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Öz 

Günümüzde giderek tüm dünyayı etkisi altına alan küreselle�me olgusu, dünyanın yalnızca dengelerini de�il 
dünyanın temel aktörlerini de de�i�tirmi� yeni sosyal hareketleri içinde bulundu�umuz ça�ın temel aktörü olarak 
konumlandırmı� bulunmaktadır. Söz konusu ortamda yurtta�ların kendilerini ifade edebilme ve seslerini 
duyurabilmelerinin önemli bir yolu olarak yeni sosyal hareketler ve bu hareketleri te�vik edebilmenin önemli bir aracı 
olarak yazılı basın dikkat çekmektedir. Katılım olanaklarının giderek arttı�ı bu ba�lamda da demokrasinin ve hukuk 
devleti anlayı�ının güç kazandı�ı günümüz dünyası, katılımcı ve dinamik bir demokrasi modelinin hayata geçmesini 
ayakta kalabilmenin en önemli yolu olarak belirginle�tirmekle birlikte söz konusu yolu aydınlatabilecek en önemli araç 
olarak da yeni sosyal hareketler ile yazılı basını öne çıkarmaktadır.   

Küreselle�me süreci dünyanın hem dengelerini hem de temel aktörlerini de�i�tirmi� yeni sosyal hareketleri 
içinde bulundu�umuz ça�ın temel aktörü olarak konumlandırmı�tır. Söz konusu süreç günümüzde demokratik hukuk 
devleti arayı�larının artmasıyla hak arama mücadelesini içeren yeni toplumsal hareketleri gündeme getirerek dünya 
genelinde yeni bir düzenin ba�langıcına i�aret etmektedir. Yeni düzene ili�kin olarak öne çıkan temel özellikler olarak 
da artan katılım olanakları, güçlenen demokrasi ve hukuk devleti anlayı�ı dikkat çekmekte olup süreci aydınlatacak 
temel araçlar olarak yazılı basın, sivil toplum kurulu�ları ve yeni sosyal hareketler göze çarpmaktadır. Bu ba�lamda 
yazılı basın ile yeni sosyal hareketlerin yeni ça�ın toplumsal de�i�im ve dönü�ümü sa�layan temel aktörleri oldu�u 
görülmektedir.  

              Anahtar Kelimeler: Küreselle�me, Yeni Sosyal Hareketler, Demokrasi, Sivil Toplum, Sivil Toplum 
Kurulu�ları, Toplumsal Katılım, Yazılı Basın 

            Abstract 

Globalization is a phenomenon whose impacts are being felt across the entire world. It has become the key 
motor for change in the world today. It is not only responsible for altering global balances but for giving rise to new 
social movements. Crucial in such an environment are new social movements that enable citizens to express themselves 
and to have their voices heard, and a major vehicle for this is the printed media. In today’s world, where opportunities 
for such participation have grown and the concepts of democracy and the rule of law have gained in importance, it has 
become evidence that adopting a participatory and dynamic model of democracy is crucial. At the same time, new 
social movements and the printed media have become essential in demonstrating this to be the case.  

Globalization encompasses social movements that transform key actors and balances in the world. By shining 
light on the rise of new social movements and the quest for democratic rule of law, it points to the emergence of a new 
world order. The fundamental features of this new order are expanding possibilities for participation and the growing 
importance of the notions of democracy and the rule of law, and the role the printed media, non-governmental 
organizations and new social movements have in bringing this to light.  

Keywords: Globalization, Democracy, Civil Society, Civil Society Organizations, New Social Movements, 
Written Media, Social Participation. 
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• Bu makale, Ege Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ferlal Örs danı�manlı�ında hazırlanan, 16 Mart 2014 tarihinde sunulan “ Küreselle�me 
Ba�lamında Türkiye’de Yeni Sosyal Hareketler ve Yazılı Basının Toplumsal Katılım Süreci �çindeki Rolü” ba�lıklı doktora tezinde 
türetilmi�tir.  
** Ar�. Gör. Dr., Ege Üniversitesi �leti�im Fakültesi, Gazetecilik Bölümü.�
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1. Giri� 

1980’li yılların sonlarında yenidünya düzenine damgasını vuran bir kavram olarak öne çıkan 
küreselle�me olgusu, toplumsal, kültürel ve dü�ünsel her alanda tüm dünyayı etkisine almı� bulunmakta ve 
önemli bir dönü�üme ba�langıç olu�turmaktadır. Bu olgu, aynı zamanda geleneksel devlet merkezli 
dü�üncelerin yeniden sorgulanmasına, liberal demokrasinin krize girmesine ve demokratikle�me çabalarının 
hız kazanmasına yol açarak sivil toplum alanında da önemli bir uyanı�ı körüklemekte bu ba�lamda da yeni 
sosyal hareketler ile sivil toplumu hareketlendirmek üzerinde odaklanmaktadır. 

