
Cezaevleri ve devlet Baskisin

Pek çok ülkede ceza hukugu üzerine tartismalarda hapis cezasi-
nin amaci olarak yeniden topluma kazandirma giderek geri plana
kaymakta. Hemen tüm kamuya açik  medya ve politik tartisma-
larda sözgelisi faillerden korunma ve güvenlik ifadeleri agirlik
kazanmakta. Büyük Britanya basbakani Tony Blair, „faille flört
zamaninin sona erdigini„ bildirirken ve tüm topluma kazandirma
programlarini „68`li hatasi“ olarak tanimlarken bu ifadeyi en açik
haliyle ortaya koyuyordu.

Söz konusu güvenligin sadece gözetleme ve boyun egdirici
cezalandirma önlemleriyle mümkün oldugu düsüncesi yerlestiril-
meye çalisiliyor.

New York, Madrid ve Londra`ya saldirilar, medya tarafindan
sahne gösterisine dönüstürülerek satilan cinsel suçlar, cinayet ya
da örnegin bir futbol maçi sonrasi basgösteren olaylar yerlestiri-
len bu mantik altinda kisisel özgürlüklerin ve kisitlanmasini ve
agir yasalarin koyulmasini kolaylastirabiliyor.

Almanya`da cezaevi

Niedersachsen krimonoloji enstitüsünün arastirmasina göre
Almanya`da insanlar 1993 ve 2003 yillari arasinda cinayet sayi-
sinin %27, cinsel içerikli cinayetlerinse %260 arttigina inaniyorlar.
Bu türden sayilarin gerçekle iliskileri yok. Suç istatistiklerine göre
cinayet sayisi yillardir gerilemekte. 1981 ile 2004 arasinda cinsel
içerikli cinayet ve cinayete tesebbüslerin sayisi 81`den 26`ya
inmis durumda.
Buna ragmen yasalar 90`larin sonundan beri giderek keskinlesti-
rilmekte.
Örnegin cinsel suçlar ceza yasasi agirlastirildi ve güvenlik sebe-
biyle önlem mahkumiyeti yasasi, yeni bir psikiyatrik mahkumiyet
yasasi çikarildi.
Insanlar önceden deneme olarak psikiyatrik mahkumiyetleri sira-
sinda tahliye olabiliyorlardi. Günümüzde bu sadece „alikonulan
kisinin hiçbir yasa karsiti davranista bulunamayacagi bekleniyor-
sa“ mümkün.
Bu beklentinin yerine getirilmesine imkan olmadigindan bugün
90`larin basinda oldugunun iki katindan fazla insan psikiyatrik
mahkumiyette. Göttingen üniversitesinden bir forensik psikiyatri
profesörüne göre yeni uygulama „gizli ve zaman* belirsiz bir
güvenlik alikoymasina esdegerdir“.

Bu yilin eylül ayinda federal komisyon tarafindan cezaevi yasasi
degisikligi önderildi. Buna göre eyaletlere „mahkumlarin kendi
saglik masraflarina uygun miktarda katilmalari“ imkani taninmak-
ta. Federal hükümet öneriyi gerekli bulmayarak reddetti.
Mahkumlar uzun süredir disçi ve diger pek çok saglik masraflari-
ni zaten kendileri karsilamaktalar. Sözgelisi psikiyatrik mahku-
miyetteki hastalarin masraflara katilimi konusunda ise federal
komisyonun hiçbir karsi görüsü bulunmamakta.

Berlin`de psikiyatrik mahkumiyet Berlin-Buch ve Berlin-
Reinickendorf`da (Kari-Bonhöfer sinir klinigi arazisinde) uygulan-
makta.

