
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN CİNSEL VE TOPLUMSAL CİNSİYET 
TEMELLİ SUÇLARA YAKLAŞIMI 

 

Cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli suçlar, bireylere karşı cinsiyetleri ya da sosyal 
olarak inşa edilmiş olan toplumsal cinsiyet rolleri dolayısıyla işlenen suçlardır. Her zaman 
cinsel şiddet eylemleriyle gerçekleşmediği gibi, yalnızca kadınların ve kız çocuklarının da bu 
suçların mağduru olduğu söylenemez. Cinsel şiddet eylemleri yakın bir zamana kadar askerlerin 
savaş sonrası stres atmaları ve erkeklere özgü ihtiyaçlarını karşılamaları için bir araç olarak 
görülmüş ve çatışmanın ikincil zararları olarak kabul edilmiştir.  Son yıllarda meydana gelen 
silahlı çatışmalarda, özellikle de Kosova, Ruanda, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti’nde yaşananlar ise çatışan tarafların askeri ve siyasi amaçlarının bir 
parçası olarak, tecavüzün bir savaş silahı haline geldiğini göstermiştir. Silahlı çatışmalar 
hukukuna ilişkin önceki düzenlemelerde cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli suçlar, önce 
ailenin daha sonra da kadının şerefine ve onuruna karşı saldırıda bulunulması olarak kabul 
edilmiştir. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ruanda Uluslararası Ceza 
Mahkemesi ve Sierra Leone Özel Mahkemesi yargılamaları, toplumsal cinsiyet temelli suçları 
şerefe karşı saldırılar kavramından uzaklaştırarak, cinsel şiddet suçları kavramına 
yaklaştırmıştır. Bu Mahkemelerin yargılamalarıyla birlikte cinsel şiddet eylemlerinin insanlığa 
karşı suç, savaş suçu ve soykırım suçu oluşturabileceği kabul edilmiştir. Roma Statüsü, cinsel 
ve toplumsal cinsiyet temelli eylemleri sayarak bunları insanlığa karşı suç, savaş suçu ve 
soykırım suçu olarak kodifiye eden ilk uluslararası antlaşmadır. Tecavüz, cinsel köle haline 
getirme, fahişeliğe zorlama, hamileliğe zorlama, sterilizasyona zorlama veya benzer ağırlıktaki 
diğer cinsel şiddet eylemleri ile toplumsal cinsiyet sebebiyle zulmetme ve köleleştirme bu 
eylemler arasındadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılık Ofisi 2014 yılındaki Cinsel ve 
Toplumsal Cinsiyet Temelli Suçlar Hakkında Prensip Raporu’nda, cinsel ve toplumsal cinsiyet 
temelli suçların soruşturulmasını ve kovuşturulmasını öncelik haline getireceğini bildirmiştir. 
İlk kez 2016 yılında, milis lider Jean-Pierre Bemba tecavüzün bir savaş silahı olarak 
kullanılması dolayısıyla mahkûm edilmiştir. Ayrıca mağdurların yargılamaya katılarak 
yaşadıklarını anlatabilmeleri gibi usul hukukuna ilişkin birçok gelişme mevcuttur. Buna 
rağmen, uygulamalarının çoğu göz önünde tutulduğunda, Uluslararası Ceza Mahkemesinin 
teoriyi pratiğe geçirme konusunda pek de başarılı olamadığı görülmektedir. Mahkemenin 
Mathura ve Bemba davalarındaki yaklaşımları, uluslararası kamuoyu tarafından oldukça 
eleştirilmiştir. 
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INTERNATIONAL CRIMINAL COURT’S APPROACH TO THE SEXUAL AND 
GENDER-BASED CRIMES 

 

Sexual and gender-based crimes are the crimes committed against individuals because of their 
sex and socially formed gender roles. While they don’t always occur by acts of sexual violence, 
women and girls are not the only victims of these crimes. Until quite recently, acts of sexual 
violence were considered as a means for men to blow off steam after the war and to satisfy their 
manly needs and these were acknowledged as collateral damages of such conflicts. Experiences 
during the armed conflicts in recent years, especially in Kosovo, Rwanda, Central African 
Republic and the Democratic Republic of Congo showed that rape has become a weapon of war 
as a part of the military and political goals of the conflicting parties. In the former regulations 
of the law of armed conflict, sexual and gender-based crimes were deemed as an assault on 
honor and dignity of the family, then in later years, of the woman herself. Judgments of 
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, The International Criminal Tribunal 
for Rwanda and The Special Court for Sierra Leone have identified the gender-based crimes as 
sexual violence crimes instead of assaults on honor. With the decisions of these courts, it was 
started to be admitted that the acts of sexual violence constitute crimes against humanity, war 
crimes, and genocide. Rome Statute is the first international convention that identifies the 
sexual and gender-based acts and it codifies these acts under the titles of crimes against 
humanity, war crimes, and genocide. There is not only rape, sexual violence, sexual slavery, 
forced prostitution, forced pregnancy, forced sterilization and any other forms of sexual 
violence of comparable gravity among these, but also gender-based persecution and 
enslavement. The International Criminal Court Office of the Prosecutor mentioned in the Policy 
Paper on Sexual and Gender-Based Crimes in 2014 that it will be prioritizing the investigation 
and prosecution of such acts. At first, in 2016, militia leader Jean-Pierre Bemba was convicted 
of making use of rape as a weapon of war. Also, there have been many developments about 
procedural law, including victims joining the prosecution, telling what they had suffered. 
However, in many of the applications, it can be observed that the International Criminal Court 
has not been very successful in putting the theory in practice. Approaches of the Court in 
Mathura and Bemba cases were highly criticized. 
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