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Giriş 
Tarihsel göstergeler dünyadaki şid-
det sarmalının her geçen gün daha 
da yayıldığını ortaya koymaktadır 
ve her şiddet eylemi farklı boyutlar-
da da olsa insanların maddi ve ma-
nevi mağduriyetine yol açmaktadır. 
Bu tür olayların yaşandığı bölgeler-
deki acıları dindirmek ve yaraları 
sarmak amacıyla görev yapan insa-
ni yardım aktörleri de kimi zaman 
bu şiddetten nasibini almaktadır. 
Bu anlamda, kaos ve kargaşa bölge-
lerinde faaliyet yürüten insani yar-
dım çalışanları, buralardaki muhte-
lif grupların veya bazı devletlerin 

hedefi haline gelebilmektedir.1 Ör-
neğin, 2011 yılında dünya çapındaki 
krizlerde 86 insani yardım görevlisi 
hayatını kaybederken, 127’si ağır şe-
kilde yaralanmış, 95’i de kaçırılmış-
tır.2 2012-2013 yılları arasında kaçı-
rılan, hayatını kaybeden ve ağır şe-
kilde yaralanan insani yardım çalı-
şanlarının toplam sayısı 752 olmuş-
tur. Bu artış trendi 2016 senesinde de 
sürmüş ve aynı yıl 98 yardım görev-
lisi hayatını kaybetmiştir. Kimi şid-
det gruplarının eylemleri yanı sıra, 
örneğin 2015-2016 yıllarında Orta-
doğu’da öldürülen 54 insani yardım 
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görevlisi Rusya ve Amerika hava sal-
dırılarında hayatını kaybetmiştir.3 

Bütün bunlar, insani krizlere mü-
dahale amacıyla bölgelerde görev ya-
pan yardım çalışanlarının ne denli 
büyük bir tehdit altında olduğunu 
gözler önüne seren örneklerden sa-
dece birkaçıdır. İnsani yardım çalı-
şanları için söz konusu hayati risk-
leri azaltmak ve tehditleri ortadan 
kaldırmak maksadıyla birçok görüş 

ortaya atılmıştır. Bu bağlamda fark-
lı kriz alanlarında faaliyet göste-
rirken kendi güvenliklerini sağla-
ma konusunda insani yardım çalı-
şanlarının öncelikle uyguladıkları 

“kabullendirme/benimsenme”, “ko-
runma” ve “caydırıcılık” gibi kav-
ramlarla ifade edilen üçlü güven-
lik stratejisi, günümüzde bu alan-
daki en yaygın yaklaşımlar olarak 
dikkat çekmektedir. 

Kabullendirme/Benimsenme
Koenraad Van Brabant tarafından 
2001 yılında ortaya atılan bu stra-
tejiye göre, kabullendirme insani 
yardım örgütlerinin güvenliklerini 
sağlamak için kullandıkları temel  
yöntemlerden biridir. Bu yöntem, 
insani yardım çalışanlarının yan-
sızlık/tarafsızlık ve bağımsızlık gibi 
insani ilkelere sadık kalarak bölge 
insanıyla yakın ilişkiler kurması, 
bölge insanına kim olduklarını, ne 
yaptıklarını ve ne için çalıştıklarını 
izah etmesi üzerine şekillenmektedir. 
Bu sayede, kriz bölgelerindeki halk-
la kurulacak yakın ilişkiler, insani 
yardım personelinin güvenliğini ve 
bölgedeki varlığını korumada yar-
dımcı olacaktır. İnsani yardım ilke-
leri, bilhassa yansızlık/tarafsızlık 
ilkesi, bölgedeki muhtelif gruplarla 
iletişim kurmada hayati önem taşı-
maktadır.4 Bölge halkını bu ilkelere 
sadık olduklarına inandıran insani 
yardım aktörlerinin yerel halk tara-
fından kabul edilmesi kolaylaşacak, 

bu durum da onların kriz bölgeleri-
ne erişimlerini arttıracaktır. Diğer 
yandan insani yardım örgütlerinin 
yerel halk tarafından benimsenmesi 
ve kabul edilmesi, onlara yönelecek 
tehditleri de azaltacak, dolayısıyla 
can güvenliklerine dair riskleri de 
nispeten ortadan kaldıracaktır.5

