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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE 

UYGULAMA AÇIĞI: KAZAKİSTAN VAKASI 

Aizhan MOLDAMURAT 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 

1989 senesinde Birleşmiş Milletler, küresel çocuk haklarının korunmasında 

temel bir araç olan Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi'ni  (BMÇHS) kabul etti. 

Benzersiz olarak, bu Sözleşme zamanında neredeyse evrensel onay alan tek sözleşme 

idi. Kazakistan, Sözleşmeyi imzalayan ve onaylayan eski Sovyet ülkeleri arasında ilk 

sırada yer aldı. Dolayısıyla, bu tez çalışması, Kazakistan’daki çocuk hakları 

sözleşmesinin ilk imzalama aşamasından uygulama aşamalarını değerlendirmeye 

odaklanmaktadır.  

Normların yayılımı (difuzyonu) yaklaşımı perspektifinden, Kazakistan'ın 

BMÇHS’ni imzalamada ve uygulamada normların yayılımının zorlama, rekabet, 

öğrenme ve öykünme mekanizmalarının olası etkisi değerlendirilmektedir.  

Çalışmanın temel amacı, Kazakistan vakası örneğinde ve BMÇHS 

çerçevesinde uluslararası normların yayılım ve uygulanma mekanizmalarını 

inceleyerek, Kazakistan'ın bu Sözleşmeyi imzalama ve onaylamadaki 

motivasyonlarını,  amaçlarını ve maksatlarını anlamaktadır. Şu ana kadar, 

Kazakistan, çocuk hakları alanında normların yayılımı yaklaşımı ile çalışılmamış bir 

vakadır. Dolayısıyla, çalışma, gelişmekte olan ülkelerde normların yayılımı 

literatürüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  

Çalışma sırasında, şu sorular normların yayılımı yaklaşımından 

tartışılmaktadır: hükümetler kendilerini neden uluslararası kurallara bağlıyorlar ve 

taahhütlerine ne derece ve hangi koşullarda uyuyorlar? Her bağımsız ülke için geçerli 

egemenlik bağlamında, uluslararası normlar, yerel yasal uygulamaları ve sosyal 

davranış kuralları etkiler mi etkilemez mi? Etkiliyorsa bunu hangi koşullarda yapar? 
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Çalışma analizi, normların yayılımı üzerine çalışılan birincil ve ikincil 

kaynaklardan, Kazakistan Cumhuriyeti resmi verilerinden, istatistiklerinden, 

Birleşmiş Milletler, UNICEF, Dünya Bankası gibi uluslararası ve transnasyonal 

örgütlerin resmi belgelerinden yararlanarak gerçekleştirilmektedir. 

Anahtar kelimeler: çocuk hakları, BMÇHS, Kazakistan, normların yayılımı, 

UNICEF, Dünya Bankası, kurumsal çözülme 



ABSTRACT 

Master Thesis 

THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE 

CHILD AND IMPLEMENTATION DEFICIT: THE CASE OF 

KAZAKHSTAN 

Aizhan MOLDAMURAT 

İzmir Kâtip Çelebi University 

Graduate School of Social Sciences 

Department of International Relations 

In 1989, the United Nations adopted the Convention on the Rights of the Child 

(UNCRC), a fundamental instrument for the protection of global children's rights. the 

Convention was the only global document that received nearly universal ratification 

at that time. Kazakhstan was first among former Soviet countries to ratify the 

Convention. In this regard, the present thesis focuses on evaluating the initial signing 

stages of the Convention in Kazakhstan and its implementation phases that reflect 

certain implementation deficits. 

Through the prism of the norms diffusion approach, the mechanisms of the 

diffusion of norms such as coercion, competition, learning and emulation are 

evaluated in order to explain Kazakhstan's adoption and implementation of the 

UNCRC. 

The main objective of the thesis is to understand the possible motivations, aims 

and intentions of the Republic of Kazakhstan in signing and ratifying the UNCRC, 

through application of various norms diffusion mechanisms. As for today, the 

children's rights field in the Republic of Kazakhstan remains understudied from the 

perspective of norms diffusion theory. Accordingly, the last but not least aim of the 

study is to make contributions to the norms diffusion literature regarding post-Soviet 

developing countries.  

The following questions arise from the norms diffusion approach: why do 

governments bind themselves to international rules and to what extent and under 

what conditions do they comply with their commitments? In the context of 
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sovereignty applicable to each modern independent country, do international norms 

affect local legal practices and rules of social behavior? If so, under what conditions 

the normsa re implemented? 

Global norm diffusion theory, official data and statistics of the Republic of 

Kazakhstan, official documents of international and transnational organizations such 

as the United Nations, UNICEF, and World Bank are used as the primary and 

secondary sources for the analysis of the thesis. 

Keywords: children rights, UNCRC, Kazakhstan, norm diffusion, UNICEF, 

World Bank, deinstitutionalization 
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GİRİŞ 

Uluslararası İlişkiler alanında çocuk haklarına dair literatür araştırmaları 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinden (BMÇHS) sonra gelişmeye 

başladı. Dolayısıyla, günümüzdeki, çocuk hakları üzerinde yapılan çalışmalar 

BMÇHS’den bahsetmeyi ihmal etmemiştir. Küresel bağlamda çocuk haklarına ortak 

standartlar getirmeyi amaçlayan BMÇHS, “çocuğun en yüksek yararı”, “çocuğun 

katılım hakkı” gibi ilkeleri ortaya koyarak, uluslararası alanda yeni akademik 

çalışmaların gelişmesine yol açmıştır.  

Bu çalışmanın ana konusu Kazakistan’da çocuk hakları sözleşmesinin 

durumudur. Kavramsal ve teorik çerçeve olarak norm yayılımı (difüzyonu) 

literatüründen yararlanılmaktadır. 

BMÇHS, 16 Şubat 1994'te New York'ta bağımsız Kazakistan Cumhurbaşkanı 

tarafından imzalanan ilk Sözleşme oldu. Sözleşme, Kazakistan Cumhuriyeti yüksek 

Konseyi kararı ile 8 Haziran 1994 tarihinde onaylanmıştır. Aynı sene Kazakistan'da 

UNICEF temsilci ofisi faaliyete başladı.  

Bugün Kazakistan'da, çocuk haklarının korunmasını güvence altına alması 

gereken bir dizi ulusal yasal düzenlemeler bulunmaktadır: 

 30 Ağustos 1995 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası;

 Kazakistan Cumhuriyeti Medeni Yasası;

 "Kazakistan Cumhuriyeti'nde Çocuk Haklarına Dair" Yasası;

 Kazakistan Cumhuriyeti "Evlilik ve Aileye Dair" Yasası;

 “Kazakistan Cumhuriyeti Çalışmaya Dair” Yasası;

 Kazakistan Cumhuriyeti "Eğitime Dair" Yasası;

 "Aile Tipi Çocuk Köyleri ve Gençlik Evleri Hakkında" Kazakistan

Cumhuriyeti Yasası;
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 "Kazakistan Cumhuriyeti'nde devlet gençlik politikası hakkında" Yasası;

 "Çocuklar Arasında Suçluluğun Önlenmesi ve Çocukların İhmal ve

Evsizliğinin Önlenmesine Dair" Yasası;

 Kazakistan Cumhuriyeti "Engelli çocukların sosyal ve tıbbi-pedagojik

ıslah desteğine ilişkin" Yasası.

Çocuk haklarının temeli olan 2002 tarihli "Kazakistan Cumhuriyeti'nde Çocuk 

Haklarına Dair" Yasası, BMÇHS’nin 54 Maddesini yansıtmaktadır.
1

BMÇHS ardından, ülke, çocuk haklarına yönelik çok sayıda uluslararası 

sözleşme ve protokol onayladı. Ayrıca, çocuk ve gençlerin haklarını geliştirmeye 

yönelik ulusal politikalar ve programlar arasında Kazakistan-2050 Stratejisi ve 2016-

2019 Sağlık Geliştirme Devlet Programı oluşturdu. Kazakistan ulusal 2030 planında 

yer alan Sosyal Gelişim vizyonunda çocukların refahına öncelik verilmektedir. 

Çocuk Hakları Ombudsmanı, devlet ve sivil kurumlarla işbirliği içinde çocukların 

hak ve çıkarlarını sağlamak ve korumak, ayrıca ihlal edilen hak ve özgürlüklerini 

geri getirmek için 2016 yılında kurulmuştur. 

2019 verilerine göre, Kazakistan'daki çocuklar toplam nüfusun yüzde 31,4'ünü 

oluşturmaktadır.
2 Çocukların yüzde 15,6'sı ise onların temel ihtiyaçlarını

karşılamayan evlerde yaşamaktadır.
3
 Ülkede bölgeler arasında ve şehir/köy

çocuklarının yaşam standartları arasında eşitsizlik bulunmaktadır.
4

Kazakistan, çocuklara karşı işlenen suçlar oranında bir düşüş bir yükseliş 

dinamiklerini gösterme eğilimindedir. 2020 verilerine göre, ülkede son 5 senede 

çocukların cinsel dokunulmazlığına karşı 4836 ceza davası işlendi.
5
 Ulusal Çocuk

Hakların Koruma Komitesi’nin BM Çocuk Hakları Komitesi’ne (BMÇHK) sunduğu 

1 “Kazakistan Cumhuriyeti 8 Ağustos 2002 tarihli ve 345-II Sayılı Çocuk Haklarına Dair” Yasası 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1032460#pos=9;-196 erişim tarihi 13.05.2021] 
2 UNICEF:A situation analysis of children in Kazakhstan, s. 5, 2019 

https://www.unicef.org/kazakhstan/media/4611/file/Situation%20Analysis-2019.pdf [erişim tarihi 

13.05.2021] 
3 a.g.e. s. 7
4 a.g.e. s. 7
5 Central Asian Bureau for Analytical Reporting. 2020. https://cabar.asia/ru/kazahstan-tolko-po-

39-ugolovnyh-del-po-nasiliyu-v-otnoshenii-nesovershennoletnih-vynosyat-sudebnye-prigovory

[erişim tarihi 15.05.2021] 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1032460#pos=9;-196
https://www.unicef.org/kazakhstan/media/4611/file/Situation%20Analysis-2019.pdf
https://cabar.asia/ru/kazahstan-tolko-po-39-ugolovnyh-del-po-nasiliyu-v-otnoshenii-nesovershennoletnih-vynosyat-sudebnye-prigovory
https://cabar.asia/ru/kazahstan-tolko-po-39-ugolovnyh-del-po-nasiliyu-v-otnoshenii-nesovershennoletnih-vynosyat-sudebnye-prigovory
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son 2019 rapor verilerine göre, çocuk ölümüne sebep olan suçlar 2018 senesinde 

diğer senelere göre % 7,7 oranında artış göstermiştir.
6
.

Kazakistan’ın diğer Orta Asya ülkelerinle karşılaştırıldığında ekonomik gelişim 

göstergelerinin yüksek olmasına rağmen, çocuk haklarına yönelik ulusal sosyal 

koruma ve sosyal politikalara yapılan yatırımların yetersizliği, Kazakistan’ı 

bölgedeki yaşam standatlarında düşük oranlara sahip ülke olarak göstermektedir . 

Tablo 1’deki Dünya Banka verilerine göre, 1990’lardan itibaren, Kazakistan 

Orta Asya bölgesinde genel ekonomik göstergelerde olumlu oranlar gösterme 

eğiliminde olmuştur. 

Tablo 1: 1989-2002 seneleri için Orta Asya ülkelerinin ekonomik göstergeleri
7

Nufus (mln) Gini katsayısı Yaşam 

beklentisi 

Kişi 

başına 

GSYİH 

1990 2002 1989 2002 1991 2002 2002 

Kazakistan 16,8 15,5 0,289 0,35 69 66 5,870 

Kırgızıstan 4,4 5,1 0,287 0,46 66 68 1,620 

Tajikistan 5,3 6,2 0,308 0,47 69 69 980 

Turkmenistan 3,7 4,8 0,307 0,41 66 67 4,300 

Uzbekistan 20,5 25,7 0,304 bilgi 

yok 

69 70 1,670 

 Kaynak: Dünya Bankası, 2006. 

Grafik 1’deki UNICEF verilerine göre, 2009’da Kazakistan'da genel sosyal 

korumaya yönelik hükümet harcamaları ve yatırımları bölgedeki diğer ülkelere ve 

6 Çocuk Hakların Koruma Komitesi, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, s.39, 

2019 https://www.gov.kz/memleket/entities/bala/documents/details/17155?lang=ru [erişim tarihi 

15.05.2021] 
7 World Bank documents, (Beyond Transition) s. 4, 2006 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/961331468016849996/pdf/396430Pls0Repl1r1Decembe

r2006optmzd.pdf [erişim tarihi 15.05.2021] 

https://www.gov.kz/memleket/entities/bala/documents/details/17155?lang=ru
https://documents1.worldbank.org/curated/en/961331468016849996/pdf/396430Pls0Repl1r1December2006optmzd.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/961331468016849996/pdf/396430Pls0Repl1r1December2006optmzd.pdf
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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ülkelerine göre daha düşük oranları 

göstermektedir.
8

Grafik 1: 2009 için kamu sosyal harcamaları 

Kaynak: UNICEF, 2011. 

Devlet tarafından uygulanan kısıtlayıcı idari prosedürlerin yanı sıra, sosyal 

yardım programların mevcudiyeti ve türleri konusunda toplumsal farkındalığın 

yetersiz olması, savunmasız ailelerin ve ayrı olarak çocukların sosyal koruma 

programlarına erişimini sınırlandırmaktadır.
9
 Buna ek olarak, idari başvuru

prosedürleri, çoğu zaman, yardıma muhtaç olan çocukların uygunluk kriterlerine 

denk gelmemeleri, sunulan kamu hizmetlerindeki eksiklik ve en savunmasız 

çocukları belirlemekte ülkenin hedef kitlelerin eksikliği gibi sebeplerden dolayı 

çocukların sosyal korumaya erişimi kısıtlı kalmaktadır. 

Çocuk haklarına yönelik bütçe harcamaları ulusal bütçe içinde ayrı olarak 

sunulmamaktadır. Eğitim ve sağlık gibi sektörel bütçe kalemleri içinde yer 

almaktadır. Kazakistan’da çocukların okula kayıt oranları, ölüm ve hastalık oranları, 

yoksulluk oranları, yasayla ihtilafa düşen çocuklar gibi alanlara ilişkin istatistiki 

8 UNICEF: Protecting vulnerable families in Central Asia: poverty, vulnerability and impact of the 

economic crisis, s.15, 2011. https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2011_5_rus.pdf [erişim 

tarihi 16.05.2021] 
9 UNICEF:A situation analysis of children in Kazakhstan, s. 52, 2019 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2011_5_rus.pdf
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veriler Milli Ekonomi Bakanlığı İstatistik Komitesi'nden temin edilebilir. Ancak, 

ülke, istatistikleri sağlamada veri toplama sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Ülkede, 

çocukların durumuna ilişkin, istatistiksel olarak sağlam ve uluslararası düzeyde 

karşılaştırılabilir veriler sağlayan küresel bir araçtan elde edilebilecek, kapsamlı, çok 

disiplinli ve ayrıştırılmış çok az veri bulunmaktadır.
10

Çok yönlü ve ayrıntılı veri toplama sorunları, çocuklara karşı işlenen suçlar ve 

çocukların ve ergenlerin intihar oranını göstermede ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 

Kazakistan hükümetine göre, 2018 senesinden itibaren ülkede çocuğa karşı cinsel 

suçlar oranındaki artış, suçların çoğalmasından değil, suç türlerinin Ceza 

Kanunu’nda çok yönlü sınıflandırılması nedeniyle yer alan bir eğilimdir.
11

 Esasen

UNICEF raporlarına göre Kazakistan, sadece bölgede değil, dünyada hem 

yetişkinlerin hem çocuk (18 yaş altı) intihar oranının en yüksek olduğu ülkeler 

arasında yer almaktadır.
12

 Özellikle 1981 ile 2008 seneleri arası dönemde, birçok

ülkenin intihar düzeyinde düşüş görülürken, Kazakistan’da intihar oranı 100.000 kişi 

başına 225'ten 256'ya yükselmiştir.
13

 Hükümetin çocuk ruh sağlığını geliştirmeye ve

intiharı önlemeye yönelik önlemleri, o yaş grubundaki intiharı yüzde 51 azalttı: 

intihar sayısı 2011'de 100.000 çocuğa 257'den 2018'de 178'e düştü.
14

 Aynı zamanda,

son 30 senede çocuk intiharında dünya düzeyinde ilk onlukta bulunarak, bunu 

önlemeye yönelik yapılan çalışmalara rağmen, ülke hala listede üst sıralarda 

bulunmaktadır. Kazakistan, 10-14 yaş arası erkek çocukların intiharı oranında 

dünyadaki en yüksek göstergelere sahiptir.
15

 UNICEF verilerine göre, intihar, Kazak

ergenler arasında dış nedenlerden kaynaklanan önde gelen ölüm sebeptir.
16

10 a.g.e., s. 17
11 Prichiny rosta prestupleniy v otnoshenii detey nazvali v Genprokurature RK Vse prava

zashchishcheny (Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcılığı çocuklara karşı işlenen suçlardaki artışın 

nedenlerini açıkladı) https://www.inform.kz/ru/prichiny-rosta-prestupleniy-v-otnoshenii-detey-

nazvali-v-genprokurature-rk_a3692094 [erişim tarihi 15.05.2021] 
12 UNICEF: child suicide in Kazakhstan special report, s, 3. 

https://www.unicef.org/kazakhstan/sites/unicef.org.kazakhstan/files/2018-07/00000850_en.pdf 

[erişim tarihi 15.05.2021] 
13 UNICEF: Assessment of suicide preventative activities in Kazakhstan 

https://www.unicef.org/kazakhstan/sites/unicef.org.kazakhstan/files/2018-06/suicide_en.pdf  [erişim 

tarihi 13.05.2021] 
14 2018 yılında Kazakistan Cumhuriyeti'nde çocukların durumu üzerine rapor, s 126, 2018. 
15 Kolves K., De Leo: Suicide rates in children aged 10–14 years worldwide: changes in the past 

two decades, s. 284, 2014. 
16 UNICEF:A situation analysis of children in Kazakhstan, s. 24, 2019 

https://www.inform.kz/ru/prichiny-rosta-prestupleniy-v-otnoshenii-detey-nazvali-v-genprokurature-rk_a3692094
https://www.inform.kz/ru/prichiny-rosta-prestupleniy-v-otnoshenii-detey-nazvali-v-genprokurature-rk_a3692094
https://www.unicef.org/kazakhstan/sites/unicef.org.kazakhstan/files/2018-07/00000850_en.pdf
https://www.unicef.org/kazakhstan/sites/unicef.org.kazakhstan/files/2018-06/suicide_en.pdf
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Şu anda Kazakistan'da çocuk intiharının yaygınlığına ilişkin sistematik veriler 

yetersiz ve çoğu zaman tutarsız veya çelişkilidir. Ayrıca, intihar yöntemleri ve intihar 

nedenleri de dahil olmak üzere çocuk intiharlarının doğasına ilişkin sistematik veriler 

neredeyse yok denecek kadar azdır. Ülke intihar istatistikleri, Başsavcılık Hukuk 

İstatistikleri ve Özel Hesaplar Komitesi çerçevesinde toplanmaktadır. Ancak, 

rakamlar sadece 2015'ten beri Komitenin veri tabanında mevcuttur ve önceki 

dönemler için yeterli veri yayımlanmamıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF 

gibi uluslararası kuruluşların ve araştırma enstitülerinin web sitelerinde 2015 yılına 

kadar Kazakistan'daki intihar istatistiklerini bulmak mümkündür.  

Haarr tarafından Kazakistan’daki çocukların intiharı üzerine yapılan 

araştırmaya göre, bu konuyla ilgili verilerin bölgesel ve ulusal düzeylerde toplanma, 

raporlanma ve kaydedilme biçiminde boşluklar ve tutarsızlıklar vardır. Sınıflandırma 

kategorileri ya belirsizdir ya da yoktur. Özellikle yaş ve cinsiyet, intihar verilerinde 

gösterilmemektedir.
17

 Bir diğer sorun ise, ülkedeki çocuk intiharı oranına rağmen,

intiharlarla ilgili veri toplama ve derlemeden sorumlu tek bir kuruluşun olmamasıdır.  

Çocuk haklarının normların yayılımı (difüzyonu) yaklaşımı perspektifinden 

araştırılması, genelde Avrupa veya Kuzey Atlantik odaklı çalışmalarla sınırldır. Orta 

Doğu, Afrika ve Asya'nın çoğu bölgeleri ya yalnızca küresel bir veri kümesinin 

parçası olarak kabul edilir veya  tamamen göz ardı edilmektedir. 

Böyle çalışmalardan bir tanesi Mbise tarafından Gana Cumhuriyeti üzerine 

yapılan araştırmadır. Mbise, normların yayılımı yaklaşımının öykünme ve zorlama 

mekanizmalarını, çoğu Afrika ülkesi gibi Gana tarafından da onaylanan Afrika 

Çocuk Hakları ve Refahı Şartı (BMÇHS’ye eşdeğer anlaşma) ile karşılaştırarak, 

Gana’da çocuk hakları kavramının sınırlı anlaşılıp uygulanışının sebeplerini bulmaya 

çalışmıştır. Mbisse’ye göre, Afrika ülkelerinin çocuk haklarını korumaya yönelik 

yasa ve uygulamalarındaki ana sorun, ülkelerin farklı uluslararası anlaşmaları 

onaylamasına rağmen, onların hepsini sadece sembolik bir adım olarak kabul 

etmeleridir
18

.

17 UNICEF: child suicide in Kazakhstan special report, s, 6. 
18 Mbise A.T. “The diffusion of the United Nations Convention on the Rights of the Child 

(UNCRC) more than the African Charter on the Rights and Welfare of the Child (ACRWC)  in 

Africa: The influence of  coercion and emulation. 2016, 1 –11,s. 2. 



7 

 

 Linde, küresel bağlamda çocuklara yönelik ölüm cezasını yasaklayan 

uluslararası hukuk konseptinin gelişiminde normların yayılımı yaklaşımının rolüne 

odaklanmaktadır. İlk olarak, XIX. yüzyılda Batı toplumunda gelişen çocuk ölüm 

cezasını yasaklamaya yönelik fikirlerin, adım adım bütün dünya ülkelerinin yasal 

mevzuatına yerleştiğini göstererek, 2005 senesinde dünyanın çoğu ülkesi tarafından 

çocuk haklarının bir parçası olarak doğal kabul edilen bir norma dönüştüğünü 

göstermiştir. Linde, “ilkeli aktivizm”, “zorlayıcı sosyalleşme” ve “küreselleşen 

çocukluk” mekanizmalarının çocuklara ölüm cezasının yasaklanmasında önemli rol 

oynadığını vurgulamaktadır. Örneğin, “zorlayıcı sosyalleşme” sürecini İngiliz ve 

Fransız kolonilerinde çocuk koruma yasalarının zorla kabul edilmesiyle açıklamıştır. 

“llkeli aktivizm ise” öncelikle ilkeli aktörlerin (çocuk hakları avukatları, STK’lar) 

devletleri çocuk ölümün yasaklayan yasayı kabul etmede talepte bulunurlar. Örneğin, 

ABD, çocuk savunucularının önderliğinde, özellikle çocuk adaleti alanında, 19. 

yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında çocuk koruma normlarının 

geliştirilmesi için bir laboratuvar haline gelmişti. “Küreselleşen çocukluk” 

bağlamında ise, çocuklarla ilgili yaş, gelişme, olgunluk ve yeterlilik açısından Batı 

normları, II. Dünya Savaşı'ndan sonra tüm devletlerde, ekonomilerde ve kültürlerde 

çocuklara uygulanan evrensel bir model haline gelmiştir. Bu model, otoritesini doğa 

bilimlerinden ve daha sonra sosyal bilimlerden ve uluslararası hukuktan almıştır.
19

 

Kazakistan çocuk haklarıyla alakali İngiliz dilindeki araştırmalar genelde sadece 

UNICEF’in senelik raporlarından ve transnasyonal STK-ların yayınlarından 

oluşmakatadır. 

Kazakistanlı araştırmacıların çalışmaları analiz edildiğinde, birkaç belirgin 

araştırma alanı ortaya çıkmaktadır. Kazakistan çocuk haklarına dair literatürün büyük 

çoğunluğu, yetim ve ebeveyn bakımından yoksun  çocukların haklarına, Çocuk 

Adalet Sistemi ve Çocuk Ombudsmanı gibi küresel sistemlerin ülkede uygulanma 

sorunlarına, Kazakistan yerel mevzuatındaki çocuk koruma yasalarının eksikleri gibi 

meselelere odaklanan araştırmaları kapsamaktadır.    

Ancak, ulusal çocuk haklarını koruma politikalarının ve mevzuatının  küresel 

normlardan nasıl ve hangi ölçüde etkilendiğini araştıran çalışmalar azdır. Ülkenin  

                                                           
19 Linde, R. The globalization of childhood:. European Journal of International Relations. 2014. S 

544– 568. 
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uluslararası çocuk hakları sözleşmelerine ve ek protokollere üye olmasına rağmen, 

ülkede çocuk haklarının yeterince gelişmemiş olmasının sebeplerini açıklamaya 

odaklanan araştırmalar daha çok sınırlıdır. 

Küresel çocuk koruma mekanizmalarından biri olan Çocuk Adaleti Sistemi’nin 

ilk gelişim tarihi ve Kazakistan mevzuatına yansıması Bogatyreva, Tytorina ve 

Abdukarimova tarafından araştırılmıştır. Araştırmaya göre, dünya devletlerinin 

ulusal çocuk adaleti modellerinde ve yargı yetkilerinde bazı tutarsızlıkların olmasına 

rağmen, sistemin ana  hedefleri ve temel fikirleri aynıdır ve bu da, devletlerin ulusal 

mevzuatına aynı şekilde yansımıştır. Araştırmanın sonucu olarak, Çocuk Adaleti 

Sistemi çerçevesinde Kazakistan’da geliştirilen yerel politikalar, yetkili kurumlar ve 

komisyonlar ele alınmıştır.
20

Benzer şekilde, Çocuk Adaleti Sistemi’nin Kazakistan mevzuatına göre 

uygulanmasındaki eksikler Fetkulov ve Tusupbekov tarafından araştırılmıştır. Bu 

bağlamda, araştırmacılar tarafından, yerel mahkemelerde, polis, savcılık, avukatlar, 

denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında geliştirilmesi gereken yenilikçi öneriler 

yapılmıştır. Örneğin, ülke, ergenlerin suç oranını azaltmaya yönelik önlemler ele 

almalı ve bunun için de mevzuatta da belirtildiği gibi, çocuk adaleti, bilgi ve 

deneyimlerin paylaşımı ve çocuk adaleti faaliyetlerinin geliştirilmesi adına 

tavsiyelerde bulunmak amacıyla sivil toplum kuruluşları, sosyal hizmet uzmanları, 

psikologlar, sosyal eğitimciler arasından konuyla ilgili uzmanların katılımı 

sağlanmalıdır.
21

Yetim çocukların özel mülk ile ilgili haklarına ilişkin sorunlar, özellikle, 

mülklerin yasadışı biçimde çocuklardan alınması veya mülkün olup olmadığına dair 

bilgilerin gizlenmesi gibi Kazakistan bağlamında geniş şekilde tartışılan ve reform 

gerektiren konulardan biridir. Ebeveyn bakımından yoksun kalan çocukların 

korunmasına dair güncel sorunları araştıran Ordabayeva, araştırmasında bu 

çocukların haklarının korunmasıyla ilgili ve özellikle onlara yerel mevzuata göre 

sağlanması gereken özel mülk haklarına ilişkin güncel konuları ele almaktadır. 

Makalede, çocuk haklarının korunmasında diğer devletlerdeki deneyimler ile 

20 Bogatyreva L.B., Tytorina . A.B, Abdukarimova Z. T. Yuvenal'naya yustitsiya: paradigma 

formirovaniya i evolyutsiya (Çocuk Adaleti: Oluşum Paradigması ve Evrimi), 2019. 
21 Fetkulov A.,Tusupbekova M. “Yuvenal'naya yustitsiya respubliki Kazakhstan: stanovleniye i 

razvitiye (Kazakistan Cumhuriyeti çocuk adaleti: oluşumu ve gelişimi), 2018. 
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Kazakistan deneyimlerini karşılaştırarak, bu temelde çocuk haklarının korunmasının 

durumunu iyileştirmek için olası yollar ve fırsatları araştırmıştır
22

. Araştırma,

BMÇHS maddelerine ve yerel mevzuata dayanarak yazılmıştır.  

BMÇHS maddelerinin Kazakistan yasal sistemindeki yansımasıyla ilgili 

çalışmalardan biri olan, başta Akimzhanova, Ilyassova, Nukusheva ve Rustembekova 

tarafından gerçekleştirilen araştırmada, Kazakistan Cumhuriyeti'nde çocuk haklarına 

ilişkin uluslararası standartların uygunluğu konusu ele alınmıştır. Araştırmada 

uluslararası çocuk hakları modelleriyle Kazakistan Cumhuriyetinin ulusal 

mevzuatının uygulama ve ulusal mevzuatın geliştirilmesine ilişkin öneriler üretme 

açısından teorik hükümleri ve kısıtları karşılaştırılmıştır. Akimzhanova vd., bir 

çocuğun mevzuatla düzenlenen mülkiyet hakı, haysiyet ve gizlilik hakkının yanı sıra 

teorik hükümler, istatistiksel veriler ve adli uygulama verilerini dikkatlice analiz 

etmiştir. Araştırmacılar, ayrıca yabancı ülkelerin çocuk bakımı, evlat edinme ve 

Çocuk Ombudsmanını yönetme konusundaki Batılı ülkelerin deneyimlerini örnek 

alarak, Kazakistan’ın da bu ülkelerden ilham alması gerektiğini belirtmiştir. Örneğin 

Polonya’nın Çocuk Hakları Ombudsmanının anayasal bir statüye sahip olduğu tek 

devlet olduğunu vurgulayarak, ülke Ombudsman’ının herhangi bir devlet 

otoritelerinden bağımsız olmasını tavsiye etmişlerdir. Avusturya'da ise, Çocuk 

Hakları Ombudsmanı Ofisinin Viyana'daki merkez ofisinin yanı sıra, her bölgede 

şubelerle temsil edildiğini ve bunun etkili bir yöntem olduğunu belirtmişlerdir. 

Araştırmaya dayalı olarak, çocuk haklarının korunması ve uygulanmasına ilişkin 

ulusal yasal mekanizmanın uluslararası yasal düzenlemelere uygun olarak 

geliştirilmesi için bazı sonuçlar çıkarılmıştır. Buna göre, öncelikle çocuğun yüksek 

yararına bağlılık ilkesi getirilerek ilke kavramının tanımı genişletilmeli; çocukları 

etkileyen diğer yasal düzenlemelere, programlara ve projelere de yansıtılmalı; 

dünyadaki deneyimlere dayanarak Çocuk Hakları Ombudsmanı'nı ona kamu statüsü 

veren klasik bir modele dönüştürmeli ve rapor vermede Kazakistan Cumhuriyeti 

Parlamentosu (Cumhurbaşkanı yerine) sorumlu kılınmalıdır.
23

22 Ordabayeva B.A. Aktual'nyye voprosy zashchity prav detey-sirot v respublike Kazakhstan 

(Kazakistan Cumhuriyeti'nde yetimlerin haklarının korunmasına ilişkin güncel konular), Kazak Milli 

Pedagoji Üniversitesi Bülteni. Almaty, 2014. 
23 Akimzhanova, M et al. 2018. Extending Legislation of the Republic of Kazakhstan by 

Anchoring International Child Rights. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 

https://articlekz.com/article/year/2014
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Bu tez çalışmasında araştırılan Kazakistan vaka çalışması sırasında, BMÇHS 

çerçevesinde uluslararası normların yayılım ve uygulanma mekanizmaları 

incelenerek, Kazakistan'ın bu Sözleşmeyi imzalama ve onaylamadaki çeşitli 

motivasyonlarını,  amaçlarını ve hedeflerini analiz etmeyi ve böylece,  gelişmekte 

olan ülkelerde normların yayılımı literatürüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

1989 BMÇHS’yi imzalayan ve onaylayan ülkeler ortak Sözleşme altında çocuk 

haklarını yerel mevzuatlarında korumaya yönelik birçok sorumluluk almaya kabul 

etmişlerdir. Ancak,  dünya ülkelerinin bu sorumlukları almasına rağmen, dünyanın 

çoğu ülkesinde çocuk hakları konusunda ulusal bilincin henüz yeterince gelişmemiş 

olduğu ve Sözleşme Maddelerinin yerel mevzuatlara yetersiz derecede aktarıldığı 

bellidir. Yerel mevzuatlarda maddelerin yerel yasalara aktarılmasına rağmen, pratikte 

etkili halde uygulanmadığı da söz konusudur.  

Dolayısıyla, Kazakistan vakası örneğinde, bu çalışma şu soruları sormaktadır: 

Hükümetler kendilerini neden uluslararası kurallara bağlıyorlar ve taahhütlerine ne 

derece ve hangi koşullarda uyuyorlar? Her bağımsız ülke için geçerli egemenlik 

bağlamında, uluslararası normların, yerel yasal uygulamalarını ve sosyal davranış 

kurallarını etkileyip etkilemeyeceği, etkiliyorsa bunu hangi koşullarda yaptığı 

araştırmaya değerdir. Bu bağlamda, nicel değişiklikler, BMÇHS’ye uygun olarak 

kabul edilen yeni yasal eylemlerinin sayısıyla ifade edilirken, niteliksel değişiklikler, 

Kazakistan’ın bu yasal eylemler içeriğinin BMÇHS Maddelerine ne ölçüde uyumlu 

hale getirildiğiyle ilgilidir.  

Bu çalışmada, Kazakistan Cumhuriyetinin BMÇHS’ye uyumu vakası, 

normların yayılımı yaklaşımının beş mekanizması altında (zorlayıcı etki, rekabet, 

öğrenme, öykünme ve dönüştürücü etki ) tartışılmaktadır.   

Çalışmanın ilk bölümü çocuk hakların koruma konseptinin küresel gelişimini 

gözden geçirerek, Sözleşme’nin ana ilkelerin ve hedeflerin değerlendirir. Buna ek 

olarak, ilk bölümde, BMÇHS belirtilen ana ilkelerinin ve hedeflerinin farklı ülkelerin 

yerel mevzuatında ne derecede uygulandığına odaklanır.  Bu inceleme sırasında hem 

gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler beraber değerlendirimektedir. İkinci bölüm, 

normların yayılımı yaklaşımına genel bakış, teorinin mekanizmalarına, teoriye 

yönelik farklı tutumları bilgilerin içermektedir.  
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Kazakistan vaka araştırması üçüncü bölümde yer almaktadır. Bu bölüm, vaka 

ülkenin ve uluslararası örgütlerin resmi belgelerine dayanarak, normların beş yayılım 

mekanizmaların uygulama analizlerin içerir. Buna ek olarak, normların yayılımı 

süreçinde direnç gösteren faktörler örneği olarak, son iki sene ülke gündeminde olan 

“aile içi şiddetle mücadele” yasa tasarısı üzerine kamuoyuna yönelik bilgiler 

tartışılır. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

LİTERATÜR İNCELEMESİ VE GENEL BAĞLAM:  ÇOCUK 

HAKLARININ KÜRESEL GELİŞİMİ 

1.1. Çocuk Haklarını Koruma Mekanizmalarının Tarihi Gelişimi 

Çocukların hakları evrensel bir değeri temsil eder çünkü herhangi bir toplumun 

ve tüm insanlığın geleceği, genç neslin ruhsal ve fiziksel gelişim düzeyine, bireyin ve 

toplumun yaşamındaki insan haklarının rolünün ve öneminin anlaşılmasına ve kendi 

kaderinin ve eylemlerinin sorumluluğuna büyük ölçüde bağlıdır.  

Çocuk haklarının sağlanması, doğrudan uluslararası ve ulusal düzeylerde 

bilinçli, hedefe yönelik devlet politikaları ve sivil toplum kuruluşları yardımıyla, 

çocukluğun içkin değerinin koşulsuz tanınmasına ve belirli ilgi ve ihtiyaçların 

varlığından ilerleyen faaliyetlerine bağlı olarak çocuk yaşamı ve gelişimi için gerekli 

sosyo-ekonomik ve yasal koşulları yaratmaktadır.  

Çocuk haklarının korunması için uluslararası yasal mekanizmanın doğuşundan 

bahsedilirse, bunun ancak 1945'te BM'in kurulmasından sonra, halihazırda mevcut 

olan yasal maddelerin uluslararası yasa halinde biraraya getirilmesi ve uluslararası 

ilişkiler alanında bir dizi yeni uluslararası yasanın kabul edilmesi ile gerçekleştiğini 

belirtmek gerekir.
24

1945 yılına kadar, çocuk haklarının korunması, çoğunlukla iş ilişkileri alanında 

oldukça parçalı bir şekilde gerçekleştirildi. Örneğin, 1919'da, Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO), endüstride Asgari Yaş Sözleşmesi, 1920'de denizde Asgari Yaş 

24 Magdenko, A., Agadzhanov A. Mezhdunarodny mekhanizm zashchity prav detey: genezis i 

sovremennoye sostoyaniye. Güney Ural Devlet Üniversitesi Bülteni. 2019, 19(4), s.70 
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Sözleşmesi, 1921'de tarımda Asgari Yaş Sözleşmesi gibi sözleşmeleri kabul etti.
25

Bu dönemde, dolaylı olarak çocuğun haklarını etkileyen bazı uluslararası girişimler 

de vardı. 30 Eylül 1921 tarihli Kadın ve Çocuk Ticareti ile Mücadeleye dair 

Uluslararası Sözleşme bu bağlamda örnek olarak olarak kabul edilebilir. 

Sözleşme kapsamında ilgili denetim organı olan BMÇHK kurulmuştur. 

