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Kız Doğursun Analar 
Kadının Eş Şiddetinden Korunması

Yazar: Eray Karınca
Yayıncı: Bilgi Yayınevi
“2011 Yunus Nadi Sosyal Bilimler 
Araştırma Ödülü”

“Kadına yönelik şiddet dünyada, bütün kültürlerde ve toplumlarda
yaygın olarak görülen evrensel bir olaydır.

Kadına yönelik şiddet aile içinde ve dışında olmak üzere her iki
alanda da yer almaktadır.

Kadına karşı şiddettin önlenmesinde en önemli tedbir, öncelikle
şiddetin farkında olmaktadır. Kadına karşı şiddetin önlenmesi bir
insanlık sorunudur ve ancak erkeğin katılımı ile çözümlenebilir. Bu
sebeple bu sorunu kadınların erkeklere karşı bir sorunu olarak görmek,
bu sorunun çözümünü daha da zorlaştıracaktır. Kadına karşı şiddet
sorunu, toplumsal değer yargılarının kadına karşı şiddetin kabul
edilmeyeceği esaslar üzerine oturtulması, özellikle eğitim, sağlık
gibi sektörlerin konuya duyarlı tepkiler vererek, kadına karşı
şiddetin kabul edilmeyeceği prensibinin toplumda yerleştirilmesi
gerekmektedir.

Kuşkusuz kadına karşı şiddet ile en etkili mücadele yollarından biri
hukuk olacaktır. İşte bu sebeple, konu ile ilgili olarak yapılacak
hukuki çalışmalar, kadına karşı şiddetin engellenmesi açısından çok
önemlidir. Bu çalışmayı daha da önemli kılan bir başka husus,
elinizdeki eserin bir yargıç tarafından hazırlanmış olmasıdır. Zira,
bu çalışmanın bir yargıç tarafından hazırlanması, ülkemizde bu önemli
konu hakkında yayın yapacak kadar mesai veren duyarlı yargıçlarımızın
bulunduğunu göstermekte, aynı zamanda, yargıçlarımızın konu 
hakkındaki
bilgi ve uzmanlıklarını gözler önüne sermektedir. Bütün bu hususlar,
kadına karşı şiddet konusunda hukuk alanındaki mücadelenin başarıyla
sonuçlanması hususundaki dileklerimizi ve beklentilerimizi
güçlendirmektedir.

Takip edebildiğimiz ölçüde, Yargıç Eray Karınca, aile hukuku alanında
vermiş olduğu kararlarla hukuk bilmine çok cesur ve kıymetli
katkılarda bulunmaktadır. Kadına Karşı Şiddet konusundaki bu çalışma,
Yargıç Eray Karınca’nın uygulamadaki deneyimlerinin yanı sıra, konu
ile ilgili araştırmalarını da yansıtmaktadır. Bu çalışmanın
uygulamacıların yanı sıra kadına karşı şiddet konusundaki bundan
sonraki araştırmacılar açısından da çok yararlı olacağını
düşünüyorum. ”
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