koyulmaktadır. 

2005 yılında çıkartılan Ceza İnfaz Kurumları ile İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının 

İdare, Muhasebe ve İhale Yönetmeliğinde, yeni bir olgu olarak, özel sektörün 

hapishane içinde üretim yapmasının yolu açılmıştır. Yönetmeliğin 27. Maddesinde 

hükümlülerin işsiz kalmaması için her türlü tedbirin alınacağı belirtilirken, aynı 

maddenin b fıkrasında dışarıdan fason iş ve montaj işi alınabilmesi için çaba 

gösterileceği ifade edilmektedir. Hapishane içersinde özel sektörün mahkumları 

çalıştırmasına ilişkin protokol örneği, 14.01.2010 tarihinde yürürlüğe giren İşyurdu 

Kurumu Mevzuatı ve Uygulamaları Hakkında Düzenlemeleri İçeren Genelge’nin ek 

kısmında yer almaktadır. Bu protokolün dördüncü maddesine göre firma çalıştıracağı 

her mahkum için, İşyurtları Yüksek Kurulu tarafıdan belirlenen günlük ücreti, Sosyal 

Güvenlik Kurumlarına ödenecek hükümlü ve tutuklu primleri ile işyurdu kar payını 

kapsayan, 20 TL bedel ödemekle yükümlüdür. Beşinci maddeye göre ise üretim yeri 

olarak ayrılan atölyenin elektirik, su, doğalgaz vb. işletme giderleri firma tarafından 

karşılanacaktır. İş programını düzenleyen dokuzuncu maddeden firmaların 

mahkumlara, bedeli ödemeleri karşılığında, fazla mesai yaptırma hakkı olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Cezaevi içerisinde çalıştırılan mahkumların sosyal güvenlik açısından durumlarını 

4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu öncesi ve sonrası bağlamında ele almak 

gerekmektedir (Karadeniz ve Karadeniz,2010). Söz konusu kanun ile 506 sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanunu yürürlükten kalkmıştır. Eski kanunun 3. maddesinin I. 

Fıkrasının İ bendi “ceza ve ıslahevleri içindeki atölyelerde çalıştırılan hükümlülerin 

sigortalı sayılmayacaklarını” hüküm altına almıştı.  Belirtilen kimselerin sigortalı 

sayılmamasının nedeni ceza ve ıslahevlerindeki çalışmalarının hizmet akdine dayalı 

olmamasıdır. Hükümlü ve tutukluların ceza ve ıslahevlerindeki atölyelerde 

çalışmaları serbest irade ile kurulan bir çalışma ilişkisi olmayıp kamu hukuku 

ilişkisine dayalı bir yükümlülüktür (akt. Karadeniz ve Karadeniz, 2010). Diğer bir 

deyişle, mahkumlar işçi olarak tanımlanmamaktadır. İşyurtlarında çalıştırılan 

hükümlü ve tutukluların sigortalanması 4958 sayılı Kanunla değiştirilen 506 sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ikinci maddesinde, ceza infaz kurumları ve tutukevleri 

dahilinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve 

tutukluların yalnızca iş kazası ile meslek hastalıkları, analık ve hastalık sigortası 

hakkına sahip oldukları belirtilmektedir. Çalıştırılan mahkumlar istekleri halinde 
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malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası yaptırabilirler (Onuk,2008). Yani söz konusu 

sigorta biçimlerinde, mahkum BAĞ-KUR’lu bir mükellef gibi kendi primini kendisi 

yatırmaktadır. Hapishane içerisinde ya da dışarısında çalıştırdığı mahkumlar 

konusunda da firmalar iş kazası ile meslek hastalıkları, analık ve hastalık sigortası 

konusunda sorumludur. 

Yukarıda mahkumların cezaevi dışında çalıştırılmasına ilişkin düzenlemede 

gösterildiği gibi, eğer cezaevi yönetimi gerekli görülmüş ise, cezaevi dışında 

çalışmak mahkumlar için bir zorunluluktur. Aynı durum hapishane içinde çalışma 

içinde geçerlidir. Mahkumlar gösterilen işi yapmak zorundadırlar. 2004 yılında 

çıkartılan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 29. 

Maddesinde şu ifade yer almaktadır: 
“Kurum hekimi tarafından ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olduğu belirlenen 
meslek sahibi olmayan hükümlüler ile meslek sahibi olan istekliler, kurum 
imkânları ölçüsünde belirlenen ücret karşılığında atölye veya işyurtlarında 
çalıştırılabilirler.” (Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanun, 2004) 
 

2008 yılında İşyurtları Kurumu Daire Başkanı olan Kürşat Hamurcu konuya ilişkin 

yazdığı makalesinde kanun metnindeki “çalıştırılabilirler” ifadesi ile mesleği 

olmayan hükümlüye seçim hakkı tanınmamış olduğunu, çalışmanın mahkum için bir 

ödev olduğunu belirtmektedir. Bir mesleği olan mahkum için ise “istekli”54 olma 

koşulu aranacaktır (Hamurcu, 2008). Çalışma bir zorululuk olarak tanımlanırken, 

mahkumlara verilen işleri yerine getirmemeleri halinde cezaya tabi tutulmaları söz 

