
Kaynak: Kamu Diplomasisinde Yeni Yaklaşımlar ve Örnekler, (ed.) Gaye Aslı Sancar, Beta Yayınları, İstanbul, 
2016, ss. 51-83.  
 
 
İNSALCIL DİPLOMASİ: KAVRAMLAR VE TARTIŞMALAR IŞIĞINDA 

KANADA ÖRNEĞİ 
 

Tolga BİLENER* 
 

 
"İnsancıl diplomasi, ikna etme sorumluluğudur" 

 Christopher Lamb 
 

 
 GİRİŞ 
 

İnsanlık tarihi kadar eski bir kavram olan diplomasinin, farklı dönemler ve farklı 
oyuncular göz önünde tutulduğunda, çok değişik biçimlerde tanımlanması mümkündür. 
Ancak genel anlamıyla diplomasi, birbirini tanımış, yani karşısındaki oyuncuyu bir eşitlik 
zemininde muhatap almayı kabul etmiş farklı siyasal birimlerin, ikili ya da çok taraflı olarak 
giriştikleri temasları kapsar (Sönmezoğlu, 2005: 226). Bu anlamda diplomasi, bir devletin 
tüm dış ilişkilerini ve bu ilişkilerin yürütülmesinde kullanılan araçları da içerir.  
 

Devletlerin yürüttüğü diplomatik ilişkiler, toplumsal, ekonomik ve teknolojik 
gelişmelerle birlikte doğan yeni koşullardan etkilenmekte ve küresel sistemdeki değişimler 
uyarınca dönüşmekte ve çeşitlenmektedir. Bu çerçevede diplomasi literatürüne nispeten 
yakın zamanda girmiş kavramlardan biri "kamu diplomasisi" kavramıdır. Özellikle Soğuk 
Savaş'ın sona ermesiyle birlikte kullanımı yaygınlaşan "yumuşak güç" kavramıyla yakından 
ilişkili olan kamu diplomasisi kavramı, bir devletin diplomatik ilişkilerinin doğrudan bir 
diğer ülkenin insanlarıyla kurulması süreci olarak özetlenebilir (Sancar, 2012). Kamu 
diplomasisi, uygulanma yöntemleri ve alanları giderek genişleyen bir araştırma konusudur.  
 

Bu makale kapsamında, kamu diplomasisinin önemli araçlarından biri olan "insancıl 
diplomasi" (humanitarian diplomacy) kavramı üzerinde durulacak, bu aracın hangi 
yöntemlerle ve hangi amaçlarla kullanıldığı, bu kapsamda karşılaşılan hukuki ve pratik 
sorunlar ile siyasi tartışmalar irdelenecektir.  Günümüzde hemen hemen her ülke insancıl 
diplomasi alanında faaliyetler göstermekle birlikte, hem bu kavramın gelişmesinde olan 
katkıları, hem de bu diplomasi türüne verdiği özel önem nedeniyle Kanada örneği üzerinde 
durulacak ve bu ülkenin insancıl diplomasiyi nasıl uygulandığı incelenecektir.   
 
İnsancıl Diplomasi: Genel Çerçeve 
 

Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte küresel düzlemde iki kutuplu sistem ortadan 
kalkmış ve büyük güçler arasındaki rekabet şekil değiştirmiştir. Ekonomi ve iletişim 
alanlarında da yerkürenin insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar bütünleşmesi, daha özet bir 
ifadeyle  söylemek gerekirse, küreselleşmenin hızlanması, uluslararası sistemin halen temel 
aktörü olarak kabul edilen devletlerin diplomatik faaliyetlerini her bakımdan etkilemiştir. 
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Devletler artık diplomatik ilişkilerini, eski zamanlarda olduğu gibi bir "kançılarya 
diplomasisi" 1  kapsamında yürütme imkanına sahip değillerdir. Devletlerin birbirleriyle 
kurdukları karmaşık karşılıklı bağımlılıklar; ayrıca uluslararası sistemde devlet dışı 
unsurların, uluslararası şirketlerin ve daha da önemlisi bireylerin etkili oyuncular olarak 
ortaya çıkmaları, devletleri diplomatik faaliyetlerini bu yeni gerçekleri göz önünde tutarak 
düzenlemeye mecbur etmektedir. Ulusal çıkarlarını koruma niyetinde olan bir devletin, 
küresel sistemin günümüzdeki özellikleri tartışılırken kaçınılmaz olarak gündeme gelen iklim 
değişikliği, çevre sorunları, temiz içme suyuna ulaşma meselesi, toplum sağlığı ve kültürel 
gerilimler gibi sorun alanlarını dikkate alması ve dış politikasındaki işbirliği-çatışma 
dengesini buna göre kurgulaması bir zorunluluktur. Bu kapsamda, devletlerin örneğin yüz yıl 
önce yürüttükleri anlamda klasik diplomasi, artık diplomatik faaliyetlerin ancak küçük bir 
kısmını oluşturmaktadır.  
 

Diplomasinin yeni boyutlarından biri olarak kabul edilen kamu diplomasisi bu 
dönüşümün ve uluslararası sistemin yeni ihtiyaçları karşısında devletlerin ürettiği yanıtlardan 
biridir.  
 

Küresel ilişkilerde özellikle insan boyutunu ön plana çıkaran kamu diplomasisinin 
bileşenlerinden biri insancıl diplomasidir. İnsancıl diplomasi, en basit tanımıyla, insancıl 
krizleri çözmek için devletlerin yürüttüğü operasyon ve programların, ayrıca yine bu amaçla 
gerçekleştirdikleri ortak girişimlerinin bir bütünüdür (Régnier, 2011: 1212). İnsancıl yardım 
faaliyetleri, dinî kurumların yüzyıllardır giriştikleri hayırsever faaliyetler de hesaba katılırsa, 
aslında yeni bir kavram değildir.  
 

Ancak 19. yüzyılda Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Komitesi'nin  (ICRC) 
kurumsallaşmasıyla, insancıl yardım faaliyetleri önemli bir aşama kaydetmiştir. Bu makalede 
incelenecek olan, dinî ya da insancıl dürtülerle girişilen yardımsever çabalar değil, devletlerin 
ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla, yani başka bir anlatımla realist politika 
amaçlarına erişmek maksadıyla insancıl yardım ve koruma faaliyetlerine girişmesidir. Bu 
durum ilk bakışta bir çelişki gibi görünebilir. Ayrı bir çalışma alanını teşkil eden "insancıl 
müdahale"  (humanitarian intervention) kavramında olduğu gibi, insancıl diplomaside de 
amaç ne tam olarak siyasaldır, ne de tam olarak insancıldır (Türkmen, 2006:265).  
 

İnsancıl diplomasi kavramı yerine literatürde "müdahale diplomasisi" ya da "afet 
diplomasisi" gibi kavramların kullanıldığı da görülmektedir (Minear ve Smith, 2007:12). Bu 
bağlamda insancıl diplomasi, ulusal ya da uluslararası kuruluşların insancıl yardım 
faaliyetleri kapsamında geliştirdikleri politika ve uygulamaları kapsamaktadır. Özellikle 
2000'lerden itibaren, pek çok devlet kendi bünyesinde bir takım yarı-özerk yardım kuruluşları 
oluşturmuş ya da değişik bakanlıklara (Dışişleri, Savunma, Kalkınma, Sivil Savunma, Sağlık) 
bağlı alt birimler kurmuştur. Tüm bunların amacı, uluslararası insancıl krizlere müdahale 
edebilmek için  bir altyapı oluşturmaktır. Bu kuruluş ve birimler, gerekli hallerde uluslararası 
yardım faaliyetinde bulunma, farklı ulusal ve uluslararası kuruluşların faaliyetlerini koordine 
etme gibi işlevler üstlenmektedir.  
 

Elbette insancıl diplomasi sadece mevcut krizleri çözmek ya da yönetmek değil, bu 
tür krizlerin önlenmesi için gerekli önlemlerin de alınmasını içerdiğinden sürekli ve kapsamlı 

                                                
1  Kançılaryanın kelime anlamı elçilik ve konsolosluklarda idari memurların çalıştığı 
mekandır; kançılarya diplomasisi ile kapalı kapılar ardında, sadece diplomatlar arasındaki 
resmi faaliyetler ile yürütülen eski tarz diplomasi kastedilmektedir.  



bir faaliyeti gerektirir. Zaten bu süreklilik ihtiyacı, insancıl diplomasiyi devletlerin etkili bir 
dış politika aracına dönüştürmektedir. 
 

İnsancıl diplomasi kavramı üzerinde yapılan tartışmalar, genellikle bu kavramın 
içeriğindeki belirsizliklerden ve gri alanlardan kaynaklanmaktadır. Bu kavramı pek çok (sivil 
toplum bünyesinde ya da devlete bağlı) uluslararası yardım kuruluşu farklı farklı 
tanımlamakta (Régnier, 2011:1213),  ayrıca bu tür faaliyetleri yürüten pek çok kuruluş da 
faaliyetleri hakkında teorik bir çerçeve çizme gibi bir girişimde bulunmamaktadır. Kavramsal 
bakımdan insancıl diplomasi kavramını tartışan en önemli iki uluslararası kuruluş ICRC ve 
Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins sans frontières) örgütüdür; fakat bu iki kuruluş da 
kavrama farklı farklı anlamlar yüklemektedir. Bu açıdan, tanımlanması ve klasik 
diplomasiden farklı yönlerinin irdelemesi için, bu kavramın devletlerin diplomatik faaliyetleri 
içindeki yeri üzerinde durmak daha açıklayıcı olabilecektir.  
 

Devletlerin somut faaliyetleri kapsamında insancıl diplomasi kavramını incelemek 
için Kanada yararlı bir örnek teşkil etmektedir. Her ne kadar bir NATO üyesi olarak 
uluslararası politikada sert güç araçlarını, yani esas itibariyle askeri yöntemleri kullanmaktan 
kaçınmayan bir ülke olsa da, Kanada dış politikasında yumuşak güç araçlarına da büyük 
önem vermektedir. Yumuşak güç, bir ülkenin diğer ülkeleri kendi çıkarları doğrultusunda 
hareket etmeye ikna etmek için dolaylı araçların kullanıldığı barışçıl bir yöntemdir 
(Sönmezoğlu, 2012 : 264). Bu çerçevede kamu diplomasisi ve bunun bir parçası olan insancıl 
diplomasi, Kanada dış politikasının başvurduğu temel araçlarından biridir.  
 

