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Giriş 
İnsanoğlu hayatın olağan akışı içinde 

doğal afet, savaş, çatışma ve benzeri 

nedenlerle muhtaç duruma düşebi-

leceği gibi, tam tersine ihtiyaç sahibi 

kimselerin acılarını dindirmek için 

bir şeyler yapma sorumluluğu da his-

sedebilir. İşte bu “ihtiyaç duyma” ile 

“verme ihtiyacı” arasın-

daki ilişki yardımlaşma 

duygusunu besler.

Bireysel anlamda muh-

taç durumdakilere veya 

akrabalara yapılan tekil 

yardımlardan hiç tanı-

madığı insanlara yapı-

lan kolektif yardımlara 

kadar geniş bir hacmi olan yardım-

laşma mefhumu, insani yardım sis-

temini ortaya çıkarmıştır. Önceleri 

daha basit imkânlarla yapılan insani 

yardım çalışmaları, bugün çok aktör-

lü yapısı ile oldukça karmaşık bir gö-

rünüm arz etmektedir. Teknoloji, se-

bep olduğu yıkımın yanı sıra dünya-

yı daha küçük bir yer hâline getirme-

si, ulaşım ve iletişim imkânlarını ko-

laylaştırması sayesinde, modern dö-

nem insani yardım sisteminin orga-

nizasyonel yapısının ortaya çıkışın-

da etkili olmuştur.1 

Gerek İslam tarihindeki gerekse 

Batı tarihindeki birçok örnek, insani 

yardım sisteminin farklı uygulamala-

rını üretmiştir. Ancak bugün bilinen 

ilk organize insani yardım çalışması 

1870’li yıllarda Çin’de yaşanan kurak-

lık sonucu milyonlarca insanın ha-

yatını kaybettiği kıtlık döneminde 

“İhtiyaç duyma” ile 
“verme ihtiyacı” 
arasındaki ilişki 

yardımlaşma 
duygusunu besler. 
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gerçekleştirilmiştir.2 1. Dünya Sava-
şı’nın tahribatı, ilk uluslararası in-
sani sivil toplum kuruluşu olarak bi-
linen Çocukları Koruma Fonu’nun 
(SCF) doğuşuna yol açmıştır. İngilte-
re’de 1919’da kurulan SCF, düşmanla-
rın çocukları da dâhil olmak üzere 
bütün çocukların iyi bir yaşama sa-
hip olması konusunda çalışmıştır.3

1945’te Birleşmiş Milletler’in (BM) 
kurulması ardından, çocukları ko-
rumak üzere BM Çocuklara Yardım 
Fonu (UNICEF), sağlık yardımları için 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve mül-
tecilere yardım için BM Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (UNHCR, eski adı 
IRO) gibi çok sayıda kurum ortaya 
çıkmıştır. 2. Dünya Savaşı’ndan son-
ra eşi görülmemiş bir sivil toplum 
kuruluşu büyümesi yaşanmış, dört 
yıl içinde 200’den fazla STK vücuda 
getirilmiştir.4

Mevcut insani yardım sisteminin 

organizasyon şemasında BM İnsani İş-

ler Koordinasyon Ofisi (OCHA) en te-

pede yer alırken BM ajansları, ulusla-

rarası STK’lar ve Kızılhaç/Kızılay ha-

reketi ikinci katmanda bulunmakta-

dır. Ulusal düzeydeki yardım sağlayı-

cıları ise yerel STK’lar olarak üçüncü 

katmanda yer almaktadır.

Günümüzde yardım çalışmaları, 

çok sayıda uluslararası organizas-

yonla karmaşık bir ortamda yürü-

tülmektedir. STK’ların çoğalması ve 

dünyadaki krizlerin yapılarının gide-

rek farklılaşması da zaman içinde in-

sani yardım sistemindeki mevcut an-

layışın değiştirilmesi ve zamana uy-

gun bir şekilde yenilenmesi fikrini 

doğurmuş, dolayısıyla sisteme dair 

alternatif paradigmaların ortaya çık-

masına yol açmıştır.

İnsani Yardım Sisteminde 
Farklılaşan Yaklaşımlar
Klasik İnsancıl Paradigma
Günümüzde insani yardım çalışmaları, 
insani yardım ilkelerinin etiğine dayalı 
uluslararası insani yardım kuruluşları, 
BM kurumları ve yerel STK’lar üzerin-
de yoğunlaşan klasik (ya da Dunantist) 
paradigmanın hâkimiyeti altındadır. 
Son yıllarda ortaya çıkan alternatif pa-
radigmalara karşın sisteme dair klasik 
yaklaşım, insancıl sistemin merkezî an-
latısı olmaya devam etmektedir. 