konusudur. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 42. Maddesi 

“Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama cezası, 

hükümlünün bir aydan üç aya kadar mektup, faks ve telgraf almak ve yollamaktan, 

televizyon izlemekten, radyo dinlemekten, telefon etmekten ve diğer iletişim 

araçlarından yararlanmaktan tamamen veya kısmen yoksun bırakılması”nın hangi 

durumlarda uygulanacak bir ceza olduğunu düzenlemektedir. Maddenin b fıkrası, 

kurum işyurdu yönetim kurulunca uygun görülen işte çalışmamayı, bu cezanın 

uygulanacağı durumlardan biri olarak saymaktadır. Madde 40, eğitim yerini ter 

etmeyi ve eğitimi savsaklamayı, bir aydan üç aya kadar kültürel ve spor 
                                                             
54Bazı mahkumların çalışmak için “İstekli” olması, bu mahkumları özgür emek kategorisi içine 
sokmaz. Çünkü yukarıda Asatar Bair (Bair, 2007; 35)’den aktardığımız gibi, çalışma cezalandırılma 
tehdidi altında gerçekleşse de, mahkum ailesine para göndermek, devletin mahkumların temel 
ihtiyaçları için hapishanelere aktardığı kaynağın azalması ve ya ortadan kaldırılması durumunda 
ihtiyaçlarını gidermek için vb. nedenler dolayısıyla çalışmaya istekli olabilir ve bu durum, hapishane 
yönetimini zor kullanımını ortadan kaldırmasına değil ancak hafifletmesine neden olabilir. Ayrıca 
istekli olan mahkumun çalışma koşulları ile, zora tabi tutulanlarınki arasında herhangi bir nitelik farkı 
bulunmamaktadır. 
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etkinliklerinden yoksun bırakma cezasına tabi tutmaktadır. 43. Madde ise meslek 

kurslarına ve işyurdu çalışmalarını katılmayı engellemeyi, bir aydan üç aya kadar 

ziyaretçi kabulünden mahrum bırakma cezasına tabi tutmaktadır. Kanunun 48. 

Maddesinin ikinci fıkrasıysa “bir eylemden dolayı verilen disiplin cezası 

kesinleştikten sonra bu cezanın kaldırılması için gerekli süre içinde yeniden disiplin 

cezasını gerektiren bir eylemde bulunan hükümlü hakkında, her defasında bir üst 

ceza uygulanır” denmektedir. Yani eğer bir mahkum çalışmayı bir kere reddettikten 

ve ya çalışmayı engelledikten sonra, aynı eylemi tekrarlarsa bir sonraki cezaya tabi 

tutulacaktır. Yani tekrar durumunda mahkum on güne kadar hücre cezasına 

çarptırılabilir55. 4806 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin 

İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanun’da işyurtlarında çalışmayı engellemek cezaya tabi tutulmuştur (Özdek, 

2005). 

Mahkumların özel sektör tarafından çalıştırılmasına ilişkin olarak projelere ve eylem 

planlarına ve mahkumların çalışma koşullarına baktıktan sonra örnekleri incelemeye 

geçebiliriz. Hapishane içerinde üretim yapılan iş kolları aşağıdaki şekildedir: 

TABLO 5.4: İşyurtlarında Üretim Gerçekleştirilen İş Kolları 

1. ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ;   
  

1.1. Mobilya ;  Ağaç İşleri, Ambalaj Sandığı, Doğrama, Döşeme, Hızarcılık,        
Marangoz, Mobilya, Odunculuk 
1.2. Tekstil;  Çorap ve Trikotaj, Dokuma, Konfeksiyon, Terzi, Triko, Kravat, İşve   
Temizlik Kıyafetleri, (Galoş, Bone, Hastane Önlükleri, İş Elbiseleri, Spanç Yapımı) Havlu, Nevresim. 

 1.3. Ayakkabı;  Ayakkabı Fabrikası, Sayacılık, Tamirat ve Boya. 
 1.4. Deri Çanta,-Cüzdan-Kemer;  Deri Çanta, Cüzdan, Kemer. 
 1.5. Toner-Kartuş Dolum;  Kartuş Dolumu, Toner Dolumu. 
 1.6. Yazıcı Tamiri. 
 1.7. Tabela ve Serigrafi;  Tabela, Serigrafi, Kalıp Döküm. 
 1.8. Alüminyum ve PVC Doğrama;  Alüminyum Doğrama, PVC Doğrama.  
 1.9. Parke Taşı-Beton Direk;  Beton Direk, Parke Taşı, Briket İmalatı. 
 1.10. Demir. 
 1.11. Yatak-Yastık-Yorgan;  Yastık, Yatak Yorgan. 
 1.12. Unlu Mamuller;  Tatlı Ürünleri, Fırıncılık, Pasta, Poğaça, Simit, Mantı. 
 1.13. Matbaa ve Cilt;  Cilt, Matbaa. 
 1.14. Teneke ve Karton Kutu;  Karton Kutu, Teneke Kutu. 
 1.15. Sabun ve Deterjan;  Bulaşık Deterjanı, Sıvı Sabun. 
 

                                                             

55“Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama cezası”nı takiben verilen 
cezalar sırasıyla;  a) “ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası”,  b) “hücreye koyma cezası”, c) 
“Hücre cezasına karşılık ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası”dır. 
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2. ELİŞİ ÜRÜNLERİ, 
  
 2.1. Dokuma;  Battaniye, Halı, Kilim, 
 2.2. Çini-Seramik, 
 2.3. Gümüş, 
 2.4. Hediyelik Eşya, 
 2.5. Tablo-Resim, 
 2.6. Ebru;  Ebru Tablo, Ebru Kravat. 
 2.7. Sedef Kakma, 
 2.8. Bakır, 
 2.9. Oltu Taşı, 
 2.10. Cam Süsleme, 
 2.11. Mermer İşleme, 
 2.12. Süs Kabağı İşlemeciliği, 
 2.13. Takı Tasarım, 
 2.14. Yapay Çiçek, 
                2.15. Yarı Kıymetli Taş İşlemeciliği, 
 2.16. Müzik Aletleri Yapımı, 
 2.17. Hamak ve Ağ Örme, 
 

3. TARIM VE HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ, 
 
 3.1. Besicilik;  Arıcılık, Büyükbaş Hayvan Besiciliği, İpek Böcekciliği, Küçükbaş  Hayvan Besiciliği,   
               Kümes Hayvanı Besiciliği, 
 3.2. Süt ve Süt Ürünleri;  Ayran, Peynir, Tereyağı, Yoğurt, Süt. 
 3.3. Yumurta, 
 3.4. Fidecilik,  
 3.5. Sebze ve Meyveler;  Mantar, Meyve, Narenciye, Pirinç, Sebze. 
 3.6. Sera ve Canlı Çiçek, 
 3.7. Tahıl ve Yem Bitkileri;  Tahıllar, Yem Bitkileri, 
 3.8. Et ve Et Ürünleri;  Kırmızı Et, Beyaz et, Et Sucuğu, 
 3.9. Endüstriyel Ziraat;  Zeytin, Zeytinyağı, Şekerpancarı, Ayçiçeği, 
 
4. İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ, 
 
 4.1. İnşaat ve Onarım İşleri, 
 

5. HİZMET SEKTÖRÜ, 
 
 5.1. Halı Saha İşletmeciliği, 
 5.2. Halı Yıkama, 
 5.3. Keşif Aracı, 
 5.4. Oto Bakım Onarım, 
 5.5. Oto Yıkama, 
 5.6. Otopark İşletmeciliği, 
 5.7. Temizlik İşleri, 
 5.8. Yediemin Deposu, 
 5.9. Fotokopi, 
 5.10. Fotoğraf Atölyesi, 
 5.11. Kuaför, 
 
6. UYGULAMALI SOSYAL TESİS İŞLETMECİLİĞİ, 
 
 6.1. Ankara Şaşmaz Uygulamalı Sosyal Tesisleri, 
 6.2. Bozüyük-Zeki BAYRAK Uygulamalı Sosyal Tesisleri, 
 6.3. Bursa Hakimevi, 
 6.4. Dalaman Restoran  İşletmesi, 
 6.5. Eskişehir Açık C.İ.K. Sosyal Tesisleri, 
 6.6. Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, 
 6.7. İzmir Adalet Sarayı Sosyal Tesisleri, 
 6.8. İzmir Karşıyaka Hakimevi, 
 6.9. Kırşehir Açık C.İ.K. Sosyal Tesisleri, 
 6.10. Çayocağı, 
 6.11. Restoran, 
 6.12. Kafeterya, 
 6.13. Tabldot, 
 

(Kaynak: www.iydb.adalet.gov.tr) 

Yukarıda “İşyurtları Stratejik Plan 2009-2013”ten aktardığımız gibi 2009 yılı 

itibarıyla on dört firma mahkumları cezaevi içinde çalıştırmak üzere kiralamaktadır. 
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Ancak mahkumların özel sektör tarafından kiralanması 2009 öncesi de mevcuttur. 

2008 yılında 12 cezaevinde çeşitli üretim alanlarında özel sektör mahkumları 

çalıştırmak üzere cezaevleri ile yapılan protokol çerçevesinde kiralamaktadır: 

TABLO 5.5: 2008 Yılında Özel Sektör ile İşbirliği Çerçevesinde Üretim Yapılan Cezaevleri 
                            CEZAEVİ                          ÜRETİM KONUSU 

Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Mantı Üretimi ve Tekstil 

Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Mermer ve Mozaik 

Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tekstil 

Nazilli E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu Makine Parça Yapımı 

Midyat M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Gümüş İşlemeciliği 

Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tekstil 

Tekirdağ Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu Ev Tekstili 

Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Mermer ve Mozaik 

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tekstil 

Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Cam ve Mozaik 

Uşak E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu Battaniye 

Silivri L Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Çeşitli 

(Kaynak: Milliyet, 13.03.2008)56  

 

Burada 2008 yılına ilişkin iki örnek verebiliriz. Birinci örnek, Çerkezköy Organize 

Sanayi Bölgesi (Çerkezköy OSB) ile Silivri Ceza İnfaz Kurumları arasında 

imzalanmış olan protokoldür. Bu protokol çerçevesinde Çerkezköy OSB’DE yer alan 

fabrikalar fason işlerini cezaevindeki mahkumlara yaptırabileceklerdir (Çorlu Avrupa 

Yakası Gazetesi, 03.04.2008). 2008 yılı Haziran ayı içersinde mahkumların 

çalıştırılacağı atölyeler tamamlanmış ve Çerkezköy OSB’den Yünsa Yünlü Sanayi ve 

Ticaret A.Ş., Bony Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., Aksu İplik Dokuma ve Boya 

Apre Fabrikaları T.A.Ş., Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş., Lang Yüzer Otomotiv 

Yan Sanayi ve Tic. A.Ş. firmalarının yetkilerinin de içinde bulunduğu bir heyet 

mahkumların çalıştırılacağı atölyelere bir ziyaret düzenlemiştir (Çorlu Avrupa 

Yakası Gazetesi, 28.06.2008). 

Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sarıoğlu projenin sosyal sorumluluk 

boyutunu ve amacının mahkumlara meslek edindirmek olduğunu söylerken, 

sanayiciler açısından önemli olanın ucuz emek sağlamak olduğunu belirtmektedir: 

                                                             
56Silivri Kapalı Cezaevi, orijinal kaynakta yer almamaktadır. Yukarıdaki listeye tarafımızdan 
eklenmiştir. 
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“…Protokol çerçevesinde tutuklu ve hükümlüler meslek kazanırken, 
sanayicilerimiz de ucuz iş gücü imkanı elde etmiş olacaklar ve bu çalışmaya 
iştirak etmenin manevi mutluluğunu bizlerle birlikte yaşayacaklardır.” (Çorlu 
Avrupa Yakası Gazetesi, 03.04.2008)    
 

Başka bir yerde ise, Çin'de mahkumların önemli bir bölümünün çalıştırıldığını ve bu 

modelin Türkiye'de de uygulanabileceğini, belirten Ömer Sarıoğlu Sarıoğlu şunları 

söylemektedir:  
 “Avrupalı işverenler, sosyal sorumluluk projelerine çok sıcak bakıyor ve 
siparişlerinde onları tercih ediyor. Çalışma mayıs sonu gibi başlar. Katılımcılar 
anketle belirleniyor. Geri dönüşler başladı. Genelde makul bulunuyor. İstihdam 
sayısı mahkûmların yüzde 25- 30 kadarına çok rahat çıkar. Türkiye'nin en büyük 
3 çorap üreticisi bizde. Çorap firmaları da projeye katılırsa bu oranı rahat 
buluruz.’…  
Cezaevi yönetimiyle protokol imzaladık. İşletmeler, dışarı verilebilecek montaj, 
ambalajlama gibi işlerini cezaevindeki mahkûmlara yaptıracak. Gerekirse 
cezaevine makinesini kuracak. Parça başı gibi bir ücret ödeyecek. Sigorta yükü 
olmayacağı için işveren sıcak bakıyor. Mahkûmlar da bayılacaktır. Devlet 
mahkûmun SSK'sını karşılayacak. Bir taraftan ücret alırken, diğer taraftan sosyal 
güvenlik çatısı altına girecek ve aileleri de sigortadan yararlanacak.” (Sabah, 
06.05.2008) 
 