İnsani yardım aktörlerinin bölge 
halkı tarafından benimsenebilmesi 
için yaşanan sıkıntıların iyi analiz 
edilmesi ve halkın ihtiyaç-
larına ve yaşam biçimine 
uygun stratejiler gelişti-
rilmesi gerekmektedir. 
Bunların yanı sıra, insani 
yardım aktörlerinin bölge 
insanını tanımaya çalış-
ması ve gündelik yaşamda 
onların arasına karışması 
da önem arz etmektedir. 
Çarşıda pazarda kriz 
coğrafyalarındaki halk-
la sohbet etmek, onlarla 
aynı sofrayı paylaşmak, 

İnsani yardım 
aktörlerinin 
bölge halkı tara-
fından benim-
senebilmesi için 
yaşanan sıkıntı-
ların iyi analiz 
edilmesi ve 
halkın ihtiyaç-
larına ve yaşam 
biçimine uygun 
stratejiler geliş-
tirilmesi gerek-
mektedir.
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birlikte çay kahve içmek ve insan-
ların dertlerini dinlemek, insani 
yardım aktörlerinin halk nezdinde 
kabul edilmesini kolaylaştıracaktır. 
Bu anlamda, örneğin özellikle küçük 
çocuklara hediyeler verip sevindire-
rek kurulacak samimi ilişkiler olduk-
ça değerlidir. Bütün bunlar, insani 
yardım aktörlerini casus, tehlikeli ya 
da kirli amaçlara hizmet eden kişiler 
olarak gören yerel halkın tabularını 
yıkacak ve onları insani yardım çalı-
şanlarının iyi niyetli olduğuna ikna 
etmede etkili olacaktır.6

Diğer yandan insani yardım aktör-
lerinin halk tabanında karşılık bula-
bilmesi, yapılan yardımın niteliği ve 
niceliğiyle de doğru orantılıdır. Ayrı-
ca, bölgelerdeki potansiyel saldırgan-
ların insani yardıma ne ölçüde değer 
verdiği ve saldırganlarla yardımdan 
yararlanan kişiler arasındaki sos-
yal mesafe de insani yardım örgüt-
lerinin kabul edilirliğine etki eden 

faktörlerdendir.7 Yani bölge halkı 
insani yardım personeline hoşgörü 
ve sempatiyle yaklaşmak istese dahi, 
bazen çevresel faktörler ve etkileşim 
içerisinde bulunulan gruplar buna 
müsaade etmeyebilmektedir. 

Teorik olarak çerçevesi yukarıda 
anlatıldığı gibi çizilen kabullendirme 
yöntemi, pratiğe geçirildiğinde anla-
tıldığı kadar basit uygulanamayabil-
mektedir. Çünkü kriz bölgelerinde 
insani yardıma ihtiyaç duyan yerel 
halkın yanı sıra, çeşitli terör grup-
ları, hükümetlerin silahlı güvenlik 
güçleri ve uluslararası aktörler de 
mevcuttur. Bu durum; insani yardım 
örgütlerinin bölgedeki bütün grup-
larla temas halinde kalabilmesini ne 
yazık ki zorlaştırmaktadır. Ayrıca 
hükümetler de insani yardım aktör-
lerinin yerel halkla ve kendilerine 
karşı mücadele eden muhaliflerle ile-
tişim kurmasını istemeyebilmektedir. 
Benzer şekilde, bir kriz bölgesinde 
bulunan silahlı gruplar veya diğer 
bazı yapılar, insani krizleri halkı 
dize getirmek için bir araç olarak 
kullandıklarından, insani yardım ça-
lışanlarının yerel nüfusla etkileşime 
geçmesine müsaade etmeyebilmek-
tedirler. Yahut uluslararası aktörler, 
(üzerinde ittifak edilen kapsamlı bir 
terör tanımı yapılmadığından) terö-
rizm gerekçesiyle bazı gruplarla ve 
nüfusla temas kurulması ihtimali-
ni ortadan kaldırmak için de insani 
yardım çalışanlarını engelleyebil-
mektedir. Kısacası, kriz bölgelerinin 
bu kompleks doğası, insani yardım 
örgütlerinin -her ne kadar insani 
ilkelere sadık kalmaya çalışsalar da- 
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bütün gruplarla iletişim kurmaları-
na, dolayısıyla kabullenilmelerinin 
artmasına mani olmaktadır. 

