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Bu bölümde gönüllü faaliyetlerde toplumu tanıma ve toplulukla birlikte çalışma konusu ele alınmaktadır. 

Birinci kısımda toplumu tanıma, ikinci kısımda ise toplulukla birlikte çalışma konusu için genel bir 

çerçeve çizilmektedir. Nitekim gönüllü faaliyetler, ilgili toplum tanınmaksızın ve bu toplumun 

üyeleriyle iş birliği sağlanmaksızın sağlıklı bir şekilde yürütülemez. Fakat gerek toplumu tanıma 

gerekse toplulukla birlikte çalışma ve iş birliği konusunda geniş bir literatür bulunur. Bu literatürün 

gönüllülük esas alınarak oluşmamış olması, literatürde öne çıkan temel yaklaşımlar ile bu yaklaşımları 

destekleyen varsayımlar açısından bir sorun içerir. Özellikle “insan nedir?” ve “toplum nedir?” 

sorularına yönelik varsayımların gönüllülüğü destekleyip desteklemediği önemli bir meseledir. Bu 

nedenle, bu bölümün amacı ilgili literatürü gönüllülük perspektifinden dikkate alarak gönüllü 

faaliyetlerin gerek ve yeter koşuluna işaret etmektir. Buna göre toplumu tanıma gerek koşulu, birlikte 

çalışma ve iş birliği ise yeter koşulu ifade eder. Diğer bir deyişle, gönüllü aktörlerin ilgili toplumu 

tanıması ve bu toplumun üyeleriyle birlikte çalışması, faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için 

esastır. Bu çerçevede birinci kısımda toplumu tanımada temel yaklaşımlar, bu yaklaşımları destekleyen 

varsayımlar ve toplumu tanıma süreci ele alınmaktadır. Böylece toplumu tanıma dört aşamalı bir süreç 

olarak ifade edilerek bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak araştırma yöntem ve 

teknikleri kısaca ifade edilmektedir. İkinci kısımda ise toplulukla birlikte çalışma ve iş birliği konusu 

sorunlar, ilkeler ve süreç şeklinde ele alınmaktadır.

GÖNÜLLÜLÜK VE GÖNÜLLÜLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK
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Giriş

Bu bölümde gönüllü aktörlerin (kişiler ve kuruluşlar) “toplumu tanıma” ve “toplumla 
birlikte çalışma” konusunda dikkate almaları gereken ilkeler, yöntemler ve teknikler 
üzerinde durulacaktır. Gönüllü faaliyetler; planlama, uygulama ve değerlendirme şeklinde 
üç temel aşamada yürütülür. Bu aşamalar, açıkça ifade edilsin veya edilmesin, faaliyetin 
içinde yürütüldüğü topluluğa özgü olarak şekillenir. Dolayısıyla gönüllü aktörler, “toplumu/
topluluğu tanıma” hususunda bir hazırlık yapmadıkları takdirde ilgili faaliyeti sağlıklı bir 
şekilde yürütemez. 

Örneğin bağımlılıkla mücadeleyi hedefleyen bir faaliyetin bağımlılık olgusuna ve muhatap 
aldığı bağımlı bireylerin özelliklerine yabancı kalarak sağlıklı bir şekilde yürütülmesi pek 
mümkün değildir. Gönüllü kişilerin saha deneyimlerinin ve gönüllü kuruluşların kurumsal 
hafızasının faaliyetlerin planlanmasına ve uygulanmasına katkı sağlayacağı açıktır. Fakat her 
durum ve topluluğun kendine özgü nitelikleri nedeniyle gönüllü aktörlerin geçmiş deneyimleri 
toplumu tanıma ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Üstelik muhatap topluluğu tanımak faaliyetin 
ancak gerek koşulunu karşılar; yeter koşul ise toplulukla birlikte çalışmaktır. Bağımlılık 
örneğimizi düşündüğümüzde, gönüllü aktörler ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın bağımlı 
bireylerin ilgili faaliyete ikna ve destek olması gerektiği açıktır. 

Kısacası gönüllülükte çift yönlü bir dinamizm esastır: Gönüllü aktörlerin “toplumu 
tanıma” konusundaki çabaları icra edilecek faaliyetleri daha etkili hâle getirirken topluluğun 
“birlikte çalışma” pratikleri bu faaliyetlerin topluluk açısından kalıcı bir çözüm üretmesini 
sağlayacak potansiyele sahiptir. Bu çerçevede, okuyacağınız bölümü oluşturan iki kısımda 
sırasıyla “toplumu tanımada yöntem ve teknikler” ile “birlikte çalışma ilkeleri ve iş birliği 
süreci” konuları ele alınacaktır.

Toplumu Tanımada Yöntem ve Teknikler

Gönüllülük faaliyetleri içinde toplumu tanıma süreci ile pratik bir amaç güdülür: 
toplumun sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve çözüme ulaştırmak. Bu amaca uygun 
olarak gerekli yöntem ve tekniklerin etkili bir şekilde kullanılması beklenir. Bununla 
birlikte Türkçe literatürde toplumu tanıma konusunda gönüllü aktörlere sahada rehberlik 
edebilecek özgün bir materyal bulmak zordur. Bu konuda çoğunlukla sosyal bilimler 
literatüründeki görece uzmanlık gerektiren ve akademik tartışma yürüten materyallere 
başvurulmaktadır.
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Gönüllü kuruluşların uzman desteğiyle ilgili literatürden yararlanması olumlu olmakla 
birlikte bu birikimin gönüllülüğe özgü saha deneyimine eklemlenmesi veya uyarlanması 
gerekir. Günümüzde toplumu tanıma konusunu ciddiye alan STK’lar faaliyet planlama, 
uygulama ve değerlendirme süreçlerinde genellikle uzman desteği almaktadır. Esasında bu her 
STK için gerekli bir süreçtir. Bununla birlikte gönüllülüğün amaçlarına uyarlanmadığı sürece 
ilgili birikimin yeterince etkili iş görmesi beklenemez. Ayrıca toplumu tanıma konusunda 
işlevselleştirilebilecek yöntem ve tekniklerin bütünüyle nötr olmadığı, sosyal bilimlerin iki 
yüzyıllık tarihi içinde gündeme gelen farklı varsayım ve yaklaşımları içlerinde barındırdıkları 
da ayrıca vurgulanmalıdır. 

Kısacası toplumu tanıma konusundaki mevcut birikimin gönüllülük perspektifinden 
yeniden ele alınması ve uyarlanması gerekir. Bunun için uzman görüşü ile gönüllü deneyim 
arasında bir yöndeşlik kurulması ve orta vadede bu iş birliği sayesinde özgül bir birikimin 
geliştirilmesi beklenmektedir. Toplumu tanıma ile ilgili yöntem ve teknikler gönüllülük 
perspektifinden genel olarak ele alınacaktır; fakat bunun öncesinde konuya dair varsayımlara 
ve yaklaşımlara değinilecektir.

Toplumu Tanımada Gönüllülük Perspektifi: Yaklaşımlar ve 
Varsayımlar

Gönüllü faaliyetler toplum açısından çift yönlü bir işleve sahiptir. Birincisi kısa vadeli 
olup tespit edilen sorunların ve ihtiyaçların tespiti ve çözümüyle, ikincisi ise uzun vadeli 
olup topluluk kapasitesinin güçlendirilmesiyle ilgilidir. İkinci işlev kalıcı ve sürdürülebilir 
bir toplumsal değişim için gerekli görünmektedir. Bu iki işlevin yerine getirilebilmesi için ise 
toplumu tanıma konusunda belirli bir kurumsal politika işletilmelidir. Özellikle farklı makro 
ve mikro kültürler dikkate alındığında toplumu tanıma sürecinin her özel durumda yeniden 
geliştirilmesi, farklı toplulukların aynı şablona göre değerlendirilmemesi gerektiği daha iyi 
fark edilebilir (Dekker & Halman, 2003).