Protokol çerçevesinde iş yapacak hükümlülerin sigortalarını da kurum olarak 

kendilerinin ödediğini belirten Silivri Ceza İnfaz Kampüsü Açık Ceza İnfaz Kurumu 

Müdürü Necati Sevük, Sarıoğlu ile aynı perspektiften bakarak, şunları söylemektedir: 
“Sigortalarının yanında, bu kişilere belli bir miktar aylık da ödeniyor. Bu kişilere 
iş yaptıracak olan sanayiciler sadece aylık veya günlük olarak belli bir miktar 
ücret vereceklerdir. Yaptıracakları iş aynı ama ödeyecekleri miktar daha az 
olacak. Bu karşılıklı bir dayanışmadır. Biz bu konu da, Ceza İnfaz Kurumları 
olarak dışarıya göre avantajlıyız, çünkü çok güzel atölyelerimiz var, ayrıca iş 
gücümüz var. Şu anda mevcut atölyelerimiz var ama sanayicilerden gelen 
taleplere göre de yeni atölyeler kurabiliriz.” (Çorlu Avrupa Yakası Gazetesi, 
03.04.2008) 

      
2008 yılına ait diğer bir örnek ise Midyat M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile 

Akgün Kuyumculuk arasında imzalanan protokoldür. Bu protokol ile cezaevine iki 

yüz elli bin Euro malolan, yüz mahkumun çalışabileceği ve günlük olarak üç yüz 

kilogram gümüş işlenebilecek bir atölye açılmıştır (Sesleniş Gazetesi, 15.03.2008). 

Atölyenin açılışına katılan Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin atölyenin kamu-özel 

sektör işbirliğinin iyi bir örneğini oluşturduğunu belirtirken, özel sektör ile daha fazla 

işbirliğini gerçekleştirmek istediklerini vurgulamaktadır: 
“Tabi bu iş birliği devlet ile özel sektörün örnek alınacak bir işbirliğidir. Ben 
Süleyman Akgün arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Bir ziyaret vesilesiyle 
buraya geliyor ve burada küçük bir atölye görüyor kendisi de bu meslek ile 
meşgul olduğu için burada bu yatırımı yapmak suretiyle üretimi artırmayı ve 
daha fazla insanın istihdam edilebileceği güzel bir faaliyette bizimle işbirliği 
yapıyor. Gerçekten devlet ile özel sektörün işbirliği her zaman olumlu sonuçlar 
vermiştir. Biz hükümet olarak özel sektörün her alanda desteklenmesi 
gerektiğini, özel sektörün öncülüğünde Türkiye'nin çok daha çabuk gelişeceğini 
ve kalkınacağını hep söyledik ve buna yürekten inanıyoruz. Bu iş birliğinin 
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örnek bir tezahürünü burada görmekten mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum.” 
(Sesleniş Gazetesi, 15.03.2008) 
 

Hürriyet gazetesine verdiği röportajda, Akgün Kuyumculuk şirketinin sahibi, 

Süleyman Akgün cezaevi yönetimiyle gerçekleşen altı aylık bir görüşme sürecinden 

sonra mahkumlara kuyumculuk konusunda eğitim vermeye başladıklarını, 2008 

itibarıyla, kuyumculuk atölyesinde kırk mahkumun çalıştığını, yirmi kişinin eğitim 

aşamasında olduğunu ve hedeflerinin seksen kişiyi atölyede çalıştırmak olduğunu 

belirtmektedir. Ayrıca Akgün, atölyede bayan yüzük, küpe ve bilekliği üretildiğini, 

atölyenin aylık üretim kapasitesi 150-200 kilogram, yıllık üretim ise iki ton olacağını 

ifade etmektedir (Hürriyet, 30.04.2008).  

Röportajda sorulan ‘mahkumlara ne kadar ödüyorsunuz?’ ve ‘sigorta var mı?’ 

sorularına Akgün, sırasıyla, şu şekilde cevap vermektedir: 
“Biz bu proje kapsamında İşyurtları Kurumu ile anlaşma yaptık. Bizim direk 
muhatabımız o kurumdur. Biz onlara, devletin belirlediği bir resmi ücret var 
ve onu ödüyoruz. Günlük ücret 5.25 YTL. Biz çalışan başına bu rakamı kuruma 
ödüyoruz. 
Ayrıca sigortalarını da ödüyoruz. Ama sigorta dışarıdakinden farklı. Mahkumlar 
için emeklilik sigortası olmuyor, sağlık sigortası var. Bunun haricinde bir de 
İşyurtları Kurumuna pay veriliyor. Onların da ayakta durabilmesi için çıkan iş 
durumuna göre bir miktar pay ayrılıyor. Yani bu işten hem mahkum, hem 
İşyurtları Kurumu hem de mahkumların yakınları yararlanıyor. En önemlisi de 
mahkumlar bir meslek kazanmış oluyor.” (Hürriyet, 30.04.2008) 
 

Röportajdaki en önemli kısım Akgün’ün cezaevinde üretim yapmanın avantajlarını 

anlattığı bölümdür. Burada Akgün, Çerkez OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 

