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Suç
Psikolojisi

Detaylıca güncellenen ve gözden geçirilen bu yeni baskı, suçlu davranışla-
rının anlaşılmasında kullanılan psikolojik katkıların, suçlularla başa çıkma 
ve suç mağdurlarının desteklenmesi süreçlerinin temel bir taslağı olma ni-
teliğindedir.

Metin; hırsızlık, dolandırıcılık, tecavüz ve cinayet gibi farklı suç türleri-
ni etkileyen bilişsel, gelişimsel ve sosyal süreçlerden, polisin ve mahkemele-
rin suçu soruşturmada ve güvenilir kanıt sağlamada karşılaştıkları güçlükle-
re kadar, bu büyüleyici konuya hayat veren pedagojik niteliklerle doludur. 
Bunların içinde, metindeki ana konuları ve araştırma yöntemleriyle ilgili 
sorunları vurgulayan kutucuklar, kitap adları ve makale başlıklarını içeren 
okuma tavsiyeleri vardır.

Metin aynı zamanda cezaevlerinde rehabilitasyon ve mağdur psikolojisi 
gibi bölümler içererek çete üyeliği ve terörizm gibi güncel konuları inceler 
ve psikoloji alanının gelecekte suçluları ve suçlu davranışlarını nasıl daha 
iyi anlayabileceğini tartışır. Konuya dair kapsamlı ve ulaşılabilir bir giriş ni-
teliğinde olmasının yanı sıra psikoloji, kriminoloji, sosyo-yasal çalışmalar 
ve hukuk alanındaki öğrenciler için ideal bir metindir.

David Canter, Birleşik Krallık Liverpool Üniversitesi’nde profesörlük yap-
mıştır ve Birleşik Krallık Huddersfield Üniversitesi Uluslararası Araştırma 
Merkezi Araştırma Psikolojisi Direktörü’dür.
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Serinin İkinci Baskısına 
Önsöz

Psikoloji hâlâ lisans düzeyinde çalışmak için en popüler ko-
nulardan biridir. Psikoloji diploması, öğrenciye birçok işve-
ren tarafından değer verilen bir dizi akademik ve uygulamalı 
beceri kazandırır. Bunun yanı sıra daha ileri seviye eğitimin 
temelini atar ve psikolojinin profesyonel alanında kariyer 
yapmayı sağlar. 

Psikolojide eğitim alan öğrencilerin kayda değer bir kısmı 
uygulamalı psikoloji alanını bir sonraki kariyer aşaması olarak 
akıllarında bulundurur. Bunun sonucunda, lisans düzeyinde 
mevcut olan uygulamalı psikoloji derslerinin sayısı son yıllarda 
önemli ölçüde artmıştır. Bazı durumlarda, bu dersler öğrenci-
lerin temel akademik alanlardaki bilgilerini desteklerken bazı 
durumlarda da öğrenciye profesyonel hayatta başına neler ge-
lebileceğini gösterir.

Uygulamalı Psikolojide Konular başlıklı özgün seri, profes-
yonel psikolojinin belirli alanlarında kapsamlı bir akademik ve 
profesyonel bakış açısı sunmak için tasarlanan altı ders kita-
bından oluşur. Metinler; klinik psikoloji, suç psikolojisi, eğitim 
psikolojisi, sağlık psikolojisi, spor ve egzersiz psikolojisi, iş ve örgüt 
psikolojisi alanlarını kapsar. Bu metinlerin her biri, bu alanlar-
daki en önemli profesyonel ve akademik şahıslar tarafından 
yazılmış ve düzenlenmiştir.

Bu metinlerin yakaladığı yüksek başarıdan ötürü serinin 
ikinci baskısıyla karşınızdayız. Tüm metinler, güncel mesleki 
gelişmeler ve konuyla ilgili araştırmaların detayları ile güncel-
lendi. Yeni materyaller ve yaklaşımların eklenmesi sırasında da 
öğretmenlerin ve eleştirmenlerin istekleri göz önünde bulun-
duruldu.