Klasik insancıllık yaklaşımında, in-
sani yardımın yalnızca olağanüstü du-
rumların zuhur ettiği bölgelerde kısa 
zamanlı olarak gerçekleştirilmesi fik-
ri hâkimdir. Bu paradigmanın temel 
taşını oluşturduğu sistemde, meyda-
na gelen krizin finanse edilmesi -in-
sani yardımda bulunulması-muhte-
lif toplantıların ve kararların ardın-
dan gerçekleştirilmekte, dolayısıyla 
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işletim prosedürleri çoğu zaman pa-

halıya mal olmakta yahut krize mü-

dahalede gecikmeler yaşanabilmek-

tedir. Bütün bunlar insani krizlerin 

yaşandığı savaş ve afet bölgelerinde-

ki can kayıplarını artırabilmekte veya 

hasarın onarılmaz boyutlara ulaşma-

sına sebep olabilmektedir.5

Çekirdeğini bu yaklaşımın oluş-

turduğu sistem, kısa vadeli ve sınır-

lı operasyonlar için organize edil-

diğinden, sistemin sınırları insani 

krizlere göre şekilleneceğine, insa-

ni krizler sistemin sınırları içine sı-

kışıp kalmaktadır. Kalkınma ve iyi-

leştirme gibi uzun vadeli yardımları 

içermeyen bu yaklaşım, afet ve/veya 

savaş gibi durumlardan kaynaklanan 

krizlerin uzun yıllara yayılması sebe-

biyle gönderilen yardımların zaman 

içinde azalmasına ve toplumların ça-

resizlikleriyle baş başa bırakılmala-

rına neden olmaktadır.6

Klasik paradigma, ihtiyaç sahibi 

insanlara güvenli erişim sağlama 

aracı olarak insani ilkelerin önemi-

ne odaklanmaktadır. Yansızlık ve ta-

rafsızlık gibi ilkeleri pratiğe geçire-

bilmek adına alandaki birçok kuru-

luş ya da toplulukla temas kurmak-

tan kaçınılması gerektiğini savunan 

bu yaklaşım, uluslararası aktörlerin 

kimliğini halktan kopuk bir hâle ge-

tirmekte ve onları izole etmektedir. 

Yine bu yaklaşımda ulusal yetki-

liler ve diğer yerel kurumlar, insa-

ni sistem içerisinde görünmez vazi-

yettedir. Bu durum, kriz bölgesine dı-

şarıdan gelen kurumun personelin-

den daha hızlı müdahalede bulunma 

Klasik 
yaklaşımda, 

insani yardımın 
yalnızca 

olağanüstü 
durumların 
zuhur ettiği 

bölgelerde ve kısa 
zamanlı olarak 

gerçekleştirilmesi 
fikri hâkimdir.
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potansiyeli olan yerel STK’ların dev-
re dışı bırakılması anlamına geldiğin-
den, insani krizlere hızlı ve yerinde 
müdahalenin gerçekleştirilmesi ih-
timalini de ortadan kaldırdığı için 
sorunludur. 

1990’lı yıllardan bu yana uluslara-
rası STK’ların yerel düzeyde faaliyet 
gösteren insani kuruluşlarla ilişkisi 

“kapasite geliştirme” şeklinde gerçek-
leşmiştir. Kapasite geliştirme, dış bir 
güç tarafından inşa edilen aracı bir 
altyapı anlamını taşımaktadır. Bu 
söylemde uluslararası aktörler yerel 
güçlerin kendilerine has etkili yönle-
rini görmekten ve kriz durumlarına 
bağımsız bir aktör olarak anında mü-
dahale etmelerini sağlayacak finan-
sal kaynak sağlamaktan ziyade, on-
ların eksik yönlerini ele alarak idari 
ve finansal mekanizmalar aracılığıy-
la yardım alanı bir nevi bağımlı hâle 

getirerek iktidar ilişkilerini güçlen-

dirmeye çalışmaktadır.7 

Klasik insancıllıkta, yardım alan-

lar genelde kurban olarak tasvir edil-

mekte ve günlük pratikte, ihtiyaç sa-

hipleri çoğunlukla potansiyel “üçkâ-

ğıtçılar” olarak görülmektedir. Yar-

dım arayanların sayısı genellikle el-

deki imkânları aştığından kurumlar 

mağdurların iddialarının gerçekliği-

ni tekrar tekrar kontrol etmek için 

prosedürleri karmaşıklaştırmakta-

dır. Bu gelenekteki yardım, acıyı ha-

fifletme arzusuyla motive edilmesi-

ne rağmen pratikte, faaliyet göster-

diği topluma ve yerel yardım sağla-

yıcılara güvensizlik temelinde ger-

çekleşmektedir. Diğer bir deyişle bu 

yaklaşımda, yardım alan kişilerin da-

ima yakın gözetim altında tutulması 

kanaati mevcuttur.8

Esnek İnsancıllık 
İnsani yardım sistemindeki esnek in-
sancıllık yaklaşımı, toplumların tra-
jik olaylara ve felaketlere uyum sağ-
lama veya toparlanma kapasitesine 
sahip olduğu fikrine dayanır. Dünya 
üzerindeki kriz durumları olağan-
laştığından (new normality) ve gide-
rek daha yaygın hâle geldiğinden bu 
kaotik vaziyetin bireyleri hareketsiz 
kılmasının önüne geçilmesiyle kriz-
lerin giderilebileceği öne sürülmek-
tedir. Esnek insancıl paradigmada hâ-
kim olan düşünce, insanların maruz 
kaldığı kaotik durumun onların ye-
tenekleri ve çabalarıyla aşılacağıdır.9 

Bu, dışarıdan gelen yardımın redde-
dildiği anlamına gelmemekte, harici 
yardımlarla ilk etapta giderilen acil 
mağduriyetler sonrasında, halkların 
sürdürülebilir refaha kavuşabilmesi 
için uzun vadeli yardımların gerekli-
liği düşüncesini kapsamaktadır. Diğer 
bir deyişle esnek insancıllık, yerel top-
lulukların kendi kendilerini iyileşti-
rebilme potansiyelinin önemine işa-
ret etmektedir. 