Toplumu Tanımada Amaç ve Hedefler
Gönüllülükte toplumu tanıma pratik bir amaca yöneliktir. Bu amaç temelde topluluğun sorun ve ihtiyaçla-
rıyla ilgilidir. Bu amaç doğrultusunda iki temel hedef ise sorunların ve ihtiyaçların tespiti ve çözümüdür. 
Bu amaç ve hedeflere uygun olarak toplumu tanıma konusunda gerekli yöntem ve tekniklerin etkili bir 
şekilde kullanılması beklenir.
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Zihnimizin çalışma kuralları gereği yeni bir konuyu (olay, olgu, nesne veya kişi) öncelikle 
hazır kavramsal şemalarımız aracılığıyla tanımlamayı deneriz. Bu ilk tanımlama, aslında 
tanımanın ön koşulu sayılabilir. Fakat tanımlama verisi konu hakkındaki nihai bilgi olarak 
sabitlendiğinde tanımanın önünde bir engele dönüşebilir. Benzeşime dayalı düşünmenin 
sağladığı zihin konforu da eklenince zihnin bu olağan çalışma düzeninin yarattığı sorunlar 
daha iyi fark edilebilir. Fakat zihnimiz bu olağan çalışma düzenini aşabilecek kapasiteye de 
sahiptir. Topluluğu tanıma konusunda da zihin aynı çalışma düzenini sürdürür. Dolayısıyla 
zihnin doğal ve işlevsel işleyiş biçiminin toplumu tanımaya engel olmaması için her 
topluluğun biricik özelliklere sahip olabileceği varsayımı zihinde canlı tutulmalıdır. 

Gönüllülükte teorik veya deneyime dayalı hazır kalıplarla yetinmek topluluğun gerçek 
sorunlarının ve ihtiyaçlarının görülmesini engelleyebilir. Sosyal bilimlerin analoji ve 
genelleme yoluyla bilgi üretilen bir alan olması gönüllülük için de önemli bir rehber 
işlevi görmesini sağlayabilir. Fakat gönüllülükte A topluluğu ile B topluluğu arasındaki 
benzerlikten hareketle sorun ve çözümlerin aynı olacağı yaklaşımı her zaman iyi sonuçlar 
vermeyebilir. “Tanımlama” aşamasının topluluğu tanımak için bir ön çerçeve sunma işlevi 
ihmal edilmemelidir, fakat bu gönüllülük için yeterli değildir. Aksi durumda topluluk bir nesne 
olarak kavranır ki böylesi bir durumun gönüllülüğün tanımına aykırı olduğu açıktır (bkz. 
“Gönüllülüğü Tanımlamak” bölümü). Gönüllülük açısından olumsuz durum ise faaliyet ile 
topluluk arasında uygunluğun sağlanamaması, süreç içinde iletişim kopukluğunun yaşanması 
ve iş birliğinin gerçekleştirilememesidir (bkz. “Gönüllü Projeler” ve “Sosyal Etki” bölümleri).

Şu hâlde gönüllülükte toplumu tanıma, her bir topluluk için gönüllü aktörlerin zihninde 
bu topluluğa özgü yeni bir şema oluşmasını amaçlamalıdır. Oysa toplumu tanıma konusunda 
gönüllü aktörlerin başvurmak durumunda olduğu literatürün bu amaca uygun bir tarihsel 
ve teorik içeriğe sahip olduğu kolaylıkla söylenemez. Örneğin sosyoloji tarihinde “toplumu 
açıklamak” ile “toplumu anlamak” arasında bir karşıtlık bulunur. Pozitivist yaklaşımlar toplumun 
pasif bir araştırma nesnesi olarak incelenip açıklanabileceğini, elde edilen verilere dayanılarak 

Toplumu Tanımanın Temel İşlevleri
Gönüllü faaliyetler toplum açısından çift yönlü bir işleve sahiptir. Birincisi kısa vadeli olup tespit edilen 
sorun ve ihtiyaçların tespiti ve çözümüyle, ikincisi ise uzun vadeli olup topluluk kapasitesinin güçlendiril-
mesiyle ilgilidir. İkinci işlev kalıcı ve sürdürülebilir bir toplumsal değişim için gerekli görünmektedir. Bu iki 
işlevin yerine getirilebilmesi için ise toplumu tanıma konusunda belirli bir kurumsal politika işletilmelidir.
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toplum hakkında öngörülerde bulunulabileceğini varsayar (Benton & Craib, 2008). Hatta 
pozitivist sosyolojinin bir tür toplum mühendisliği öngördüğü ve aslında tam olarak böylesi bir 
amaçla geliştiği yönünde eleştiriler bulunmaktadır. Rakip yaklaşımlar ise her toplumun kendine 
özgü bir anlam dünyası merkezinde yapılanmış olduğunu varsayar ve “tanımlama/açıklama” 
yerine “tanıma/anlama” vurgusu yapar (Özlem, 1999). Literatürde bu iki uç yaklaşım natüralist-
yorumsamacı ayrımı üzerinden de ifade edilmektedir (Poloma, 1993).

Sözünü ettiğimiz iki ana yaklaşım doğal olarak farklı türden araştırma yöntem ve 
teknikleriyle akrabadır. Ayrışmanın bizi ilgilendiren yönü de burasıdır, çünkü gönüllülükte 
toplumu tanıma amacıyla bu yöntem ve tekniklere başvuru kaçınılmazdır. Fakat biz bu 
yaklaşımlar ile yöntem ve teknikler arasındaki akrabalığın belirli bir bağlamsal temele sahip 
olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Gerçekten de pozitivist ve yorumsamacı yaklaşımların izi 
sürüldüğünde, ikisinin de ortaya çıkış sürecinin 17 ile 19. yüzyıl arasında Batı Avrupa’daki 
iki farklı sekülerleşme öyküsüyle iç içe geçtiği görülür. Demek ki toplumu tanımaya rehberlik 
etmesi beklenen birikimin kendisi de belirli toplumsal bağlamlarla ilişkili olarak gelişmiştir. 
Şu hâlde her topluluğun söz konusu bağlama ilişkin özel bir şema aracılığıyla ele alınmasını 
talep etmek meşru olacaktır. Bu ilişkiyi dikkate alan bazı özgül varsayımların rehberliğiyle 
sosyal bilimlerin kullandığı yöntem ve tekniklerin gönüllülük alanına da uyarlanabileceği 
düşünülebilir. Fakat öncesinde sosyal bilimler literatüründeki daha temel bir meselenin 
üzerinde durmak ve “toplum” ile “topluluk” arasında bir ayrım gözetmek gerekmektedir. 