Ders kitaplarının her biri ilk seridekine benzer bir akade-
mik formüle göre düzenlenmiştir. Yani en güncel araştırmalar 
ve mesleki bilgiler kapsamlı bir şekilde incelenmiş, erişilebilir 
öğretme ve öğrenme özellikleriyle birleştirilmiştir. Ayrıca ki-
taplar, uygulamalı psikolojinin ilgili alanlarında bir senelik 
veya bir dönemlik dersler için bütünleşik bir öğretim desteği 
sağlayabilecek şekilde yapılandırılmıştır. Psikoloji alanındaki 
bilginin uygulama alanlarındaki öneminin gittikçe arttığı göz 
önüne alındığında, bu dizinin zamanlamasının ve kapsamının 
doğru olduğunu düşünüyoruz. Umarız ki siz de bu kitapları 
okunabilir, aydınlatıcı, erişilebilir ve öğretici bulursunuz. 

Graham Davey
Sussex Üniversitesi, Brighton, İngiltere



Yazar hakkında

David Canter, Huddersfield Üniversitesi’nde psikoloji profe-
sörüdür. Ayrıca 15 yıl boyunca Araştırma Psikolojisi Merke-
zi’ni kurup yönettiği Liverpool Üniversitesi’nde de onursal 
profesördür. İngiliz Psikoloji Derneği’nin onursal üyeliğine la-
yık görülen ve Akademi’nin amiral gemisi olan Contemporary 
Social Science dergisini redakte eden Sosyal Bilimler Akademi-
si’ne üye olan birkaç psikologtan biridir. Uluslararası alanda 
araştırma psikolojisi dalının gelişmesinde öncülük eden çalış-
malarıyla tanınan Canter’ın, ayrıca suç psikolojisinin çok çe-
şitli konuları ile ilgili yayınları bulunur. Bunlar arasında ödül-
lü kitabı Suç Gölgeleri ve popüler kitabı Cinayeti Çözmek de 
vardır. Yaklaşık yarım asırlık akademik kariyeri boyunca, yüz-
lerce makale ve acil durumlarda kullanılan tamamlayıcı tıp ve 
davranış gibi çeşitli psikoloji konularını kapsayan çok sayıda 
kitap yayımladı. Mevcut cilt, kendisinin, suç ve suçlular üzeri-
ne yapılan çalışmalara katılmasıyla elde ettiği son 25 yıllık tec-
rübesini içermektedir. www.davidcanter.com



Yazarın notu

Bu ikinci baskı, ilkinden farklı, tamamen yeniden yazılmış ve 
güncellenmiş bir versiyondur. Bu bir takım çalışması ürünü-
dür. İlk baskıda, -bazılarının araştırma lisanları nedeni ile tara-
fımca denetlendiği- birçok meslektaşım bölümlere katkıda bu-
lunmuştu. Sonradan hepsi profesyonel kariyerlere geçtiği için 
bu baskıda, suç ve suçlu anlayışımızın psikoloji ile bilgilendi-
rildiği kendi bakış açımı detaylandırma olanağını buldum.

Bütün bölümleri yazarken, suç işleme psikolojisi ve bunun-
la başa çıkma yolları hakkında tutarlı bir bakış açısı sunmaya 
çalıştım. Ancak bunu yaparken, gözden geçirilen eser üzerine 
güçlü veya sınırlı bir teorik yapı empoze etmekten kasten ka-
çındım. Bu iş üzerine yapılmış sağlam eleştiriler olmasına rağ-
men, onları da özetledim. 

Ayrıca mümkün olan her durumda internet bağlantıları ve 
güncel genel bakış açılarıyla destekleyerek, olabildiğince çeşitli 
ve ilgili konuya yer vermeye çalıştım. Bu nedenle kitap, psiko-
lojinin katkıda bulunduğu suç ve suçluluk alanlarının çoğuna 
bir sıçrama noktası olabilir. Elbette, bunun gibi kısa bir kitap, 
hiçbir zaman konuyla ilgili her şeyi kapsayamaz çünkü bu, 
hızla gelişen bir araştırma ve mesleki faaliyet alanıdır. Özellik-
le, ilk basımdan bu yana dolandırıcılığın tespit edilmesi gibi 
kayda değer gelişmeler olduğundan, olabildiğince en son geliş-
melere yer vermeyi denedim.