�çinde bulundu�umuz dönemde, kapitalist yakla�ımın ula�tı�ı enformasyon teknolojisi devrimi hem 
eme�in merkezile�mesini parçalamı� hem de etkili oldu�u alanlarda sosyal zıtlıkların sayı ve ölçe�ini 
artırarak, i�sizlik, çevre, barı�, kadın, insan hakları v.b konuları da uluslararası geli�melere çok duyarlı 
küresel sorunlar haline getirerek yeni bir dünya düzenini öne çıkarmı�tır. Bu ba�lamda günümüz yeni 
dünya düzeninin demokratik hukuk devleti çerçevesinde hak arama mücadelesini içeren yeni sosyal 
hareketleri gündeme getirdi�ini söylemek yanlı� olmayacaktır. 

     2. Kuramsal ve Kavramsal Olarak Yeni Sosyal Hareket Olgusu 
Küreselle�me tüm dünyadaki geni� etkilerini özellikle toplumsal sistem ve sorunlar etrafında da 

göstererek hem toplumları birer dinamik yapı olarak de�i�ime açık hale getirmi� hem de toplumsal sorunları 
küresel sorunlar haline dönü�türerek kar�ıt hareketlerini de ortaya çıkarmı�tır. Bu süreçte tüm dünyaya 
egemen olmu� tek bakı�lı bir yapılanmanın ekonomik, kültürel ve toplumsal alanlarda sistem kar�ıtı birçok 
yeni sosyal hareketi organize etti�i görülmektedir. 

Heterojen bir yapı gösteren, farklılık ve kimlik üzerinde odaklanan, daha çok e�itimli ki�iler 
tarafından organize edilerek, herhangi bir siyasal, sınıfsal ya da ekonomik geri planı olmayan olu�umlar 
olarak tanımlanabilecek yeni sosyal hareket olgusu, ekonomik ya da toplumsal olanaklar üzerinde de�il 
daha çok katılım, demokrasi, insan hakları ve kimlik unsurları ba�lamında hayat bulan önemli bir süreci 
ifade etmektedir. Söz konusu süreç, siyasal erkin kontrolünden ziyade sivil erkin canlanmasını ve bu 
sorunlara bireysel olarak çözüm bulmayı amaçlamaktadır.  

Geleneksel siyasi yapının çöktü�üne bu nedenle de siyasetin daha çok sivil bir yapıya do�ru 
evrilmesine odaklanan yeni sosyal hareket olgusu, devrim ve yenilik arayı�ından çok, kamusal ve özel 
alanın sınırlarının yeniden çizildi�i demokrasi odaklı bir bakı� açısına odaklanmakta hareketlerin toplumsal 
katılımı artırarak siyasal erk kar�ısında önemli bir güç haline geldi�i gözlemlenmektedir. Yeni hareketlere 
yönelik olarak dikkat çeken en önemli özelliklerden birisi de farklı ve alternatif bakı� açılarını ortaya 
koyması �eklinde belirginle�mektedir. 

 “Dalton ve Kuechler yeni sosyal hareketlerin; �deolojisi, destek temeli, katılma motivasyonu, örgütsel 
yapısı ve siyasi stili açısından geleneksel siyasetten ve sosyal hareketlerden ayrıldı�ını belirtmekte ve bu 
farklılıkları �deoloji, Destek Temeli, Katılma Motivasyonu, Örgütsel Yapısı, Siyasi Üslubu bakımından 
açıklamaktadır” (Yılmaz, 2003: 372-374). 

�deoloji: Yeni sosyal hareketler, batı sanayi toplumlarının hakim amaçlarıyla zıtlık içinde bulunmakla 
birlikte kültür ile ya�am kalitesi konularına odaklanmakta ve hakim yakla�ıma tehdit olu�turdu�u daha çok 
katılmacı taleplerde bulundukları görülmektedir. Bunlar sivil örgütlenme olmanın ve çıkar talep etmenin 
ötesinde temel bir sosyal de�i�im talep etmeleriyle önceki hareketlerden farklıla�maktadır. Ayrıca iktidar 
yönelimli olmaktan çok kimlik yönelimlidirler.  

Destek Temeli: Eski sosyal hareketler sınıf ve meslek temelli iken yeni sosyal hareketler ekonomik 
çıkarlar yanında farklı sosyal etkile�imlerin ürünü olarak öne çıkmakta sosyo ekonomik olarak zayıf ve baskı 
altındaki grupların hareketi olmak yerine orta sınıfa ve e�itimlilere, yani sistem dı�ı olmayanlara 
dayanmaktadır.  

Katılma Motivasyonu: Bu hareketlerde katılma ki�isel çıkar duygusu ve grup ba�lılı�ından çok 
kültür ve de�er yönelimli ve konu temellidir. Bu haliyle geleneksel hareketlerden ayrılmaktadır.  

Örgütsel Yapısı: Geleneksel hareketler, merkeziyetçi ve hiyerar�ik bir yapıya sahip iken yeni 
hareketler açık, demokratik ve merkezkaç bir yapı göstermekte anti oligar�ik ve ikna temelli olarak dikkat 
çekmektedir. 

Siyasi Üslubu: Yeni sosyal hareketler hükümet dı�ı bir özellik göstermekte ancak hükümet kararlarını 
etkilemek arzusunu ta�ımaktadır. Bunu hükümetle pazarlıkla de�il do�rudan eylemleriyle ve kamuoyunu 
etkileyerek sa�lamaya çalı�maktadır. 