Sarıoğlu ile paralellik taşıyan, görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir: 
“Biz sigortalı bir insan çalıştırdığımızda, piyasada işler yavaşlasa da ona yine 
maaş vermek zorundasınız. Veya daha da yavaşladı, belki işten çıkarmanız  
gerekebilir, bu da tazminat ödeyeceğiniz anlamına gelir. Onlarla öyle bir şeyimiz 
yok. Sadece çalıştıkları sürece ücret vereceğiz, çalışmadığı sürece vermeyeceğiz. 
Piyasa şartları sıkıştığı ve satışlar azaldığı zaman bizim bir kaybımız 
olmayacak… Gümüş işinde işçilik maliyeti en fazla yüzde 15'tir. Kalanı metal ve 
sabit maliyetlerdir, onlarla oynayamazsınız. Bu yüzden işçilikle oynayarak ancak 
o yüzde 15'ten kar edebilirsiniz. Mesela bunu yüzde 10'a çekebilirseniz orada bir 
beş puan kar edebilirsiniz .” (Hürriyet, 30.04.2008) 
 

Başka bir örnek Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’dir. Cezaevinin kendi internet sitesinde 

cezaevinde işyurduna bağlı olarak bir fırın ve bir de tekstil atölyesi bulunduğu 

belirtilmektedir. Tekstil atölyesinin içersinde yer alan teknik donanıma bakıldığında 

dışarıda tekstil üretimi yapan bir fabrikadan hiçbir farkının olmadığını söylemek 

mümkündür. Cezaevi içersinde yer alan makinelerin listesi şu şekildedir: 
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TABLO 5.6: Bursa E Tipi Cezaevi Tekstil Atölyesinde Yer Alan Üretim Araçları 

 -Bilgisayarlı Kalıp Çizme Ünitesi                                                 

 -İptalli Çift İğne Makinesi                                              

 -Düz Dikiş Makinesi                                

 -Çift İğne Makinesi 

 -Overlok Makinesi (3 ip) 

 -Overlok Makinesi (5 ip)  

 -Overlok Makinesi (6 ip) 

 -İlik Makinesi 

 -Elektronik Gözlü İlik Makinesi 

 -Düğme Makinesi 

 -Etek Reçme Makinesi 

 -El Kesim Motoru 

 -Kesim Hızarı 

 -Kemer Köprü Makinesi 

 -Brother Bıçaklı Düz Dikiş Makinesi 

 -Brother Elektronik Düz Dikiş Makinesi 

 -İptalli Çift İğne Makinesi 

 -Düz Dikiş Makinesi (Kep için) 

 -Elektronik Programlı Punteriz Makinesi 

 -Üç İplik Kıstırmalı Overlok Makinesi 

 -Kanca Açma Makinesi 

 -Elektronik Ceket Cep Palto Makinesi 

 -Etek Baskı Makinesi 

-Tela Yapıştırma Presi 

-Gezer Kafa Kesim Presi 

-Altı İplik Lastik Makinesi 

-Biye Makine 

-Otomatik Pastal Başı Kesim Makinesi 

-Kuş Gözü El Presi 

-Kumaş Kontrol Makinesi 

-Yaka Ucu Kesme Çevirme Makinesi 

-Pantolon Yan Dikiş Açma Makinesi 

-Kazanlı Leke Çıkartma Makinesi 

-Ceket Sırt Yan Omuz Dikişi Makinesi 

-Elektirikli Buhar Kazanı 

-500 Lt. Hava Kompresörü 

-Buhar Jeneratörü 

-Kazanlı Ütü Paskalası 

-Ütü Paskalası (Vakumlu Üflemeli) 

-Pastal Ütüsü 

-Yuvarlak Kesim Motoru 

-Delgi Makinesi 

-Tekstil Etiket Makinesi 

-Meto Etiket Yapıştırma Makinesi 

 (Kaynak: http://www.bursaetipicezaevi.gov.tr/tekstil.php) 

Cezaevinde bulunan sekizyüze yakın konfeksiyon atölyesi ve fırında bin üç yüz 

altmış yedi mahkum çalıştırılmaktadır. Cezaevi Müdürü Abdülkadri Öztüfekçi, 

cezaevinin orta ölçekli bir işletmeden farksız olduğunu belirterek, son iki yılda 

yapılan yatırımlar ve açılan yeni atölyeler ile birlikte ciddi boyutta kar elde etmeye 

başladıklarını ve özel sektörden gelen işlerin yoğunluğu nedeniyle mahkumlara gece 

mesai yaptırıldığını belirtmektedir (kobiden.com, 14.10.2010). Öztüfekçi cezaevi 

içersinde gerçekleşen üretim ve üretimin sonuçlarına ilişkin olarak şunları 

söylemektedir: 

“"Konfeksiyon kısmında yaklaşık 200 kişi, paspasda ise 35 kişi hizmet veriyor. 
Üretim alanımız yaklaşık 2 bin metrekare. Bu yıl, Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki 
çarşaflar, askeri birliklerin eğitim elbiseleri, eşofman, nevresim takımı, çocuk 
odası takımı gibi ürünler dikildi. Tutuklular gerek askeri birliklerin eğitim 
elbiselerini gerekse diğer siparişleri zamanında yetiştirmek için gece de mesai 
yapıyorlar. Yaptığımız işlerin duyulmasıyla özel sektörden gelen talepler de 
katlandı. Ciddi ciro yapan bir kurum olduk. Bu anlamda Türkiye'de ilkiz 
diyebiliriz. Küresel krizin tek etkilemediği yer cezaevimiz.” (kobiden.com, 
14.10.2010) 
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Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Başkanı Erol Öztürk, iş gücü 

maliyetlerinin Türkiye’de iş gücü maliyetlerinin yüksek olduğunu söyleyerek, Çin 

gibi düşük iş gücü maliyetlerine sahip ülkelerle yarışabilmek için mahkumların iş 

gücünden yararlanılması gerektiğini belirtmektedir. Hür türlü fason üretimin Gevye 