Esnek paradigmayı klasik paradig-
madan ayıran bir diğer özellik, kriz-
lerin vuku bulduğu coğrafyalardaki 
yerel aktörlere yönelik yaklaşımdır. 
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Bu paradigmaya göre doğal ya da in-
san yapımı krizlerin meydana geldi-
ği bölgelerdeki yerel aktörler, kriz 
durumunun daha hızlı ve kolayca 
aşılabilmesi için güçlendirilmeli, ih-
tiyaç sahibi toplumun kriz bölgele-

rinde daha aktif hâle ge-
tirilmelerinin önü açıl-
malıdır. Öte yandan bu 
yaklaşımda insani yardı-
mın siyasi ve insani alan 
arasında yaptığı ayrım 
eleştirilmekte, gerek-
li durumlarda kriz coğ-
rafyalarında gerçekleşti-
rilecek yardım faaliyet-
leri için bölgedeki aktör-
lerle ya da hükümetlerle 

iş birliği yapılmasının daha doğru 
olacağı ifade edilmektedir. Apolitik 
bir iddia ile ortaya çıkan klasik yak-
laşımın aksine esnek insancıl para-
digma uzun vadede ihtiyaç durum-
larının azaltılabilmesi için sosyal ve 
ekonomik destekli yardım faaliyet-
lerine devletlerin de müdahalesinin 
bir sakınca teşkil etmediğini söyle-
mektedir. İnsani yardımda ulusla-
rarası konjonktürdeki mevcut du-
rumun ve yerel aktörlerin görmez-
den gelinmesine eleştiri getiren es-
nek paradigmanın apolitik olmayan 
bu yaklaşımının hassas olan “insa-
ni alanı” tehlikeye soktuğunu belirt-
mek bu noktada önemlidir. 

Esnek insancıllıkta anahtar keli-
me “insani ekosistem”dir. Klasik yak-
laşımda insani alan yalnızca insani 
grupların çalışma alanlarını ifade 
ederken, esnek insancıllık modeli 
insani yardıma farklı aktörlerin mü-
dahalesinin mümkün olduğunu ileri 

sürmektedir. Bu yaklaşımda kriz 
bölgelerindeki halk, kurban olarak 
değil hayatta kalanlar (surviver) ya 
da krize anında müdahalede buluna-
bilecek ilk destek ekipleri olarak ad-
landırılmaktadır. Bu yaklaşım, insa-
ni amaçları başarıyla gerçekleştire-
bilmek, sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlamak ve mevcut krizlerin kalı-
cı bir şekilde çözüme kavuşabilme-
si adına barışçıl yol ve yöntem ara-
yışını da içermektedir. Son yıllarda 
giderek önemi artan insani diploma-
siyi de gerektiren bu yöntem arayı-
şı, uluslararası arenadaki mevcut 
sorunların barışçıl yollarla çözü-
münün geleneksel devlet diploma-
sisinin yanı sıra sivil grup ve orga-
nizasyonlar tarafından da etkin bir 
şekilde gerçekleştirilebileceği iddi-
ası taşıyan yeni bir alandır.10

Esnek insancıllığa 
göre, insanların 

maruz kaldığı 
kaotik durumlar 

ancak onların 
yetenekleri 

ve çabalarıyla 
aşılabilir. 
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İnsani Yardımın Temel Standartları11 
Küreselleşen dünya ve krizlerin deği-
şen doğası, insani yardım sisteminin 
klasik işleyişine dair pek çok eleştiri-
nin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Yukarıda da bahsedildiği üzere, bu eleş-
tiriler insani sisteme dair birçok alter-
natif paradigmayı beraberinde getir-
miş, insani kuruluşlar sistemin doğru 
işleyebilmesi adına farklı reçeteler ge-
liştirme gayreti içine girmişlerdir. Bu 
reçetelerle amaçlanan, sistemin eksik 
ve aksak işleyişinin tedavi edilmesidir. 
Bu anlamda birtakım standartlar oluş-
turulmuş, bunlar da insani yardımın 
temel normları olarak literatürde ye-
rini almıştır. 

Bu standartlara göre, insani yardım 
sisteminde, ihtiyaç sahibi kişilerin açık 
veya örtülü şekilde ifade ettikleri bek-
lentilerini zamanında karşılamak ve 

onurlarına saygı göstermek esastır. Di-
ğer yandan insani yardım faaliyetle-
rinde bulunan aktörlerin ellerindeki 
gücü kullanırken bilhassa krizden et-
kilenen topluluklara ve bi-
reylere karşı hesap verebi-
lirliğe özen göstermeleri de 
gerekmektedir. Bu sayede bi-
reyler insani yardım kuru-
luşlarını eksik faaliyetlerin-
den ötürü sorumlu tutabile-
cektir. Temel İnsani Standart-
lar (TİS) uluslararası hukuk-
ta yer alan; kişinin onurlu bir 
yaşama sahip olma, korunma 
ve güvende olma hakların-
dan yola çıkarak bireyi insa-
ni yardım faaliyetinin mer-
kezine yerleştirmektedir. TİS, 
kriz durumundan etkilenen toplulukla-
ra doğrudan yardım sağlayan ya da böl-
gede görev alan organizasyonları finan-
sal ve/veya teknik anlamda ilgilendir-
mektedir. Bahse konu standartlar bir-
kaç madde ile özetlenebilir:

“Krizden etkilenen 
kişi ve topluluklar 
gereksinimlerine 
uygun yardımı alır.” 