Görüldü�ü üzere yeni sosyal hareketler demokratik katılımcı bir bakı� açısını ortaya koymanın önemli 
bir yolu olarak belirginle�mekte olup kimlik ve farklılık yönelimli bir biçimde modern toplumsal bir ya�amı 
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hayata geçirmeyi amaç edinmi� bulunmaktadır. Bu ba�lamda hareketlerin farklılık, ço�ulculuk ve uzla�ma 
üzerinde odaklanarak sürekli bir dönü�türme arzusu ta�ıdı�ı görülmektedir.  

 Siyasal toplumsal yapının çökmesi sonucu ortaya çıkan yeni sosyal hareketler, siyasal alanda sivil 
erkin daha çok canlandı�ı bir alanda faaliyet imkanı bulmu� küresel dünyada yeni bir boyut kazanmı�tır. 
Söz konusu küresel ortam bir paradigma olarak sosyal hareketleri de de�i�tirmi� ve kaynak mobilizasyonu 
kuramı, yeni sosyal hareketler kuramı ve ulus ötesi eylem a�ları kuramı olarak üç farklı bakı� açısını öne 
çıkarmı�tır. Bunlar, Amerika’da etkili olan Kaynak mobilizasyonu kuramı, Avrupa’da etkin olan Yeni Sosyal 
Hareketler Kuramı ve küreselle�me ile sorgulanmaya ba�layan Ulus ötesi Eylem A�ları Kuramı olarak 
dikkat çekmektedir (Lelandais, 2009:68). 

Günümüzde bireylerin öncelikleriyle toplumdaki egemen söylem ve eylem biçimlerinin de�i�mesi, 
sivil erkin canlanması sosyal hareketlerin yeni bir perspektifle kuramsal olarak de�erlendirilmesini zorunlu 
hale getirmi� bulunmaktadır. Bu ba�lamda toplumsal huzursuzlu�un giderek artması ve demokrasi 
alanında ya�ana krizler, siyasal iktidarın politika ve isteklerine daha bilinçli bir tavır sergileyen bir kesimin 
canlanmasına, sosyal patlamaları önemseyen bu yüzden de sürekli olarak toplumsal nabız tutma i�levini 
üstlenen yeni sosyal hareket eylemcilerinin önem kazanmasına neden olmu� bulunmaktadır.  

                3. Küresel Dünyada Yeni Sosyal Hareketler ve Aktörleri 
Küreselle�me olgusunun, sermayenin tüm dünyada serbest dola�ımıyla, serbest ticareti özendirdi�i 

bu ba�lamda da ülkeler arasındaki ekonomik ba�ımlılı�ı arttırdı�ı günümüz dünyası e�itsizlikler, kitlesel 
yoksulla�ma ve hat safhada i�sizlik gibi küresel sorunların ciddi bir boyut gösterdi�i karanlık bir tablo 
çizmektedir. Söz konusu e�ilimler modern devlet ile kurumlarının ve yurtta�lı�ın ciddi bir krize girmesine 
yol açarak berberinde dünya çapında kar�ıt bir ideolojiyi kurgulayacak yeni hareketleri ve yeni aktörleri 
gündeme getirmi� bulunmaktadır (Tanilli, 2009:18-19). 

Öyle ki içinde bulundu�umuz dönemde liberal demokrasinin aslında demokratik olmayan bir yapı 
sergilemesi tüm dünyada ciddi bir krize girmesine neden olmu� bu ba�lamda bireyin siyasal ve toplumsal 
hayatta nesne de�il özne olmasını savunan katılımcı bir demokrasi anlayı�ı ile bu anlayı�a hayat verecek en 
önemli araçlar olarak sivil toplum ve yeni sosyal hareketler yeni küresel dünyanın aktörleri olarak öne 
çıkmı�tır. 

Küreselle�me her �eyden önce tek yönlü bir hakimiyete neden oldu�undan kar�ı hareketlerin 
olu�masına da yol açmı� fikir i�çileri, ö�renciler, aydınlar, özelle�tirmeler sonucunda i�lerini kaybeden 
sanayi i�çileri, tahrip edilen çevreyle ba� ba�a ve korumasız bırakılan çiftçiler ve göçmen i�çiler, kadın, 
yoksul gibi çe�itli küreselle�me ma�durları sürece kar�ıt bir biçimde örgütlenmeye ba�lamı�tır 
(Uluç,2003:195). Küresel güçlere ve yapıya kar�ı geli�tirilen söz konusu hareketlere ilk güzel örnek olarak 
Seattle’ daki eylemler öne çıkmakta olup bu eylemlerde sendikacılardan, ekologlara, feministlerden, ya�lı 
genç birçok kesime kadar geni� çapta adalet sava�çılarının katılımı dikkat çekmektedir (Vargas,2003:908). 

Ayrıca günümüzde yükselen ırkçılık, feminist, cinsiyet kar�ıtı hareketler, çevre ve barı� hareketleri 
gibi alternatif hareketler ile sigara kar�ıtlı�ı, e�cinsel hakları, kürtaj, alternatif tıp gibi insan ya�amının özel 
alanlarına, sava� kar�ıtlı�ı, insan hakları, yoksulluk, e�itsizlik gibi toplumsal hayatın sorunlarına yönelen 
hareketlerin temel aktörlerinin yeni orta sınıf, çiftçiler, i� sahipleri ve zanaatçıların olu�turdu�u eski orta 
tabakanın üyeleri ile ö�renciler, ev kadınları ve emekli bireylerin olu�turdu�u i� piyasasına tabi olmayan 
grup oldu�u dikkat çekmektedir.  