ilçesindeki cezaevinde yapılabileceğini söyleyen Öztürk’ün aşağıdaki ifadeleri, 

mahkum emeğinin sermaye için anlama geldiğini açık biçimde göstermektedir : 
“"İşveren tarafından sağlanacak malzeme, makine ve ekipmanlar cezaevine 
teslim edilerek burada üretim sahaları oluşturulacak. Lüzum görülmesi halinde 
cezaevinden de işletmelere çalıştırılmak amacıyla mahkum ve tutuklu 
gönderilebilecek. Batılı ülkelerde uygulama safhası her geçen gün genişleyen 
mahkum ve tutukluların üretime kazandırılmasıyla atıl işgücünden daha fazla 
yararlanılmaktadır. Hatta çokuluslu şirketlerin karlarını artırmak için sürekli 
daha ucuz emek gücü seçeneklerine yöneldikleri küreselleşen dünyamızda, iş 
dünyası Doğu Avrupa, Asya ülkeleri gibi seçenekler dışında yeni bir potansiyel 
daha keşfetmiştir. Bu potansiyeli, cezaevlerindeki tutuklular ve mahkumlar 
oluşturmaktadır. Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını koruyup 
geliştirmek veya onlara yeni bir meslek ve sanat öğretmek amacıyla onlara bir 
yandan dış dünyadan kopmadan üretim yapma potansiyeli aşılanırken aynı 
zamanda maddi imkanda sağlanmaktadır. İşgücü maliyetlerin çok fazla olduğu 
ülkemizde, kısa bir eğitim sürecinin ardından kalifiye birer işçi haline 
gelebilecek bu potansiyeli kullanmak, küresel arenada Çin gibi düşük işgücü 
maliyeti olan ülkelerle rekabet etme şansı sağlayacaktır. Adalet Bakanlığı 
tarafından sağlanan bu fırsatın ilimiz firmalarınca iyi değerlendirilmesini ve 
tutukluların aktif işgücüne dahil olmaları projesine destek vererek ucuz işgücü 
imkanından faydalanmalarını önemle tavsiye ediyoruz.57" (sakaryagundem.com, 
27.05.2008) 

 
Öztürk sözlerindeki iki nokta önemlidir. Bunlardan birincisi, “KOBİ Eylem ve 

Strateji Planı”nın da Türk sermayesinin, özellikle Asya ülkeleri ile rekabet 

edilebilirliğinin arttırılması için devletin sermayeye yeni birikim alanları açması 

gerektiği vurgulanıyordu. Öztürk, mahkum emeğinin sermaye tarafından 

kullanılmasının, Çin gibi düşük iş gücü maliyeti olan ülkelerle rekabeti 

kolaylaştıracağını belirtmektedir. Yani sözleri, söz konusu plan ile tam bir uyum 

içindedir. Önemli olan ikinci nokta ise, mahkum emeğinin, sermaye için üretimi ülke 

dışına, daha ucuz emeğin bulunduğu ülkelere, kaydırmanın bir alternatifi olarak 

ortaya çıktığının belirtilmesidir. 3. Bölümde bu duruma ilişkin olarak Amerika’dan 

                                                             
57Öztürk, Gevye Cezaevine ilişkin olarak ise şunları söylemektedir: “Adalet Bakanlığı tarafından 
başlatılan bu uygulamada asıl amaç yeniden suçun işlenmesinin önlenmesi ve hükümlülerin geleceğe 
hazırlanması, meslek sahibi ve topluma faydalı birer birey olarak hayatlarını devam ettirmeleri ve ülke 
üretimine katkıda bulunmalarını sağlanmaktır. İlimiz Geyve ilçesinde bulunan cezaevi, açık cezaevi 
haline dönüştürülmüş olup Adalet Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla buradaki mahkumların ve 
tutukluların üretime katılması için hiçbir engel kalmadı. Dolayısıyla ilimizde faaliyet gösteren 
sanayicilerimiz için günlük net 17 YTL ücret karşılığında çalıştırabilecekleri bir iş gücü potansiyeline 
doğrudan ulaşma şansı doğdu. Bu uygulamayla günlük ücret haricinde herhangi bir yasal ödeme 
yapılması söz konusu değildir. Günlük ücret haricindeki diğer tüm yasal ödemeler devlet tarafından 
üstlenildi." (sakaryagundem.com, 27.05.2008) 
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iki örnek verilmişti. Boeing firması üretiminin bir kısmını Çin’e taşımak yerine, 

MicroJet taşeron firması aracılıyla, Washington hapishanesine;  Escod firması ise, 

üretimin Meksikaya taşımak yerine, Güney Kaliforniya Hapishane taşımıştır. Öztürk, 

Türk sermayesine benzeri bir çağrı yapmakta ve sermayeyi ülke dışına çıkmak yerine 

mahkum emeğini kullanmaya davet etmektedir.  

Neoliberal emek piyasası politikalarının bir parçası olarak, Türkiye’de mahkum 

emeğinin hapishane içerisinde çalıştırmak üzere sermaye tarafından hapishane 

yönetimleriyle yapılan sözleşmeler çerçevesinde kiralaması, 2000’li yılların ikinci 

yarısında başladığından dolayı, henüz yeni bir olgu olmasına karşın, hızlı bir biçimde 

yaygınlaşma eğilimi göstermektedir58. İşyurtları Daire Başkanlığı tarafından 

hazırlanan “2009-2013 Stratejik Plan”ın da özel sektör ile işbirliğinin her yıl %30 

arttırılmasının planlandığı düşünülürse, sürecin daha da hızlanacağını söylemek 

mümkün olabilir. Bu bağlamda, küresel rekabet açısından, Türkiye’de, 2000’li 

yılların ikinci yarısında, cezaevleri sermaye açısından yeni birikim alanları ve 

mahkumlar da ucuz iş gücü kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. “Stratejik Plan:2009-

2013” ve “KOBİ Eylem Planı”nda da görüldüğü gibi Türkiye bu süreçte, 2000’li 

yılların ikinci yarısında hızla mesafe kaydetmektedir.  

Yukarıda aktardığımız tüm beyanatların içeriği, “KOBİ Strateji ve Eylem Planı”nın 

vurguladığı etkin bir destekleme ve geliştirme için kamu-özel sektör işbirliği ve, 

uluslararası piyasalarda rekabet olanağının sağlanması için, devletin Türk 

sermayesine yeni birikim alanları açma gerekliliği ile birebir örtüşmektedir. 