Toplum tartışmalı ve soyut bir kavramdır; topluluk ise belirli değerleri, durumları veya 
özellikleri paylaşan bireylerin somut birlikteliğini ifade eder. Gönüllülüğün topluma değil 
topluluğa yönelik olduğu açıktır. Şu hâlde bir bireyin, grubun veya topluluğun toplum 
kavramı altında tanımlanması/açıklanması yalnızca bir başlangıç hipotezi olarak anlamlıdır. 
Bireyler ortak bir fiziksel mekânda bulunsun veya bulunmasın, ortaklaşa sahip oldukları 
özellikler itibarıyla öncelikle bir topluluğun üyesi sayılabilirler. Bedensel koşullar (ör. 
engelliler), gelişim özellikleri (ör. çocuklar), yaş (ör. yaşlılar), sağlık (ör. bağımlılar), 
değerler (ör. dinî topluluklar), kültür (ör. etnik topluluklar), hukuki statü (ör. mülteciler) 
gibi değişkenler temelinde belirli topluluk türleri ayırt edilebilir (bk. “Gönüllülük Alanları” 
Bölümü). Yine bir örnek olarak ele almak gerekirse, belirli bir mülteci topluluğunu muhatap 
alan bir faaliyette gönüllü aktörlerin zihninde zorunlu olarak hazır bir mülteci kavramı 
bulunur, fakat bu kavram ilgili topluluğa özgü ihtiyaçlar, deneyimler, özellikler, beceriler 
temelinde yeniden işlenerek bu topluluğa özgü yeni bir şema oluşturulması gerekir. Böylece 
bilimsel veriler ile deneyim verileri arasında bir karşıtlık kurmak yerine, bu iki değerli veri 
kaynağı bütünleştirilmiş olacaktır.
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Kısacası yaklaşımlar konusunda, örneğin, canlı olmayan değişkenlerin bile hesaba 
katılabileceği bir duyarlılık geliştirebilir. Zira gönüllülük yalnızca gönüllü aktörlere bağlı 
tek değişkenli bir deneyim alanı değildir. Gönüllülükte insanlar ile insan dışı değişkenlerin 
sürece aktif katılımı söz konusudur. İnsanlar açısından bakıldığında hem gönüllülerin 
hem de gönüllülük faaliyetinin yapıldığı topluluğun süreç içinde aktif olduğunu görürüz: 
ihtiyaçlar, kaynaklar, faaliyetler, beceriler gibi pek çok değişken burada devreye girer. Diğer 
taraftan ise faaliyetin veya faaliyet sürecinde kullanılan araçların gönüllülerden ve faaliyetin 
muhataplarından bağımsız bir doğası olduğu ve süreci etkileyeceği dikkate alınmalıdır. 
Örneğin bir yardım faaliyeti, doğası gereği yardım eden ile yardım edilen arasında ayrım 
öngördüğünden, bünyesinde bir hiyerarşi (himmet ve minnet ilişkisi) taşır.

Fotoğraf 1. Gönül sahibi varlık1.

Yaklaşımlar konusunda gönüllülük perspektifine uygun bir düzeltme yapılmasının 
gerekliliği başka bir açıdan ifade edildiğinde daha iyi anlaşılabilir. Çünkü ister pozitivist isterse 
yorumsamacı olsun yaklaşımların her biri doğal olarak insana ilişkin bazı temel varsayımlar 
içerir. Bu varsayım kümeleri de iki uç arasında salınır. Bir uçta doğa bilimleri modelinde 
çalışan ve insanı fizyolojik bir nesne konumuna indirgeyen varsayımlar kümesi bulunur. Bu 
varsayımın “gönül sahibi bir varlık olarak insan” kavramını göz ardı edeceği açıktır. Diğer uçta 
ise buna tepki olarak her bireyin biricikliğine aşırı vurgu yapan varsayım bulunur. Bu varsayımın 
ise insana dair her türlü fizyolojik kabulü reddetmesi sebebiyle aynı şekilde sonuçlanacağı 
açıktır. Açıktır ki gönüllülük ne bu varsayımlarla ne de akraba yaklaşımlarla uyuşur. Gönüllü 
kuruluşların sahip olması gereken varsayımlar kümesinin bazı maddeleri şöyle ifade edilebilir:

1 Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=gYlV0AnUcJE (Le Gouffre)
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•  İnsan gönül sahibi bir varlıktır; dışsal bir engel bulunmadığı sürece zamanını ve 
emeğini insanlar, canlılar ve doğa için ayırır.

•  Her birey öncelikle ait olduğu topluluk için, sonra diğerleri için en iyi durumu ister.

•  Dünya mükemmel olamaz, en iyisi için birlikte çalışmak gerekir.

•  Güçlü bir topluluk, güçlü topluluk ilişkileriyle inşa edilir.

•  İnsanlar mümkün gördükleri şey için çalışırlar.

Bahsedilen varsayımlar kümesinin gerçekçi olmadığı söylenebilir. Fakat böylesi 
varsayımlar benimsenmediğinde, hâlihazırda gönüllü faaliyet yürüten insanların varlığını 
açıklamak için elimizde yalnızca iki ihtimal kalır. İlk ihtimale göre gönüllü bireyler ve 
kuruluşlar çeşitli çıkarlarla veya beklentilerle gönüllü faaliyetler icra etmektedir. Oysa bu 
ihtimal her şeyden önce gönüllülüğün tanımına aykırıdır. İkinci ihtimale göre ise insanlar 
gönüllüler ve gönüllü olmayanlar şeklinde iki türde yaratılmıştır. Bu ihtimal ise daha 
öncesinde eleştirdiklerimize benzer şekilde felsefi bir varsayımdır; yani hem bilimsel 
gerekçeden yoksundur hem de yıkıcı sonuçlara gebedir. Oysa gönüllülük ile ilgili örneklenen 
varsayımlar, ilk maddede açıkça görülebileceği gibi, insana geniş bir vizyon kazandırır. 
Nitekim insanların dışsal engellerle karşılaşmadığı sürece gönüllü olacağını varsaydığımızda, 
tüm kazanımlarımıza ek olarak bir de bu engellerle ilgili bir hassasiyet geliştiririz. Böylece 
gönüllülük olanaklarının etkinleşmesini engelleyen dışsal etkenlerin giderilmesi ile yaygın ve 
sürdürülebilir gönüllülüğün tesis edileceği düşüncesi temelinde geniş bir ufka sahip oluruz.

Fotoğraf 2. Gönüllülüğü etkinleştirmek2.

2 Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=qLGNj-xrgvY (Mr. Indifferent)
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Sonuç olarak toplumu tanıma konusunda aşağıda ele alacağımız yöntem ve teknikler görece 
uzmanlık gerektiren beceriler olmakla birlikte, gönüllü kurum ve kuruluşların kapsamlı bir politika 
geliştirmek suretiyle bu becerileri kurumsal kapasitelerinin bir parçası kılması mümkündür.

Toplumu Tanıma Süreci: Yöntem ve Teknikler

Toplumu tanıma, dört aşamalı bir süreç içinde yürütülebilir.

• Sorunun (veya ihtiyaçların) analiz edilmesi,

• Elde edilecek verilerin tasnif edilebilmesi için tematik bir modelin belirlenmesi,

• Araştırma yöntem ve tekniklerine dayanarak veri toplanması,

• Proje geliştirilmesi.

Birinci Aşama: Sorun (İhtiyaç) Analizi

Gönüllülükten doğrudan doğruya belirli bir topluluğun sorunlarını topluca çözecek 
uzun vadeli yapısal veya orta vadeli kurumsal bir katkı beklemek yanlıştır. Gönüllülük 
nihai kertede topluluk kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlasa da, bu duruma ya belirli 
sorunların ve ihtiyaçların çözümüne yönelik tekil faaliyetler aracılığıyla erişilebilir ya da 
yapısal veya kurumsal çözümlere paydaş olarak destek verebilir. Dolayısıyla sorun (ihtiyaç) 
analizi özel durumlar için düşünülmeli, fakat ilgili veriler genel bağlam dikkate alınarak 
değerlendirilmelidir. Aksi hâlde gönüllü faaliyetler “bataklık kurutmak yerine sinek 
kovalamak” benzetmesindeki duruma düşebilir.

Sorun analizinin unsurları şöyle ifade edilebilir:

•  Mahiyet: Topluluk tarafından sorun olarak deneyimlenen durumun tanımına karşılık 
gelir. Şu hâlde bu tanımın gönüllü aktörler tarafından açık ve seçik bir biçimde ifade 
edilmesinde topluluk üyelerinin deneyimleri dikkate alınmak durumundadır. Bir şeyin 
anlaşılması nedenlerine dair bilgiyle mümkün olacağından sorunun nedensel analizi 
mahiyetinin bir parçasıdır. 

