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ÖZET 

Uluslararası hukukun klasik yapısından modern görüntüsüne kavuşmasını sağlayan en önemli 

gelişme, 20. yy. sonrasında uluslararası hukukun temelini teşkil eden unsurlardan birisinin 

insan onuru haline gelmesidir. Devletlerin geçmiş tecrübeleri onları barış ortamı içerisinde 

yaşama zorunluluğu içinde bırakmış, bunun yöntemi olarak da devlet çıkarı ile insanın çıkarı 

arasındaki dengenin insanın çıkarı yönünde ağır bastığının kabul edilmesi olarak ortaya 

konmuştur. Bununla birlikte insan onurunun korunmasının hem kadının hem de erkeğin 

onurunun korunması olduğunun Dünya’ya ilanı gerekmiştir. “İnsan haklarının korunması” 

ifadesinin tek başına hem kadının hem de erkeği korunması anlamına geldiğinin kabul edilmesi 

vakit almıştır. Dolayısıyla kadının onurunun korunmasının da insan onurunun korunması 

olduğu anlamına geldiği; kadının onurunun korunmasının da uluslararası hukukun özünü teşkil 

ettiği insan hakları hukukunun ortaya çıkmasından belirli bir süre sonra tereddüde yer 

vermeyecek şekilde içeriğe kavuşturulmuştur. Güncel uluslararası hukukun kadının haklarını 

insan onurunun korunmasının olağan bir sonucu olarak görmesine rağmen, uygulamanın kadın 

ile erkek arasındaki eşitliğin sağlanmasının kadının halen gerçekleştirmek zorunda olduğu 

mücadeleye bağlı olması ise konunun en trajik yanıdır. Bu sebeple tebliğde kadının sahip 

olduğu hakların uluslararası hukukta insan haklarının gelişimi çerçevesinde ve uluslararası 

hukukun kurumsal yapısı içinde ortaya konan çalışmalarla bir değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

Bu değerlendirme neticesinde de insan hakları hukukunun ve dolayısıyla modern uluslararası 

hukukun temelini oluşturan insan onurunun korunması anlayışının kadın hakları özelinde ne 

şekilde uygulandığına dair çeşitli saptamalar uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınmaktadır. 
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ABSTRACT 

 

The progressive development of international law, from its classical view to modern view, 

highly depends on placing the human dignity as one of the most fundamental concepts of 

international law. Experiences of the states at the beginning and the middle of the 20th century 

forced them to settle their disputes and live together peacefully, so the balance between the 

interests of states and the interests of individuals has changed in favor of individuals. 

Nonetheless the impacts of this development on the protection human dignity of women took a 

little more time than as it took for the protection of the human dignity of men. It was a necessity 

to proclaim that men and the women had the same rights and they were equal. Although the 

actual and the modern international law shows that the protection of the human dignity of the 

women is also the core of the international law without hesitation, the implementation of the 

treaties and other sources of international law related to the issue has been causing 

consequences contrary to this understanding. It is the most dissapointing issue of international 

law, that the women are still in necessity of proving having the same rights and opportunities 

with men even though it is accepted by international law. The main aim of this paper is to assess 

the rights of women within the context of the development of the international human rights 

law and the works having been issued by the international institutions. The implementation of 

the “human dignity” is discussed and criticised depending on this assessment. 
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