�nsanların güvenlik, e�itim, sa�lık sorunlarının giderek arttı�ı, do�anın giderek tahrip edildi�i ve 
tüketildi�i, beraberinde açlık sorununun ba� gösterdi�i, çevrenin sürekli kirletildi�i, insanların sosyal 
güvenlik haklarının çalındı�ı, ücret ve çalı�ma saatlerinin adil olmadı�ı, çocuk i�çi oranının giderek arttı�ı, 
i�sizli�in ciddi oranlara ula�tı�ı günümüz ko�ulları yukarıda adı geçen çe�itli toplumsal katmanları 
ba�kaldırmanın önemli birer aktörüne dönü�türmektedir.  

Bu ba�lamda küreselle�me ile birlikte ili�kilerdeki aktörlerin kaçınılmaz olarak de�i�ti�i ve çevre, 
barı�, güvenlik, sava� kar�ıtlı�ı, kadın ve çocuk hakları, anti nükleer yapılanma, uluslararası göç, ırkçılık ve 
cinsiyet ayrımcılı�ı gibi konu ve sorunların ana soruna dönü�tü�ü içinde bulundu�umuz dönemin ba�lıca 
aktörü oldukları dikkat çekmektedir. 

 Bu açıklamalar do�rultusunda günümüz küresel dünyasını �ekillendiren yeni sosyal hareketlerin 
çok dikkat çeken belli ba�lı olanları; 1999’da Dünya Ticaret Örgütü’nün toplanmasını protesto eden Seattle 
Hareketi, 2000 yılında �ngiltere’de benzin fiyatlarındaki artı�ı protesto edenlerin hareketi,  2001 yılında 
Filipinler’de hükümetin istifasını talep eden Edsa Hareketi, geri kalmı� üçüncü dünya ülkelerinde çocuk 
i�çilerin yasal olmayan yollarla çalı�tırılmasına yönelik Sweatshops hareketi, 2006 yılında Güney Meksika’da 
iktidara yönelik adalet hareketi �eklinde belirginle�mektedir.  
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Ayrıca Emek Hareketi, Yoksulluk Hareketi, Çevre Hareketi (Ekoloji Hareketi), Nükleer Kar�ıtı 
Hareket, Barı� Hareketi, Cinsiyet Ayrımcılı�ı Hareketi, �nsan Hakları Hareketi, Kadın Hareketi, Gay 
Hareketi (E�cinsel Hareket), Engelli Hakları Hareketi, Çocuk Hakları Hareketi, Hayvan Hakları Hareketi, 
Ö�renci Hareketi, Sava� Kar�ıtlı�ı Hareketi, Tüketim Kar�ıtlı�ı Hareketi gibi hareketlerin de önemli bir güce 
ula�tı�ı görülmektedir. 

Tüm dünyada geni� çapta örgütlenme imkanı bulmu� söz konusu yeni toplumsal hareketlerin, 
Türkiye’de de oldukça önemli bir güce ula�tı�ı göze çarpmakla birlikte ülkemiz açısından baktı�ımızda yeni 
sosyal hareketlerin, demokrasinin geli�ebilece�i en önemli kamusal alanlar �eklinde belirginle�ti�i dikkat 
çekmektedir. Yeni hareketler,  hem tartı�maya açık yeni bir kamusal atmosfer yaratmakta hem de farklı 
dünya görü�lerini e�it ve özgür bir biçimde ortak bir alanda bir araya getirerek katılımcı bir demokratik 
yapının geli�mesine zemin olu�turmaktadır.  

�çinde bulundu�umuz dönemde Türkiye’de de ya�anan küresel dönü�ümlere paralel bir biçimde 
siyasetin de �ekil de�i�tirdi�i ve ekonomik çıkarların arka plana itilerek kültürel konulara odaklanan yeni 
sosyal hareketlerin öne çıktı�ı görülmektedir. Bu süreçte geleneksel siyasi kurumların de�er kaybetti�i 
onların yerine sivil toplum kurulu�larının geçti�i gözlenmekte ayrıca yeni hareketlerin bugün, demokrasinin 
krizine i�aret etti�i ve temelde demokrasiyi ço�ulcu ve yurtta� yönelimli olarak yeniden kurgulamayı 
amaçladı�ı belirginle�mektedir. 

Öyle ki ileti�im teknolojilerinin ileri derecede güç kazandı�ı günümüz dünyası, Türkiye’yi de etkisine 
almı� ve ülkemizde de�i�en toplumsal yapıya uygun bir atmosfer yaratmak amacıyla toplumsal, siyasal, 
ekonomik ili�ki ve hareket biçimlerini de dönü�türerek farklılıkları önemseyen katılımcı bir demokratik 
anlayı�ın hayata geçirilmesini ve bu yolda da sivil toplum kurulu�ları ile yeni sosyal hareketlerin temel 
aktörler olarak konumlanmasını zorunlu kılmı�tır. Türkiye’de tümüyle demokratik bir düzen istemiyle 
yürütülen yeni sosyal hareketler olarak; çevrenin kirlenmesine ve kaynakların kullanılmasına yönelik 
hareketler, sivil haklar hareketi, kadın ve erkek e�itli�inin savunan hareket, sava� kar�ıtı hareket, i�sizlik 
kar�ıtı hareket, adalet ile e�itlik üzerinde odaklanan hareketler, e�cinsel hareket ve barı� hareketi gibi 
hareketler öne çıkmakta olup hareketlerin özellikle neoliberal politikalara meydan okuma amacı ta�ıdı�ı 
belirginle�mektedir (Atabek, Da�ta�, 1998:54). 