Beyanatlar, toplumsal sorumluluğa vurgu yapmak ile birlikte, mahkumların, aynı 

işleri piyasada yapacak olanlara göre, daha ucuz olduğunu ve piyasadaki 

yaşanabilecek sorunların cezaevi içersinde yaşanmayacağını söylemektedirler. Bu 

durumu en açık biçimde Süleyman Akgün ve Öztürk ifade etmektedir. Piyasadaki bir 

çalışana, işler azalsa dahi maaş ödeme zorunluluğunun ya da işten çıkarılınca 

tazminat ödeme mecburiyetinin mahkumlar için geçerli olmadığını ve mahkumlara 

yalnızca çalıştıkları müddetçe ödeme yapacaklarını belirtilerek, açık bir biçimde 

esnek emek piyasa koşullarının demir parmaklıklar arkasına taşındığını en net 
                                                             
58Örneğin, Ankara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü kapsamında yer alan Sincan Açık Ceza İnfaz 
Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, iç ve dış mekan aydınlatma alanında faaliyet gösteren ARLIGHT Genel 
Hizmet Tasarım Elektromekanik İm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şirketi bir protokol imzalamıştır. Bu 
protokol çerçevesinde aydınlatma armatürlerinin yarı mamul ve mamul parçalarının montajları 
mahkumlara yaptırılmaktadır. Atölyedeki yer alan tüm makine ve ekipmanlar ve atölyenin elektrik, 
su, ısınma gibi tüm giderleri firma tarafından karşılanmaktadır (iybd.adalet.gov). Başka bir örnek ise, 
Karabük Eskipazar Yarı Açık Cezaevi’dir. Bu cezaevinde Bellona firması için mobilya aksamları 
üretilmektedir (Karabük Söz Gazetesi, 09.07.2009). 
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biçimde söylenmektedir. Mahkumların sendika ve grev hakları olmadığı, emeklilik 

sigortasının mahkumlara uygulanmadığı ve aldıkları ücretin asgari ücretin neredeyse 

beşte biri olduğu düşünülürse, cezaevi içerisindeki esnek çalışma koşulları daha net 

biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu durum, Akgün’ün ve Öztürk’ün de ifade ettiği gibi, 

mahkum emeğinin neden sermaye için cazip olduğunu göstermektedir. 

Bu bağlamda, 1997 yılında 4301 sayılı yasayla, Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak 

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu’nun kurulmasıyla 

başlamakla birlikte, 2000’li yılların ikinci beş yılı, Türkiye’de hapishanelerin tam 

anlamıyla piyasaya yönelik üretim yapan mekanlara dönüştüğü ve mahkumlarında 

sermaye için yeni bir ucuz iş gücü kaynağı olarak ortaya çıktığı yılları temsil 

etmektedir. 
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6. SONUÇ 

Bu çalışma da, Dünya’da ve Türkiye özelinde 1980 sonrasının hapishaneler ve 

mahkum emeği açısından bir kopuşu temsil ettiği gösterilmeye çalışıldı. Bu kopuşun 

temelinde, ’80 sonrasında hapishanelerin sermaye için üretim yapan mekanlar, 

mahkumların ise sermaye için ucuz iş gücü kaynağı olarak ortaya çıkışı yatmaktadır. 

’80 öncesi dönemde mahkum emeği, 19. Yüzyıl ikinci yarısındaki Amerika’daki 

uygulamalar bir kenara bırakılırsa, ya ıslah amaçlı olarak ya da devlet hesabına 

çalışmaktadır. Türkiye’nin bu dönüşüme eklemlenmesi, yukarıda işaret edildiği gibi, 

‘80’li yılların özgün politik koşullarında sermaye için hapishanelerin üretime uygun 

olmayışının etkisiyle 1990’lı ve tam anlamıyla 2000’li yılların ikinci yarısında 

gerçekleşmiştir.  

’80 sonrası kopuşun altında yatan temel nedeni, kapitalizmin 1970’li yılların 

ortalarından itibaren girdiği krize yönelik olarak, sermaye kesimi tarafından üretilen 

neoliberal politikalar oluşturmaktadır. Bu politikalar bütününün en temel niteliği, 

emekçi sınıfları esnek çalışma biçimlerine tabi hale getirerek, emek maliyetlerini 

aşağıya çekmeyi amaçlamasıdır. Bu amaç beraberinde düşük ücretleri, sosyal 

güvencesizliği, yaygın bir işsizliği ve bunlarla bağlantılı olarak yüksek hapishane 

nüfuslarını beraberinde getirmektedir. Bu noktada hapishaneler yalnızca emek 

piyasasında kendine yer bulamadığı için illegal yollarla yaşamını sürdürmeye 

çalışanların kapatıldığı bir yer olarak değil, fakat bu kimselerin neoliberal emek 

piyasasına, sermaye için üretim yapan zora dayalı ve üretken emek olarak, yeniden 

eklemlendiği mekanlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, neoliberal emek 

piyasası demir parmaklıkların arkasına taşınmaktadır. Çünkü dışarıdaki esnek emek 

piyasası uygulamaları hapishane duvarları arkasına taşınırken, bunun üstüne bir de, 

hapishane kurumunun doğasından kaynaklanan, katı bir disiplin eklenmektedir. 

Hapishane içerisinde, sermaye dışarıda uygulama şansı bulamayacağı bir disiplin 

sistemiyle desteklenmektedir. Birincisi, mahkumun iş yerini, hapishaneyi, terk 

edebilme gibi bir şansı bulunmamaktadır. İkincisi iş yeri içinde kalarak, verilen işi 

yapmaması durumunda, varolan cezasına ek olarak, cezai yaptırımlara tabi 

tutulmaktadır. Bu noktada taşeron bir firma gibi üretim ilişkisine dahil olduğunu 

söylenebilecek olan, hapishane aynı zamanda kiraladığı işçileri cezalandırma 

yetkisine de sahip bir taşeron olarak ortaya çıkmaktadır. Yani hapishanelerin “esnek” 
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çalıştırma biçimlerinin en “katı” biçimde uygulandığı mekanlar olduğunu söylemek 

mümkündür.  