•  Kapsam: Sorunun doğrudan veya dolaylı etkileri açısından topluluk üyeleri arasında 
ne kadar yaygın olduğu ile ilgilidir. Bu unsurun aynı zamanda topluluk bünyesindeki 
eşitsizlikleri ifşa edebileceği açıktır. Bir sorun çevresel, yapısal ve kurumsal nitelikte 
ise genellikle geniş kapsamlıdır. Dolayısıyla topluluğu tanıma sürecinde elde edilen 
verilerin belirli ölçekler düzeyinde tasnif edilmesi gerekir.

•  Sıklık: Belirlenen sorunun akut mu yoksa kronik mi olduğuyla ilişkilidir. Sorun bir 
defalık geçici bir durum olabileceği gibi kesintili veya kesintisiz bir şekilde süreklilik 
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de gösterebilir. Her iki olasılıkta da sorunun kaynağının doğru bir şekilde tespit 
edilmesi gerekir. Bu durumda sorun analizinin süreç odaklı olması ve gönüllüler ile 
topluluk arasında şeffaf bir iş birliğinin kurulması beklenir.

•  Süre: Sorunun ne zamandan beri etkili olduğunu ifade eder. Uzun ve orta vadeli 
sorunlar genellikle çevresel, yapısal veya kurumsal iken topluluk üyelerinin tamamını 
kapsamayan sorunlar kısa vadeli olabilir. İstisnai durumların açık ve seçik bir şekilde 
anlaşılabilmesi için topluluk deneyiminin dikkate alınması gerekir.

•  Şiddet: Birinci düzeyde temel haklar, ikinci düzeyde gündelik hayatın sekteye 
uğramasıyla ilgilidir. Can kayıplarıyla sonuçlanabilecek sorunlar ile kamusal hayatın 
bir süre askıya alınmasına neden olan sorunların yarattığı şiddet farklıdır. Bu açıdan 
sorunların öncelikler açısından tasnif edilmesi, bunun için de özel ölçme araçlarının 
geliştirilmesi gereklidir.

İkinci Aşama: Veri Tasnif Modeli Geliştirme

Veri tasnif modeli, toplumu tanımak için kullanılan yöntem ve teknikler aracılığıyla 
elde edilen verilerin işlevsel kullanımı için gerekli kavramsal bir çerçevedir. Burada amaç 
işlev olduğu için çok farklı modeller söz konusu olabilir ve kavramsal çerçevede esnek 
davranılabilir. Yaygın veri toplama yöntem ve teknikleriyle uyumlu çalışabilecek örnek bir 
model aşağıda verilmiştir.

• Coğrafi Analiz

- Demografi: Topluluğun nüfus yapısı ve oranlarıyla ilgili verileri içerir. Nüfus sayımları, 
nüfus kayıtları, demografik biyografi araştırmaları, kuşak takip anketleri, doğum ve ölüm 
oranları vb. bu maddeyi oluşturan geniş kapsamlı unsurlar olarak düşünülebilir.

- Yerleşim: Yerleşim bölgesindeki hava, doğal kaynak, su ve toprak verimliliği gibi 
olanakların belirlenmesi konusunda özellikle şehir ve bölge planlama alanındaki 
birikim kullanılabilir. Barınma, içme suyu, kullanım suyu, elektrik, kanalizasyon, atık, 
ısınma gibi hizmetlerin durumunun tespitini kapsar.

- Altyapı: Nüfusun yerleşim yoğunluğuna bağlı olarak altyapı olanaklarıyla ilgili verileri 
içerir.

• Tarihsel Analiz

- Topluluk tarihi: Topluluğun sahip olduğu tarih anlatısıyla ilgili verileri içerir.

- Topluluk değerleri: Topluluğun paylaştığı değerler ile bu değerlerin topluluk üyeleri 
arasındaki yaygınlık ve gücüyle ilgili verileri içerir.
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- Topluluk bağı: Topluluk üyeleri arasındaki aidiyetle ilgili verileri içerir.

• Kurumsal Analiz

- Politik durum: Topluluk bünyesinde benimsenen ve uygulanan yönetim tarzıyla ilgili 
verileri içerir. Burada iki temel sorun bulunur: Birincisi siyasal yapının nasıl işlediği, 
ikincisi ise bu yapının topluluğun değerlerini yansıtıp yansıtmadığıdır.

- İktisadi durum: Topluluğun gelir kaynakları ve gelir dağılımıyla ilgili verileri içerir. 
İş gücü, işsizlik oranları, gelir dağılımı, hane halkı bütçe durumu gibi veriler genellikle 
kamu istatistik kurumlarınca belirli periyotlarla hazırlanmaktadır. Fakat ekonomi 
alanı, diğer sosyal bilim disiplinlerine oranla karmaşık değişkenler ve büyük verilerle 
çalışma konusunda oldukça gelişmiş durumdadır. Bu türden verilerin tespiti, analizi 
ve yorumlanması süreçlerinde profesyonel destek alınabilir.

- Liderlik: Topluluk bünyesinde meslekî, etnik veya dinî otoriteyle ilgili verileri içerir. 
Uzun soluklu ve uzmanlık gerektiren bir yöntem olmakla birlikte etnografi başta olmak 
üzere nitel yöntemler, nicel yöntemlere kıyasla topluluk bünyesindeki mikro liderlik 
ve örgütlenme alanlarının anlaşılmasına katkı sağlayabilir.

• Grup ve Bireyler

- Gruplar: Topluluk bünyesindeki belirgin gruplaşmalarla ilgili verileri içerir. Bu 
bilgiler, gönüllü faaliyetin özellikle uygulama sürecinde gruplar arasındaki rekabet 
nedeniyle gönüllülerin manipüle edilmesini engelleyebilir.

- Profil: Topluluktaki temel tipolojilerle ilgili verileri içerir. Profil araştırmaları topluluk 
bünyesinden seçilen özel bir grubun (ör. öğrenciler, yaşlılar, işçiler) derinlemesine 
tanınmasını amaçlar.

- Tutum: Topluluk üyelerinin, özellikle topluluğa yönelik belirlenmiş olan özel faaliyet/
proje ile ilgili konulardaki genel tutumlarıyla ilgili verileri içerir.

Üçüncü Aşama: Veri Toplama Yöntem ve Teknikleri

Sosyal bilimlerde araştırma desenleri (modelleri), yöntemleri ve teknikleri konusunda 
oldukça geniş bir literatür oluşmuş durumdadır. Bu nedenle aşağıda yalnızca en sık kullanılan 
yöntem ve teknikler üzerinde durulacaktır. Gönüllü kuruluşlar bu konuda profesyonel destek 
alabilir veya bünyesinde çeşitli birimler teşkil edebilir (bkz. “Veri Temelli Politika Geliştirme” 
Bölümü).

•  Nicel Yöntem: Nicel araştırma yöntemi iki tür araştırma deseniyle ilişkilidir. Olgusal  
olarak betimlenmesi amaçlanan bir durumun olduğu hâliyle veya deneysel olarak 
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üretilmesi üzerine temellenen bu desenler tarama veya deneme desenleridir. Nicel 
araştırma tekniklerinin bazıları kısaca şöyle ifade edilebilir (Aslan, 2019):

- Anket: Araştırmacının hazırlanmış bir soru formunu yüz yüze veya farklı 
platformlar üzerinden uyguladığı en yaygın veri toplama tekniğidir. Genellikle 
çoktan seçmeli sorular içerir. Anketler sıklıkla doğrudan somut bir bilgi arayan 
kısa ve kodlanabilir/ölçülebilir sorularla oluşturulur.

- Gözlem: Araştırmacının belirlenen olgu veya olayı dışarıdan gözlemlediği 
araştırma tekniğidir. Gözlem süreci bütünüyle yapılandırılmıştır ve araştırmacıdan 
prosedürü işletmesi beklenir.

- Deney: Özellikle deneme deseniyle uyumlu bir araştırma tekniği olan deneyde 
amaç, verili hipotezleri sınamak üzere deney ve kontrol grupları aracılığıyla 
değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisini tespit etmektir. Sosyal deneyler bu 
kapsamda düşünülebilir.