Ancak ne var ki insani yardım ak-
törlerinin bölge halkı nezdinde kabul 
edilmesi, onların kaçırılma, yaralan-

ma ve hatta öldürülme gibi hayati 
tehditler içeren risklerini ortadan 
kaldırmamaktadır. Bu anlamda in-
sani yardım çalışanlarının güvenliği-
nin sağlanmasında benimsenme fikri 
tek başına yeterli olamamaktadır.8

Korunma
Korunma ilkesi, adından da anlaşı-
lacağı gibi, insani yardım için bulu-
nulan bölgede gerçekleşme ihtima-
li yüksek olan kazaları ve riskleri 
azaltmak üzerine yoğunlaşmakta-
dır.9 Bu strateji, insani yardım ak-
törlerinin risk bölgelerinde kurşun 
geçirmez yelek giymesi, zırhlı araç-
larla ve konvoy halinde seyahat et-
mesi, bilgisayarlarını şifrelemesi, 
emniyet kemeri takması, güvenlikli 
yerlerde kalması ve sığınakları kul-
lanması ile kriz bölgelerinde faaliyet 

göstermeden önce güvenlik eğitimi 
alması gibi unsurları içermektedir.10  

Bu metoda göre, insani yardım 
aktörlerinin can güvenliklerini ko-
ruyabilmek için birtakım güvenlik 
ekipmanları ve iletişim araçları kul-
lanması gerekmektedir. Yüksek gü-
venlikli giriş kapıları ve duvarlar, 
dikenli teller, güvenli odalar ve sığı-
naklar gibi fiziksel koruma unsurla-
rı görev yapılan bölgelere göre deği-
şiklik gösterirken, iletişim araçları 
insani yardım aktörleri tarafından 

Korunma ilkesi, 
adından da an-
laşılacağı gibi, 
insani yardım 
için bulunulan 
bölgede gerçek-
leşme ihtimali 
yüksek olan 
kazaları ve risk-
leri azaltmak 
üzerine yoğun-
laşmaktadır.
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her zaman için kullanılması gere-

ken ekipmanların başında gelmek-

tedir. Bu ekipmanlar kriz bölgele-

rinde geniş alanlara yayı-

larak faaliyet gösteren in-

sani yardım ekiplerinin üs-

leriyle devamlı olarak ile-

tişim halinde kalabilme-

lerini sağlamaktadır. Ge-

nel olarak güvensiz bölge-

lerde seyahat eden insani 

yardım ekiplerinin saldı-

rıya uğramadıklarına ya-

hut herhangi bir zarar gör-

mediklerine dair en az 30 

dakikada bir merkezleri-

ne geri bildirimde bulun-

maları gerekmektedir. Bu 

haber verme işlemi uzun uzadıya 

görüşmeler olarak anlaşılmamalı-

dır. Durumun normal gittiğini söy-

leyen kısa mesajlar bunun için yeter-

lidir. Bu uygulama bölgedeki ekiple-

rin daha koordinasyonlu bir şekil-

de çalışmasının önünü açmaktadır. 

Öte yandan insani yardım aktör-

leri, bölgede maddi manevi herhan-

gi bir zarara uğrama ihtimalinin çok 

yüksek olduğu durumlarda, yaşan-

ması muhtemel olayın ve fiziki za-

rar göreme ihtimali bulunan yar-

dım çalışanlarının yerini tespit et-

mek için de iletişim araçlarını kul-

lanmaktadır. Bu riskleri azaltmak 

adına yardım için bulunulan bölge-

de; koruma duvarları, dikenli teller, 

Çatışma ve savaş 
bölgelerinde belirli 

ölçülerde fiziksel 
koruma sağlamak 

her zaman için 
gereklidir. Ancak 
fiziksel koruyucu 

tedbirlerin 
abartılması, 

bölge halkının 
insani yardım 

aktörlerine ilişkin 
endişelerini ve 

tedirginliklerini de 
artırabilmektedir.



İNSANİ YARDIMARAŞTIRMA 53

06

emniyet odaları ve barınaklar yapıl-

makta; insani yardım çalışanlarını 

suçlulardan, asi ve isyancı gruplar-

dan, bazı devletlerin yardım çalışma-

sı yapılan bölgeye olası saldırıların-

dan, mermilerden ve bombalardan 

koruyacak önlemler alınmaktadır. 