Kanada’nın insancıl diplomasi faaliyetleri mevcut uluslararası kurumlar nezdindeki 
faaliyetleri ve kendi ulusal mekanizmaları dahilinde gerçekleştirdiği faaliyetler olarak ikiye 
ayrılabilir. Uluslararası kurum ve kuruluşlar bünyesinde Kanada, özellikle Birleşmiş 
Milletler’in ilgili birimlerine ve insancıl yardım faaliyetlerine verdiği maddi destekle 
gündeme gelmektedir. Ancak Kanada’nın esas olarak görünür olmasını sağlayan, bu tür 
kollektif faaliyetlerden ziyade, kendi geliştirdiği mekanizmalar sayesinde gerçekleştirdiği 
yardım faaliyetleridir. Nitekim Kanada Dışişleri Bakanlığı, uluslararası planda insancıl 
yardım sağlamanın Kanada’nın temel dış politika yaklaşımlarından biri olduğunu 
vurgulamaktadır. Buna göre Kanada, ihtiyaç duyulan yerlere “duruma uygun, zamanlı ve 
etkin” insancıl yardım ulaştırmayı esas alan bir siyaset takip etmektedir. Kanada ayrıca, 
yardıma ihtiyaç duyan ülkelere doğrudan yaptığı yardımlarla uluslararası plandaki imajını  da 
olumlu yönde desteklemektedir.  
 

Kanada örneğinin ayrıntılarına girmeden önce, insancıl diplomasi faaliyetlerinin genel 
çerçevesini oluşturan diplomasi kavramına kısaca değinmek gerekmektedir. Ardından 
insancıl diplomasi kavramı için getiriliren tanımlama önerileri incelenecektir.  
 

Diplomasinin Yeni Aracı: İnsancıl Diplomasi  
 

"Diplomasi" kavramı, antik Yunan devrinden beri kullanılmaktadır. İlk ortaya çıktığı 
dönemde kent devletlerinin birbiriyle haberleşmek amacıyla giriştikleri faaliyetler anlamında 
kullanılan kavramın kapsamı zamanla genişlemiştir. Kelime olarak "diplomasi" Latince 
diplomatia kavramından türetilmiştir. Diplomatia, Roma devrinde taşıyıcısına bir takım 
ayrıcalıklar tanıyan resmi belgelerin adıdır. Kastedilen, bu belgeyi taşıyan kişinin, yani 
diplomatın, bu belge sayesinde bir takım ayrıcalıklara ve dokunulmazlıklara sahip olduğudur. 
Diplomat bu ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar sayesinde temsil ve arabuluculuk vazifesini 
rahatlıkla yerine getirebilir. "Elçiye zeval olmaz" sözü, biraz da bu mantığın bir ürünüdür.  



 
Diplomatik ilişkilerin tarihi, siyasi tarih kadar eski olsa da, günümüzdeki yürütülüş 

şekline kavuşması son birkaç yüzyılın ürünüdür. Örneğin Ortaçağ'da İtalya'daki şehir 
devletlerinin birbirlerine -daimi temsili sağlamak amacıyla- mukim büyükelçiler 
göndermesiyle önemli bir aşama kaydedilmiştir. 1648 Westfalya düzeniyle birlikte ulus-
devletlerin ortaya çıkması, daimi diplomatik ilişkilerin önemini arttırmış ve bu tür 
faaliyetlerin hangi yöntemlerle ve hangi kurallar kapsamında yürütüleceğine dair çalışmaları 
hızlandırmıştır. Günümüz dünyasında diplomatik faaliyetler, 1961 tarihli Viyana Diplomatik 
İlişkiler Sözleşmesi ve 1963 tarihli Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesi'nin çizdiği 
sınırlar dahilinde uluslararası hukuka uygun olarak yürütülmektedir.  
 

Klasik diplomasinin amaçları kabaca, devletin dış dünyada temsili, onun ve 
vatandaşlarının çıkarlarının korunması; diplomatların görev yaptıkları ükeler hakkında bilgi 
toplaması ve bunları analiz etmesi; devletler arasında dostane siyasal ilişkiler kurmak ve 
korumak; ayrıca ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek şeklinde özetlenebilir. Diplomasi, 
bir ülkenin dış politika amaçlarının gerçekleştirilmesi için kullanılan araçlar bütünüdür ve her 
şeyden önce bir devletin uluslararası sistemdeki diğer devletlerle temasta olmasını sağlar, 
böylelikle devletler arasında çıkabilecek sorun ve anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle 
çözülmesi hedefine yönelir.  
   

Bir zamanlar temel özelliklerinden biri gizlilik olan diplomasi, Birinci Dünya 
Savaşı'nı izleyen dönemde kançılarya sınırları dışına taşmış; giderek sadece karşı devletin 
yönetimiyle değil, halkıyla da temasta olmayı gerektiren bir şekle bürünmüştür. Özellikle 
küreselleşmenin hızlanması ve devletin kuvvetinin nispeten azalarak bilhassa ekonomik 
alandan çekilmeleriyle, devlet dışı oyuncularla temas artık bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Aynı şekilde, iletişim teknolojisindeki gelişmeler de diplomatik faaliyetlerin yöntemlerini ve 
içeriğini büyük ölçüde değiştirmiştir.  
 

Diplomasi artık "parçalı" bir yapı arz etmektedir: ikili ilişkilerin yerini büyük ölçüde 
çok taraflı ilişkiler almış; hükümetler arası bir yapıdan ziyade çok işlevli ve çok katmanlı bir 
faaliyetler bütünü görünümü vermeye başlamıştır. Diplomatik faaliyetler artık sadece dışişleri 
bakanlıklarının tekelinde bulunmamakta, pek çok bakanlık, resmi, yarı-resmi kuruluş ya da 
sivil toplum örgütü, dernek ve eğitim kurumu dış dünyadaki muhataplarıyla doğrudan ilişkiye 
geçer hale gelmiştir.  
 

Bu kapsamda, günümüzde devletler dış ilişkilerini sürdürebilmek için çok farklı ve 
çeşitli uluslararası mekanizmalara ihtiyaç duymaktadırlar. Diplomasi artık sadece 
diplomatların değil, siyasi, dini ya da kültürel figürlerin, iş dünyasının, sivil toplum 
gönüllülerinin, akademisyenlerin, gazetecilerin ve hatta sıradan bireylerin çabalarıyla 
şekillenmektedir. İnsancıl diplomasi faaliyetleri de özellikle bu "diplomat dışı" aktörlerin 
diplomasi sürecine dahil olmasını büyük ölçüde gerektiren bir faaliyet alanıdır ve uluslararası 
sistemin bugünkü işleyişinin doğal bir sonucudur.  
 

Tabii bu çeşitliliğin özellikle çoğulcu ve demokratik siyasal sistemlere sahip ülkeler 
için geçerli olduğunu da akılda tutmak gerekmektedir. Bu bağlamda Kanada'nın özellikle 
avantajlı bir konuda olduğu tartışmasızdır.  

 
 
 

 



“İnsancıl Diplomasi”yi Tanımlamak  
 
Diplomatik faaliyetlerin en çok kabul gören amaçlarından biri, uluslararası sistemdeki 

krizlerin barışçıl yollarla çözümünü sağlamaktır. 1945 tarihli Birleşmiş Milletler Şartı'nın da 
temelinde bu ilke yatmaktadır. İkinci Dünya Savaşı ertesi dönemde, nükleer dehşet 
dengesinin rolünü de unutmamakla birlikte, küresel sistemdeki büyük güçler arasında önemli 
bir çatışma yaşanmadığı bir gerçektir. Bu durum elbette dünyanın çatışmasız bir döneme 
girdiği anlamına gelmemektedir. 1945 ertesinde bölgesel savaşlar, iç savaşlar ve bunların 
yarattığı trajediler, daha önceki dönemlerden hiç de az değildir.  
 

İnsancıl diplomasinin modern anlamıyla kökleri, 19. yüzyılda gelişmeye başlayan 
insancıl yardım faaliyetlerinde yatmaktadır. Savaşlardan etkilenen insanlara yönelik 
uluslararası insancıl yardım faaliyetleri ilk kez bu dönemde kendinden bahsettirmeye 
başlamış ve zamanla hem bölgesel hem de küresel düzeyde bir takım doğal ya da insan eliyle 
yaratılmış afetlerin kurbanlarına yardım amacını gütmüştür. Kavramsallaştırılması nispeten 
yeni olan bu diplomatik faaliyet türünün üzerinde anlaşmaya varılmış tek ve kesin bir tanım 
bulunmamaktadır.  
 

İnsancıl diplomasi, devletlerin denetimindeki ya da yarı-bağımsız insancıl yardım 
kuruluşlarının siyasi ve askeri yetkilileri ikna ederek ya da zorlayarak insancıl yardım 
faaliyetleri yürütmelerini amaçlamaktadır. Bu faaliyetler, söz konusu kuruluşların insancıl 
kriz yaşanmakta olan ülkeye ya da bölgeye ulaşması, buralarda insancıl yardım faaliyetleri 
yürütmesi, yardım ve korunma ihtiyacı içinde olan sivillerin yanında bulunması, kısa ya da 
uzun vadeli yardım programları düzenlemesi ve bunların uygulanmasının denetlenmesi, 
uluslararası insancıl hukukun güçlendirilmesi, yerel düzeydeki insancıl yardım kuruluşlarına 
ve gönüllülere destek olunması ve insancıl krizlerin yaşanmaması için orta ve uzun vadeli 
tedbir programları geliştirmesi olarak özetlenebilir (Minear ve Smith, 2007:1).  
 

İnsancıl diplomasi, yukarıda sıralanan amaçlara ulaşmak için ulusal ve uluslararası 
düzeyde kanaat önderlerini ve karar alıcıları bilgilendirme ve ikna etme faaliyetlerini de 
içerir. Burada amaç, uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerine olan saygıyı 
yaygınlaştırmak ve yardıma muhtaç kesimleri koruma altına almaktır. Dolayısıyla insancıl 
diplomasinin temeli  herşeyden önce yardıma muhtaç durumdaki bireylerin ve onların 
haklarının korunması fikrinde yatmaktadır.  
 