Komite, dört yıllığına seçilen on uzmandan oluşur. Bu organ, devletlerden Sözleşme 

hükümlerinin uygulanmasına ilişkin bilgi talep eder. Ayrıca, farklı ülkelerdeki 

çocukların durumuna ilişkin bilgileri inceler ve uygun tavsiyeler geliştirir. Her iki 

yılda bir, Komite, Genel Kurul'a önerilerini içeren bir rapor sunar. Komite, BM özel 

kurumları ve özellikle Çocuk Vakfı UNICEF, UNESCO, ECOSOS, devlet ve kamu 

kuruluşları ile yakın işbirliği gerçekleştirmektedir.
26

Çocuk haklarının korunmasına yönelik dünyanın ilk örgütü 1919'da kuruldu ve 

1924'te Milletler Cemiyeti Çocuk Hakları Cenevre Bildirgesi kabul edildi. BM'nin 

çocukların menfaatlerini yansıtan ilk uluslararası Yasası, BM Genel Kurulu 

tarafından 10 Aralık 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'dir. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, anneler ve çocuklar için özel bakım ve yardım 

sağlar. Bu belge, "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 25. Maddesinde 

vurgulandığı gibi, evlilik yoluyla veya evlilik dışı doğmuş olsun olmasın, çocukların 

eşitliği evrensel ilkesini" ilan etmektedir.
27

 Dolayısıyla bu maddeye göre, "evlilik içi

ve dışı doğan tüm çocuklar aynı sosyal korumadan yararlanmalıdır." 

Çocuk haklarıyla doğrudan ilgili diğer bir temel BM yasası, 1959 yılında Genel 

Kurul tarafından kabul edilen ve çocuk haklarından tam olarak yararlanılmasından 

sorumlu olan herkesin eylemlerine rehberlik eden on ilkeyi oluşturan Çocuk Hakları 

Bildirgesidir. Çocuk Hakları Bildirgesi'nin amacı, çocuklara mutlu bir çocukluk 

yaşatmak ve burada sağlanan hak ve özgürlüklerden kendi yararına ve toplum 

yararına olmasını sağlamaktır
28

. Ayrıca, Çocuk Hakları Bildirgesi, birey olarak

ebeveynleri, erkekleri ve kadınları; gönüllü bir kuruluş olarak ise, yerel makamları ve 

25 a.g.e., s. 72
26 a.g.e., s. 73
27 BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1924) https://www.un.org/en/about-us/universal-

declaration-of-human-rights [erişim tarihı 25.02.2021] 
28 BM Çocuk Hakları Bildirgesi (1959) 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/1DeclarationoftheRightsofth

eChild(1959).aspx [erişim tarihı 25.02.2021] 

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/1DeclarationoftheRightsoftheChild(1959).aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/1DeclarationoftheRightsoftheChild(1959).aspx
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ulusal hükümetleri, bu uluslararası belgenin öngördüğü on ilkeye göre aşamalı olarak 

kabul edilen yasal ve diğer önlemler yoluyla bu hakları tanımaya ve bunlara uymaya 

teşvik eder.
29

Çocukların hak ve özgürlüklerine sonraki yıllarda da sürekli önem verilmiştir. 

1960'lı yıllarda, ortak yasal sorunların yanı sıra çocuk haklarını koruma konusunu ele 

alan bir dizi uluslararası anlaşma kabul edildi. Bu nedenle, Sivil ve Siyasi Haklar 

Uluslararası Sözleşmesinin 24. Maddesinde, “her çocuğun ırk, renk, cinsiyet, dil, din, 

ulusal veya toplumsal köken, mülkiyet, doğum gibi bir ayrıma tabi tutulmaksızın 

ailesi, içinde yasadışı toplum ve devlet tarafından, bir çocuk olarak statüsünün 

gerektirdiği koruma tedbirlerine hakkı vardır” diye belirtmektedir
30

. Ayrıca 24.

Maddenin 2 ve 3 bölümlerinde, her çocuğun doğumundan hemen sonra kayıt altına 

alınması kabul edilmiş, çocuğa isim verilmesiyle beraber, her çocuğun vatandaşlık 

edinme hakkına sahip olduğu vurgulanmıştır.
31

Çocuk Hakları belgeleri arasında BMÇHS’nin yeri ve önemi ayrıdır. 20 Kasım 

1989'da BM Genel Kurulu oybirliğiyle BMÇHS’nin kabul edilmesine karar 

vermiştir. Sözleşme, yirmi devlet tarafından onaylandıktan sonra 2 Eylül 1990'da 

yürürlüğe girmiştir. 1993 yılında Viyana İnsan Hakları Konferansı'nda, Sözleşmenin 

1995 yılına kadar tüm devletler için evrensel hale gelmesine karar verilmiştir. 

Sözleşme, çocuklarla ilgili yeni etik ilkeler ve uluslararası davranış normları 

tanımlamıştır. BMÇHS, çocuğun temel haklarıyla beraber eğitim, kişisel gelişim ve 

kültürel eğlence gibi çeşitli haklarını kapsayarak, üye devletlerin bu hakların 

gerçekleştirilmesini tam ve aşamalı olarak sağlaması amacıyla almaları gereken 

önlemleri de belirtir ve böylece devletlerin yükümlülüklerini açıklığa kavuşturur. 

BMÇHS, çocuk haklarının uluslararası hukuk düzeyinde değerlendirildiği ilk ve en 

önemli uluslararası yasal belgedir.  

Sözleşme 3 bölümden oluşmaktadır. Sözleşmenin ilk kısmı, 1-40 Maddeleri 

çocuk haklarını ve bunların en yüksek yararlarını yansıtır. Sözleşmenin ikinci kısmı, 

41-45 Maddeleri, Sözleşmenin temel hükümlerini ve Sözleşmeye taraf olan üye

devletlerin performanslarını denetleme mekanizmalarını bilgilendirmenin yollarını 

29 a.g.e.
30BM Sivil ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi, 24. Madde.

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [erişim tarihı 25.02.2021] 
31 a.g.e.

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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belirtmektedir. Sözleşmenin üçüncü kısmı, 46-54 Maddeleri, devletlerin sözleşme 

hükümlerine uyma usul ve hukuki sorunlarının çözümünü göstermektedir.
32

Birçok uluslararası BM Sözleşmelerinden farklı olarak,  BMÇHS, tüm 

devletler tarafından imzalanmaya açıktır, bu nedenle, örnek olarak, BM üyesi 

olmayan Vatikan bu sözleşmeye taraftır. 1996 yılında kongre metninin BM Genel 

Kurulu tarafından kabul edildiği gün olan 20 Kasım'da her yıl aynı günün Çocuk 

Hakları Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir.
33

BMÇHK 1991 yılında kurulmuştur. Komite, Kongre tarafından belirlenen 

yükümlülüklerin yerine getirilmesinde katılımcı devletlerin ulaştığı hedeflerin 

ilerlemesini sağlar ve denetler. Komite, her iki yılda bir, faaliyetleri hakkında BM 

Genel Kurulu'na bir rapor sunar. Günümüzde Komite, senede üç oturum 

gerçekleştirmektedir.
34

Sözleşmenin 44. Maddesi uyarınca, üye devletler, sözleşmede tanınan hakları 

korumak adına aldıkları tedbirler ve bu sorumlulukları kendi topraklarında 

uygulamak ve de erişilmek istenen hedefler hakkında Komite'ye düzenli raporlar 

sunmayı taahhüt ederler. İlk raporlar, Sözleşmenin kendi topraklarında yürürlüğe 

girmesinden itibaren iki yıl içinde ve daha sonra her beş yılda bir üye devletler 

tarafından sunulmalıdır
35

. Raporların ön incelemesi ve tartışmaların hazırlanması

için, Komitenin çalışma grubu her oturumdan önce toplanır. Taraf devletlerle 

raporlarla ilgili görüşmeler spesifik ve belirli bir konuya odaklı olup, konuyla ilgili 

ilerleme ve gelişmelere dair tartışmaları içerir.
36

Komite’ye rapor sunma prosedürü, genelde Üye Devletlerin uluslararası 

topluma hesap verebilirliği olarak algılanmasına rağmen, bu mekanizm aynı 

zamanda çocuk haklarının korunmasında üye devletleri destekleme araçıdır. Raporda 

devlet tarafından sağlanan bilgilere dayanarak, Komite sadece devlete tavsiyelerde 

32 BMÇHS https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-

s%C3%B6zle%C5%9Fme [erişim tarihı 25.02.2021] 
33 Mezhdunarodnoye i natsionalnoye Zakonodatelstvo RK po zashchite prav detey. 1. Nur-Sultan: 

Yevrazysky natsionalny universitet imeni L.N. Gumileva., s.1-3 
34 BMÇHK Hakkında https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crc/pages/crcintro.aspx   [erişim tarihı 

25.02.2021] 
35 BMÇHK https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-

s%C3%B6zle%C5%9Fme [erişim tarihı 25.02.2021] 
36 Pishkova O, Radevich A, ed. Konventsiya o pravakh rebenka: Ob etom nuzhno znat kazhdomu. 

1. Izhevsk: IGOO «Tsentr sotsialnykh i obrazovatelnykh initsiativ», 2006., s.11

https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-s%C3%B6zle%C5%9Fme
https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-s%C3%B6zle%C5%9Fme
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crc/pages/crcintro.aspx
https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-s%C3%B6zle%C5%9Fme
https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-s%C3%B6zle%C5%9Fme
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bulunmakla kalmaz, aynı zamanda diğer BM kuruluşlarının yardımı da dahil olmak 

üzere mevcut sorunlara çözüm bulmada yardımcı olabilir, özellikle de üye devletleri 

destekleme aracıdır.
37

Çocuk Hakları Sözleşmesinin herhangi bir devletin topraklarında yürürlüğe 

girebilmesi için, devletin parlamentosu aracılığıyla Sözleşmeyi tartışmasız bir şekilde 

onaylaması gerektiği bellidir. Bugüne kadar, ABD hariç, 195 devlet bu belgeyi 

çoktan onaylamıştır. BM, dünya çapında çocuk haklarının uygulanıp 

uygulanmadığına dair mekanizmaları kontrol eder. BMÇHS'ni onaylayan tüm 

devletler, her beş yılda bir BM’ye kendi ülkelerindeki çocukların durumu hakkında 

bir rapor sunmalı ve bu raporu BMÇHK ile tartışmalıdır.
38

 Kasım 1989'da BM

tarafından kabul edildiğinden bu yana, BMÇHS'yi bir ülke hariç 196 ülke onayladı.
39

Sözleşme, BM üyesi olmayan Vatikan ve Filistin devleti tarafından da onaylanmıştır.  

Grafik 2’de gösterildiği gibi onaylamanın ilk aşaması 1990-1995 seneleri arasında  

gerçekleşmiştir. Sonuç olarak Sözleşmeyi bu seneler içinde neredeyse bütün dünya 

ülkeleri onaylamıştır. 1997’den sonraki senelerde de kalan 12 ülke Sözleşme’yi 

onaylamıştır. Bunlar içinde uluslararası toplum tarafından çok konuşulan Güney 

Sudan ve Somali’yle birlikte liste 2015 yılında tamamlanmıştır. Onaylamayan yalnız 

ABD kalmıştır. 

Grafik 2: BMÇHS’nin dünya ülkeri tarafından uygulama dinamiği 

      Kaynak: UN Treaty Collection, 2021 

37 Kravchuk, N. Obespecheniye prava rebenka na zhizn i vospitaniye v semye v svete 

rekomendatsy Komiteta OON po pravam rebenka. Grazhdanin i pravo. 2009, 16-24., s.2 
38 a.g.e., s.3
39 Save the children https://www.savethechildren.org.uk/what-we-do/childrens-rights/united-

nations-convention-of-the-rights-of-the-

child#:~:text=Since%20it%20was%20adopted%20by,one%20country%20still%20to%20ratify.[erişim 

tarihi 25.02.2021 ]  
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BMÇHS'nin temeli dört özel ilkeye dayanmaktadır: 

 3. Maddenin 1. fıkrasında belirtilen ve çeşitli bağlamlarda doğrulanan

çocuğun yararlarını en iyi şekilde sağlama ilkesi;

 Sözleşmenin 2. Maddesinde yer alan ayrımcılık yapmama ilkesi;

 Sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan çocuğun yaşam, hayatta kalma ve

sağlıklı gelişim hakkının sağlanması ilkesi;

 Sözleşmenin 12. Maddesinde yer alan çocuğun duyulma hakkını güvence

altına alma ilkesi.
40

Sözleşme, uluslararası hukukun bir konusu olarak devletlerin bağımsız 

uluslararası yasal yükümlülüklerini belirler: 

 uluslararası insani hukuk normlarına saygı duymak;

 uluslararası anlaşmalar imzalamak;

 uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve geliştirmek;

 bilgi paylaşımı vb.

Ayrıca, Sözleşme, birkaç maddede uluslararası işbirliği konularını ele 

almaktadır. Sözleşme sayesinde, uluslararası hukukta tamamen yeni insan hakları 

ortaya çıkmıştır: gelişim ve hayatta kalma hakkı, cinsel ve ekonomik nitelikteki 

istismar ve sömürü mağdurlarının fiziksel ve psikolojik iyileşmesi ve sosyal açıdan 

yeniden bütünleşme hakkı, bireyselliğin korunması ve savaşlara katılmama hakkı 

vb.
41

BMÇHS’nin temel anlamı, çocukların nesne olarak değil, yasal ilişkilerin 

özneleri, bağımsız hareket eden vatandaşlar olarak kabul edilmesidir. Sözleşmenin 

temel ilkesi olarak, 3. Maddede yer alan çocuklara yönelik tüm eylemlerde çocuğun 

temel yararlarının zorunlu olarak dikkate alınması ve devletin «çocuk» politikası için 

de genel sorumluluğunu adlandırmak yerinde olacaktır.  

Temel ilkeler olarak, her iki ebeveynin de çocuğun yetiştirilmesi ve gelişimi 

için ortak ve eşit sorumluluk ilkesini (Madde 18) ve her çocuğun fiziksel, zihinsel, 

40 Kabanov, V. K tridtsatiletiyu sozdaniya Konventsii o pravakh rebenka: istoriya i novye zadachi. 

Social sciences and childhood. 2020, 1(1), s.93-94 
41 Alekseyeva, Oksana. Konventsiya OON o pravakh rebenka, kak osnovnoy mezhdunarodny 

standart mezhdunarodno-pravovoy zashchity prav detey. «Colloquium-journal». 2020, 4(56), s.3 
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ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimi için gerekli olan yaşam standardı hakkının tanıması 

ilkesini hatırlatmakta fayda vardır
42

.

1.2 ABD’de BMÇHS’nin Uygulanması 

1932 yılına gelindiğinde, ABD'nin yedi eyaletinde, değişiklikler dahil olmak 

üzere her iki ebeveyn için de çocuk bakımı görevini üstlenen 1922 Tekdüze Gayri 

Meşruiyet Yasası onaylandı
43

. ABD, BMÇHS’nin oluşturulmasına doğrudan

katılmasına ve Sözleşmeyi 16 Şubat 1995'te imzalamasına rağmen, hala onaylamadı.  

Amerikan milletvekillerine göre, Sözleşme “Birleşik Devletler tarihinde 

ebeveyn haklarına en tehlikeli tehdit olarak” aile hayatına sınırsız hükümet 

müdahalesi imkanı sağlayan radikal ve tehlikeli bir belge, “ebeveyn gücünü yok 

etmek için sınırsız bir program”, “sapkın görüşlere sahip insanların elindeki silah” 

olarak kabul edilmektedir.
44

1994 senesinde yayınladığı araştırmada, Nauck, Sözleşme’nin ebeveyn 

otoritesinin zayıflamasının sebebi olabileceğini vurgulamıştır
45

. İlk olarak, Sözleşme

çerçevesinde devletin aile meselelerine karışması nedeniyle, ebeveynler, çocuklarının 

sorumlu ve ahlaklı yetişmesini sağlama konusunda daha isteksiz olacaktır. İkincisi 

ise, Sözleşme şartları, ergenlerin kendi ebeveynlerinin rehberliğini ciddiye 

almamalarına yol açabilir. Nauck’e göre, bir ebeveyn,  kendi çocuğunun ne zaman 

yeni hakları ve ilgili sorumlulukları üstlenmeye hazır olduğunu belirlemek için 

devletten veya hatta çocuk için atanan bir temsilciden çok daha iyi bir konumdadır. 

Nauck’a göre, BMÇHS’nin açık bir şekilde onaylanmasına izin verilmesi, 

ebeveynlerin ve ailelerin haklarını tanıyan önemli güvenceler, bu kurumların bu 

ülkenin çocuklarının ağır zararına olacak şekilde zayıflatılmasına eşdeğer olacaktır
46

.

Günümüzdeki bazı Amerikalı akademisyenlere göre ise, ABD, BMÇHS'yi 

onaylayarak, “dünya genelinde çocuk haklarının birincil olması gerektiğine dair 

42 a.g.e., s.3
43 The Uniform Illegitimacy Act and the Present Status of Illegitimate Children Source: Columbia

Law Review. 1924. Columbia Law Review Association, Inc.  Cilt. 24, No. 8. s. 909-915.  
44  Karen Attiah. Why won’t the U.S. ratify the U.N.’s child rights treaty? 

https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2014/11/21/why-wont-the-u-s-ratify-the-u-

n-s-child-rights-treaty/ [erişim tarihi 03.02.2021] 
45 Nauck B.J. Implications of the United States Ratification of the UNCRC: Civil Rights, the 

Constitution and the Family. 1994. Cleveland State University. s.688.  
46 a.g.e., Sonuç. s.703

https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2014/11/21/why-wont-the-u-s-ratify-the-u-n-s-child-rights-treaty/
https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2014/11/21/why-wont-the-u-s-ratify-the-u-n-s-child-rights-treaty/
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güçlü bir mesaj gönderebilirdi”. Ayrıca, “ABD henüz bu taahhüdü vermediği halde 

diğer ülkelerde çocuk haklarının korunmasını nasıl teşvik edebilir?" gibi sorular 

gündeme gelmekte ve tartışılmaktadır.
47

Son senelerde yapılan sosyolojik araştırmalara göre ABD halkının BMÇHS'yi 

onaylama konusundaki endişelerinin özünde bazı ebeveynlerin ve dini grupların, 

sözleşmenin onaylanması halinde ebeveyn haklarının ihlal edilmesine neden olacağı 

gerekçesi yer almaktadır.
48

 Bazı ABD vatandaşları Sözleşmenin Amerika

topraklarının yasası olduğu varsayılan Anayasa'nın yerini alacağından, BM’in 

ABD’de yasaları uygulayacağından endişe duyuyorlar. Bazı vatandaşlara göre, çocuk 

haklarının üstün konuma gelmesi yetişkinlerinin haklarını tehdit edebilir
49

. Şu ana

kadar, ABD yönetimlerinin Sözleşme karşısındaki tutumu değişmemiştir. 

1.3 Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkelerinin Mevzuatında  BMÇHS’nin 

Uygulanması 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB) Sözleşmeyi 26 Ocak 1990'da 

imzaladı, ardından 13 Haziran 1990'da Sözleşme SSCB Yüksek Sovyeti tarafından 

onaylandı. Sözleşme 15 Eylül 1990'da yürürlüğe girdi.  

Rusya'da devrim sonrası 18 Aralık 1917 tarihli "Medeni evlilik, çocuklar ve 

medeni statü fiillerinin defterlerinin tutulması” hakkındaki kararname, çocukların 

eşitliğini ilan etmiş, daha sonra Evlilik, Aile ve 1926 Vesayet (Madde 25) ile bu 

durum ayrıca tescillenmiştir. Çeyrek yüzyıl sonra, SSCB'de gayrimeşru çocuklar, 

evlilikte doğan çocuklara göre eşit olmayan bir konuma yerleştirildi ve uzun bir süre 

ayrımcılığa maruz kaldı: 8 Temmuz 1944'ten 30 Eylül 1968'e, babalık ilişkileri adli 

bir şekilde belirlenmemişti.
50

Sovyetler sonrası Rusya'da Çocuk Hakları Komiserlik kurumunun 

oluşturulması Çocuk Hakları Koruma Dairesi, Rusya Federasyonu Çalışma Bakanlığı 

47 McCloskey, R. (2015, February 12). U.S. will soon stand alone in failing to ratify rights for 

children with the United Nations. Retrieved from 

https://www.socialworkhelper.com/2015/02/12/rights-of-the-child/ [erişim tarihi 04.02.2021] 
48 Children’s Rights: Why the United States Should Ratify the United Nations Convention on the 

Rights of the Child. Yayınlanmamış tez çalışması. Alexandra Gardiner Bank Street College of 

Education. S. 17, s. 1-55 
49 a.g.e.
50 Shelyutto, M. Konventsiya OON o pravakh rebenka i konstitutsionny uroven zashchity prav

detey. Zhurnal zarubezhnogo zakonodatelstva i sravnitelnogo pravovedeniya. 2016, (2), 30-36., s.32 

https://www.socialworkhelper.com/2015/02/12/rights-of-the-child/
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(Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım 

Fonu'nun (UNICEF) pilot projesi çerçevesinde 1998 yılında başlatılmıştır.  

Bağımsız Sosyal Politika Enstitüsü ve UNICEF tarafından hazırlanan rapora 

göre, Rusya Federasyonu'nda çocuk haklarının etkili bir şekilde korunmasını 

engelleyen bazı sorunlar bulunmaktadır. Çocuk hakları konusunda bilgilendirme 

sistemi yeterince geliştirilmemiştir; çocukların yasal olarak yetiştirilmesine ilişkin 

birleşik bir ortak devlet bilinci yoktur. Medya çocukların kendi haklarına dair bilgi 

edinmelerini desteklemezken, bilgi verme sorumluluğu genelde öğretmenlerdedir
51

.

Ancak, öğretmenlerin yüksek yaş ortalaması, toplumun bugünkü gelişimiyle ilgili 

görüşlerini değiştirme ve yeni mesleki beceriler öğrenme konularındaki isteksizliği 

gibi faktörler, çocukların Sözleşme standartlarına uygun bir ortamda büyüme şansını 

olumsuz etkilemektedir
52

.

Yetişkinlerin çocuklara yönelik sorumluluğunu kapsayan aktivitelere 

katılımları sınırlıdır. Hem kendine güven eksikliğinden kaynaklanan katılma 

konusunda isteksizlikleri hem kısıtlı alanlarda katılım göstermeleri sorun 

yaratmaktadır. Şimdiye kadar bu aktiviteler çoğunlukla kültürel, alan temizliği gibi 

faaliyetleri kapsar, daha az sıklıkla gönüllü çalışmalar görülür. Bazı çocuk grupları 

daha büyük ölçüde katılımdan dışlanır: bunlar genelde küçük ve orta yaşlı çocuklar, 

fiziksel ve maddi yetenekleri sınırlı olan çocuklardır
53

.

Rus toplumundaki bir diğer sorun da çok sayıda yetimin olması ve onların 

haklarının korunmasında devlet tarafından uygulaması gereken politikalarda ve 

yasalardaki eksiklerdir. Rachek’e göre, Rusya'da çocuk haklarını koruma 

mekanizmasının yeterli seviyede çalışmamasının iki nedeni vardır
54

. Birincisi, çeşitli

hukuk dallarında (anayasal, medeni, aile, idari, cezai vb.) çocuk haklarının 

düzenlenmesi ile ilgili neresinden bakılırsa bakılsın, çok çeşitli normatif 

51Bağımsız Sosyal Politika Enstitüsü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun 

(UNICEF) ortak raporu. Rusya Federasyonu'ndaki Çocukların Durumunun Analizi: Eşit Fırsatlar 

Topluluğuna Doğru // UNICEF. 2011. 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/zswq512tsm/direct/120052552.pdf. S 8. [erişim 

tarihi 10.02.2021] 
52 a.g.e., s. 9
53 a.g.e., s. 10
54 Rachek, I. Mekhanizm zashchity prav rebenka na mezhdunarodnom, evropeyskom i rossyskom

urovnyakh(Uluslararası, Avrupa ve Rusya düzeylerinde çocuk hakların koruma mekanizmaları). 

Tomsk Devlet Üniversitesi Gazetesi. 2013, (373), 119–122., s.119-121 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/zswq512tsm/direct/120052552.pdf
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düzenlemeler vardır, ancak aynı zamanda, sektörler arası ve disiplinler arası iletişim 

zayıftır. Bu durum, yasal düzenlemenin gelişmesini, boşlukların doldurulmasını ve 

çatışmaların üstesinden gelinmesini engeller. İkinci neden, devlet kurumları 

arasındaki etkileşim eksikliğidir. Rachek’e göre bu sorunlar, nüfusun sosyal koruma 

yönetim otoriteleri, eğitim yönetim otoriteleri, vesayet otoriteleri, gençlik işleri 

otoriteleri, sağlık otoriteleri, istihdam hizmeti otoriteleri ve içişleri otoriteleri 

tarafından birlikte çözülmelidir. Rusya'da, çocuğun anayasal hak ve özgürlüklerinin 

uygulanmasına yönelik mekanizmayı ortaya çıkaran tek bir normatif yasal 

düzenleme yoktur.
55

Ayrıca, Rusya'da çocuk evlat etme alanında zorluklar vardır. Günümüze kadar 

bu durum devam etmektedir. BMÇHS, bir çocuğu kimin evlat edinebileceği 

sorusuna, 21. Maddenin 2 paragrafında şöyle demektedir:  

“Çocuğun kendi ülkesinde elverişli biçimde bakılması 

mümkün olmadığı veya evlât edinecek veya yanına 

yerleştirilecek aile bulunmadığı taktirde, ülkelerarası evlât 

edinmenin çocuk bakımından uygun bir çözüm olduğunu 

kabul ederler”.
56

Bocharov ve Rogovaya’ya göre, günümüzde Rus çocuklarının uluslararası 

evlat edinilme sorunu, yabancılar tarafından evlat edinilen Rus çocuk sayısının 

giderek azaldığı gerçeğinden dolayı oldukça önemlidir
57

. 1 Ocak 2013 tarihinden

itibaren ABD vatandaşları, Rusya Federasyonu ile ABD arasındaki ilişkilerin 

şiddetlenmesi zemininde 2012 sonunda kabul edilen yankı uyandıran "Dima 

Yakovlev yasası" kapsamında Rus çocukları evlat edinememektedir. Yasa, adını 

Amerikan vatandaşları tarafından evlat edinilen ve kapalı bir arabada sıcakta 

bırakıldıktan sonra ölen iki yaşındaki Dmitry Yakovlev'den almaktadır.  

Bu sırada, Rusya'da çocuk haklarının güvence altına alınmasındaki en önemli 

sorunlardan biri, ebeveynleri tarafından yoksun bırakılan ve yabancılar tarafından 

evlat edinilen çocuklara yönelik devlet tarafından gerçekleştirilmesi gereken kontrol 

55 a.g.e.,s 120
56 BM Çocuk haklarına dair Sözleşmesi https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-

haklar%C4%B1na-dair-s%C3%B6zle%C5%9Fme [erişim tarihi 01.03.2021] 
57 Bocharov, V. a A. Rogovaya. Aktualnye problemy organizatsii mezhdunarodnogo usynovleniya 

v Rossii. «Nauchno-praktichesky elektronny zhurnal Alleya Nauki». 2020, 12(51), 1-7., s.2-4 

https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-s%C3%B6zle%C5%9Fme
https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-s%C3%B6zle%C5%9Fme
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eksikliğidir. Son bilgilere göre, Rusya’da evlat edinme konusunda artık yabancı 

ailelerin Rus ailelerine tercih edildiği sonucuna varılabilir.
58

 

Belarus Cumhuriyeti, 1990 yılında BMÇHS’yi onaylayan ilk ülkelerden 

biriydi. BMÇHK, Sözleşmenin Belarus'ta uygulanmasını engelleyen faktörleri ve 

zorlukları belirledi. Sovyet sonrası geçiş döneminin ekonomik zorlukları, özellikle 

çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta ve kırsal alanlarda yaşayan ailelerin 

refahını etkileyen yoksulluğun artmasına yol açmaktadır; Çernobil nükleer 

santralindeki kazaların etkileri, ülkenin genel nüfusu ve çocukların sağlığı ve 

gelişimi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmaya devam etmektedir. 

Komite, çocuk haklarının daha etkili bir şekilde korunmasına katkıda 

bulunacak olan temel sorunları vurgulayarak en temel olanları belirtmiştir: 

- Belarus mevzuatı, Sözleşme'de yer alan yaklaşımları çocuk hakları açısından 

tam olarak yansıtmamaktadır; 

- Sözleşmenin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi düzenli olarak izleme ve 

değerlendirme yetkisine sahip ulusal bir otorite yoktur.
59

 

27 Şubat 1991'de Ukrayna, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni onaylayan ilk BM üye 

devletlerinden biri oldu. Sözleşme 27 Eylül 1991'de yürürlüğe girdi. BMÇHS, 

Ukrayna uluslararası antlaşmalar sistemi, Ukrayna Anayasası normları hep birlikte, 

çocuk hakları ve özgürlükleri alanındaki ulusal mevzuatın özünü oluşturur. 26 Nisan 

2001'de Ukrayna'nın "Çocukların Korunmasına Dair" özel bir Yasası kabul edildi. 

Ukrayna mevzuatı genel olarak Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile uyumlu 

olmakla birlikte, uygulama resmi düzlemde kalmaktadır. Hükümet düzeyinde, 

Ukrayna'da çocuk haklarını korumaya yönelik mevcut sistem, zamanın gereklerini 

tam olarak karşılamayan kusurlu sistem olarak kabul edilmektedir.
60

 

Ukrayna'da bir çocuk, bağımsız bir hukuk öznesi olarak değil, öncelikle 

korunması gereken bir nesne olarak görülüyor. Bu nedenle, Sözleşme’deki çocuğun 

                                                           
58 a.g.e.,s .6  
59 Chechet, V. a V. Khomich. O realizatsii polozheny Konventsii o pravakh rebenka v Respublike 

Belarus: dostizheniya i problemy. In: Upravleniye kachestvom doshkolnogo obrazovaniya: 

sostoyaniye, problemy, perspektivy: materialy nauch.-prakt. konf.. Mozyr: Bely veter, 2010, s. 420–

424., s.420-421 
60 Prots, Aleksandra. Prava rebenka v Ukraine i Polshe: pravovoy i sotsiologichesky komparativny 

analiz. Roczniki nauk prawnych. 2019, XXIX(2), 65-77., s.67, 70 
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yüksek yararı ilkesi, yalnızca çocuğun korunması ve aile ilişkilerinin düzenlenmesi 

alanında devlet politikasının temelini oluşturur. Bu bağlamda, Ukrayna'nın çocuk 

hakları alanındaki mevzuatı bir dereceye kadar beyan niteliğindedir ve Ukrayna'da 

çocuk haklarının uluslararası standartlara uygunluk düzeyi oldukça düşüktür.
61

Azerbaycan Anayasası, çocukların eğitim hakkı normları yanı sıra, çocuk 

hakları üzerine detaylandırılmamış normlar içerir. 2002 senesinde Azerbaycan'ın 

1995 Anayasası’na, çocuk haklarının devlet tarafından korunduğunu ve kontrol 

edildiğini belirten hüküm dahil edildi (Bölüm VI, Madde 17).
 62

Özbekistan Cumhuriyeti'nin 1992 yılında BMÇHS’ye üye olması, çocuk 

haklarının korunması alanında devlet normlarının oluşturulmasına katkıda 

bulunmuştur. Bu, devlet yetkililerince, çocuk haklarının uygulanması ve korunması 

ile bağlantılı olarak ortaya çıkan ilişkilerin yasal olarak düzenlenmesi için etkili bir 

mekanizma oluşturmak üzere sahada sürekli olarak uygulanmaktadır. 7 Ocak 2008'de 

Özbekistan Cumhuriyeti "Çocuk Haklarının Teminatı" Yasasını kabul etmiştir. Yasa, 

Özbekistan Cumhuriyeti’nde çocuk haklarına dair devlet politikasının, 

özgürlüklerinin ve meşru menfaatlerinin sağlanması, çocuğun yaşamının ve 

sağlığının korunması, çocuğa yapılan ayrımcılığın önlenmesi, çocuğun şeref ve 

onurunun korunması dahil olmak üzere diğer önemli çocuk haklarının ana yönlerini 

tanımlamaktadır.
63

Özbekistan'da Özbekistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Komiseri olan ulusal bir 

enstitü kurulmuştur. Komiserlik, çocuk hakları dahil olmak üzere insan hakları ve 

özgürlüklere ilişkin mevzuatın devlet otoriteleri, işletmeler, kurumlar, kuruluşlar ve 

yetkililer tarafından gözetilmesine yönelik parlamento denetimi yapar
64

.

Komiserlik, vatandaşların haklarını ihlal eden kuruluşların ve yetkililerin 

eylemleri veya eylemsizlikleri hakkındaki şikayetleri değerlendirir, başvuranların 

iddialarını kontrol eder ve ihlalleri ortadan kaldırmak için tavsiyelerde bulunur. 

61 a.g.e.,s.66
62Shelyutto, Marina. Konventsiya OON o pravakh rebenka i konstitutsionny uroven zashchity prav

detey. Zhurnal zarubezhnogo zakonodatelstva i sravnitelnogo pravovedeniya. 2016, (2), 30-36.,, s.32 
63 Karimova, D. Garantiya zashchity prav detey v Respublike Uzbekistan. Sotsiosfera. 2014, (2), 

231-233., s.231-232
64 Pervonachalnye doklady gosudarstv-uchastnikov, podlezhashchiye predstavleniyu v 2011 godu: 

Uzbekistan. 1. Nyu-York: Organizatsiya Obyedinennykh Natsy, 2012., s.22-23 
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Protokol kapsamındaki konular da dahil olmak üzere, çocuk haklarını ihlal eden 

kişilerin sorumluluğu için dilekçe alma hakkına sahiptir.
65

Devam eden kapsamlı reformlara rağmen, Özbekistan'daki eğitim sisteminin, 

eğitim kalitesi ve sosyal adaptasyonu (örneğin, engelli çocukların sosyal hayata dahil 

edilmesi) açısından en iyi sonuçları elde etmek için daha da güçlendirilmesi 

gerekmektedir. Belirli bir ülkede sosyal koruma sistemindeki reformların etkinliği, 

büyük ölçüde sosyal güvenlik sistemi reformuna, sosyal hizmetlerin sağlanmasına ve 

bu hizmetlere erişime ve sosyal çalışma sisteminin iyileştirilmesine bağlıdır
66

.

Özbekistan'daki eğitim sisteminin eğitim kalitesinin daha da güçlendirilmesi ve 

sosyal kapsayıcılığının artırılması gerekmektedir. Birçok çocuk için, çevredeki ev 

ortamı ve ebeveyn bakımı, eğitim çabalarını desteklemek için yeterli değildir. Eğitim 

sistemi ayrıca altyapı ve kalite açısından birçok zorlukla karşı karşıyadır.
67

BMÇHS’nin tavsiyeleri doğrultusunda Kırgızistan, 90'lı yıllarda “çocukların 

hayatta kalması, korunması ve gelişmesi” Dünya Deklarasyonuna, uygulama planına 

katıldı ve BMÇHK üyesi oldu. BMÇHS’i onaylanmasından sonra da, çocukların 

sosyal koruma kurumlarını yeniden organize etmek için aktif bir süreç başlattı. 

Çocukların durumunu geliştirmeyi amaçlayan ulusal bir politikanın oluşturulması, 

Kırgızistan'nin BMÇHS’nin temel hükümlerini yansıtan “çocuk haklarının 

korunması” hakkındaki yasasının kabul edilmesini etkiledi.  

Uluslararası düzeyde standart olarak görülen normların Kırgızistan'ın ulusal 

mevzuatına uygulanmasına yönelik ilk adımlardan biri, 2006 senesinde Kırgızistan 

Çocuk Yasası'nın ilk versiyonunun geliştirilmesi ve kabul edilmesiydi.
68

 Bu belgeye

göre, Kırgızistan'da ilk kez “çocuk adaleti” kavramı yasallaştırıldı ve çocuk 

haklarının korunması için özel otoriteler kuruldu. 2007 yılında merkezi düzeyde 

65 a.g.e.,s.23
66 Situatsionny analiz polozheniya detey v Uzbekistane. 1. Tashkent: Predstavitelstvo YuNISEF v

Uzbekistane, 2019., s.6, 15 
67 a.g.e., s.7
68 Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı. Kırgız Cumhuriyeti Çocuk Yasası 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203700 [erişim tarihi 03.03.2021] 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203700
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çocukları koruma birimi ve 2008 yılında Çocuk İşleri Komisyonu ile yerel düzeyde 

aile ve çocuk destek departmanları kuruldu.
69

Kırgızistan'da, çocuk haklarının korunmasına yönelik programların finansmanı 

yetersiz kalmaktadır. Özel ihtiyaçları olan çocuklara (yetimler, dezavantajlı 

ailelerden gelen çocuklar, sokakta ve çalışan çocuklar) yönelik faaliyetlerin 

finansmanı özellikle çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Örneğin, finansmanlar proje 

tabanlıdır, sistemli bir program dahilinde değildir
70

. Sınırlı finansman ve önemli

sayıda sorun karşısında, devlet ve diğer ortakların eylemleri parçalanmış, 

sürdürülemez olup, çocuk koruma sorunlarının kapsamlı bir şekilde aşamalı olarak 

ele alınmasından ziyade, en savunmasız çocukların öncelikli ihtiyaçlarından 

başlayarak, ayrı faaliyetlere yöneliktir. Bu sorunları çözmek için ülkenin desteğe 

ihtiyacı vardır.
71

Tacikistan'da çocuk haklarının korunmasına ilişkin oldukça kapsamlı bir yasal 

çerçeve vardır. Bunun temeli 34. Maddeye göre bu ülkenin anayasasıdır: “anne ve 

çocuk devletin özel koruması ve himayesi altındadır. Çocukların yetiştirilmesinden 

ve eğitiminden ebeveynler sorumludur. Devlet yetim ve engelli çocukların korunması, 

yetiştirilmesi ve eğitimiyle ilgilenir ”
72

. Ayrıca, Anayasa çocuklara eğitim, tıp ve adli

koruma hakkını garanti eder. Tacikistan'da 2015'te, çocuk haklarının korunmasının 

yasal temellerini ve ülkedeki uygulamalarının devlet garantisini belirleyen "Çocuk 

Haklarının Korunması üzerine" bir yasa kabul edildi. Bu yasa, BMÇHS’nin 

hükümlerine dayanarak, Tacikistan'daki çocuğun sahip olduğu hak ve özgürlüklerin 

bir kataloğunu oluşturur.
73

Tacikistan Hükümetine bağlı Çocuk Hakları Komisyonu (Ulusal Komisyon), 

çocuğun hak ve menfaatlerinin korunması ve sağlanması için en yüksek uzman 

69 Kubatbekova, A., Kadyrova, Zh.. K voprosu o perspektivakh razvitiya yuvenalnoy yustitsii v 

Kyrgyzskoy Respublike. In: Vestnik KNU. Bishkek: KNU imeni Zhusupa Balasagyna, 2017, s. 174-

179. ISSN 1694-5328., s.176-177
70 Trety i chetverty periodicheskiye doklady gosudarstv-uchastnikov, podlezhavshiye 

predstavleniyu v 2010 godu: Kyrgyzstan. 1. Nyu-York: Organizatsiya Obyedinennykh Natsy, 2012., 

s.19
71 a.g.e. s.22
72 Tacikistan Cumhuriyeti Dişİşler Bakanlığı. Tacik Anayasası 

https://mfa.tj/ru/main/tadzhikistan/konstitutsiya erişim tarihi [05.03.2021] 
73 Dinorshoyev, A., Salokhidinova S. Formirovaniye gosudarstvennoy politiki v oblasti zashchity 

prav detey v Respublike Tadzhikistan. Tacikistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Tutanakları. 

