
คานิยมหลักขององคกรฮิซเมท

องคกรฮิซเมทเปนองคกรภาคประชาสังคมท่ีมุงม่ันในอุดมคติของการอยูรวมกันอยางสันติและรับใชมนุษยชาติ รวมถึงทำงานภายใต

กรอบความรับผิดชอบตอสังคมและการกุศล องคกรน้ีมีคานิยมหลักอยูท่ีแนวคิดเร่ืองการอาสาสมัครและการเห็นแกผูอ่ืน และใหความ

สำคัญกับการศึกษา การสนทนา และความชวยเหลือดานมนุษยธรรมในกิจกรรมตางๆ เปนองคกรสันติท่ีรวบรวมความหลากหลายทาง

ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม และไดรับแรงบันดาลใจจากคานิยมดานมนุษยธรรมของอิสลามและสากล

“งานเก่ียวกับคานิยมน้ีเปนส่ิงท่ีนายกยองและมีพันธสัญญาท่ีสำคัญสำหรับอนาคต ฉันมีความเชื่อและหวังวางานตางๆของอาสาสมัคร

ฮิซเมทท่ีอุทิศใหกับคานิยมหลักเหลาน้ีในการชวยเหลือผูอ่ืนใหมีชีวิตอยูโดยมีเปาหมายสูงสุดเพ่ือแสวงหาความโปรดปรานจาก

พระผูเปนเจา จะมีสวนสำคัญในการสรางโลกแหงสันติภาพและความเงียบสงบท่ีนาอยูมากข้ึน  ขอพระเจาอวยพรผูท่ีมีสวนรวมในงาน

น้ี” – เฟตฮุลลอฮ กูเลน

วิสัยทัศนขององคกรฮิซเมท

ผูเขารวมและสมาชิกฮิซเมท ต้ังเปาท่ีจะเขาถึงสังคมท่ี:

● มนุษยทุกคนไดรับการปฏิบัติอยางมีศักด์ิศรีและไดรับการยอมรับในส่ิงท่ีพวกเขาเปน

● สิทธิมนุษยชนไดรับการคุมครอง และความหลากหลายในรูปแบบใดก็ตามท่ีไมขัดตอหลักสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานคือความ

งดงามในสังคม

● ผูคนในสังคมต่ืนตัวตอความทาทายของมนุษยชาติ

● ผูคนจากศาสนา วัฒนธรรม และโลกทัศนท่ีแตกตางกันเขาสูการสนทนาและเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน

● การแบงปนและความรวมมือเปนส่ิงท่ีเราใหความสำคัญ

● ผูคนในสังคมอาศัยอยูอยางสงบสุขและสามัคคี

ผูเขารวมของฮิซเมททำงานรวมกับบุคคลและกลุมตางๆ โดยแบงปนวิสัยทัศนน้ี

คานิยมหลัก

1.  ความเคารพตอมนุษยและสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน

ผูเขารวมฮิซเมทเช่ือวามนุษยทุกคนมีคุณคาโดยธรรมชาติ และทุกคนควรไดรับการปฏิบัติอยางมีศักดิ์ศรี ทุกคนมีความเทาเทียมกันใน

ฐานะมนุษยและอยูภายใตกฎหมาย โดยไมมีผูใดเหนือกวาใคร ผูเขารวมฮิซเมทรักษาสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพท้ังหมดท่ีแสดงไวใน



ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ความยุติธรรมทางสังคมและโอกาสท่ีเทาเทียมกันเปนขอกำหนดสำหรับความ

เทาเทียมกันในหมูประชาชน

2. ความเคารพตอหลักนิติธรรม

ผูเขารวมฮิซเมทเคารพหลักนิติธรรม พวกเขาไมเห็นใครเหนือกฎหมาย และดำเนินการภายใตกรอบการคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษย

หลักการทางกฎหมายสากล และกฎหมายของประเทศท่ีพำนัก พวกเขาจัดการองคกรในลักษณะตามบรรทัดฐานความโปรงใสและความ

รับผิดชอบของสังคมของพวกเขา

3. ความสันติและการกระทำในเชิงบวก

ฮิซเมทเปนองคกรสันติ ผูเขารวมฮิซเมทปฏิเสธการใชความรุนแรงเปนเครื่องมือทางการเมือง ผูเขารวมฮิซเมทชอบการกระทำท่ีเปนเชิง