Brandenburg`da eyalet psikiyatri kliniklerinin ve psikiyatrik mah-
kumiyet kliniklerinin özellestirilmesi pazarliklari sürüyor.
Eyalet psikiyatrik eyalet ve mahkumiyet kiliniklerinin satisindan
iki haneli milyon geliri umuyor.
„Märkischen Allgemein“a göre Brandenburg su anda Eberswalde
(Bamim), Brandenburg/Havel ve Teupitz (Dahme-Spreewald)
bölgelerinde bulunan üç psikiyatrik mahkumiyet kliniginde 245
mahkumu finanse ediyor.
Birkaç yildir hakimler tarafindan giderek daha agir ceza kararlari
veriliyor. Geçtigimiz üç yil içinde mahkumlarin sayisi 64.533`ten

81.166`ya yükseldi.
Adalet bakanligina göre cezaevleri %36 miktarda asiri dolu.
Çözüm olarak 80`lerde oldugu gibi ceza aflari, ertelemeleri ve
indirgemeleri degil, daha fazla cezaevi insa edilmesi düsünülüy-
or. Yeni cezaevlerinin Privat-Public-Partnership esliginde insa
edilmesi öngörülüyor. Bunun için içinde bulundugumuz yil bu tür
“ortakliklari” düzenleyen ve kolaylastiran bir yasa çikarildi.
Hünfeld cezaevi böyle bir model proje.
Dört yillik bir planlama ve insa döneminin ardindan Dovember
cezaevi devrediliyor. Kismi özellestirmeler sayesinde yilda %15
ya da 660.000 eu tasarruf edilecegi öne sürülüyor.

Mahkumlarin sayisindaki artis cezaevi çalismasini karli hale geti-
riyor.
Hemen tüm cezaevleri internet üzerinden ürün satisi yapiyorlar
ya da satis günleri düzenledikleri kendi dükkanlari ve atölyeleri
mevcut.
Prison Wear pazarlamasiyla taninan Herr Ledesi firmasi ürünleri
Avrupa çapinda satiyor ve Ingiliz makamlarla birlikte çalisiyor.
Sirket zorunlu çalisma ürünlerinin satisiyla oldukça ünlendi, fir-
manin websitesi ve çesitli afisleri grafik ödülleri kazandi.
Sirket adresi hala Mehringdamm 60.

Avrupa

Mayis ayinda Prüm`de Schengen III anlasmasi imzalandi.
Anlasmaya göre AB içerisinde parmak izi, DNA ve diger bilgilere
erisim kolaylastirildi, sinir ötesi suç izi sürümüne izin verildi.
Konulardan biri “büyük gösteri ve protestolar sirasinda kamusal
düzen”di.
WM 2006 ya da AB ve G8 zirveleri sirasinda daha siki birlikte
çalisma kararlastirildi. Bu “siki birlikte çalisma” çerçevesinde
Hooligan dosyasinda yer alan ya da politik aktif olarak bilinen
insanlara seyahat yasagi ve belirli bir bölgeyi terketme yasagi
getirilmesi kararlastirildi.

Hooliganlar Alman makamlari için ve diger ülkelerde de önemli
bir “fail grubu” olusturuyor artik. Baski taktikleri açisindan önem-
li, zira Hooliganlar, tipki junkiler, punklar ya da evsizler gibi, ger-
çek bir lobi sahibi olmadiklarindan, maruz kaldiklari saldirilar illa
ki kayitlara geçirilmiyor. Sadece özellikle uç noktada olaylarda,
örnegin özel girisim timinin Berlin`de bulunan “Jeton” diskosun-
daki dayak girisiminin ardindan, baskilar kamuoyunda konu edi-
liyor.

Bu sebeple, bu insnalar seyahat yasagi getirildiginde kimse tepki
göstermedi.
Bir yasanin uygulanmasinin kimi gruplar için geçerli olmadigini
politik aktivistler G8 zirvesi sirasinda deneyimlediler.
2001 yilinda Cenova`da gerçeklestirilen zirveye seyahat yasagi
getirilen insanlar, Berlin içisleri senatörü Körting`e göre “yurtdisi
seyahatinin anayasal hak olmadigini” ögrendiler böylece.
Magdurlarin kimliklerine 10 ülke için giris yasagi konuldu.
Hukuki dayanak olarak, 2000 yilinda keskinlestirilen pasaport
yasasi hizmet gördü. Yasaya göre bilinen “siddet failleri”nin
pasaportlarinda seyahat kisitlamalari islenebiliyor, eger “Federal
Cumhuriyetin çikarlarinin tehlikeye düsürülmesi” öngörülüyorsa.
Kisitlamalari ciddiye almayan kisiler 1 yila kadar hapis cezasiyla
karsilasabiliyorlar. 