Bu noktada insancıl diplomasi kavramını teorik çerçevede en çok tartışan kurum olan 
ICRC'nin sunduğu tanımı aktarmak yararlı olabilir. Ancak bu tanımın ICRC'nin kendine 
biçtiği rolle alakalı olduğunu ve bu rolün devletlerin kendi ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek 
üzere yürüttüğü insancıl diplomasi faaliyetlerinden farklı olduğu da akıldan çıkarılmamalıdır:  
 

"ICRC'nin insancıl diplomasi faaliyetleri, silahlı çatışma kurbanlarının seslerinin 
uluslararası planda duyulması, ulusal ve uluslararası aktörlerle insancıl anlaşmaların 
müzakere edilmesi ve imzalanması, insancıl faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla tarafsız 
arabuluculuk çabalarına girişilmesi ve uluslararası insancıl hukukun geliştirilmesi ve 
uygulanmasının sağlanması amacına yönelir.  
 

ICRC'nin insancıl diplomasisinin dört temel özelliği vardır: Bunlar; devlet ve devlet 
dışı çok çeşitli oyuncularla aynı anda temasta olmak, tamamen insancıl yardım faaliyetlerine 
odaklanmak ve bunun siyasi sonuçlarıyla ilgilenmemek, devletlerin yürüttüğü insancıl 



diplomasi faaliyetlerinden bağımsız olmak ve son olarak gerektiği takdirde gizli diplomatik 
faaliyetleri de içermek”tir (Harroff-Tavel, 2006). 
 

Devletlerin yürüttüğü insancıl diplomasi faaliyetlerinde de yardıma ya da korunmaya 
muhtaç sivil topluluklara yardım eli uzatmak söz konusu olsa da, görünürdeki bu amacın 
arkasında ulusal çıkar kaygısı da yatmaktadır. Ancak bu noktada sadece yardım edilen 
bölgedeki belirgin ve kısıtlı çıkarlar kastedilmemektedir. Kanada örneğinde olduğu gibi bir 
devletin insancıl diplomasi aracılığıyla insancıl yardım konularında uzmanlaşması, o devletin 
uluslararası kamuoyu nezdindeki saygınlığını ve görünürlüğünü arttırmaktadır. Ölçülmesi ya 
da matematikleştirilmesi zor kavramlar olsa da, bir ülkenin yumuşak gücü her şeyden önce o 
ülkenin dış dünyadaki şöhretiyle yakından ilişkilidir.  
 

Gerçekten de Kanada, dünya kamuoyları nezdinde en olumlu algılanan ülkelerden 
biridir. Kanada’nın hem İngilizceyi hem de Fransızcayı etkin biçimde kullanan diplomasisi, 
ülkenin çok daha geniş bir coğrafyada etki göstermesini de sağlamaktadır. Değişik tarihlerde 
yapılan çok sayıda araştırmaya göre Kanada’nın dünyadaki prestiji son derece yüksektir ve 
NATO bünyesinde çok sayıda askeri operasyona katılmış olmasına rağmen, "barış sever" bir 
ülke olarak kabul edilmektedir. Kanada’nın bu şekilde algılanmasında en büyük katkıyı, 
ülkenin insancıl yardım faaliyetlerine olan desteği sağlamaktadır (CBC, 2015). Bu açıdan 
Kanada, dünyanın değişik yerlerindeki afet bölgelerine ya da çatışma alanlarına eriştiğinde 
savaşçı değil, barışçı bir unsur olarak karşılanmaktadır. Örneğin ülkenin güney komşusu 
ABD’nin insancıl yardıma ayırdığı pay Kanada’dan çok daha fazla olmasına rağmen, bu 
ülkenin daha saldırgan bir güç olarak ve genellikle olumsuz algılandığı bilinmektedir.  
 

2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Kanada % 78,1 ile dünyada imajı en olumlu 
olan ülkedir (Reputation Institute, 2015). Araştırmadan ortaya çıkan sonuç, Kanada’nın 
yürüttüğü insancıl diplomasi faaliyetlerinin ülkenin imajına yaptığı olumlu katkıyı ortaya 
çıkarmaktadır. Dünyanın dört bir yanından 48 bin denekle görüşülerek çıkarılan sonuçlarda, 
deneklerin önemli bir kısmı, Kanada’nın insancıl yardım faaliyetlerinin önemini 
vurgulamışlardır (CBC, 2015). Bu olumlu imajın, Kanada’nın küresel diplomasideki 
ağırlığını artırmanın yanında, eğitim görmek ya da yatırım yapmak gibi konularda yabancılar 
nezdinde dünyanın en gözde ülkelerinden biri olmasına katkı sağlamaktadır.  
 

İnsancıl Diplomasi ve Klasik Diplomasi: Farklı ama Tamamlayıcı 
 

İnsancıl diplomasi ile devletlerin yüzyıllardır yürüttüğü şekliyle klasik diplomasi 
arasında bir takım farklar vardır. Her şeyden önce insancıl diplomasi sadece devletler 
arasındaki siyasi ilişkilerle açıklanamaz. Hatta insancıl diplomasi faaliyetleri, bir devletin 
tanımadığı ve diplomatik ilişki içinde olmadığı ülkelere yönelik olarak da geliştirilebilir. 
Çünkü insancıl diplomaside esas olan devletten devlete değil, devletten yabancı bir halka 
yönelik ya da doğrudan halklar arası ilişkilerdir.  
 

İnsancıl diplomasinin klasik diplomasi faaliyetlerine en yakın olduğu konu, insancıl 
diplomasinin de uluslararası düzeyde bilgi toplama ve bunları analiz etme ihtiyacına 
dayanmasıdır. Ayrıca insancıl diplomasi faaliyetleri, klasik diplomasinin geliştirdiği 
müzakere tekniklerine de ihtiyaç duymaktadır. İnsancıl diplomatik faaliyetler yürüten ve 
diplomat olmayan kişiler, yine klasik diplomasiden kaynaklanan dokunulmazlık gibi 
ayrıcalıklara sahip olurlarsa faaliyetlerini daha etkili olarak sürdürebilirler. İnsancıl 
diplomasi, klasik diplomasi araçlarını reddetmez ya da onların yerine geçmeyi öngörmez. 
Aksine, etkin biçimde faaliyet yürütebilmek için klasik diplomasinin desteğine her zaman 



ihtiyacı vardır. Aynı şekilde, insancıl diplomasi faaliyetleri de kamu diplomasisi ve yumuşak 
gücün bir bileşeni olarak klasik diplomasinin faaliyetlerini desteklemekte ve en azından 
halkalar arası diyalog kanallarını açmarak  ya da açık tutarak bunları kolaylaştırmaktadır. 
 

İnsancıl diplomasi, profesyonel diplomatlar tarafından yürütülmesi şart olan bir alan 
değildir. Yine de insancıl diplomasinin önemli bir dış politika aracı olarak gündeme 
gelmesiyle birlikte pek çok devlet, kendi dışişleri bakanlıkları bünyesinde insancıl yardım 
faaliyetleri konusunda uzman diplomatlar yetiştirmeye başlamışlardır. Hatta Birleşmiş 
Milletler'in insancıl müdahale kavramını giderek geliştiren çabalarının bir sonucu olarak 
savunma bakanlıkları ya da NATO gibi askeri kuruluşların bünyesinde de insancıl yardım 
konusunda uzmanlaşmış birimler oluşturulmaya başlanmıştır. 
 

Kanada Dışişleri Bakanlığı da 1990'lı yıllarda bu bağlamda Uluslararası İnsancıl 
Yardım Birimi’ni, Kanada Uluslararası İşbirliği Konseyi’ni (CCCI) ve Kanada Uluslararası 
Kalkınma Ajansı’nı (ACDI) oluşturmuştur (Legault, 2002:36). Bu birimin oluşturulması 
sırasında Axworthy, “aslında Kanada uzun zamandan beri insancıl diplomasi yürütmekteydi, 
ama yaptığının ne isim taşıdığından habersizdi” diyerek ülkenin insancıl yardım geleneğinin 
aslında bir hayli eski olduğunu vurgulama ihtiyacını hissetmişti (Conoir, 2002:6). Bu açıdan, 
Kanada özellikle insancıl yardım konusunda bir teknik ve tematik niş edinmek için 
çabalamış, ancak zamanla insancıl yardım konusundaki hemen her alanda faaliyet gösterir 
hale gelmiştir.  
 

Devletlerin bu türden faaliyetleri karşısında, devlet dışı insancıl yardım kuruluşları 
daha tarafsız olduklarını iddia edebilmektedir. Ancak bunlar, devletlerin sahip olduğu klasik 
diplomasi araçlarından yoksun oldukları için faaliyetlerini yürütürken önemli sorunlarla da 
karşı karşıya kalabilmektedirler. Ayrıca, uluslararası insancıl hukuk, insan hakları hukuku ve 
göçmen hukuku gibi uzmanlaşma gerektiren bir alanda faaliyet gösterilmesine rağmen, henüz 
dünya çapında insancıl diplomasiyi çok disiplinli bir bakış açısıyla ve tüm boyutlarıyla ele 
alan, "insancıl diplomatlar" yetiştirme amacına yönelmiş özgün bir akademik program da 
bulunmamaktadır. Üstelik devlet dışı kuruluşların temsilcilerinin diplomatik ayrıcalık ve 
dokunulmazlıklarının bulunmaması yerel düzeyde faaliyetlerini yürütürken bir takım 
güçlüklere yol açabilmektedir. Özellikle bir afet durumunda kurbanlara ulaşmak için resmi 
(ya da örneğin bir iç savaş durumunda) gayri resmi oyuncularla temas kurma ve müzakere 
etme konularında önemli zorluklar yaşanabilmektedir.   
 

İnsancıl diplomasi, her zaman yardım ihtiyacı içinde olan toplulukların çağrısına bir 
yanıt olarak geliştirilmeyerek; genellikle bir karşılık beklemeksizin girişilen faaliyetleri 
kapsamaktadır. İnsancıl diplomasi genellikle bir kriz anında hızlı bir şekilde geliştirilmesi 
gereken, o anki şartlar göz önünde tutularak olabildiğince esnek tutulan faaliyetlerdir. Her 
şeyden önce insancıl diplomasi faaliyetine girişen bir devlet, amacına ulaşabilmek için 
herhangi bir siyasal beklentisi ya da çıkar düşüncesi olmadan yardım faaliyetini yürüttüğü 
konusunda bir kuşkuya yol açmamalıdır. Oysa ki klasik diplomatik faaliyetlerde, devletin 
amacının somut ulusal çıkarları gerçekleştirmek olduğu konusunda bir kuşku yoktur ve tüm 
devletler de bunun bilincinde olarak karşılıklı faaliyetlerini düzenlemektedirler.  
 

