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Uluslararası İnsancıl Hukukta Kadınların Korunması 

İnsancıl hukuk kuralları savaşın şiddetini azaltmak amacıyla yalnızca silahlı çatışma durumunda 

uygulanan uluslararası hukuk kurallarıdır. Kadınların,  silahlı çatışmalarda korunması meselesi uzun yıllardır 

insancıl hukukun gündemini meşgul etse de özellikle son otuz yılda meydana gelen iç silahlı çatışmalardaki ağır 

insancıl hukuk ihlalleri bu konuya daha fazla dikkat çekmiştir. Silahlı çatışmalarda kadınların korunmasıyla ilgili 

farkındalığın artmasıyla birlikte bu konunun tartışıldığı yer Birleşmiş Milletler olmuştur. Güvenlik Konseyi’nin 

2000 yılındaki, 1325 sayılı kararı, silahlı çatışmaların tüm taraflarını uluslararası hukukun kadınların korunmasına 

ilişkin kurallarına saygı gösterme çağrısında bulunmuştur. Uluslararası Kızılhaç Komitesi de 1999’dan itibaren 

silahlı çatışmaların kadınlar üzerindeki etkilerine ve korunmalarına yönelik araştırmalar başlatmıştır.   İnsancıl 

hukuka ilişkin pozitif uluslararası hukuk kuralları, 1949 tarihli dört Cenevre Sözleşmesi ve bunlara ek 1977 

protokollerinde düzenlenir ve silahlı çatışmalarda kadınların korunmasına yönelik temel düzenlemeler bu 

sözleşmelerde yer alır. Bu noktada insancıl hukukun en önemli kaynaklarından biri olan örf ve adet hukuku 

kurallarını da unutmamak gerekir. Söz konusu kurallar uluslararası ceza mahkemelerinin statülerini de 

şekillendirmiş ve bu mahkemeler tarafından verilen kararlar da uygulamaya ışık tutmuştur. Bu bildirinin amacı, 

silahlı çatışmalarda kadınların korunması meselesini insancıl hukuk kuralları ve uluslararası kuruluşların ve 

uluslararası yargı organlarının kararlarını çerçevesinde değerlendirmektir. 

Protection of Women in International Humanitarian Law 

The objective of International Humanitarian Law is to limit the suffering caused by warfare and applies 

only in situations of armed conflict. Although there has always been debates in international law on the protection 

of women in armed conflicts the issue has received great attention of the international community from the nineties 

onwards because of the serious violations of international humanitarian law occured especially in the last thirty 

years. Since the awareness for the protection of women in armed conflicts being risen the United Nations has 

become the place where the discussions take place.  Security Council with its Resolution 1325, adopted in October 

2000, called upon all parties of armed conflicts to respect the applicable rules of international law protecting rights 

of women and girls. International Committee of the Red Cross has studied the effects of warfare on women and 

their protection in armed conflicts. Positive international humanitarian law defines itself mainly in 1949 Geneva 

Conventions and their Additional Protocols of 1977. The protection of women during warfare is  basically 

stipulated under these conventions. The crucial role of international custumary law should also be stated on the 

issue. These rules has also affected the statutes of international criminal tribunals and the decisions of these courts 

has been guiding the practice. The aim of this presentation is to assess the protection of women in armed conflicts 

under international humanitarian law and the decisions of international organizations and international judicial 

bodies. 