บวกและสรางสรรค และปฏิเสธการกระทำท่ีเปนศัตรูและการทำลายลาง

4. การเสริมบทบาทของสตรี

ผูเขารวมฮิซเมทมุงม่ันในอุดมคติท่ีผูหญิงจะไดรับโอกาสท่ีเทาเทียมกันและสามารถมีสวนรวมในทุกดานของสังคมโดยไมมีการเลือก

ปฏิบัติ และพวกเขามุงม่ันท่ีจะบรรลุอุดมคติน้ีในทุกกิจกรรม

5. การกระทำตามหลักจริยธรรม

ผูเขารวมฮิซเมทใหความสำคัญกับท้ังบรรทัดฐานทางจริยธรรมและหลักศีลธรรมในกิจกรรมตาง ๆ พวกเขาปฏิบัติตามหลักการทาง

จริยธรรมข้ันพ้ืนฐาน ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต เช่ือถือได ไมเปนอันตราย และความเปนธรรม พวกเขาเช่ือวาเปาหมายท่ีถูกตองตามกฎ

หมายควรไดรับผานวิธีการท่ีถูกตอง

6. ความเคารพตอความหลากหลาย

ผูเขารวมฮิซเมทมองวาความหลากหลายโดยรวมและสวนบุคคลเปนความร่ำรวย ตราบใดท่ีพวกเขาไมขัดแยงกับสิทธิมนุษยชนข้ัน

พ้ืนฐาน พวกเขารับเอาทัศนคติท่ีจำเปนเพ่ือหลีกเล่ียงความขัดแยงท่ีเกิดจากความแตกตางในความเชื่อและศาสนา

7. การมีสวนรวมโดยสมัครใจและการเห็นแกประโยชนของผูอ่ืน

สำหรับอาสาสมัครของฮิซเมท การเขารวมกิจกรรมหรือไมเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ น้ันเปนทางเลือกของแตละคน ผูเขารวมฮิซเมทมี

สวนรวมในโครงการท่ีนำคุณคาของพวกเขามาสูชีวิตและเปนประโยชนตอมนุษยชาติไมวาจะผานการบริจาคหรืองานอาสาสมัครตางๆ



8. การปรึกษาหารือและแบงปนภูมิปญญา

ผูเขารวมฮิซเมทไดรับประโยชนจากภูมิปญญารวมกันผานการอภิปรายในมุมมองและความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน

9. ธรรมชาติและความเปนอิสระของพลเมือง

ฮิซเมทเปนองคกรภาคประชาสังคมและดำเนินการอยางอิสระ ไมมีความเก่ียวของงานทางการเมืองแตอยางใด อาสาสมัครของฮิซเมท

เนนย้ำถึงการทำใหคานิยมในระบอบประชาธิปไตยในระดับนานาชาติ การเปนพลเมืองท่ีกระตือรือรน และการมีสวนรวมของชุมชน

และพวกเขาเคารพทางเลือกทางการเมืองของปจเจกบุคคล พวกเขายืนหยัดตอตานการเปล่ียนศาสนาใหเปนอุดมการณทางการเมือง

หรือทำใหศาสนาเปนเคร่ืองมือทางการเมือง

10. การมีสวนรวมของพลเมืองและการมีสวนรวมในสังคม

ผูเขารวมฮิซเมทใหความสำคัญตอความรับผิดชอบตอสังคมในการมีสวนชวยเหลือสังคมและชวยแกปญหาสังคม พวกเขามองวาตนเอง

เปนสวนหน่ึงของครอบครัวมนุษย พวกเขามีความออนไหวตอปญหาของมนุษยชาติและมุงม่ันท่ีจะรับใชมนุษยชาติ

11. การปกปองส่ิงแวดลอม

ผูเขารวมฮิซเมทมองวาโลกรวมถึงระบบนิเวศของโลกเปหนาท่ีของมนุษยท่ีตองรักษาไวสำหรับคนรุนหลัง และรวมถึงมีสวนรวมในการ

ปกปองส่ิงแวดลอม

12. มุมมองแบบองครวมตอมนุษยชาติ (และความสามัคคีของจิตใจและหัวใจ)