İnsancıl diplomasi, kriz anlarında risk almayı göze alan bir faaliyet alanıdır. Sahadaki 
durum hakkında yanlış ya da eksik bilgi alınması, sorunların doğru olarak tespit edilip 
değerlendirilememesi sık rastlanan durumlardandır. İnsancıl diplomasi alanında yürütülen 
faaliyetlerde, bu faaliyetleri yürüten kişilerin sorun yaşanan bölgeye ya da ülkeye 
ulaşamamaları, buradaki faaliyetlerini etkin bir biçimde yürütememeleri, faaliyetleri sırasında 



saldırı ve baskıya maruz kalmaları da sıkça görülmektedir. Bu açıdan, devletlerin kendi 
diplomatları ya da resmi temsilcileri aracılığıyla yürüttüğü insancıl diplomasi faaliyetlerinin 
başarıya ulaşma şansı, tarafsız kuruluşlarla ya da devletten bağımsız kuruluşların yürüttüğü 
faaliyetlere göre daha yüksektir. Tabii bu durumda, insancıl yardım faaliyetine girişen 
devletin gerçek niyetinin ne olduğuna dair kuşkuların doğması da kaçınılmazdır ve bu 
kuşkular zaman zaman faaliyetin kendisini baltalayacak kadar önemli bir etken haline 
dönüşebilmektedir.  
 

Devletlerin dış politikalarının bir parçası olarak insancıl diplomasi, her şeyden önce 
insan haklarının korunması ve uluslararası barışı destekleyen faaliyetler kapsamında 
görülmeli ve bu amaç göz önünde tutularak düzenlenmelidir. Ancak devletlerin 
denetimindeki insancıl diplomasinin, örneğin ICRC'nin faaliyetleriyle karşılaştırıldığında, 
arka planda siyasi ve güvelik amaçlı da olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Hiçbir devletin 
faaliyetlerini tarafsız ya da herhangi bir siyasi beklenti içine girmeden yürütme gibi bir 
yükümlülüğü yoktur. Üstelik kriz zamanlarından yardım amacıyla kriz bölgesine ulaşmış 
farklı ülkelerden gelen resmi görevlilerin ve insancıl yardım kuruluşu çalışanlarının 
birbirlerini desteklediği görülmekle beraber, rakip devlet görevlilerinin birbirlerinin insancıl 
yardım faaliyetlerini engelledikleri ya da baltaladıkları da görülmeyen bir durum değildir. Bu 
ortamda yardıma muhtaç toplulukların mağduriyetinin giderilmesi bir yana, bir oyunun 
piyonuna dönüştükleri de gözlemlenebilmektedir.  
 

İnsancıl Diplomasinin İlkeleri ve Öncelikleri  
 

Kanada insancıl diplomasinin ilke ve önceliklerini, Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web 
sitesinde üç ana başlık altında ifade etmektedir: insaniyet, yani tehlikede olan hayatların 
kurtarılması ya da sıkıntı içindeki sivil toplulukların acılarının dindirilmesi; tarafsızlık,  yani 
bir silahlı çatışma durumunda taraf tutmama ve yardıma ihtiyaç duyan tüm sivillere el 
uzatma, ayrıca yardımı din, dil, ırk gibi kriterlere dayanmadan herkese hakkaniyetli olarak 
dağıtma; bağımsızlık, yani insancıl yardımı yaparken siyasal, ekonomik ya da askeri bir amaç 
gütmeme. Tabii bu ulvi ilkelere ne kadar uyulduğu ayrı bir tartışma konusudur.  
 

İnsancıl diplomasinin öncelikleri, farklı sosyo-kültürel çerçevelere ve çözülmesi 
gereken krizlerin yaşandığı coğrafyanın özelliklerine göre değişmektedir. Yine de insancıl 
diplomasinin öncelik vermesi gereken alanları kabaca: ihtiyaç halindeki sivilleri koruma 
altına alma ve acil yardım operasyonları düzenleme, sağlık hizmeti, gıda ve barınma hizmeti 
ulaştırma ve afet riskini azaltma şeklinde özetlemek mümkündür. Ayrıca insancıl diplomasi, 
insancıl norm ve standartların ulusal ve uluslararası hukuk belgelerinde güçlendirilmesi için 
girişilen faaliyetleri de kapsamaktadır. İnsancıl diplomasi faaliyetleri, uluslararası farkındalık 
yaratma çabalarının da bir parçasıdır.  
 

Hangi siyasal eğilimden olursa olsun, birbirini izleyen Kanada hükümetleri insancıl 
diplomasiyi ülkenin dış politikasındaki temel araçlardan biri olarak görmüşlerdir. Kanada’nın 
insancıl diplomasi faaliyetleri 1980’li yıllardan itibaren başlamış (Conoir, 2002:4), bu 
konudaki dönüm noktası ise Lloyd Axworthy’nin 1996-2000 yılları arasındaki Dışişleri 
Bakanlığı olmuştur. Bu dönemden itibaren insancıl yardım ve bununla birlikte yürüyen 
insancıl diplomasi, Kanada dış politikasının en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir 
(Conoir, Verna, 2002:3).  
 

Bu faaliyetlerin yürütülmesi için devlet ve sivil toplum yardım kuruluşlarının hem 
ulusal hem de uluslararası düzeyde daima eşgüdüm içinde bulunması gerekmektedir. Bu da 



son derece çapraşık ve eşzamanlı bir iletişim, müzakere ve arabuluculuk ağının işlevsel 
olmasına bağlıdır.  
 

Kanada özellikle son yirmi yılda, hem uluslararası insancıl yardım kurumları içindeki 
görünürlüğünü arttırmakta hem de kendi insancıl yardım mekanizmalarını geliştirmektedir. 
Bu açıdan, Kanadalı hekimlerin özellikle Médecins sans Frontières ve Médecins du Monde’a 
olan katkıları dikkat çekmektedir (Conoir, 2002:7). Bunun dışında, zaten var olan bir takım 
uluslararası kuruluşlara birer Kanada ayağı eklenmiştir: Care Canada, Oxfam Canada gibi. 
Kanadalı yetkililer bu faaliyetlere olan desteklerini, “BM ilkelerine bağlılığın gereği,” olarak 
gerekçelendirmektedir (Mac Rae, 2001:4). Çatışmaya yol açan sorunların giderilmesi ya da 
bir çatışma sonrası toplumların yeniden inşası, BM bünyesindeki ortak hareket ve 
sorumluluğun ayrılmaz bir parçasıdır.  
 

Devletler düzeyinde bakıldığında, sadece Kanada'da değil, hemen her ülkede resmi 
kurumlara bağlı olarak acil durumlarda harekete geçirilebilecek, askeri ya da sivil yardım 
faaliyetlerinin koordine edildiği yardım birimleri mevcuttur. Bu faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi, önceden ilkeleri ve faaliyet çerçevesi belirlenmiş olan acil durum 
planlarına dayandırılmaktadır (IFRC, 2011).  Bu amaçla, hangi birimin hangi durumda nasıl 
bir prosedür izleyerek insancıl yardım faaliyetine girişeceğinin önceden tespit edilmiş olması 
gerekmektedir. Bir afet durumunda, genellikle ilk olarak yardımı yapacak ülkenin dışişleri 
bakanlığı harekete geçerek yardıma muhtaç olan bölgedeki siyasal otoritelerle temas 
kurmakta ve yardım faaliyetinin organizasyonunu üstlenmektedir. Burada her şeyden önce 
önemli olan, insancıl diplomasinin konusunu oluşturan yardıma muhtaç sivillerin neye ne 
kadar ihtiyacı olduğunu tespit edebilmektir.  
 

Yardım faaliyetinin başarıya ulaşabilmesi için, söz konusu yardımın sivillere 
ulaştırılması hayati önem taşımaktadır. Ancak faaliyetin yönlendirildiği ülkenin yardımı 
iletecek idari kapasitesi ya da siyasi niyeti olmadığı durumlarda yoğun bir ikna ve hatta 
zorlama çabası da gerekebilmektedir. Bazı durumlarda, insancıl diplomasi faaliyetine girişen 
devletin söz konusu yardımı bizzat sahaya inip sivillere iletmesi gerekir ki, bu durum bir 
takım hukuki sorunlara  yol açabilmektedir.  
 

Uluslararası yardım faaliyetlerindeki görevlilerin iş yükünün önemli bir kısmı, 
çalıştıkları sahadaki resmi ya da gayriresmi oyuncularla daimi bir müzakere içinde olmaktır. 
Bu açıdan, insancıl diplomasi, sahada insancıl yardım faaliyetlerini yürütmek için 
gerçekleştirilen rutin diplomatik müzakerelerden ayrı düşünülemez. Elbette, yardım ve 
koruma sunmak için gittikleri bölgelerde bu çalışanların, çeşitli siyasal, ekonomik ya da 
doğal sebeplerle kendilerinin de yardım ve korumaya ihtiyaç duyduğu zamanlar da 
olmaktadır. Böyle durumlarda devreye vatandaşı oldukları devletin klasik diplomatik 
araçlarının ve hatta askeri imkanlarının girmesi kaçınılmaz olmaktadır. Dünya çapında 240 
diplomatik ve konsüler temsilciliğe sahip olan Kanada, insancıl diplomasi faaliyetlerinde bu 
yaygın ağın desteğinden yararlanabilmektedir.   
 

Uluslararası yardım faaliyetlerinin, krizin cereyan ettiği ülkedeki yetkililer tarafından 
"içişlerine müdahale" olarak görüldüğü ve bu nedenle yardım faaliyetlerinin durdurulmaya 
çalışıldığı durumlar da olmaktadır. Tüm bu sebeplerle, uluslararası yardım faaliyeti 
çalışanları aslında hiç bir zaman saf insancıl diplomasi araçlarıyla yetinmemekte, 
diplomasinin tüm araçlarını daimi ve eşzamanlı olarak kullanmaktadır.  
 