Suç Psikolojisi, psikologların suçu anlamak ve açıklamak 
için kullandıkları yaklaşımların genel haritasını sunan bir bö-
lümle başlar. İkinci bölüm, hırsızlık, tecavüz ve cinayet gibi 
farklı alt kümelerin altında yatan süreçleri gözden geçirmek-
tedir. Suç psikolojisinin bazı temellerini inceledikten sonra, 



üçüncü bölüm, polisin ve mahkemelerin, insan belleğinin 
kaprisleri ve hilekârlığı nedeniyle, etkili kanıt elde etmek için 
karşılaştıkları zorlukları ele almaktadır.

Psikolojik araştırmaların suç ve suçlularla uğraşması gere-
kenlere sağladığı katkılar, son bölümde ele alınmıştır. Bu psi-
kolojik katkılardan başlayarak, mahkemeler aracılığıyla po-
lislik faaliyetlerine ve cezaevi sistemlerinde psikologların çok 
önemli katılımına kadar uzanır. Suç mağdurlarının sıkça ihmal 
edilmesi, suç ve suçluların psikolojik çalışmalarının nereye yö-
nelebileceği ile ilgili olan son inceleme bölümünden bir önce-
ki kısımda ele alınmıştır.

David Canter
Huddersfield Üniversitesi

Temmuz 2016



Teşekkür

Bölümlerin yazılım aşamasını denetleyerek bana sağladığı bü-
yük katkı için özellikle Kathryn Hughes’a minnettarım. 11. 
bölümde profesyonel uzmanlığı ışığındaki katkısı için Magda-
lene Ng’ye; 12. bölüm için Donna Youngs’a, 14. bölüm için 
Michael Davis’e, 15. bölüm için Kevin Rogers’a ve 16. bölüm 
için Jonathan Ogan’a minnetle teşekkür ederim. 
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1 Psikololoji ve
suç süreci 

Bu bölümü bitirdiğinizde şunları öğreneceksiniz:

1. Suç ve suçluluk alanında psikologlar tarafından ele alınan konuların çeşitlili-
ğini tanımak.

2. Pratik, yasal ve etik talepler de dahil olmak üzere, suç ve suçlular üzerine 
araştırmalar ile ilgili alanın zorluklarını anlayabilmek.

3. Suç faaliyetlerini incelerken kullanılan araştırmalara çeşitli yaklaşımları 
tanımlayabilmek. 

4. Suçluluğun anlaşılmasına katkıda bulunan psikolojinin içindeki ve dışındaki 
birçok farklı disiplini kabul etmek.

5. Bu alandaki baskın teorik perspektifleri özetleyebilmek.
6. Psikolojiyi, kanun yaptırımı ve diğer disiplinlerden ayıran bilgi yaklaşımların-

daki farklılıkları tartışabilmek.
7. Kitabın ilk bölümlerindeki ilke ve teorilerin daha sonraki bölümlerde pratik 

uygulamalara nasıl dayanak oluşturduğunu anlayabilmek.
8. Başka yayınlarda önemle vurgulanan adli psikologların ele aldığı konuları 

takdir edebilmek.

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Suç ve suçlular hakkında son yıllarda ortaya çıkan geniş çaplı 
psikolojik çalışmalar bu kitapta gözden geçirilmektedir. Giriş 
bölümünde, suçtan soruşturmaya, yargılama ve hapis cezası-
na, sonrasında cezaevindeki suçluları idare etme ve suçluluk-
tan kurtarma girişimlerine kadar olan süreçler göz önünde 
bulundurularak, sonraki bölümlerin temelleri atılmaktadır. Bu 
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da konuyu, suçla uğraşan çeşitli kurum ve kuruluşların incele-
mesine götürmekte ve psikolojik bir yaklaşımın suçu değerlen-
dirmede diğer yollardan nasıl farklı olabileceği konusundaki 
tartışmayı başlatmaktadır. Bu bağlamda inceleme konuları da 
çeşitlilik göstermektedir. Şöyle ki; insanların nasıl birer suçlu 
hâline geldiği, suçların işlenmesinin çeşitli yolları, suçluların 
düşünce ve eylemlerinin anlaşılmasının suçluluğu anlama ve 
azaltmada nasıl yardımcı olabileceği ve şahitlerin tanıklığına 
etki eden faktörlerin incelenmesinin yanı sıra hüküm giydik-
ten sonra suçluları yönetmeyi ve tedavi etmeyi içerir. Suç üze-
rine yapılan kriminolojik çalışmalar ile psikologların nadir gö-
rülen, çok ciddi suçlarla ilgili yaptıkları çalışmalar arasındaki 
farklar vurgulanmıştır. Bu konular üzerine araştırmacıların ça-
lışmalar yapması gerek hukuki ve etik zorunluluklar gerek uy-
gun verilere erişim olanakları nedeniyle zorluklar taşımaktadır.