มนุษยเปนท้ังวัตถุและวิญญาณ ควรมีการติดตามวินัยทางจิตวิญญาณควบคูไปกับเหตุผลและการวิจัยทางวิทยาศาสตรเพ่ือใหตอบสนอง

ความตองการทางดานวัตถุและจิตวิญญาณและสามารถเติบโตไดในท้ังสองมิติ

คุณคาของฮิซเมทถูกนำไปปฏิบัติอยางไร

1. การศึกษา

อาสาสมัครของฮิซเมทมองวาการศึกษาเปนวิธีหน่ึงในการบรรลุการพัฒนาสังคม สันติภาพ ความเทาเทียมกันของโอกาส และความ

ยุติธรรมทางสังคม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายเหลาน้ี สมาชิกฮิซเมทไดกอต้ังโรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนยกวดวิชา หอพักนักเรียน หลักสูตร

การศึกษา สัมมนา โรงเรียนกวดวิชา และโปรแกรมหลักสูตรหลังเลิกเรียน รวมถึงโครงการริเร่ิมท่ีเนนดานการศึกษาอ่ืนๆ โปรแกรมการ

ศึกษาไดรับการออกแบบตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาของประเทศท่ีพำนักและรวมถึงสาขาวิชาท่ีหลากหลาย เชน วิทยาศาสตรและ

สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปะ กีฬา และการสอนภาษา พวกเขาสงเสริมการมีสวนรวมของผูคนจากทุกสวนของสังคมในกิจกรรมการ

ศึกษาตางๆ

2. การพัฒนาทางดานจิตวิญญาณ



อาสาสมัครของฮิซเมทจัดระเบียบและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จิตวิญญาณ สังคม และวัฒนธรรม เชน การรวมตัวทางจิตวิญญาณ

การสัมมนา การอภิปราย และโปรแกรมตางๆ การใหคำปรึกษาท่ีชวยใหพวกเขาไดรับการพัฒนาทางดานจิตวิญญาณและตอบสนอง

ความตองการทางจิตวิญญาณของพวกเขา

3. การพูดคุยสันติภาพและความสงบสุขในสังคม

อาสาสมัครและผูเขารวมฮิซเมทจัดกิจกรรมเสวนาและกิจกรรมการมีสวนรวมของพลเมืองทามกลางผูคนจากหลากหลายศาสนา เชื้อชาติ

ประเพณี วัฒนธรรม และโลกทัศนท่ีแตกตางกัน จุดมุงหมายของกิจกรรมเหลาน้ีคือการสรางสันติสุขในสังคม สงเสริมความรูซ่ึง

กันและกัน ปรับปรุงความเห็นอกเห็นใจ และความเต็มใจท่ีจะยอมรับทุกคนตามที่เปนอยู

กิจกรรมเหลาน้ีรวมถึงกิจกรรมทางวิชาการ เชน การประชุมวิชาการ การอภิปราย และการสัมมนา กิจกรรมทางวัฒนธรรม เชน

เทศกาล การเดินทาง และการพบปะครอบครัว กิจกรรมทางจิตวิญญาณ เชน การละหมาดรวมกันและโปรแกรมดินเนอรละศีลอด

ตลอดจนโครงการรับผิดชอบตอสังคม เชน กิจกรรมบรรเทาทุกขดานมนุษยธรรม

4. ความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการสนับสนุนสวัสดิการสังคม

อาสาสมัครของฮิซเมทถือวาการรับใชมนุษยชาติเปนท้ังความรับผิดชอบตอสังคมและการปฏิบัติทางจิตวิญญาณ ผานแคมเปญความ

ชวยเหลือดานมนุษยธรรม พวกเขาแจกจายอาหารและท่ีพักพิงแกผูประสบภัยธรรมชาติ สงคราม หรือความยากจน พวกเขาใหบริการ

ดานสุขภาพแกผูท่ีตองการผานเครือขายท่ีอาสาสมัครมืออาชีพดานการดูแลสุขภาพไดจัดต้ังข้ึน พวกเขาวางแผนโครงการชวยเหลือดาน

มนุษยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมดวยวิธีท่ีย่ังยืน พวกเขาจัดและสนับสนุนโครงการพัฒนาท่ีย่ังยืน