Bu maddedeki kilit faktör, insani 
yardımın “ilgili” ve “uygun” olma-
sıdır. Bu bağlamda bölgede vuku 
bulan mevcut kaotik koşullara ve 
paydaşlara yönelik sürekli olarak 
sistematik ve objektif analizler ya-
pılmalıdır. Yardımı veya korumayı 

İnsani yardım 
sisteminde, 
ihtiyaç sahibi 
kişilerin açık veya 
örtülü şekilde 
ifade ettikleri 
beklentilerini 
zamanında 
karşılamak ve 
onurlarına saygı 
göstermek esastır.
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Temel İnsani Yardım Standartları 

“Krizden etkilenen kişi ve topluluklar gereksinimle-
rine uygun yardımı alır.” 

“Krizden etkilenen kişilerin şikâyetleri için güvenilir 
bir mekanizma gerekir.”

“İnsani yardım yerel kapasiteyi güçlendirmelidir.”

“İnsani aktörler sürekli gelişime açık olmalıdır.”

“Krizden etkilenen kişi ve topluluklar insani yardıma 
doğru zamanda erişir.” 

“Krizden etkilenenler iyi koordine edilmiş ve birbiri-
ni tamamlayan yardımlar alır.”

“Krizden etkilenenler kendilerini etkileyen karar ver-
me süreçlerine katılır.” 

“Krizden etkilenenler, yardımı iyi yönetilen ve yeter-
liliği olan personelden alır.” 

“İnsani aktörler kaynaklarını verimli, etkin ve etik de-
ğerlere uygun kullanmalıdır.” 
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gerektiren ihtiyaçlar ve riskler ta-
rafsız bir şekilde değerlendirilmeli-
dir. Bölgedeki mevcut kırılgan grup-
lara yönelik programlar gerekirse 
farklı biçimlerde tasarlanmalı ve 
her bir gruba ayrı olarak uygula-
maya konulmalıdır. Özetle aynı kriz 
ortamında farklı ihtiyaçlara sahip 
gruplara göre uyarlama önemlidir. 
Ayrıca insani yardım faaliyetleri-
nin değişen ihtiyaçlara ve kriz du-
rumlarına uygun bir şekilde yeni-
lenmesi de gerekir. 

Doğal afetler ya da insan eliyle 
oluşturulan krizlerden etkilenen 
toplumların ve bireylerin gereksi-
nimlerine uygun yardımlar alma-
ları noktasında temel düşünce, yar-
dımların tarafsız bir şekilde yürü-
tülmesi anlayışına dayanır. Yardım 
kuruluşları, topluluğun çeşitliliği-
ni, yani dezavantajlı grupların için-
de bulunduğu farklı koşulları göz 
önünde bulundurarak birtakım ta-
ahhütler belirlemeli ve ona göre ha-
reket etmelidir.  

“Krizden etkilenen kişi ve topluluklar 
insani yardıma doğru zamanda erişir.” 
Burada en temel ilkelerden biri, in-
sani yardım müdahalesinin etkin ve 
zamanında olması gerektiğidir. Yar-
dımların kriz durumlarından etkile-
nen toplumlara doğru ve zamanın-
da ulaşabilmesi için yardım çalışma-
sının gerçekçi ve detaylı bir şekilde 

tasarlanması gerekir. Bu prensiple 
yardım çalışmalarındaki istenme-
yen gecikme durumlarının en aza 
indirilmesi ya da tamamen ortadan 
kaldırılması hedeflenmektedir.

İnsani kuruluşların etkin, za-
manında ve verimli bir yardım 



09

Daha Etkin İnsani Yardım İçin Temel Standartlar

faaliyetini tek başına yürütebilme-
leri her zaman mümkün olmayabi-
lir. Dolayısıyla bu kuruluşların uz-
manlık alanları dışındaki teknik ve 
donanım ihtiyaçlarını karşılayabil-
meleri için diğer insani kuruluşlarla 
ve teknik kurumlarla iş birliği için-
de hareket etmeleri gerekmektedir. 
Bu da etkili bir koordinasyonu zo-
runlu kılmaktadır. 

Yapılan yardıma dair süreçlerin 
raporlanması ve değerlendirilme-
si de etkin, zamanında ve verimli 

insani yardımın sağlanması için ge-

reklidir. Tüm bu çalışmalar insani 

faaliyetlerin eksik yönlerinin tes-

pitinin kolaylaştırılmasına ve zayıf 

performansın iyileştirilmesine yar-

dımcı olacaktır. Bu anlamda insani 

kuruluşların yardım çalışmalarının 

planlamasını kapasitelerine uygun 

bir şekilde yapmaları ve kriz bölge-

lerindeki halka verilen taahhütler-

de mevcut koşulları göz önünde bu-

lundurmaları gerekmektedir. 