BU KİTAP DÖRT KISIMDA DÜZENLENMİŞTİR

Kısım 1 - Suçluluğun Açıklanması

Suçluluğun üç genel biçiminin ele alındığı birinci kısım, suç-
lu olmanın temelinde ne olduğunu incelemektedir. İlk bölüm, 
suçluluğun biyolojik açıklamalarını göz önünde bulundurarak 
başlar ki; bunlar, insanların genetik yapısını inceleyerek suçlu-
ları azaltmaya çalışan teorilerdir. İkinci bölümde, zihinsel has-
talıklar ve bilişsel süreçler de dahil olmak üzere, kişinin psi-
kolojisinin farklı yönleri gözden geçirilir. Üçüncü bölümde ise 
aile ve yetiştirilmeyi kapsayan sosyal içerik olup suç gruplarına 
üyelik ve ilgili sosyal psikolojik süreçler de incelenmektedir.

Kısım 2 - Suçlar Arasındaki Psikolojik Farklılıklar

İkinci kısım, suçların nasıl farklılık gösterdiğini ele almaktadır. 
Bunu anlamak önemlidir çünkü iki suç aynı yasal tanıma sa-
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hip olsa da psikolojik açıdan çok farklı olabilir. Suçlar arasın-
daki temel ayrım, hedefin mülk veya bir kişi olması noktasın-
da yapılır. Kundakçılık gibi birtakım suçlarda, hedef her ikisi 
de olabilir.

Bu kısım, mala yönelik suçların ele alınmasıyla başlayıp 
ev içi ortamda şiddet ile devam eder. Cinsel saldırı gibi şid-
det içeren özel suç türleri ise suç psikolojisinde büyük bir alan 
kapladıkları için ayrı bir bölümde ele alınmıştır. Bunun ardın-
dan cinayet ele alınır. Bu kısımdaki son bölümde ise, organize 
suç ve giderek önemi artan terörizm ele alınmıştır. 

Kısım 3 - Suçlular ile Etkileşim

Hızla gelişen suç psikolojisi alanı, bir suçlunun veya suçun 
araştırılmasında ne olduğu ile ilgilidir. Bu, genellikle olaya da-
hil olmuş şüpheliler, mağdurlar veya tanıkların sorgulanmasını 
içerir. Sorgulamaların niteliğine, nasıl geliştirilebileceğine ve 
kaçınılması gereken bazı temel zayıflıklara özel bir bölüm ay-
rılmıştır. 

Sorgulamada görüşülen kişinin doğruyu söyleyip söyleme-
diği önemli bir husustur. Son yıllarda, yalanların tespitinde 
psikolojik bakış açılarının ve prosedürlerin kullanımı konu-
sunda bazı etkileyici adımlar atılmıştır. Bazı suçlar, özellikle 
sahtecilik, tamamen aldatmaya dayanır, bu yüzden de psiko-
loglar için bazı özel zorluklara neden olur. 

Suç psikolojisinin nispeten yeni bir alanı olan araştırma 
psikolojisi, soruşturma sürecini iyileştirmek için birçok açıdan 
faydalanmayı amaçlar. Mevcut yazarın bu alanın kurulmasın-
da ve isimlendirilmesinde olan müdahaleleri göz önünde bu-
lundurulursa, buna bir bölümün atfedilmiş olması şaşırtıcı de-
ğildir.
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Kısım 4 - Uygulama Alanları

Son kısım doğrudan, kanun yaptırımları, mahkemeler ve ha-
pishanelerdeki psikoloji uygulamaları ile ilgilidir. Çok sık ih-
mal edilen suç mağdurları hakkında araştırmalar da bu bö-
lümde ele alınmıştır. Bu bölümler, teori ve suç psikolojisi 
yöntemlerinin nasıl fark yaratabileceğini göstermek için önce-
ki bölümlerden yararlanmaktadır. 