Özellikle çatışma ve savaş bölgele-

rinde belirli ölçülerde fiziksel ko-

ruma sağlamak her zaman için ge-

reklidir. Ancak fiziksel koruyucu 

tedbirlerin abartılması, bölge hal-

kının insani yardım aktörlerine iliş-

kin endişelerini ve tedirginliklerini 

de artırabilmektedir. Çünkü söz ko-

nusu tedbirler, karşılıklı güvensizli-

ğin dışa yansıması olarak görülebil-

mektedir. Nitekim, kriz bölgelerinde 

yaşayan insanlar güven duymadık-
ları ve tam olarak ne yapmaya çalış-
tıklarını anlamadıkları insani yar-
dım personeliyle iş birliğine yanaş-
mamakta ve onların kriz bölgelerine 
erişimleri konusunda kolaylık sağ-
lamamaktadır. Bu durum, görevlile-
rin bölgelerde yürütmeye çalıştıkla-
rı insani yardım faaliyetlerinin ya-
vaşlamasına sebep olabilmektedir. 
Kısacası insani yardım aktörlerinin 
bu türden fiziki tedbirlerini, yerel 
halkı rahatsız ve tedirgin etmeden 
ve tansiyonu yükseltmeden alması 
gerekmektedir. Bu da ancak insani 
yardım çalışanlarının sahaya inme-
den önce birtakım güvenlik eğitim-
lerinden geçmesiyle mümkün olabi-
lecek bir iştir.11 

İnsani yardım literatüründe bu 
sektörde çalışan personelin hangi 
eğitimleri alması gerektiğiyle ilgili 
standart kurallar mevcut değildir. 
Bu durum birçok eksikliği de bera-
berinde getirmektedir. İnsani yar-
dım personelinin alması gereken gü-
venlik eğitimiyle ilgili bir standardın 
oluşturulamaması, insani organizas-
yonların kendi içlerinde yapısal ola-
rak ve çalıştıkları bölgeler bakımın-
dan farklılaşmaları sebebiyledir.12 
Diğer yandan, hemen hemen bütün 
insani yardım örgütleri, personelle-
rini sahaya sürmeden evvel onlara 
birtakım teorik kurslar aldırmakta-
dır. Ancak bunlar, çatışmaların dö-
nüşen doğası yüzünden tehdit altın-
da olan insani personelin kendini 
koruması için yeterli olamamakta-
dır. Söz konusu kursların birçoğun-
da, insani alanda faaliyet gösterecek 
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kişinin merhametli, duyarlı, şefkatli 
ve sabırlı olması gerektiğinin öğüdü 
verilmekte; güvenlik bağlamında ise 
insani yardım personelinin karşıla-
şacağı risklere ilişkin kısıtlı bilgilen-
dirmeler yapılmakta; gidilecek ülke-
nin problemlerine dair çok genel bir 
şema çizilmektedir. İnsan ile ilgili ya-
pılan çalışmalarda söz konusu hassa-
siyetler altın değerinde olsa bile, in-

sani yardım alanında faa-
liyet göstermek için sade-
ce iyi bir kalbe sahip ol-
mak yeterli değildir; insa-
ni yardım personelinin gi-
deceği bölgeyi ve o bölge-
nin insanını iyi okuması 
gerekmektedir.13  Kriz ön-
cesi ve sonrası bölgede de-
ğişen dengeleri, kriz coğ-
rafyalarına hâkim olan 
grupların siyasi ve ikti-
sadi amaçlarını, küresel 
güçlerin çıkarlarının ne 

olduğunu, sosyolojik dönüşümle-
ri, kadın, erkek ve çocukların içeri-
sinde bulundukları durumdan nasıl 
etkilendiklerini, kimlerin kimlerle 
iş birliği halinde olduğunu vb. bir-
çok faktörü doğru değerlendirebil-
mek ve içinde olunan bağlamı anla-
yabilmek, bu alanda faaliyet göste-
ren herkes için en temel özellikler-
dir. Dolayısıyla insani yardım per-
soneline verilen güvenlik eğitimleri 
genelleyici değil, gidilecek ülkenin 
problemlerine, yukarıda bahsi geçen 
perspektifleri kazandıracak şekilde 
daha kapsayıcı olmalıdır. Bunun ha-
ricinde, birçok insani yardım kuru-
luşu, personelinin güvenlik bilgisi-
ni eğitimden ziyade tecrübeye da-
yandırmaktadır. Öyle ki, bazı insa-
ni örgütler, personellerine zaman 
kısıtı gibi sebeplerle ya çok az eği-
tim vermekte14 yahut hiçbir eğiti-
me tabi tutmadan bölgelere gönder-
mektedir. Bu insanlar bölgelerdeki 

İnsani yardım 
literatüründe 

bu sektörde ça-
lışan personelin 
hangi eğitimleri 

alması gerekti-
ğiyle ilgili stan-

dart kurallar 
mevcut değildir. 