“İnsani yardım yerel kapasiteyi 
güçlendirmelidir.”
İnsani yardım müdahalesinin yerel 
kapasiteyi güçlendirmesi ve krizden 
etkilenen toplumları ortaya çıkma 
ihtimali olan yeni olumsuzluklara 
karşı desteklemesi beklenir. Bu bağ-
lamda uygulanan insani faaliyetle-
rin yerel kapasiteyi güçlendirdiğin-
den ve krizden etkilenen kişilerin ve 
toplumların dayanıklılığını arttırdı-
ğından emin olunması gerekmekte-
dir. Detaylı durum ve risk analizinin 
yapılması ve elde edilen sonuçlara 
göre insani yardım faaliyetlerine 
yön verilmesi önemlidir. Gelecekte 
ortaya çıkma ihtimali olan yeni ve 
farklı krizlerle mücadele etme nok-
tasında yerel aktörlerin yardım sis-
teminde görünürlüklerinin artırıl-
ması için muhtelif fırsatlar oluştu-
rulmalıdır. Felaket bölgesinde ika-
met eden grupların uygun bir şekil-
de temsil edilebilmeleri için gerek-
li adımlar atılmalıdır. İnsani yardı-
mın erken safhalarında toplumların 

ve bireylerin insani yardıma olan 
bağımlılığını azaltabilmek adına 
uzun vadeli planlamaların ve stra-
tejilerin geliştirilmesi kritik önem 
taşımaktadır. 

Toplumların doğal yahut insan 
eliyle meydana gelen krizlerin al-
tından daha güçlenerek çıkabilme-
leri için insanların emniyeti, onuru 
ve hakları güvence altına alınmalı-
dır. Krizden etkilenen toplulukların 
içinde bulundukları zaaf hâlinin is-
tismar edilmesi ihtimali ortadan kal-
dırılmalı; yardım faaliyetleri yapı-
lırken toplumun kültürü ve sosyo-
politik ilişkileri göz önünde bulun-
durulmalıdır. Bahse konu çalışma-
lar yürütülürken doğal çevrenin ko-
runmasına da özen gösterilmelidir. 

Bütün bunların başarılı bir şekil-
de yerine getirilebilmesi, insani ku-
ruluşların tasarladıkları politika-
larla doğrudan ilintilidir. Yerel ak-
törlerin yardım faaliyetlerindeki 
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görünürlüğünün artırılması ve kriz-
den etkilenen kişilere ait her türlü 

kişisel veriyi korumak için sistem-
ler geliştirmesi önemlidir. 

“Krizden etkilenenler kendilerini 
etkileyen karar verme süreçlerine 
katılır.” 
Bu madde, insani yardımın bireyler 
ve kurumlar arasında iletişim, katı-
lım ve geri bildirime dayalı bir sis-
temle daha etkin ve verimli işleye-
ceği fikriyle bağlantılıdır. Bu bağ-
lamda, insani alanda faaliyet göste-
ren STK’ların krizden etkilenen top-
luluklara kendi uymak zorunda ol-
dukları mevcut prensipleri ve uy-
guladıkları insani yardım faaliyeti 
ile neyi amaçladıkları konusunda 
bilgi vermeleri gerekmektedir. Öte 

yandan, insani çalışanların risk al-
tındaki gruplarla ve krizlerden etki-
lenen kişilerle kolayca anlaşılan ve 
saygılı bir üslupla geliştirilen ileti-
şim kanalları oluşturmaları gerek-
mektedir; ayrıca yardım alan kişi-
ler, yaş ve cinsiyetlerine göre, yapı-
lan çalışmadan memnun olup olma-
dıklarına ya da beklentilerine dair 
geri bildirimde bulunmaya da teş-
vik edilmelidir. Bu iletişim kanalları 
vasıtasıyla ihtiyaç sahibi kişilerden 
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alınan geri bildirimlere göre, varsa 
insani işleyişteki eksiklikler gideril-
meye çalışılmalıdır. Son olarak doğal 
afet ya da savaş vb. nedenlerle vuku 
bulan problemlerin aşılması nokta-
sında krizden etkilenen toplulukla-
rın yardım faaliyetlerine ve bunlara 
ilişkin karar süreçlerine katılımının 
sağlanması da önemlidir.

“Krizden etkilenen 
kişilerin şikâyetleri 
için güvenilir bir 
mekanizma gerekir.”
İnsani yardım sisteminin doğru iş-
leyişi açısından yardımı alan kişile-
rin önerilerini ve/veya şikâyetleri-
ni iletebilecekleri bir mekanizma-
nın mevcudiyeti önemlidir. Bu me-
kanizmanın tasarım süreci ve nasıl 
uygulanması gerektiği her bölge-
ye, krizin durumuna, toplumların 
kültürel yapılarına göre değişebi-
lir. Dolayısıyla bireylerin şikâyet-
lerinin ele alınacağı bir sistemin ta-
sarım sürecinde, krizden etkilenen 
bölge halkına yerel aktörler aracılı-
ğı ile danışılması çok yapıcı olacak-
tır. Ayrıca geliştirilecek şikâyet me-
kanizmasının belgelenebilir nitelik-
te olması da gereklidir.