Son bölüm, suçun gelecekteki vaziyetini ve psikolojiye olan 
etkilerini incelemektedir. Bu bölüm yazılırken suçu ve suçlulu-
ğu etkileyen teknolojik ve sosyal değişimlerin çok hızlı olması 
nedeniyle neredeyse haftalık olarak içeriğin güncellenmesi ge-
rekmiştir. Belki de psikolojideki değişikliklerin, suç işlemede ne 
gibi etkileri olduğu daha fazla vurgulanmalıydı ama maalesef 
psikoloji alanı topluma oranla çok daha yavaş ilerliyor. Belki de 
genç kuşaklar, özellikle bu kitabı okuyan hayat dolu öğrenciler, 
daha avantajlı bir konuma geçerek suç alanındaki değişimlere 
henüz suç oluşmadan hazır duruma gelebilirler. 

SUÇ SÜRECİ

Sonraki bölümleri bir çerçeve altında toplayabilmek için, suç 
faaliyetini belirli bir eylem ya da belirli bir kişi tarafından ger-
çekleştirilen bir davranış olarak görmektense sürecin bir par-
çası olarak kabul etmek yararlı olacaktır. Süreç, insanların 
yasadışı eylemler gerçekleştirmesiyle başlasa da bu eylemlerin 
kökleri de büyük bir olasılıkla daha önceki deneyimlere daya-
nır. Suç gerçekleştikten sonra, kanun yaptırımları gibi eylemle 
ilişkili süreçlerin yanı sıra, mağdurlar ve tanıklar da vardır. Bu 
nedenle, tanındığı ve rapor edildiği takdirde suç eyleminin en 
önemli unsuru polis soruşturmasıdır. Ayrıca, suçlu büyük bir 
ihtimalle suçu etkileyen ve suçtan etkilenen çeşitli sosyal ağ-
ların bir parçasıdır. Diğer suçlar da başlangıçtaki eylemle iliş-
kilendirilebilir ve böylece suçun kendisi, yayılarak gelişen bir 
suçluluk sürecinin bir parçası olabilir.
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Psikologlar suçun sosyal, politik veya ekonomik boyutların-
dan çok bireylere odaklanır. Bu yüzden, suçla ilgili psikoloji 
biliminden elde edilen bilgi, genel suç istatistiklerindense, suç-
luların bireysel eylemlerinden toplanmalıdır. Bu, suçluluğun 
altında yatan bilişsel, duygusal ve kişiler arası yönlerin anlaşıl-
masının, hangi suçlar ve suçlular hakkında bilgi toplanabile-
ceğine bağlı olduğu anlamına gelir. Suçu inceleyen sosyologla-
rın aksine, psikologlar için ulusal suç istatistiklerinin çok fazla 
değeri yoktur. Suçların bireysel, sosyal ve psikolojik yönlerini 
anlamak için güncel suçların ve faillerinin detaylı bilgilerine 
sahip olmak gerekir. Bu da suç psikoloğunun ‘gerçek dünya’ 
verileriyle sahada çalışmasını gerektirir. Birçok akademik psi-
kolog tarafından tercih edilen sıkı kontrollü laboratuvar çalış-
maları, gerçek olaylara uygulanabilirliği olan geçerli sonuçlar 
sağlamada çok yapay kalır.

SUÇ PSİKOLOJİSİNİN KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR 

Suçlular ve eylemleri dikkate alındığında, önyargılı insan ör-
nekleminin ele alındığı gerçeği göz önünde bulundurulma-
lıdır. Örneğin, birçok yerde, soyguncuların %10’undan azı 
yakalanır. Bu nedenle, mahkemeye çıkan ya da araştırmacılar 
tarafından incelenen hırsızların geneli yansıtmadığına; bunla-
rın yakalanmaktan kurtulamayan daha az becerikli hırsızlar ol-
duğuna dair ciddi bir iddia vardır. Buna karşın gelişmiş ülkeler 
genelinde, katillerin %95’i yakalanmaktadır. Bu da diğer suç-
lara oranla, başkalarını öldüren insanlar hakkındaki çalışmala-
rın, cinayetlerin çeşitliliğini daha doğru temsil ettiğini gösterir. 
Aynı zamanda bu durum, yaygın görülen diğer suçların yanın-
da nadir görülen bu suç türü hakkında daha çok bilgi bulun-
duğuna işaret eder. 