Bu durum 
birçok eksikliği 
de beraberinde 
getirmektedir.



İNSANİ YARDIMARAŞTIRMA 53

08

deneyimli personel tarafından yön-
lendirilmektedir. Deneyimli perso-
nelin kendisinden daha deneyim-
siz olan bu kişilere rehberlik etme-
si beklenmektedir. İnsani yardım ör-
gütlerinin bu stratejisi özünde iyi 
bir amaca hizmet etse de bu yakla-
şım yardım çalışanlarını olası risk-
lerden korumada yeterli olmayabil-
mektedir. Çünkü kriz bölgelerine 
dair herhangi bir eğitim almamış 
kişi, olası bir kaçırılma ya da saldı-
rı halinde neyle karşı karşıya oldu-
ğunu ve hangi gruplarla iletişime 
geçmesi gerektiğini bilmediğinde, 
kendini koruması mümkün olama-
maktadır. Bu da insani yardım per-
sonelinin yaralanmasına hatta haya-
tını kaybetmesine sebep olabilmek-
tedir. Bütün bunların yaşanmaması 
için insani yardım örgütlerinin per-
sonellerini sahaya göndermeden ev-
vel kapsamlı bir güvenlik eğitimin-
den geçirmesi gerekmektedir. 

Bu kurslarda, ilk aşama olarak ki-
şiler genel teorileri içeren dersler al-
malı ve gerektiğinde de sınava tabi 
tutulmalıdır. Daha sonrasındaysa, 
insani alanda faaliyet gösterecek 
personele, insani yardım çalışma-
larının hazırlanması ve uygulanma-
sı ile insancıl hukuk, insan hakları 
hukuku ve mülteci kanunlarına yö-
nelik eğitimler verilmelidir. Bu aşa-
maları başarıyla tamamlayan kişiler, 
insani yardım personelinin pusuya 
düşürülmesi, kaçırılması, darp edil-
mesi gibi risk durumlarını içeren si-
mülasyon eğitimlerinden de geçiril-
meli, kriz bölgelerinde çalışacak ki-
şilerin hangi baskılara ne derece da-
yanabilecekleri test edilmelidir.15

Bu tür eğitimler, insani yardım ça-
lışanlarını kriz bölgelerinde karşı-
laşabilecekleri sorunlara karşı ha-
zırlayacak ve onların farkındalığını 
arttıracaktır. Sahaya inmeden önce 
eğitim almak, uluslararası insani 

İnsani yardım 
personeline 
verilen güven-
lik eğitimleri 
genelleyici 
değil, gidilecek 
ülkenin prob-
lemlerine, 
yukarıda bahsi 
geçen perspek-
tifleri kazandı-
racak şekilde 
daha kapsayıcı 
olmalıdır.
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yardım personeline öğrendikleri-

ni özümseme ve uygulama bilinci 

kazandıracak gerekli zamanı vere-

cektir. Bu eğitimler, insani yardım 

personelinin psikolojik olarak gö-

reve hazırlanmasına ve kendilerin-

den ne beklendiğine dair farkında-

lıklarının artmasına da katkı sağ-

layacaktır. Ayrıca eğitimler, kişile-

rin bireysel olarak bir çatışma or-

tamında çalışıp çalışamayacakları-

na ve gergin güvenlik durumlarıy-

la başa çıkıp çıkamayacaklarına ka-

rar vermelerine de yardımcı olacak-

tır.16 Alınan bu eğitimler sonrasında 

uluslararası sahada görev yapan in-

sani yardım çalışanları, hangi tehdit 

altında nasıl davranılması gerekti-

ğine daha doğru ve hızlı karar vere-

bilir hale gelecektir. Bu durum, in-

sani yardım personelinin karşı kar-

şıya kalması muhtemel tehditleri ve 

riskleri azaltmasa da onların kendi-

lerini koruma kabiliyetlerini geliş-

tirerek olası can kayıplarını ve kaçı-

rılmaları ihtimallerini azaltacaktır. 

