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Osmanlı Devleti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde işgücünün çeşitli nedenlere bağlı olarak yetersiz 
kaldığı dönemlerde, hükümlüler işçi olarak çalıştırıldı 1. Günümüzde bazı cezaevlerinde 
hükümlülerin bir döner sermaye sistemi içinde çeşitli malları üretmesi de söz konusu. Ancak 
Türkiye’de özel sektörün cezaevlerinde fabrika kurması gibi bir uygulamayı henüz yaşamadık.  
 
ABD’de giderek yaygınlaşan iki uygulamanın Türkiye’ye gelme olasılığı var. Hapishane reformu 
çalışmaları içinde bunlar da gündeme gelirse şaşırmayalım.  
 
Birincisi, cezaevlerinin özelleştirilmesi. Bu uygulamada, cezaevinin işletilmesi ihaleye çıkarılıyor. 
İhaleyi kazanan şirket, hükümlü başına belirli bir para karşılığında, hükümlülerin sorumluluğunu 
üstleniyor. Türkiye’de 1998 yılında bu uygulamayı dile getirenler oldu. Ancak herhalde hala devlet 
ciddiyetine inanan bazı kişilerin müdahaleleriyle ve kamuoyunun tepkisinden çekinildiğinden olsa 
gerek, somut girişim yapılmadı. Türkiye’de böyle bir ihaleyi, bazı özelleştirme uygulamalarında 
sürecin içinde olduğunu bildiğimiz mafyanın aldığını bir düşünün. Herhalde çok şenlikli bir durum 
ortaya çıkar. ABD’de bu işin başını Corrections Corporation of America (CCA) isimli bir şirket 
çekiyor. 1999 yılı sonunda bu şirketin ABD, Porto Riko, İngiltere ve Avustralya’da işlettiği 68 
cezaevinde 54.994 yatak bulunuyordu. İkinci büyük şirket ise, Wackenhut Corrections 
Corporation (WCC). Bu şirket de Kuzey Amerika, İngiltere ve Avustralya’da toplam 30.424 yatak 
kapasiteli 46 cezaevi işletiyor. CCA’nın 1996 yılı karı 293 milyon dolar, 1997 yılı karı 462 milyon 
dolar. WCC’nin 1996 yılında 138 milyon dolar olan karı 1997 yılında 210 milyon dolara yükseldi. 
Ancak, Wackenhut (WCC) tarafından işletilen Teksas hapishanesinde görevlilerin mahkumlara 
tecavüz ettiği belirlendi. Şirketin Avustalya’daki hapishanelerinden 1999 yılı haziran, temmuz ve 
ağustos aylarında kitle halinde kaçışlar oldu. New Mexico’daki iki hapishanede 1999 yılında 
isyanlar, 9 bıçakla yaralama, 5 cinayet gerçekleşti. Ayrıca bir gardiyan öldürüldü.  
 
İkincisi, cezaevlerinde fabrika. Amerikan şirketlerinin bir bölümü, ucuz işçilik aradığında Uzak 
Doğu’ya ya da Meksika sınırına gitmek yerine, hapishaneleri tercih ediyor. IBM, Motorola, 
Compaq, Texas Instruments, Honeywell, Microsoft ve Boeing gibi şirketler, hükümlü emeği 
kullanarak üretim yaptırıyorlar. Nordstrom isimli bir şirket “cezaevi mavisi” markalı pantolon 
üretiyor. Maryland’de hükümlüler Revlon ve Pierre Cardin tarafından kullanılan şişe ve 
kavanozları kontrol ediyorlar. Güney Carolina’da hükümlüler, dünyanın birçok bölgesinde 
kullanılan mezuniyet cüppeleri ve keplerini üretiyor. Chevron şirketinin bilgisayara veri girişlerini, 
TWA şirketinin uçak rezervasyonlarını bile hükümlüler yapıyor. Hükümlü emeği, sermayedarlar 
için çeşitli açılardan son derece avantajlı. Sendikal örgütlenme söz konusu değil. Ücret dışında 
hiçbir ödeme yapılmıyor. Hükümlülerin sağlık hizmetleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu 
nedenle bir sosyal güvenlik primi ödemesi yok. Yan ödemeler de verilmiyor. Yabancı ülkelerde 
yaşanan dil sorunu yok. Fabrika binası için yatırım gerekmiyor. İşverenin işçi çıkarttığında 
tazminat ödeme zorunluluğu yok. Talepteki dalgalanmalara bağlı olarak işçi gereksinimi kolayca 
ve sorunsuz bir biçimde düzenlenebiliyor. İşçinin işe gelirken trafik sıkışıklığı nedeniyle geç 
kalması veya çocuğunun hastalanması nedeniyle işe gelmemesi gibi sorunlar söz konusu değil. 
Ücretler, özgür işçilerin ücretlerinin dörtte biri, beşte biri. Ayrıca, bu ücretin büyük bir bölümüne 
devlet, çeşitli adlar altında el koyuyor. Hükümlüler, boş zamanlarını değerlendirmek ve para 
kazanabilmek amacıyla, bu düşük ücretleri bile kabulleniyor ve çalışmak istiyorlar. Cezaevinde 
çalışan her kişi ise, dışarda bir kişiyi işsiz bırakıyor. 
 
Biz daha vahşi kapitalizmin ne olduğunu yaşamadık. Umarım yaşamayız. 
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