Farklı suçlar, araştırılmakta olan şeyin tam olarak anlaşıla-
bilmesi adına farklı zorluklar içerir. Örneğin, batmakta olan 
bir iş nedeniyle sigortadan para almak için dikkatlice planla-
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narak gerçekleştirilen bir kundaklama suçunun tespiti çok zor-
dur. Çok az insan bu tür kundaklamalardan hüküm giydiği 
için ‘kâr için kundakçılık’ psikologlar tarafından nadiren ince-
lenmiş bir alandır. 

Tecavüz ve cinsel saldırı suçlarında ise, dava türleri ve ça-
lışmanın odak noktası hâline gelen insanlar nedeniyle baş-
ka zorluklar ve sınırlamalar ortaya çıkar. Bu suçlara verilen 
mahkûmiyet, saldırı eylemine rıza olup olmadığına dair kara-
ra bağlıdır. Rıza hakkında verilecek karar da eylemlerin sosyal 
bağlamı dahilinde yorumlanmasına dayanır. Sonuç olarak, rıza 
olup olmadığının mahkemeler tarafından değerlendiriliş şek-
line dair birçok sosyal bakış açısı, kaçınılmaz bir şekilde teca-
vüzcülerin gerçekte kim olduklarını gölgeler. 

Buna rağmen, her ne kadar birçok vakada, psikologlar suçu 
ve suçun içeriğini anlamak için fail ile doğrudan iletişim kur-
maya ihtiyaç duysalar da yeni yeni gelişmekte olan araştırma 
psikolojisi alanı (Canter ve Youngs, 2009) suçluların eylem-
lerine özel ilgi göstermektedir. Bu eylemlere ilişkin bilgiler, 
mağdurların ve tanıkların ifadelerinden, polis ve mahkeme ra-
porlarından elde edilebilir. Bu bilginin edinilmesi fail ile doğ-
rudan teması gerektirmese de amaç suçu anlamaktansa yine 
suçluyu anlamaya yöneliktir.  

Suç ve suçluluk, asla suç sayılan eylemlerin farkına varıl-
ması sürecinden, suçlunun ortaya çıkmasında izlenen yoldan 
bağımsız düşünülemez. Suç psikolojisi daima suç faaliyetini 
ve suç işleyen kişiyi tanıyan kurum veya kuruluşlarla etkileşim 
içindedir. Farklı olay ve birey türleriyle ayrı ayrı ilgilenen çok 
sayıda kurum ve kuruluş vardır. Bunların hepsi farklı amaçlara 
sahip olmakla birlikte, farklı görevleri yerine getirir. Bunların 
başında, suç eyleminin içeriğinin ne olduğuyla ilgilenen ve fa-
ilin adalete teslim edilmesi için bulunabilecek kanıtları topla-
yan polis gelir. 
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RESİM 1.1: Soruşturmalarda toplanan çok fazla bilgi vardır.