Dushanbe: Tacikistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Akademisi, 2017, s. 22-31. ISBN 978-99947-

738-0-0. ISSN 978-99947-738-0-0., s.25

https://mfa.tj/ru/main/tadzhikistan/konstitutsiya
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otoritedir. Çocuk haklarıyla doğrudan ilgilenen ana kurumlardan biri Tacikistan'daki 

Çocuk Hakları Komiserliği'dir. Bu enstitü 2016 yılında kurulmuştur.
74

 Okul

yetersizliği gibi sorunları çözmeye yönelik gerekli önlemler alınmaktadır. Yeni 

kurulan ve okul olmayan yerleşim yerlerinde çocuklar, yakınlarda bulunan yatılı 

okullara ve eğitim kurumlarına yerleştirilmektedir. Önceki eğitim kurumları 

tarafından himaye edilemeyen öğrenci sayısında artık önemli bir azalma söz 

konusudur.
75

Türkmenistan'ın uluslararası anlaşmaları, uluslararası hukuk normlarına uygun 

olarak kendi devlet otoriteleri tarafından sıkı bir şekilde yerine getirilmelidir. 

Türkmenistan'ın hukuk sistemi monistiktir, bu nedenle onaylanan uluslararası 

anlaşmalar, ulusal mevzuata daha fazla uygulanmasına gerek kalmadan doğrudan 

etkiye sahiptir.
76

1993 yılında Türkmenistan, BMÇHS’ni ve 2005 yılında bu Sözleşmenin 

İhtiyari Protokollerini imzaladı.
77

 Türkmenistan'da çocuk ve kadın haklarıyla ilgili

veriler sınırlıdır. Bu, çocuk ve kadın haklarının uygulanmasını planlamak ve 

bütçelendirmek için ortak izleme, analiz ve durum raporlama çabalarına ciddi bir 

engel teşkil etmektedir. Sınırlı bilgi nedeniyle, Türkmenistan'daki çocuk refahının 

bölgedeki diğer ülkelerle kapsamlı uluslararası karşılaştırmaları oldukça sorunludur. 

Engelli çocuklar, yetersiz öğretmen eğitimi, fiziksel erişilemezlik, yardımcı ekipman 

eksikliği ve genel olarak sınırlı engellilik anlayışı dahil olmak üzere genel eğitime 

girişte önemli zorluklarla karşılaşmaya devam etmektedir.
78

74 Mizrobov, Sh. Prava rebyonka: o deyatelnosti nekotorykh organov v respublike Tadzhikistan.  

Tacik Ulusal Üniversitesi Bülteni. Dushanbe: Tacik Ulusal Üniversitesi, 2017, s. 232-235. ISSN 

2413-5151., s.232,234 
75 Tretiy, chetvertyy i pyatyy periodicheskiye otchety Respubliki Tadzhikistan po realizatsii 

Konventsii OON o pravakh rebyonka za period s 2010 po 2015 gg. 1.NewYork:UN, 2016., s.63 
76 Dostup detey k pravosudiyu: Turkmenistan. 1. New York: White & Case LLP, 2014., s.1 
77 Andreyeva, O. Zashchita prav cheloveka v Turkmenistane.  Modern Rusya'da insan hakları 

faaliyetleri: sorunlar ve çözümleri: üçüncü uluslararası bilimsel ve pratik konferansın bilimsel 

eserlerinin toplanması: St. Petersburg yönetim teknolojisi ve Ekonomi Üniversitesi Yayınevi 2017, s. 

34-40. ISBN 978-5-94047-755-6., s.35
78 Analiz polozheniya prav detey i zhenshchin v Turkmenistane. 1. Ashkhabad: Türkmenistan'daki 

UNICEF Ofisi, 2019., s.22, 84 
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1.4 BMÇHS’nin İskandinav Ülkeleri Mevzuatında Uygulanması 

İskandinav ülkelerinde, uluslararası hukuk normlarını yerel mevzuata dahil 

edilmesi sürecinde bunları ve ulusal hukuka uygun olarak dönüştürme eğilimi vardır. 

İsveç, Danimarka ve Norveç tarafından imzalanan BMÇHS, temel görevi çocuk 

haklarının korunması olan İskandinav hukuk sisteminde ortak olan çocuk adaletinin 

temelini oluşturmaktadır.  

İsveç mevzuatı, çocukların çıkarlarını temsil eden ve çocuk haklarının 

korunmasını uygulamaya koyan çeşitli kamu kuruluşları ve kurumları aracılığıyla 

çocuk haklarının korunmasını sağlar. İsveç hükümeti 1809'da, çalışmaları çocukların 

haklarını ve çıkarlarını korumayı amaçlayan özel bir enstitü kurmuştur: Ombudsman 

Enstitüsü. Ombudsman, devlet kurumlarının faaliyetlerini kontrol etme adına 

anayasa veya özel yasa tarafından yetkilendirilmiş bir otorite olarak kurulmuştur.
79

Ombudsman, kötü yönetimden korunmak, hak ihlallerini önlemek ve idarenin 

hukuk sınırları içinde işlemesini sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda pek çok 

ülkede ve çok çeşitli alanlarda uygulanan bağımsız bir denetim mekanizmasıdır
80

.

İsveç böyle bir kurumu kuran ilk ülke oldu ve birçok devlet onun tecrübesini takip 

etti. Çocuk ve Ergen Hakları Ombudsmanı, çalışmalarında BMÇHS’yi yerine 

getirme ve İsveç toplumunda buna saygı gösterilmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Buna ek olarak, İsveç'te ana görevi çocukları ve ergenleri desteklemek ve onlara 

yardım etmek olan çok çeşitli kamu kuruluşları vardır. Bunlardan biri, olan BRIS 

(Toplumda Çocuk Hakları), çağrı üzerine telefon ve elektronik hat gibi destek 

biçimleri sunar.
81

İsveç, Ebeveyn Yasası’nı Sözleşme hükümleriyle tamamlayan ilk ülkedir. 

İskandinav ülkeleri psikolojik ve fiziksel şiddeti yasaklamıştır. Bunu, kelimenin tam 

anlamıyla "fiziksel cezaya karşı yasa" olarak tercüme edilen "Anti-Aga Lagen" adlı 

79 Andersson G. 2002. Child and Family Welfare in Sweden. Wilfrid Laurier University. S.6. S.1-

33 
80 Işıkçı Y.M., İnce D. Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Örnek Bir Model: 

Norveç Çocuk Ombudsmanı.2018. Ankara Barosu dergisi.S 3. S.1-24. 
81 Nasonovskaya, M. Realizatsiya mezhdunarodnoy Konventsii o pravakh rebenka v stranakh 

skandinavskogo regiona. Okeansky menedzhment. 2018, , 52-63., s.54 
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bir yasa ile yapmışlardır.
82

 Başka bir deyişle, yasa, çocuklara yönelik her türlü

fiziksel cezayı ve eğitimde  şiddeti yasaklamaktadır. Günümüzde bu yasa, Ebeveyn 

Yasasınca uygulanmaktadır. Çocuğun özgürlüğünü tehdit etmek ve kısıtlamak da 

yasalara aykırıdır. Çocuklara yönelik fiziksel şiddet yasağı İsveç Ceza Yasası’nda da 

yer almaktadır
83

.

Norveç’te, BMÇHS 1991 yılında onaylandı. Sözleşme ile diğer  yasalar 

arasında bir çatışma ortaya çıktığı zaman Sözleşmenin önceliğe sahip olacağı 

belirtilmiştir.
84

 Bu konu bağlamında Norveç'teki ulusal mevzuat, devletin çocuklara

ve ergenlere sağlıklarını ve gelişimlerini tehdit eden koşullarda yardım ve bakımı 

garanti ettiği ve aynı zamanda yetiştirilme güvenliğini garanti ettiği 1992 tarihli 

Çocuk Koruma Yasasına dayanmaktadır. Çocuk Refahı Yasası ve uygulanmasının 

pratiği iki temel ilkeye, en az müdahale ilkesi ve çocuğun en yüksek yararları 

ilkesine dayanmaktadır
85

.

Çocuk Esirgeme Yasası, çocuklar ve eğitimciler arasındaki ilişkilerdeki hakları 

ve yükümlülükleri BM Sözleşmesinin 3. Maddesi uyarınca düzenler. Şu anda dünya 

toplumunda çocuk haklarının korunmasına yönelik oldukça sistemli Norveç 

politikasına karşı tutum belirsizlik oluşturmuştur. Bu durum, Norveç yasalarına 

uygun olarak çocukların ailelerinden alınarak korunma altına alınması vakaları 

basında da çok fazla yer almaktadır.
 86

Norveçli Barneombudet, 17 yaşın altındaki çocukların hakları, özgürlükleri ve 

meşru çıkarları için bağımsız bir savunucudur. Görev süresi 4 yıl olarak hesaplanır 

ve üst üste birden fazla dönem için uzatılabilir. Norveç'teki Çocuk Hakları Komiseri, 

faaliyetlerinin yöntemlerini ve önceliklerini belirler, yetkililerin emrinde bulunan 

tüm belgelere ve çocukların hakları, özgürlükleri ve meşru çıkarları ile ilgilenen 

kurumlara garantili erişime sahiptir; ayrıca, hangi meselelerin kendi yetkisi altında 

82 The prohibition of torture under International Law. Confiscating children: When parents become 

victims. Claesson R.H. https://www.nkmr.org/en/articles/2210-confiscating-children-when-parents-

become-victims [erişim tarihi 05.03.2021] 
83 a.g.e.
84 Işıkçı Y.M., İnce D. Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Örnek Bir Model:

Norveç Çocuk Ombudsmanı. .2018. Ankara Barosu dergisi.S 7. S.1-24. 
85 Nasonovskaya, M. Realizatsiya mezhdunarodnoy Konventsii o pravakh rebenka v stranakh 

skandinavskogo regiona. Okeansky menedzhment. 2018, , 52-63., s.57 
86Tim  Whewell,  «Norway's  Barnevernet:  They  took  our  four  children… then  the  baby»  // 

BBC News, 14.04.2016 URL: http://www.bbc.com/news/magazine-36026458 [erişim tarihi 

12.03.2021] 

https://www.nkmr.org/en/articles/2210-confiscating-children-when-parents-become-victims
https://www.nkmr.org/en/articles/2210-confiscating-children-when-parents-become-victims
http://www.bbc.com/news/magazine-36026458
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olduğuna ve bunları çözmek için hangi araçları kullandığına bağımsız olarak karar 

verir.
87

Bazı ülkelerde Çocuk Ombudsmanının daha sınırlı bir yetkiye sahip olduğu 

unutulmamalıdır. Örneğin, Finlandiya'da Ombudsman, yalnızca çocukların kendileri 

tarafından veya onlar adına yapılan bireysel şikayetlerin savunucusu olarak hareket 

eder. Norveç'te Çocuk Ombudsmanı, bireysel çocuk koruma şikayetlerinin çözüm 

mercii olmasının yanı sıra bir bütün olarak Norveçli çocukların haklarını da temsil 

eder. İsveç Ombudsmanının belirli vakaları değerlendirme yetkisi yoktur ama tüm 

çocukların haklarını, özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini güçlendirmek ve 

genişletmek için çalışmalar yapar. 

UNICEF Uluslararası Çocuk Gelişimi Merkezi'nin gerçekleştirdiği araştırma 

sonuçlarına göre, çocuk haklarının, özgürlüklerinin ve meşru menfaatlerinin yerine 

getirilmesini etkin bir şekilde denetleme ve onları korumaya destek verme adına, 

Ombudsmanın ilk olarak, belli bir devletin çocuk politikalarının geliştirilmesini ve 

gerçekleşmesini etkilemeye, ikinci olarak, çocuğun hak, özgürlük ve meşru 

menfaatlerinin belirli ihlal durumlarını protesto etmeye, üçüncü olarak, çocuk 

haklarını koruma konusunda özel araştırmalar yapabilme, araştırma projelerinin 

uygulanmasını kolaylaştırma ve toplumda çocuk hakları, özgürlükleri ve meşru 

menfaatleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri vermekte açıklayıcı çalışmalar yapmaya yetkisi 

olmalıdır.
88

Danimarka'da, Çocuk Hakları Ulusal Komitesi (diğer adıyla Çocuk Konseyi), 

ülkedeki çocuk haklarının korunmasında sorumlu olan temel otoritelerden biridir. 

Komite, Sosyal İşler Bakanlığı bünyesinde bağımsız, devlet tarafından finanse edilen 

bir otorite olarak 1994 yılında kurulmuştur. Komite, Danimarka hükümetini 

çocukların toplumdaki durumu hakkında sürekli olarak bilgilendirir, ayrıca 

çocukların haklarını ve yararlarını etkileyen yasa tasarıları ve reformu konusunda 

tavsiyelerde bulunur. 

87 About the Ombudsperson for Children https://www.barneombudet.no/english [erişim tarihi 

12.03.2021] 
88 Dodonova, A. Stanovleniye instituta Upolnomochennogo po pravam rebenka v zarubezhnykh 

gosudarstvakh. Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013, 54(4), 24-27., s.24, 

25 

https://www.barneombudet.no/english
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Danimarka'daki BMÇHS ile ilgili durum, diğer İskandinav ülkelerindekinden 

biraz farklıdır. Danimarka'da  “Ombudsman“  kavramının kullanımı yalnızca iki 

ombudsman kurumuyla sınırlıdır: biri Parlamento ve diğeri tüketici işleri hizmetleri 

(Consumer Affairs). Bu nedenle, Danimarka'da BMÇHS uygulanması için bir araç 

olarak bir “Çocuk Hakları Ulusal Komitesi“ oluşturuldu. Bazı Danimarkalı 

akademisyenlere göre Danimarka'daki devlet sisteminde çocuk korumaya yönelik 

otorite eksikliği nedeniyle BMÇHS uygulama sürecinde ülkede zorluklar 

yaşanmaktadır.
89

Danimarka'da, çocuk haklarının korunmasında devletin faaliyetlerini 

denetleyen Çocuk Hakları Ulusal Komitesine ek olarak, temel amacı ülkedeki çocuk 

haklarını korumaya ve olumsuz koşullarda bulunan çocuklara yardım etmeyi yönelik 

Sosyal Hizmet Yasası (Act of Social Service) kabul edilmiştir. Sosyal hizmet Yasası, 

BMÇHS'yi Danimarka mevzuatına uygulayarak, Sözleşmenin 3. Maddesi 2. 

paragrafındaki “Taraf Devletler, çocuğun ana babasının, vasilerinin ya da 

kendisinden hukuken sorumlu olan diğer kişilerin hak ve ödevlerini de göz önünde 

tutarak, esenliği için gerekli bakım ve korumayı sağlamayı üstlenirler ve bu amaçla 

tüm uygun yasal ve idari önlemleri alırlar“ ilkesini yansıtmaktadır.  

Danimarka çocuk politikasının özelliği, devletin, ailenin iç ikliminin çocuğun 

zihinsel ve fiziksel gelişimine zarar verdiği sonucundan hareketle, ilgili ulusal 

politikanın ailenin işlerine müdahale etme hakkına sahip olmasıdır. Bu durumda, bir 

çocuğun ailesinden alınarak koruyucu aileye verilmesiyle ilgili oldukça sık vakalar 

görülmektedir. Böyle bir uygulama, aile gibi bir sosyal birimin yok edilmesi olarak 

değil, bireyin özgürlükleri, hakları ve yararlarının korunması olarak kabul edilir. 

Dünya üzerinde Danimarka’da çocuk koruma standartlarının çok yüksek olmasının 

sebeplerinden biri de, çocuğa yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik 

istismarın da devlet müdahalesinin meşru nedenlerinden sayılmasıdır.
 90

89 Jorgensen Sh., Montgomery E., Leth İ., The Children's Rights Convention in Denmark: A Status 

Report on Implementation. 2011. Routledge yayın evi. S.6. S 1-27 
90 Nasonovskaya, M. Realizatsiya mezhdunarodnoy Konventsii o pravakh rebenka v stranakh 

skandinavskogo regiona. Okeansky menedzhment. 2018, s 52-63. S.59-60 
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1.5  BMÇHS’nin Diğer Ülkelerin Mevzuatında Uygulanması 

Litvanya Cumhuriyeti'nde Çocuk Hakları Ombudsmanlığı kurumunun 

oluşturulması sorunu 1997'den beri gündeme gelmiştir. Çocuk haklarının devlet 

organları tarafından değil de, bireyler tarafından korunmasını sağlayacak belirli bir 

kurum yaratma ihtiyacı ortaya çıktı. Sonuç olarak, Seimas (Litvanya'nın en yüksek 

yasama otoritesi) toplantısında, Çocuk Haklarının Korunmasını Denetleyici  Enstitü 

kurulmasına karar verildi ve 25 Mayıs 2000’de Çocuk Haklarının Korunmasının 

Denetleyicisi hakkında yasa kabul edildi.
91

Litvanya üzerine yapılan araştırmalara göre, Litvanya'da BMÇHS’nin 

uygulanması, özellikle belirli konularda yetersiz kalmaktadır. BMÇHK, ülkede 

ailede bir fiziksel ceza kültürünün hâkim olduğunu, bununla birlikte hem yetişkinler 

hem de çocuklar arasında çocuk hakları ve BMÇHS hakkında bilinç eksikliği 

konusundaki endişesini dile getirmektedir. Genel olarak, kamuoyu çocuk haklarıyla 

ilgili olumsuzdur ve çocuk hakları kampanyaları, çocukların yanlış davranışlarının ve 

yetişkinlere saygısızlıklarının kaynağı olarak algılanmaktadır.
92

Birleşik Krallık’ta 1991 yılında BMÇHS'nin onaylanmasından bu yana, 

Sözleşmeyi, 1989 Çocuk Yasası, 2004 Çocuk Yasası, Her Çocuk Önemlidir 

Politikası ve Hükümetin 2007 Çocuk Planında belirtilen 0-19 yaşındakiler için 

politika dahil olmak üzere birçok yasa ve politika girişimleri takip etmiştir
93

.

Haydon ve Scraton’a göre, Birleşik Krallık BMÇHS'yi 1991'de onaylamış olsa 

da, Sözleşme maddeleri iç hukuka dahil edilmemiş ve BMÇHK’in uygulama 

tavsiyelerini Birleşik Krallık’ta gerçekleştirme konusunda güçsüz bir konumda 

kalmıştır. Akademisyenlere göre, Birleşik Krallık’taki Dört Çocuk Komiseri 

(İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler) dahil olmak üzere çocuk sektörü 

genelinde, raporlama sürecine büyük çaba harcayarak (kanıt toplama, rapor yazma, 

ziyaretler düzenleme ve Cenevre'deki toplantılara delege gönderme) ülkedeki çocuk 

politikasıyla ilgili önemli konuları göz ardı etmektedir. Örnek olarak Birleşik 

91 Ombudsperson for children‘s rights of the Republic of Lithuania. Co-operation meeting on 

children‘s rights 29-30 March 2012. S 4. S 1-42 
92 Ruxton S.Governance fit for Children: To what extent have the general measures of 

implementation of the UNCRC been realised in five European Countries? 2011. Save the 

Children. S 13. S 1-125. 
93 The UNCRC: How legislation underpins implementation in England. Further information for 

the Joint Committee on Human Rights. 2010. S 4. S 1-239 
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Krallık’taki sağ görüşlü teorisyenlerin ve politikacılara göre insan özgürlüklerini 

geliştirmekte ülkedeki “kültürel kabul edilebilirlik” dikkate alınmalıdır. Bununla 

beraber, ülkede “ulusal egemenlik” terimi Sözleşmeyi uygulamadaki bir başka engel 

olarak gösterilmiştir. Birleşik Krallık’ta uluslararası sözleşmelerin ve standartların 

onaylanması, iç hukuk ve politikayı baltalamak olarak tasvir edilir.
94

Ruxton da bu konuda Haydon ve Scraton’a benzer görüşleri savunmuştur. Ona 

göre, benzer şekilde, Birleşik Krallık'ta çocuk haklarıyla ilgili tartışmalar, çocukların 

gerçekten hak sahibi olup olamayacakları veya çocukların nasıl daha sorumlu 

vatandaşlar olabileceğiyle ilgili sorularla başlar. Ruxton ayrıca, Birleşik Krallık’taki 

çocuklara özellikle de ergenlere yönelik genel hoşgörüsüzlük ortamı ve  olumsuz 

kamu tutumları konusundaki endişelerini dile getirerek bunun genellikle çocuk 

haklarının giderek daha fazla ihlal edilmesinin altında yatan temel neden 

olabileceğini öne sürmektedir.
95

Genel olarak Birleşik Krallık, Norveç ve Fransa gibi üç Avrupalı ülkede 

çocuklarla ilgili hiçbir anayasal hüküm bulunmamaktadır. Bu ülkelerin anayasa 

metinlerinde en yaygın olanı çocukların eğitim hakkına ilişkin hükümdür ve yedi 

devlet anayasasında (Bosna Hersek, Danimarka, Kıbrıs, Lihtenştayn, Lüksemburg, 

Monako, Hollanda) eğitim hakkı çocuklarla ilgili tek hükümdür.
96

Avrupa Konseyi üyesi olan devletlerin anayasalarında eğitim normlarından 

sonraki en yaygın çocuklarla ilgili özel hüküm, evlilik içi doğan çocuklar ile evlilik 

dışı doğan çocukların eşit statüde olduğunun ilan edilmesidir. Bu bağlamda, 

Norveç'te gayrimeşru bir çocuğun babasının soyadını taşıma ve ondan sonra miras 

alma hakkı bir asır önce, 1915'te sağlanmıştı
97

.

İtalya, BMÇHS'yi 26 Ocak 1990'da imzaladı. Sözleşme 5 Ekim 1991'de 

yürürlüğe girdi. Long’a göre, BMÇHS, İtalya için en önemli çok taraflı 

94 Haydon D., Scraton P., Children's rights: rhetoric and reality. 2009. Criminal Justice Matters, 

Cilt. 76, issue 1, S 2. S 1-4 
95 Ruxton S.Governance fit for Children: To what extent have the general measures of 

implementation of the UNCRC been realised  in five European Countries? 2012. Save the 

Children. S 14. S 1-125. 
96 Shelyutto, Marina. Konventsiya OON o pravakh rebenka i konstitutsionny uroven zashchity 

prav detey. Zhurnal zarubezhnogo zakonodatelstva i sravnitelnogo pravovedeniya. 2016, (2), 30-36.,, 

s.32
97 Işıkçı Y.M., İnce D. Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Örnek Bir Model: 

Norveç Çocuk Ombudsmanı, 2018. Ankara Barosu Dergisi, Cilt 76, no.4, S 4. S.1-24. 



33 

sözleşmelerden biridir. Bunun nedeni, İtalyan hukuk kaynakları üzerindeki 

etkilerinde yatmaktadır. İtalya’da yasa koyucu otorite, BMÇHS’nin tam olarak 

uygulanması için yeni bir yasal aracın gerekli olduğunu belirterek, aile hukuku ve 

çocuk hakları ile ilgili hemen hemen her eylemi onaylar. İtalya mahkemeleri 

Sözleşmeyi, iç hukukla verilemeyen adli yorumları gerekçelendirmek ve hatta bazen 

iç hukukun lafzına aykırı adli yorumları doğrulamak için kullanmaktadır.
98

Ruxton’a göre, İtalya hükümetinde portföyü olmayan 13 Bakanlık ve 10 Bakan 

vardır. Ancak çocuklarla ilgili politikalardan tek bir bakanlık sorumlu değildir. 

Bununla beraber, İtalya'da, çocuklarla ilgili sorunlar genellikle öncelikle aile 

politikası çerçevesinde ele alınmaktadır ve bu nedenle bağımsız bir konu olarak 

çocuğa ve haklarına odaklanılmamaktadır. Bu odaklanma, Sözleşmenin 12. 

Maddesine uyarınca, çocukları etkileyen kararlara çocuk katılımını teşvik etmeye 

sınırlı ilgi gösterilmesine neden olmuştur. 1990'lı yılların sonunda 285/199725 sayılı 

Yasanın bir sonucu olarak sağlanan bir miktar başlangıç ivmesine rağmen, 

Sözleşmenin temel ilkeleri kurumsal ve sosyal yapılar tarafından hala tam olarak 

kabul edilmemiştir. Çocukların katılımıyla ilgili girişimler genellikle yerel düzeyde 

gerçekleşir ve tek seferlik olma eğilimindedir. Bu yerel düzeydeki girişimler 

genellikle bazı yerel yöneticilerin aydınlanmış yaklaşımından ve bu alanda aktif olan 

ve/veya katılımcı süreçlerde yer alan STK'ların veya derneklerin varlığından 

kaynaklanır.
99

Türkiye, 1995 yılında BMÇHS’ni onayladığı tarihten itibaren ve AB uyum 

süreci boyunca da çocuk hakları konusunda çeşitli  mevzuat ve idari reformlar 

gerçekleşmiştir. Temel sorunlar olarak erken yaşta evlendirilen çocuklar, çocuk 

işçiliği ve sokak çocukları gibi konular belirlenmiştir
100

. Türkiye’nin BMÇHS’yi

onaylaması, çocuk hakları konusunda farkındalık yaratma kampanyasına yol 

açmıştır. Bunu 2002 yılında Ulusal Çocuk Kongresi izledi. Kongrede, her ilden bir 

erkek ve bir kızdan oluşacak bir Ulusal Çocuk Forumu’nun kurulmasına karar 

verildi. Forum, BMÇHS'nin uygulanmasını izlemekten sorumlu ulusal ajans olan 

98 Long J., The Impact of the UNCRC on the Italian Legal System. 2009. The International Journal 

of Children's Rights, Cilt 17, no. 1, S.3. S. 1-17 
99 Ruxton S.Governance fit for Children: To what extent have the general measures of 

implementation of the UNCRC been realised  in five European Countries? 2011. Save the 

Children. S 15. S 1-125. 
100 Dünyada ve Türkiye’de çocuk hakları. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği. 2020. S.9. S 1-12. 
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Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) tarafından başlatılmıştır ve 

her yıl toplanmaktadır.
101

Son senelerde Türkiye üzerine yapılan uluslararası araştırmalara göre 

Türkiye'de çocuk haklarına dair en tartışmalı konulardan biri de anadilde eğitim 

konusudur. Türkiye’de bu konuda BMÇHS’nin 17. Maddesinin 2. paragrafında şöyle 

denmektedir: “Kitle iletişim araçlarını azınlık grubu veya bir yerli ahaliye mensup 

çocukların dil gereksinimlerine özel önem göstermeleri konusunda teşvik ederler”. 

Bununla beraber Sözleşmenin 29. Maddesi ve 30. Maddelerinin ihlal edildiğine 

dair eleştiriler vardır. 2020 senesinde yer alan COVID-19 salgını sebebiyle ülkede 

uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılarak çocukların daha sağlıklı bir şekilde 

eğitimlerine devam etmeleri amaçlanmış olsa da, Türkiye’de birçok çocuk internet 

erişimi veya gerekli teknolojik cihazlara sahip olmadığı için eğitimlerine devam 

edememektedir.
102

Çocuğun dinlenilme hakkı, Avusturya, İrlanda ve Polonya anayasalarında, 

çocuğun yüksek yararı ilkesi ise İrlanda ve Sırbistan anayasalarında öngörülmüştür. 

BMÇHS’nin genel ilkeleri ya anayasa değişiklikleri yoluyla anayasa düzeyinde kabul 

edilir ya da yeni anayasalara dahil edilir
103

.

İsrail, BMÇHS’yi 1991 yılında onaylayarak, kendi yetki alanı dahilindeki tüm 

çocuklar için anlaşmada yer alan tüm hakları korumayı, çocuğun yüksek yararının 

sağlanmasını uygulamakla kendisini yükümlü kılmıştır
104

.

İsrail, 14 Kasım 2001 tarihinde “Çocukların silahlı çatışmaya katılmasina 

ilişkin, BM Çocuk Haklarina Dair Sözleşmesi’ne İhtiyari Protokolu” imzaladı ve 18 

Temmuz 2005 tarihinde onayladı. İsrail hukukuçusu Morag, Uluslararası Toplum 

Sözleşmesi’nin onaylanması sırasında, onun İsrail hukuku üzerinde önemli bir etkiye 

101 Hakeri H. The Rights of the Children in Turkish Criminal Justice System.2018. 

Auslandsrubrik. S. 306. 305-313 
102 Dünyada ve Türkiye’de çocuk hakları. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği. 2020. S. 10. S 1-

12. 
103 Shelyutto, Marina. Konventsiya OON o pravakh rebenka i konstitutsionny uroven zashchity 

prav detey. Zhurnal zarubezhnogo zakonodatelstva i sravnitelnogo pravovedeniya. 2016, (2). S. s.33. 

S. 30-36.
104 The impact of the Israeli military detention system on Palestinian children. Save the Children. 

2020. S.11. S. 1-32. 
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sahip olacağına pek inanmadığını ifade etmiştir. Buna rağmen, BMÇHK destegiyle, 

Sözleşme büyük ölçüde İsrail mevzuatına aktarılabildi.
105

Çocuğun katılım hakkı ve çocuğun en yüksek yararı İsrail mevzuatı ve içtihat 

hukukunda en yaygın ve önemli ölçüde uygulanan ilkedir. İsrail'de çocukların hukuki 

işlemlere katılımıyla ilgili çeşitli yasal hükümler tespit edilmiştir. Bu hükümler, risk 

altındaki çocukların korunmasına ilişkin yargı kararlarında çocukların dinlenmesine 

ilişkin düzenlemeleri, dokuz yaşın üzerindeki çocukların evlat edinilmesine rıza 

göstermesi şartını ve ülkedeki çocukların Lahey Çocuk Kaçırma Sözleşmesinin 

uygulanmasına ilişkin yargılamalara katılımını ele almıştır.
106

Ancak İsrailli araştırmacıların olumlu görüşlerine karşı, uluslararası toplum ve 

özellikle insan hakları STK’larına göre, İsrail BMÇHS'nin uygulamasının işgal 

altındaki Filistin topraklarında yaşayan çocukları kapsadığını ve yükümlülük sahibi 

olduğunu reddetmeye devam etmektedir. 2012 senesinde, İngiliz avukatlardan oluşan 

bir heyet, Filistinli çocuklara İsrail askeri yasaları altında yapılan muameleyle ilgili 

bir rapor yayınmladı. Birleşik Krallık Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi 

tarafından finanse edilen rapor, İsrail'in BMÇHS ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi 

kapsamındaki sekiz uluslararası yasal yükümlülüğünü ihlal ettiğini ortaya koydu. Bu 

raporda yasal yükümlülüklerle ilgili önemli ihlaller olarak, çocuğa yönelik 

ayrımcılık, çocuğun en yüksek yararının yerine getirilmemesi, erken yaşta gözaltına 

alınması, yetişkinlerden ayrı tutulması, avukatlara hızlı erişimin sağlanmaması, 

pranga kullanımı, işgal altındaki bölge dışına yasadışı nakil ve gözaltına alma 

ihlalleri açıklandı.
107

1997 Polonya Anayasasının 48. Maddesi, çocuğun ebeveyn/ler tarafından 

yetiştirilirken, bir çocuğun olgunluk derecesine yetişene kadar vicdan ve inanç 

özgürlüğüne ve ayrıca inançlarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgular.
108

 Bununla

beraber 68, 70 ve 72. Maddeleri de, çocuklar arasında fiziksel kültürün gelişimini 

desteklemeye yönelik devletin sorumluklarını, kamu otoritelerinin ve bütün 

105 Morag T. The principles of the UNCRC and their influence on Israeli law. Michigan State 

International Law Review, Cilt 22, 2014. S. 532. 532-534. 
106 a.g.e., s.541
107 Israel 'breaching UN convention on children's rights'. 27 Haziran 2012. 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-18608900 [erişim tarihi 14.03.2021] 
108 Polonya Cumhuriyeti Anayasası. 2, Nisan 1997 

https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/konse.htm [erişim tarihi 15.03.2021] 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-18608900
https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/konse.htm
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çocuklardan sorumlu olanların,  mümkün olduğu ölçüde çocuğun görüşlerine öncelik 

verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Aynı zamanda, 53. Madde’nin, 3. 

paragrafında ebeveynlerin, çocuklarını inançlarına uygun olarak ahlaki ve dini bir 

yetiştirme ve eğitime tabi tutma hakkına sahip oldukları belirtilmiştir. Bu madde 

hükmü yukarıdaki maddelerde belirtilen inanç özgürlüğüne ve görüşlerine saygı 

duyulmasına yönelik hükümlere aykırı gelmektedir. 

Polonya üzerine yapılan uluslararası araştırmalara göre, ülke için çocuk 

haklarını korumada gündemde olan konular yoksulluk, açlık, Roma etnik kökenli 

çocuklara yönelik ayrımcılık, çocukların ifade ve fikir özgürlüğü gibi sorunlardır. 

2015 senesinde Polonya tarafından Çocuk Hakları Komite’sine teslim edilen rapora 

yönelik görüşme düzenlenerek, Komite tarafından çeşitli öneriler yapılmış ve sorular 

sorulmuştur. Görüşme sırasında çocuklara aile içi şiddeti azaltmaya yönelik yapılan 

projeler, genel ortam eğitimde engelli çocukların entegrasyonunu sağlamak adına 

alınan önlemler, Roma etnik kökenli çocuklara yönelik ayrımcılık konusu ve 

Polonya'daki Katolik Kilisesi'nin güçlü rolü göz önüne alınarak çocukların rahiplerin 

istismarından korunması adına oluşturulan mekanizmalar gibi meseleler tartışıldı.
109

2000 yılından bu yana, Çocuk Hakları Ombudsmanı kurumu, çocuklar için 

gerçek koruma sağlayan özel bir kurum olarak, Polonya'da faaliyet göstermektedir. 

Herhangi bir yaştaki çocuk, yetişkinlerin, hatta yasal vasilerin bile katılımı 

olmaksızın, yardım veya tavsiye almak için Komiser ile doğrudan iletişime geçebilir. 

Ülkede çocuklar için ülke çapında ücretsiz bir Çocuk Yardım Hattı vardır, buradan 

hızlı tavsiye alınabilir ve birçok çocuk hakları ihlali önlenebilir. Polonya'da Çocuk 

Ombudsmanı bir başkanlık değil, insan hakları kurumu olan bir parlamentodur. 

Seimas tarafından en fazla iki dönem için 5 yıllığına seçilir. Bu nedenle, çocuğun hak 

ve özgürlüklerinin gözetilmesi hakkında rapor veren parlamentodur.
110

Prots’un görüşüne göre, Çocuk Hakları Savunucusunun Polonya 

Parlamentosundaki insan hakları mekanizmasına dahil edilmesi, çocuk 

ombudsmanının faaliyetlerinin bağımsızlığını sağlar ve parlamentonun desteğini 

109 Committee on Rights of Child examines report of Poland. 18 Eylül 2015. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16469&LangID=E 

[erişim tarihi 18.03.2021] 
110 Prots, A. Prava rebenka v Ukraine i Polshe: pravovoy i sotsiologichesky komparativny analiz. 

Roczniki nauk prawnych. 2019, XXIX(2), 65-77., s.70-71. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16469&LangID=E
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sunar; çocuk ombudsmanının anayasal ve yasal statüsünün tüzük değil, yasa 

düzeyinde düzenlenmesini sağlar; çocuk ombudsmanının faaliyetlerini 

gerçekleştirmekte gerekli devlet bütçesini belirler.
111

Yeni anayasalar arasında, “Çocuk hakları” adlı özel 64. Maddeyi içeren 2006 

Sırbistan Anayasası da dikkate alınmalıdır. Çocuğun yaşına ve olgunluğuna göre 

insan haklarından yararlanmasını şart koşar; çocuğun isim hakkı, doğum kaydı, 

kökenini bilme ve bireyselliğini sürdürme hakkını korur; çocuğun psikolojik, 

fiziksel, ekonomik ve diğer her türlü sömürü veya istismardan korunması gerektiğini 

belirtir; evlilik içi ve dışı doğan çocukların eşitliğini ilan eder.
112

Mbise’ye göre, BMÇHS onaylanmada rekor kıran bir sözleşme olarak aldığı 

övgüye rağmen, Afrika'daki çoğu ülkenin haklarının tesisini tatmin edici bir şekilde 

gerçekleştiremedi. Buna örnek olarak, Afrika'nın tasarı hazırlama sürecinde yetersiz 

temsil edilmesi ve Afrika'da çocuklara yönelik sosyo-kültürel anlayış farklılıkları ile 

ilgili zorluklar belirlenmiştir. Afrika Şartı ile BMÇHS arasındaki temel fark, Şartın 

çocuk yaştaki evlilikleri yasaklaması, asgari evlilik yaşı olarak 18'de ısrar etmesi ve 

tüm evliliklerin resmi bir sicile kaydedilmesini gerektirmesidir
113

.  Sözleşmeyi ilk

imzalayan veya kabul eden ilk 20 ülkeden 10'unun Afrika'dan olması, Afrika 

hükümetlerinin çocuk haklarına olan bağlılığını yansıtan bir gösterge sayılır.
114

Yukarıda bazı ülkelerin çocuk haklarını kapsayan mevzuatları incelendi. 