5. วัฒนธรรมและศิลปะ

ในฐานะท่ีศิลปะเปนภาษาสากล กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมมีสวนชวยในการส่ือสารและพูดคุยเพ่ือสันติภาพ และความสามัคคีท้ัง

ภายในและระหวางชุมชน พวกเขายังมีสวนชวยในการพัฒนาและแสดงออกถึงความสามารถสวนบุคคล ดังน้ันผูเขารวมฮิซเมทจึงจัด

กิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เชน การศึกษาทางดานศิลปะ การแสดงศิลปะวัฒนธรรม และเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมตางๆ

6. ส่ือและส่ิงพิมพ

ในฐานะวิธีการศึกษานอกระบบ ผูเขารวมของฮิซเมทไดจัดพิมพวารสาร นิตยสาร และหนังสือเพื่อสงเสริมและเผยแพรคานิยมสากลของ

มนุษย เชน ความสงบสุขในสังคม ความสมบูรณของจิตใจและจิตวิญญาน และความตระหนักดานส่ิงแวดลอม

ภูมิหลังขององคกรฮิซเมท

ในชวงทศวรรษท่ี 1960 สังคมตุรกีประสบกับความเจ็บปวยทางสังคม เชน ความยากจน การขาดโอกาสท่ีเทาเทียมกัน และการแบงข้ัว

ทางการเมืองท่ีมักกลายเปนความขัดแยงท่ีนำไปสูความรุนแรง ดวยกับฉากหลังนี้ นักวิชาการมุสลิมและปญญาชนผูหน่ึงนามวา



เฟตฮุลลอฮ กูเลน รวมกับกลุมเพ่ือนของเขา เร่ิมโครงการริเร่ิมดานการศึกษาท่ีมุงปกปองเยาวชนจากความรุนแรงและการเสพติดแบบ

ทำลายตนเอง เพ่ิมขีดความสามารถในการศึกษาท่ีมีคุณภาพสำหรับโอกาสในการทำงาน และจัดเตรียมสภาพแวดลอมสำหรับการเรียนรู

และดำเนินชีวิตตามศรัทธาอยางเต็มท่ีในโลกสมัยใหมโดยโอบรับวิทยาศาสตร ประชาธิปไตย และความหลากหลายของสังคม สิ่งท่ีตอ

มากลายเปนจุดยืนสำคัญขององคกรฮิซเมท องคกรฮิซเมทเร่ิมตนจากการเปนกลุมอาสาสมัครท่ีแบงปนวิสัยทัศนของกิจกรรมการศึกษา

เหลาน้ี ซ่ึงรวมถึงการสรางหอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา และการจัดหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

เม่ือเวลาผานไป จากการเร่ิมตนเล็กๆ กลายเปนองคกรทางสังคมท่ีกอตัวข้ึนจากแนวคิดตางๆ เชน การเคารพในศักด์ิศรีของมนุษยทุกคน

ยอมรับทุกคนตามท่ีเปนอยู รับใชมนุษยชาติ และคนหาวิธีแกไขปญหาสังคมในระยะยาวผานการศึกษา ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีหย่ังรากลึกใน

ประเพณีอิสลามและคานิยมสากลของมนุษย

ในขณะท่ีองคกรมุงเนนไปท่ีการศึกษาในข้ันตน ผูเขารวมไดจัดการเจรจาและการประชุมทางปญญา ตลอดจนโครงการความรับผิดชอบ

ตอสังคมท่ีมุงลดความตึงเครียดและอคติระหวางกลุมตางๆ ของสังคมท่ีมีอัตลักษณทางศาสนา ชาติพันธุ มุมมองทางการเมือง หรือ

อุดมการณท่ีแตกตางกัน รวมถึงเพ่ือหลอเล้ียงวัฒนธรรมการอยูรวมกันภายใตความสงบสุขและสันติ

โครงการบรรเทาทุกขดานมนุษยธรรมเร่ิมตนข้ึนในชวงทศวรรษท่ี 20 และผูเขารวมการเคล่ือนไหวก็ไดมีโอกาสไปชวยเหลือผูประสบภัย