Şüphelinin mahkemeye çıkarılmasına karar verilmesiyle 
birlikte, psikoloji, mahkemenin faaliyetlerini nasıl yürüttüğü 
ile ilgilenmeye başlar. Bu ilgi, jürinin suçlu ya da masum ka-
rarını beyan ettiği durumlar başta olmak üzere, mahkeme ka-
rarlarını neyin etkilediğine dair bilgi edinmeyi içerir. Sanıklara 
yönelik rehberlik, psikiyatristlerin çalışmalarıyla örtüşmekle 
birlikte adli psikologların ana faaliyetlerinden biridir. Bu reh-
berlik, davalının suç ânında ne yaptığı ve yaptığı davranışın 
yanlış olup olmadığı konusundaki farkındalığının anlaşılma-
sını sağlar. Ayrıca zihinsel durumunun yasal süreci anlayabil-
mesi ve avukatlarına talimat verebilmesi için uygunluğunun 
saptanmasını içerir. Mahkeme dışında hem cezaevi yetkilileri 
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hem de şartlı tahliye hizmeti ve diğer destek hizmetleri vererek 
suçlularla uğraşan başka kurumlar mevcuttur. Bunlar, failleri 
değerlendiren veya tedavi eden, gelecekte ne kadar tehlikeli 
olabileceklerini tahmin etmeye çalışan klinik hizmetleri de içe-
rir. Bu noktada, özellikle bağımlılık ya da saldırganlık sorunla-
rı olan suçlulara yardım etmeye çalışan hapishane psikologları 
önemli bir role sahiptir.

SUÇ ÇEŞİTLERİ 

Tüm suç eylemlerine uygulanabilir tek bir psikolojik açıkla-
ma ve prosedür bulunması pek mümkün değildir. Bir suçun 
psikolojisini anlamak için, suç olarak kabul edilebilecek çeşitli 
eylemleri bir arada değerlendirebilmek önemlidir. Her kültür-
de suç kavramı; kundakçılıktan sahtekârlığa, yabancıların seri 
biçimde öldürülmesine kadar uzanan birçok eylemi kapsar.

Suçun alt kümelerinde bile birçok değişken mevcuttur. 
Örneğin hırsızlık, açık bir pencereden içeri girip bir cüzdan 
çalmayı veya oldukça korunaklı sanat eserlerini çalmayı içe-
rebilir. Dolandırıcılık, bir başkasının hesabını kullanarak çek 
yazmaktan bir emeklilik fonunun karmaşık bir şekilde kötüye 
kullanılmasına kadar uzanabilir. Cinayet ise şiddetli bir duy-
gusal patlamayla anlık gelişebilir ya da üzerine düşünülmüş ve 
planlanmış bir eylemi gerçekleştirmek şeklinde olabilir. Tüm 
bu yasadışı eylemlerden aynı psikolojik süreçlerin sorumlu ol-
ması mümkün değildir. Aslında, aynı aleni amaç doğrultusun-
da (örneğin, fon elde etmek) farklı tipte suç işleyen bireylerin, 
aynı yasal tanıma uyan eylemlerde bulunup, bunu farklı şekil-
lerde gerçekleştiren insanlara kıyasla birbirlerine benzer olma-
ları beklenebilir. 

Konuyu daha da karmaşıklaştırmak gerekirse, suç, nesnel 
olarak tanımlanmış evrensel eylemler dizisi değildir. İnsanları 
suçlu kılan, eylemlerin nasıl yorumlandığıdır. Bu yorumlama-



Bu kitapta, suçun anlaşılması, suçlularla baş etme ve mağdurlara 
yardım etme süreçlerine ilişkin psikolojik katkıların kapsamlı bir 
incelemesi sunuluyor.

Hırsızlık, sahtekârlık, tecavüz ve cinayet dahil olmak üzere çeşitli 
suçları etkileyen bilişsel, gelişimsel ve sosyal süreçlerden; polisin ve 
mahkemelerin, olanları soruşturmak ve doğru bilgileri almak için 
karşılaştıkları zorluklara kadar tüm konuları öyle güçlü şekilde 
anlatıyor ki tam olarak suçun işlendiği yerdeymiş gibi hissedebilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra bu kitap, cezaevlerinde rehabilitasyon ve 
mağdurların psikolojisi ile ilgili bölümleri de içeriyor. Ek olarak çete 
üyeliği, terörizm gibi gündemdeki konuların incelemelerini, 
psikolojinin gelecekte suçluları ve suçlu davranışlarını nasıl daha iyi 
anlayabileceğini tartışıyor.

Dünyanın en önemli suç psikoloğu olarak bilinen Prof. Dr. David 
Canter, alanda faaliyet gösteren uzmanlar ve suça ilişkin merakı olan 
tüm okuyucuların ihtiyaçlarını hiç olmadığı kadar iyi karşılıyor. Eğer 
suç kavramı sizin için önemliyse bu kitaba bayılacaksınız. 
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