Kazakistan’da 2016 senesinde yürürlüğe giren Çocuk Hakları Ombudsmanı 

sisteminin ilk kez İveç’te kurulması ve en etkili şekilde diğer İskandinav ülkelerinde 

uygulandığı düşünülürse, Kazakistan’in çocuk korumadaki yerel mevzuatı bu 

ülkelerin sisteminden yararlandığı bahsedilebilr. Aynı zamanda, Kazakistan’daki 

Çocuk Hakları Ombudsmanının yasal statüsü bahsedilen İskandinav ülkelerinden 

111 a.g.e.,s. 65-77.,
112 Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/74694/119555/F838981147/SRB74694%20Eng.

pdf [erişim tarihi 18.03.2021] 
113 1.8 African Charter on the Rights and Welfare of the Child 

https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=53771&section=1.8 [erişim tarihi 

18.03.2021] 
114 Mbise A.T. The diffusion of the United Nations Convention on the Rights of the Child 

(UNCRC) more than the African Charter on the Rights and Welfare of the Child (ACRWC)  in 

Africa: The influence of  coercion and emulation. International Social Work 60(5), 2016, S.1 –11, s. 2. 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/74694/119555/F838981147/SRB74694%20Eng.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/74694/119555/F838981147/SRB74694%20Eng.pdf
https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=53771&section=1.8
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farklıdır. Kazakistan’da Çocuk Hakları Ombudsmanı hizmeti Cumhurbaşkan 

Kararıyla kurulur ve durdurulur. Günümüzde Kazakistan Çocuk Hakları 

Ombudsmanı tek kişiden oluşan ve ayrı Enstitü olarak tanınmayan bir sistemdir. 

Benzer senaryo Rusya Federasyonu, Tajikistan, Uzbekistan gibi BDT ülkelerinde 

görülmektedir. Bu ülkelerde Çocuk Hakları Ombudsmanı Cumhurbaşkan kontrölü 

altında çalışmaktadır.  Dolayısıyla, İskandinav ülkelerinden aktarılan Ombudsman 

sisteminin diğer ülkelerde farklı adaptasyonlara uğradığı ve yeterince 

gerçekleştirilmediği söylenebilir.  

Bununla beraber, Çocuk Adaleti Sistemi (Juvenile Justice) gibi uygulamaların 

ilk kez Birleşik Krallık ve ABD gibi ülkelerde kurulmasına rağmen, yukarıda 

bahsedildiği gibi, Birleşik Krallık BMÇHK hükümlerini yerine getirmede ve Komite 

eleştirilerin kabul etmede hükümet içi sorunları olduğu görülmektedir. ABD ise 

günümüzde BMÇHS’ni onaylamayan tek ülkedir. Dolayısıyla, çocuk koruma 

konusunda Batı ülkeleri BMÇHS yükümlüklerini etkili şekilde yerine getiren ülkeler 

anlamına gelmediği görülmektedir. 

BMÇHS'nin etkili bir şekilde uygulanmasının yalnızca yasal tedbirlerle 

sağlanamadığı bellidir. Belirli yapıların geliştirilmesi, eğitim ve farkındalık ve diğer 

faaliyetler dahil olmak üzere, etkili uygulama için gerekli olan bir dizi ek önlemler 

alınmalıdır. 

İzleyen bölümde teorik ve kavramsal çerçeveyi oluşturan norm yayılımı 

yaklaşımı literatürü incelenecektir. Bu yaklaşım Sözleşmelerin kabul sürecini 

açıklamaya çalışırken aynı zamanda neden uygulama açığının ortaya çıktığını da 

sorgular. 



İKİNCİ BÖLÜM  

TEORİK ÇERÇEVE: NORMLARIN YAYILIMI YAKLAŞIMI 

2.1 Normların Yayılımı Yaklaşımının Gelişimi 

BM Çocuk haklarına Dair Sözleşme günümüzde en çok devletler tarafından 

imzalanıp onaylanan bir uluslararası belgedir. Sözleşme gündeme geldiğinden beri 

nasıl uluslararası toplumda “en yaygın” ve “popüler” hale geldiğini anlamak için 

çocuk hakları fikirlerinin ortaya çıkışı ve bu normların doğasını anlamak önemlidir. 

Sözleşmenin üye devletler tarafından imzalanıp onaylandıktan sonraki aşamasında 

çocuk hakları normlarının ülkelerin mevzuatına nasıl bir şekilde aktarıldığını veya 

yayıldığını anlamakta normların yayılımı yaklaşımından yararlanmakta fayda vardır.  

Uluslararası İlişkilerde normların “yaşam döngüsü” modeli 1990’lı yıllarda, 

Martha Finnemore ve Katherine Sikkink tarafından geliştirilen ve inşacılık 

Uluslararası İlişkiler teorisi çerçevesinde uluslararası normların evrimini anlatan 

teorik bir modeldir.  

2012 yılında, Uluslararası İlişkiler uzmanlarına yönelik gerçekleştirilen 

“Öğretim, Araştırma ve Uluslararası Politika” (TRIP – Teaching, Research and 

International Politics) küresel anketine göre, Martha Finnemore, son 20 yılda 

disiplinin gelişiminde en büyük etkiye sahip olan ve katkıda bulunan ilk on 

araştırmacı arasında yer aldı ve disiplin çerçevesinde  çalışmaları en çok ilgi çeken 

beş akademisyen arasındadır.
115

Finnemore ve Sikkink tarafından norm yayılımı üzerine yapılan ilk Uluslararası 

İlişkiler araştırmaları, genel olarak, normların yaşam döngülerinde nasıl ilerlediğini 

115 TRIP around the world: Teaching, Research, and Policy Views of International Relations 

Faculty in 20 Countries. 2012. Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Uygulaması Enstitüsü William & 

Mary, Williamsburg, Virginia Koleji.  S 49. S 1-96 
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kavramsallaştırdı. Yaşam döngüsü modeli, bir normun önce yeni bir normun 

benimsenmesini savunan norm girişimcileri (norm entrepreneurs) tarafından 

desteklenmesi gerektiğini göstermektedir. Norm girişimcileri, “toplumlarında uygun 

veya arzu edilen davranışlar hakkında güçlü fikirlere sahip” devlet veya devlet dışı 

aktörlerdir.
116

Finnemore ve Sikkink “bireylerin ve grupların sosyal anlayışları değiştirmeye 

yönelik çabalarını” tanımlarlar. Bu tür norm girişimciler, normları yaymak için 

"bilginin stratejik kullanımı, sembolik siyaset, kaldıraç siyaseti ve hesap verebilirlik 

siyasetinden yararlanma, konu çerçeveleme ve utandırma" gibi farklı tekniklerle 

çalışırlar. Yaşam döngüsü modeli, norm yayılımının üç aşamasını ayırt eder: normun 

ortaya çıkışı, norm cağlayanı ve normun uluslararasılaşması.
 117

“Norm yaşam döngüsü, onların ortaya çıkışı, normların 

yayılıp etki alanı bulması ve uluslararasılaşma dahil olmak 

üzere üç aşamadan oluşur. Süreç aynı zamanda normun 

öğrenilmesini (bilinçli tartışmayı), toplumsallaşmasını ve 

kritik bir girişimci kitlesi tarafından yayılmasını ve ayrıca 

kurumsallaşmayı gerektirir - bu noktada belirli bir uyum 

düzeyine ulaşılmış olmalıdır.”
118

Normun ortaya çıkma aşamasında, norm girişimcileri daha geniş bir kitleye 

ulaşmak ve ikna etmek için sorunlarını iletirler. Norm cağlayanı aşamasında, diğer 

aktörler normu taklit yoluyla benimserler. Son olarak, normun uluslararasılaşma veya 

içselleştirilme aşamasında, normlar artık “verili” alınmaya başlar.   

Finnemore ve Sikkink, bu aşamalardaki aktörleri tanımlarken, “norm 

oluşturucular” (çoğunlukla uluslararası ağlar ve genellikle hükümetler arası 

kuruluşlar tarafından desteklenen STKlar) ve “normları kabul edenler” (devletler) 

arasında ayrım yapmaktadır. “Yaşam döngüsü” modeli böylece norm yayılımının 

gerçekleştiği genel çerçeveyi sağlar. Aynı zamanda, Finnemore ve Sikkink, modelin 

her aşamasındaki süreçleri incelemek ve modelin bir aşamasından diğerine 

116 Finnemore, Martha and Kathryn Sikkink (1998) ‘International Norm Dynamics and Political 

Change’, International Organization 52(4): 887–917 
117 Finnemore, Martha and Kathryn Sikkink (1998) ‘International Norm Dynamics and Political 

Change’, International Organization 52(4): 887–917. 
118 a.g.e., s. 887–917. (Tercüme bana aittir).
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ilerlemelerini sağlayan dinamikleri hesaba katmak için daha fazla araştırma 

yapılmasını teşvik etmiştir.
119

Dönüm noktasına ulaşıldığında, devletlerin önemli bir kısmı yeni normu 

desteklemeye başlar. Uluslararası alan genelinde norm yayılım hızı, ilk 

aşamadakinden daha hızlı gerçekleşir ve herhangi bir grup devlet, norm 

benimsemesinin maliyet / fayda analizine dayanarak normu benimsemeye hazırlanır. 

Uluslararası kuruluşlar, STKlar gibi aktörler normu benimsemeye teşvik etmek için 

ikna edici araçlar kullanarak yeni normu sosyalleştirir.
120

Norm yayılımının son aşamasında, devletler normu verili olarak kabul etmeye 

başladığında artık benimseme konusu tartışılmaz hale gelir. Bu aşamada norm, 

uluslararası yaşamın bir gerçeği olarak kabul edilir. Bu durum, benimsemeyenlere 

karşı geri itme (push back) potansiyeli olan normların benimsenmesinde daha kolay 

görülür. Yeterli sayıda devlet normu kabul edip ortak değerler olarak kabul ettiğinde, 

diğerlerini de buna uymaya ikna ederler veya zorlarlar.
121

Uluslararası normların evrimi, yayılımı ve sosyalleşmesi konuları son otuz 

yıldır inşacı teorisyenlerin çalışmalarının ilgi odağı olmuştur. Bu süre zarfında, 

kavramsal olanlar da dahil olmak üzere yeni teorik perspektiflerin ve yaklaşımların 

geliştirilmesi ve uygulanması ile sürekli olarak desteklenen ve ayrıca tematik ve 

coğrafi ilgi odağını genişleten zengin bir analitik ve ampirik materyal biriktirildi. 

Uluslararası İlişkiler alanında inşacı teorisyenler, fikirlerin nasıl yayıldığını 

anlamak için norm yayılımını inceleyerek, fikirlerin yaratılmasını ve yayılımını 

teşvik eden veya engelleyen süreçlere odaklanır.
122

 İnşacı teorisyenlerin önemli bir

odak noktası, normların devlet tercihlerini nasıl etkilediğidir.
123

Norm yayılımı üzerine çalışılan daha önceki Uluslararası İlişkiler araştırmaları, 

normların nasıl yayıldığınla ilgilendi ve sosyalleşmeyi ortak normlara dönüştürme 

119 Finnemore, Martha and Kathryn Sikkink (1998) ‘International Norm Dynamics and Political 

Change’, International Organization 52(4): 887–917(tercüme bana aittır) 
120 a.g.e., s. 887–917
121 a.g.e., s. 900
122 Karns ve diğerleri. International organizations: the politics and processes of global governance.

3rd ed. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2015 
123Jung, H. “The evolution of social constructivism in political science: past to present.” SAGE 

Open 9, no. 1 (2019): S. 1-10. doi: https://doi.org/10.1177/2158244019832703 [erişim tarihi 

28.03.2021] 

https://doi.org/10.1177/2158244019832703
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adına uygun mekanizmalar belirledi. Bu ilk araştırmalar norm yayılımını lineer bir 

süreç olarak kavramsallaştırma eğilimindeydi. Bu, ulus devletlerde ve hedef 

kurumlarda yayılmış normların aynı şekilde kopyalanmasının, etkili norm 

yayılımının temel ölçüsü olarak alındığı anlamına geliyordu. Buna karşılık, normlar 

üzerine yapılan son dönemdeki araştırmalar, norm tartışması fikrine odaklıdır. Teşvik 

edilen normların başarılı bir şekilde yayılmasının sadece uygun yayılma 

mekanizmalarını değil, aynı zamanda tartışma noktaları etrafında angajmanı nasıl 

gerektirdiği ana hatlarıyla belirtir. Rekabet, yerel aktörler dışarıdan getirilen 

normların meşruiyetine meydan okuduğunda ortaya çıkar. Normlar, mevcut inanç 

sistemleri ve kültürel yapılarla rezonansa girmediğinde normlara yerel aktörlerce 

itiraz edilir.
124

Bunun üstesinden gelmek, yayılım mekanizmalarının uygulanmasına ek olarak, 

aktörler arasındaki ilişkisel etkileşimi içeren sürekli söylemsel katılım gerektirir. Bu 

ilişkisel etkileşim, sürekli etkileşim yaratır ve onları sadece taklit etmek yerine, 

aktörlerin normları bağlamla ilişkilendirmeleri için alan sağlar.
125

Normların çeşitli tanımları vardır, ancak yararlı olan, "normları norm yapan 

şey, ilk "sonuç mantığının" (logic of consequentality) yerini alacak “uygunluk 

mantığı” (logic of appropriateness) ile desteklenen norm "yapışkanlığının" (norm 

stickiness) geliştirilmesidir. Bazı fikirler tanıtılmalarına rağmen asla 

yaygınlaşmazken (yapışmazlar), diğerleri kabul edilir ve kullanılır
126

.

Norm girişimciler farklı ülkelerde faaliyet gösterdiğinde, kurdukları ağlar "ulus 

ötesi" olarak adlandırılır.  Bu ağlar aynı zamanda “ortak değerler, ortak söylem ve 

yoğun bilgi ve hizmet alışverişi ile birbirine bağlı bir konuda uluslararası olarak 

çalışan aktörler " olarak tanımlanan ulus ötesi savunuculuk ağları olarak da 

bilinir”
127

.

124 Webb, J. Resolving contestation through discursive engagement: towards the contextual 

diffusion of EU rule of law norms? Southeast European and Black Sea Studies. 2018, 18(3), 401-418., 

s.405-406
125 a.g.e., s.405-406

126 Acharya, A. “Norm subsidiarity and regional orders: sovereignty, regionalism, and rule-making in 

the third world, s 116 (2011): 
127 Chase, Veronika Miranda. The changing face of environmental governance in the Brazilian 

Amazon: indigenous and traditional peoples promoting norm diffusion. Rev. Bras. Polít. Int.,. 

2019, 62(2), 1-20., s.2-3 
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İnsani yardım araştırmacılarına göre, norm girişimçileri “savunucular" olarak 

adlandırılabilirler. Bu grup, normları, değerleri, fikirleri, etik inançları ve / veya 

dinleri gibi bireysel faktörlere dayanarak uygun davranış veya hareket tarzı olarak 

içselleştirmiştir. Norm savunucuları eylemlerinin sonuçlarına odaklı değillerdir; bir 

başka bir deyişle, faydalarını maksimize etmeye çalışmazlar. Savunucuların yaptığı 

şey, normu topluma yaymak ve başkalarını onu benimsemeye teşvik etmektir. Bu rol, 

daha geniş toplumda bir benimseme çerçevesi yani başkalarıyla “rezonansa giren” 

uygun davranış fikri oluşturmak için çok önemlidir. Norm yayılımı bu düzeyde resmi 

savunuculuk ve momentuma ulaştığında, norm muhalifleri ve savunucuları 

arasındaki güç dengesi değişir ve bu da bir dönüm noktasına yol açar.
128

Rabe, insani yardım konulu araştırmasında, günümüzde çoğu toplumun 

herhangi bir normun anlamını kritik olarak düşünmeden kabul ettiği sonucuna 

varmıştır. Birçoğu, bazı insanların insancıl olarak çalışacağını ve yaşamlarını ve 

kariyerlerini buna göre uyarlayacağını kabul etse de, herhangi bir toplumun 

üyelerinin çoğunluğunun bu normu veya yaşam tarzını benimseyeceği konusunda 

çok az potansiyel vardır ve bir toplumun büyük ölçüde insani bir çerçeveye (dahil 

olarak) doğru hareket edip etmediğini belirlemek çok daha zordur.
129

Benzer saptamalarda Hafner-Burton da bulunmuştur. Hafner-Burton yeni 

işlevselcilerin bakışlarına atıfta bulunlarak, uluslararası “kültürleşme” sürecinin, 

uluslararası toplum tarafından biçimlendirilen yeni davranış modelleri, ilan edilen 

değerler, normatif kodlar ve örgütsel yapılar ile normal davranış uygulamaları 

arasında tutarsızlığa yol açtığını vurgulamış
130

.

Aynı zamanda, Finnemore ve Sikkink sosyal istikrarsızlık koşullarında 

meşruiyet eksikliğinden muzdarip ülkelerin, dış statü ve itibar kaybetme kaygıları 

nedeniyle, ama daha da önemlisi iç meşruiyet nedenleriyle uluslararası normları 

128 Rabe, M. et al. How does humanitarianism spread?: Modeling the origins of citizen initiatives 

through norm diffusion. 1. Gothenburg: Proceedings of the 2018 Winter Simulation Conference, 

2018., s.35 
129 a.g.e, s.36
130 Hafner-Burton E. M., Tsutsui, K., Meyer, J. W. International Human Rights Law and the

Politics of Legitimation: Repressive States and Human Rights Treaties// International Sociology. Т. 

23 № 1. 2008, s. 115–141 
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kabul etmeye daha da meyilli olduklarına dikkat çekmişlerdir.
131

 Finnemore ve

Sikkink’in görüşlerinin kanıtı olarak, insan haklarının korunması alanında 

uluslararası sözleşmelerin onaylanması, uluslararası toplumun “layık” üyeleri olarak 

kabul edilmek isteyen ülkeler için geçerli görgü kurallarının kurallarından biri haline 

geldiği bellidir.Genel olarak, normların yayılımı yaklaşımının ilk aşamalarında insan 

hakları normlarına odaklanıldıysa da, daha sonra, Price, Acharya, Capie, Müller, 

Wunderlich gibi akademisyenler tarafından uluslararası çevre rejimlerinin oluşumu, 

küresel ve bölgesel güvenlik rejimleri ve silahların kontrolü üzerindeki analitik 

çalışmalar sonucu norm yayılımı yaklaşımının tematik odaklanma konuları önemli 

ölçüde genişlemiştir
132

2.2 Normların Yayılımına Yönelik Farklı Tutumlar ve Yaklaşımlar 

Normların yayılmasının dinamiklerinin incelenmesine hem rasyonalist hem de 

inşacı teoriler uygulanabilir.
133

 Bilimsel literatürde, başkalarının kolektif davranışını

şekillendirme yeteneğine sahip bir aktör, norml yaratıcısı (norm-maker), norm 

dağıtımcısı (norm distributor), AB bağlamında norm düzenleyici (norm promoter) 

veya norm girişimcisi (norm entrepreneur) olarak tanımlanmaktadır
134

. Dış normları

özümseyen bir aktör, bir norm takipçisi veya norm alıcı olarak hareket eder (norm 

follower, norm recipient). Rasyonalistlerin ve inşacıların yayılım sürecinin bu iki 

taraf arasındaki ilişkiye dair görüşleri temelde farklıdır. 

Rasyonalist yaklaşıma göre, yeni normların kabul edilmesi ve alıcıya uyulması, 

finansal faydalar veya güvenlik garantileri gibi stratejik ve maddi motivasyonlarla 

belirlenir. Normları kabul eden ülke, difüzyonun bir sonucu olacak olası kayıplarını 

ve faydalarını hesaplar ve ancak bundan sonra taahhüt eder.
135

Finnemore ve Sikkink'e göre, inşacılığın ana analitik rakipleri iki türe 

ayrılabilir: (a) "siyasi davranışı yalnızca fiziksel dünya tarafından belirlendiği şekilde 

gören materyalist teoriler" ve (b) “kolektif anlayışları basitçe bireysel eylemin 

131 Finnemore, Martha and Kathryn Sikkink (1998) ‘International Norm Dynamics and Political 

Change’, International Organization 52(4): S 898. 887–917 
132 a.g.e. s. 55
133 Igumnova, L. Evropejskije mechanizmy diffuzii universalnych cennostěj i meždunarodnych

norm. Vestnik IrGTU. 2012, 1(60), 233-239., s.234 
134 Björkdahl, A (2005), Acharya, A. (2014), Erol, E (2006), Finnemore, M and Sikkink, K. (1998) 
135 a.g.e. s.234
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epifenomenleri olarak ele alan ve nedensel güce veya ontolojik statüye sahip 

olduklarını reddeden bireyci teoriler”
136

.

Benzer bir şekilde, Fearson ve Wendt rasyonalizm ve inşacılık arasındaki 

tartışmanın temelde dünyanın metafizik konumlarıyla (ontoloji) ve ampirik 

tanımlarıyla çelişkili bir çerçeveye oturtulabileceğini savunurlar. Rasyonalizm 

bireysel ontolojiye dayanırken, inşacılık, bütünlerin birbiriyle etkileşen parçalara 

indirgenemeyeceği bütüncül bir ontolojiyi varsayar. Rasyonalistler, fikirler / inançlar 

ve arzular veya tercihler arasında net bir ayrım yapma eğilimindedir. Dahası, 

temsilcilerin tercihlerinin veya çıkarlarının bir sosyal etkileşimle dışsal olarak mı 

yoksa içsel olarak mı belirlendiği konusunda anlaşamazlar; rasyonalizm, temelde 

sonuçların mantığına dayanan homo economicus'u takip ederken, inşacılar, aktörlerin 

uygunluk mantığını temel alan homo sociologicus olduğunu iddia ediyorlar
137

.

Normların uluslararası yayılımı, normları «uygun davranış standardı» olarak 

tanımlayan inşacı teorisyenlerin çalışmalarının ana temasıdır. Rasyonalistlerin 

aksine, inşacılar yayılımın maddi olmayan ama daha çok normatif yönünü 

vurgulamakta ve normların çıkarlardan bağımsız rolüne önem vermektedirler. 

İnşacılar için, karar verme süreci «uygunluk mantığı» (“logic of appropriateness”) ile 

tanımlanır
138

.

İnşacı yaklaşımın bir örneği, ideolojik ve psikolojik faktörlere dayanan sosyal 

öğrenme teorisidir. Bu durumda normların difüzyonu bilişsel bir bağlamda 

gerçekleştirilir. Yayılım sırasında, girişimci ve alıcı arasında karşılıklı bilişsel 

süreçler gelişir ve bu, iki tarafın yakın etkileşimi, işbirliği, deneyim alışverişi ve bilgi 

aktarımı gibi etkili iletişime işaret eder.
139

Normların yayılımı yaklaşımı üzerine gerçekleştirilen Uluslararası İlişkiler 

alanındaki akademik katkılarını düzenlemek adına, Chase, onları üç sınıfa ayırmayı 

teklif ederek norm yayılımına yönelik farklı tutumları ayırmaya katkıda 

136 Finnemore, M., & Sikkink, K. (2001). Taking stock: The constructivist research program in 

international relations and comparattive politics. Annual Review of Political Science, 4, 391-416 
137 Fearson, J., & Wendt, A. (2005). Rationalism v. constructivism: A skeptical view. In W. 

Carlesnaes, T. Risse, & B. Simmons (Eds.), Uluslararası ilişkiler el kitabı. S.79. S. 52-72. 
138 Finnemore, Martha and Kathryn Sikkink (1998) ‘International Norm Dynamics and Political 

Change’, International Organization 52(4): 887–917. S 897. 
139 Igumnova, L. Evropejskije mechanizmy diffuzii universalnych cennostěj i meždunarodnych 

norm. VESTNIK IrGTU. 2012, 1(60), 233-239., s.235 
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bulunmuştur.
140

 İlk sınıfta, Finnemore, Barnett ve Negron-Gonzalez gibi, güçlü 

ülkelerin ve uluslarası kuruluşların daha küçük devletleri etkilediğini ve onlara neyin 

yeterli olduğunu öğreterek, uluslararası seviyeden ulusal seviyeye (yukarıdan 

aşağıya) akan normları inceleyen çalışmalar incelenmiştir.  

İkinci sınıf, Acharya, Sikkink ve Florini gibi normların çevre devletlerden 

uluslararası düzeye (aşağıdan yukarıya) yayıldığını inceleyen akademisyenlerin 

çalışmalarını içerir. Bu yaklaşım, iki mantık üzerine dayanmaktadır. Birincisi, güçsüz 

ülkelerin kendi çıkarlarını destekleme amaçlı uluslararası düzeyde normları yaymayı 

başardıkları vakaları içerir. İkinci mantık, küçük ülkelerin ilk olarak daha büyük 

oyunculardan gelen normları yerel uygulamalara uyarlamalarıyla gerçekleşmektedir.  

Üçüncü sınıf, normların transnasyonal ağlar aracılığıyla yayıldığını vurgulayan 

araştırmaları kapsar. Örneğin, Park, uluslararası kuruluşların norm yayılım sürecini 

yönettiği fikrine karşı olarak, STKların ve aktivistlerin bu süreçlerdeki önemini 

vurgularken, Khagram, taban ve sivil toplum hareketlerinin baraj inşaatı konusunda 

Dünya Bankası’nı nasıl etkilediğini anlatmıştır.
141

  

Uluslararası İlişkiler disiplininde, norm yayılımı üzerine yapılan son 

araştırmalar, küresel norm değişiminin aşağıdan yukarıya süreçlerine giderek daha 

fazla dikkat etmekte ve böylece yayılımı doğrusal gören araştırma yollarından 

sapmaktadır. Örneğin, son senelerde yapılan araştırmalardan biri olan ve yukarıda 

gösterilen üç sınıftan ikincisiyle uyumlu olan Draude’nin çalışmasına göre, norm 

yayılımı, yukarıdan aşağıya akan bir süreç değildir. Normlar, küreselden yerel 

alanlara yayıldığında, uluslararası ve transnasyonal aktörler tarafından 

"yönlendirilebilir". Ancak bu süreç asla pasif bağlamda gerçekleşmez. Aksine, 

örneğin, insan hakları standartları gibi normlar her zaman aktif olarak "kabul edilir" 

ve norm yayılım sürecinde normlar, insanların bunları söylemde olduğu kadar 

pratikte de yorumladığı, değiştirdiği ve yeniden şekillendirdiği farklı bağlamlardan 

geçer. Bu nedenle bir normun yerel dönüşümleri ortaya çıkar ve bu da esasen yerel 

düzeyde küresel bir normun meşruiyetini ve etkinliğini birlikte belirler. Ayrıca, yerel 

                                                           
140 Chase, V.K.. The changing face of environmental governance in the Brazilian Amazon: 

indigenous and traditional peoples promoting norm diffusion. Rev. Bras. Polít. Int.,. 2019, 62(2), 1-20. 

S 4. 
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dönüşümler başka yerlerde yayılım süreçlerini etkileyebilir ve bunun ötesinde, 

küresel normun kendisinin tasarımını ve içeriğini bile değiştirebilirler
142

.

Aynı görüşleri paylaşan Lawless’e göre, norm yayılımı teorisinin daha yeni bir 

dizisi – örneğin, inşacılık (constructivism), söylemcilik  (discursive) ve sosyolojik 

kurumsalcılık (sociological institutionalism) gibi – yayılım sürecindeki yönetişim 

aktörlerinin özneliğini (agency) ve normları yorumlamalarını şekillendiren anlam 

sistemlerini ve bilişsel çerçeveleri vurgulamaktadır
143

.

       Chase, normların bazen aşağıdan yukarıya yayıldığını belirleyerek, 169 

sayılı ILO Sözleşmesi’nin Brezilya tarafından 2004 yılında onaylanması sonrası 

yerel halkın bazı çıkarlarına uymadığı sonuçu nedeniyle, yerel halk ve ortakları 

tarafından özgür, önceden ve bilgilendirilmiş rıza (free, prior and informed consent) 

teşvik edildiğini belirtmiştir. Bu normun daha sonra ILO tarafından Sözleşmeye dahil 

edilerek, Brezilya'daki yasal davalarda kullanıldığını ve diğer geleneksel topluluklar 

arasında da sivil toplum grupları tarafından yayıldığını belirtmiştir
144

.

Lawless, geleneksel norm yayılım teorisinin normları statik olarak görme 

eğilimine ve dolayısıyla normun ortaya çıkması ve tahsis edilmesi üzerindeki çok 

yönlü etkileri dikkate almama eğilimine dikkat çekmektedir. Buna ek olarak, 

Lawless, yukarıdan aşağıya yayılım süreçine aşırı odaklanmanın, normların nasıl 

ilerlediğine ve farklı hiyerarşik yönetişim ölçekleri boyunca ve arasında nasıl 

müzakere edildiğine ilişkin karmaşıklıkları gözden kaçırdığını ileri sürmüştür.
145

 Kim ve Connoly’e göre “sistem merkezli” olarak adlandırılabilecek norm 

yayılma literatürünün ilk dalgası, uluslararası örgütlerden ve transnasyonal aktivist 

ağlardan devletlere sosyalleşme ve öykünme yoluyla fikir ve normların akışına 

odaklandı. Bununla birlikte, bu ilk dalga, Batı merkezli olduğu, yerel aktörleri 

142 Draude, Anke. Translation in motion: a concept’s journey towards norm diffusion 

studies. Third World Thematics: A TWQ Journal. 2017, 2(5), 588-605., s.588 
143 Lawless, Sarah. Rights, equity and justice: A diagnostic for social meta-norm diffusion in 

environmental governance. Earth System Governance. 2020, (6), 1-11., s.2 
144 Chase, V.K.. The changing face of environmental governance in the Brazilian Amazon: 

indigenous and traditional peoples promoting norm diffusion. Rev. Bras. Polít. Int.,. 2019, 62(2), 1-20. 
145 a.g.e. 3
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görmezden geldiği ve normları sürtünme olmadan taklit edilen statik nesneler olarak 

basit bir şekilde tasvir ettiği için eleştirilmiştir
146

.

Kim ve Connoly, norm yayılımına direnç kalıplarını açıklamak adına kültürel 

farklılıkları kullanan ikinci bir literatür dalgasıyla sonuçlandığını belirleyerek, 

Acharya’nın “normlar yerel kültürel bağlamlara uyacak şekilde yerelleştirilir” 

iddiasını en iyi şekilde örneklemiştir. Sonuç olarak, araştırmacılar, her ne kadar bu 

tartışmalı yaklaşımlar bazı başarılı veya başarısız norm yayılım vakalarını 

açıklayabilse de, uluslararası norm sosyalleşmesinin ek iç mekanizmalarını (ve 

direnç kaynaklarını) tanımlamanın gerekli olduğunu belirtmiştir.
147

Normların yayılımı literatüründe ikinci dalga olarak belli olan yeni norm 

yayılım teorisyenlerinin yaklaşımlarının ortaya çıkmasının birkaç sebebi vardır. 

Uluslararası kuralların veya şartların tanınması ve bunlara uyulması arasındaki 

çelişki, geleneksel olarak bu iki olguyu dış normların doğrusal bir içselleştirme 

sürecinin ardışık aşamaları olarak gören "spiral modelin” destekçileri için ciddi bir 

ampirik meydan okuma haline geldi.
148

 Uluslararası normların ulusal mevzuatta

sabitlenmesinin yanı sıra kamusal politik söylemdeki yoğun tartışmalarının 

neredeyse otomatik olarak yaygın uygulanmasına ve pratikte de her ülkede 

uyumluluğa yol açması bekleniyordu. Bu arada, gündemde görüldüğü gibi, 

1990'ların «insan hakları devrimi» sırasında gözlemlenen onaylanmış uluslararası 

anlaşmaların sayısındaki artışın, o ülkelerin uluslararası standartlara gerçek 

uyumlarında bir artışa yol açmadığı belirtilmektedir.
149

Uluslararası normların tanınması ve uygulanması arasındaki ampirik olarak 

gösterilen uçurum veya tutarsızlık, sadece geleneksel inşacı sosyalleşme modellerine 

meydan okumakla kalmamış, aynı zamanda, uluslararası hukukun etkinliği ve 

146 Kim, S.K., Connolly D. South Korea’s Embrace of Good Donorship Norms: The Bureaucratic 

Process of Norm Translation. Center for International Studies. 2020, XXXV(2), 366–392., s.368-369 
147 a.g.e, s. 368-369
148 Bakalova Y. Konstruktivizm v issledovanii mezhdunarodnyh norm zashchity prav cheloveka ot

genezisa, priznaniya i soblyudeniya k narusheniyu,osparivaniyu i erozii. Frankfurt Üniversitesi 

yayınları: Uluslararası Süreçler, Cilt 13, No. 1,s 55. s. 48-67,2015   
149 a.g.e.,s.55
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uluslararası örgütlerin ve kurumların uyumunu yayma ve kontrol etme çabalarının 

etkinliği hakkında temel bir soruyu da gündeme getirmiştir.
150

Uluslararası sözleşmelerin ve beyannamelerin imzalanması yoluyla temel insan 

haklarının sembolik olarak tanınmasının “yüksek meşrulaştırma potansiyeline” sahip 

olduğu ve tek bir yaptırım mekanizmasının yokluğunda normlara uyumsuzluğun 

cezasının nispeten düşük olduğunu düşünülürse, normların yayılımı literatüründe  

ikinci “haklar devrimin” ortaya çıkma sebepleri kendisini belli etmektedir
151

.

Regina Heller, Martin Kahl ve Daniela Pisoyu’nun, Finnemore ve Sikkink'in 

"yaşam döngüsü" modelinden yararlanarak, "iyi" liberal normların erozyon sürecini 

ve bunların "kötü" baskıcı normlarla değiştirilmesini tanımlamak adına bir "spiral 

yayılım" veya ters döngü teorisini geliştirdi
152

. Bu teorik gelişime göre, kriz durumu

(11 Eylül 2001 olayları gibi), devletlerin terörle mücadele faaliyetleri sırasında 

bireysel özgürlükleri ve insan haklarını kısıtlama ihtiyacını haklı çıkarmak için 

düzenleyici argümanları aktif olarak kullanmaya başladığı bir «dönüm noktası» 

olarak hizmet edebilir. Devlet aktörleri, terörle mücadele alanında 'kötü' normların 

itici gücü olarak görülmektedir. Terörle etkili mücadele politikaları için 

güvenlikleştirme ve güvenlikleştirme ile toplumsal kabul yaratma girişimlerinde 

ilkeli 'normlara meydan okuyanlar' olarak anlaşılabilirler. Bu tür söylemlerin 

uluslararası düzeyde yakınlaşması (convergence), nihayetinde liberal normların ve 

insan hakları rejiminin aşınmasını hızlandıracaktır. Sonuç olarak, liberal normlar ve 

insan hakları "aşırı güvenlikleştirilmiş" terörist tehdidi karşısında yavaş yavaş 

tartışılmaz özelliklerini kaybetmek zorunda kalacaktır. Teorisyenler, büyük 

oyuncuların retoriğindeki normların söylemsel aşınmasının bir "ters döngü" için 

gerekli bir koşul olduğunu savunmaktadır.
153

Teorisyenler,  terörle mücadele ve olumsuz etkileri ve sonuçları hakkında 

araştırma yaparken, terörle mücadele politikalarında ve onu takip eden söylemsel 

dinamiklerde tartışmacı süreçlere – normatif argümantasyon ve gerekçelendirmeye – 

150 Hafner-Burton E. M ve diğerleri. W. International Human Rights Law and the Politics of 

Legitimation: Repressive States and Human Rights Treaties// International Sociology. Т. 23 № 1. 

2008, s. 137, s. 115–141 
151 a.g.e., s.116
152 Heller R., Kahl M., Pisoiu D. (2012). The 'Dark' Side of Normative Argumentation - The Case

of Counterterrorism Policy. Global Constitutionalism, Cilt, 1 (2): S. 278–312. 
153 a.g.e., s.278–312
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iyice bakmanın önemli olduğunu savunumaktalar. Onlara göre, bu tür bir analizi 

belirli bir yargı alanının sınırlarının ötesine uzatmak en önemlisidir çünkü özellikle 

fikirler uluslararası alana kolayca yayılabilir ve diğer yargı bölgelerinde de ele 

alınabilir.
154

2.3 Normların Yayılım Mekanizmaları 

Normların yayılım mekanizmaları Uluslararası İlişkiler ve diğer Sosyal 

Bilimler disiplinlerinde farklı terimlere sahip olmalarına rağmen ve bazen normların 

yayılımı sürecindeki farklı aktörlere odaklanmalarına rağmen, hepsi bir birini 

tamamlayan bir özelliğe sahiptir. 

Finnemore ve Sikkink’e göre normlar yayılımının ilk aşamasındaki 

karakteristik mekanizma, normun ortaya çıkışı, norm girişimciler tarafından 

gerçekleştirilen dönüştürücü (transformative) prosedürlerdir. Norm girişimcileri, 

kritik bir devlet kitlesini (norm liderleri) yeni normları benimsemeye ikna etmeye 

çalışırlar. İkinci aşamada, norm liderleri norm takipçileri olmak adına diğer devletleri 

sosyalleştirmeye çalıştıkça, daha çok taklit dinamiğiyle karakterize edilir. Uygunluk 

baskısı, uluslararası meşruiyeti artırma arzusu ve devlet liderlerinin özsaygılarını 

artırma arzusunun bir kombinasyonu norm çağlayanını (cascade) kolaylaştıran 

faktörledir. Norm çağlayanının en son aşamasında, norm içselleştirmesi gerçekleşir 

ve normlar olduğu gibi kabul edilen bir nitelik kazanır.
155

Gilardi, çok sayıda bilim insanı tarafından yayılım mekanizmaları hakkındaki 

kapsamlı araştırmaları düzenleme amacıyla bu mekanizmaları zorlama (coercion), 

rekabet (competition), öğrenme (learning) ve öykünme (emulation) olarak dört 

kategoride gruplandırdığını özetlemektedir.
156

Zorlayıcı (coercion) etki, hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum 

kuruluşları tarafından fiziksel güç, ekonomik maliyetlerin ve faydaların 

manipülasyonu ve hatta bilgi veya uzmanlığın tekelleşmesi yoluyla uygulanabilir. 