Bu anlamda, yukarıda bahsi geçen 

güvenlik eğitimlerinde simülasyon 

modelinin kullanılmasının bütün 

yerel ya da uluslararası insani yar-

dım personeli için zorunlu hale ge-

tirilmesi önem arz etmektedir.

Caydırıcılık 
Caydırıcılık, herhangi bir kriz böl-

gesinde insani yardım aktörlerini 

tehdit eden gruplara legal misille-

me araçlarıyla karşılık verme işidir. 

Bu şekilde bölgede yaşanacak muh-

temel risklerin azaltılması hedeflen-

mektedir.17  Söz konusu strateji insani 

yardım örgütleri tarafından nadir 

olarak ve çok istisnai kriz durum-

larında kullanılmaktadır. Caydırıcı 

önlemler çerçevesinde, örneğin in-

sani yardım görevlilerin korunması 

için silahlı muhafızlar kullanılması, 

yardım malzemelerinin bulunduğu 
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depoların ve kalınan evlerin çevre-

sine elektrikli teller çekilmesi veya 

bekçi köpeklerinin kullanılması gibi 

tedbirler, çoğu zaman insani ilke-

lere ters görülmektedir. Ne var ki, 

bölgede görev yapan insani yardım 

çalışanlarının hayatını kaybetmesi-

ne sebep olacak derecede kritik du-

rumlarda, caydırıcılık ilkesinin uy-

gulanması kaçınılmaz hale gelmekte-

dir. Bu strateji içerisinde insani yar-

dım kuruluşları bölgede maruz kal-

dıkları illegal durumları, yasa dışı 

iş yapan kişi ya da grupları polise 

ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne 

bildirebilirler. 

Diğer yandan, caydırıcılık strate-

jisi çerçevesinde bölgeye yapılan in-

sani yardımlar da geri çekilebilmek-

tedir. Savaş ve çatışma bölgelerinde 

aşırı risk altında çalışan insani yar-

dım personeli için caydırıcılık en son 

kullanılacak stratejidir. Çünkü bura-

da insani yardım örgütleri tarafın-

dan istihdam edilen yahut ev sahibi 

ülke tarafından kendilerine tahsis 

edilen silahlı güçler yardımıyla ma-

ruz kalınan riskleri azaltmak, ihtiyaç 
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sahiplerine ulaşmayı da olumsuz et-
kilemektedir. Yardım görevlilerinin 
canına kasteden tehditler sonucun-
da acil yardımların bölgeden çekil-
mesi de muhtaç insanların kaderine 
terk edilmesi sonucunu doğurmak-
tadır. Bu anlamda caydırıcılık ilkesi-
nin açıkça insani yardım organizas-
yonlarının ilkelerine ve hedeflerine 
ters düştüğü görülmektedir.18 

Ayrıca alınan caydırıcılık önlem-
leri insani yardım faaliyeti yürütü-
len bölgelerde provokasyon aracına 
dönüşerek insani yardım görevlileri 
ile bölgeyi kontrol edenler arasında-
ki gerilim ve şiddeti arttırabilmekte-
dir.19 Bu da yardım personelinin in-
sani yardıma ihtiyaç duyulan bölge-
lere erişimini kısıtlamaktadır. Kriz 
bölgelerinde görev yapan insani ör-
gütlerin caydırıcılık stratejisine ihti-
yaç duyması durumu, o bölgede isten-
medikleri anlamına da gelmektedir.20 

Bu ise, insani yardıma ihtiyaç duyan 
nüfus ve bölgeyi kontrol eden güçle-
rin, burada insani faaliyet yürüten 
kuruluşları kendileri için tehdit ola-
rak gördüklerini ortaya koymaktadır. 

İnsani yardım örgütlerinin muhte-
lif bölgelerde istenmiyor olmasının 
ve söz konusu stratejiyi etkin bir şe-
kilde kullanmaya ihtiyaç hissetme-
sinin birçok sebebi olabilmektedir. 
Bunların en önemlisi ise, dünya ka-
muoyunda insani yardım sisteminin 
Batılılar tarafından domine edildiği 
ve insani yardım örgütlerinin de bu 
anlamda birilerinin maşası olduğu 
düşüncesidir. Kriz bölgelerindeki 
halklar ve ev sahibi hükümetler, bil-
hassa Batılı yardım kuruluşlarının 

