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TAKDİM 

Hizmet Hareketi, Türkiye’de ve dünyada birçok insanın hayatına öyle ya da böyle dokundu ve 

dokunmaya da devam ediyor. Kimi bu hareketi ortaokul yıllarında, kimi lisede, kimi üniversitede, 

kimisi ise hayatının ileriki yıllarında tanıdı. Bir kısmı ise bu hareketin içinde doğdu. Akrabaları, 

mahalle, okul ve iş arkadaşlarına kıyasla birçoğu daha geniş bir iletişim ağına, sosyal ve maddî 

imkanlara, eğitime, rehberliğe, idealizme ve kuşatıcı bir hayat felsefesine muhatap oldular. Kendilerine 

sunulan ve kendilerinin de başkalarına sunduğu bu kolektif sosyal sermaye ve imkanlar vesilesiyle, 

akranlarına kıyasla normal şartlarda ulaşamayacakları maddî, manevî, ahlakî, idarî ve zihnî 

kapasitelere ulaştılar. Kendi imkanlarıyla belki bu alanlardan bir kısmında ilerleme kaydetmeleri 

mümkün iken, Hizmet Hareketi içinde daha kuşatıcı bir hayat felsefesiyle, bazen zevk alarak, bazen 

de fıtraten zorlanarak daha geniş bir dünya görüşüne, gelişime ve imkanlara eriştiler. Belki şu an içinde 

bulundukları farklı dünya ülkelerini ve kültürlerini ölçü aldıklarında bir kısım hususlarda hala çok 

katedilecek yolları olsa da içinden çıkmış oldukları kültürel şartlar göz önüne alındığında katedilen 

mesafenin bir hayli uzun olduğunu fark ettiler. 

Bu minvalde “Hizmet öncesi çocukluk, aile, mahalle, iş, eğitim ve kültürel çevrenizle 

kıyasladığınızda, Hizmet toplumu içinde bulunmanız size maddî, manevî, ahlakî, ilmî, ailevî ve 

toplumsal manada neler kattı? Neden hala Hizmet toplumu içinde bulunmayı tercih ediyor ve 

başkalarını da bulunmaya teşvik ediyorsunuz?” sorularını Hyde Park Hizmet toplumu üyelerine 

yönelttik ve aidiyetlerini motive eden temel unsurları öğrenmek istedik. 
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Hyde Park Hizmet Toplumu 

Hyde Park Hizmet toplumu Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Chicago şehrinin güneyinde 

bulunan ve yaklaşık 30 civarında katılımcısıyla Amerika Hizmet toplumunu minyatür manada temsil 

eden gönüllü bir Hizmet topluluğudur. Bu topluluk, öğretim üyesi, doktora öğrencisi, öğretmen, esnaf, 

ev hanımı, muhacir ve farklı meslek grupları ve yaş aralıklarıyla bay-bayan küçük manada bir temsil 

hüviyetine sahiptir. Hizmet toplumu içinde bulunma süreleri farklılık arz etse de hayatlarını 

şekillendirmede Hizmet felsefesi önemli bir rol oynamış fertlerdir. Amerika’da bulunma süreleri 19 yıl 

ila 1 yıl arasında değişmektedir. 

 

 

Metodoloji 

Mezkûr sorulara aynı mekânda ve üçerli gruplar halinde cevap arayan ve cevaplarını grup 

içinden seçtikleri bir sözcü yoluyla grubun geri kalanıyla paylaşan muhataplarımızın cevaplarını belli 

kavramlar ve açıklamalarla derledik. 

Değişik meslek gruplarına, farklı yaşlara ve birikimlere sahip bu gruptan yaklaşık 20 kişiye 

yöneltilen soruların sonuçlarına göre kişilerin Hizmet toplumu içinde bulunmayı tercih etmelerinin 

birçok sebebi bulunmaktadır. Bu başlıklar ana başlıklar halinde ilerleyen sayfalarda paylaşılmaktadır. 
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Manevî Sebepler 

Mana ve Gaye  

(Meaning and Purpose) 

Hizmet toplumu dayandığı dini yorum, felsefe ve pratiklerle, hususiyle Türkiye’de yaşayan 

birçok kişi için, dini, ahlaki, kültürel, modern ve global unsurları ıskalamamaya gayret eden zengin bir 

mana ve gaye inşa etme zemini sağlamıştır. Bu zeminde birçok kişi hayatlarını kuşatıcı bir mana, 

maneviyat ve gaye etrafında örgüleme fırsatı bulmuştur. 

 

Ortak Kimlik  

(Collective Identity) 

Hizmet toplumunun bireyleri ortak bir kurucu felsefe, gaye-i hayal ve ahlakî değerler etrafında 

bir araya gelmeye, birbirine destek olmaya, iş üretmeye ve inandıkları değerler istikametinde içinde 

yaşadıkları dünyaya katkıda bulunmaya gayret etmektedirler.  