154 a.g.e., Sonuç
155 Finnemore, Martha and Kathryn Sikkink (1998) ‘International Norm Dynamics and Political

Change’, International Organization 52(4): S 895. 887–917 
156 Gilardi, F. (2013): Transnational Diffusion: Norms, Ideas, and Policies. S 9. S. 1-40. 
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Zorlayıcı mekanizmanın etkisi olarak, güçlü ülkeler ve AB, Uluslararası Para Fonu 

ve Dünya Bankası gibi uluslararası alanındaki büyük örgütlerin tercihleri, ticaret, 

doğrudan yabancı yatırım, bağışlar, hibeler, kredi veya güvenlik artırımı niyetinde 

olan çeşitli ülkelerde bu kuruluşlara bağımlı politika oluşturabilir.
157

Bazıları, normatif değişikliğin gönüllü olmaması nedeniyle zorlayıcı etkinin bir 

yayılma mekanizması olmadığını savunmaktalar.
158

 Buna ek olarak, pratikte, çok az

sayıda çalışma, zorlayıcı etkiyi önde gelen bir mekanizma olarak görmektedir, ancak 

bu durum, belirgin bir vaka seçimi önyargısından kaynaklanabilir. Zorlayıcı etki, 

gelişmekte olan ülkelerde normların yayılma ve aktarılmasının açıklanmasında 

büyük olasılıkla önemlidir, ancak bu alandaki ampirik çalışmaların büyük çoğunluğu 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü dışındaki bölgeleri görmezden 

gelmektedir.
159

Rekabet (competition), “ülkelerin ekonomik kaynakları kendilerine çekmeye 

çalıştıkları için birbirlerini etkiledikleri” anlamına gelir
160

. Rekabet, ekonomik, politik

veya sosyal rekabeti ifade edebilir. Ekonomik rekabet, devletlerin kaynakları 

cezbetmek veya elde tutmak için birbirlerine stratejik olarak tepki gösterdiğinde 

ortaya çıkar. Politika alanına bağlı olarak (süreç ve ürün düzenlemesi), rekabet 

düzenleyici bir “dibe doğru yarış”a (race to the bottom) yol açabilir, ekonomik 

rekabet gücünü artırma amacıyşa süreç maliyetlerini düşürmek bunun örneği ise, 

aynı zamanda, belirli koşullar altında tam tersine bir “yukarıya doğru yarışa” (race to 

the top) dönüşebilir, Düşük ürün standartlarına sahip ülkelerde üretilen ürünlerin 

piyasaya girmesini önlemek amacıyla ürün standartlarının yükseltilmesi buna bir 

örnek olabilir.
161

Siyasi ve sosyal rekabet, ekonomik rekabetten daha az bahsedilen ve araştırılan 

bir konudur
162

. Siyasi rekabet, devletler uluslararası politika gelişmelerini etkilemek

ve böylece uyum maliyetlerini en aza indirmek için uluslararası liderlerin rolünü 

157 Dobbin F. et al. 2007. The Global Diffusion of Public Policies: Social Construction, Coercion, 

Competition, or Learning. S 7. S 1-28 
158 a.g.e., s. 7
159 Marsh, D. and J. Sharman (2009) ‘Policy Diffusion and Policy Transfer’, Policy Studies

30(30):S 5. S1-21. 
160 Gilardi, F. (2013) Transnational Diffusion: Norms, Ideas, and Policies. S 13.  
161 Bender K, Keller A. 2014. The Role of International Policy Transfer and Diffusion for Policy 

Change in Social Protection – A Review of the State of the Art. S.16 
162 a.g.e., s.16
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benimsemeyi amaçladığında ortaya çıkar. Sosyal rekabet veya “yapısal denklik” 

(structural equivalence), iki kuruluş tarafından üçüncü bir tarafla paylaşılan bir 

ilişkiyi ifade eder. Bu ilişkiyi istikrara kavuşturma amaciyla, bu iki aktör birbirini 

gözlemler ve gerekirse taklit eder
163

.

Rekabet teorisyenleri, teşviklerdeki değişikliklere de işaret eden başka bir 

difüzyon teorisi sunar. Bu durumda, değişiklikler güçlü aktörler tarafından değil, 

doğrudan rakipler tarafından yapılır. Ülkeler sermaye ve ihracat pazarları için rekabet 

ettiğinde bazı politikalar dağılır. Rakiplerin hareketlerini göz önüne alarak, 

hükümetler, küresel yatırımları çekme ve ihracatı rekabetçi halinde tutma amacıyla 

pazar dostu politikalar seçmek zorunda kalırlar.
164

Chyzh’a göre, rekabet, normların, kuralların, davranışların ve uygulamaların 

yayılmasının arkasındaki temel nedensel mekanizmalardan biridir.
165

 Genel argüman,

firmaların ve yatırımcıların işlerini nereye götürecekleri konusunda bir seçeneğe 

sahip oldukları ve diğer her şey eşit olduğunda düşük riskli piyasaları tercih 

ettikleridir. Bu tercihin farkında olan devletler, iki stratejiden birini benimseyerek 

uluslararası işletmeleri çekmekle ilgili faydalar için rekabet eder, ilk olarak, 

 daha güçlü biçimde mülkiyet haklarını koruma veya demokratik

uygulamalarda iyileştirme gibi yatırımcılar için ekonomik riskleri azaltan

politikaların yasalaştırılması veya,

 daha düşük sermaye vergi oranları gibi daha yüksek yatırım riskleriyle

ilişkili kayıpları “telafi edecek” ek iş teşviklerinin sağlanması.

Her iki strateji de rekabet halindeki devletler arasında belirli bir düzeyde 

politika yakınsamasını önermektedir. Bununla birlikte, daha da önemlisi, uluslararası 

ticaret ve yatırım için bu rekabette, her devlet kendisini diğer devletle doğrudan 

rekabet halinde görmez.
166

Simmons’a göre, doğrudan yabancı yatırım gibi uluslararası ekonomik yararlar 

için rekabet, ticaretin yasal düzlemde korunmasıyla ilgili devlet politikaların 

163 a.g.e., s. 17
164 Dobbin et al. 2007. The Global Diffusion of Public Policies: Social Construction, Coercion,

Competition, or Learning. (33), 449-472., s.457 
165 Chyzh, O. 2016. Keeping Up With Which Joneses:: Spatial Diffusion of Rule of Law Through 

Economic International Organizations. S.5 
166 a.g.e.,s. 6
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yakınlaşmasına yol açmaktadır. Örneğin, Simmons, doğrudan yabancı yatırım için 

rekabetin, devletlerin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) uluslararası faturaların 

işlenmesine dair yaklaşımlarında VIII maddesi ile uyumunda yakınsamaya yol 

açtığını savunmaktadır.
167

Dobbin’e göre, rekabet önemli bir yayılım mekanizması olmasına rağmen, her 

zaman ülkelerin yakınsamasına yol açmaz. Belirli bir teşvik, iki rakip devletin 

birbirine daha fazla benzemesine neden olabileceği gibi, yatırım çekmenin veya 

statülerini iyileştirmenin birden fazla yolu vardır ve devletler kendilerini 

rakiplerinden farklılaştırmaya çalışabilirler
168

Ring tez çalışmasında, rekabet tartışmasında iki modelleme stratejisini önerir. 

Araştırmacı, ilk olarak, geride kalmama kuralını belirtmektedir. Ayrıca, bu 

dinamiğin özellikle komşular arasında telaffuz edilmesi gerektiğini öne sürüyor. Ona 

göre, ülkeler, rekabet sürecinde “Komşularınızın sizi geride bırakmasına veya komşu 

ülkelere ayak uydurmasına izin vermeyin” teşviğinde bulunurlar
169

. İkinci mantığa

göre, rekabet etkisi, rekabetçi ülkelerden kurumsal reformları geniş uygulamasını ve 

sürekli geliştirme şartını gerektirir. Bu durumda, ülkeler için en azını yapmak yeterli 

değildir. Çünkü rekabet, halihazırda bir yeniliği benimsemiş olan devletler tarafından 

bir politikanın sürekli olarak geliştirilmesiyle ölçülebilir.
170

Norm yayılımı üzerine yapılan araştırmalar, rekabetin “yüksek yerel sosyal ve 

düzenleyici standartların” artmasına katkıda bulunabileceğini göstermiştir.
171

Bununla birlikte, yukarıda belirtildiği gibi bu etkinin genellikle bir tutarsızlık 

meselesi olduğu da görülmektedir; yani, yasaların resmi olarak kabul edilmesi 

mutlaka uygulamaya konulacaklarını göstermez. 

Öğrenme (learning), “diğer ülkelerin deneyimlerinin bir politikanın olası 

sonuçları hakkında yararlı bilgiler sağlayabileceği” anlamına gelir.
172

 Gilardi,

167Simmons B.A. 2000. International Law and State Behavior: Commitment and Compliance in 

International Monetary Affairs, s. 832 
168 Dobbin F. et al. 2007. S 7. S 1-28 

169 Ring J.J. The diffusion of norms in the international system. Iowa Üniversitesi. 2014. 

Yayımlanmamış doktora tezi,s 34.https://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5425&context=etd 
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öğrenmenin birçok yönü olan karmaşık bir fenomen olduğunu ve aktörün tercihlerine 

ve ideolojilerine bağlı olduğunu açıklamaktadır.
173

 Öğrenme, karar alıcıların ve

politika yapıcıların başka ülkelerin politika değişimlerine uyum sağladıklarında 

değil, yalnızca neden ve sonuç hakkındaki inançları değiştiğinde gerçekleşir.
174

Öğrenme mekanizması aynı zamanda ‘basit’ ve ‘karmaşık’ öğrenme olarak 

sınıflandırılır.
175

Ziv, öğrenme mekanizmasına ilişkin geleneksel kabule meydan okuyarak, dış 

siyaseti aşamalı olarak değiştiren karar vericilerde, dış politika kararlarında ani 

değişimler sergileyenlere göre, temel bir mesele hakkındaki ana varsayımlarını 

yeniden öğrenme olasılığının daha yüksek olduğunu savunur
176

.

Ziv, İsrail'in en son üç başbakanı Ariel Şaron, Ehud Olmert ve Benjamin 

Netanyahu'nun bir Filistin devletinin kurulmasını destekleyen kamu beyanlarını ve 

dış siyaset prosedürlerini örnek göstererek, Sharon ve Olmert’in aşamalı karmaşık 

öğrenim mekanizmasını uyguladığını, Netanyahu'nun dış siyasetindeki hızlı 

değişimin ise yalnızca ABD'nin baskısına karşı tepkisel bir taktiği temsil ettiğini 

belirtmektedir. 

Ziv, karmaşık öğrenmenin dramatik ve biçimlendirici bir olaydan sonra ortaya 

çıkma eğiliminde olduğunu varsayan geleneksel argümanın aksine, Sharon ve Olmert 

vakalarının, aşamalı öğrenmenin gerçekleşebileceği önemli bir alternatif yol 

olduğunu göstermeye çalışmıştır. Böylece, karmaşık öğrenmenin, yalnızca dış siyaset 

araçlarının değiştirilmesi anlamına gelmediği, yeni gerçek inançların ve hedeflerin 

benimsenmesini de ifade ettiği görülmektedir. 

Öykünme (emulation), politikaların normatif ve sosyal olarak inşa edilmiş 

özelliklerinin nesnel sonuçlarından daha önemli olduğu anlamına gelir. Bu, bir 

konunun normatif ve sosyal olarak inşa edilmiş uygunluğunun, uygulanma sonrası 

sonuçlarının gerçekte olumlu olsun ya da olmasın, ona meşruiyet sağladığı anlamına 

gelir.
177

 Goodman ve Jinks’e göre öykünme süreci ilgili aktörleri ikna etmeyi

173 a.g.e.,s 21
174 Dobbin F. et al. 2007, s, 13.
175Levy JS. 1994. Learning and foreign policy: sweeping a conceptual minefield. 48:279– 312.
176 Ziv, Guy (2013): Simple vs. Complex Learning Revisited: İsrail Başbakanları ve Filistin

Devleti Meselesi Dış Politika Analizleri. S. 203–222. 
177 Gilardi, F. (2013) Transnational Diffusion: Norms, Ideas, and Policies. S. 22. 



55 

 

gerektirmez. Öykünme etkisiyle uygulanan veya taklit (mimic) edilen devlet 

politikaları, zorlayıcı etki sonrası uygulanan politika değişimlerinden daha dayanıklı 

olabilir çünkü böyle politikalar, maddi baskı artık uygulanmadığında veya mevcut 

olmadığında bile uygulanmaya devam edebilirler.
178

 

Dobbin ve diğerlerine göre, norm yayılımına yönelik güncel araştırmalarda 

öykünme ve “rasyonel olmayan öğrenme” arasındaki farkların yeterince ayırt 

edilemediği görülmektedir.
179

 Öykünme, dolaylı bir norm yayılım mekanizması 

olarak Finnemore ve Sikkink'in “norm yaşam döngüsünde” “norm cağlayanı” 

aşamasına yakından bağlı olarak görülmektedir.  

Normların yayılımı araştırmacılarına göre, yerel bağlamdaki kültürel veya 

başka türlü “filtreler”, genellikle transnasyonal savunuculuk ağlarının norm 

yayılımına yönelik yerel kısıtlamaların üstesinden gelebilecek çerçeveleme 

faaliyetlerine işaret eder: transnasyonal STK ağları, mevcut normları çerçeveleyerek, 

yerel normatif yapılarla uyumlu görünmesini sağlayıp yaymaya çalışır.
180

. Bu görüşe 

göre, norm girişimcileri “önceden var olan yerleşik normlar ve kolektif anlayışlarla 

kasıtlı olarak yeni fikirler ve ilkeli inançlar arasındaki "rezonansı üretir".
181

 Bu tür 

çerçeveleme teknikleri, normların ulusal düzlemde benimsenmesi için bir yol 

açabilir. 

Norm girişimcileri olarak transnasyonal aktörler, küresel normların yerel 

düzeyde oluşturulmasında, güçlendirilmesinde ve uygulamanın izlenmesinde çok 

önemli bir rol oynamaktadır. Siyasi ve ekonomik otorite dışı bir aktör olan bu 

ajanların eylemlerinin, normları oluşturma üzerindeki etkileri genellikle “uluslararası 

kurumlar ve hükümetlerdeki değişime katkıda bulunmak için bilgi, ikna ve ahlaki 

baskı kullanımına” dayanmaktadır
182

. 

                                                           
178 Goodman R., Jinks D. 2004. How to influence states: socialization and international human 

rights law. Duke Law Journal, Cilt 54, s. 696. S-622 703 
179 Dobbin F. et al. 2007, s. 15.  
180 Finnemore and Sikkink, 1998 
181 Risse 2002. Transnational Actors and World Politics. In Walter Carlsnaes, Beth A. Simmons, 

Thomas Risse (Eds) S. 267 
182 Khagram, Riker ve Sikkink 2002. Restructuring World Politics: Transnational Social 

Movements, Networks, and Norms S. 11 
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İkna, baskı, lobicilik ve utandırma, transnasyonal savunuculukta yaygın olarak 

kullanılan taktiklerdir. Keck ve Sikkink bu taktikleri aşağıdaki gibi sınıflandırır
183

:

1. Bilgi politikası (Information politics) - transnasyonal aktörler alternatif bilgi

kaynakları sağlamada etkilidir. Ağlar aracılığıyla bilgi akışı, insanları

harekete geçmeye ikna etmek ve teşvik etmek için kullanılan gerçekleri ve

ifadeleri üretir. Bu bağlamda, güvenilirlik esastır ve tanıklığın kullanımı

zamanında ve dramatik bir şekilde sunulduğunda etkilidir.

2. Sembolik politika (Symbolic politics) - transnasyonal aktörler, baskıcı

açıklamalar yoluyla sorunları çerçeveleme ve savunma amacıyla sembolik

olaylardan yararlanırlar.

3. Kaldıraç güc politikası (Leverage politics)- transnasyonal aktörler, ağ

üyelerinin etkili olma ihtimalinin daha düşük olduğu bir alanda etkilemek için

güçlü aktörleri dahil etme yeteneklerini kullanırlar.

4. Hesap verebilirlik politikası (accountability politics) -transnasyonal aktörler,

kamu görevlilerini daha önce belirtilen norm ve taahhütlerden (örneğin

antlaşmalar ve beyanlar) sorumlu tutarlar.

Transnasyonal aktörler ve hükümetler arasındaki yerel iletişim kanalları 

engellendiğinde, “bumerang stratejilerinin” kullanılması etkili olabilir. Keck ve 

Sikkink, “yerli STK'lar devlete talepte bulunma aşamasını atlayarak ve devlete 

dışarıdan baskı getirmeye çalışmak için doğrudan uluslararası müttefikler 

aradıklarında” bir bumerang modelinin oluşacağını belirtirler.
184

Keck ve Sikkink, küresel/yerel bağlantıların faydalarını ve önemini her iki 

açıdan da tartışmaktadır. Araştırmacılara göre, yerel STK'lar için, uluslararası 

müttefikler “kendi başlarına sahip olmayı bekleyemeyecekleri erişim, kaldıraç gücü 

ve bilgi sağlayabilirler”.
185

183 Keck ve Sikkink. 1998. Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International 

Politics. S. 18-24 
184 Keck ve Sikkink. 1998. S 13 
185 a.g.e., s. 12-13
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Normların yerleştirilmesi ve yerel mevzuatlara aktarılması sürecinde bazen 

başarısızlıkların olmasının doğal olduğunu Bennett, Dolowitz ve Rose gibi 

araştırmacılar da belirtilmiştir.
186

Dolowitz ve Marsh normların yayılımı sürecinde en az üç faktörün normların 

başarısızlığına yol açan önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. İlk olarak, 

norm alıcı ülkenin, aktardığı normların o ülkede nasıl uygulanacağı üzerine yeterli 

bilgiye sahip olmadığı durumunda bilgisiz aktarım (uninformed transfer) ortaya 

çıkar. İkinci olarak, aktarımın gerçekleşmiş olmasına rağmen, menşe ülkede normu 

başarılı kılacak önemli unsurlar aktarılmayabilir ve bu da yetersiz aktarıma 

(incomplete transfer) yol açabilir. Üçüncüsü, normların aktarıldığı ülkedeki 

ekonomik, sosyal, siyasi ve ideolojik bağlamlardaki farklılıklara yeterince dikkat 

edilmeyebilir: bu da uygunsuz aktarma (inappropriate transfer) olarak 

adlandırılmıştır.
187

Izleyen bölümde Kazakistan’da BMÇHS’nin durumu örnek vaka olarak 

incelenecek, hangi norm yayılımı mekanizmalarının geçerli olduğu araştırılacaktır.  

Özellikle bu çalışmada norm yayılması literatüründen yola çıkarak oluşturulan 

şu üç hipotez dikkati çekmektedir: 

1. Kazakistan’ın BMÇHS’yi imzalama sürecinde “öykünme” (emulation)

yoluyla norm yayılımı önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla, ülke çocuk

hakları normlarını benimsemeyi sembolik bir adım olarak kabul etmiş,

pratikte ise bu normları uygulamada bazı eksiklikler göze çarpmaktadır.

Uygulamadaki eksikliğin sebebi bu normları uygulamaya hazır olmamak

ve/veya uygulama konusundaki siyasi irade eksikliği olabilir;

2. Normların yayılımı teorisinin “öğrenme” (learning)  mekanizması

kapsamında, Kazakistan  hükümeti, UNICEF, Vakıflar ve STK-lar

desteğiyle, Batılı ülkelerin çocuk koruma sistemleri ve pratiklerini

öğrenerek, Kazakistan mevzuatına BMÇHS’nin aktarımı yönünde

reformları aktif olarak başlatıp yürütmektedir;

186 Bennett 1992; Dolowitz 1998; Rose 1991 
187 Dolowitz D.P., Marsh D. 2000. Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in 

Contemporary Policy-Making. S 17. 
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3. BMÇHS’in Kazakistan  mevzuatına aktarımı ve uygulaması sürecinde,

çocuk haklarını koruma adına hükümet tarafından gerçekleştirilen yeni

yasa projelerinin yerel kamuoyu tarafından kabul edilmeyip, toplumsal

çelişkilere yol açması ve sonuç olarak yasatasarısınınParlamento’ya geri

gönderilmesi, normların yayılımı sürecinde farklı “filtrelerden” dolayı,

normların yerel bağlamda kabullenilmeme ve benimsenmeme

faktörlerinin önemini göstermektedir.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ VAKASI 

3.1. BMÇHS’nin Kazakistan Tarafından Uygulanması 

Şubat 1994'te, Kazakistan eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 

ABD'ye ziyareti çerçevesinde, BMÇHS bağımsız Kazakistan tarafından imzalanan 

ilk uluslararası Sözleşme oldu. Sözleşme Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Konseyi 

kararıyla 8 Haziran 1994'te onaylandı
188

.

BMÇHS’ye ek olarak, yaşamın farklı yönlerinde çocukların haklarının 

korunmasını sağlayan ilkeler, Kazakistan tarafından onaylanan uluslararası ek 

belgelerle de tanınmaktadır
189

:

     1999'da Kazakistan, Yurtdışında Nafaka Tahsilatı Sözleşmesi'ni, 2000 

yılında, İstihdama Kabulde Asgari Yaş Sözleşmesi’ni onayladı; 

2001'de, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin çocuk ticaretine ilişkin İhtiyari 

Protokolü ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin çocukların silahlı çatışmalara 

katılımına ilişkin İhtiyari Protokolü; 

2002 yılında, Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması için 

Yasaklama ve Acil Eylem Konusunda ILO Sözleşmesi; 

2004'te ise Kazakistan, İnsan Ticaretinin ve Sömürülmesinin Önlenmesine 

İlişkin BM Sözleşmesini ve buna ilişkin Nihai Protokolü imzaladı. 

188 BM resmi websitesi https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-

11&chapter=4 [erişim tarihi 02.01.2021] 
189 O razvitii mezhdunarodnykh mekhanizmov v oblasti zashchity prav detey (Çocuk haklarının 

korunması için uluslararası mekanizmaların geliştirilmesi 

hakkında)https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31292267#pos=3;-80 [erişim tarihi 16.04.2021] 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31292267#pos=3;-80


60 

Bu tez çalışmasının hedefi olan, Kazakistan’ın BMÇHS’nin imzalamasındaki 

ülkenin temel motivasyonunu açıklamada ve ulusal çocuk koruma bilincini 

geliştirmede ülkeyi etkileyen faktörleri bulmada, normların yayılımı teorisinin bazı 

mekanizmaları öne çıkmaktadır. 

 Bu bağlamda, zorlayıcı etki, rekabet, öğrenme, öykünme, ve dönüştürücü etki  

mekanizmaları ayrı altbaşlıklar altında ele alınarak Kazakistan’ın BMÇHS’yi 

imzalama motivasyonunda ve çocuk haklarına yönelik uygulamalarında belirtilen 

mekanizmaların ne derece açıklayıcı gücü olduğu tartışılacaktır.  

3.2 Zorlayıcı Etki (coercion): Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu 

Normların yayılımı yaklaşımı açısından bakıldığında, zorlayıcı etki 

Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi finansal uluslararası kuruluşların veya 

güçlü devletlerin borç verme koşullarına bağlı olarak görülmektedir. Önceki 

bölümde açıklandığı gibi, norm liderlerinin tercihleri, doğrudan yabancı yatırım, 

ticaret, hibe, kredi veya güvenlik ihtiyacı nedeniyle bu kuruluşlara bağımlı ülkelerde 

yeni eğilimler oluşturabilir.
190

Zorlayıcı etki kapsamında, devletler ve kurumlar, tercihlerini yeniden 

yönlendirerek değil, hedef devletin maliyet-fayda hesaplamalarını değiştirerek diğer 

devletlerin davranışını değiştirirler. Ayrıca, uluslararası kurumlar devletin çıkarlarını 

ve tercihlerini yeniden şekillendirmese de, belirli koşullar altında, devlet davranışına 

ilişkin karşılıklı beklentileri dengeleyerek stratejik tercihleri kısıtlayabilirler.  

Devletler davranışlarını değiştirirler çünkü bunu yapmanın maddi çıkarlarına uygun 

olduğunu algılarlar.
191

Zorlayıcı etki teorisyenlerine göre, uluslarüstü kurumlar, Batılı ülkelerin para 

politikalarının gelişmekte olan ve Üçüncü Dünya ülkelerine yayılmasında çok önemli 

bir rol oynamıştır. Uluslararası Para Fonu veya Dünya Bankası kredileri bu ülkeler 

için çok daha ucuz faizlerle sağlanarak, karşılığında, kredi sağlandığı andan itibaren 

190 Dobbin F. et al. 2007, s. 7.  
191 Goodman Ryan., Jinks Derek. 2004. How to influence states: socialization and international 

human rights law. Duke Law Journal, Cilt 54,  S 634, S-622 703 
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ülkelerde uygulanması gereken bazı ekonomik, sosyal ve siyasi reformlar 

belirlenmektedir.
192

Dünya Bankası resmi verilerine göre, Banka, gelişmekte olan ülkelere eğitim, 

sağlık, hükümet, altyapı, finans ve özel sektör gelişimi (tarım, çevre koruma ve doğa) 

gibi çok çeşitli alanlarda zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için düşük 

faizli krediler, faizsiz krediler ve hibeler sağlamaktadır. Buna ek olarak, Dünya 

Bankası, finansman ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla, Banka’dan borç alan üye 

devletlerdeki çocukların, yerli halkların ve diğer savunmasız grupların durumunu 

etkilemektedir.
193

Kazakistan Temmuz 1992'den beri Dünya Bankası üyesidir. Ülke 

bağımsızlığının ilk senelerinde Dünya Bankası'nın yardımı finansal ve özel sektör 

reformlarını uygulamaya yönelikti. 2000'den sonra, Bankanın odak noktası, ülkenin 

genel refahına, sosyal koruma politikalarına, ekolojideki sürdürülebilir kalkınmaya 

ve insan haklarına özel bir vurgu yaparak kamu yönetimi sisteminin reformuna 

kaymıştır.
194

“Kazakistan ve Dünya Bankası arasındaki işbirliğini ilerletme ve güçlendirme 

amacıyla” 21 Ocak 2016'da Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında 

Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Dünya Bankası, Kazakistan Cumhuriyeti'nde 

Dünya Bankası’nın ofislerinin kurulması ve işletilmesine ilişkin bir Anlaşma 

imzaladı.
195

 Ülkenin Banka’ya üye olmasından 2019 senesine kadar, Dünya Bankası,

Kazakistan için finansal ve sosyal hizmetlerden kritik altyapıya kadar toplam 8 

milyar doları aşan çok çeşitli alanların gelişimini kapsayan projeler sağladı. 
196

192 Dolowitz D. ve Marsh D. 1996. Who Learns What from Whom: a Review of the Policy 

Transfer Literature, s. 348. 
193 Bradlow D. The World Bank, the IMF, and Human Rights. Journal of Transnational Law and 

Contemporary Problems. 1996, 6, 47-90., s.49 
194 Granty donorskikh organizatsiy (Bağışçı kuruluşlarin hibeleri), S 8 

https://www.kaznex.kz/about/about_us/Granty_ru.pdf [erişim tarihi 10.03.2021] 
195Mazhilis RK odobril zakon o ratifikatsii soglasheniya mezhdu pravitel'stvom i 

Mezhdunarodnym bankom (Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi, hükümet ile Uluslararası Banka 

arasındaki anlaşmanın onaylanmasına ilişkin yasayı onayladı)  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39197536#pos=4;-116 [erişim tarihi 15.03.2021] 
196 Obzor po Kazakhstanu. Vsemirnyjbank.org/ [online]. Vsemirny bank v Kazakhstane: Nur-

Sultan, 2020 [cit. 2021-4-26]: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/kazakhstan/overview#2 

[erişim tarihi 10.03.2021] 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39197536#pos=4;-116
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/kazakhstan/overview#2
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Aynı zamanda, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşten sonra, petrol ihracatına 

fazla güvenen Kazakistan ekonomisinin karşılaştığı zorluklar, ülkeyi Banka’dan yeni 

finansal hibeler almaya mecbur etti. Böylece, sadece 2019 senesi için, 

Kazakistan'daki Dünya Bankası programı, toplam 3.7 milyar ABD doları değerinde 3 

güven destekli proje de dahil olmak üzere 13 aktif projeyi kapsamaktadır.
197

2020-2025 senelerine yönelik Kazakistan ile Ortaklık Stratejisi eşit eğitim, 

sağlık ve sosyal koruma hizmetlerinin sunumunda insani sermayeyi geliştirmeyi 

öncül hedef olarak görmektedir. Bununla birlikte, önceki senelerdeki Ortaklık 

Stratejileriyle karşılaştırıldığında, bu Stratejik Ortaklık, cinsiyet eşitliği gibi insan 

haklarına yönelik konuları ilk kez ele almıştır. Kazakistan gündeminde cinsel tacizin 

yasal bir tanımı olmadığı ve dolayısıyla kadınları ve erkekleri toplumsal cinsiyet 

şiddetine karşı koruyan ulusal hukuk normların gerçekleştirilmesi gerektiği 

belirtilmiştir.
198

 Çocukların durumunun değerlendirmesi sağlık ve yaşam beklentisi

göstergeleri açısından ayrı bir bölüm altında gözden geçirilmiştir. Evrak, ülkedeki 

yenidoğan bebek ölümündeki düşüşe dikkati çekmişse de, aynı zamanda, ülkenin 

göçmen statüsündeki kadınlar ve bebeklere, ücretsiz doğum öncesi ve doğum sonrası 

tıbbi bakım için uygun koşulların sağlanamadığını vurgulamıştır.
199

.

Buna ek olarak, 2020-2025 Stratejik Ortaklık verileri ve Kazakistan için 

Kapsamlı Sosyo-Ekonomik Analiz (KSEA), ülkenin kalkınma hedeflerine 

ulaşmasının önündeki en büyük engel olarak kurumsal ve yönetim reformlarının 

eksikliği olduğunu belirlemiştir
200

. Toplamda, 111 sayfalık evrakta “reform”

kelimesi 91 kere kullanılmıştır. Bu bağlamda, Banka’nın herhangi bir Stratejik 

Ortaklık evraklarında doğrudan zorlama etkisinin bulunmamasına rağmen, 

Banka’nın belirli konularda, ülkenin ele alması gereken adımlara veya yönetim 

reformlarına yönelik söylemlerinde bu etkinin özellikleri fark edilebilir.   

197 Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı başkanlığında yabancı yatırımcılar Konseyi. 

https://fic.kz/ru/kfica/members/5 [erişim tarihi 10.03.2021] 
198 Ramochnaya strategiya partnerstva s Kazakhstanom na 2020-2025 gg. (2020-2025 Kazakistan 

ile ortaklık çerçeve stratejisi),  s. 12

https://documents1.worldbank.org/curated/en/943101583219578704/pdf/Kazakhstan-Country-

Partnership-Framework-for-the-Period-FY20-25.pdf   . [erişim tarihi 25.03.2021] 
199 a.g.e., s. 13
200 a.g.e., s.4

https://fic.kz/ru/kfica/members/5
https://documents1.worldbank.org/curated/en/943101583219578704/pdf/Kazakhstan-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-FY20-25.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/943101583219578704/pdf/Kazakhstan-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-FY20-25.pdf
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Kazakistan ve Dünya Bankası’nın bağımsızlığının ilk senelerindeki Stratejik 

Ortaklık arşivlerine ulaşmadaki zorluklar zorlayıcı etki çalışmasını kısıtlayan 

faktörlerden biridir. Buna rağmen, bağımsızlığının ilk senelerinde, komünist 

rejimden rekabetçi kapitalist düzene ve sıfır ekonomi yapısıyla adım atan yeni 

Kazakistan için Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu gelişmiş ülkelerin doğrudan 

yatırımının öncül kaynak olduğu kesindir. Dolayısıyla, zorlayıcı etki literatüründe 

geniş kullanılan “havuç ve sopa”
201

 veya “herşeyin bir bedeli vardır” yaklaşımı

Dünya Bankası’nın Kazakistan gibi gelişmekte olan ve nispeten genç ülkelere 

uygulanabilen gücü denilebilir. Dolayısıyla, bu tür ülkeler, belki de tam ters 

isteklerine veya farklı görüşlerine rağmen, insan hakları gibi çeşitli alanlardaki 

uluslararası sözleşmeleri onaylama yoluyla, sorumluluk altına girmek durumunda 

kalabilir. 

Aynı zamanda,  Dünya Bankası üzerine gerçekleştirilen uluslararası 

araştırmalar, bu kuruluşun insan haklarını koruyabilmede etkili olup olmadığı veya 

koruma amacının olup olmadığını farklı görüşlerle tartışmaktadır.  

Zvobgo ve Graham, Dünya Bankası'nın insan hakları ihlallerini ve uluslararası 

kalkınma projeleriyle ilgili araştırmacı iki kurumu – Denetim Paneli (Inspection 

Panel) ve Uyum Danışmanı / Ombudsmanı’nı (Compliance Advisor/Ombudsman) – 

üzerine yapılan araştırmasında, bu iki kurumun Banka Yönetimi ve Yönetim 

Kurulundan bağımsız olarak, projelerden etkilenen ülkelerdeki insan hakları 

politikalarına destek sağlama ve denetleme konusundaki yetersizliğini 

sorunsallaştırmaktadır. Bu bağlamda, iki kurumun etkinliğinin, yeniden düzenlenen 

politikalar yoluyla olumlu yönde artacağı varsayılmıştır. Ayrıca, STK destekli insan 

hakları projelerinin kurumsal kapasite, uzmanlık ve savunuculuk nedeniyle başarılı 

olma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir.
202

Human Rights Watch Örgütü, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve 

bölgesel kalkınma ve yatırım bankaları gibi uluslararası finans kurumlarının dahil 

olduğu insan hakları ihlallerini araştırma raporunda, bu kuruluşların kalkınma 

yardımlarının dağıtımında ayrımcılığa, topluluk üyelerine doğrudan zarar veren 

201Havuç ve sopa yaklaşımının kökleri, geleneksel bir motivasyon teorisi olarak Pavlov'un ödül ve 

ceza sistemine dayanabilir 
202 Zvobgo K., Graham B. 2018. The World Bank as an Enforcer of Human Rights, s. 7. 
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eylemlere ve “kalkınma” girişimlerini eleştirenlere karşı misillemeler yaptığını 

belirtmektedir.
203

Zorlayıcı etki görüşünü paylaşan Moris’e göre, Dünya Bankası üzerine yapılan 

eleştirel araştırmalara rağmen, uluslararası aktörler, ekonomik yardımın insan hakları 

ihlallerine karşı bir silah olarak kullanılmasının bugüne kadarki en etkili yaptırım 

mekanizması olabileceğini kabul etmelidir. Birincisi, Dünya Bankası’na 177 ülkenin 

hükümetleri üye olması ve Dünya Bankası'nın insan hakları alanındaki herhangi bir 

kararının çok taraflı bir karar olarak görülmesi nedeniyle ve dolayısıyla belirli bir 

ulus devletin tek taraflı kararından daha fazla ağırlık taşıması söz konusudur. 

İkincisi, Dünya Bankası, kalkınma amacıyla ulus devletlere doğrudan kredi ve mali 

yardım sağlama yetkisine sahiptir ve bu da Dünya Bankası'nın insan hakları alanında 

daha fazla güç kullanabileceği anlamına gelir. Son olarak, araştırmacıya göre, son 

yıllarda, yoksul ve zengin ülkeler arasındaki genişleyen uçurum nedeniyle, Dünya 

Bankası'nın giderek artan finansal gücüne ek olarak, gelişmekte olan ülkelere 

sağlanan banka kredileri artık yabancı sermayenin "birincil kaynağı" olarak kabul 

edilmekte ve Dünya Bankası'nı potansiyel bir “insan hakları şampiyonu” haline 

getirmektedir.
204

Dünya Bankası’na üye olduğu halde, Kazakistan, Uluslararası Para Fonu 

üyeliğine de 1992 senesinde kabul edildi. Kazakistan Cumhuriyeti ile Uluslararası 

Para Fonu arasındaki işbirliği, 6 Aralık 2001 tarihli “Kazakistan Cumhuriyeti'nin 

Uluslararası Para Fonu, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Finans 

Kurumu, Uluslararası Kalkınma Birliği, Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı, 

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi, Avrupa İmar ve 

Kalkınma Bankası üyeliği hakkında, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma 

Bankası" Yasası temelinde yürütülmektedir. 

Kazakistan Dünya Bankası ile işbirliğini devam ederken, 24 Mayıs 2000'de, 

Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası, 295,8 milyon dolarlık Uluslararası Para 

Fonu kredi hattı yükümlülüklerini bellirtildiği süreçten erken kapatmıştı. Bu 

203 Human Rights Watch:World Bank, IMF https://www.hrw.org/topic/business/world-bank-imf 

[erişim tarihi 25.03.2021] 
204 Moris H. 1997. The World Bank and human rights: indispensable partnership or mismatched 

alliance? S 176 

https://www.hrw.org/topic/business/world-bank-imf
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bağlamda, Ağustos 2003'te Kazakistan'daki Uluslararası Para Fonu Daimi Temsilcisi 

ülkeden geri çağrılmıştı.
205

Uluslararası Para Fonu’nun Kazakistan’da çocuk haklarına yönelik yürüttüğü 

programlardan olan “BOTA” Çocuklara Yardım Fonu projesi idi. “BOTA” 

Çocuklara Yardım Fonu çerçevesinde Kazakistan’da uygulanan 3 programdan en 

büyük olan Şartlandırılmış Para Yardımı Programı (Conditional Cash Benefits 

Program), fonun en büyük programı olmuştu. Program kapsamında faiz hibe 

temelinde düşük gelirli ailelere yönelik sosyal yardımlar için alternatif yenilikçi 

yaklaşımlar sağlanmıştı.
206

 Örneğin, Sosyal hizmetler Destek Programı (Social

Services Support Program), Uluslararası Para Fonu faiz hibesi temelinde düşük 

gelirli ailelerden gelen çocukları ve yetim çocukları destekleme amacıyla projeler 

gerçekleştirmişti. 

Kazakistan, Uluslararası Para Fonu’na olan kredi hattı yükümlülüklerini 

tamamen kapattıktan hemen sonra, 2014 senesinde “BOTA” Çocuklara Yardım Fonu 

ülkedeki hizmetlerini durdurmuştur.
207

 Bu bağlamda, Uluslararası Para Fonu’nun

ülkedeki çocuk haklarına olan yardımın faiz hibe temelinde gerçekleştirmesi ve 

Yardım Fonu’nun ülkenin kredi yükümlüklerinin kapatılmasından hemen sonra 

durdurulması, yukarıda bazı araştırmacılar tarafından tartışıldığı gibi, böyle 

uluslararası finansal kuruluşların insan ve çocuk haklarını koruma amacı taşıyıp 

taşımadığı da sorgulanabilir. 