ธรรมชาติมากมายท้ังในตุรกีและหลายประเทศท่ัวโลก ในบางพ้ืนท่ี สมาชิกขององคกรไมไดหยุดเพียงแคการบรรเทาภัยพิบัติ แตไดเร่ิม

โครงการถาวรในระยะยาวมากมาย เชน การเปดคลินิกการแพทย โรงพยาบาลโรงเรียน การสรางแหลงน้ำสะอาด และหลักสูตรการฝก

อบรมบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม

ผานโครงการดานการศึกษา การเคล่ือนไหวไดขยายออกไปนอกพรมแดนของตุรกี ทัศนคติท่ีครอบคลุมขององคกรน้ีเปดโอกาสใหผูคนท่ี

มีภูมิหลังทางชาติพันธุ ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีตางกัน สงผลใหผูเขารวมและสมาชิกองคกรมีจำนวนท่ีหลากหลายและเพ่ิมมากข้ึน

ในเวลาเดียวกัน สมาชอกองคกรฮิซเมทก็มีปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมกับผูคนและประเทศท่ีพวกเขาเขาไปสรางประโยชนดวยเชนกัน สิ่งน้ี

นำไปสูการกอองคกรในทองถ่ินดวยพ้ืนผิววัฒนธรรม คานิยม ทัศนคติและวิธีการทำงานท่ีแตกตางกัน สมาชิกและผูเขารวมองคกรมอง

วาความแตกตางน้ีเปนความสมบูรณภายในกรอบคานิยมหลักของพวกเขา

อาสาสมัครของฮิซเมทบรรลุเปาหมายท้ังผานกิจกรรมอยางเปนทางการของมูลนิธิ สถาบัน และองคกรท่ีพวกเขากอต้ังและผานองคกรที่

ไมเปนทางการ เชน การรวมตัวทางจิตวิญญาณและกิจกรรมทางสังคม

จำเปนอยางย่ิงท่ีองคกรและสถาบันท่ีเปนทางการจะตองดำเนินการโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศท่ีพำนัก

ภายใตบรรทัดฐานความโปรงใสและความรับผิดชอบตอสังคม สอดคลองกับคานิยมหลักขององคกรฮิซเมทและสอดคลองกับการการทำ

งานในวงกวาง



ฮิซเมทเช่ือวา การส่ือสาร การพูดคุย การอภิปราย และการแบงปนแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเปนประจำจะชวยรักษาความสอดคลองและ

อุดมการณน้ี

ภาคผนวก ก: ท่ีมาของเอกสารน้ี

ในขณะท่ีองคกรฮิซเมทแพรกระจายออกนอกประเทศตุรกีในทศวรรษ 1990 ขบวนการดังกลาวก็ดึงดูดความสนใจของนักสังคมศาสตร

ผูสังเกตการณในตุรกี และส่ือตางๆ แมวาลักษณะ เปาหมาย และคานิยมหลักขององคกรจะสังเกตไดจากเอกสาร วาทกรรม และ

กิจกรรมท่ีสรางแรงบันดาลใจตางๆ  แตกอนหนาน้ียังไมไดรวบรวมและตีพิมพในเอกสารฉบับเดียว เอกสารน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือตอบคำ

ถามเหลาน้ันเก่ียวกับคานิยมหลักของฮิซเมทตอสาธารณะชน ในขณะเดียวกันก็ใหขอมูลอางอิงสำหรับคนรุนตอๆ ไปในรูปแบบท่ีชัดเจน

และเปนลายลักษณอักษร

คานิยมเหลาน้ีมีรากฐานมาจากอิสลาม ประเพณีวัฒนธรรมอนาโตเลีย (ตุรกี) และคุณคาของมนุษยท่ีเปนสากล และแสดงออกในผลงาน

ของเฟตฮุลลอฮ กูเลน และแรงบันดาลใจอ่ืนๆ สำหรับองคกรน้ี งานรวบรวมเริ่มตนดวยกำลังใจของกูเลน

ความพยายามเร่ิมตนดวยการรางเบ้ืองตนเก่ียวกับคำอธิบายตนเอง วิสัยทัศน และคานิยมหลักขององคกรโดยอางอิงจากการประชุมเชิง

ปฏิบัติการในประเด็นทางสังคมตางๆ ท่ีจัดโดย Alliance for Shared Values   ซ่ึงเปนองคกรไมแสวงหาผลกำไรที่เปนเสมือน