Halk, şikâyet mekanizmasına eri-
şim ve çözüm yöntemlerine dair bil-
gilendirilmeli, alınan şikâyetlerde, 
başta şikâyet sahibi olmak üzere bu 
husustan etkilenmesi ihtimal dâhi-
linde olan herkesin güvenliğinin 
sağlanması öncelenmelidir. Bu sü-
recin etkin ve doğru işlemesi adına 

şikâyetlere çözüm üreten kurumsal 
bir hafızanın oluşturulması gerek-
mektedir. Kuruluşun yetkisi dışında 
kalan şikâyetlerin ise ilgililere yön-
lendirilmesi zorunludur. Yapılan bu 
yönlendirmede insani yardım per-
sonelinin şikâyet sahibi kişiye kar-
şı geliştirdiği üslubun açıklayıcı ve 
nazik olması önemlidir. Ayrıca insa-
ni alanda çalışan kişi, şikâyet sahibi-
nin ilgili mekanizmaya erişim sağ-

layabildiğinden de emin olmalıdır. 
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“Krizden etkilenenler iyi koordine edilmiş 
ve birbirini tamamlayan yardımlar alır.”
Bu madde, insani çalışmalar yapan 
STK’ların tek başlarına kriz bölge-
sindeki bütün ihtiyacı gideremeye-
ceği gerçeğine dayanmaktadır. Bu-
rada insani yardımın eş güdümlü 
ve tamamlayıcı olabilmesinin insani 
kuruluşların koordinasyonlu çalış-
malarına bağlı olduğunun altı çizil-
mektedir. Bu nedenle kriz bölgesin-
de faaliyet gösterecek STK’nın kendi 

kapasitesinin farkında olması gerek-
mektedir. Aynı zamanda var olan 
eksikliklerin tamamlanması adına 
farklı paydaşların görev ve sorum-
lulukları ile ilgilerinin belirlenmesi, 
ihtiyaç sahiplerinin taleplerini kar-
şılayabilmek adına ilgili paydaşlar-
la iş birliği yapılması zaruridir. Bu 
yaklaşıma göre, STK’lar uygun ha-
berleşme kanalları kullanmalı ve 
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edindikleri hayati tecrübelerle böl-
geye dair önemli bilgileri iş birli-
ği yaptıkları kurumla ya da kişiy-
le paylaşmalıdır. İnsani kurumlar 
paydaşlarıyla yürüttükleri çalışma-
larında her iki tarafın yetkilerine, 
sorumluluklarına ve bağımsızlık-
larına dair hazırlanan net, tutar-
lı ve üzerinde uzlaşı sağlanan bir 

anlaşma çerçevesinde ilerlemeli ve 
bütün taraflar taahhütleri eksiksiz 
bir şekilde yerine getirmelidir. Yar-
dım organizasyonları ve paydaşları 
arasındaki koordinasyonun sağlıklı 
işleyişi açısından bütün tarafların 
mutabık olunan anlaşma üzerine 
birbirlerinin kısıtlarına da eksik-
siz uymaları gerekmektedir. 

“İnsani aktörler sürekli gelişime açık 
olmalıdır.”
İnsani kuruluşlar gelişmeye ve 
öğrenmeye daima açık olmalıdır. 
Yani krizden etkilenen topluluk-
lara daha profesyonel yardım sun-
mak adına, yardım kuruluşlarının 

kriz bölgelerinde iyi organize olma-
ları ve insani çalışmalarını önceki 
tecrübelerinden aldıkları derslere 
göre planlamaları gerekir. Bu min-
valde yardım kuruluşları, yardım 
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aktörlerinin gerçekleştirdikleri ça-
lışmaların bütün safhalarını dik-
katle izlemeli, raporlamalı, aldık-
ları geri bildirim ve şikâyetleri göz 
önünde bulundurarak gelecekte 
yürütecekleri faaliyetlerine yön 
vermelidir. 

Kriz içindeki insanlar, sadece ihti-
yaçlarına odaklandıklarından, yar-
dım yapan kurumun organizasyonel 

sorunlarının olumsuz sonuçları-
na katlanmak zorunda değillerdir. 
Dolayısıyla STK’ların insani çalış-
malarını önceki tecrübelerinden 
edindikleri bilgilere göre planla-
maları önemlidir. Bu minvalde yar-
dım kuruluşları, her seferinde daha 
iyiye giden bir tedarik yapılanması 
geliştirmelidir. 

“Krizden etkilenenler, yardımı iyi yönetilen 
ve yeterliliği olan personelden alır.” 
İnsani yardımın etkinliği ve verim-
liliği, yardım kuruluşlarının barın-
dırdığı personelin kalitesi ve niteli-
ğiyle doğru orantılıdır. Sistemde faa-
liyet gösteren insani çalışandan bek-
lenen, görev aldığı kurumun yetki ve 
değerleri ile üzerinde mutabık olun-
muş standartlara uygun hareket et-
mesidir. Aksi şekilde davrananlar da 
kendilerine uygulanacak bir yaptırım 
olduğunun bilincinde olmalıdır. Ay-
rıca yardım çalışanlarının kendileri-
ne tevdi edilen görevleri eksiksiz ye-
rine getirebilmek adına kişisel yahut 
donanımsal yeteneklerini geliştirme-
leri ve öğrenmeye açık olmaları da ge-
rekmektedir. Bu anlamda, yardım ça-
lışanları, mensubu oldukları kurum-
dan destek isteyebilmelidir. 