Zorlayıcı etki teorisyenleri, birkaç güçlü oyuncunun, “havuçlar ve sopalar” 

aracılığıyla, tek başına gücü kullanarak, odak noktaları olarak hizmet ederek veya 

hegemonik fikirler yoluyla diğerleri üzerinde orantısız bir güç uyguladığı bir dünyayı 

tasvir eder. Dolayısıyla, Richter ve Bank’a göre, zorlayıcı etki, daha güçlü aktörler 

tarafından uygulanan ve genellikle baskı içeren mekanizma olması nedeniyle, 

205 Tovmash Ye.N. 2011. Vzaimootnosheniya Kazakhstana i MVF(Kazakistan ve UPF ilişkileri),s. 

4 
206 BOTA Fonu faaliyetlerine Mayıs 2014'te son verir. https://www.inform.kz/ru/obschestvennyy-

fond-bota-zavershaet-svoyu-deyatel-nost-v-mae-2014-g_a2567666 [erişim tarihi 28.05.2021] 
207 BOTA Fonu  faaliyetlerini sonlandırıyor. 17 Eylül 2014. Radio Freedom Central Asia. 

https://rus.azattyq.org/a/kazakhgate-bota/26590647.html [erişim tarihi 28.05.2021] 

https://articlekz.com/article/year/2011
https://www.inform.kz/ru/obschestvennyy-fond-bota-zavershaet-svoyu-deyatel-nost-v-mae-2014-g_a2567666
https://www.inform.kz/ru/obschestvennyy-fond-bota-zavershaet-svoyu-deyatel-nost-v-mae-2014-g_a2567666
https://rus.azattyq.org/a/kazakhgate-bota/26590647.html
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normların yayılımı literatürünün çoğunluğu öğrenme, öykünme ve rekabet 

mekanizmalarına odaklanmaktadır.
208

İzleyen bölümlerde Kazakistan’da BMÇHS normlarının yayılımının bu 

mekanizmalarla ilişkisi tartışılacaktır.  

3.3 Rekabet 

Rekabet teorisyenleri, bir ülkeye rekabet avantajı sağlayan bir normun, bu 

ülkeler bu normları benimsememeyi tercih etseler bile, diğerlerini takip etmeye 

yönlendirdiği zorlayıcı etkiden çok farklı bir mekanizmayı tanımlar. Rekabetin, 

hükümetlerin sınırlı kaynakları çekmede veya elde tutmada kendilerine göre bir 

avantaja sahip olma amacıyla diğer aktörlerin davranışlarına tepki verdikleri süreç 

olduğu Gilardi tarafından belirtilmişti.  

Aynı zamanda, Dobbin’in belirttiği gibi, rekabetin önemli bir norm yayılım 

mekanizması olmasına rağmen, her zaman ülkelerin politikalarının yakınsamasına 

yol açmaz. Belirli bir teşvik, iki rakip devletin birbirine daha fazla benzemesine 

neden olabileceği gibi, yatırım çekmenin veya statülerini iyileştirmenin birden fazla 

yolu varsa, kendilerini rakiplerinden farklılaştırmaya çalışabilirler
209

.Bu bağlamda,

Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ilk senelerinde komşu ülkeler listesinde 

kendi konumunu belirginleştirme politikaları ve böylece ülkeye yabancı yatırım 

çekme, bölgedeki siyasi istikrar kaynağı olarak görünme isteği söz konusu olabilir. 

 Kazakistan Cumhuriyeti 1990’lardan sonraki dönemden itibaren Orta Asya ve 

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında kendisini yabancı yatırıma “ en 

uygun” ülke olarak tanıtma ve bulunduğu bölgede ekonomik liderlik gösterme 

çabasında olmuştur. 

Bu bölgesel rekabet bağlamında, 2014 senesinde Kazakistan'ın eski 

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ülkenin adını Kazakistan'dan Kazak Eli'ye 

("Kazaklar ülkesi”) olarak değiştirmeyi önerdi. Bazı uluslararası araştırmacılara göre, 

Kazakistan böylece bir Avrasya köprü devleti statüsünü güçlendirme ve aynı 

208 Richter T. ve Bank A. 2016. Transnational Diffusion and Cooperation in the Middle East and 

North Africa: A Conceptual Note. S.6. 
209 Hafner-Burton E. M ve diğerleri, 2008, s. 116 
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zamanda, çoğu siyasi istikrarsız ve hoş olmayan yatırım ortamları ile ünlü olan diğer 

“-stanlar”dan, yani Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerden kendini 

uzaklaştırma amacında olmuştu.
210

Kazakistan, kendisini bölgedeki siyasi ve ekonomik entegrasyon için önemli 

bir ülke olarak konumlandırarak ve devletini Orta Asya'da bir lider ve kalkınma 

modeli olarak sunarak olumlu bir uluslararası itibar elde etme amacıyla, 2003 yılında 

AGİT (OSCE) başkanlığına başvurma planlarını duyurdu. Bu prestijli role hak 

kazanmak için Kazakistan, demokratik kurumlarının ve insan hakları konularındaki 

ülkedeki eksiklikleri düzeltme sözünü verdi.
211

Bununla birlikte, Nazarbayev, 2011’deki bir açılış konuşmasında: “[Geçiş] 

yıllarında, ülke gündemindeki tek şey ekonomi ve sadece ekonomi idi. Asıl endişe, 

gerekli geçim araçlarını ve makul yaşam standartlarını sağlamaktı" diye 

belirtmişti.
212

 Bazı araştırmacılara göre “Önce ekonomi, sonra herşey" Kazakistan'ın

son 30 senede kullandığı sloganı oldu
213

. Dolayısıyla geçiş zamanlarındaki maddi

teşvikler dışında, bu zihniyet ülkenin çocuk haklarının korunmasına yönelik ulusal 

bilincinin yavaş ilerlemesinin önemli sebeplerinden birini ortaya koymaktadır. Sonuç 

olarak, her ne kadar rekabet önemli bir mekanizma olsa da, siyasi yöneticilerin 

öğrenmeye açık olup olmaması da en az onun kadar önemlidir. 

3.4 Öğrenme: Çocuk Adalet Sistemi Örneği 

19 Ağustos 2008'de Kazakistan, BM Komitesinin tavsiyesi üzerine Adalet 

Bakanlığı tarafından geliştirilen 2009-2011 Çocuk Adalet Sisteminin (Juvenile 

Justice System) geliştirilmesini onayladı. Kavramın temel amacı, çocuk adaletinin 

tüm aşamalarında uygulanmasının verimliliğini ve kalitesini artıracak olan çocuk 

adalet unsurlarının aşamalı olarak tanıtılması ve geliştirilmesidir.
214

210 Chatham House Report. Kazakhstan: Tested by Transition: Relations with Other Central Asian 

States. In: Annette Bohr.2019, s. 70 
211 Kassenova N, “Kazakhstan on the Eve of OSCE Chairmanship”, s.  2, 2009. 
212 Omelicheva M.Y. Democracy in Central Asia: Competing Perspectives and Alternative 

Strategies. 2015. S 76 
213 a.g.e.,s. 76
214 Mezhdunarodnoye i natsionalnoye Zakonodatelstvo RK po zashchite prav detey. 1. Nur-Sultan:

Yevrazysky natsionalny universitet imeni L.N. Gumileva., s.6 
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Kazakistan Cumhuriyeti'nde 2009-2011 için çocuk adalet sisteminin 

geliştirilmesi kavramı, çocuk mahkemesinin çocuk adalet sistemindeki en önemli 

bağlantı olduğunu belirlemiştir. 4 Şubat 2012 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yabancı ülke çocuk mahkemelerinin olumlu 

deneyimleri dikkate alınarak, tüm bölge merkezlerinde ve cumhuriyetin en büyük 

şehirlerinden bazılarında çocuk mahkemeleri oluşturulmuştur.

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı "2009-2011 için Kazakistan 

Cumhuriyeti'nde çocuk adalet sisteminin geliştirilmesi konseptinin onaylanması 

üzerine" Kararının I. Paragrafına göre:  

“ Bugün çocuk mahkemeleri dünya çapında 60'tan fazla 

ülkede faaliyet göstermektedir…....Ayrıca, çocuk 

mahkemelerinin oluşturulmasında, iki ana modele ait olan 

bu yargı alanının türüne farklı ülkelerde farklı bir 

yaklaşımın hemen ortaya çıktığı belirtilmelidir: 

Anglosakson ve Kıta Avrupası... Uluslararası deneyimler, 

çocuk adaletinin sosyal rehabilitasyon ve restoratif adalet 

ilkelerine dayanan çocuklar için özel bir adalet sistemi 

sunduğunu göstermektedir.” 

Kazakistan’daki çocuk adalet sisteminin, çocuk haklarının korunması için 

standart olan Batı ülkelerinde aktif olarak kullanıldığından, bu adalet sisteminin 

yerleşmesinin BM tarafından çocuk adalet sistemi hakkında verilen aktif eğitimle 

Kazakistan Cumhuriyeti’nin öğrenme etkisinden kaynaklandığı söylenebilir.

Yukarıdaki paragraftan da görülebileceği gibi, Kazakistan Cumhuriyeti devlet 

organları BM tavsiyelerine dayalı bir çocuk adalet sistemi geliştirmiştir. Bu durumda 

dönüştürücü bir etkiden bahsetmek mümkün olur.  

Açık Toplum Enstitüsü “Soros Vakfı'nın” Kazakistan temsilcilik ofisi “Soros 

Vakfı–Kazakistan” sivil toplum yardım kuruluşu, ülkede çocuk adaleti sistemini 

oluşturma konusunda özel bir misyona sahiptir. Soros Vakfı–Kazakistan bu 

misyonunu 2001 yılında yerine getirmeye başladı ve 2008 yılında tamamladı. 

Uygulamanın ilk aşamalarında çocuk adaleti sistemi pilot projeleri sadece Almatı 

şehrini ve Almatı ilçelerini kapsadı. Bu kapsamda hâkim, savcı ve içişleri 

organlarının çalışanlarına yönelik eğitimler gerçekleştirilmiş, çocuk yargılamalarına 
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ilişkin normatif hukuki işlemlerin incelenmesi gerçekleştirilmiştir. "Çocuk Adaleti" 

projesinin girişimcileri, Kazakistan Cumhuriyetinde çocuk adalet sisteminin 

geliştirilmesine ilişkin kavramsal bir belgetasarısınıngeliştirilmesinde yer aldılar. 

Soros Vakfı–Kazakistan, ülkedeki projelerin en önemli ve gösterge niteliğindeki 

başarısının ilk çocuk mahkemelerinin ortaya çıkması olduğuna inanmaktadır.
215

Soros Vakfı, Kazakistan'da 1995 yılından beri çalışmaktadır. Vakıf, yasal 

reform ve insan haklarının gözetilmesi, sivil toplum kuruluşlarının kitle iletişim 

araçlarının gelişimi, maden çıkarma endüstrilerinin gelirlerinin bütçe planlaması ve 

izlenmesi gibi alanlarda yenilikçi projelerini desteklemektedir;  2008 senesinden 

itibaren Vakıf, ülkede aşağıdaki stratejik alanları geliştirmeye devam edeceğini 

beyan etmiştir: 

 Kazakistan'da hukuk sisteminde reformların gerçekleştirilmesi; sosyal ve

ekonomik adaletsizlikle mücadele etme amacıyla devlet düzeyindeki

girişimlerin desteklenmesi;

 Devlet bütçe fonlarının harcanmasında şeffaflık ve hesap verebilirliğin

sağlanmasına yönelik eylemlerin desteklenmesi;

 Kazakistan'da ifade özgürlüğünün desteklenmesi.
216

Kazakistan'daki Soros Vakfı'nın faaliyetlerine yönelik yerel Kazakistan 

medyası Central Asia Monitor Merkezi aşağıdaki bilgileri vermektedir:  

2010 yılında, Soros-Kazakistan Vakfı, kamu politikasının 

oluşumunda devlet, iş ve sivil toplum arasındaki 

arabuluculuk rolünü ilan etti. Kazakistan Cumhuriyeti, 

amaçları veya eylemleri devletin içişlerine müdahale etmeyi 

amaçlayan uluslararası ve yabancı kar amacı gütmeyen 

kuruluşların faaliyetlerini yasaklamaktadır. 2012-2013 için, 

Vakıf tarafından 340 hibe sunuldu, 94'ü "kamu maliyesinin 

şeffaflığı" programı, 105'i "yasal reform programı” 

215 Kazakistan Soros Vakfı'nın 20 yıllık faaliyeti. // URL:  https://www.soros.kz/wp-

content/uploads/2018/01/2015_01_10__04_04_17__226.pdf [erişim tarihi 05.04.2021] 
216 Granty donorskikh organizatsiy (Bağişçi kuruluşlarin hibeleri), s. 11

https://www.kaznex.kz/about/about_us/Granty_ru.pdf [erişim tarihi 10.03.2021] 

https://www.soros.kz/wp-content/uploads/2018/01/2015_01_10__04_04_17__226.pdf
https://www.soros.kz/wp-content/uploads/2018/01/2015_01_10__04_04_17__226.pdf
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kapsamında yayınladı. Aslan payı hibeler kamu yönetimi ve 

mevzuat reformu olarak hedefleniyor”217.  

BMÇHS’nin 44. Maddesi – “Taraf Devletler, bu Sözleşme’de tanınan hakları 

yürürlüğe koymak için, aldıkları önlemleri ve bu haklardan yararlanma konusunda 

gerçekleştirilen ilerlemeye ilişkin raporları sunmayi taahhüt ederler”– uyarınca 

sunulan 2007 yılına ait Kazakistan'ın periyodik raporlarının değerlendirilmesinin 

sonuçlarına dayanarak, BMÇHK, Kazakistan'daki çocuk adalet sistemindeki yavaş 

olsa da devam eden reform sürecini genel olarak olumlu bir şekilde 

değerlendirmiştir.  

BMÇHK,Kazakistan Cumhuriyetinde uzman hâkimlerin ve çocuk 

mahkemelerinin eksikliğinin endişe verici olduğuna dikkat çekmektedir. Bu 

bağlamda, Kazakistan Cumhuriyeti'nde başlayan çocuk adalet sistemi reform 

sürecinin hızlandırılması, ulusal mevzuatın BMÇHS hükümlerine uygun hale 

getirilmesi ve ortak çocuk adalet sistemi sistem kurmaya başlanması önerilmiştir.
218

.

Sözleşmenin ilke ve hükümlerine daha iyi uyum sağlamak ve çocuğun sosyal 

dezavantajını önlemek için yasal koşullar yaratmak amacıyla çocukların hak ve 

çıkarlarına ilişkin Kazakistan mevzuatı geliştirilmektedir. Kazakistan 

Cumhuriyeti'nin  "Çocuklar arasında suçun önlenmesi ve çocuk ihmalinin ve 

evsizliğin önlenmesi üzerine", "Çocuklu ailelere devlet yararları hakkında", “engelli 

çocuklara Sosyal ve tıbbi-pedagojik destek hakkında” yasaları kabul edilmiştir. 

“Çocuk Adaleti” kavramının ve Eylem Planı’nın uygulanmasına yönelik birçok 

bileşen şu anda uygulanmaktadır. Örneğin, çocuklar için geçici tecrit, adaptasyon ve 

rehabilitasyon merkezleri, İçişleri Bakanlığı'nın yetki alanından Eğitim ve Bilim 

Bakanlığı'nın yetki alanına devredildi. Kabul edilen yeni yasal düzenlemelere göre, 

savcılığın artık çocukları bu merkezlere yerleştirme yetkisi yoktur. Çocuklara özel 

217 Kazakistan'ın George Soros'tan bir "açık topluma" ihtiyacı var mı? 

https://archive.is/20180421193322/https://camonitor.kz/25556-nuzhdaetsya-li-kazahstan-v-otkrytom-

obschestve-ot-dzhordzha-sorosa.html [erişim tarihi 07.04.2021] 
218 BMÇHK final gözlemleri 19.06.2007. 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.KAZ.CO.3_ru.pdf [erişim tarihi 

05.04.2021] 

https://archive.is/20180421193322/https:/camonitor.kz/25556-nuzhdaetsya-li-kazahstan-v-otkrytom-obschestve-ot-dzhordzha-sorosa.html
https://archive.is/20180421193322/https:/camonitor.kz/25556-nuzhdaetsya-li-kazahstan-v-otkrytom-obschestve-ot-dzhordzha-sorosa.html
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.KAZ.CO.3_ru.pdf
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hukuk hizmetleri sunan kuruluşların sayısının artırılması süreci başlamıştır. 

Bölgelerde ve büyük şehirlerde ihtisas çocuk mahkemeleri kurulmuştur.
219

Kazakistan Cumhuriyeti'nde 2009-2011 için çocuk adalet sisteminin 

geliştirilmesi kavramı, çocuk mahkemesini çocuk adalet sistemindeki en temel öge 

olarak belirlemiştir. 4 Şubat 2012 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 

Kararı ile yabancı ülke çocuk mahkemelerinin olumlu deneyimleri dikkate alınarak, 

tüm bölge merkezlerinde ve cumhuriyetin en büyük şehirlerinden bazılarında çocuk 

mahkemeleri oluşturulmuştur.

Öğrenme Kazakistan’ın BMÇHS’yi imzlamada ve sonraki aşamalarda 

uygulamada  etkili bir mekanizma olmuştur. Sovyet öncesi çağlarda ve Sovyet 

dönemi süresinde küresel gelişmelerden insan hakları gibi konularda izole kalan 

Kazakistan için, 1989 senesinde imzalanan BMÇSH’nin getireceği sonuçlar belli 

değildi. İmzalama sürecinde, ülkenin, BM gibi güçlü ve prestijli uluslararası 

örgütlerin  uzman raporlarına ve diğer değerlendirmelerine güvendiği görünmektedir. 

Sözleşme’nin 1990 senelerinde dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu tarafından 

imzalanması, Kazakistan hükümetinin bu Sözleşmeye olan güvenini ve ülke için 

sonraki aşamalarda yararlı bir bilgi kaynağı olabileceğine dair motivasyonunu 

sağladığı öne sürülebilir. Sözleşmeyi uygulamaya koyan ülkelerdeki sonuçlara 

bakarak ve belki de bunları benimsemeyen ülkelerle karşılaştırarak, Kazakistan’daki 

yetkililerin, daha sonraki aşamalarda Sözleşmeden neler beklenebileceği üzerine 

değerlendirmeler yaptığı varsayılabilir. Uygulama sürecinde de Kazakistan 

hükümetinin gelişmiş Batı ülkelerinin deneyimlerini uygulamaya çalıştığı 

görülmektedir. Uygulama süreci imzalama sürecinden farklı olan eğilimlere yol 

açabileceği için, rasyonel öğrenme önemlidir. Normların yerel bağlamda 

benimsenmesi için, bilişsel kısayollardan kaçınmanın önemli olduğu söylenebilir.  

Bazı araştırmalara göre, bazen, hükümetlerin normları kabul etme süresinde, 

öğrenme veya öykünme mekanizmalarından yararlandığını ayırıştırmak zordur
220

.

Dolayısıyla, izleyen bölümde öykünme mekanizmasından bahsedilecektir. 

219 Osobennosti ugolovnogo i grazhdanskogo sudoproizvodstva s uchastiyem detey v Respublike 

Kazakhstan: mezhdunarodnye standarty i natsionalnaya praktika. Prakticheskoye posobiye. 1. Astana: 

Institutom pravosudiya Akademii gosudarstvennogo upravleniya pri Prezidente Respubliki 

Kazakhstan, 2014., s.47 
220 Dobbin F. et al. 2007, s. 15. 
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3.5 Öykünme: Kazakistan’da Yatılı Çocuk Kurumlarının Kurumsal Çözülme 

(Deinstitutionalization) Örneği 

Kurumsal çözülme, uluslararası çocuk koruma alanındaki güncel terimdir. 

Miseki’ye göre, kurumsal çözülme, kelimenin tam anlamıyla, çocukları yatılı bakım 

ve koruma sağlandıkları kurumlardan yoksun bırakmaktır. Burada, “de” 

(deinstitutionalization) ön eki, kaldırmak anlamına gelir
221

.

Aynı zamanda, farklı aktörlere ve bağlamlara bağlı olarak kavramın anlamının 

değiştiği de görülmektedir: Örneğin, Avrupa Komisyonu Daphne Programı’na göre, 

kurumsal çözülme, bir çocuğu bir kurumdan alıp ikinci alternatif bir bakım 

programına yerleştirmek olarak kavramsallaştırılmıştır.
222

 Avrupa Komisyonu'nun

kurumsal çözülme hakkındaki raporu da bunun sadece çocukların uzaklaştırılması 

olmadığını belirtiyor. Kurumsal bir perspektiften kurumsal çözülme, 

kurumsallaşmayı azaltmayı ve aile temelli bakım ve korumayı geliştirmeyi 

amaçlayan sistematik, politika odaklı bir değişikliktir.
223

 BMÇHS’nin önsözünde

“Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve 

anlayış havasının içindeki bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliğini kabul ederek” 

ortak anlaşmaya varıldığı yer alıyor.
224

Aynı zamanda tarihe bakılırsa çocukların belirli bir enstitü veya kurumun 

bakımı ve denetimi altında olması o zamanlardaki çocukların hayatının ve haklarının 

korunmasındaki öncelik ve en iyi çözümlerden biri olmuştur. 

Bununla birlikte, Dunn ve diğerlerine göre, tarihsel felsefi değerlendirmelerin, 

BMÇHS’de öngörüldüğü gibi, bugünün "çocuğun en yüksek yararı" ilkesine aykırı 

olduğunu işaret etmektedir.
225

 Tarihsel olarak, çocuk bakım kurumlarının toplumun

ihtiyaçlarına ve kamu yararına hizmet etmesi amaçlanıyordu. Bu  kurumlar, yoksul 

öksüz çocuklara dini veya laik eğitim sağlama amacıyla veya “devletin toplumdan 

221Miseki R 2018. Deinstitutionalization of Children in Kenya. Exploring tensions in the policy 

shift from dependence on institutional care to family-based care. Yüksek lisans tezi. S 24 
222 Avrupa Komisyonu Daphne Programı. 2007. S. 34 
223 a.g.e.,s. 34 
224 BMÇHK https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-

s%C3%B6zle%C5%9Fme  [erişim tarihi 09.04. 2021] 
225 Dunn, A. ve diğerleri (2007): A last resort - The growing concern about children in residential 

care. Save the Children UK. London. S. 3 

https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-s%C3%B6zle%C5%9Fme
https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-s%C3%B6zle%C5%9Fme
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silmek istediği zor veya sapkın davranışları kontrol etmenin bir yolu olarak" 

kullanılmıştı.
226

Ebeveynleriyle birlikte kalamayan çocuklara bakan kurumlar olgusu Orta Çağ'a 

kadar uzanmaktadır. Bu bakım biçimiyle ilgili endişeler de varlığı kadar eskidir. 

Dozier ve diğerleri 1800'lü yıllarda kurumların ve o kurumlara yerleştirilen 

çocukların sayısını artırma eğiliminin başladığını iddia etmektedir. Bu eğilim 

genelde savaş ve salgın hastalıkların neden olduğu zorluklar durumunda, dini 

kuruluşlar ve hayır kurumları gibi enstitüler tarafından kullanulmıştı.
227

20. yüzyılın ilk yarısında, Avrupa, ABD ve Latin Amerika ülkelerinin çoğunda

yeni gelişen “Kurumsal Bakım” kavramı çocukları ailelerinin ahlaki yolsuzluğundan, 

yoksulluktan ve suçluluktan kurtarmaya "hizmet eden bir koruma mekanizması” 

olarak algılanmaya başladı”.
228

 Bu tür bir yaklaşım, çocuklara devlet kurumları

tarafından bakılan sosyalist veya eski sosyalist ülkelerde kısmen yaygın olarak 

kalmıştır. 

Zaman geçtikçe yetimhanelerin konsepti yenilenmeye ve farklı boyutlar 

almaya başladığı görülmektedir. Çocuk psikolojisi ve psikiyatrisinin ortaya 

çıkmasıyla birlikte, binalar ağır duygusal ve davranış sorunları olan çocuklar için 

yatılı tedavi merkezlerine dönüştürüldüler. Bazı tesisler, sorunları olan çocuklara 

hizmet etmenin yanı sıra, çocukları yaramazlık yapan varlıklı ailelerin barınma 

tesisleri haline gelen özel psikiyatri hastanelerine ve yatılı programlara dönüştürüldü. 

1960'ların ikinci yarısında, çocukların kurumsal bakımına yönelik ortak 

algılarda köklü bir değişiklik oldu. 1960'larda ve 1970'lerde, ABD’de ve bazı Avrupa 

ülkelerinde, psikiyatrik hastaların hakları ile ilgili endişelerin yanı sıra ailelerin 

özerkliğine ve yeteneklerine saygı duyan insani gelişme politikalarına yönelik 

taleplerin yanı sıra, çocukların hak kazanması gereken özgürlükler, haklar ve 

garantiler konusunda bir tartışma ortaya çıktı. Bu, çocuklar ve psikiyatri kurumları 

için konut eğitim ve bakım merkezlerinin kullanılmasının, herhangi bir yasal 

226 a.g.e., s.15
227 Dozier ve diğerleri (2012): Institutional Care for Young Children: Review of Literature and

Policy Implications. In Social issues and policy review 6 (1), S. 2-4. S. 1–25. 
228 UNICEF, Children in institutions: The beginning of the end? s. 8, 2003. 
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güvenceye uymayan bir sosyal dışlanma biçimi ve özgürlükten yoksun bırakma 

biçimi oluşturduğuna dair şüphe uyandırmaya başladı
229

Bu gelişmeler, UNICEF'in “Batı dünyasında kurumsal çocuk bakımının sona 

ermesinin başlangıcı” olarak adlandırdığı yaklaşımı ve aile-toplum temelli 

alternatiflerin geliştirilmesine odaklı görüşlere yönelmesine vesile oldu.
230

 Çocuk

haklarının algıları ve tanımları ile uluslararası hukuk yapılarına entegrasyonu 

açısından devam eden önemli gelişmeler, 1989 yılında BMÇHS’nin çığır açan 

kabulüne ve onaylanmasına yol açmıştır. 

BMÇHS kabul edilir edilmez, 1990'ların sonuna doğru, UNICEF Masumlar 

Araştırma Merkezi (Innocenti Research Center) yayınları, soykırım sonrası 

Ruanda'da refakatsiz çocuklara sağlanan hizmetlerden, Orta ve Doğu Avrupa'nın 

komünist rejimden geçiş dönemindeki ülkelerindeki devlet bakımındaki çocuklara ve 

ülkeler arası evlat edinmede çocuk haklarının korunmasına kadar “alternatif 

bakımın” çeşitli yönlerini incelemeye başladı
231

.

BMÇHS Önsözünde çocuğun aile ortamında büyümesinin çocuk için en doğru 

olduğu vurgulanırken, aynı zamanda çocuğu etkileyen tüm resmi ve yasal 

hükümlerin temel ilkesi olarak “çocuğun yararına” öncelik verilmiştir (Madde 3).  

“Çocuğun en yüksek yararı” yaklaşımı, bir çocuğun bakımı ile ilgili alınan 

kararların yeni belirleyici faktörü olarak oluştu ve böylece çocuk haklarıyla ilgili 

sorunların ve kaygılarının ortaya çıkabileceği genel bir çerçeve sağladı. Bunun yanı 

sıra, BMÇHS yatılı bakım ortamlarına karşı uluslararası eleştiri ve savunuculuğun 

temeli haline gelmiştir.  

Bununla birlikte, bir çocuğun en yüksek yararına olanı belirlemek, özellikle 

“aile bakımı hakkı”, “güvenlik ve koruma hakkı” ve “tam potansiyellerini geliştirme 

hakkı” gibi dengelenmesi gereken çeşitli çocuk hakları ışığında karmaşık ve zor bir 

görev olmaya devam etmektedir. 

Kurumsal çözülme alanındaki bir diğer önemli gelişme, yukarıda belirtildiği 

gibi, bir toplumda çocuk evlerinin rolüne yönelik geleneksel normatif yaklaşımlarla 

229 a.g.e., s. 9
230 a.g.e., s.13
231 UNICEF, Intercountry Adoption, Innocenti Digest No. 4, UNICEF ICDC, Florence, 1998.
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ilgilidir. Bu tür yaklaşım sergileyen devletler genelde eski Sovyet bloğundaki 

ülkelerdir.  

Dozier ve diğerlerine göre, “Komünist ideolojinin kurumsal yetiştirmeyi sadece 

damgalamakla kalmayıp, bazı durumlarda teşvik ettiğine” işaret etmektedir. 

Komünist rejimin yıkılmasının ardından eski Doğu Bloğundaki çocukların 

kurumsallaşması durumu bir kamu skandalı haline geldi. BM güçlerinin 1990'larda 

en kötü koşullar altında büyük devlet kurumlarına terk edilmiş kitleler halinde 

çocukları bulmasının ardından en kötü "adlandırılan ve utanılan" vakalardan biri 

Romanya'da gerçekleşti.  

UNICEF ve AB tarafından yürütülen deinstitüsyonalizasyon hareketi 

çerçevesindeki kampanyalar, Romanya tarzı yetimhane kurulumlarını çirkin ve 

korkunç model olarak algılanmaya başlamıştı. Aynı zamanda, günümüzde Romanya 

modelinden, konu bağlamında uyumlu reformun iyi bilinen bir örneği olarak 

bahsedilmektedir.
232

Eski Doğu bloğu üzerine yapılan çalışmalara göre, bu bölgedeki bazı ülkelerin 

AB'ye üye olma niyetini bildirdiğinden itibaren, AB, entegrasyon planlarına uygun 

olarak, bölgelerde siyasi ve kamusal baskı rolünü uygulamıştır. Benzer senaryo eski 

komünist BDT ülkelerinde ve ayrıca Kazakistan’da da fark edilmektedir. 

Kazakistan’da kurumsal çözülme uygulanması üzerine son yirmi senede 

gerçekleştirilen yerel araştırmalar genelde “kurumsal çözülme nasıl gerçekleşmeli?” 

sorusuna cevap vermeye çalışan araştırmaları kapsamaktadır. 

Böylece, 2002 senesinde Zhusupov ve Alimbekova tarafindan  gerçekleştirilen 

araştırmada, ülkede kurumsal çözülmeyi uygulamada genel engelleri belirtmiş. 

Devlet sorumluluğu olan mevcut yasalar, çocukların kurumsuzlaştırılmasını teşvik 

etmez ve bazı durumlarda engeller. Buna ek olarak, ülkede koruyucu aile gibi bir 

kurumsuzlaştırma biçiminin yokluğu veya son derece düşük yaygınlığıdır. 

Aynı zamanda araştırma ile, toplumsal sorunlarını analiz ederek, ebeveynlerin 

velayeti olmayan çocukların sorunları hakkında toplumun yeterli farkındalığa sahip 

olmadığı, böyle çocukların toplum tarafından olumsuz algılandığı, bu durumun da 

onları evlat edinmeye, velayet altına alabilecek insanların listesinin sınırlı olmasına 

232 LUMOS, In Our Lifetime: How donors can end the institutionalisation of children, s. 18-19, 

2017. 
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yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Medya, eğitim ve bilgi programlarında ebeveyen 

velayeti olmayan çocukların sorunları yetersiz bir şekilde duyurulması gibi 

faktörlerin denstitüsyonalizasyonu uygulamadaki sorunlar olduğundan 

bahsedilmiştir
233

.

UNICEF, Human Rights Watch, Amnesty International gibi transnasyonal 

örgütlerin Kazakistan üzerindeki araştırmaları genelde “Kazakistan yatılı 

kurumlarındaki çocukların istismarı”
234

, “Kazakistan devlet konut kurumlarında

çocuklara yönelik şiddet” 
235

gibi başlıkları içeren raporları içermektedir.

Böylece bu transnasyonal örgütlerin, kurumsal çözülmeyi ülkede etkin bir 

şekilde gerçekleştirme amacıyla biraz Romanya senaryosuna benzeyen 

“çerçeveleme” (framing), “teşhir edip utandırma” (naming and shaming) 

mekanizmalarını uyguladığı görülmektedir. Normların sosyalleşmesi yaklaşımı, tipik 

olarak norm girişimcilerinin bir normu belirli bir yerel bağlamda uygun görülecek 

şekilde “çerçevelemek” amacıyla stratejik çabalarına işaret eder. Çerçeveleme 

yöntemi, yerel düzeyde direncin ve engellerin üstesinden gelmek için klasik bir norm 

sosyalleşme stratejisidir. Normları, belirli bir yerel bağlamda ve mevcut iç normatif 

fikirlerle “rezonansa girecek” şekilde çerçeveleyerek, iç engeller potansiyel olarak 

aşılabilir.
236

Etkili çerçeveleme, aktivistlerin çözmesi gereken bir konuyu, kısa ve net bir 

hikayeye dönüştürme yeteneğini gerektirir. Keck ve Sikkink, yüksek hassasiyet 

derecelerinin etkinliğini ve halkın öfkesine neden olan sorunları vurgulamaktadır. 

Örneğin, savunmasız veya masum olarak algılanan bireylere bedensel zarar 

verilmesini içeren sorunlar, güçlü duygular uyandıracaktır. Konu, tanımlanabilir 

aktörlerin kasıtlı eylemlerine bağlanabilirse, daha etkili bir şekilde çerçevelenebilir. 

233 Zhusupov B.S., Alimbekova G.T. “Deinstitutsionalizatsiya detey-sirot: sostoyaniye, problemy, 

perspektivy (Deinstitutionalization of orphans: state, problems, perspectives)” Public Opinion 

Research Center, s. 4, 2002. 
234 Kazakhstan: Children in Institutions Isolated, Abused. Human Rights Watch. 2019. 

https://www.hrw.org/news/2019/07/17/kazakhstan-children-institutions-isolated-abused [erişim tarihi 

24.05.2021] 
235 Violence against children in state-run residential institutions in Kazakhstan: UNICEF 

assessment, 2011. 
236 Risse,T., “Transnational Actors and World Politics”, s. 267, 2002. 

https://www.hrw.org/news/2019/07/17/kazakhstan-children-institutions-isolated-abused
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Bu aynı zamanda savunuculuk konularının çözüme uygun olma derecesine de bağlı 

olduğu anlamına gelir.
237

2019 Human Rights Watch raporuna göre: 

Kazakistan'da yüzlerce engelli çocuk ve genç yetişkin, ihmal 

ve şiddete maruz kalabilecekleri kapalı çocuk kurumlarına 

kapatılıyor, ailelerinden ve toplumdan izole ediliyor.
238

 

Bu sorunu çözmenin yolu olarak, Human Rights Watch, Kazakistan, engelli 

çocukları kapalı konut kurumlarından uzaklaştırmayı ve engelli çocukların aileleriyle 

veya toplumdaki diğer aile ortamlarında yaşamaları için destek sağlamayı bir öncelik 

haline getirmelidir. Kapalı kurumlarda her türlü şiddet ve bir ceza, kontrol veya 

misilleme biçimi veya personel için kolaylık ölçüsü olarak kısıtlamaların 

kullanılması yasaklanmalıdır.
239

Son 5 sene kapsamında Kazakistan’da kurumsal çözülmeyi uygulamada 

engellerin neden ve nasıl oluştuğunu cevaplamaya çalışan araştırmalar artarak devam 

etmektedir. 2020 senesinde An ve Kulmala tarafından Kazakistan üzerine yapılan 

araştırmada, çocuk refahının küresel kurumsallaşma politikasının Sovyet sonrası iki 

ülkede (Rusya ve Kazakistan) nasıl yayıldığı ve kurumsallaştırıldığı 

karşılaştırmaktadır. Araştırmada, bu iki ülkenin, yatılı bakımın yaygın ve standart 

olduğu Sovyet kurumsal ensititüler sistemlerinin ortak mirasını paylaştıkları 

vurgulanmış, son 30 senede küresel çocuk hakları çerçevesine dayanan benzer 

denstitüsyonalizasyon reformlarını nasıl kabul ettikleri incelenmiştir. Araştırma 

sürecinde, benzer kurumsal miraslara ve Sovyet sonrası koşullara ve kurumsal 

çözülme reformlarına rağmen, kurumsal çözülme politikasının kurumsallaşmasının 

kapsamı ve hızı açısından farklı sonuçlar verdiği açıklanmaktadır. Araştırmaya göre, 

Rusya'da, kurumsal çözülme çocuk refahı,  hızlı hareket eden ve geniş düzeyli 

reformlar alanında oldukça ivme kazanırken, Kazakistan’da, kurumsal çözülme 

uygulanması aşamalı bir süreç olmaya devam etmektedir
240

.

237 Keck and Sikkink, 1998, Activists beyond borders. Advocacy networks in international politics, 

s.16
238 a.g.e., s. 193
239 a.g.e. s. 196
240 An S., Kulmala M. Global deinstitutionalisation policy in the post-Soviet space: A comparison

of child-welfare reforms in Russia and Kazakhstan, s.3, 2020. 
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İki ülkenin böyle farklı sonuçlara varması, Rusya'da, 2010'ların başında, Dima 

Yakolev davası, kurumsal çözülme reformunu en önemli hükümet önceliği haline 

getiren “kritik dönüm noktası” oldu. Rusya'da kurumsal çözülme uygulaması, yatılı 

çocuk kurumlarını yeniden inşa etmeyi ve Rus aileleri tarafından kurumlardaki 

çocukları evlat edinmeyi artırmayı amaçlayan bir dizi yasa ve programı içeriyordu. 

Sonuç olarak, Rusya'da kurumsal çözülme ideolojisi daha geniş bir şekilde halka 

yayıldı ve bu da koruyucu aile sayısının hızla artmasına sebep oldu. Kazakistan'da 

ise kurumsal çözülme ideolojisinin benimsenmesi siyasi aktörlerle sınırlı 

kalmaktadır.  

Araştırmaya göre, Kazakistan'da kurumsal çözülmenin 30 senede yeterli 

derecede uygulanmaması, ülkede UNICEF ve diğer transnasyonal örgütler ile uzun 

vadeli işbirliği gerçekleştirilmesine rağmen, yerel STK’ların ve transnasyonal 

örgütlerin etkisiz kalmasıdır.   Buna ek olarak, Kazakistan’ın, Rusya’nın yaptığıhızlı 

hareketi aksine , ülkenin uluslararası örgütlerin  dikte etmesini beklemesinden dolayı 

hızlı hareket eksikliğinden oluşmaktadır. Rusya'da devlet, reformu uluslararası evlat 

edinmenin yerel bir alternatifi olarak tasarlamak için yerel uzmanlar olarak yerel 

çocuk koruma STK'larına dönüştü. Devlet yatılı bakımda hızla reform yapmaya 

çalıştığında, Rus STK'ları uzun süredir savundukları politikaları zorlama fırsatı 

buldular. Kazakistan'da kurumsal çözülme reformları ülkenin uymak zorunda olduğu 

küresel bir politika olarak desteklenirken, Rusya'da bunlar aile içi bir mesele olarak 

çerçevelendi.  