- İçerik Analizi: Resmî veya gayrıresmî yazılı ve görsel dokümanların analiz 
edilmesinde kullanılan bir tekniktir. Amaç dokümanın içeriğinden hareketle 
muhatapların özellikleri hakkında veri toplamaktır. Genel olarak içerikteki 
malzemenin sayısallaştırılması söz konusudur.

•  Nitel Yöntem: Nitel araştırma desenleri, tanımlama/açıklama yerine tanımayı/
anlamayı amaçladığından araştırma konusuna daha sıkı bağlıdır ve bu nedenle oldukça 
çeşitlidir. Etnografi, fenomenoloji, vaka analizi, gömülü teori, durum çalışması gibi 
nitel araştırma desenleri söz konusudur (Creswell, 2021).

- Gözlem: Nicel yöntemin aksine nitel araştırmada gözlem yapılandırılmaz, yani 
denetimli gözlem söz konusu değildir. Araştırmacıların genellikle belirli bir süre 
birlikte yaşamak suretiyle topluluğun bir üyesi gibi içeriden gözlem yaptığı duruma 
katılımlı gözlem denir.

- Görüşme: Nicel yöntemin aksine nitel araştırmada görüşme yapılandırılmaz, yani 
görüşme cetveli söz konusu değildir. Araştırmacının görüşmeye yön verecek veya 
konuşmayı derinleştirebilecek yarı-yapılandırılmış soru formuyla yaptığı mülakat 
türüdür.

- Odak Grup: Araştırmacının belirli sayıda katılımcıyla yürüttüğü bir tartışma 
tekniğidir. Amaç belirli kriterler gözetilerek homojen bir şekilde bir araya getirilmiş 
katılımcılarla tartışma toplantısının sorusu/konusu hakkındaki fikir çeşitliliğini 
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ortaya çıkarmaktır.

- Söylem Analizi: İçerik analiziyle benzer bir yöntem olmakla birlikte söylem 
analizi nicel yapıda değildir. İlkinde içerikteki malzemenin sayısallaştırılması söz 
konusu iken, söylem analizinde içerikte doğrudan yer almayan alt metin tespit 
edilmeye çalışılır.

Nicel ve nitel yöntemler arasında daha önce bahsedilen teknik farklar bulunmaklar 
beraber karma araştırma yöntemi her iki yöntem ve teknik grubunun da kullanılmasıyla 
çalışır (Aslan, 2019).

Dördüncü Aşama: Proje Geliştirme

Toplumu tanımada çeşitli araştırma veya veri toplama yöntem ve teknikleriyle elde edilen 
verilerin bir tasnif modeline yerleştirilmesi ve öncelikli veya uygun sorunun detaylı bir şekilde 
anlaşılması sonrasında gönüllü faaliyetin icrası sürecine geçilebilir. Bu aşamada artık tüm 
değişkenlerin bilindiği varsayımıyla somut bir sorun veya ihtiyaca yönelik somut bir faaliyet/
proje geliştirilmesi gerekecektir (bk. “Proje Geliştirme” Bölümü. Bu açıdan SWOT analizi, 
Q-Sort Analizi, Senaryo Analizi, Delphi Tekniği gibi yönetim araçlarına bakılabilir.).

Fotoğraf 3. Teori ile pratiğin birlikteliği.3 

Toplulukla Birlikte Çalışma: Sorunlar ve İlkeler

Gönüllülükte birlikte çalışma, oldukça kapsamlı bir konudur. Bağımsız veya bir kuruluş 
bünyesinde faaliyet gösteren gönüllülerin birlikte çalışması, gönüllü kuruluşların kamu 
kurumlarıyla çalışması, gönüllü kuruluşların birbirleriyle çalışması, gönüllü kuruluşların 
toplulukla birlikte çalışması bu kapsamda değerlendirilebilir. Şu hâlde bu kapsam; kurum-

3 https://www.commit.works/work-management/
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kurum, kurum-toplum, kurum-birey ilişkileri açısından kategorize edilebilir. Biz bu kısımda 
kurum-toplum ilişkisini, gönüllü kuruluşlar ile topluluğun birlikte çalışması açısından dikkate 
alacağız. Bunun için önce birlikte çalışma konusundaki temel sorunlar ele alınacak, ardından 
birlikte çalışmanın ilkeleri ve iş birliği süreci incelenecektir.

Birlikte Çalışma Konusundaki Temel Sorunlar

Gönüllülükte birlikte çalışma ve iş birliğiyle ilgili sorunlar temelde “katılım/iş birliği 
sorunları” ve “yönetim sorunları” başlığı altında ele alınabilir (Arslan, 2018; Erdoğan & 
Uyan-Semerci, 2020). Bu sorunlar ise kurum-kurum, kurum-toplum, kurum-birey ilişkileri 
açısından ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Örneğin gönüllülük amacıyla örgütlenmiş bir STK 
için katılım ve yönetim sorunları şu ilişki ağı aracılığıyla geniş kapsamlı olarak düşünülebilir:

•  Kurum-Kurum İlişkileri: STK’nın ulusal veya uluslararası düzeyde, kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ve özel sektör ile ilişkileri bu 
kapsamda düşünülebilir. Bu düzeyde katılım sorunlarının iş birliği sorunları 
şeklinde kodlanması daha makuldür. Yönetim sorunları ise söz konusu iş birliğinin 
sürdürülebilirliğiyle ilgilidir. Toplumla birlikte çalışma ve iş birliği konusunda kurum-
kurum ilişkilerinin kritik bir öneme sahip olduğu, toplumun gönüllülüğe destek 
vermesinde kurumların öncü rol oynayabileceği unutulmamalıdır.

•  Kurum-Toplum İlişkileri: STK’nın genel olarak bünyesinden çıktığı toplum ile özel 
olarak ise belirli faaliyet veya projeler açısından muhatap aldığı topluluk ile ilişkisi 
bu kapsamda düşünülebilir. Bu düzeyde katılım ve iş birliği sorunları STK ile toplum 
arasındaki iletişim ve birlikte çalışma pratikleriyle ilgili olup çift yönlü dinamizm 
gerektirir. Yönetim sorunları ise STK’nın toplumla ilişkileri sağlıklı bir şekilde 
yürütebilmesine bağlıdır. STK ile toplum arasındaki birlikte çalışma ve iş birliği 
olanakları açısından maalesef yeterli bir literatüre sahip değiliz. Böylesi bir literatürün 
STK’larla iş birliği içinde pratik temelli olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Fakat şu 

Birlikte Çalışmada Temel Sorunlar
Gönüllülükte birlikte çalışma ve iş birliğiyle ilgili sorunlar temelde “katılım/iş birliği sorunları” ve “yönetim 
sorunları” başlığı altında ele alınabilir. Bu sorunlar ise kurum-kurum, kurum-toplum, kurum-birey ilişkileri 
açısından ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu sorunlar elbette ki kendi bağlamları içinde değerlendirilerek 
çözülmeye çalışılmalıdır. Genel olarak bakıldığında ise motive edici ve motivasyon kırıcı etkenleri bilmek 
önleyici destek sağlayabilir.
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an için STK-toplum ilişkilerinde “topluluk kapasitesi güçlendirme” yaklaşımlarından 
yararlanılabilir (Aspen Institute, 1996; Atkinson & Willis, 2006).