Türkiye’de yeni sosyal hareket olarak de�erlendirilebilecek göze çarpan en temel hareketlerden birisi, 
feminist hareket olarak öne çıkmakta olup hareketin temelde kürtaj, do�um kontrolü, cinsel istismar ve 
�iddet gibi konuları gündemine aldı�ı bu ba�lamda da özel ve kamusal alanda etkin bir biçimde yer almak 
ve bu alanları kendi ihtiyaçları ba�lamında biçimlendirebilmek üzerinde odaklandı�ı görülmektedir (Çayır, 
1999:31).  

Hareketin küresel yüzyılın önemli bir aktörüne dönü�mesini sa�layan bakı� açısı, kadınların erkek 
egemen bir dünyada toplumsal olarak yeniden algılanmasını ve bu algının e�itlik temeli üzerinde 
yo�unla�masını amaç edinerek önemli bir toplumsal dönü�ümü sa�lamayı hedef almı� olmasından 
kaynaklanmaktadır. Söz konusu amaç günümüz Türkiye’sinde kadın hareketini demokrasiyi 
kurumsalla�tıracak önemli bir yeni muhalefet biçimine ve özel bir toplumsal aktöre dönü�türmektedir 
(Çetinkaya, 2002:537-543). Öyle ki ba�langıçta amacı yalnızca kadına yönelik �iddete dikkat çekmek olan bu 
hareket, 1980 sonrasında tamamen farklılık ve farkındalık yaratıp kamusal alanı ataerkil düzenden çıkaran 
toplumsal bir dönü�ümü hedef almı� bulunmaktadır.  

Ayrıca 1990’lı yıllarda radyo, TV, internet gibi kitle ileti�im araçlarının yaygınla�ması sivil olu�umları 
ve yeni hareketleri canlandırarak toplumsal ya�amın merkezine getirmi� ve yeni sosyal hareketleri 
canlandırmı�tır. Örne�in bu dönemde susurlukla ortaya çıkan devlet- mafya ili�kisine kar�ı toplumun 
tepkisine yönelik  “Sürekli Aydınlık �çin Bir Dakika Karanlık”, “Radyomu �stiyorum”, “Anayasamı 
�stiyorum”, “Cumartesi Anneleri”, “Bergamalı Köylülerin uluslararası kurulu�lara kar�ı yürüttü�ü 
eylemler”, “19 Mayıs’a dikkat çeken Genç Siviller Hareketi”, kadınların toplumsal barı�a yönelik olarak 
düzenledi�i “Vakit Geldi Hareketi”, E�itim-Sen’in örgütledi�i Ö�retmen Hareketi gibi yeni hareketler 
bilinçlenen yurtta�ların hareketlerine örnek te�kil etmektedir. 

Ülkemizde yeni sosyal hareketlerin ortak özelliklerine baktı�ımızda hareketlerin, hak ve 
sorumluluklarının bilincinde olan daha aktif yurtta�lar yeti�tirmek konusunda odaklandıkları, herhangi bir 
�iddet unsuru olmaksızın ço�ulcu rejim ve demokrasiye duyulan özlemi dile getirdikleri ve bu özleme 
ula�mak için de etkin bir kamuoyu yaratmak arzusu ta�ıdıkları görülmektedir. Ayrıca hareketlerin amaca 
ula�mada medyayı özellikle de yeni ileti�im teknolojilerini, internet ve sosyal medyayı önemli birer araç 
olarak kullandıkları göze çarpmaktadır.   
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Yeni sosyal hareketlere yönelik dikkat çeken di�er bir özellik de hareketlerin bir tehdit unsuru 
olmayıp kendi sesini duyurma ve kamu vicdanına seslenip taraftar toplama amacına odaklanması ve daha 
çok ça�rı niteli�i göstermesi �eklinde belirginle�mektedir.  

Türk toplumunu hem politik hem de kültürel anlamda aktivize ederek yurtta�lık olgusuna dinamizm 
kazandırmayı amaç edinmi� yeni sosyal hareketlerin, ça�da� ve demokratik bir hukuk devleti özlemiyle 
gerçekle�tirildi�i bu ba�lamda da demokratik hukuk devleti ve onun vazgeçilmez alanı olan sivil toplum 
açısından çok büyük önem ta�ıdı�ı açıkça görülmektedir.  