Böyle farklı sonuçların bir sebebi, araştırmacılara göre, iki ülkenin jeopolitik 

statülerinin farklılığı ve Rusya’nın bir süper güç ülke olarak iç sorunlarını kendisine 

uygun şekilde ve hızda çözebilirken, aynı şekilde, Kazakistan’ın uluslararası itibarını 

inşa etmek isteyen çok vektörlü bir dış politika ilan eden bir ülke olmasıdır.
241

Yukarıda bellirtildiği gibi, çocuk kurumsal çözülme konusunun ülke 

gündeminde yaygın bir şekilde tartışılmaya başlaması yaklaşık 2018 senesinden 

itibaren başlamaktadır. Bu eğilimin nedeni olarak aşağıdaki hareketlerin yer alması 

varsayılabilir. 

241 a.g.e., s.17.
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Mayıs 2017'de Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı, zor yaşam koşullarında 

çocukların desteklenmesi için merkezler, yetimhanelerden farklı kuruluşlar için yeni 

kuralları onayladı. Genişletilmiş faaliyetler, dezavantajlı ailelerden gelen çocuklara 

ek olarak, olumsuz aile koşullarında gençlere ve acımasız muameleye maruz 

kalanlara yardım etmeyi amaçlamaktadır. Aile sorunlarını erken bir aşamada 

hafifletmek için psikolojik, sosyal ve yasal yardım sağlanmaktadır. 

Buna ek olarak, Astana'daki VIII sivil forum çerçevesinde Kazakistan eski 

Başkanının eleştirel ifadelerinden sonra, 2018'in sonundan itibaren ülke yetkilileri 

tüm yetimhaneleri hızla kapatma adına acil önlemler almaya başladılar.
242

Günümüzde, ülkede, bu kampanyanın başlangıcı olarak, öncelikle 

yetimhanelerde bulunan çocukların istatistikleri ve yatılı kurumların sayıları hızlı bir 

şekilde düşüş göstermeye devam etmektedir. Aynı zamanda, yetimhanelere 

çocukların kaydolmaya devam ettiği düşünülürse, yeni kabul edilen çocukların 

durumu açık ve sorunlu bir konu olmaya devam etmektedir. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, ülkedeki ebeveyn bakımından yoksun bırakılan 

çocuk sayısı, kurum sayısı ve kurumlardaki çocuk sayısı 2010-2015 yıllarında 

giderek azalmıştır. Hükümet bu gelişmeyi denstitüsyonalizasyon çabalarına 

bağlamaya çalışmasına rağmen, bu çabaların kurumsal çözülme ana temeli olan “aile 

ortamında yaşama” ilkesine uygun olmadığı görülmektedir. Alternatif aile bakımı 

veya koruyucu aile oranının ebeveyn bakımından yoksun bırakılan çocukların 

yerleştirilmesinde Tablo’daki en düşük paya sahip olduğu görülmektedir.  

242 KazPravda gazetesi. https://kapital.kz/gosudarstvo/74045/nursultan-nazarbayev-v-kazakhstane-

ne-dolzhno-byt-detskikh-domov.html Nursultan Nazarbayev: Kazakistan'da yetimhane olmamalı. 

Aynagül Elyubaeva. 28.11.2018. [erişim tarihi 27.05.2021] 

https://kapital.kz/gosudarstvo/74045/nursultan-nazarbayev-v-kazakhstane-ne-dolzhno-byt-detskikh-domov.html
https://kapital.kz/gosudarstvo/74045/nursultan-nazarbayev-v-kazakhstane-ne-dolzhno-byt-detskikh-domov.html
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Tablo 2: 2010-2015 seneleri için Kazakistan'daki ebeveyn bakımından yoksun bırakılan çocukların 

sayısı ve farklı alternatif bakım biçimlerinde yerleştirilme payı 
243

.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ebeveyn bakımı 

olmayan toplam 

çocuk sayısı 

38,386 36,777 34,785 33,682 32,362 29,666 

(%) yatılı kurum 

oranı (yetimhaneler) 

29,666 12,925 10,887 8709 9192 8066 

(%) koruyucu aile 

oranı 

2267 2267 2162 1947 1820 1839 

(%) velayet bakımı 

oranı 

22,067 21,585 21,585 21,585 21,350 19,761 

Kaynak: UNICEF, 2017 

Genel olarak, Kazakistan yetimhanelerindeki çocuk sayısını azaltmaya yönelik 

önlemler, çocukların geri dönüş yüzdesinin yüksek olması nedeniyle şu anda etkili 

olarak adlandırılamaz. Kazakistan İnsan Hakları Ombudsmanı'nın yıllık raporuna 

göre 2015 yılında bir aileye yerleştirilen 1107 çocuktan %19'u yetimhanelere geri 

gönderildi. 2016 yılında koruyucu aileye atanan 734 kişiden geri dönüş oranı 

%26'dır.
244

 BM İnsan Hakları Özel Raportör verilerine göre, çocuk engelliliği, ülke

ebeveynlerin çocuklarını terk etmelerinin ana nedenlerinden biridir. Hakim toplumsal 

değerler sistemi veya bireysel dünya görüşü engelli çocukların topluma 

entegrasyonunu engellemektedir, bazı aileler ise engelli çocuklarından utanç 

duymaktadır
245

.

Son birkaç senede, potansiyel alternatif aileler için eğitim hizmetleri: evlat 

edinme, velayet, koruyucu aile, esas olarak sivil toplum kuruluşları tarafından 

sağlanmıştır. "Bir çocuk aile ortamında yaşamalı" kampanyası, SOS "Çocuk Köyü", 

"Kovcheg Kurumu" ve diğerleri, yetimhaneleri kurumsuzlaştırma adına pilot projeler 

yürütmektedir. Bu bağlamda devletin ülkede kurumsal çözülme uygulama 

çabalarının bir kısmını sivil toplum sektörüne devrettiği sonucuna varılabilir. 

243 UNICEF: Children of Kazakhstan: Statistical Yearbook, s.62–66, 2017. 
244 Kazakistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Ombudsmanı 2017 yılı için № 77 faaliyet raporu 
245 UNICEF:A situation analysis of children in Kazakhstan, s. 41, 2019 
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Kazakistan çocuk hakları araştırmacılarına göre, "Kazakistan'da çocukların 

kurumsuzlaştırılması için ayrı bir planın yanı sıra kurumsuzlaştırma için bir politika 

veya program yoktur."
246

 Aralık 2016'da, Kazakistan Cumhuriyeti'nde 2030 yılına

kadar Aile ve Cinsiyet Politikası Kavramı çerçevesinde, bir çocuğun aile ortamında 

yetiştirilmesinin teşvik edilmesi ihtiyacı, alternatif ailelerin geliştirilmesi ve maddi 

desteği aile politikasında ana hatlarıyla belirtilmiştir.
247

  Bu konseptin uygulanmasına

yönelik Eylem Planı’na göre (2017-2019'un ilk aşaması),  aile ve toplumsal cinsiyet 

faaliyetlerine ek olarak, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, yerel 

bölgesel otoritelerle birlikte, yetim ve bakımsız kalan çocuklar için eğitim 

kurumlarının aile ve çocuk destek merkezlerine dönüştürülmesine yönelik çalışmalar 

planlamalıydı. Aynı zamanda, Kazakistanlı çocuk hakları araştırmacılarına göre, 

bakımsız kalan çocuklar için eğitim kurumlarını aileleri ve çocukları destekleme 

merkezlerine dönüştürme önerisini Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim 

Bakanlığı, bu bağlamda en önemli konu olan “aile” kelimesi hariç, sadece Zor 

Yaşam Koşullarındaki çocuklara Destek Merkezleri ile sınırlamış gibi 

görülmektedir.
248

Böyle bir sonucun oluşması, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim 

Bakanlığı'nın ailelerle ilgilenme konusundaki yetki eksikliğinden kaynaklandığı 

söylenebilir. Kazakistan Cumhuriyetinde çocuk haklarıyla ilgilenen ayrı ve bağımsız 

bir otorite yoktur. Ülkede çocuk hakları ana koordinasyon organı, sadece Kazakistan 

Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı kontrolü altındaki Çocuk Haklarını Koruma 

Komitesi'dir. BMÇHK, 2015 yılında Kazakistan'ın, çocukların kurumsal bakım 

kuruluşlarına yerleştirilmesinin önlemesi, çocukların alternatif ailelere yerleştirilmesi 

ve çocukların kan bağı olan ailelerine geri dönmesi adına önlem alması ve harekete 

geçmesi gerektiğini belirtmişti.
249

 Yukarıdaki önlemlerin yeterince

246 Central Asian Bureau for Analytical Reporting. Kazakhstan: konets ery detskikh domov? 

(Kazakistan’da yetimhane dönemi son aldı mı?) Mussabalinova Aigerim. 2020. 

https://cabar.asia/ru/kazahstan-konets-ery-detskih-domov [erişim tarihi 26.05.2021]  
247 Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 6 Aralık 2016 tarih ve 384 sayılı Kararnamesi ile 

onaylanan, 2030 yılına kadar Kazakistan Cumhuriyeti'nde aile ve cinsiyet politikası konsepti. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1600000384 [erişim tarihi 26.05.2021] 
248 a.g.e., s. 204
249 BMÇHK, 70. Oturum, Kazakistan- Dördüncü Periyodik Raporuna İlişkin Sorunlar Listesi

(CRC / C / KAZ / S / 4), 2015. 

https://cabar.asia/ru/kazahstan-konets-ery-detskih-domov
https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1600000384
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değerlendirilmeksizin hızlı bir şekilde kabul edilmesi ve ardından uygulama açığı 

yaşanması, öykünme özelliklerini içeren bir karar gibi görülmektedir. 

Yukarıdaki araştırma analizlerine göre, kurumsal çözülmeyi uygulamada 

Kazakistan’ın öykünme özelliği bulunan pozisyonda bulunduğu görünebilir. 

İstatistiklerde göründüğü gibi, yetimhanelerde bulunan çocukların ve yatılı 

kurumların sayılarının hızlı bir şekilde düşüş göstermesi ülkede kurumsal çözülme 

sistemini uygulamada, yetkililerin öykünme özelliğini bulunduran bir gösterge olarak 

kabul edilebilir.  Normların yayılımı yaklaşımı çerçevesinde, öykünme özelliği 

bulunan bir aktör, yeni normları benimsemeyi sembolik bir adım olarak kabul 

ederler, praktikte ise bu normları tam bir anlamda uygulamaya hazır değildir.
250

DiMaggio ve Powell’e göre, devletler, norm liderlerinin (ya daha gelişmiş 

olarak algılanan devletler ya da uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan modeller) 

uygulamalarını ve kurumsal formlarını benimser ve böylece başkaları tarafından ve 

kendileri tarafından gelişmiş, ilerici ve ahlaki olarak övgüye değer olarak algılanır.
251

Bağımsızlığını ancak 1991 senesinde ilan eden ve siyasi, ekonomik alanda 

gelişmekte olan bir ülke olarak tanılan Kazakistan için uluslararası alanda kendi 

itibarını ve güvenilirliğini kanıtlamanın yolları kısıtlıydı. 1992 senesinde BM üyesi 

olur olmaz, Kazakistan iki sene içinde 1994'te BMÇHS’yi onaylayarak kendisini 

çocuk haklarına değer gösteren, insan haklarına saygı duyan ve demokratik yolu 

seçen bir devlet olarak göstermek istemiştir. Normların yayılımı teorisyenlerine göre, 

öykünme sürecinde ülkeler, yeni normları benimsemeyi sembolik bir adım olarak 

kabul ederler, praktikte ise bu normları tam anlamıyla uygulamaya hazır olmazlar 

veya bu konuda siyasi irade eksikliği yaşarlar. Bu özellikle sosyal refah politikaları 

ve insan hakları için geçerlidir.
252

Kazakistan Cumhuriyeti 1995 Anayasasının 27. Maddesine göre evlilik ve aile, 

annelik, babalık ve çocukluk devletin koruması altındadır.
253

BMÇHS’nin 

Kazakistan Cumhuriyeti tarafından 1994 senesinde onaylanmasına rağmen, ülkede 

250 a.g.e., s. 153
251 Marsh, D. and J. Sharman ‘Policy Diffusion and Policy Transfer’, Policy Studies.Cilt 30(30):s.

5, s. 1-21, 2009. 
252 Mbise A.T. The diffusion of the United Nations Convention on the Rights of the Child 

(UNCRC) more than the African Charter on the Rights and Welfare of the Child (ACRWC)  in 

Africa: The influence of  coercion and emulation. 2016, 1 –11,s. 5 
253 a.g.e., s. 6
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“Kazakistan Cumhuriyeti'nde çocuk haklarına dair” yasasının kabul edilmesi ancak 8 

Ağustos 2002'de gerçekleşmiştir. Bu da, Kazakistan Cumhuriyeti'nin çocuk haklarına 

ilişkin mevzuat gelişimini bir öncelik olarak kabul etmediğinin göstergesi olarak 

düşünülebilir. Bu şekilde öykünme, meşruiyet kazanmak için hükümetlerin kasıtlı bir 

hilesi olabilir. 

Bu nedenle, bir hükümet söz konusu normun teknik olarak uygulanamaz ya da 

etkisiz olduğunu çok iyi bilebilir, ancak yine de yerli ve yabancı izleyicilerin 

gözünde  gelişmiş, ilerici ve ahlaki  övgüye layık görünmeye büyük bir değer 

verir.
254

Bu argümanın başka bir çeşidi, insan hakları gibi konularda uygun davranış 

göstermek amacıyla otomatik, düşüncesiz kopyalamalardır. 

Yukarıda belirtildiği gibi, STK'lar ve yerel medya, nüfusun 

bilgilendirilmesinde ve çocuk için ailenin önemi hakkında bilgi birikiminin 

artmasında önemli rol oynamıştır. Özellikle devlet ve STK'ların yetimhanelerdeki 

çocukların sayısını azaltma adına aldığı önlemlerin analizi, "Bir çocuk aile ortamında 

yaşamalı" halk hareketinin topluma ve birçok yetkiliye karşılık gelen bir mesaj 

olduğunu gösterdi. Ancak şu anda, sosyal açıdan hassas ailelerin zamanında 

desteklenmesi ve yetimliğin önlenmesi hem sivil toplum sektörü hem de devlet için 

bir öncelik olmaya devam etmektedir. 

Bu nedenle, ülke için “yetimlik nasıl önlenir?” ve “yetimhanelerdeki çocuk 

sayısını azaltma adına alınan önlemler ne kadar etkili?” gibi sorular hala yanıtsız 

kalmaya devam etmektedir. Son olarak Kazakistan ve BMÇHS vakası üzerinden 

normların dönüştürücü etkisi tartışılacaktır. 

3.6 Dönüştürücü Etki: UNICEF 

Normların yaşam döngüsü yaklaşımı açısından son aşaması olan içselleştirme 

süreci,  hükümet ve kamuoyu normu neredeyse tamamen benimsediğinde ortaya 

çıkar ve norm uluslararası hukuk normu haline gelir. Yani bu durum, BM içinde ilgili 

normun çoğunluk tarafından onaylanması sonucuna götürür. Bu süreçte, “normlar 

kabul edilmiş bir özellik kazanır ve artık geniş bir kamuoyu tartışması söz konusu 

254 a.g.e., s.5
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olmaz.”
255

 Bu son aşama, normun artık norm savunucusunun aktif desteğine ihtiyaç

duymadığı, sadece normun değişmesini veya “ölmesini” önlemesine  ihtiyaç 

duyduğu süreçtir.   

Normların yerel mevzuatlarda devamlı uygulanması veya “ölmemesi” için 

çocuk haklarının resmi ve uluslararası savuncuları sayılan UNICEF, BMÇHK ve 

STK’ların devamlı dönüştürücü etkisi büyük önem taşımaktadır çünkü her ikisi de 

yasal olarak bağlayıcı yetkilere sahip değiller. BMÇHK, çocuk haklarının etkin bir 

şekilde korunmasını sağlayacak bağlayıcı kararlar verme veya ihlaller için ceza 

uygulama yeteneğine sahip değildir. Aslında, periyodik raporların 

değerlendirilmesinin bir parçası olarak, devletler sadece Komiteye rapor 

göndermekle yükümlüdür. Komite kararları bağlayıcı olmadığından, devletler bunları 

uygulamak zorunda değildir. Sonuç olarak, raporların dikkate alınması, bu 

eyaletlerde çocuk haklarına bağlılığı garanti etmemektedir. 

Ayrıca, taraf devletler arasındaki çocuk hakları ihlalleri iddialarını araştırırken, 

ihlaller tespit edilirse, Komite bu tür ihlalleri sona erdirmek için yaptırımlara yönelik 

önlemler alamaz. Komitenin bu tür ihlalleri engellemek için kullanabileceği tek yol, 

taahhütlerine saygı duymayan devletler tarafından işlenen ihlalleri kamuya açıklayan 

raporlar yayınlamaktır. Komitenin gücü, büyük ölçüde, hem işbirliği hem de 

Sözleşmenin uygulanmasına olan iyi niyetleri yoluyla devletlerin iyi niyetine 

bağlıdır. Komitenin elinde, devletleri taahhütlerine saygı duymaya zorlamak için 

alternatif bir yöntem yoktur.  

11-29 Eylül 2006 tarihleri arasında BMÇHK Kazakistan tarafından sunulan ilk

raporu değerlendirdi ve aşağıdaki sonuçlara vardı. Komite, taraf devletin, çocukların 

silahlı çatışmalara dahil edilmesine ilişkin İhtiyari Protokolü onaylarken, Kazakistan 

silahlı kuvvetlerine gönüllü olarak askere alınmaları için asgari yaşın 19 olduğu 

şeklindeki beyanı için Taraf Devleti takdir ettti.
256

Komite ayrıca, raporda 26 Şubat 2003 tarihinde Kazakistan'ın En Kötü 

Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 182 

Sayılı ILO Sözleşmesinin (1999) onaylanmasını da memnuniyetle karşıladı. Komite, 

255 Finnemore ve Sikkink, s. 895, 1998. 
256 BMÇHK. Kırk beşinci oturum: (Cenevre, 11-29 Eylül, 2006 ) 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Pages/ListReports.aspx   s.10-

12 [erişim tarihi 10.03.2021] 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Pages/ListReports.aspx
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Ceza Yasasının 162. Maddesinin paralı askerlerin işe alınmasını ve kullanılmasını 

suç saydığını, Ceza Yasasının 7. Maddesinin ise belirli sınır ötesi yargı yetkisi 

sağladığını belirtti.
 257

Aynı zamanda, Komite, yerel mevzuattaki silahlı kuvvetlere alma yaşının en az 

19 olduğu halde, ülkede 18 yaşın altındaki çocukların silahlı çatışmalara alınmasını 

cezalandıran özel bir yasal hükmün yanı sıra, vatandaş olan bir çocuğun silahlı 

çatışmalara dahil edilmesi durumundan ve ülke dışından veya bir vatandaş tarafından 

çocukların silahlı çatışmalara dahil edilmesinden ve  sınır ötesi yargı yetkisi 

sağlayacak özel bir hükmün bulunmamasından endişe duymuştur. Ek olarak, 

Kazakistan’ı ülke dışında 15 yaşın altındaki çocukların silahlı kuvvetlere / gruplara 

alınmasını ve çatışmalara doğrudan katılmalarını kanunen özel olarak yasaklamaya 

davet etmiştir.  

Komite, özellikle Kazakistan'ı bir sığınak olarak seçen ve silahlı çatışmaların 

kurbanı olan çocukların rehabilitasyonu ve yeniden entegrasyonu alanında, isteğe 

bağlı protokolün uygulanmasına yönelik eylemlerin yetersiz koordinasyonundan 

endişe duymuştur. Komite, taraf devletin, Çocuk Haklarının Korunması Komisyonu 

gibi belirli bir organı koordinatör olarak atamasını ve bir sonraki raporunda bu 

alandaki faaliyetleri hakkında bilgi vermesini tavsiye etti. 

BMÇHK, Kazakistan Cumhuriyeti'nde çocuk haklarının gözetilmesine ilişkin 

ilk raporlarında, dönüştürücü bir etki yapmaya yönelik olarak değerlendirilebilecek 

tavsiyeler yayınladı. Bunalrdan biri, silahlı çatışmaların mağduru olan çocukların 

rehabilitasyonu ve yeniden entegrasyonu için eylemleri koordine etmesi gereken bir 

Çocuk Haklarını Koruma Komisyonun kurulması idi.  

2018 yılında UNICEF'in desteğiyle Kazakistan Cumhuriyeti Çocuk Hakları 

Ombudsmanının 2018-2022 Stratejik Eylem Planı geliştirildi. Bu plan ilgili 

mekanizmanın stratejik gelişimi için bir kılavuz görevi görebilecek ve çocukların 

haklarını her türlü şiddet, istismar, sömürüden korumak olan insan hakları 

kurumunun misyonunun yerine getirilmesinin temeli olabilir. Eylem Planı 

çerçevesinde temel faaliyetler olarak vatandaşların başvurularıyla ilgilenme, çocuk 

kurumlarını ziyaret etme sürecinde gerçekleştirilen gözlemler, çocukların katılımıyla 

257 a.g.e., s. 10-12
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toplantılar düzenleme, onların fikirlerini dikkate alma, acil servis aracılığıyla 

çocuklara ve gençlere yardımları organize etme gibi faaliyetler gerçekleştirildi.
258

Çocuk Hakları Ombudsmanının kurulması ve çalışma alanındaki faaliyetler 

dönüştürücü bir etkiye sahip olabilir. Dönüştürücü etki, Kazakistan’ın diğer ülkelerin 

olumlu deneyimlerini ve mevzuatını benimsemesiyle ve ayrıca Çocuk Hakları 

Ombudsmanının faaliyetlerinin büyük ölçüde BMÇHK’nin tavsiyeleri ile 

belirlenmesiyle görünür olmaktadır. 

BMÇHS’nin yasal durumu, Kazakistan Cumhuriyeti’nin üye olduğu diğer 

uluslararası sözleşmelerin yanı sıra, Kazakistan Cumhuriyeti Anayasasının 1. 

Maddesinin 4. fıkrası tarafından belirlenir: "Kazakistan Cumhuriyeti'ndeki mevcut 

hak, Anayasanın, ilgili yasaların, diğer düzenleyici yasal düzenlemelerin, 

Uluslararası Sözleşme ve Cumhuriyetin diğer yükümlülüklerinin yanı sıra Anayasa 

Konseyi ve Cumhuriyetin yüksek Mahkemesinin düzenleyici kararları neticesinde 

oluşmuştur.
259

Dolayısıyla, uluslararası hukuk normları doğrudan eylem niteliğine sahiptir ve 

mahkemeler de dahil olmak üzere yetkililer tarafından uygulanır. Bireyler ve tüzel 

kişiler, kendi aralarında ve devlet kurumları, kurumlar ve kuruluşlar arasındaki 

anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası hukuk normlarına doğrudan 

başvurabilirler.
260

Anayasanın bu maddesinin 3. paragrafına göre: "Kazakistan tarafından 

onaylanan uluslararası anlaşmalar, yasalarına göre önceliklidir ve uluslararası 

antlaşmanın uygulanması için yasanın yayınlanmasını gerektirdiği durumlar dışında 

doğrudan uygulanır." Böylece, BMÇHS uluslararası hukuk normlarının önceliğine 

tabidir.
 261

Kazakistan Cumhuriyeti'nin katıldığı sözleşme ile yasa arasında bir çelişki 

bulunması durumunda, onaylanmış uluslararası Sözleşmenin normları tarafından 

belirlenen kurallar geçerlidir. Kazakistan yasalarına öncelik veren bu tür uluslararası 

258 a.g.e., s.84
259 Rassmotreniye dokladov, predstavlennykh gosudarstvami- uchastnikami v sootvetstvii so statey

44 konventsii: kazakhstan (Sözleşmenin 44. Maddesi uyarınca Taraf Devletler tarafından sunulan 

raporların değerlendirilmesi: Kazakistan), New-York, United Nations, s.13-14, 2002. 
260 a.g.e. s.13
261 a.g.e., s.13-14
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anlaşmaların doğrudan uygulanması, mevcut yasaların normlarının kaldırılması 

anlamına gelmez.  

Kazakistan'daki çocuğun hakları medeni, aile ve diğer hukuk dallarına yansır. 

Kazakistan'da bugün, çocuk ve ergenlerin haklarını ve garantilerini düzenleyen 

45'ten fazla düzenleyici yasa çıkarıldı. Çocukların korunmasında çok yönlülüğe 

rağmen, çeşitli programların ve kavramların benimsenmesinin, çocukların gerçek 

ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığı izlenebilir.
262

 Kazakistan'daki çocukların yasal

haklarına uyumunu denetleyen yetkili bir organın olmaması, bu yasaların Çocuk 

Hakları Sözleşmesi'nin sadece dönüştürücü etkisini dikkate aldığını ve ulusal 

mevzuatın pratik yasal mekanizmalar oluşturması gerekmediğini ve Sözleşme’nin 

çocuk haklarının korunması ilkelerini yalnızca ülkede geçerli olan yasal bir norm 

olarak kabul ettiğini göstermektedir. 

BMÇHS’nin öngördüğü Komite denetimine ek olarak, BM özel prosedürleri 

için önemli ve gerekli bir mekanizma olan Özel Raportör Enstitüsü  (UN Special 

Rapporteur) olarak adlandırılan uluslararası düzeyde bir başka özel denetleme türü 

de vardır. 

Aynı zamanda , Komite denetleme mekanizmaları bazı konularda çok başlılık 

ve diğerlerinde koordinasyon eksikliği ile karakterize edilmektedir. Etkili bir hak 

koruma sisteminin yokluğunda ve birçok çocuğa yardım sağlandığında, özellikle de 

günlük yaşamda hiç kimse onları hatırlamadığı için, bu mekanizmalara yeterince 

başvurulmamaktadır
263

.

Çocuk hakların koruma sisteminin düşük etkinliğinin önemli bir özelliği, 

şikayet dosyalama ve değerlendirme için çocuklar için ayrı bir sistemin 

bulunmamasıdır. Uluslararası deneyim, çocukların hakları konusunda uzmanlaşmış 

kurumlara duyulan ihtiyacın, mevcut kurumların tüm denetleme görevlerini yerine 

getirmediği ve hakların daha fazla korunmasına ihtiyaç duyulduğu zaman ortaya 

262 Prava rebenka v Kazakhstane: realnye i provozglashayemye. In: Chernova, S. Dostizheniya 

vuzovskoy nauki: sbornik materialov XXX Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 

Novosibirsk: Izdatelstvo TsRNS, 2017, s. 138-143. ISBN 978-5-00068-849-6., s.139 

263 a.g.e..,s 142
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çıktığını göstermektedir. Bu eğilim, Kazakistan Cumhuriyeti'nin yasal alanında çok 

sayıda boşluk ve eksikliğe, denetim organlarının tıkanıklığına işarettir.
264

BMÇHS’nin yol gösterici ilkelerinden biri, çocuk haklarını en iyi ve en 

öncelikli hale getirme hükmüdür. Bu güvencenin uygulanması ve garanti 

biçimlerinden biri, yasayı ihlal etmekle suçlanan herhangi bir çocuğun, bağımsız bir 

yetkili ve tarafsız bir otorite tarafındansavunulma hakkıdır. 

UNICEF Kazakistan'da 1994 yılından beri faaliyet göstermektedir. Bu süre 

zarfında Örgütün öncelikleri, aşıların, ilaçların ve diğer maddi yardımın 

sağlanmasından toplumun potansiyelini güçlendirmeye ve çocukların ve ailelerin 

yararına gelişmiş sosyal teknolojilerin uygulanmasına kadar önemli ölçüde değişim 

göstermiştir.   

BMÇHS’nin dönüştürücü etkisi, Kazakistan'ın mevzuatında, bu Sözleşmenin 

devletin çocuk haklarının korunması alanındaki uzun vadeli hedeflerini 

belirlediğinde ortaya çıkmıştır.  

Kazakistan Hükümeti ve UNICEF arasındaki işbirliğinin beş ana yönü 

vardır
265

:

 Mevcut kaynaklar çerçevesinde mümkün olan en yüksek düzeyde,

çocukların yaşam ve gelişimlerinin sağlanması ve yaşam standardındaki

kayıplarının en aza indirilmesi için temel garantilerin korunması;

 Çocukların eğitim ve sağlık sistemlerine engelsiz erişimini sağlamak,

çocuklu aileler için çeşitli materyal destek biçimleri geliştirilmesi;

 Kazakistan için yeni bir doktrin oluşturularak, özellikle zor koşullarda

bulunan çocukların sorunlarına öncelikli ilgi, yetimler ve engelli

çocuklara öncelik sağlanarak, bu kategorilerdeki çocuklara yönelik

yardım türlerinin genişletilmesi; Kazakistan için oluşturulan yeni

doktrine dayalı olarak, bu tür çocuklara yönelik muamelenin insan

haklarına saygı temelinde insancıllaştırılması ve çocuğun alınan önlemler

sonucunda aileye ve topluma mümkün olan maksimum entegrasyonu;

264 a.g.e..,s 142
265 Nugmanova, E. Sovershenstvovaniye zakonodatelstva respubliki Kazakhstan po pravam

rebenka v sootvetstvii s mezhdunarodnymi standartami. Pravo i gosudarstvo. 2014, 3(64), 29-35. 
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 Evsizlik, çocuklara yönelik artan şiddet, uyuşturucu bağımlılığı ve suçun

artması, zorla yerinden edilme gibi yeni riskler karşısında çocukların

korunması ve sosyal rehabilitasyon için mekanizmalar oluşturulması;

 Çocuk haklarının yasal olarak sağlanması ve çocuklarla ilgili politika

önlemleri, çocukların haklarını sağlamak için idari, örgütsel ve mali

mekanizmaların oluşturulması, gerekli personelin eğitimi.266

BMÇHS'nin Kazakistan’daki çocuk hakları çerçevesinde ana dönüştürücü 

etkisi, özellikle sosyal olarak korunmasız çocuklar (yetim çocuklar) ve farklı 

gelişimsel özellikleri olan çocuklar (engelli çocuklar) söz konusu olduğunda, 

çocukların insancıllaştırılmasına yönelik yeni bir doktrin oluşturulmasına 

dayanmaktadır.  

Dönüştürücü etki, uluslararası normların devlet davranışlarının sosyal 

“öğrenme” ve diğer bilgi aktarım süreçleri yoluyla gerçekleştirildiğini öne sürer.
267

Johnston’a göre, ikna yoluyla gerçekleştirilen dönüştürücü etki, diğer taraftan istenen 

davranışı gerçekleştirmek adına dışsal teşvikleri manipüle etme süreci değil, daha 

çok başkalarının fikirlerini değiştirme çabasında tartışma ve müzakereleri 

gerektirir.
268

 İkna edilen aktörler yeni normları ve uygun davranış kurallarını

“içselleştirir” ve ilgi alanlarını ve kimliklerini buna göre yeniden tanımlar.
269

Bu yaklaşımın mihenk taşı, aktörlerin bilinçli olarak bir normun, inancın veya 

uygulamanın doğruluğuna, geçerliliğine veya uygunluğuna ikna olmalarıdır. Yani, 

ikna, aktörler belirli bir mesajın içeriğini (norm, uygulama veya inanç) aktif olarak 

değerlendirdiğinde ve “fikirlerini değiştirdiğinde " ortaya çıkar.
270

UNICEF'in eylemlerinin Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı üzerindeki 

dönüştürücü etkisi, bu kuruluşun belirli bir ülkede ortaya çıkan sorunları tespit 

etmesi ve bunları çözmenin yollarını önermesinde ortaya çıkmaktadır. Kazakistan'da 

UNICEF, sosyal yardım sistemini çocukların ihtiyaçlarına duyarlı hale getirmek için 

266 a.g.e., s.33-34
267 Finnemore, M. 1996. National interests in international society, s. 141. S 1-154
268 Johnston A., 2001. Part 3. Persuasion: The Social Effects of International Institutions on

Domestic (and Foreign Policy) Actors, in locating the proper authorities: the interaction of domestic 

and international institutions, s. 145, 153 
269 a.g.e., s. 153
270 Goodman R., Jinks D. s. 635, 2004
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hükümete teknik destek sağladı ve bu da temel aile yardımı kapsamının 4 kat 

artmasına neden oldu.
271

 Çocukların temel aile yardımına erişimini artırmak,

BMÇHS’nin uygulanmasının dönüştürücü etkisine işaret etmektedir çünkü nihai 

hedef (çocukların ihtiyaçlarını karşılamak), belirli bir yasal mekanizma seçmeden 

sosyal yardım sisteminin reformuyla başarılmıştır. 

Çocuk haklarının korunması alanında, UNICEF yasal eylemler ve çocukların 

haklarına saygı, bu hakların rehabilitasyonu ve bu hakların ihlalini önlemek için 

yasal mekanizma kurma uzun olumlu deneyime sahip bir kuruluş olarak kendini 

konumlandırır. Kazakistan ile yasal ilişkilerde, BM'nin bir ajansı olarak belirtilen 

kuruluş, diğer ülkelerdeki çocuk haklarının korunmasında ve dünyanın birçok 

ülkesindeki çocukların yaşamlarını iyileştiren gerçek sosyal değişimlerin 

gerçekleştirilmesinde başarılı yasal deneyimleriyle tanınmaktadır . 

Kazakistan'daki BMÇHS’nin uygulanmasında UNICEF, Kazakistan'a 

uluslararası yasal eylemleri, çocukların haklarını korumak için etkili bir yasal 

çerçeve oluşturduğu kanıtlanmış yasal normlar olarak sunmaktadır. Bu bağlamda, 

UNICEF temelde dönüştürücü bir etki uygulamayı hedefler.  

Dönüştürücü etkinin uygulanması için önemli bir faktör, UNICEF ve 

Kazakistan'ın Çocuk Haklarının Korunması alanındaki ortak hedeflerinin 

belirlenmesidir. Dönüştürücü etkiyle, yalnızca tüm UNICEF organizasyonunun 

deneyimi değil, aynı zamanda gelişmiş ülkelerin olumlu deneyimleri (takip edilecek 

bir örnek olarak) ve daha az gelişmiş ülkelerin BMÇHS’nin uygulanmasında en 

yaygın hatalar olan olumsuz deneyimlerinin paylaşımı da önemli bir rol 

oynamaktadır.  

Kazakistan'da çocuk haklarının düzenlenmesi ve korunmasına yönelik 

düzenleyici çerçeve, "Gençlik Evleri ve Aile Tipi Çocuk Köyleri’ne" ilişkin, 

"çocuklar için sosyal ve tıbbi-pedagojik tedavi desteği üzerine yasalar gibi özel yasal 

düzenlemelerden oluşmaktadır. “Engelli  çocuk hakları hakkında", “Çocuklar 

arasında suçun önlenmesi ve çocuk ihmalinin ve evsizliğin önlenmesi hakkında” ve 

bunlardan türetilen diğer tüzüklerden oluşmaktadır. 

271 Realizatsiya prav detey posredstvom sotsialnoy politiki v Yevrope i Tsentralnoy Azii:: Sbornik 

po vkladu YuNISEF (2014-2020g.). 1. Geneva: Europe and Central Asia Regional Office, 2020., s.8 
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Ülkede, çocuk hak ve özgürlüklerinin korunmasına, çocukların idari suçlarının 

önlenmesi ve idari sorumluluğun getirilmesine yönelik resmi görevlilerin ve devlet 

otoritelerin faaliyetlerini düzenleyen mevzuatın temel dayanakları, 1995 yılında 

kabul edilen Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası, 2004 yılında çıkarılan Kazakistan 

Cumhuriyeti "çocuklar arasında suçun önlenmesi ve çocuk ihmalinin ve evsizliğin 

önlenmesine dair" yasa, uluslararası hukukun genel kabul görmüş normları ve 

Kazakistan'ın ilgili yasal düzenlemeleridir.
272

 Ancak Kazakistan’da çocuk haklarına

ilişkin normların yayılımı dirençle karşılaşmadan gerçekleşmemektedir. Izleyen 

bölümde bu direncin nedenleri ve çeşitli boyutları ele alınacaktır.  

3.7 Uluslararası Normların Yayılımı Sürecinde Direnç Örnekleri 

 Kazakistan Cumhuriyeti 2020 "Aile İçi Şiddetle Mücadele" yasa tasarısı 

örneği 

Finnemore ve Sikkink'in  norm yaşam döngüsünde, "içselleştirme", bir normun 

"kabul edilen" bir nitelik kazandığı ve artık kamusal tartışmanın bir parçası olmaktan 

çıktığı son aşamadır. Bu yaklaşıma göre, içselleştirme aşamasına ulaşan normlar 

genellikle artık tartışmalı değildir veya iç politikanın merkezinde değildir
273

.

Normları araştırmadaki ilk nesil olan Finnemore ve Sikkink tarafından sunulan 

devletlerin “norm yaşam döngüsü” , Keck ve Sikkink’in “bumerangları” ve Risse’nin 

“spiral yayılım”, ikinci araştırmacı nesil ise, uluslararası kuruluşlar, STK'lar veya 

devletlerin “şartlılık”, “suçlama”, “utandırma”, “adlandırma” veya “ikna etme” gibi 

kalkınma ajansları tarafından gerçekleştirilen sosyalleştirme mekanizmasının norm 

yayılımı stratejilerini sundular.
274

 Aynı zamanda, bütün araştırmacılar normların

yayılımı sürecinde yerel bağlamda ortaya çıkabilecek olası iç kısıtlamalara da dikkat 

çekmekteler.
275

 Araştırmacılar, bir normun teşvik edildiği belirli yerel bağlama bağlı

olarak, norm yayılımının, direnç (resistance), tam benimseme (full adoption) veya 

kuralların ve uygulamaların ayrıştırılması (decoupling) gibi farklı sonuçlara yol 

272 Kapsalymov K. ve diğerleri. Gosudarstvennaya politika v interesakh zashchity prav detey v 

respublike Kazakhstan. In: The XIII International scientific-practical conference “Social function of 

science, teaching and learning”. Bordeaux, France, 2020, s. 196-202. ISBN - 978-1-63684-358-2. 

Dostupné z: doi:10.46299/ISG.2020.II.XIII, s.198, 201 
273 Finnemore and Sikkink, 1998, 895 
274 Magen ve McFaul 2009; Risse ve Ropp 2013. 
275 Checkel 1999; Cortell ve Davis 2000 
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açabileceğini belirttiler.
276

 Bu nedenle, ulusal bağlamın norm yayılımının sonuçlarını 

etkileme şekli, 1990’lardan beri önemli bir araştırma alanı olmuştur.  