Türkiye’de, cezaevlerinin büyük çoğunluğunda halen devlet kurum ve kuruluşlarının 

ihtiyaçlarının giderilmesi için üretim yapılmakla birlikte, “Stratejik Plan 2009-2013” 

ve “Cezaevi İş Gücünün Geliştirilmesi Projesi” kapsamında özel sektörün giderek 

ağırlık kazanmaya başlayacağı anlaşılmaktadır. Bu noktada ilginç olan unsur, son 

yıllarda Türkiye’de devletin kamu kurumlarında taşeron işçi çalıştırması –temizlik 

vb.- söz konusuyken, hapishanelerin devletin taşeronlaştığı tek alanı temsil 

etmektedir. Fakat bu süreç ilerleyen dönemlerde, devletin hapishanelerin 

işletilmesinden tamamen –elbette yasal olarak cezalandırma, mahkumiyet sürelerini 

belirleme ve yargılama yetkilerini devretmeden- çıkarak, Amerika’da bazı örneklerde 

olduğu gibi, cezaevlerinin özelleştirilmesine ve özel sektör tarafından işletilen 

hapishanelere evirilebilir. Böylece mahkumların iş gücü olarak kiralanması tamamen 

özel sektöre ait bir mesele haline gelebilir. Şu an Türkiye’de özel sektör cezaevi 

bulunmamaktadır, ancak yukarıda aktardığımız, Dengir Mehmet Fırat’ın sözlerinden 

hapishanelerin özelleştirilmesinin de devletin gündeminde olduğu anlaşılmaktadır. 

Fakat bugün itibariyle Türkiye’de hapishanelerin, küresel eğilim ile uyumlu olarak, 

taşeron bir firma gibi hareket etmeye başladığı ve bu sürecin giderek gelişeceği 

söylenebilir.  

Sermayenin, mahkum emeğine yönelmesi esas itibariyle kapitalizmin doğasına içkin 

eğilimlerden kaynaklanmaktadır. Fakat, kapitalizmin doğal eğilimlerine bağlı kalıp, 

teleolojik bir yaklaşımla, bundan sonra sermayenin bütün üretim sürecini özgür 

olmayan emek ile sürdüreceğini –ya da bundan sonra özgür emeğin de tamamen 

özgür olmayan emek biçimlerine özgü denetim mekanizmalarına tabi tutulacağını- 

yani bu sürecin kaçınılmaz olduğunu söylemekte yanlış olacaktır. Burada mücadele 

içersinde olan öznelerin güç dengesi belirleyici olacaktır. Bu nedenle, özgür olmayan 

bir emek biçimi olarak mahkum emeğinin yaygınlaşmasını, kapitalist sınıf ile işçi 

sınıfı arasındaki sınıf mücadelesi çerçevesine yerleştirilmelidir. Çünkü zorla 

çalıştırma ve esnek çalıştırma biçimlerinin geriletilmesi örgütlü işçi sınıfının verdiği 

mücadelenin bir ürünüdür. Neoliberal dönem ile birlikte sermaye bir karşı saldırı 

gerçekleştirmektedir ve sermaye kesimi bir bütün olarak emekçilerin kazanımlarını 

gerilettiği bir dönemde, diğer zora dayalı emek biçimleri ile birlikte, mahkum emeği 

de yaygınlık kazanmaktadır. Bu nedenle, mahkumların sermaye için üretim yapması 

ya da yapmaması ve çalışırken haklarını genişletmesi hapishane duvarlarının 
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dışındaki sınıf mücadelesi ile mücadelenin hapishane duvarlarının arkasına 

taşınabilmesi ile yakından ilişkilidir. Örneğin, Amerika’da Missouri, Kuzey 

Karolayna eyaletlerinde mahkum emeği sendikaları (Prison Labor Unions) 

kurulmuştur (Easton, 2011; 41-42).  Amerika’da ve mahkum emeğinin kullanıldığı 

dünyanın başka yerlerinde, çalışan mahkumların haklarını genişletmeye yönelik 

benzeri girişimler, sınıf mücadelesini hapishaneler içine taşıyabilir. Bu çerçevede, 

yukarıda Marx’tan aktardığımız sözlerden yola çıkarak söylenirse, dışarıda iken pek 

çoğu işsiz ve yoksul olan, mahkumların cezaevinde çalışması ve haklarının 

genişletilmesi için mücadele etmesi, onları yoksulluğa ve işsizliğe iten ve daha 

sonrasında “suçlu” olarak yeniden üreten kapitalist sisteme karşı bilinçlenmelerinde 

önemli bir rol oynayabilir ve dışarıdaki işçi ve işsizlerle bağları kuvvetlendirebilir. 

Bugün, sermaye için üretim yapan mahkumların sayısı, burada ele alınan ülkelerin, 

Amerika hariç, her birinde hapishane nüfusunun küçük bir kesimini oluşturmaktadır. 

Fakat bu durum, hapishane içersinde gerçekleştirilen üretimin yapısal bir unsuru 

olarak değil, gelişen bir sürecin bir uğrağı olarak düşünülmelidir. Yukarıda verilen 

örnekler bağlamında, daha fazla mahkumun sermaye için üretimde istihdam edilmesi 

yönünde bir irade olduğunu göstermektedir. Türkiye bağlamında, yukarıda yer 

verdiğimiz, İşyurtları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Stratejik Plan: 2009-

2013” tam da bu öngörüyü doğrulamaktadır. 

Fakat bu, sermayenin tüm üretimi hapishaneler içersine taşıyacağı anlamına 

gelmemektedir. Yine yukarıda işaret edildiği gibi, mahkum emeği dışında da ucuz 

emek kaynakları söz konusudur. Sermayenin, diğer kaynaklar yerine, mahkum 

emeğini tercih edip etmeyeceği, emek gücünün maliyeti, ürünün götürüleceği pazarın 

yakınlığı\uzaklığı, iş gücünün niteliği vb. faktörler tarafından belirlenecektir. Burada 

önemli olan nokta, mahkumların, sermayenin kullanımına hazır bir ucuz emek gücü 

stoku olarak devletler tarafından hazır tutulması ve cezalandırma mekanizmasının 

kapitalist kar mantığının bir parçası haline getirilmesidir.  
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