İyi yetişmiş bir personelin sahada 
ya da farklı mecralarda yer alabilme-
si, insani kuruluşun bizzat kendisine 
de bağlıdır. Yani kurumun uluslarara-
sı ve ulusal, daimi ya da kısa dönem-
li olması fark etmeksizin tüm perso-
neline ve gönüllüsüne eşit muamele-
de bulunması ve onları işlerini daha 

iyi yapabilmeleri adına destekleme-
si gerekmektedir.

Yardım çalışanın kendisinden ne 
beklendiğinden emin olabilmesi için 
ise iş tanımının yapılması ve geri bil-
dirimde bulunabileceği bir mecranın 
oluşturulması gerekmek-
tedir. Diğer yandan yar-
dım kuruluşu da bünye-
sinde görev yapan çalışa-
nının kişisel ve teknik ni-
teliklerini geliştirebilme-
si için öğrenme süreçleri-
ni desteklemelidir. Ayrıca, 
insani kurumun, perso-
nelinin güvenliğini koru-
maya yönelik politikalar 
geliştirmesi de önemlidir.

Tüm bunların yanı sıra, 
STK’lar kriz bölgesinde 
gerçekleştirecekleri faali-
yetlerin aksamaması ve sağlıklı işlemesi 
adına yeterli yönetim ve personel kapa-
sitesine sahip olduklarından da emin ol-
malıdır. Bütün bunlara ilaveten insani 
yardım çalışanlarının ellerindeki gücü 
istismar etmelerinin önüne geçebilmek 

Yardım kuruluşu, 
personelinin 
kişisel ve teknik 
niteliklerini 
geliştirebilmesi 
adına, öğrenme 
süreçlerini 
desteklemelidir.
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adına sıkı bir denetim ve yaptırım me-
kanizması da oluşturulmalıdır. Bu de-
netim mekanizmasının sınırları, kriz 
bölgesindeki toplulukların istismar 
edilmemesi, onlara karşı herhangi bir 

ayrımcılıkta bulunulmaması, kötü söz 
ve saygısız davranışlara tolerans göste-
rilmemesi gibi pek çok şeyi içine alan 
bir davranış kuralları tüzüğünün oluş-
turulmasıyla çizilebilir.

“İnsani aktörler kaynaklarını verimli, etkin 
ve etik değerlere uygun kullanmalıdır.” 
İnsani bir krize müdahale eden ku-
ruluşların dikkat etmesi gereken en 
temel konular; doğru zamanda, doğ-
ru malzemelerle ve doğru yerde ol-
maktır. Bu noktada kuruluşun yardı-
mın kalitesine, maliyetine ve zamanı-

na dair tasarımlarını verimli 
ve etkin bir şekilde planlama-
sı beklenir. Fonlar, personel, 
malzemeler, donanım, zaman, 
arazi gibi ihtiyaç duyulan bü-
tün kaynaklar, yardım kuru-
luşları tarafından dikkatli bir 
şekilde belirlenmelidir. Mev-
cut kaynakların amacı dışın-
da ve gereksiz kullanımının 
önüne geçecek prosedürler 
oluşturulmalıdır. Bu bağlam-

da muayyen proje için kullanılacak 
fonların ve bağışların etik ve hukuka 
uygun bir şekilde kabul edilmesi ve 
kayda geçirilmesi önemlidir. STK’la-
rın faaliyetlerini hesap verilebilirlik 

ve şeffaflık ilkelerine göre gerçekleş-
tirmeleri gerekmektedir.

İnsani çalışmaların kriz bölgelerin-
de gerçekleştirildiği gerçeği göz önün-
de bulundurularak bölgede vuku bul-
ma ihtimali olan riskler iyi değerlen-
dirilmeli ve uygun bir biçimde berta-
raf edilmelidir. Yapılan insani yardı-
mın kişileri ve toplumları bağımlı-
lığa itmemesine de dikkat edilmeli-
dir. Bu çerçevede STK’ların uzun va-
deli kalkındırma çalışmalarına dair 
planlama ve projelendirme yapma-
ları, bahse konu bağımlılık durumu-
nun azaltılmasına katkı sağlayacaktır. 
Son olarak, insani çalışmaların yürü-
tüldüğü bölgenin yerel ve doğal kay-
naklarının kullanımının gerektiği du-
rumlarda, kuruluşların bu faaliyetle-
rinin çevreye etkilerini dikkate alma-
larının da şart olduğunu belirtmek ge-
rekir. Kaynaklar doğal çevreye karşı 
sorumluluk bilinciyle kullanılmalıdır. 

Sonuç
Tarih boyunca gerek İslam toplum-
larında gerekse dünyanın fark-
lı bölgelerinde yardımlaşma ve 

insani yardım kavramı farklı uy-
gulamalarla kendini göstermiştir. 
Ancak ne var ki, modern dönemde 

İnsani 
kuruluşlar 

doğru 
zamanda, 

doğru 
malzemelerle 

ve doğru yerde 
olmalıdır. 
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kullandığımız insani yardım kavra-
mının ortaya çıkışı Avrupa’nın ge-
çirdiği dönüşümün bir sonucudur. 