Daha çok ço�ulluk ve farklılık temelli odaklanan yeni sosyal hareketlerin, yeni bir toplumsal 
muhalefet biçimi oldu�unu söylemek yanlı� olmamakla birlikte yeni hareketlerin katılımı artırmaya yönelik 
bir amaç ta�ıdı�ı ve amaçlarına yasal yoldan ula�amayan insanların isteklerini dile getirme aracı olarak 
kullanıldı�ı ancak ülkemizde geli�melerine imkan sa�layacak kamusal alanda ciddi sıkıntılar oldu�u göze 
çarpmaktadır. Her�eyden önce merkezi bir otorite ve buna ba�lı bir merkezi toplum yapısının varlı�ı 
ülkemizde demokrasinin kurumsalla�ması alanında ciddi sorunlara yol açmaktadır. 

Türkiye’de demokrasinin geli�ebilmesi ve kurumsalla�abilmesi açısından en önemli aktör olarak göze 
çarpan yeni sosyal hareketlerin var olan siyasal ve toplumsal yapının kapalı olması nedeniyle yeterince geni� 
bir örgütlenme ve katılım imkanına sahip olmadı�ı gözlenmekte olup bu durum hareketlerin geli�imini 
örselemektedir. Merkezi ve bürokratik bir devlet mekanizmasını yönlendiren kadiri mutlak devlet anlayı�ı 
ve dinamik bir sivil toplumun mayasını olu�turacak olan taban hareketlerinin zayıflı�ı hem yeni sosyal 
hareketleri hem de demokrasinin kurumsalla�masını engellemektedir (Tosun,2012:420). Bu ba�lamda 
Türkiye’de Osmanlı döneminden miras aldı�ımız merkezi, üstün, bürokratik ve kapalı bir siyasal kültür 
anlayı�ının in�a etti�i baskıcı devlet yapısının güçlü bir sivil toplum ile bu toplum içindeki muhalif 
hareketlerin ortaya çıkı�ını engelledi�ini söylemek yanlı� olmayacaktır. Söz konusu muhalif hareketler siyasi 
iktidar tarafından ideolojik olarak algılanıp me�ruiyetin devamını sarsacak bir tehdit olarak 
de�erlendirilmektedir. Bu bakı� açısı bu hareketlerin devletçe denetlenip ya dı�lanmasına ya da destek 
görmesine neden olmakta bu ili�kide ideolojik olarak siyasal iktidara yakınlık dikkat çekmektedir. 

Ülkemizde yeni sosyal hareketlere katılım konusunda belirginle�en hususlar ise,  ö�renciler ile 
çalı�mayan kesimin yeni sosyal hareketlere önemli ölçüde katkıda bulundu�u ve internetin özellikle de 
sosyal medyanın bir sivil eylem alanı olarak bu amaçla çok yo�un kullanıldı�ı görülmektedir 
(Emre,2009:150). �nternet teknolojisinin Türkiye’deki yeni sosyal hareketler açısından ta�ıdı�ı önem, söz 
konusu aracın eri�im ve etkile�im olana�ını artırarak aktif bir yurtta� profili yaratmasından ve demokrasiye 
zemin hazırlamasından kaynaklanmaktadır. Bu ba�lamda internetin ba�ta geldi�i yeni ileti�im 
teknolojilerinin ülkemizde yeni sosyal hareketlerin hızlı ve istenilen yönde amaca ula�abilmeleri için önemli 
bir araç oldukları dikkat çekmektedir. 

Görüldü�ü üzere günümüzde tüm dünyada geni� çaplı örgütlenme alanı bulan yeni sosyal 
hareketlerin ülkemizde de önemli derecede güçlendi�i ve bu gücünü politik bir güç edinme arzusundan 
daha çok farklı kimlik politikaları ve hak arama mücadelesine yo�unla�tırdı�ı dikkat çekmekte olup 
hareketlerin farklılıklar ve çok kültürlülük üzerinde odaklanan yeni bir siyaset anlayı�ını te�vik etti�i 
görülmektedir. 

                 4. Kavramsal ve Kuramsal Olarak Toplumsal Katılım Olgusu 
“Toplumu olu�turan bireylerin bir siyasal davranı� türü olarak alınan ya da alınacak her türlü siyasal, 

ekonomik ve toplumsal kararlar kar�ısında gösterdikleri tepkiler, e�ilimler ve yakla�ımlar” �eklinde 
tanımlanabilecek katılma olgusu, yurtta�ların kendilerini ilgilendiren konulara tam katılımının ve 
denetiminin sa�lanmasını amaç edinmi� önemli bir süreç olarak belirginle�mektedir ( Öztekin, 2011:251).  

Bireyin siyasal sürece yalnızca oy verme eylemini gerçekle�tirmesini de�il aynı zamanda siyasal parti 
ve sivil örgütlere üye olarak kamusal alanda etkin bir nesne olmasına olanak sa�layan bir kavram olarak 
katılım, bireysel ve toplumsal  iki yönlü demokratik bir süreç olarak dikkat çekmektedir (Yaraman,1999:11). 

Görüldü�ü üzere katılma olgusu, yurtta�ların hem seçim dönemlerinde oy kullanma eylemlerini hem 
de bu dönem içinde ya da dı�ında aktif birer yapı sergilemelerini gerektiren çoklu bir süreci ifade 
etmektedir. Söz konusu süreci yönlendiren temel unsurlar ise, bireyin içinde bulundu�u toplumun yapısı 
(açık-kapalı), aile yapısı, gelir düzeyi, ya�, cinsiyet, meslek gibi sosyo-demografik faktörler olarak öne 
çıkmaktadır. 

