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Özet 
İnternet ve Sosyal Medya kullanıcılara zaman ve mekân kısıtlamasından özgür bir iletişim olanağı sunmaktadır. Bu olanaklar
günümüzde Yeni Toplumsal Hareketleri de etkilemiştir. Bu etkiler Yeni Toplumsal Hareketlerin iletişim olanakları ve kendi
hiyerarşik yapıları ile alakalıdır.  
 
 
 
Anahtar Sözcükler: İletişim, Internet, Sosyal Medya, Yeni Toplumsal Hareketler, Kamusal Alan. 
 
 
Abstract 
 
Internet and Social Media offer free communication opportunity to users without time and space limit. These 
opportunities have also effected New Social Movements. These effects are related to the communication 
opportunities and hierarchical structures of New Social Movements.  
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Sayın Editör, 

 İçinde yaşamadığımız dönemi “Dijital İletişim Çağı” olarak adlandırmak yanlış 

olmayacaktır. Bu çağda değişen ve gelişen iletişim teknolojileri ekonomiden siyasete, 

siyasetten eğitime kadar her alanda insanlığı yeni ve farklı bir alana taşımıştır. Bu alanı 

değerlendirirken kuşkusuz “Yeni Toplumsal Hareketlere” de değinmek gerekmektedir.  

Tarih boyunca iktidar ile iktidara sahip olmayan kesimler arasındaki diyalektik 

hak/sınıf mücadelesi için iletişim ve dolayısıyla medya her daim anahtar bir rol oynamıştır. 

Fransız Devriminden bu yana hak mücadelesi veren toplum/toplulukların hedef kitleleri ve 

iktidarın kendisi ile iletişim kurabilmesi, seslerini geniş bir alanda duyurabilmelerine ve 

hareketleri için destekçi kazanabilmelerine olanak sağlamıştır. Günümüzde de Yeni Toplumsal 

Hareketlerin Internet ve Sosyal Medyanın iletişim olanaklarını kullandıkları bilinmektedir. 

Burada Internet ve Sosyal Medyanın Yeni Toplumsal Hareketlere kazandırdıklarını iki noktada 

inceleyebiliriz.  

 İlki Internet ve Sosyal Medya yani Dijital İletişim Yeni Toplumsal Hareketlere özgür 

bir iletişim olanağı sağlamıştır. Ana akım medyanın iktidar tarafından sınırsızca kontrol 

edilebildiği günümüz dünyasında hak mücadelesi güden Yeni Toplumsal Hareketlerin Internet 

ve Sosyal Medya sayesinde üyeleri, destekçileri ve aynı zamanda hedef kitleleri ile özgürce 

iletişim kurabildiklerini görmekteyiz. Bu da Yeni Toplumsal Hareketlere zaman ve mekân 

sınırlamalarından aynı zamanda iktidar mekanizmalarının kontrol gücünden azade olmuş bir 

iletişim olanağı sağlamaktadır. Yeni Toplumsal Hareketlerin üye ve destekçileri bu sayede 

kendi gündemlerini rahatlıkla belirlemekte, muhatabı oldukları soru ve sorunlar karşısında 

politika üretebilmektedir.  

 İkinci kazanım ise Yeni Toplumsal Hareketlerin yapısı ile ilgidir. Bütün örgütlerin belli 

bir hiyerarşiye sahip olması gerektiği bilinmektedir. Günümüz koşullarında örgütlerin 

hiyerarşik yapısı çoğu zaman dikey bir şekilde olmaktadır.  Bu dikey hiyerarşi çoğu zaman anti 

demokratik uygulamalara yol açarken zaman ve mekân kısıtlamaları nedeni ile de örgüt 

içerisinde aktif bir şekilde yer almak isteyenleri de engellemektedir. Internet ve Sosyal Medya 

Yeni Toplumsal Hareketlere alternatif bir kamusal alan olanağı sunmasından dolayı bu dikey 

hiyerarşiyi kırar. Öyle ki harekette yer alan herkes Sosyal Medyanın kullanıcılara sunduğu 

zaman ve mekândan özgür olabilme olanağı sayesinde hareket içerisinde istedikleri görevi 

alabilir. Bu olanak aynı zamanda hareketin içerisinde yer alan/almayan herkesin hareketin 

diğer üyeleri ile yatay bir zeminde tartışabilmelerine de imkân sağlar. Böyle bir yapı bir süre 

sonra dikey bir hiyerarşi olmaktan çıkarak yatay bir hiyerarşiye dönüşür.  
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 Sonuç olarak Internet ve dolayısı ile Sosyal Medyanın kullanıcılara sağladığı iktidar 

kontrolünden azade olmuş iletişim olanağı Yeni Toplumsal Hareketlerin yapısı ve iletişim 

kurma, tartışma ve organize olma fonksiyonlarını değişikliğe uğratmıştır. Internetin ve Sosyal 

Medyanın gelecekte Yeni Toplumsal Hareketlerin başarıya ulaşabilmelerinde anahtar bir rol 

oynayacağı söylemek yanlış olmayacaktır.  
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