Yeni güvenlik sistemleri Futbol Dünya Kupasi 2006 gibi genel
spor etkinliklerinde test ediliyor. 2004 yilinda Athena'da Olimpyat
etkinliklerinde yapildigi gibi, bu tür güvenlik konsepti 2006 Dünya
Kupasi için de planlaniyor. 
Bu sistem ile birlikte çipler kullanmaya baslaniyor. Maç bileti ala-
bilmek için ad, adres ve kimlik numerasi verilmesi gerekiyor.
Halka acik meydanlara kamera konuluyor. 
Bazi taraftarklübü üyeleri bir kisim partilerde ve parlamentoda
dünya kuptan sonra bu kameralarin kaldirilip kaldirilmayacagini
sormus ama bir yanit almamislar.
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Maçlarda taraftarlarin arasinda çikan çatismalari önlemek için
'Sifir tolerans' slogan adi altinda farkli tedbirlerin alinmasi karasti-
rildi (Polis direk evlere gitmesi, stada giris yasagi, yurtdisi yasagi
yada düzenli polise gidilip imza verilmesi).
'Yabanci holiganlarin' ülkelerinden çikisini engellemeye yönelik
bazi planlarin gerekligi kabul ediliyor. Bu yüzden Schily'nin
bakanligi dönemindeki gibi Avrupa Birlige capinda seyahat
özgürlügünü ortadan kaldiracak ve sinirlarda tekrar kimlik kontro-
lü yapilacak kararlar alindi.

Önleyici Hapis
11.Eylül 2001' den sonra insanlari yanit ve yargi olmadan hapis
eden ülkelerin sayisinda artis var.
Önleyici hapis 11 eylülden önce de dünya çapinda gerçeklestiri-
len? Teröre karsi savasdan? Önce de vardi. Örnegin IRA mensu-
bu olduklari süphe edilen insanlar Ingiltere de saldiri eylemlerin-
den veya sokak çatismalarindan sonra hiç bir sebep gösterilme-
den tutuklaniyordu. Ancak 11 Eylülden sonra bu tür yasalari
yürürlüge sokmak kolaylastirildi.
Ülkelerin çogunlugunda önleyici tutuklama üzerine tartisildi ve
tartisiliyor. Almanyada bu tür tartismalar 1970´den beri var. Her
ne kadar tutuklanmasi söz konusu olan gruplar degisdiyse de
insanlari yargisiz ve neden göstermeden uzun süre tutuklayabil-
me talepleri sürüyor; örnegin bir baslangiç süphesi olsa da?
Yargilama için kanitlarin yeterli olmadigi durumlarda.
Tutuklama nedeni bu tür durumlarda sadece bir suç isleme ihti-
maline dayaniyor.
Önceden islenmis suçlara dayanarak hapis edilen "emniyet tutu-
klamasi"nin aksine önleyici tutuklamalarinda islenmis hiçbir
suçlara yoktur. Önleyici korunma altina alinan insanlarin tek suçu
yanlis çevrede bulunmalari, yanlis insanlarla arkadas olmalari,
yanlis camilere gitmeleri ve söylenenlere göre fazla radikal
düsüncelere sahip olmalari vs., ve bu nedenlerden dolayi belki
bir saldiri düzenlemek süphesinde bulunmalari.

Australyada idari hapis konusunda çok ileriye gidiliyor. Geçen
ekim ayinda önerilen anti- terör yasasindan sonra tutuklamanin
bu biçimi gizlidir, yani tutuklunun yakinlari veya avukatlarina
haber verilmiyor.Bir çok australyali gazetesinde gerçeklestirilen
pratikler Arjantin veya Sili deki juntalarin pratiklerine benzetildi.
Bir çok sol grup ve insan haklari gruplari hakli olarak bu gizli ve
süresi belirsiz olan bir tutuklamanin iskence uygulamak için kul-
lanilabileceginden endise ediliyor. Almanya da en son olarak
CSU partisinden Beckstein bu tür bir emniyet tutuklamasindan
"Islami teröristler" için tartisdi.

"Teröre karsi mücadele" resmi bir açiklama olarak Ingiltere deki
baski tedbirlerinin çogaltilmasi için kullanildigi görünmektedir.

