Önsöz

A

dalet Meslek Yüksekokulu idarecilik görevini yaparken ders programı
içinde yer alan ve daha öncesinde kıymetli hocam Prof. Dr. Vecdi Aral
tarafından verilmekte olan Adalet Psikolojisi dersi için bir hoca bulma kaygısı bu alanla tanışmamın asıl nedenidir. Gerçi uzun yıllardır hem sosyoloji
hem sosyal psikoloji ile ilgili yaptığım okumalar ile ontolojik soruların cevabının aranmasında olduğu gibi tüm boyutlarıyla insan sorunu benim de ana
sorunumdur, bu nedenle psikoloji de ilgi alanıma dahildir.
Adalet Psikolojisi alanı hukuk ve psikoloji alanlarını bir araya getirmekte olan interdisipliner bir alandır. Doğal olarak da iki farklı alanın metodolojik problemleri ile uğraşıldığı kadar iki alanın nasıl bir araya getirilebileceği ile ilgili de sorunlar taşımaktadır. Ancak hiç hukuk bilmeyen psikolojik
bir bakış veya hiç psikoloji bilmeyen bir hukuki bakıştan uzaklaşma ile bu iki
alanın örtüşme noktaları bir araya getirilerek karanlıkta kalan kısımlar aydınlatılabilir.
Tüm sorunlara rağmen bilimsel çalışma alanlarının giderek interdisipliner bir görünüm almasının altında da bu gerekçeler yatmaktadır. Ceza hukukunun bir alt dalı olan kriminoloji içinde tüketilirken Adalet Psikolojisi tüm süreç psikolojisi araştırmalarında olduğu gibi kendine özgü bir genişlik ve derinlikle bu alan içinde tüketilemez bir hal almıştır. Diğer yandan Tıp Hukuku ve
Kriminalistik de ayrışıp bağımsız çalışma alanları olmaya doğru gitmektedir.
Adalet Psikolojisi ile ilgili okumalarım bu konuda daha çok ceza hukukçularının çalıştığını ancak yeni nesil güçlü bir polis akademisi öğretim
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üyesi kadrosunun konuya eğilerek çok sayıda eserler vermekte olup güncel
süreci de yakından takip ettiklerini göstermiştir. Bu çalışmalar da benim için
yol gösterici olmuştur. Bu vesileyle önemli bir çalışmasında yer alan istatistik
sonuç ve tablolarını kullanma izni için de Prof. Dr. Tülin İçli’ye özel olarak
teşekkür etmek isterim. Bir özel teşekkür de hem güzel kitapları hem de bu kitabın yazımında beni cesaretlendirdiği için Prof. Dr. Haluk Yavuzel’e. Bir
ders kitabı olması nedeniyle biraz daha didaktik ve genelleştirici bir çalışma
olmasına rağmen umarım bu kitap da Adalet Psikolojisi alanı için bir katkıya
dönüşür.
Yaklaşık dört sene süren ve bu sürenin bir kısmında New York’ta Columbia Üniversitesi’ndeki çalışmalar ile gelişen bir ürün olarak bu kitap ortaya çıkmıştır.
Bu kitabın yazılması için YÖK tarafından öğretim üyelerine sağlanmış
olan araştırma bursuna layık görülmem ve izin süreci için hem YÖK’teki tüm
öğretim üyelerine, özel olarak da üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet’e içten teşekkürlerimi sunarım. Aynı şekilde fakültemiz dekanı Prof. Dr.
Adem Sözüer ile işlemler konusunda yardımcı olan tüm rektörlük ve dekanlık personeline de teşekkür ederim.
Columbia Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde seçkin bir üniversite olarak kütüphaneleri, huzur dolu çalışma ortamı için başta Comparative and International Programs Dekanı Brian Gibson ile her türlü sorunumda içten tutumu ve olumlu bakışı ile yardımcı olan Jason Nasrallah ve Annie
Sheng’e içten teşekkürlerimi sunarım.
New York’ta kaldığım sürede pek çok güzel insanla tanıştım. Bunlardan bazılarını ismen anarak teşekkür etmek isterim. Dr. Ferudun İzgi ve Dr.
Levent Yaralı her ikisi de benim gurbeti hissetmememi sağlamışlardır. Dostluğumuz İstanbul’da da devam etmektedir. Erzen Söğütçü ise Sosyal Bilimler
Kütüphanesi’nden bazı kitapların temininde yardımcı olmuştur, ona da dostluğu ve yardımları için teşekkür ederim.
İstanbul Üniversitesi’nde devam eden sorumluluklarım konusunda
kendi mesaisinden fedakârlık eden anabilim dalımızın tüm öğretim üyelerine
de teşekkürlerimi sunarım. Onlar olmasaydı yurtdışında huzurlu çalışamazdım. Dr. Süleyman Ceyhan’a ceza hukuku ile ilgili kısımlarla ilgilendiği için
teşekkür ederim. Elbette özel teşekkürlerim ise her zaman yanımda olduklarını hissettiğim can dostlarım Yard. Doç. Dr. Sercan Gürler, Araş. Gör. Umut
Koloş, Araş. Gör. Osman Vahdet İşsevenler, Araş. Gör. İrem Burcu Özkan ve
Araş. Gör. Hüseyin Günal’a sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız.
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Bilgi Üniversitesi Yayınları’na ve özel olarak da sayın Fahri Aral ile
Kadir Abbas’a içten teşekkürlerimi sunarım.
Şimdi California Davis Üniversitesi’nde yüksek lisansını yapmakta
olan sevgili oğlum N. Can Işıktaç ile sevgili eşi Deniz’e ile hayat arkadaşım,
yaşama sevincim, sevgili dostum Av. M. Şeyda Işıktaç’a da varlıkları ile yaşama kaynağım oldukları için ve her zaman bana aktardıkları enerji için teşekkür ederim.
Bu kitabı güzeller güzeli gelinim Deniz’e ithaf ediyorum. Ömrümün en
büyük kırıklığı olan bir kızım olmamasını giderme şansını bana verdiği için.
Hayatımıza hoş geldin.
Göktürk, 2013