Kanada da insancıl diplomasisini sadece felsefi gerekçelere dayandırmış değildir. Bu 
çerçevede somut fayda unsurlarını sık sık dile getirmektedir.  Örneğin insancıl diplomasi 
faaliyetlerinin, Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından “çatışmaların askeri olmayan 
nedenlerinin giderilmesi” amacına dayandırılmış olması açıkça ifade edilmiş bir güvenlik 
politikasıdır (Mac Rae, 2001: 3).  
 

İnsancıl Diplomasinin Kültürlerarası Boyutu 
 

İnsancıl diplomasi, resmi ya da gayriresmi insancıl yardım kuruluşlarının kriz 
anlarından bir takım müzakerelere girişmesi ya da dış ilişki kurmasından ibaret değildir. 
İnsancıl diplomasi, kriz yaşanan sahadaki coğrafi, kültürel ve sosyal ortamı dikkate akarak 
düzenlenmelidir. Her ne kadar yardıma muhtaç haldeki sivil insan topluluklarına yardım 
ulaştırmak, evrensel olarak kabul gören bir norm olsa da, farklı toplulukların etik, moral 
niteliklerini, ayrıca faaliyet gösterilecek ülkedeki siyasal ve yasal ortamı göz önünde tutmak 
gerekmektedir. Ayrıca yardım faaliyeti sırasında takınılacak tavır, yardıma muhtaç 
topluluklara ya da onların yönetimlerine yaklaşım ve onlarla müzakere tekniği, yardım 
faaliyetini yürüten kişilerin kökenleri ve milliyetlerine göre değişmektedir. Aynı şekilde, 
yerel düzeyde bu yardım faaliyetlerini yürüten gönüllü çalışanların ve görevlilerin de 
birbirleriyle sağlıklı diyalog kurabilmesi önemli bir kültürlerarası iletişim yeteneğinin 
sağlanmasına bağlıdır. Diyalog eksikliği ya da yanlış yorumlamalar, bazen insancıl yardım 
faaliyetlerinin sekteye uğramasına yol açacak kadar derin sorunlar yaratabilmektedir.  
 

Bu açıdan, insancıl diplomasi faaliyetlerini geliştirmek niyetinde olan bir devletin, 
yürütülecek olan faaliyetin kültürlerarası boyutunu gözden kaçırmaması gerekmektedir 
(Régnier, 2011:1223). İnsancıl diplomasi faaliyetleri her bakımdan çok boyutlu ve karmaşık 
faaliyetlerdir.  
 

Kanada'nın büyük ölçüde Québec'in kültürel farklılığından kaynaklanan sebeplerle, 
ayrıca bir göçmen ülkesi olması sebebiyle iki resmi dilli ve çok kültürlü olarak inşa edilmiş 
bir devlet olması ve bu sayede çoğulculuğu içselleştirmiş olan yapısı, bu ülkeye dünyanın 
dört bir yanındaki kültürlerle daha kolay temas sağlama niteliğini kazandırmıştır. Bu durum, 
insancıl diplomasi faaliyetlerinin etkinliği bakımından önemli bir avantajdır.   
 

İnsancıl Diplomasinin Hukuki Boyutu  
Klasik diplomatik ilişkilerin çerçevesini çizmekte olan uluslararası kamu hukuku 

yanında, insancıl diplomasi faaliyetlerinin yürütülmesi uluslararası insancıl hukukun 
kurallarına tabidir. Aynı şekilde, uluslararası insan hakları hukuku da yol göstericidir. 
Çatışma ya da doğal afet kurbanlarına ulaşmak, onları korumaya almak ya da yardım 
ulaştırmak için yürütülecek faaliyetlerin bir hukuki çerçeveye oturtulması bir zorunluluktur. 
Son yıllarda, uluslararası afet yardımıyla ilgili geliştirilmekte olan kurallar, insancıl 
diplomasinin kapsam ve çerçevesini genişletmiş ve faaliyetlerinin yasal boyutunu 
desteklemiştir. 
 

Uluslararası İnsancıl Hukuk'un temeli, Cenevre Sözleşmeleri ve bunların ek 
protokollerine dayanmaktadır. Bu belgelerin ortaya koyduğu üzere, tarafsızlık ilkesini temel 
alarak, her türlü ulusal ya da uluslararası oyuncunun insancıl yardım faaliyetine girişme hakkı 
ve ödevi vardır. Buna göre hiçbir devlet, bu türden yardım faaliyetlerini engelleyemez ve 
yürütülmekte olan faaliyetlere içişlerine karışma gözüyle bakamaz.  
 



İnsancıl diplomasi bu kapsamda, insancıl yardım faaliyeti gerektirecek koşullar içinde 
bulunan devletleri, yardım çağrısında bulunmaya ya da getirilen yardım önerilerini kabul 
etmeye teşvik etme amacına yönelmektedir. Ayrıca, bu tür yardım faaliyetlerine her devletin 
destek vermesini sağlamaya, en azından yapılmakta olan yardımları kolaylaştırmaya ve 
bunlara engel olmamaya ikna etmektedir. Korunmaya muhtaç sivil toplulukları korumamak 
ya da bunların korunmasına engel olmak, yeri geldiğinde uluslararası ceza hukukunu 
ilgilendiren bir durum dahi yaratabilmektedir.  
 

İnsan hakları hukuku, uluslararası insancıl hukukla birlikte insancıl diplomasinin 
yararlandığı temel hukuki çerçevelerden biridir. İnsan hakları hukuku doğrudan insancıl 
yardım faaliyetleri öngörüyor olmasa da, bireylerin en temel sosyal, ekonomik, siyasi ve 
kültürel haklarını garantiye aldığından, geniş bir yorumla, insancıl yardım faaliyetlerini de 
gerektiğinde öngörmektedir.  Bu  temel haklar arasında, beslenme, içme suyuna ulaşma, 
barınma ve sağlık haklarının da bulunduğu ortadadır.  
 

2000'lerden itibaren insancıl hukuk ve insan hakları hukukundan oluşan bu altyapıya 
"afet hukuku" kavramı da eklenmiştir. Bu kavram ilk olarak 2001 yılında ICRC'nin kabul 
ettiği bir kararda geçmektedir (IFRC, 2011). Doğal afetlerin ve bunların etkilediği insanların 
sayısının giderek artması, daha da önemlisi bu durumun günümüzdeki iletişim olanakları 
sayesinde kamuoylarının daha çok gündemine gelmesi, afet hukukunun geliştirilmesini 
sağlamıştır. Bu konuda özellikle Aralık 2004'te Hint Okyanusu'nda yaşanan tsunami felaketi 
hızlandırıcı bir etki yaratmıştır. Afet hukukunun amacı, doğal afet durumlarında yerel, ulusal 
ve uluslararası oyuncuların faaliyetlerinin daha iyi koordine etmek ve bu faaliyetlerin 
etkinliliğini arttırmak amacıyla yasal ve kurumsal bir çerçevenin oluşturulmasını 
hedeflemektedir. Afet hukuku, her şeyden önce insancıl yardım faaliyetlerinin 
kolaylaştırılması ve düzenlenmesini amaçlar. Bu bağlamda, uluslararası norm ve standartların 
geliştirilmesini, ulusal düzeydeki yasal uygulamaların birbiriyle uyumlu hale getirilmesini de 
gözetir. Zira kurumsal ve yasal yapılardaki uyumsuzlukların, kimi zaman uluslararası yardım 
faaliyetlerini ciddi ölçüde aksatmaktadır.  
 

Günümüzde Kanada'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık yetmiş ülke afet hukuku 
kapsamında ulusal düzeyde yasal düzenlemelere girişmiş ve doğal afet durumunda nasıl 
yardım yapılacağını ya da kendisi bir afet durumuyla karşı karşıya kaldığında alınacak 
yardımın nasıl alınacağını kurala bağlamıştır (IFRC, 2007). İnsancıl diplomasi yürütmekte 
olan devletler, bu kuralların birbiriyle uyumlaştırılması için de çaba göstermektedirler.  
 

Her ne kadar daha katedilmesi gereken çok yol varsa da, afet hukuku üzerinde giderek 
daha çok tartışılan bir konudur. Tartışmalar 2011'de Japonya'da yaşanan deprem ve tsunami 
felaketinden sonra daha da yoğunlaşmıştır. Japonya gibi gelişmiş ve dünyanın en zengin 
ülkelerinden birinde bile insancıl yardım sorunları yaşanması, uluslararası yardım 
kuruluşlarının sahadaki yerel ve ulusal yetkililerle yaşadıkları çatışmalar ve gerginlikler, 
uluslararası kamuoyunu insancıl yardım faaliyetlerinin koordinasyonu ve insancıl 
diplomasinin geliştirilmesi için çaba gösterilmesi yönünde teşvik etmiştir. En basitinden, 
yardım kuruluşlarının ulaştırmaya çabaladığı yardımlara uygulanan gümrük vergisi ve 
benzeri engellerin kaldırılması bile insancıl diplomasinin daha etkin bir şekilde yürütülmesini 
sağlayabilecektir. Aralık 2004'teki tsunaminin hemen ardından Endonezya'ya gönderilen 400 
konteynır dolusu yardımın 2006 yılında hâlâ gümrükte bekliyor olduğu gerçeği, bu ihtiyacı 
gösteren çarpıcı bir örnektir (IFRC, 2014).  
 



Birleşmiş Milletler Hukuk Komisyonu, afet hukukunun kodifikasyonu için 
çalışmalara başlamışsa da, bu çalışmaların tamamlanması ve uluslararası bir afet 
sözleşmesinin imzalanıp yürürülüğe girmesi yıllar alacak bir süreçtir. Bu çalışmaların 
hızlandırılması amacıyla yürütülen müzakereler de insancıl diplomasi kapsamında 
değerlendirilmektedir. Kodifikasyon faaliyeti dışında insancıl diplomasi, geliştirilecek olan 
afet hukuku kurallarının uygulanması aşamasında da önemli bir rol oynamaktadır. Afet 
hukuku ve afet yönetimi planları ile prosedürleri, ulusal ve uluslararası çok sayıda kuruluşun 
ortaklaşa hareket etmesini gerektirmektedir. Bu kuruluşların etkin faaliyet gösterebilmeleri, 
farklı kurumları, insan ve para kaynaklarını, lojistik imkanları harekete geçirebilmeleri, 
insancıl diplomasi konusunda bir uzmanlaşma gerektirmektedir.  
 