tarafsız/yansız olduğuna inanma-

maktadır. Herhangi bir bağışçı dev-

letin kendi siyasi ve iktisadi çıkarla-

rı doğrultusunda Batılı yardım ku-

ruluşlarını her türlü casusluk, bilgi 

toplama gibi faaliyetlerine alet etti-

ği düşünülmektedir.21  Söz konusu bu 

kanaat, bölgelerde insani yardım ak-

törlerinin hoş karşılanmamasına ve 

ev sahibi devletlerin insani yardım 

çalışanlarına yönelik şiddet eğilim-

leri göstermesine sebep olmakta; bu 

da yardım organizasyonlarının gü-

venliklerini sağlayabilmek için cay-

dırıcılık stratejisine baş vurmaları-

na yol açmaktadır.

Her ne kadar bu strateji insani yar-

dım aktörleri tarafından en az kullan-

ması gereken bir metot olsa da insa-

ni yardım çalışanlarının herhangi 

bir silahlı güç ve koruma olmadan 

bazı bölgelerde çok kolay hedef hali-

ne geldikleri gerçeği de göz ardı edil-

memelidir. Bu bağlamda, caydırıcılık 

stratejisinin insani yardım örgütle-

ri tarafından bölgedeki tansiyonu 

arttırmayacak şekilde kullanılması 

önem arz etmektedir. İnsani yardım 

örgütlerine yönelik bir saldırıda, ör-

neğin isyancı grupların kriz bölgele-

rine götürülen yardımları yağmala-

ması gibi bir ihtimal söz konusuysa 

ve fakat insani yardım personelinin 

hayatına yönelik herhangi bir tehdit 

mevcut değilse, sadece malzemeleri 

kurtarma uğruna birilerinin ölümü-

ne neden olacak tedbirlere baş vu-

rulmasının insani yardım için çalı-

şan kişi ve kurumlar adına doğru 

bir yöntem olmayacağı muhakkaktır. 
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Sonuç
Kriz bölgelerindeki acıları dindir-
mek maksadıyla görev yapan insani 
yardım ekipleri, çalışmalarını büyük 
riskler altında sürdürmektedir. Bil-
hassa insan eliyle oluşturulan kriz-
lerle birlikte şiddetin değişen her tü-
rüne maruz kalan yardım çalışanla-
rının güvenliğinin bir şekilde temin 
edilmesi gerekmektedir. Bu bağlam-
da birçok görüş ortaya atılmıştır. Gü-
venlik üçgeni stratejisi de bunlardan 
biridir. “Korunma”, “kabullenilme 
ya da benimsenme” ve “caydırıcılık” 
şeklinde kategorize edilen güvenlik 
üçgeni, insani yardım personelinin 
maruz kaldığı kaçırılma, öldürülme 

ve yaralanma gibi şid-
det eylemlerini önle-
me ve/veya azaltma 
amacı gütmektedir. 
Bu anlamda kabulle-
nilme ya da benimsen-
me, insani yardım per-
sonelinin bölge halkı-
nın kalbini ve saygısı-
nı kazanması olarak 
ifade edilebilmektedir. 
Burada insani yardım 
çalışanlarının yapma-
sı gereken en önemli 
şey, insani sektörün il-
kelerine bağlı kalmak 

“Korunma”, “ka-
bullenilme ya da 
benimsenme” 
ve “caydırıcılık” 
şeklinde kategorize 
edilen güvenlik 
üçgeni, insani 
yardım personeli-
nin maruz kaldığı 
kaçırılma, öldürül-
me ve yaralanma 
gibi şiddet eylem-
lerini önleme ve/
veya azaltma amacı 
gütmektedir.



13

İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni: “Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

ve bölge insanıyla sıcak ilişkiler ge-
liştirmektir. Bu, orada yaşayan insan-
larla aynı sofrayı paylaşmakla sağla-
nabileceği gibi bölgenin caddelerin-
de dolaşarak kişilerle bire bir temasa 
geçilmesiyle de sağlanabilir. Burada 
dikkat edilmesi gereken nokta, kriz 
bölgelerinde birden fazla grubun bu-
lunduğu ve her gruba eşit mesafede 
tavır alınması gerektiğidir. Aksi hal-
de insani yardım çalışanlarının cana 
yakın ve içten tavırları bölgelerdeki 
muhataplar tarafından yanlış anlaşıl-
ma riski taşımaktadır. Ayrıca bölge-
ye giden insani yardım personelinin 
orada yaşayan halkın sıkıntılarını iyi 
analiz etmesi ve bu sıkıntıların çözü-
münde yerel koşullara uygun politi-
kalar geliştirmesi de önem arz etmek-
tedir. Bu politikalar içerisinde insa-
ni yardımın niteliği ve niceliği de bü-
yük rol oynamaktadır. Her toplumun 
nevi şahsına münhasır özellikleri ol-
duğu bilinciyle hareket etmesi gere-
ken insani yardım çalışanları, bulu-
nulan coğrafyaların kendine has ih-
tiyaçlarına cevap verecek insani yar-
dımlar yapılması konusunda kamu-
oyunda önayak olmalıdır. 