Batı merkezli olarak geliştirilen 
anlayış, 21. yüzyılın dünyasında ya-
şanan kriz durumlarını anlama ve 
ihtiyaç sahiplerinin taleplerini kar-
şılamada artık tartışılır hâle gelmiş-
tir. Bundan ötürü insani sisteme dair 
birçok eleştiri ortaya çıkmış, bu eleş-
tiriler de yeni insani yaklaşımların 
oluşmasına yol açmıştır. Mevcut sis-
tem, hâlen klasik paradigmanın hâ-
kimiyeti altındadır. Bu paradigma-
nın birincil amacı insan kayıplarını 
önlemek ve hayatta kalan insanlara 
su, sağlık, barınma, gıda gibi temel 
ihtiyaçları sağlamaktır. Klasik pa-
radigmaya getirilen en temel eleş-
tiri, onun yardım anlayışının kısa 
vadeli olmasından kaynaklanmakta-
dır. Öte yandan bu yaklaşımda yerel 
aktörlerin sıklıkla insani sistemin 

dışına itilmesi durumu söz konu-
sudur. Hâlihazırda karmaşık yapı-
lı kriz durumlarına karşı bu anla-
yışın sürdürülebilir olmaması, es-
nek insancıllık yaklaşımını ortaya 
çıkarmıştır. 

Bu yaklaşımın en temel iddiası, 
yapısı gereği karmaşık olan insa-
ni krizlerin önlenebilmesi ve orta-
dan kaldırılabilmesi için yerel ak-
törlerin güçlendirilmesi ve yardım-
ların yalnızca kısa, orta ve uzun va-
deli olarak yeniden yapılandırılma-
sıdır. Bu minvalde sağlık, barınma, 
eğitim gibi kalkınma yardımlarına 
öncelik verilmesi gerektiği ve halkın 
yalnızca yardımı alan kişiler olarak 
sınırlandırılmaması üzerinde önem-
le durulmaktadır. Krizlerden etkile-
nen topluluklara ve kişilere yalnız-
ca maddi yardımda bulunulmamalı, 
halklar doğal afetler, salgın hastalık-
lar, savaşlar vb. kriz durumlarına 
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dair bilinçlendirilmeli, bireyler de 
yürütülen insani faaliyetlerde biza-
tihi yer almalıdır.

Günümüzde, hangi anlayışa eği-
lim gösterirse göstersin insani yar-
dım faaliyetlerinde görev alan ku-
rum ve çalışanların uymaları ge-
reken kriterler söz konusudur. Bu 
sorumluluklar klasik anlayışta “in-
sancıllık, tarafsızlık, yansızlık ve ba-
ğımsızlık” şeklinde formülize edil-
miştir. Bu ilkelere “hesap verilebi-
lirlik, şeffaflık, kriz sorumluluğu-
nun paylaşılması, koordinasyon, in-
sani yardımda cinsiyet eşitsizliği-
nin ortadan kaldırılması” gibi kri-
terler de eklenmiştir. Söz konusu 
kriterler, temel prensipleri merke-
ze alarak onları tamamlayıcı bir iş-
lev görmektedir. 

Bütün bu yenilikler sistemin de-
ğişim ihtiyacından kaynaklanmak-
ta, insani yardım ihtiyaçlara orta ve 

uzun vadeli olarak da cevap verebi-
lecek bir mekanizmaya dönüştürül-
mek istenmektedir. Bu anlamda sis-
temin belirli bir standarda oturtul-
ması zarureti ortaya çıkmıştır. Bu 
gereklilik hâli de temel insani yar-
dım standartlarının doğuşuna kat-
kı sağlamıştır. Bugünkü insani sis-
teme bir nevi reçete olarak gelişti-
rilen bu standartlar; prensiplere da-
yalı, hesap verebilir nitelikte, etkin 
ve verimli insani yardım hareketini 
tanımlamaktadır. İnsani yardım ku-
ruluşlarından beklenen; bu kriter-
lerin her bir kurumun kendi iç pro-
sedürlerini şekillendirecek biçimde 
kullanmasıdır. Böylece büyük ölçü-
de daha önceden belirlenmiş mal ve 
hizmetler üzerine temellendirilmiş 
mevcut sistemde, insani krizler içe-
risinde sıkışıp kalmış toplumların 
ihtiyaçlarını dikkate alan rasyonel 
bir tavır yaygınlaşacaktır. 
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Teknolojik alanda yaşanan gelişmeler-
le birlikte yardım faaliyetleri küresel-
leşme eğilimi göstermiş, zaman için-
de sivil toplum kuruluşlarının sayı-
sında artışlar görülmüştür. STK’ların 
çoğalması ve dünyadaki krizlerin ya-
pılarının giderek farklılaşması, insa-
ni yardım sistemindeki mevcut an-
layışın değiştirilmesi ve zamana uy-
gun bir şekilde yenilenmesi fikrini 
doğurmuştur. Bu eleştiriler insani 
sisteme dair birçok alternatif para-
digmayı beraberinde getirmiş, insa-
ni kuruluşlar sistemin doğru işleye-
bilmesi adına farklı reçeteler geliştir-
me gayreti içine girmişlerdir. Bu reçe-
telerle amaçlanan, sistemin eksik ve 
aksak işleyişinin tedavi edilmesidir.