Büyük bir afet yaşandığında, yüzlerce irili ufaklı yardım kuruluşu dünyanın dört bir 
yanından afetin yaşandığı noktaya doğru harekete geçmektedir. Bu kuruluşların büyük bir 
kısmının imkanları sınırlı ve uluslararası yardım faaliyeti konusundaki deneyimi yetersizdir. 
Bu durum da yardımın etkin bir şekilde ulaştırılması ve koordine edilmesi konusunda 
yetersizliklere yol açmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için, Güney Doğu Asya 
Ülkeleri Birliği (ASEAN) gibi bazı bölgesel kuruluşlar, en azından bölgesel düzeyde geçerli 
olacak bir afet hukuku oluşturmaya çalışmaktadır. Bu girişim olumlu sonuçlanırsa, ASEAN'a 
üye olan devletler, kendi iç hukuk düzenlemelerini birbirleriyle uyumlu hale getirecek, ortak 
kurallar oluşturmaya çalışacak ve insancıl diplomasinin nasıl yürütüleceğine dair bir standart 
oluşturmaya çabalayacaklardır. Aslında hemen her ülke ulusal insancıl krizlerle nasıl baş 
edileceğine dair yasa düzenlemelere sahiptir; ancak bunların birbiriyle uyumlu hale 
getirilmesi bu tür faaliyetlerin etkisini arttıracaktır. 
 

İnsancıl Diplomasinin Faaliyet Alanları : Farkındalık Yaratma ve Acil Durumda 
Kaynakları Harekete Geçirme  

 
İnsancıl diplomasi faaliyetleri insan eliyle ya da doğal yollarla ortaya çıkmış 

afetlerden etkilenen insanların korunması esasına dayandığından, öncelikli faaliyet alanı bu 
mağdur kesimlere ulaşma ve bu kesimlerin mağduriyetinin uluslararası planda duyurulmasını 
kapsamaktadır. Bu tür farkındalık yaratma çabaları, yardım toplama boyutu dışında, yardım 
faaliyetlerinin yürütülmesinde engeller çıkaran yerel ya da ulusal yetkililerin üzerinde bir 
baskı kurulmasını da sağlamaktadır.  
 

Ayrıca bir ülkenin insancıl diplomasi aracılığıyla insancıl yardım faaliyetlerine 
giriştiğinin duyurulması, o ülkenin dünyanın değişik yerlerindeki yumuşak gücü besleyen bir 
etki yaratmakta ve devletin ulusal çıkarlarının gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktadır. 
Farkındalık yaratma faaliyetleri hem devlet hem de devlet dışı oyuncular nezdinde 
yürütülmekte ve gerçek bir kriz anında insancıl diplomasinin daha etkin olarak 
kullanılabilmesi amacını gütmektedir.   
 

En deneyimli insancıl yardım kuruluşları bile enerjilerinin ve kaynaklarının büyük bir 
kısmını acil durumlarda ihtiyaç duyulacak kaynakların toplanması, yönetilmesi, koordine 
edilmesi ve harekete geçirilmesi faaliyetlerine ayırmak durumundadır. Günümüz uluslararası 
sisteminde ve iletişim çağının gerektirdiği biçimde, uluslararası insancıl krizlerin 
çözümlenmesi son derece hassas ve şeffaf mekanizmaların kullanılmasını gerektirmektedir. 
Ayrıca, buna dünyanın en gelişmiş ülkeleri de dahil olmak üzere, insancıl yardım 
faaliyetlerine ulusal ve uluslararası düzeyde ayrılan kaynak her zaman sınırlıdır ve bunlara 
erişmek için büyük bir rekabet vardır. Hükümetler, sivil toplum, şirketler ya da uluslararası 
örgütler, bu kaynakların insancıl bir kriz anında doğru zamanda ve etkin bir biçimde ihtiyaç 



sahiplerine aktarılmasını düzenlemekle yükümlüdürler. Aynı şekilde, şeffaflık kuralının bir 
gereği olarak, kriz geride bırakıldığında, kriz boyunca girişilmiş olan faaliyetlerin yasal ve 
maddi olarak hesap verilebilirliğini güvence altına almak gereklidir.  
 

Uluslararası bir insancıl kriz anında, farklı ulusal ve uluslararası kuruluşlar her türlü 
insancıl diplomasi aracını kullanarak ellerindeki kaynakları değerlendirmek, harekete 
geçirmek, koordinasyonu sağlamak ve aynı amaç doğrultusunda çalışan diğer devlet ve 
devlet dışı oyuncularla bir sinerji sağlamak durumundadırlar. Bütün bu faaliyetler için sürekli 
ya da periyodik müzakereler yürütülmelidir. İnsancıl müdahalenin başlamasını sağlayan 
müzakereler devamlı kılınmazsa, yardımın amacına ulaşmadan kesilme riski de her zaman 
mevcuttur.  
 

Bu açıdan, insancıl diplomasi faaliyeti yürütecek olan devletin, arabuluculuk 
yöntemlerine hakim olması, ne zaman ve ne oranda baskı uygulayacağını önceden biliyor 
olması, ne ölçüde ve nereye kadar sabretmesi gerektiğini bilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, 
insancıl diplomasi uygulanacak olası bölgelerdeki siyasal ve ekonomik dengelere dair elde 
yeterli bilgi bulunması şarttır. Ayrıca kaynakların etkin kullanımını denetlemek ve şeffaflığı 
sağlamak üzere yeterli uzmanlığa sahip personelin de hazır tutulması gerekmektedir. Kötü 
yönetim ya da yolsuzluk-usulsüzlük suçlamaları, bir devletin yürüttüğü insancıl diplomasi 
çabalarının boşa gitmesi için yeterlidir. Bu açıdan insancıl diplomasi faaliyetine girişen bir 
devletin iletişim araçlarını da doğru kullanması gerekmektedir. Amaç, yürütülmekte olan 
insancıl yardım faaliyetine dair, hem yardım ulaştırılan kesimlerin, hem de üçüncü tarafların 
olumlu bir izlenim edinmelerini sağlamaktır.  
 

Devletlerin insancıl yardım kapasiteleri, krizin yaşandığı ülkeye ve bölgeye göre 
değişkenlik göstermektedir. Ayrıca, insancıl diplomasi faaliyetine girişen ülkenin dış 
ilişkileri, iletişim yeteneği, ekiplerinin uzmanlık düzeyi, yasal mevzuata hakimiyet, lojistik 
imkanlar gibi unsurlar da kaynakların etkin bir biçimde harekete geçirilmesi için önem 
taşımaktadır.  
 

İnsancıl yardım konularına giderek daha fazla devletin önemi veriyor olması, ayrıca 
bu alanda faaliyet gösteren uluslararası (devletlerarası ya da devlet dışı) oyuncuların sayısının 
da artıyor olması, yeni diyalog kanallarının açılmasını ve bu tür faaliyetlerin 
koordinasyonunun sağlanması zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan, 
yardım faaliyetinin kendisinden çok, koordinasyonun sağlanması başlı başına yürütülen 
insancıl diplomasinin başarı ölçülerinden biridir.  
 

Kanada tüm bunları gözönünde tutarak zamanında, esnek ve hakkaniyetli bir insancıl 
yardım politikası geliştirmek amacıyla Good Humanitarian Donorship Initiative (İyi insancıl 
Yardım Girişimi) isimli bir program geliştirmiştir. Bu program kapsamında, özellikle afet 
durumlarında kullanılmak üzere, Central Emergency Respond Fund (Merkezi Acil yardım 
Fonu- CERF) isimli bir fon da oluşturulmuştur. 2000’li yıllarda ise Peace Consolidation 
Fund (Barışın Konsolidasyonu Fonu-PCF) adı altında ayrı bir fon oluşturularak, 
demokratikleşme amacıyla da yardımlar yapılmaya başlanmıştır. Bu yardımlardan yararlanan 
ilk ülkeler Küba ve Haiti olmuştur. (Legault, 2002: 35).  
 

Kanada hükümeti tarafından geliştirilen bir diğer insancıl yardım girişimi de 
GRIFFON isimli bir askeri planlamadır. 1996 yılında geliştirilen bu girişimle doğal afet 
durumlarında ihtiyaç duyan bölgelere askeri yardım ve kurtarma ekiplerinin gönderilmesi 
amaçlanmıştır. Bu operasyon planının ve askeri araçlarla yürütülen insancıl diplomasi 



faaliyetlerinin ilk örneklerinden biri, 1999 depremi sırasında Türkiye’ye gönderilen kurtarma 
ekipleri olmuştur (Mac Rae, 2001:38). Bu dönemde Kanada’nın Savunma Bakanlığı 
görevinde bulunan Art Eggleton, “Kanada ordusunun görevi, insanların acılarını azaltmaktır” 
diyerek, Kanada ordusunun askeri gücünün sadece savaşmak ya da yıkmak için değil, 
onarmak ve yardım etmek için de kullanılacağını vurgulamıştır (Mac Rae, 2001:42).  
 

Kanada hükümeti bunların dışında, BM Dünya Gıda Programı’nın 2008 yılında 
yaptığı çağrıyla uyumlu olarak, 2008-2014 yılları arasında gelişmekte olan ülkelere sağladığı 
gıda yardımını yüzde yüz artırmıştır (WFP, Donor Profiles). Zaten Kanada, OECD ülkeleri 
arasında insancıl yardıma en çok kaynak ayıran ülkelerden biridir, 2014 itibariyle Gayrisafi 
Milli Hasılası’nın % 0,3’ünü bu tür faaliyetlere vakfetmiştir, ki bu da yılda 3 milyon dolar 
civarında bir rakama karşılık gelmektedir. Bu alanda OECD ortalaması yüzde 0.24’tür.  
 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki sosyo-ekonomik sorunların çözümüne öncelik 
veren Kanada, bu ülkelerdeki sağlık sistemlerinin geliştirilmesi, gıda ihtiyacının 
karşılanmasını ve (bilhassa kız çocukları için) temel eğitim için altyapının oluşturulmasını 
amaçlamıştır. Bu kapsamda Kanada dış politikasının amaçlarından biri olarak, “dünyadaki 
sefalet ve az gelişmişliğin ortadan kaldırılması” ilkesi resmen ilan edilmiştir. (Legault, s. 36). 
Bu açıdan Kanada’nın insancıl diplomasisi, gelişmekte olan ülkelerdeki temel ihtiyaçların 
giderilmesi, cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi, temel altyapı hizmetlerinin sağlanması, insan 
haklarına saygılı yönetimlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunulması, özel sektörün 
gelişimine destek olunması ve ekolojik dengenin korunmasına katkıda bulunmak olarak 
tanımlanmıştır. 
 