Korunma yöntemi ise işin daha çok 
teknik kısmıdır. Burada insani yar-
dım personeli, görev yapacağı süre 
zarfında bölgede yaşanacak bütün 
zorluklara karşı hazırlıklı olmayı öğ-
renmelidir. Bu hazırlıklar, coğrafya-
nın sosyolojisine, antropolojik yapı-
sına hâkim olmanın yanı sıra tarih-
sel süreç içinde söz konusu bölgede 
ortaya çıkan grupların siyasi ve ik-
tisadi maksatlarının iyi anlaşılması-
nı ve doğru analizler yapılmasını da 

gerektirmektedir. Aynı zamanda, bu 

tür kriz coğrafyalarına gitmeden ev-

vel alınması gereken güvenlik eğitim-

leri de insani yardım personelinin ko-

runma stratejisini hakkıyla uygula-

yabilmesinde önemlidir. 

En son baş vurulacak metotlardan 

olan caydırıcılık ise, işin daha çok 

muhtemel saldırılara karşı korunma 

önlemleri ayağı ile alakalıdır. Bölge 

içerisindeki kişilere doğrudan ya da 

dolaylı olarak zarar verme ihtimali 

içerdiğinden caydırıcılık stratejisi 

insani yardım örgütleri tarafından 

pek tercih edilmemektedir/edilme-

melidir. Ayrıca bu tür önlemler böl-

gedeki silahlı gruplar ve ev sahibi hü-

kümetlerin güvenlik güçleriyle insa-

ni yardım örgütleri arasındaki geri-

limi de arttıracağından, uygulanma 

sınırlarının iyice belirlenmesi gerek-

mektedir. İnsani yardım personelinin 

içinde bulunduğu tehlike hali dikka-

te alındığında bu stratejinin göz ardı 

edilmemesi ve uygun şekilde kulla-

nılması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak yukarıda bahsedi-

len stratejilerin her biri bir diğeri 

olmadan, insani yardım görevlileri-

nin maruz kaldığı riskleri azaltma-

da ve insani görevlerini hakkıyla ye-

rine getirebilmelerini kolaylaştırma-

da eksik kalmaktadır. Bu anlamda her 

strateji, insani yardım çalışanlarının 

güvenliğinin artırılmasında kilit rol 

oynamaktadır. Burada dikkat edilme-

si gereken tek husus; her bir strateji-

yi uygularken kararında davranmak, 

tedbiri elden bırakmamak ve aşırıya 

kaçmamaktır.
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Şiddet olayları dünya genelinde her 
geçen gün artıyor. İnsan eliyle oluş-
turulan yahut doğal felaketler sebe-
biyle vuku bulan insani krizlerin bir 
sonucu olarak ortaya çıkan iç çatışma-
lar ise, insanların maddi manevi mağ-
duriyetlerine yol açıyor. Bu mağduri-
yetlerden ötürü meydana gelen yarala-
rın sarılması ve acıların dindirilmesi 
noktasında da insani yardım kuruluş-
larına büyük görevler düşüyor. Ancak 
kriz yaşanan bölgelerde ortaya çıkan 
sorunların çözümü amacıyla çalışma-
lar yürüten sivil toplum kuruluşu ça-
lışanları da türlü şiddet olaylarına ma-
ruz kalıyor. Bu raporda, insani yardım 
çalışanlarının karşı karşıya kaldığı ha-
yati riskleri azaltma ve tehditleri orta-
dan kaldırma amacıyla ortaya atılan 

“kabullendirme”, “korunma” ve “caydı-
rıcılık” gibi kavramlarla ifade edilen 
üçlü güvenlik stratejisi ele alınıyor.