 

Manevî Korunma Kalkanı ve Bağışıklık Sistemi  

(Spiritual Immunity)  

Hizmet toplumu; 

▪ ortak değerleri, felsefeyi ve gayeyi hatırlatan, arkadaşlık ve ünsiyet inşa etmeyi hedefleyen 

sohbetlerle (fellowship, gathering) 

▪ düzenli hedef, tecrübe ve bilgi alışverişi ile daha kuşatıcı bakış açısı ve karar mekanizmaları 

oluşturmayı hedefleyen istişarelerle (wisdom, advice, and consultation)  

▪ dağılan dikkatleri toplamayı, azalan enerjiyi  artırmayı, toplum şuurunu inşa etmeyi, temel 

değerlerde, felsefede ve gayelerde daha derin bir anlayışa ermeyi hedefleyen kamplarla 

(spiritual retreat)  

sürekli manevî beslenme imkanları ve toplumsal destek sağlamaktadır. Bu bireyler için manevî 

bir korunma kalkanı ve bağışıklık sistemi oluşturmaktadır.  
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Toplumsal Sorumluluk Bilinci  

(Social Responsibility) 

Birçok insanı başlangıç itibariyle Hizmet toplumunda bulunmaya sevk eden husus, gördükleri 

birçok Hizmet ferdinde mevcut, yaş, cinsiyet, rütbe ve maddî imkân farkı gözetmeyen 

görev/sorumluluk alma, fedakârlık yapma ve ellerinden geldiğince yapılacak işlere yardımcı olma 

bilinci olmuştur. 

 

Güven Ortamı 

(Safe Environment) 

Bunların yanında insanlara güven veren samimi bir ortamın tesis edilmiş olması birçok 

kabiliyetin inkişafına zemin hazırlamıştır. Temel maddî ihtiyaçların karşılanması, nezih yaşama 

ortamları, temizlik, düzen, sorumluluk paylaşımı, toplumsal itimat ve teşvik, sürekli yeni hedeflerle 

meşguliyet, farklı fıtrat ve tecrübelerle hemdem olma kişilere hem serpilecekleri güvenli bir ortam hem 

kendilerini zorlayacakları yeni hedefler hem de motivasyon sağlamıştır. 

 

Ümit Aşılama  

(Theology of Hope)  

Yenilgilerin, toplumsal çöküşün, ideolojik kavgaların, idari baskıların ve kimlik bunalımlarının 

oluşturduğu bir yeis ortamında Hizmet Hareketi fertlere sürekli ümit aşılamış, bir ümit teolojisi 

sunmuş ve, geçici bir süre ümitsizlik pompalayan bu ortamlardan kişileri izole ederek, içlerindeki 

potansiyellerin neşv ü nema bulmasına imkan sağlamıştır.  

 

Potansiyellerin Ortaya Çıkması 

Kuvvenin Fiile Dönüşmesi 

(Unlocking the Potential) 

Hizmet Hareketi örgün (sohbetler, aksiyon grupları, toplumsal sorumluluklar, kamplar, 

seminerler...) ve yaygın eğitim birimleri ve organizasyonları ile kişilerin bilgi ve tecrübe seviyesini hızlı 

bir şekilde artırmıştır. Ayrıca kişisel gelişim gayeleri, toplumsal idealler ve vizyon ile fertleri içinde 

yaşadıkları olumsuzluklardan çekip çıkarmış ve enerjilerini daha müspet hususlara ve toplumsal 

gelişime kanalize etmelerine yardımcı olmuştur. 
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Ailevî İmkânlar, Ufuk, Alışkanlıklar ve Sınırların Ötesine Geçme  

(Differentiation of Self, Enhancing a Form of Self) 

Aile ortamının sağladığı müspet/menfi imkân, bakış açısı, duygusal problemler, iç çatışmalar, 

hayat felsefesi, toplumsal statü ve eğitim seviyesi o ortamda neşet eden bireyler için de belirleyici 

unsurlardır. Dışarıdan toplumsal, duygusal, fikrî ve manevî bir destek ve alternatif sağlanmadığı 

sürece fertler aile ortamlarının sınırları ve standartları içinde kalma eğilimindedirler. Hizmet toplumu 

birçok fert için böyle bir destek ve alternatif sunmuş, sağlıklı sosyal ortamlar ve rol modellerle kişilere 

sınırlarının ötesine gidebilme imkânı sağlamıştır. Bu ortam ve imkanlarla gelişen fertler hayat tarzı, 

duygusal olgunluk, ahlak, maneviyat, karakter, toplumsal konum gibi birçok alanda aile 

standartlarının çok ötesine geçebilmiştir.  

 

Birlik ve Teklik Paradoksu / Global Tecrübe  

(Broad Perspective) 

Yüz yetmiş ülkede bulunan Hizmet insanları ortak bir kaynaktan beslenme, ortak bir dil 

kullanma, ortak tecrübeler yaşama ve birbirleriyle çok farklı hususlarda iltisak noktaları geliştirme gibi 

birleştirici hususiyetlere sahiptirler ve bu yönüyle bir birlik tesis ederler. Buna mukabil her biri farklı 

kültür, dil ve tecrübe kombinasyonlarına maruz kalmak suretiyle kendilerine has bir otantikliği de 

Hizmet kimliklerinde barındırırlar. Bu birlik ve teklik paradoksu karşımıza hem birbiriyle çok 

açılardan kenetli hem de birbirine kıyasla çok eşsiz tecrübeler taşıyan fertlerden müteşekkil bir ilişkiler 

yumağı ve global bir fenomen çıkarmaktadır. Hizmet fertleri bu global fenomen ve tecrübeler 

yumağının aktif birer katılımcısı ve oluşturucusu konumundadırlar. Bu birlik ve tekliğin sağladığı bilgi 

ve tecrübeye hızlı erişim, bünye içinde hızlı dolaşım, şahsî tecrübelerden rahat istifade etme kişiler için 

eşsiz bir gelişme, adaptasyon, işlevsellik ve kaynak ortamı sağlamaktadır.  