•  Kurum-Birey İlişkileri: Gerek kurum-kurum gerekse kurum-toplum ilişkileri 
nihayetinde temsil yetkisi veya becerisi bulunan bireyler aracılığıyla yürütülür. Ayrıca 
STK’nın bağışçı, üye, profesyonel çalışan, gönüllü çalışan gibi kendi adına hareket 
eden bireylerle ilişkisi bulunduğu hatırlanmalıdır. Kurum-birey ilişkilerinde nitelikli 
katılım ve iş birliğinin sağlanması ile katılımcı bireylerle ilişkilerin sağlıklı bir şekilde 
sürdürülmesi konusunda sorumluluğun büyük bir kısmı STK’ya aittir. Dolayısıyla 
kurum-birey ilişkilerinde katılım ve yönetim sorunlarının giderilmesi toplumla 
birlikte çalışma ve iş birliği üzerinde ciddi bir etkiye sahiptir (Gönüllü kuruluşlar 
açısından birey-birey ilişkisini tartışmıyoruz; çünkü böylesi bir ilişkinin gündeme 
gelmesi STK ile belirli bireylerin özdeşleştiği bir yönetim sorununa işaret eder.).

Bu sorunlar elbette ki kendi bağlamı içinde değerlendirilerek çözüme ulaştırılmaya 
çalışılmalıdır. Genel olarak bakıldığında ise motive edici ve motivasyon kırıcı etkenleri bilmek 
önleyici destek sağlayabilir. Gönüllü kuruluşlara katılım veya onlarla iş birliği açısından diğer 
kurumları, toplulukları ve bireyleri motive edici etkenlerden bazıları şöyle ifade edilebilir:

• Kurum-Kurum İlişkileri

- Kurumsal misyonu daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek,

- Toplumsal sorunlara karşı geçici ve kısa vadeli çözümler yerine kalıcı ve uzun 
vadeli çözümler üretmek,

- Kurumsal hafızayı, bilgi ve becerileri karşılıklı olarak paylaşmak,

• Kurum-Toplum İlişkileri

- Topluluk sorunlarını duyurmak ve ilgililerin dikkatini çekmek,

- Akut sorunların acil çözümü için gerekli olanaklara erişmek,

- Kronik sorunların çözümü için kaynak ve destek bulmak,

• Kurum-Birey İlişkileri

- Saygınlık, özgüven, aidiyet duygusu, sosyalleşme gibi kişisel manevi kazanımlar 
elde etmek,

- Toplumu ve kendini tanıma, ekip çalışması, sorunlarla başa çıkma gibi kişisel bilgi 
ve beceri ihtiyacını karşılamak,
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- Diğerkâmlık, fedakârlık, bilgi ve beceri paylaşımı gibi değerler geliştirmek.

Katılım/iş birliği açısından kurumların, toplulukların ve bireylerin motivasyonunu kıran 
etkenlerden bazıları şöyle ifade edilebilir:

• Kurum-Kurum İlişkileri

- Vizyon ve misyon belgelerinde yer alsın veya almasın “iyi temelli” yaklaşımın 
önüne geçen kurumsal değer ve yaklaşımlar arasındaki uyumsuzluklar,

- Toplumsal sorunların çözümünde kurumlar arasında proje düzeyindeki 
farklılaşmalar,

- Kurumları temsil eden bireyler arasındaki anlaşmazlıkların kurumların önüne geçmesi,

• Kurum-Toplum İlişkileri

- Topluluk sorunlarının duyurulması konusundaki çabaların etkisiz kalması veya 
süreklilik göstermemesi,

- Yerel yönetimin veya kamunun sorunların çözümünü teşvik etmek üzere kurum-
toplum ilişkisini desteklememesi ya da sekteye uğratması,

- Gönüllü kuruluşlara veya faaliyetlere karşı olumsuz tutum geliştirmeye neden 
olan geçmiş deneyimler (Örneğin bilgilerin ve kaynakların kullanılması konusunda 
toplulukla art niyetli ilişki kurmak başta olmak üzere topluluk değerlerini ve 
dokusunu dikkate almayarak topluluğu nesneleştirmek gibi pek çok olumsuz 
deneyim yaşanabileceği ya da topluluğun böyle algılamasına neden olabilecek tavır 
ve tutumlar geliştirilebileceği konusunda dikkatli olmak gerekir.),

• Kurum-Birey İlişkileri

- Sıkılmak, ek masraflar çıkacağını düşünmek, günlük rutini bozamamak gibi kişisel 
hazlar,

- Başarısız gönüllülük deneyimleri, katkı sağlayabileceğine inanmamak, özgüven 
sorunları gibi kişisel bilgi ve beceri eksikleri ile çalışma hayatından kaynaklı zaman 
sorunları,

- Gönüllü kuruluşlara veya faaliyetlere karşı olumsuz tutumlar (Örneğin yönetim 
sorunları nedeniyle mağduriyet yaşamış bir gönüllü olmak veya böyle birini 
tanımak ya da toplumsal değişim konusunda mükemmeliyetçi veya aceleci tutumlar 
takınmak nedeniyle gönüllülüğü çözüm olarak görmemek.). 
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Toplum ve bireylerin gönüllülük konusunda bilgisiz olması veya gönüllü kuruluşlarla 
birlikte çalışma olanaklarının farkında olmaması, katılım sorunlarına yol açan en etkili unsur 
olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca diğer katılım sorunlarının pek çoğunun yönetim sorunlarının 
çözülmesiyle ciddi oranda giderilebileceği tahmin edilebilir. 

Gönüllü kuruluşların; diğer kurumları, toplumu ve bireyleri katılıma/iş birliğine nasıl teşvik 
edebileceği ve birlikte çalışma sürecini nasıl yönetmesi gerektiği konularına kitabın çeşitli 
bölümlerinde değinilmiştir. Burada da hatırlatabiliriz: Basın bültenleri, basın toplantıları, 
posterler, afişler, broşürler, yarışmalar, reklamlar, filmler, klipler, kamu spotları, sosyal medya 
kullanımı gibi pek çok yolla gönüllülük çağrısı, gönüllü faaliyetlerin duyurulması, gönüllülük 
algısının dönüştürülmesi mümkündür. Benzer şekilde, gönüllülerin oryantasyonu, hizmet 
içi eğitim, bilgi paylaşımı, ölçme-değerlendirme, geri bildirim gibi tekniklerle gönüllülerle 
karşılıklı saygı, sağlıklı iletişim ve güven tesis edilebilir (bkz. “Gönüllüler ve Programlar” 
Bölümü). Unutulmaması gereken şey, gönüllülükte her türlü kurumsal ve toplumsal dolayıma 
rağmen asıl aktörlerin bireyler ve özellikle gönüllü bireyler olduğudur.

Birlikte Çalışma İlkeleri ve İş Birliği Süreci

“Gönüllülükte toplumu tanıma gerek koşulu, toplulukla birlikte çalışma yeter koşulu 
ifade eder,” denilmişti. Nitekim gönüllü faaliyetlerin nihai amacı topluluklardaki gönüllülük 
potansiyelinin etkinleşmesine katkı olarak düşünülebilir; çünkü gönüllülüğün kendine özgü 
bir asli özelliği bulunur. Elbette ki gönüllülüğü kendisi üzerinden deneyimlediğimiz çeşitli 
savunuculuk, yardımlaşma veya dayanışma gibi faaliyetler bulunmaktadır. Fakat bu faaliyetlerin 
amaç değil, araç olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Aksi hâlde, örneğin, gönüllü kuruluşların 
nakdi veya ayni yardım faaliyetlerinin devamı için fakirliğin devamını arzu etmesi gerekirdi. Şu 
hâlde gönüllülüğe özgü asli özellik, aracı faaliyetler için geçerli değildir. Peki, bu özellik nedir?