“Katılma kimi zaman bireyin siyasete ilgi duymasından, kimi zaman ki�isel bir sorununun çözümünü 
aramasından, kimi zaman bireysel ili�kilerden, kimi zaman da toplumsal olaylara duyarlı olmasından 
kaynaklanabilir ( Tosun, Tepeciklio�lu, 2012:383). ” Bu ba�lamda bireylerin toplumsal ve siyasal olana kar�ı 
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tutumunu yansıtan bir araç olarak katılım, bireylerin siyasal toplumsal ve ki�isel rol oynamaları, davranı� ve 
eylemlerde bulunmaları olarak çok geni� içerikli ve aktif bir yapı sergilemektedir.  

Bir toplumun üyesi olarak bireyin toplum içinde her türlü konuda karar verme ve yönlendirme 
süreçlerine aktif bir biçimde dahil olmasını içeren bir kavram olarak toplumsal katılım ise, pasifize olmu� 
de�il tümüyle aktif olan bir vatanda� kurgusu yaratmakta bunun içinde demokrasi olgusuna vurgu 
yapmaktadır. Bu ba�lamda bireylerin bir toplumun üyesi olarak kontrol etme ve denetim i�levlerine de 
sahip oldukları bir modeli öne süren toplumsal katılım, toplum içinde önemli bir dönü�üm ve de�i�im 
yaratma aracı olarak belirginle�mekte olup toplumdaki her bireyin bir sese sahip oldu�unu ve bu sesi 
iletebilmesi için her yolun açık olması gerekti�ini vurgulamaktadır. 

Toplumsal katılım olgusunu hayata geçebilmesi her �eyden önce toplumda belli hakların güvence 
altına alınmı� olmasına ba�lı bulunmakla birlikte söz konusu haklar, vatanda�lık hakkı, seçme ve seçilme 
hakkı, siyasi faaliyetlerde bulunma hakkı, parti kurma ve üye olma hakkı, kamu hizmetlerine girme ve 
yararlanma hakkı, dilekçe hakkı gibi haklar �eklinde belirginle�mektedir (Tunç, 2005:31).   

Di�er bir ifadeyle toplumsal katılım olgusunun bir toplumda istenilen biçimde gerçekle�ebilmesi 
öncelikle bu toplumda dü�ünce, ifade özgürlü�ü, örgütlenme özgürlü�ü, dernek kurma ve derne�e katılma 
özgürlü�ü, seçme ve seçilme özgürlü�ü, oy verme özgürlü�ü gibi belli ba�lı insan haklarının i�ler olmasına 
ba�lı bulunmaktadır. 

Bireylerin toplumsal olarak katılım hakkı dünya genelinde yasal olarak düzenlenmi� olup bu noktada 
Birle�mi� Milletler �nsan Hakları ve Evrensel Beyannamesi’nin belirleyici oldu�u görülmektedir. 
Beyannamede toplumsal katılıma yönelik öne çıkan düzenlemeler �u �ekildedir; Irk, dil, din, renk, ulusal ve 
sosyal köken hakkı (madde:2), Ya�ama ve özgürlük hakkı (madde:3), Hukuksal ki�ili�in tanınması hakkı 
(madde:6), Özel ya�am, konut ve haberle�me hakkı (madde:12), Yurtta�lık hakkı (madde:15)Dü�ünce, vicdan 
ve din özgürlü�ü hakkı (madde:18), Dü�ünce ve anlatım özgürlü�ü hakkı (madde:19), Toplanma, dernek 
kurma ve derne�e katılma hakkı (madde:20), Yönetime ve kamu hizmetlerine katılma hakkı (madde:21), 
Sosyal güvenlik hakkı (madde:22), E�itim hakkı (madde:26), Kültürel ya�ama serbestçe katılma hakkı 
(madde:27) (TBMM, 2013:203-208)  

Görüldü�ü üzere toplumsal katılım olgusu, dünya çapında önemli yasal düzenlemelerle güvence 
altına alınmı� önemli bir hak olarak göze çarpmakta bu denli önemli olu�u nedeniyle Avrupa �nsan Hakları 
Sözle�mesi tarafından da dikkate alınıp yasal güvenceye alınan geni� içerikli bir olgu olarak 
belirginle�mektedir. Sözle�menin toplumsal katılım olgusuna yönelik maddeleri; Ya�am hakkı (madde:2), 
Özel ve aile hayatına saygı hakkı (madde:8), Dü�ünce, vicdan ve din özgürlü�ü (madde:9), �fade özgürlü�ü 
(madde:10), Toplantı ve dernek kurma özgürlü�ü (madde:11) �eklinde dikkat çekmektedir 
(www.inhak.adalet.gov.tr).  