Kanada Dışişleri Bakanlığı, insancıl diplomasi faaliyetlerini yürütmek için sadece 
resmi kanalları değil, yarı resmi kanalları ve sivil toplumu da devreye sokmaya çaba 
göstermektedir. Bu konuda atılmış en önemli girişimlerden biri, Youth International 
Internship Programme (Uluslararası Genç Stajyerler Programı) adı altında Kanadalı 
üniversite öğrencilerinin deniz aşırı topraklarda insancıl diplomasi faaliyetlerinde 
kullanılmasıdır. Çeşitli yardım kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren bu gençler, bir 
yandan uluslararası bir deneyim kazanırken, bir yandan da Kanada’nın yürüttüğü yardım 
faaliyetlerinde daha “insancıl” ve “sivil” bir yüz kazandırmakta da son derece işlevseldirler.  
 

Bu girişimlerin dışında, Kanada hükümeti, ülkede faaliyet gösteren 150’den fazla sivil 
toplum örgütünü de, yurtdışındaki sivil toplum örgütleriyle ortak faaliyetlerde bulunmaları 
için teşvik etmekte; bu kuruluşlara maddi ve teknik destek sağlamaktadır (Mac Rae, 2001: 
37).  
 

İnsancıl Diplomasi Faaliyetlerinin Doğurduğu Tartışmalar: Savaş ve İç Savaş 
Durumunda Yapılabileceklerin Sınırı 

 
Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte insanlığın barışa daha yakın olduğunu iddia 

eden görüşler dile getirilmiş, ancak kısa zamanda iki kutuplu sistemin çöküşünün o zamana 
kadar bastırılmış olan devletler ve halklar arası gerilimleri su yüzüne çıkardığı da 
gözlemlenmiştir. Son yirmibeş yıllık süre zarfında hem bir çok uluslararası askeri müdahale 
gerçekleştirilmiş, hem devletler arası pek çok çatışma yaşanmış, hem de yıllarca sürüp giden 
iç savaşlar gündemden hiç eksik olmamıştır.  
 

Özellikle Afrika, Ortadoğu ve bir ölçüde Asya kıtasını etkileyen iç savaş ortamları, 
her seferinde büyük insanlık trajedilerine yol açmışlardır. İç savaş ortamında devlet 



otoritesinin ortadan kalkması ya da bu otoritenin bizatihi yurttaşların bir kısmı üzerinde 
dehşet yaratmak için kullanılması insancıl krizler yaratmış ya da doğal afetler nedeniyle 
oluşan insancıl krizlerin giderilmesini zorlaştırmıştır. Sierra Leone, Libya ya da Suriye 
örneklerinde görüldüğü gibi, devlet güçleriyle devlet dışı oyuncuların karşı karşıya geldiği 
çatışma ortamlarına kelimenin klasik anlamıyla iç savaş deme imkanı da kalmamıştır. Bu 
kapsamda daha ziyade "uluslararası iç savaş" tabirinin kullanılması daha doğru olacaktır. 
Devlet dışı oyuncular (isyancı gruplar, terör örgütleri vs) devlet güçleri karşısındaki sayıca ya 
da askeri kuvvet olarak eksikliklerini genellikle uluslararası insancıl hukuku hiçe sayan 
uygulamalarla dengelemeye çalışmaktadırlar. Aynı şekilde, ayakta kalma kaygısı içine düşen 
devletler de zaman zaman bu kuralları bir kenara bırakarak insancıl trajedilerin ortaya 
çıkmasında önemli mesuliyet sahibidir. Ayrıca çatışma ortamlarının insancıl yardım 
faaliyetlerinin yürütülmesini  büyük ölçüde sekteye uğrattığı da bir gerçektir.  
 

Örneğin Güney Sudan'da yardım faaliyeti yürüten personelin sürekli olarak saldırıya 
uğraması dolayısıyla bu ülkede yürütülen faaliyetler bir dönem askıya alınmıştır. İç çatışma 
ve savaş ortamında her gün değişebilen dengeler, insancıl diplomasinin yürütülmesinde 
dikkate alınması gereken bir durumdur. Çatışmalara sahne olan bir alanda çalışmak her 
zaman riskli ve uyanık kalmayı gerektiren hassas bir faaliyettir.  
 

11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından George W. Bush yönetiminin başlattığı 
"uluslararası teröre karşı savaş", Afganistan ve Irak'ta esas olarak devlet ve devlet dışı 
aktörler arasında cereyan eden çatışmaları kapsamıştır. Bu çatışmaların bir tarafı olan 
devletler, terör örgütlerinin propaganda yapmasını, ayrıca aktarılan yardımlara dayanarak güç 
tazelemesini engellemek için, bu örgütlerin denetimi altında bulunan arazilere uluslararası 
yardımın ulaştırılmasına sık sık engel olmuşlardır. Üstelik, kimi insancıl kriz alanlarına 
hakim olan oyuncular "terörist" olarak kabul edildiğinden, bu oyuncularla kurulabilecek her 
türlü ilişki de yasadışı ilan edilmiştir. Bu ortamda, hele ki bir devletin, insancıl yardım 
amacıyla dahi olsa terör örgütlerinin kontrol ettikleri alanlarda faaliyet göstermeleri söz 
konusu dahi olamamaktadır (Kellenberger, 2010: 800).  
 

Çatışma ortamlarında sonuç verebilecek tek insancıl diplomasi çabası, yardım 
ulaştırılması gereken sivillerin yaşadığı bölge hangi gücün denetimi altında ise, o gücü de 
dahil edecek çok taraflı mekanizmaların kurulmasıdır. Bu açıdan, uluslararası insancıl 
hukukta iç savaş ortamında nasıl davranılması gerektiğine dair hükümler vardır, ancak bunlar 
geliştirilmeye muhtaçtır. Mevcut uluslararası hukuk kurallarını güçlendirmek, çağın 
gereklerine uygun olarak güncellemek ve çatışma içindeki tarafların bunlara saygı duymasını 
sağlamak gerekmektedir.  
 

Kanada, 2015 yılı itibariyle çeşitli güvenlik sorunları ve çatışmalar içinde kıvranan 
Haiti, Güney Sudan, Kenya, Irak, Birmanya, Uganda ve Bangladeş gibi ülkelere, ayrıca 
(Suriyelilerin barındığı mülteci kamplarına yardım amacıyla) Ürdün'e yönelik yardım 
programları uygulamaktadır. Tabii konunun bir iç siyaset boyutu olduğunu da akıldan 
çıkarmamak gerekir. İnsancıl yardım ve diplomasi faaliyetleri yürüten Kanada,  yurt dışında, 
örneğin NATO çatısı altında yürüttüğü askeri faaliyetlerin kendi kamuoyu nezdinde kabul 
görmesini insancıl amaçları öne çıkararak sağlamaktadır.  
 

İnsancıl Yardım Ulaştırma Amacıyla Kuvvet Kullanımı  
 
İnsancıl diplomasi, kamu diplomasisinin ve yumuşak gücün bileşenlerinden biri 

olarak tanım gereği kuvvet kullanmayı ve kuvvet kullanma tehdidini içermemektedir. Ancak 



sahada çalışan tüm insancıl yardım personelinin bildiği gibi, devletler kimi durumlarda ya 
barışçıl yöntemlerden sapmak ya da yardım ulaştıramamak gibi bir ikileme sıkışmaktadır. 
Soğuk Savaş döneminde üzerinde titizlikle durulan "içişlerine karışmama" ilkesi, artık 
insancıl meseleler söz konusu olduğunda uluslararası hukuka uygun olarak 
esnetilebilmektedir. Yani insanlık trajedilerini sonra erdirmek için girişilecek askeri 
operasyonların, prensip olarak meşru olduğu artık genel kabul görmektedir. Bu kapsamda 
2000'li yıllarda "Koruma Sorumluluğu" (Responsability to Protect) kavramı geliştirilmiştir. 
Bu kavrama dayanarak, uluslararası camia son 10-15 yıllık süre zarfında pek çok müdahale 
gerçekleştirmiştir. Bu tür müdahalelerin yakın zamandaki örneği 2011 yılında Libya'ya 
yönelik gerçekleştirilen NATO müdahalesidir.  
 

7 Mart 2011 tarihinde BM Güvenlik Konseyi'nin benimsediği 1973 sayılı karar ile, 
BM tüm üyelerini Kaddafi rejiminin yol açtığı insanlık trajedisini sona erdirmek üzere her 
türlü yöntemi kullanarak harekete geçmeye çağırmıştır. Acil ateşkes çağrısı dışında, BM 
Güvenlik Konseyi Kaddafi rejimine ekonomik ambargo uygulamaya başlamış ve ülke 
üzerinde bir uçuşa yasak bölge ilan etmiştir. Fakat bu tedbirler sahada çalışmalarını yürüten 
insancıl yardım personelinin işini daha da karmaşık hale getirmiş, özellikle sağlık alanında 
büyük sorunlara yol açmıştır (Arfaoui, 2014). Bu koşullar altında insancıl diplomasi 
girişimleri Libya'nın ve ona ambargo uygulayan büyük güçlerin siyasi ve askeri karar alma 
mekanizmaları ile sahadaki personel arasındaki eşgüdümü sağlamayı başaramamıştır.  
 

Demek ki insancıl diplomasinin amacı, sadece yardıma muhtaç topluluklara yardım 
personelinin ulaşmasını sağlamak için gerekli müzakerelerin yürütülmesi değildir. Yardım 
ulaştırıldıktan sonra bu yardımın kalıcı hale getirilmesi ve etkin bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak da gereklidir. Libya'ya yönelik BM Güvenlik Konseyi kararına dayandırılan 
"insancıl müdahale", insancıl yardım ulaştırabilmek için kimi zaman insancıl diplomasinin 
sona erdirilip klasik devletlerarası kuvvet kullanımı yöntemine başvurulmasının bir örneğidir. 
Bir NATO üyesi olarak Kanada da bu askeri faaliyete destek vermiş ve insancıl diplomasinin 
kimi çelişkilerinden azade olmadığını açıkça ortaya koymuştur.   
 