 

Toplumsal Sebepler 

Gelişim Ruhu ve Nüvesi  

(Effective Social Change, Coalition, and Change Agents) 

Ferdî başarılarının yanında, aralarında tesis ettikleri güven, iletişim, ortak dil, standartlar ve 

çalışma ahlakıyla Hizmet fertlerinin başlattığı ve desteklediği projeler daha hızlı mesafe katetmiş ve 

başarıya ulaşmıştır. İçinde neşet ettikleri ilk topluma kıyasla, aralarında oluşturdukları yüksek 

standartlar ve iş ahlakı zamanla çalıştıkları kişilere de sirayet etmiş ve toplumsal gelişim ve değişime 

zemin hazırlamıştır.  Bu gelişim ve dönüşüm sosyal yozlaşma, ahlaksızlık, baskı ve korkudan beslenen 

yapılar tarafından dirençle karşılanmıştır. İçinde neşet ettikleri ortamın değer ve standartları ile 

Hizmet toplumunda ideal olarak öğrendikleri değer ve standartlar arasındaki uyuşmazlıklar bazen 
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Hizmet mensuplarını ikili bir hayat tarzına ve tam dengeyi bulamamaya sevk ettiyse de, genel manada, 

müspet bir iç motivasyon, teyakkuz ve kontrol mekanizması işlevi görmüştür.  

 

Çatışmadan Koalisyona  

(Bridge Building, All-Embracing Social Vision) 

Ayrıca, Hizmet toplumunun sunduğu diyalog ve hoşgörü ortamı ve hedefi, hususiyle bölünmüş 

gruplar arasında köprü oluşturmuş ve bir tarafı yüceltip diğer tarafı şeytanlaştırmak zorunda bırakılan 

insanlara daha kuşatıcı ve zengin bir toplum ideali ve tasavvuru sunmuştur. Böylelikle, farklı 

birikimlere ve geçmişlere sahip bireyler farklılıklarını düşmanlık vesilesi değil bir zenginlik telakki 

ederek birbirlerinden istifade ile toplumlarını geliştirme hedefine kilitlenmişlerdir.  

 

Maddî Sebepler 

Maddî ve Meslekî Terakki  

(Upward Social Mobility) 

Hizmet toplumu bireylerin istidatlarını geliştiren ve sürekli gelişime açık bir ortam 

oluşturmakta ve kişilerin aktif oldukları alanlarda ilerlemeleri için teşvikte bulunmaktadır. 

Oluşturduğu eğitim, sosyal destek ve iş imkanları ile kişileri, kendi imkân ve şartlarının elverdiğinin 

ötesinde, meslek ve kariyer sahibi yapmakta ve toplumsal bir statü kazanmalarına yardımcı 

olmaktadır. Bu nevi yukarı doğru bir toplumsal hareketlilik genel manada toplumun kalitesini 

artırmaktadır. 

 

İletişim Ağı  

(Social Network)  

Ayrıca Hizmet bireyleri arasındaki güven ve referansa dayalı iletişim sayesinde, dünyanın 

çeşitli yerlerinde bulunan kişiler arasında bilgi, tecrübe ve sosyal sermaye aktarımı kısa sürede 

sağlanmaktadır. Bir nevi açık kaynak işlevi gören bu iletişim ağı, kişilere kendi kültürel ve coğrafî 

kısıtlamalarını aşan global bir ufuk ve imkanlar sunmaktadır.  
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Ailevî Sebepler 

Anlaşma ve Ortak Gaye Zemini  

(Common Ground) 

Hizmet toplumunda yetişen, ortak vizyon, değerler, dil, hayat standartları, fedakarlıklar ve 

beklentiler etrafında şekillenen fertlerin oluşturduğu aileler, kendi ailevi geleneklerinden getirdikleri 

problemler mahfuz, çatışma sebeplerini en aza indirme imkânı bulmuşlardır. Ayrıca iç çatışmalar ile 

harcanacak enerjiyi hayır işlerine kanalize ederek karşılıklı hürmet ve yardımlaşma içinde 

bulundukları topluma faydalı bir yapı taşına dönüşmüşlerdir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chicago Research Institute for Social Development (CRISD) 

toplumsal gelişim konularında farklı disiplinlerden faydalanan 

araştırmalar ve analizler yaparak topluluklara ve kurumlara

yerinde stratejiler ve politika tavsiyeleri sunan bağımsız bir

araştırma enstitüsüdür.