Dünyada fakir kalmadığı bir durum hayal ettiğimizde nakdi yardımın bir anlamı 
kalmayacağını veya herkes temiz içme suyuna eriştiğinde su kuyusu açmaya gerek 
kalmayacağını tahmin edebiliriz. Fakat her bireyin gönüllü olduğu bir dünya hayal ettiğimizde 
gönüllülük ortadan kalkmayacaktır. Çünkü belirli gönüllü faaliyetlerin her biri dışsal koşullarla 
ilişkilidir, oysa gönüllülüğün kendisi (varsayımlarımız gereği) içsel varoluş koşullarımızla 
ilgilidir. Dahası gerek insan-insan gerekse insan-doğa ilişkisinde gönüllülüğün kendisi 
üzerinden icra edilebileceği faaliyetlerin ucu açıktır. Dolayısıyla gönüllülüğün nihai amacı, 
gönüllü faaliyetler aracılığıyla hedeflenen anlamlı değişimlerin sonucunda, insanlardaki 
gönüllülük potansiyelinin etkinleştirilmesidir. Yani anlamlı bir değişim veya fark yaratmak 
gönüllülüğün doğasına ait bir özelliktir ve birlikte çalışmanın kurucu ilkesidir. Bunun önemini 
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gündelik deneyimlerimizden fark edebiliriz, çünkü insanlar emek yoluyla anlamlı bir fark 
yaratamamanın getirdiği içsel tatminsizlik duygusuyla yapay uğraşılar geliştirir.

Bu tespitleri gönüllülükte kurum-toplum ilişkileri açısından düşündüğümüzde görürüz 
ki “gönüllülükte toplulukla birlikte çalışmanın ilkeleri” nihayetinde “topluluk kapasitesinin 
güçlendirilmesi” ile ilişkilenir. Örneğin kendi kendine yeterli sağlık sistemine sahip olmayan 
bir topluluğun gönüllü sağlık desteğine tam bağımlı hale gelmesi, aslında gönüllüler nezdinde 
bu topluluğun “hasta” olarak kodlandığı anlamına gelir. Üstelik bu tutum sağlık sorunlarının 
çevresel, yapısal ve kurumsal nedenlerine yabancıdır; yani kalıcı bir çözüme katkı sağlayamaz. 
Böylesi bir durumda ne gönüllü sağlık desteği sürdürülebilir ne de topluluğun kendi kendine 
yeter duruma gelmesi mümkün olur. Kısacası kapasite güçlendirme yaklaşımları (bazı haklı 
eleştirilere rağmen ve “birlikte çalışma” konusundaki literatürün zayıflığı nedeniyle temkinli 
bir şekilde) gönüllülüğün temel varsayımlarına uyarlanarak kullanılabilir.

Son olarak, toplumu tanıma konusunda anlatılanların gönüllü faaliyetlerde birlikte çalışma 
ve iş birliğinde ne kadar önemli olduğu hatırlatılarak, faaliyetin/projenin planlama, uygulama 
ve değerlendirme aşamalarında dikkate alınabilecek bazı ilkeler şöyle ifade edilebilir 
(Atkinson & Willis, 2006; Craig, 2005):

•  Birlikte Çalışma ve İş Birliğine Dayalı Planlama Yapmak: Planlama aşamasında 
tüm iş kalemlerinin gönüllü kuruluş ile topluluk arasındaki iş birliğine dayalı olarak 
belirlenmesi gerekir. Derlenmiş verilere dayanarak her aşamada kimlerin hangi 
görevleri icra edeceği planlamada yer almalıdır. Gönüllü kuruluşun bir nevi gönüllüler 
ile topluluk üyeleri arasında koordinasyon merkezi olarak çalışması sağlanmalı, tüm 
projenin kuruluş tarafından gerçekleştirileceği bir planlamaya gidilmemelidir. Bunun 
için topluluk liderleriyle sürekli koordinasyon halinde bulunmak, yerelde kamusal ve 
sivil kurumlarla paydaş olmak, topluluk bünyesinde dikey ve yatay ilişkili çalışma 

Birlikte Çalışmanın Kurucu İlkesi Olarak Gönüllülüğün Doğası
Gönüllülüğü kendisi üzerinden deneyimlediğimiz savunuculuk, yardımlaşma veya dayanışma gibi faaliyet-
ler söz konusudur. Fakat bu faaliyetlerin amaç değil, araç olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Böyle olma-
saydı, örneğin, gönüllü kuruluşların nakdi veya ayni yardım faaliyetlerinin devamı için fakirliğin devamını 
arzu etmesi gerekirdi. Demek ki fakirliğin bittiği bir dünyada ayni veya nakdi yardım olgusu bağlamını 
yitirir, fakat bütün bireylerin gönüllü olduğu bir dünyada gönüllülük ortadan kalkmayacaktır. Bu gönüllü 
faaliyetlerin her birinin dışsal bağlamla ilişkiliyken gönüllülüğün içsel varoluş koşullarımızla ilgili olması 
sebebiyledir.
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grupları kurarak topluluğun kendi çalışmasını yönetmesini sağlamak, faaliyet 
süresince anlık raporlama ve geri bildirim olanakları geliştirmek, kriz yönetim masası 
kurmak gibi pek çok uygulamaya planlama aşamasında yer verilebilir.

•  Topluluk Temelli Olanakları Nicelik ve Nitelikçe Geliştirmek: Uygulama sürecine 
ilişkin tüm adımlar topluluğun öz gücü veya kapasitesini geliştirebilecek şekilde 
planlanmalıdır. Böylece pratiğin içinde mevcut becerilerin artırılması ve potansiyel 
olanların etkinleştirilmesi amaçlanmalıdır. Planlama topluluktan mevcut becerileriyle 
sınırlı bir destek alacak şekilde yapılmamalıdır; topluluk iş yükünü azaltmak için değil, işi 
öğrenmek üzere konuşlandırılmalıdır. Gerekirse planlama aşamasındaki esnek kısımların 
revize edilmesiyle bu uygulama faaliyet boyunca geliştirilmelidir. Bunun için topluluk 
üyelerinin faaliyet bünyesindeki farklı iş kollarına rastgele dağıtılmaması, tüm faaliyetin 
gerektirdiği total bilgi ve becerinin topluluk hafızasına kaydedilmesi desteklenmelidir.

•  Topluluk Üyelerini Bilgi ve Becerilerin Paylaşımı Konusunda Desteklemek: 
Uygulama sırasında topluluk üyelerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, bunların 
üyeler arasında dolaşıma sokulması ve farklı türden bilgi ve becerilere sahip 
bireylerin birlikte çalışma kültürü kazanmasına yönelik planlama yapılmalıdır. 

Kısa Bir Literatür Değerlendirmesi
Gönüllülükte toplumu tanıma ile ilgili özgül bir çalışmadan bahsetmek güçtür. Bununla birlikte konu ile bir 
şekilde ilgisi kurulabilecek çalışmalardan bahsedilebilir. Bu konudaki literatürü sosyal bilimler alanındaki 
çalışmalar ile sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri türünden eserler oluşturmaktadır. Sosyal 
bilimcilerin bu yöntem ve tekniklerin yanında ilgili veri toplama araçlarının güvenilirliğine dair  prosedürler 
geliştirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla gönüllülükte veri toplama süreçlerinin bilgi teyit mekanizmalarıyla bir-
likte düşünülmesi ve bu çalışmaların uyarlanması gerekir.

Gönüllülükte birlikte çalışma konusu ise ilkine göre hem yerli hem de yabancı literatürde daha zayıftır. 
Konuyu toplum kapasitesinin güçlendirilmesi/geliştirilmesi ile ilişkilendirdiğimizde ise Türkçe literatürde 
birkaç istisna dışında konu STK kapasitesinin güçlendirilmesi şeklinde ele alınmış olup söz konusu çalış-
malar genellikle sosyal hizmet alanındaki çalışmaların bazı bölümlerinden ibarettir. İngilizce literatürde ise 
topluluk kapasitesinin güçlendirilmesiyle sınırlı olarak düşünüldüğünde, birlikte çalışma konusu ile ilgili 
görece zengin, fakat dağınık ve oturmamış bir literatür mevcuttur.