Zimmerman’a göre, uluslararası normların yayılımının nasıl sonuçlanacağı 

ulusal düzeydeki “filtreler” ile açıklanabilir. Bu filtreler nedeniyle bazı normlar kabul 

edilmez veya benimsenmez. Genelde, siyasi sistemler ve yerel yönetim sistemleri 

birincil filtre olarak görülmektedir.
277

 Thomas Risse-Kappen, “fikirlerin özgürce 

yüzmediğini” veya özgürce yayılmadığını söyler. Ona göre, karar vericiler her zaman 

çeşitli ve çoğu zaman çelişkili politika kavramlarına maruz kalırlar. Böylece, dış 

politika değişikliğinin transnasyonal destekçileri, bir etki yaratmak için “hedef 

devlet”teki davalarını destekleyen iç koalisyonlarla uyum sağlamalıdır.
278

 

Benzer şekilde, Risse ve Schimmelfennig, yerel normların benimsenmesini 

destekleyen koşulların bir dereceye kadar toplumsal açıklık, güçlü elitler veya veto 

oyuncuları gibi engelleyici faktörlerin olmamasına ek olarak olumlu karar verme 

yapıları ve devlet-toplum ilişkileri olduğunu söylemektedir. Olumlu faktörler mevcut 

değilse, transnasyonal ağların siyasi sisteme erişim noktalarından yoksun olacağı 

veya yeni bir norm benimsemenin maliyetinin hükümet için çok yüksek olacağı iddia 

edilmektedir.
279

 Bu faktörlere ek olarak, normların yayılımı yaklaşımı alanındaki 

literatürün çoğu, bu akıl yürütme çizgisini kültürel bir argümanla tamamlar.
280

 

Checkel’in dediği “kültürel uyum” veya önceden var olan yerel / ulusal anlayışlar, 

uluslararası normların politika tartışmalarındaki etkisini şekillendirmektedir.
281

 

Böyle bir kültürel uyum mevcut olduğunda veya “belirli bir tarihsel ortamda 

mevcut fikirlere ve ideolojilere iyi uymaları durumunda”, yerel aktörler, uluslararası 

normu, normla bağlantılı yükümlülükleri içgüdüsel olarak kabul ederek, şüphesiz 

doğal olarak ele alma eğilimindedir. Tersine, uluslararası norm, ulusal düzlemde 

baskın olan anlayışlar, inançlar veya yükümlülüklerle çeliştiğinde, yerel aktörler, 

                                                           
276 Zimmermann L. Same Same or Different? Norm Diffusion Between Resistance, Compliance, 

and Localization in Post-conflict States. 2016. S 100 
277 a.g.e., s. 100 
278Thomas Risse-Kappen. 1994. Ideas do not float freely: transnational coalitions, domestic 

structures, and the end of the cold war. S 187 
279 Risse 2002: S 266–267; Schimmelfennig 2002:S. 14–15 
280 Zimmermann L. S.100 
281 Checkel, 1999. "Norms, Institutions and National Identity in Contemporary Europe” 
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belirli bir politikaya destek sağlamak için uluslararası normları kullanmalarının 

etkisiz olduğunu görebilirler.
282

Cortell ve Davis’e göre, bazı durumlarda, uluslararası bir normun tanınması, 

kültürel emperyalizm veya sömürgeciliğe benzetilebilir ve iç direnişe veya normun 

reddine neden olabilir.
283

 Araştırmacılara göre, belirli bir norma direnç, toplumsal

ayrımları aşabilir veya bir toplumdaki belirli gruplarla sınırlı olabilir. Örnek olarak, 

Asya'nın birçok yerinde egemen elitlerin Batılı insan hakları ve siyasi çoğulculuk 

anlayışlarını yansıtan uluslararası politika çağrılarını "Asya değerlerinin önceliğini" 

vurgulayarak reddettiği görülmektedir.
284

Benzer bir şekilde, Elbasani’ye göre, devletlerin uluslararası normları yeterli  

derecede uygulaması sadece uluslararası düzeyde gerçekleşen bir durum değildir. 

AB’nin Arnavutluk’u üyeliğine alma yolundaki şartlarını analiz ederek, Elbasani, 

uluslararası normların içselleştirilmesi sürecinde iç koşulların, birbirine bağlı etki 

değişkenleri olarak tanıtılması gerektiğini vurgulamaktadır. Uluslararası norm, 

önceden var olan yerel değerler, normlar ve uygulamalarla ne kadar az uyumluysa, 

içselleşme süreci de o kadar az olur. Normun bilişsel bir model olarak kabul edilme 

olasılığı ne kadar düşükse, bu norma dayalı argümanlar o kadar az inandırıcı olur. 

Öyle bir uyumsuzluk durumunda, dış aktörler uyumsuz devletleri normlara uydurma 

amacıyla ne kadar “utandırmaya çalışırsa”, o kadar uyum lehinde iç müttefikler 

bulma olasılığı düşer.
285

 Buna ek olarak, yerel elitlerin uluslararası bir normu

benimsemeleri durumunda bile, normun ilkelerini hakim değerleri ve gelenekleri 

tutarsız olarak gören yerel halktan gelen direnişle karşılaşabilirler
286

.

Sosyolog Terman, “utandırma” stratejisinin, özellikle grup nitelikleri veya 

davranışlarıyla ilgili olduğunda, genellikle savunmacı bir tepkiye neden olacağını 

belirtir. Bunun nedeni, bireylerin benlik saygısını olumlu sosyal kimlikten 

kazanmaları ve ait oldukları grubun statüsünü ve “olumlu ayırt ediciliğini” artırmaya 

282 Keck, M., Sikkink, K., Activists beyond borders. Advocacy networks in international politics.S 

204 
283 Cortell ve Davis. Understanding the Domestic Impact of International Norms: A Research 

Agenda, s.74 
284 a.g.e., s.75
285 Elbasani A.2004. Albania in Transition:  Manipulation or Appropriation of International

Norms? S 29 
286 Cortell ve Davis. Understanding the Domestic Impact of International Norms: A Research 

Agenda S. 75 
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çalışacak olmalarıdır. Gruplarının diğerlerine kıyasla iyi durumda olmadığını 

hissederlerse – damgalandığını, eleştirildiğini, kınandığını, ayrımcılığa uğradığını 

veya başka bir grup tarafından tahakküm altına alındığı yargısına varırlarsa – belirli 

algısal, duygusal ve davranışsal tepkileri motive eden “kimlik tehdidi” 

yaşayacaklardır.
287

Bu bağlamda, 2020 senesinde Kazakistan Meclisi tarafından sunulan “Aile İçi 

Şiddete Karşı Mücadele” yasatasarısının“kültürel uyum” eksikliği vurgusunu 

yapmıştır. Kazakistan Parlamentosunda görüşülen "Aile İçi Şiddetle Mücadele" yasa 

tasarısı yerel düzeyde hararetli tartışmalara neden olmuştur.  

Kazakistan'da çocuklara karşı aile içi şiddeti konusu detaylı bir şekilde 2017 

senesinde UNICEF tarafından sunulan raporda incelenmiştir.
288

 UNICEF ile

ortaklaşa Kazakistan Ulusal İnsan Hakları Merkezi (İnsan Hakları Ombudsmanının 

bir kurumu) tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, ülke yetişkinlerinin %67'sinin 

çocuklarına disiplin amaclı şiddet kullandıkları,  bunun %65'inin psikolojik şiddet, 

%39'unun ise fiziksel şiddetten oluştuğu ortaya çıktı.
289

 Buna ek olarak, araştırma

raporu, ülke yetişkinlerin %75'inin ve çocuk koruma ve adalet uzmanlarının 

%46'sının evde fiziksel cezayı onayladığı ve doğal kabul ettiklerini vurguladı. 

Araştırmanın sonuçlarına dayanarak, UNICEF, Kazakistan Cumhuriyeti 

Hükümeti’ne, çocuklara karşı aile içi şiddetin önlenmesine yönelik yasalar 

gerektiğini ve mevcut yasaların etkisiz olduğunu hatırlatmıştır. Ayrıca çocuklara 

yönelik şiddet ve çocukların cinsel istismarı vakalarının zorunlu olarak bildirilmesini 

ve kayıt altına alınmasını tavsiye etmiştir.
290

.

 Buna ek olarak, 2019  senesinde, Human Rights Watch tarafından Kazakistan 

Başsavcılığına, aile içi şiddeti içeren bazı suçların İdari Yasa’dan Ceza Yasası 

kapsamına alınmasını talep eden resmi bir dilekçe gönderildi. Human Rights Watch, 

287 Terman R.L., 2017. Rewarding Resistance: Theorizing Defiance to International Norms.S. 8. 
288 UNICEF. 2017. Nasiliye v otnoshenii detey v sem'yakh v Kazakhstane: issledovaniye znaniy, 

otnosheniya i praktiki (Kazakistan'da ailelerde çocuklara yönelik şiddet: Bilgi, tutum ve uygulama 

araştirmasi), s. .3 
289 a.g.e.,s. 5
290 a.g.e.., s.15
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“aile içi bağlamda fiziksel şiddetin suç olmaktan çıkarılması” konusundaki 

endişelerini dile getirdi ve bunun uluslararası standartlara aykırı olduğunu belirtti.
291

 

2020 Mart ayında Kazakistan Meclisi tarafından tasarı halinde sunulan “Aile 

İçi Şiddetle Mücadele Yasası", sadece çocukların değil, aynı zamanda kadınlara 

yönelik uygulanabilecek aile içi şiddeti önlemenin yollarını sunarak, devlet 

otoritelerinin, yerel yönetim organlarının, örgütlerin ve Kazakistan Cumhuriyeti 

vatandaşlarının aile içi şiddete karşı eylemlerinin yasal, ekonomik, sosyal ve örgütsel 

temellerini belirlemektedir.
292

 UNICEF’in 2017 senesindeki rapor önerilerini içeren 

yasa tasarısının 35. ve 36. Maddeleri, 16 yaş altı çocukları aile içi şiddetten 

korumaya yönelik önlemleri ve şiddetle mücadele yollarını ele almıştır. 

Kazakistan bağlamında yeni olan ve çocuk haklarına yönelik daha önce 

uygulanmayan  “psikolojik şiddet”, “ekonomik şiddet” ve “cinsel özgürlük” gibi 

terimlerin yasada bulunması ve insan haklarını ve özgürlüklerini ihlal eden,  aile içi 

şiddete katkıda bulunan gelenek ve göreneklere izin verilmemesine yönelik  yasada 

bulunan bazı ilkeler  toplumda farklı tepkilere neden oldu
293

.  Hükümet’in verdiği 

Açıklayıcı nota göre, aile içi suçların durumuna ilişkin bir analiz, şiddetle mücadele 

için mevcut yasal araçların etkili olmadığını göstermiştir. Kazakistan 

Cumhuriyeti'nin 2009 tarihli “Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Yasasındaki” 

önleyici tedbirler, sistemli ve kapsamlı nitelikte uygulanmadıkları için güncelliğini 

yitirmiştir. Nota göre, tutarlı bir stratejinin olmaması, önlemekle yetkili birimlerin 

eylemlerinin bölük pörçük olmasına ve formalite icabı yapılmasına sebep olur ve bu 

da, çocuğa yönelik şiddetle mücadele alanındaki kusurlu mevzuatın sonucudur. Buna 

dayanarak, etkili mekanizmalar geliştirme amacıyla, Kazakistan Cumhuriyeti "Aile 

İçi Şiddetle Mücadele" adlı bir yasa tasarısı geliştirmiştir.
294

 Meclis’in ilk oturumu 

sonucunda "Aile İçi Şiddetle Mücadele" yasa tasarısı onaylanır onaylanmaz, ülkede 

yerel hukukçulardan, aktivistlerden ve ebeveynlerden oluşan bir grup  yerel medya 

                                                           
291 HRW. General'nomu prokuroru Respubliki Kazakhstan (Kazakistan Başsavcılığına mektup).  

https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/kaz_letterto_prosecutorgeneral_27nov20

19_rus.pdf [erişim tarihi 08.06.2021] 
292 Kazakistan Cumhuriyeti "Aile ve Aile İçi Şiddetle Mücadele" yasa tasarısı. Mart 2020. 

http:///online.zakon.kz   [erişim tarihi 08.06.2021] 
293 Kazakistan Cumhuriyeti "Aile ve Aile İçi Şiddetle Mücadele" yasa tasarısı. 5. Madde, 11. fikra 

Mart 2020 
294 Kazakistan Cumhuriyeti "Aile ve Aile İçi Şiddetle Mücadele" yasa tasarısı. “Açıklayıcı Not”. 

Parlamento Meclisi. Mart 2020.  

https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/kaz_letterto_prosecutorgeneral_27nov2019_rus.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/kaz_letterto_prosecutorgeneral_27nov2019_rus.pdf
http://online.zakon.kz


96 

ve sosyal ağlar üzerinden aktif tartışmalar başlattı. Yasa tasarısının kamuoyunun 

görüşüne sunulmasını talep eden binlerce kişi tarafından imzalanan bir imza 

kampanyası başlatıldı.  

"Aile içi şiddetle mücadele" yasa tasarısına karşı çıkan eylemcilerin dilekçesine 

göre: 

Bu tür yasa tasarılarının kabul edilmesi, aile değerlerinin 

yıkılması, çocuğun anne babasına muhalefeti, ailelerin her 

türlü ihbarının teşvik edilmesi, aileye karşı baskıcı bir 

devlet politikasının getirilmesi sonucunu doğuracaktır...Bu 

projenin "Evlilik ve aile" yasası ile arasında olan yüksek 

tutarsızlığı, yasa üreticilerinin beceriksizliğini ve ülkenin 

diğer «gelişmiş» devletlerden «kopyalanmış» bir yasa 

tasarısı sunduğunu göstermektedir.
295

  

Medyada hem uzmanlar hem de sivil toplum temsilcileri tarafından dile 

getirilen görüşlerin yanı sıra vatandaşlardan gelen çok sayıda çağrıyı analiz ederek, 

Meclis temsilcileri, tüm objektif teklifleri, yorumları ve açıklamaları hoşgörülü bir 

şekilde karşılayacaklarını ve yasa tasarısı metninin geri çekildiğini ilan ettiler
296

.

Yasa tasarısı halen hükümet tarafından inceleme altındadır ve yerel insan 

hakları savunucularından, hukukçulardan ve aktivistlerden oluşan bir çalışma grubu 

da bu süreçte yer almaktadır. Bu yasa ile yerel düzeydeki dirence rağmen, normların 

yayılması yaklaşımı bir inşacı teori olarak, toplum bilişsel uyumsuzluğunun inşa 

edile bileceğine inanmaktadır. 

İkinci bölümde belirtilen Finnemore ve Kick  tarafından değerlendirilen 

lobbicilik ve baskı gibi  taktiklerin birkaçı Kazakistan’da “Aile içi şiddetle 

mücadele" yasa tasarısını kabullendirmede uygulandığı görülmektedir. Şu anda 

ülkedeki yerel STK’lar temsilcileri ve transnasyonal STK’ların yasa tasarısının yasa 

295 Rodıtelı Kazakhstana protıv Yuvenal'noy Yustıtsıı! (Kazakistan ebeveynleri Çocuk Adalet 

Sistemine karşı!) https://www.citizengo.org/ru/182635-snyat-s-rassmotreniya-v-parlamente-

zakonoproekty-rk-o-protivodeystvii-semeyno-bytovomu [erişim tarihi 01.06.2021] 
296 D.Nurmanbetova: schitayu, chto zakonoproyekt o protivodeystvii semeyno-bytovomu nasiliyu

vozmozhno otozvat' i dorabotat (D. Nurmanbetova: Aile içi şiddetle mücadele yasa tasarısının geri 

çekilip kesinleşebileceğini düşünüyorum)'https://www.inform.kz/ru/d-nurmanbetova-schitayu-chto-

zakonoproekt-o-protivodeystvii-semeyno-bytovomu-nasiliyu-vozmozhno-otozvat-i-

dorabotat_a3743770 [erişim tarihi 01.06.2021] 

https://www.citizengo.org/ru/182635-snyat-s-rassmotreniya-v-parlamente-zakonoproekty-rk-o-protivodeystvii-semeyno-bytovomu
https://www.citizengo.org/ru/182635-snyat-s-rassmotreniya-v-parlamente-zakonoproekty-rk-o-protivodeystvii-semeyno-bytovomu
https://www.inform.kz/ru/d-nurmanbetova-schitayu-chto-zakonoproekt-o-protivodeystvii-semeyno-bytovomu-nasiliyu-vozmozhno-otozvat-i-dorabotat_a3743770
https://www.inform.kz/ru/d-nurmanbetova-schitayu-chto-zakonoproekt-o-protivodeystvii-semeyno-bytovomu-nasiliyu-vozmozhno-otozvat-i-dorabotat_a3743770
https://www.inform.kz/ru/d-nurmanbetova-schitayu-chto-zakonoproekt-o-protivodeystvii-semeyno-bytovomu-nasiliyu-vozmozhno-otozvat-i-dorabotat_a3743770
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haline gelmesi için gerçekleştirilen medya kampanyaları, yasa hükümlerine olumlu 

bakan grupların aktivist kampanyalarını desteklemektedir. Human Rights Watch 

verilerine göre, yasa destekçisi grubun amacı, hükümetin, yasa tasarısını uluslararası 

insan hakları standartlarına uygun hale getirmesi ve geciktirmeden kabul 

etmesidir.
297

Buna ek olarak, Orta Asya’da şubeleri bulunan yerel STK’lar başlığı altında, 

"Kazakistan'da aile içi şiddeti durduralım" dilekçesinin girişimcileri hükümete bir 

dizi talepte bulunmuştur. Özellikle, "kanıt toplamak ve psikolojik şiddet, ekonomik 

şiddet, dini şiddet, taciz, tehdit, şantajı operasyonel önlemler konusunda devlet 

standardının geliştirilmesi" gereğini vurgulamıştır.
298

UNICEF temsilcileri de, Kazakistan Cumhuriyeti'nin çocuk haklarını 

korumaya yönelik işlevleri yerine getiren kuruluşların faaliyetleri ile ilgili 

konulardaki yasal düzenlemelerin, zorlu yaşam koşulları altında olan çocuklara 

yönelik hizmetlerin geliştirilmesi için bir temel olduğunu belirterek, yasa çalışma 

gruplarına katılarak ve yasanın bazı yenilikleri hakkında uluslararası standartlar ve 

uygulamalar hakkında bilgi vereceklerini vurguladılar.
299

Ülke toplumunda çelişkiler ve tartışmalar oluşturan “Aile içi şiddetle 

mücadele" yasa tasarısının Parlamentoya geri gönderilmesinin ardından, Kazakistan 

Cumhurbaşkanı, insan haklarına dair her konunun toplum tarafından kapsamlı bir 

şekilde tartışılması gereken doğal bir olgu olduğunu, hükümetin ana görevinin kadın 

ve çocuk haklarını korumak olduğunu ve geri çevrilmiş yasa tasarısı ile ilgili tüm 

yorumların dikkate alınacağını belirtmiştir.
300

İkinci bölümde değerlendirilen Dolowitz ve Marsh’ın üç faktörünün özellikleri, 

"Aile İçi Şiddetle Mücadele” yasa tasarısı çerçevesinde uluslararası çocuk koruma 

normlarının aktarılma başarısızlığında da etkili olduğu görülmektedir. Kazakistan 

297 Human Rights Watch. V Kazakhstane perezhivshiye domashneye nasiliye trebuyut zashchity 

(Kazakistan'da aile içi şiddet mağdurları koruma talep ediyor) 

https://www.hrw.org/ru/news/2020/12/25/377501 [erişim tarihi 01.06.2021] 
298 Nemolchi.kz Kamu fonu https://nemolchi.kz/projects/ [erişim tarihi 01.06.2021] 
299YUNISEF podderzhal podpisannyy prezidentom Kazakhstana "detskiy" zakon. UNICEF, 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tarafından İmzalanan Çocuk Yasasını Destekliyor 

https://ru.sputnik.kz/society/20190402/9719241/unicef-zakon-podpisanie-tokaev-podderzhka-

deti.html [erişim tarihi 01.06.2021] 
300Tokayev vyskazalsya o proyekte zakona o protivodeystvii domashnemu nasiliyu (Tokayev, aile 

içi şiddete karşı yasa tasarısı hakkında konuştu)  https://vlast.kz/novosti/43457-tokaev-vyskazalsa-o-

proekte-zakona-o-protivodejstvii-domasnemu-nasiliu.html [06.06.2021] 

https://www.hrw.org/ru/news/2020/12/25/377501
https://nemolchi.kz/projects/
https://ru.sputnik.kz/society/20190402/9719241/unicef-zakon-podpisanie-tokaev-podderzhka-deti.html
https://ru.sputnik.kz/society/20190402/9719241/unicef-zakon-podpisanie-tokaev-podderzhka-deti.html
https://vlast.kz/novosti/43457-tokaev-vyskazalsa-o-proekte-zakona-o-protivodejstvii-domasnemu-nasiliu.html
https://vlast.kz/novosti/43457-tokaev-vyskazalsa-o-proekte-zakona-o-protivodejstvii-domasnemu-nasiliu.html


98 

hükümetinin çocuk haklarına dair uluslararası standartları benimseme yolundaki 

girişimlerine kamuoyundan yapılan eleştirileri anlamak için bu üç yaklaşım 

kullanılabilir.  Örneğin, Kazakistan’ın reformları bilgisiz aktarım sebebiyle başarısız 

olabilir. Yerel hukukçulara ve avukatlara göre, yasa çerçevesinde kullanılan 

“ekonomik şiddeti”önleme şartları, ebeveyenlerden her çocuk başına ayrı oda, ayrı 

bilgisayar gibi talepler koymaktadır. Hukukçular, bu şartlar düşük gelirli ailelerde 

türlü sorunlar yaratacığını ve yasa şartlarının ülkedeki ekonomik duruma uygun 

olmadığını vurgulamaktadır
301

.Eleştirelere göre, Kazakistan Hükümeti’nin farklı

ülkelerin olumlu tecrübesine fazla güvendiği görülmektedir. Küresel bağlamda 

yaygın şekilde uygulanan ve insan haklarına yönelik gelişmiş sayılan İskandinav 

ülkelerinde başarılı halde uygulanan Çocuk Adaleti Sistemi çerçevesinde geliştirilen 

"Aile İçi Şiddetle Mücadele” yasa tasarısının, Kazakistan’da benzer şekilde 

uygulanacağı ve daha olumlu bir şekilde karşılanacağı beklentisi olduğu fark 

edilebilir.  

Yasa tasarısındaki çocuğa yönelik “ekonomik şiddet” maddesinin Kazakistan 

bağlamında ebeveynler için uygunsuz şartları talep eden bir faktör olduğu yerel 

toplum tarafından en çok tartışılan konulardan biri oldu. Ekonomik açıdan gelişmiş 

ülkelerde ve mevcut Kazakistan ekonomisi ışığında aynı maddelerin uygulanmasına 

yönelik eleştiriler, Dolowitz ve Marsh’ın bahsettiği uygunsuz aktarım faktörünü 

hatırlatmaktadır.  

301 Avtory zakona o semeyno-bytovom nasilii narushili Konstitutsiyu RK — yuristy (Aile içi 

şiddetle ilgili yasanın yazarları Kazakistan Cumhuriyeti Anayasasını ihlal etti – avukatlar) 2020 

https://liter.kz/proekt-zakona-o-semejno-bytovom-nasilii-protivorechit-konstituczii-rk/   

https://liter.kz/proekt-zakona-o-semejno-bytovom-nasilii-protivorechit-konstituczii-rk/


SONUÇ 

Dünya ülkelerinin her birinde çocuk haklarını korumakla ilgili ulusal sorunlar 

mevcuttur. Aynı zamanda, çocuk haklarının genel durumu karşılaştırıldığında, bazı 

ülkelerdeki istatistikler diğer ülkelerden daha düşük veya daha yüksektir. Çocuk 

haklarının yasal garantörü rolünü üstlenen BMÇHS’nin 196 dünya hükümeti 

tarafından onaylanması, her zaman ülkelerin çocuk haklarına olan saygısını ve 

Sözleşme ilkelerine olan bağlılığını göstermez.  

 Bu çalışma sırasında normların yayılımı yaklaşımı açısından hükümetlerin 

bazen neden farklı fikir ve isteklerine rağmen, belirli bir uluslararası sorumluluk 

altına girdikleri anlatılmaya çalışıldı. Bu bağlamda, “normların yaşam döngüsü” 

literatürü, aksi halde kafa karıştıran tüm bu uluslararası davranışlara açıklık getiren 

ve sistematize eden bir çerçeve ortaya koydu. 

Normlar bir devletin bilincini ve vicdanını yansıtan iç ses gibidir; normlar, 

uluslararası toplumun aktörü olan devlete uluslararası alanda nasıl davranması 

gerektiğini söyleyen, hemen hemen fark edilmeyen sesler gibidir ve ilk başta göze 

görünmeyen bir olgudur. Aslında normlar her yerdedir ve çok farklı konuları 

kapsamaktadır. Normlar, Kazakistan, Romanya, Küba ve İsveç gibi birbirinden çok 

farklı ülkelerde ortak küresel çocuk hakları standartları oluşturmaya ve uygulamaya 

çalışır. Normlar, küresel cinsiyet eşitliği standardı kapsamında, Polonya’daki 

kadınların erken dönem kürtaj hakkını destekleyen kampanyalardan, Suudi 

Arabistan’daki kadınların araç sürebilmesini destekleyen yerel projelere kadar geniş 

yelpazede incelenebilecek kurallardır. BM gibi uluslararası örgütler normların 

yayılmasını sağlayıp ülkeleri yönlendirerek, uluslararası alanda bütün insanoğluna 

ortak değerleri kapsayan bir “vicdan ilkelerini” oluşturmaya çabalar ve böylece bu 

normları herkes tarafından doğal kabul edilen bir değere dönüştürmeye çalışır. 
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Kazakistan vakasını inceleme sürecinde hükümetin BMÇHS’yi imzalamasıyla 

beraber uygulama sırasında da dört yayılım mekanizmalarının etkili olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 3: Kazakistan’ın BMÇHS’ni imzalama ve uygulama sırasında etkili olduğu normların 

yayılım mekanizmaları 

Zorlayıcı etki Zorlayıcı etkinin genelde gelişmekte olan veya literatürde Üçüncü 

Dünya veya Küresel Güney denilen gelişmekte olan ülkelere 

yönelik uluslararası örgütler veya/ve güçlü devletler tarafından 

uygulanan bir mekanizma olduğundan önceki bölümlerde 

bahsedildi. Kazakistan vakasında da benzer etkinin görüldüğü 

söylenilebilir. Bağımsızlığının ilk yıllarında ve “geçiş dönemi” 

(transition era) olarak adlandırılan senelerde, komünist rejimden 

sıfır ekonomi yapı temeliyle çıkan Kazakistan’ın yeni kapitalist 

dünyanın yatırımlarına, teknolojilerine hava kadar ihtiyacı vardı. 

Dünya Bankası o senelerden itibaren ve günümüze kadar, 

Kazakistan’ın dış yatırımın büyük oranını karşılayan kurumlardan 

biridir. Son zamanlardaki uluslararası araştırmaların Dünya 

Bankası, Uluslararası Para Fonu gibi küresel finans kuruluşlarının 

insan haklarını koruma eğiliminde olmadığını vurgulamasına 

rağmen, Kazakistan’ın 1990 senelerindeki hibe ihtiyacı, devam 

eden petrol fıyatlarındaki düşüş, Covid-19 salgını sonrası 

ekonomik çöküşü gibi dönemsel krizlerden dolayı, Dünya 

Bankası'nın giderek artan finansal gücüne dayalı olarak hala 

birincil yabancı sermayenin kaynağı olarak kabul edilmesi Dünya 

Bankası’na zorlayıcı etki anlamında alan tanımıştır.  

Dünya Bankası’nın insan hakları dahil, ülkenin farklı alanlarında 

reformları yönlendirebilen ve etkileyebilen bir güç olarak 

kalmaya devam ettiği görülmektedir. Dünya Bankası’nın 

Kazakistan ile Ortaklık Stratejilerindeki söylemlerin analiz 

edilmesi sonucunda reformları talep eden söylemlerin bulunması, 

zorlayıcı etki özelliklerini fark ettirmektedir. Ülkenin erken 
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dönemlerindeki yukarıda belirtilen ekonomik faktörler dikkate 

alınarak, Kazakistan hükümetinin 1992 senesinde Sözleşmeyi 

imzalamasında ve 1994’te onaylamasında ve aynı senelerde 

Dünya Bankası gibi transnasyonal örgütlere üyeliğe kabul 

edilmesinde, bu kuruluşların kredi yatırımlarını çekmeye dair 

motivasyonu ana sebeplerden biri olabilir. 

Rekabet Rekabet etkisin bakıldığında, Kazakistan’ın o dönem başta olan 

hükümetinin Orta Asya ve Bağımsız Devletler Topluluğu 

ülkeleriyle karşılaştırıldığında onlardan daha iyi statü kazanma 

amacında olduğu görülmektedir. Orta Asya’da bölgesel güç veya 

siyasi statü kazanma gibi hedefler 1990’lı yıllarda Kazakistan’ın 

yürüttüğü önemli politikalardan biri olmuştur. Ülkede yabancı 

yatırım için uygun ve istikrarlı bir atmosfer yaratma amacında 

olan Kazakistan için ekonomik gelişimin, sosyal politikalardan 

öncelikli olması, insan hakları gibi temel konuların 

denetlenmesini etkileyen faktörlerden biri gibi görülmektedir. 

Öğrenme Öğrenme, normların yayılımı teorisyenlerinin inşacı 

çalışmalarında en çok vurgulanan olumlu mekanizmalardan biri 

olarak görülebilir. Vakayı inceleme sürecindeki öğrenme 

özellikleri, küresel boyutta geniş uygulanan Çocuk Adaleti 

Sistemi’nin ülke tarafından uygulama adımlarında fark edilebilir. 

Çocuk Adaleti Sistemi’nin gelişmiş Batı ülkelerinde uygulanması, 

bu sistemin Kazakistan tarafında uygulamasındaki ana 

faktörlerden biri olmuştur.  

Öykünme Öykünme etkisi, Kazakistan’da son senelerde hızlı bir şekilde 

pratikte gerçekleşmeye başlayan denstitüsyonalizasyonu veya 

kurumsal çözülmeyi uygulama örneğidir. Transnasyonal 

STK’ların baskıcı gücü ve “teşhir ederek utandırma” yolunu 

kullanmalarıyla, Kazakistan’da ebeveyn bakımından yoksun 

kalan çocukların sayısını ve yerleştirme payını azaltma 
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çabalarının, sistemsiz bir şekilde gerçekleşmeye devam ettiği 

görülmektedir. Çocukların koruyucu ailelere yerleştirilme oranı 

en düşük göstergedir. Çocukların çoğunluğu yetimhanelerden 

alınıp aile temelli yuvalara yerleştirilmesi, çocuğun aile ortamında 

yetiştirilmesi ilkesinin ülke tarafından sadece sembolik bir şekilde 

kabullendiğini düşündürebilir. Aynı zamanda, yetim çocukların 

koruyucu aileler tarafından yetimhanelere geri verilmesi, ülkedeki 

toplumsal sorunları da gündeme getirmektedir. 

Normların yayılımı süresinde direnç gösteren faktörlerden bir tanesi yerel 

görüşler olabilir. Ülkenin toplumsal yapısındaki direnç, çocukları aile içi şiddetten 

korumayı amaçlayan “Aile içi Şiddete dair” yasa tasarısına yönelik yerel toplumun 

verdiği olumsuz tepkilerde görülmektedir. Bu yasatasarısınıntartışılması sırasında 

ortaya çıkan tepkiler, Kazakistan toplumunun çocuk haklarına yönelik yenilikçi 

adımlar atmaya ve çocuğu ebeveynden ayrı birey olarak kabul etmeye tam olarak 

hazır olmadığını ortaya koymaktadır.  

Aynı zamanda, toplumun hükümete olan genel güvensizliği de fark edilebilir. 

Toplumun yasa tasarısı tartışma sırasında, hükümetin aile içi sorunlara müdahale 

etme ve çocukları aileden almasına yönelik endişeler, Kazakistan toplumunun, 

hükümeti destek sağlayan bir yapı olarak görmediğini ispatlamaktadır. Bu bağlamda, 

transnasyonal kurumların ve STK’ların dönüştürücü gücü önem kazanmaktadır. 

Ancak, normların etkili bir şekilde uygulanması için ilk önce toplum ve hükümet 

arasında oluşan iletişim eksikliği ortadan kalkması gerekmektedir. 

Kazakistan vakası örneğinde normların yayılımı mekanizmlarını uygulayarak, 

hükümetlerin kendilerini ne türlü sebeplerden dolayı uluslararası kurallara 

bağladıkları anlaşılabilir. Bazen zorlayıcı etki altında, genelde gelişmekte olan ve 

güçlü ülkelerin veya uluslararası finansman sağlayan örgütlerin her türlü yardımına 

ihtiyacı olan ülkeler uluslararası normları kabul etmektedir. Bazen de hükümetlerin, 

meşuriyet kazanma ve uluslararası alanda kendini tanıtma motivasyonu nedenleriyle 

bir sürü sorumlukları gerektiren sözleşmeleri imzaladıkları öngörülmektedir. 

Çalışılan vaka örneğinde, uluslararası kuralları zorlayıcı etki altında, meşruiyet 

kazanma amacıyla veya sırf sembolik adım olarak kabul eden ülkelerin taahhütlerine 
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uyma eğiliminin daha düşük olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, uluslararası kuralları 

içselleştirme ve benimseme sırasında yetersiz veya eksik adımlar atıldığı 

söylenebilir. Zorlayıcı etki, rekabet ve öykünme etkileri altında uluslararası 

sözleşmeleri imzalayan ülkelerin, kuralların gerçek doğasını benimsemede ve 

gerektirdiği derecede uygulamada isteksizliği ve motivasyon eksikliği yaşadığı 

görülmektedir. 

Çalışılan Kazakistan vakası örneğinde, bazen ülkelerin belirli uluslarası 

sorumlukların veya normların gerçekte ne anlama geldiğinin tam olarak farkına 

varamadan, sonraki aşamalarda diğer gelişmiş ülkelerin olumlu tecrübesinden 

öğrenecekleri umutlarıyla veya motivasyonlarıyla kendilerini bu kuralllara 

bağladıkları görüşü paylaşılabilir. 

 Vaka örneğinde, ülkelerden sorumluluk gerektiren uluslararası sözleşmelerin 

ve ihtiyari protokollerin yerel mevzuata yansıtılması sırasında kabul edilen yerel 

yasalar veya normatif düzenlemelerin sayısının, o sözleşme şartlarının yeterli veya 

gerektirdiği derecede uygulanacağı anlamına gelmediği varsayılabilir. 

Küresel normların yayılımı teorisi, Kazakistan ve diğer Orta Asya ülkelerini 

sınırlı konularda kapsamaktadır. Bölgedeki insan hakları alanına normların yayılımı 

yaklaşımını uygulayan araştırmaların nadir olduğu, çocuk hakları üzerine ise böyle 

araştırmaların hiç olmadığı söylenebilir. Kazakistan’da çocuk hakları vakası norm 

yayılımı yaklaşımı üzerinden daha önce çalışılmamış bir konudur. Dolayısıyla, bu tez 

çalışmasının, norm yayılım teorisini farklı bir vakaya uygulayarak, normların 

yayılımı yaklaşımı literatüründe incelenen vakaların coğrafyasını genişletmeye 

katkıda bulunduğu  söylenebilir.  

Ayrıca, bu tez çalışması, sadece vaka olarak seçilen ülkenin BMÇHS imzalama 

motivasyonuna bakmakla kalmayarak ne derece uygulanıp uygulanmadığı sorularına 

cevap vermeye çalışmıştır. Tez çalışması sonuçları, uluslararası normları 

uygulamada, Kazakistan gibi nispeten  genç devletlere yönelik uluslararası örgütlerin 

zorlayıcı etkisinin sınırlı olduğunu göstermiştir. Uygulama sürecinde devlet ve 

devletdışı çok fazla aktörün  olduğunu, dolayısıyla kültürel uyum gibi toplumsal 

faktörlerin de daha fazla hesaba katılması gerektiğini vurgulamıştır. 

Çalışma sırasında bazı kısıtların ve etik sorunlarının yer alması, bu tez 

çalışmasının geçerliliğini ve güvenirliğini arttırmasında sınırlayıcı faktör olmaktadır. 
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Önemli kısıtlamaların bir tanesi, tezin 3. Bölümü, 3.1.6. altbölümündeki hipotezi 

doğrulama süresinde yer almaktadır. Bu hipoteze göre, uluslararası normların 

yayılımı sürecinde direnç örneği olarak gösterilen, kamuoyuna 2020 senesinde 

sunulan Kazakistan Cumhuriyeti "Aile içi şiddetle mücadele" yasa tasarısının 

toplumda nasıl ve hangi boyutta çelişkiler doğurduğu üzerine bir anket planlanmıştı. 

10 sorudan oluşan anket, Kazakistan’daki ebeveynlerin küresel çocuk haklarının 

ülkedeki çocuk hakları vizyonuna aktarımına dair görüşlerini, ebeveynler tarafından 

çocuklara yönelik uygulanan psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddete görüşlerini 

kapsayan soruları içermekteydi. Ancak, bu soruların ülke bağlamında sosyo-kültürel 

ve siyaseten hassas konuları etkilemesi nedeniyle, anket araştırması 

gerçekleştirilemedi. Anket ve alınan cevapların analizi gerçekleşmiş olsaydı, yerel 

kamuoyunun kültürel görüşlerinin, normların yayılımında direnç faktörlerinden biri 

olduğu hipotezi Kazakistan vakası üzerinde daha ayrıntılı incelenebilirdi.  

İkinci önemli kısıtlama dil sorunudur. İlk olarak, normların yayılımı yaklaşımı 

üzerine Rus ve Kazak dillerinde yok denebilecek kadar az, Türk dilinde de az sayıda 

bilimsel kaynaklara erişilebildiği için, çalışma genelde İngiliz dilindeki kaynaklara 

başvurularak yazıldı. Ülkedeki çocuk haklarının durumuna dair Kazak ve Rus 

dillerindeki verilerin, istatistiklerin çoğu zaman bütünlük taşımayan ve kısıtlı bilgi 

içeren kaynaklar halinde olması nedeniyle, verilerin çoğu İngiliz dilindeki UNICEF 

ve Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerin ve transnasyonal STK’ların 

kaynaklarından alındı.  
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