Kurumlar ve Devletler Arası Eşgüdüm Sorunu   
 
2004 Hint Okyanusu'nda yaşanan tsunami felaketi ve 2010 Haiti Depremi sonrasında 

yaşananlar, sahada faaliyette bulunan farklı kuruluşlar ve devletler arasında son derece 
önemli ve insancıl yardım faaliyetini sekteye uğratacak kadar çok sayıda eşgüdüm sorunu 
bulunduğunu ortaya koymuştur. Hatta kimi zaman, rekabet içindeki devletlerin birbirlerinin 
insancıl diplomasi faaliyetlerini bilinçli bir şekilde baltaladığı dahi görülmüştür. 
Koordinasyon sorunları insancıl yardımın ulaştırılmasında gecikmelere, gereksiz tekrarlara ve 
bilgi kaybına yol açmış, neticede yardım bekleyen insanlar açısından büyük zararlara neden 
olmuştur.  
 

Hükümetler insancıl diplomasi faaliyetlerinde koordinasyon kurmaya zaman zaman 
isteksiz olabilmektedir. Ayrıca doğal afete uğrayan bir ülkenin yardım çağrısında bulunması 
her zaman kesin değildir ve bu durum gelişmiş ülkeler için de geçerlidir. 2005 yılında 
ABD'yi vuran Katrina Kasırgası ve 2011'deki Japonya depremi sırasında görüldüğü gibi, 
devletler  ulusal egemenlik ya da güvenlik gibi gerekçelerle felaket anlarında kendi içine 
kapanabilmektedir. Ayrıca pek çok hükümet, uluslararası kamuoyu önünde, kendi 
ülkesindeki bir sorunu çözmekten aciz durumda olduğunu itiraf etmek istememektedir (IFRC, 
2011). İnsancıl diplomasi, esas konusu olan yardıma muhtaç sivillerin korunmasının başka 



her türlü siyasal kaygıdan daha önemli olduğunu vurgulayacak şekilde bir bilinçlendirme 
faaliyetlerini de kapsamaktadır.  
 

İnsancıl diplomasi, bir krizin atlatılmasından sonraki inşa ve yaraların sarılması 
kısmıyla da ilgilidir. Ancak kriz-sonrası yeniden inşa deneyimine ya da bu derece uzun 
soluklu yatırım gerektiren maddi imkanlara pek çok devlet sahip değildir ve insancıl yardım 
kuruluşları da kısa sürede sorunlu bölgeden çekilmektedir. Bu açıdan dünyanın en büyük yedi 
ekonomisinden birine sahip olan Kanada'nın avantajlı olduğunu söylemek gerekir.  
 

Diğer taraftan, insancıl yardım faaliyetinin "gereğinden fazla" uzaması, yardım eden 
ve yardımı kabul eden devlet arasında gerinliklere de yol açabilmektedir. İnsancıl diplomasi 
faaliyeti yürüten bir devlet, başarılı olabilmek için, halklar ve devletler arasında kalıcı bir 
güven ilişkisi kurulmasına özel bir önem vermelidir. Bu noktada gene Kanada'nın dünyanın 
pek çok ülkesine nazaran avantajlı konuma olduğu ortadadır.  
 

SONUÇ 
 

İnsancıl diplomasi kavramı, hem teorik hem de pratik düzlemde nispeten yeni, ama 
gelişmekte olan bir tartışma alanına karşılık gelmektedir. Bu kavram özellikle insancıl hukuk, 
insan hakları, insancıl yardım gibi konuların kesişme alanında yer almakta, işin içine 
devletlerin girdiği oranda da klasik siyasi ve diplomatik tartışmalarla birlikte 
yürütülmektedir. İnsancıl diplomasi kavramı henüz içerik, amaç ya da yöntemleri bakımından 
genel geçer bir tanıma kavuşmuş değildir ve uluslararası hukuk boyutunda da önemli 
noksanlar mevcuttur. Devletlerin temel oyuncu olduğu kaotik uluslararası ilişkiler ortamında, 
her türlü kavramın devletlerin çıkarlarına göre farklı farklı yorumlandığı ya da açıklandığı 
bilinen bir gerçektir.  
 

Kanada örneğinin ortaya koyduğu gibi insancıl diplomasinin genel olarak faaliyet 
alanını tespit etmek mümkündür. Buna göre bu tür diplomatik faaliyetlerin amacı, insan 
eliyle yaratılmış ya da doğal afetlerin kurbanlarının korunması ve zararlarının giderilmesine 
yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Bu maksatla yardıma ihtiyaç duyan sivil topluluklara ikna 
yöntemiyle ya da gerektirdiğinde zorla, tek başına ya da çok taraflı yöntemlerle erişilmesi 
gerekmektedir.  
 

Bu yöntemler esas olarak müzakere, iletişim, farkındalık yaratma olarak özetlenebilir. 
Bu faaliyetler, etkin olabilmek için, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde aralıksız olarak 
sürdürülmektedir. İnsancıl diplomasi, çok farklı karar alma mekanizmalarının koordinasyonu 
esasına dayanmaktadır. Ulusal ve uluslararası kaynakların belli bir hedefe aktarılması, 
öncelik alanlarının tespiti gibi uzmanlaşma gerektiren boyutları bulunmaktadır. Tüm bu 
girişimlerde bulunurken akıldan çıkartılmaması gereken olgu ise, insancıl diplomasi 
faaliyetlerinin konusunu felakete uğramış sivillerin oluşturduğudur. Bu faaliyetten yararlanan 
topluluklar tanım gereği kırılgan ve bir afete uğramış insan topluluklarıdır. insancıl diplomasi 
faaliyetlerinin bu sosyo-psikolojik boyutu unutulmamalıdır.  
 

İnsancıl diplomasi faaliyeti hükümet, hükümet dışı oyuncular ve özel sektör kaynak 
ve kapasitelerinin eşgüdümünü de gerektirmektedir. Bu açıdan, insancıl faaliyetlerde 
uzmanlaşmış kurum ve ekiplerin yetiştirilmesi, insancıl diplomasi faaliyetinden istenen 
sonucu elde edebilmek için bir zorunluluktur. İnsancıl diplomasi sadece bir insancıl kriz 
anında yapılan anlık müdahaleyi değil, risk analizi, krizin önlenmesi ve kriz ertesi inşa ve 



imar faaliyetlerini de kapsar. Bu açıdan insancıl diplomasi sürekli ve uzun soluklu bir 
faaliyetlerin bütünüdür.  
 

Koşullara ve tek tek krizlerin özelliklerine bağlı olarak, insancıl diplomasi ya sessiz 
(hatta gizli) yürütülen faaliyetlere dayanmakta ya da tam tersine iletişim olanaklarının sonuna 
kadar kullanıldığı bir iletişim operasyonuna gereksinim duymaktadır. Bu açıdan bir yandan 
klasik diplomasi araçlarına, diğer yandan da iletişim çağının gereklerine uygun olarak kamu 
diplomasisi araçlarına başvurulmaktadır. İnsancıl diplomasi faaliyetleri sadece devletten 
devlete yürütülen faaliyetler değildir hatta bu, işin en ufak kısmıdır. Esas mesele devletten 
devlet dışı oyunculara ve doğrudan bireylere değebilmektir. Bu açıdan insancıl diplomasi 
faaliyeti yeri geldiğinde bir ülkedeki isyancı bir grupla, terörist bir örgütle ya da muhalif bir 
oluşumla da temasta olmayı gerektirir ve bu durum da, çözümlemek için son derece hassas 
dengeleri ustalıkla kullanmayı gerektiren bir diplomatik denkleme işaret etmektedir. 
 

İnsancıl diplomasinin dayandığı hukuk kuralları, uluslararası hukukun klasik 
kaynakları dışında, uluslararası insancıl hukuk, insan hakları hukuku ve afet hukuku 
kaynaklarından edinilmektedir. Ancak yine de bu hukuk kaynakları, günümüzde karşılaşılan 
pek çok sorunu çözmekte yetersizdir ve bu nedenle BM'nin kodifikasyon çalışmalarına olan 
ihtiyaç giderek artmaktadır.  
 

İnsancıl diplomasi faaliyetlerinin ne kadarının "insancıl" amaçlara dayandığı, ne 
kadarının da devletlerin klasik çıkarlarını gerçekleştirmek için gündeme getirildiği tartışmalı 
ve bir o kadar da tespiti zor bir durumdur. Devlet aktörün içinde olduğu herhangi bir 
faaliyetin, o devletin genel dış politikasından tamamen kopuk olması eşyanın tabiatına 
aykırıdır. Ancak insancıl yardım faaliyetlerinden yararlanan insanların edindiği fayda göz 
önünde bulundurularak, bu tür "yüksek politika" tartışmalarından uzak durmak da tercih 
edilebilir. Her durumda, devletlerin temel oyuncu olduğu uluslararası sistemde, arkasında 
devletin siyasal ve ekonomik desteği olan faaliyetlerin herhangi bir bağımsız sivil toplum 
faaliyetinden daha etkili, en azından daha uzun soluklu olduğunu kabul etmek gerekecektir. 
Bir insancıl yardım faaliyetinin yürütülmesi için gerekli olan müzakere yeteneği, kaynakların 
harekete geçirilme gücü, lojistik altyapı ve eşgüdüm olanaklarına devletler çok daha kolay 
sahip olabilmektedir.  
 

Diğer tüm diplomasi türleri gibi, insancıl diplomasi de çok boyutlu ve karmaşıktır; 
ayrıca çok kültürlü bir ortamda hareket etmenin avantajlarına ve zorluklarına tâbidir. İnsancıl 
diplomasinin uygulanması hassas bir hazırlık sürecini gerektirir ve sahadaki sonuçları hiçbir 
zaman kesin olarak öngörülemez. Her kriz durumu kendi şartları içinde 
değerlendirildiğinden, kalıp formüllerle açıklanması da zordur; kullandığı araçların ve 
yöntemlerin sürekli olarak güncellenmesi ve gözden geçirilmesini gereklidir. Esas olarak 
insancıl diplomasinin etkinlik anahtarı, insan unsuruna dayanması ve esnek olmasıdır. 
Zamanın ruhuna en uygun diplomasi türü de zaten budur.  
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