"Hayvanlari kurtarma"
Hayvanlari kurtarmak amaciyla hayvanlarla deney yapan laboru-
tuarlarin önünde, ve bu tür laborutuarlarda çalisan insanlarin
evlerinin önünde protesto gösterisi yapmak yasaklandi. Izinsiz
toplanma olarak üç kisilik bir grup dahi kafidir.
AB de anti terör yasalari su an hapishanelerin içinde bulunan
mahpus örgütlerini ve sendikalarini yok etme amaçiyla kullaniliy-
or. Örnegin Kaliforniya eyaletinde bazi hapishane içerisinde olus-
mus olan bazi gruplasmalarin birlesmesine karsin saldiri hazirla-
diklari gerekçesiyle sorusturma yapiliyor.
AB' nin Missouri kentindeki MPLU adli tutuklular sendikasina
karsi da Amerika Gizli Servisi FBI sorusturma açti.
Almanya'da ise yeni yasalarin uygulanmasi müslüman insanlarin
disinda özellikle sol örgütlesmeler için kullaniliyor, örnergin
Potsdam da Frankfurt/Oder de ve birçok baska sehirde.

Bu gruba hayvan deney laburatuar binasi önünde ve bu labuatu-
arda calisan personelin evleri önünde protesto gösterileri yasak-
landi.Toplanacak olanlarin sayisi üc olsa bile izinsiz gösteri kap-

samina girmekte. 
Amerika Birlesik Devletleri bu aralar cezaevi icerisindeki örgüt-
lenmeleri ve sendikalari antiterör yasalarini kullanarak dagitmaya
calisiyor. 
Kaliforniya cezaevinde tutuklu bulunan ve sözde eylem planla-
masi icerisinde olan bir gruba dava acildi. Bu davada delil olarak
ileri sürülen, iki kisinin müslüman olmasidir.
Missouri cezaevindeki tutsaklarin sendikasi MPLU hakkinda FBI
sorusturmalarini bu yeni yasa kapsaminda sürdürüyor. 
Öte yandan Almanyada bulunan müslümanlarin yani sira sol
örgütlenmelerde bu yasa kapsaminda kontrol ve denetim altina
girdiler. Örnegin Potsdam, Frankfurt/Oder ... ve bir cok baska
sehir de.

Cezaevine girme riski giderek artiyor. Avrupa da son 10 yilda
sartli saliverme cezasi almak yada tutuklanmak gittikce artis
gösterdi. Kriminalizme artik toplumsal olarak bakilmiyor, kisisel
basarisizlik ve eksik yasadisi bilgiyetmezligine baglaniyor.
Gittikce özel hayatin alanlarina bile el atan bir disiplinize etme
kuruntusu gelismektedir.
Mutabik olmayan görüs diye adlandirilan bu olguya yaptirim ve
baski ile cevap veriliyor.
Örnek olarak Ingilterenin antisosyal görüs yasasini gösteriyoruz.
Bu yil bir kadin bahcesindeki cimenleri bir kac kez uyarildigi
halde biçmediginden ötürü 20 gün cezaevinde yatti. Bir baska
kadin ise cocugu sürekli okula gitmediginden dolayi 3 hafta sonu-
nu cezaevinde geçirmek zorunda kaldi. Köprülerden isemek,
toplum içerisinde sarhos dolasmak ve topluma açik olan yerler-
de (örnegin yaya geçitlerinde) aylak bir ekilde isgal etmek yasak-
tir.

Trajik olan devletin vatandaslarinin yardimlarina güvenmesi,
sonuçta sözde güvenlik adi altinda bu normlastirma kampanya-
sina karsi herhangi bir tepki yok.
Bu konuda “radikal sol” bile suskun.

Bu yüzden baski altinda kalan insanlara yardim etmek, cezaev-
lerini elestirmek ve cezaevlerine karsi mücadele içerisinde olmak
fazlasiyla önem tasiyor. 

Bu yüzden herkesin 31.12.2005 tarihinde saat 23.15 U-Bhf
Turmstrasse'de Hertie'nin karsisinda baslayan  eyleme kati-
limini bekliyoruz.
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