Bununla birlikte Kansas Üniversitesi Toplum Sağlığı ve Kalkınma Merkezi bünyesinde açık erişimli bir 
kamu hizmeti olarak inşa edilen Community Tool Box (https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents), alana ilişkin 
binlerce sayfalık veri derlemiş ve tasnif etmiştir. Bu açıdan konuyla ilgili söylenebilecek hemen her şeye 
dair bir içeriğe sahip olan söz konusu hizmet, doğal olarak bu bölümün yazılmasında da oldukça işlevsel 
olmuştur. CTB’nin bu metin üzerindeki genel rehberliği nedeniyle ilgili web sitesine metin içinde özel atıflar 
verilmemiştir. Okuyucuya siteyi incelemesini öneririz. Fakat metinde belirtildiği gibi perspektif/yaklaşım/
varsayım sorunları nedeniyle kapasite geliştirme ilgili literatüre karşı eleştirel yaklaşmak önemlidir. Kalıcı 
çözüm Türkiye’de gönüllü kuruluşların toplumu tanıma ve birlikte çalışma konusunda özgül bir literatür ve 
rehberlik oluşturmak üzere uzmanlarla kuruluş deneyimini bir araya getirmesi olacaktır.
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Topluluk kapasitesi, topluluk üyelerinin kapasitelerinin basit bir toplamı değildir. Bu 
nedenle bir yandan üyelerin bilgi ve becerileri geliştirilirken diğer yandan da üyeler 
arasındaki iş birliği desteklenmelidir. Bunun için en etkili yollardan biri, faaliyetin 
tüm iş kollarında istihdam edilecek şekilde dağıtılan topluluk üyelerinin önceden 
tayin edilmiş usta-çırak ilişkileri içinde çalışmasını denetlemektir.

•  Topluluk Bünyesindeki Değişimi Ölçmek ve Değerlendirmek: Gönüllü faaliyetlerin yakın 
ve uzak vadeli hedefleri nihayetinde topluluk adına anlamlı bir değişim kaydetmektir. 
Bu nedenle faaliyet en başından itibaren değişimin ölçülüp değerlendirilebileceği şekilde 
planlanmalıdır. Bu nedenle ölçme sorunsalı ile ilgili mekanizmalar düşünülmelidir. 
Açıktır ki bunun için toplumu tanıma aşamasında toplanan verilerin büyük bir kısmının 
(en azından çözümü amaçlanan somut sorun veya ihtiyaç ile ilgili olanların) yeniden 
toplanması gerekir. Ayrıca sürecin topluluk üyelerince nasıl algılandığının anlaşılması için 
de faaliyet boyunca bir ekibin veri toplaması gerekebilir.

•  Raporlamalar Yapmak ve Bunları Topluluk ve İlgili Kurumlarla Paylaşmak: Değişimi 
ölçmek ve değerlendirmek yeterli değildir. Raporlamaların sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştirilmesi gelecek faaliyetler için rehberlik edebilir. Diğer taraftan topluluğa, 
paydaşlara ve ilgili kurum ve kuruluşlara geri bildirimde bulunmak gerekmektedir.
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Özet ve Değerlendirme

Gönüllülükte toplumu tanıma pratik bir amaca yöneliktir. Bu amaç, temelde topluluğun 
sorun ve ihtiyaçlarıyla ilgili olup sorun ve ihtiyaçların tespitini ve çözümünü hedefler. 
Bu konuda çoğunlukla sosyal bilimler bünyesinde biriken ve görece uzmanlık gerektiren 
malzeme kullanılmak durumundadır. Fakat sorun ve ihtiyaçların tespitine ve çözümüne 
yönelik yöntem ve teknikler nötr olmayıp belirli yaklaşımlarla ilişkilidir. Dolayısıyla toplumu 
tanıma konusundaki mevcut birikimin gönüllülük perspektifinden yeniden düşünülmesi ve 
uyarlanması gerekir.

Bilindiği gibi sosyal bilimler analoji ve genelleme yoluyla bilgi üretilen bir alandır. Sosyal 
bilimlerin bu özelliği gönüllülük için de önemli bir rehberlik sağlayabilir. Fakat gönüllülükte 
A topluluğu ile B topluluğu arasındaki benzerlikten hareketle sorunların ve bunların 
çözümlerinin aynı olacağı yaklaşımı her zaman iyi sonuçlar vermeyebilir. Şu hâlde “toplumu 
açıklamak” ile “toplumu anlamak” arasında bir gerilim bulunur. Örneğin pozitivist yaklaşımlar 
toplumun pasif bir araştırma nesnesi olarak incelenip açıklanabileceğini, elde edilen verilere 
dayanılarak toplum hakkında öngörülerde bulunulabileceğini varsayar. Rakip yaklaşımlar ise 
her toplumun kendine özgü bir anlam dünyası merkezinde yapılanmış olduğunu varsayar ve 
tanımlama/açıklama yerine tanıma/anlamaya vurgu yapar.

Bu tür yaklaşımların her biri doğal olarak insana ilişkin bazı temel varsayımlar içerir. Oysa 
gönüllülerin en azından kendi tutumlarını açıklayabilmek için sahip olması beklenen özel 
varsayımlar bulunmak durumundadır. Bunlar aynı zamanda gönüllü aktörlerin toplumu tanıma 
ve toplumla birlikte çalışma konusunda dışarıdan, örneğin sosyal bilimlerden alacağı desteği 
de eleştirel ve temkinli bir şekilde dikkate almasını ve uyarlayarak kullanmasını sağlayacaktır. 
Bu arka plana dayanarak toplumu tanımanın dört aşamalı bir sürece dayandığı söylenebilir: 
Sorunun (veya ihtiyaçların) analiz edilmesi, elde edilecek verilerin tasnif edilebilmesi için 
tematik bir modelin belirlenmesi, araştırma yöntem ve tekniklerine dayanarak veri toplanması 
ve son olarak proje geliştirilmesi.

Gönüllülükte birlikte çalışma ise toplumu tanıma temelinde anlam kazanan oldukça 
kapsamlı bir konudur. Bağımsız veya bir kuruluş bünyesindeki gönüllülerin birlikte çalışması, 
gönüllü kuruluşların kamu kurumlarıyla çalışması, gönüllü kuruluşların birbirleriyle çalışması, 
gönüllü kuruluşların toplulukla birlikte çalışması bu kapsamda değerlendirilebilir. Şu hâlde 
bu kapsam; kurum-kurum, kurum-toplum, kurum-birey ilişkileri açısından tasnif edilebilir. 
Gönüllülükte birlikte çalışma ve iş birliğiyle ilgili “katılım/iş birliği sorunları” ve “yönetim 
sorunları” da bu yaptığımız tasnife tabidir. Bu sorunlar elbette ki kendi bağlamları içinde 
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değerlendirilerek çözülmeye çalışılmalıdır. Genel olarak bakıldığında ise motive edici ve 
motivasyon kırıcı etkenleri bilmek önleyici destek sağlayabilir. Ayrıca katılım sorunlarının pek 
çoğunun yönetim sorunlarının çözülmesiyle kendiliğinden giderilebileceği tahmin edilebilir.

Gönüllülükte toplumu tanıma gerek koşulu, toplulukla birlikte çalışma ise yeter 
koşulu ifade eder. Gönüllü faaliyetlerin nihai amacı topluluktaki gönüllülük potansiyelinin 
etkinleşmesine katkı olarak düşünülebilir. Yani “gönüllülükte toplulukla birlikte çalışmanın 
ilkeleri” nihai kertede “topluluk kapasitesinin güçlendirilmesi” ile ilişkilenir. Kısacası kapasite 
güçlendirme yaklaşımları (ilgili eleştirilere rağmen ve literatürün zayıflığı nedeniyle temkinli 
bir şekilde) gönüllülüğün temel varsayımlarına uyarlanarak kullanılabilir.
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