กระบอกเสียงใหกับพลเมือง วัฒนธรรม และการบริการ องคกรท่ัวสหรัฐอเมริกาท่ีอุทิศตนเพ่ือสงเสริมการบริการชุมชน การศึกษา และ

การพูดคุยสันติภาพระหวางศาสนา

ขอความเหลาน้ีถูกรวมเขากับผลลัพธของการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีจัดโดยผูเขารวมฮิซเมทในยุโรป และนำเสนอตอกลุมผูเขารวมจาก

ท่ัวโลก รวมถึงผูเขารวมอาวุโสท่ีมีประสบการณของฮิซเมทมานานหลายทศวรรษ นักสังคมศาสตร นักวิชาการดานศาสนา และ

ผูเช่ียวชาญภาคประชาสังคม ใหขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะน้ีไดรับการประเมินโดยคณะกรรมการบรรณาธิการและรวมเขากับขอความ

ตามความเหมาะสม มีการแชรขอความท่ีอัปเดตกับกูเลนเพ่ือตรวจสอบและแกไข

อันเปนผลมาจากกระบวนการท่ีขยันขันแข็งน้ี หลักการท่ีระบุไวในเอกสารน้ีแสดงถึงฉันทามติในวงกวางภายในองคกรฮิซเมท

โดยการสรุปคานิยมและหลักการหลักของฮิซเมท เอกสารนี้ควรเปนแนวทางสำหรับอาสาสมัครของฮิซเมทและองคกรท่ีพวกเขากอตั้ง

ภาคผนวก ข: คำศัพท



ผูเขารวมและอาสาสมัคร: คำแปลภาษาตุรกีของคำวา "ผูเขารวม" ซ่ึงใชในทางวรรณกรรมเพ่ืออธิบายการมีสวนรวมในการเคลื่อนไหว

ทางสังคมและพลเมือง หมายถึงแนวคิดของการเปนอาสาสมัคร สำนวนท้ังสองหมายถึงบุคคลท่ียินยอมในการมีบทบาทหรือสนับสนุน

องคกรฮิซเมทโดยสมัครใจ เม่ือบุคคลเขารวมองคกรทางสังคมหรือพลเมือง พวกเขาทำโดยสมัครใจ บางคนอาจเปนคนท่ีทำงานเพ่ือรับ

เงินเดือนในสถาบันท่ีเก่ียวของกับองคกรฮิซเมท ในกรณีน้ี พวกเขาไมเพียงแตเปนอาสาสมัครเทาน้ัน แตยังเปนพนักงานของสถาบันนั้น

ๆ อีกดวย เพียงเพราะพวกเขาไดรับเงินไมไดหมายความวาพวกเขาไมไดสมัครใจเพราะสถาบันท่ีเก่ียวของกับองคกรฮิซเมทสวนใหญเปน

องคกรท่ีไมแสวงหาผลกำไร การทำงานในองคกรเหลาน้ีตองมีความทุมเทและเสียสละแมวาผูเขารวมจะไดรับเงินเดือนก็ตาม การ

เสียสละบางอยางเหลาน้ีรวมถึงการทำงานกับคาจางท่ีต่ำกวาเม่ือเทียบกับตลาดงาน การทำงานโดยไมไดรับโอกาสแบบเดียวกันกับ

พนักงานบริษัทเอกชนอ่ืน ๆ อาสาสมัครนอกเวลาทำการ หรือยอมรับความเส่ียงท่ีจะถูกข้ึนบัญชีดำโดยรัฐเผด็จการสำหรับการทำงานใน

สถาบันน้ัน ๆ เน่ืองจากคำวา "ผูเขารวม" ไมไดใชกันอยางแพรหลายในภาษาตุรกี จึงมีการใชคำวา "อาสาสมัคร" ในขอความในบางสถาน

ท่ีเพ่ือไมใหสูญเสียความหมายท่ีต้ังใจไว ในบางกรณีมีการใชคำวา "ผูเขารวม" เพ่ือเปนการเตือนวาการเคล่ือนไหวไมไดประกอบดวยอาสา

สมัครเพียงอยางเดียว แตยังจายเงินใหกับพนักงานดวย