Günümüz küresel dünyasının en ayrıcalıklı haklarından biri olan katılım hakkı Türkiye’de de 1982 
tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı ile güvence altına alınmı� bulunmakla birlikte bu haklara yönelik 
yasal düzenlemeler, anayasamızın 17 ila 74. maddeleri arasında de�erlendirilmektedir. Söz konusu 
toplumsal haklar, ki�inin hak ve ödevleri ba�lı�ı altında ele alınmakta olup bu haklar �unlardır 
(www.mevzuat.gov.tr);Ki�inin dokunulmazlı�ı hakkı, maddi ve manevi varlı�ı(madde:17),Özel hayatın 
gizlili�i ve korunması hakkı (madde:20), Haberle�me hürriyeti (madde:22), Din ve vicdan hürriyeti 
(madde:24), Dü�ünce ve kanaat hürriyeti (madde:25), Dü�ünceyi açıklama ve yayma hürriyeti (madde:26 ), 
Bilim ve sanat hürriyeti ( madde:27), Basın hürriyeti ( madde:28), Kitle ileti�im araçlarından yararlanma ve 
ileti�im hürriyeti (madde:31), Dernek kurma, toplanma ve gösteri hürriyeti (madde:33-34), Mülkiyet hakkı 
(madde:35), Hak arama hürriyeti (madde:36), Ailenin korunması ve çocuk hakları (madde:41), E�itim ve 
ö�renim hakkı (madde:42), Sendika kurma ve sendikal faaliyet hakkı (madde:51-52), Toplu sözle�me hakkı 
(madde:53), Grev ve lokavt hakkı (madde:54), Vatanda�lık hakkı (madde:66), Seçme ve seçilme ve siyasi 
faaliyetlerde bulunma hakkı (madde:67), Parti kurma, partiye girme ve partiden ayrılma hakkı (madde:68), 
Kamu hizmetlerine girme hakkı (madde:70), Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine ba�vurma hakkı 
(madde:74) 

Görüldü�ü üzere toplumsal katılım olgusu, Türkiye’de de geni� çaplı bir biçimde çe�itli yasalarla 
düzenlenmi� olmakla birlikte bu noktada dikkat çekilecek en önemli husus, söz konusu yasal 
düzenlemelerin yapılmı� olmasının katılımı harekete geçirmeye yetmedi�idir. Ülkemizde toplumsal ve 
siyasal olarak oldukça zayıf bir katılım kültürü anlayı�ı bulunmaktadır. 

Yalnızca oy vermekle sınırlı olmayıp her alanda aktif bir vatanda� profili yaratmayı amaç edinmi� çok 
boyutlu bir kavram olarak toplumsal katılım olgusu, bireylerin ya�amlarını etkileyen her bir alanı 
kapsamakta ve bireyleri kendilerini ilgilendiren tüm konularda karar alma yeti ve yetkisine sahip 
kıldı�ından demokratik bir düzeni hayata geçirecek önemli bir araç olarak göze çarpmaktadır. Bir ülkede 
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demokratik sistemin ya�ayabilmesi için katılımın yalnızca siyasal olarak de�il aile, okul, i�yeri kısaca tüm 
toplumsal katmanlarda toplumsal olarak da sa�lanması gerekmektedir (Açıkgöz,1970:23). 

Öyle ki toplumsal katılım olgusu, bir toplumun üyesi olunan andan itibaren ba�layarak 
toplumsalla�ma süreci içinde giderek geli�im gösteren dolayısıyla tüm toplumsal olana ili�kin olan çok geni� 
içerikli bir kavramı ifade etmektedir. Söz konusu katılım biçimi sosyal kurulu� ve eylemlere yönelik olması 
sebebiyle siyasal katılımdan ayrılmaktadır. Bu noktada vurgulanması gerekli en önemli husus, toplumsal 
katılımın gerçek bir demokratik düzenin en önemli aracı oldu�udur. 

Toplumsal katılım olgusunun hayata geçebilmesi için, toplumda bir takım problemler ve sivri 
noktalar ortaya çıkması gerekmekte bu noktada katılımı toplumdaki çatı�ma ve sorunların yönlendirdi�i 
dikkat çekmektedir (Yücekök,1987:24). Bu ba�lamda toplumsal katılım olgusunun, adil bir düzenin ve 
refahın oldu�u yerlerde olu�mayıp mutlaka bir soruna gereksinim duydu�u, gerçekle�ebilmesinin de her 
�eyden önce buna elveri�li bir toplumsal yapının varlı�ına ba�lı oldu�u görülmektedir. 

Toplum içinde her türlü sosyal hedefi ve bunlara ula�ma yollarını açıklayan bir kavram olarak 
toplumsal katılım, toplumdaki hedeflerin yöneten ve yönetilenler arasında kar�ılıklı etkile�im yoluyla 
belirlendi�i bir süreci açıklamaktadır (Öner,2001:53). Söz konusu süreç, hem kararlara yönetilenlerin etki ve 
tepki sa�ladı�ı çift yönlü bir yapıyı hem de e�itlik, adalet ve özgürlük gibi demokrasinin ana güçlerini i�ler 
kıldı�ından katılımcı bir demokrasinin kurumsalla�masına olanak sa�lamaktadır. 

Bireylerin ya�ama ili�kin haklarını içeren toplumsal katılım, oy vermek gibi siyasal bir eylemden, 
gönüllü bir biçimde sosyal hizmetlerde bulunma, sosyal aktiviteler düzenleme gibi eylemlerde bulunma, 
dünya genelinde sorunları anlamlandırma ve dikkat çekme gibi farklı katılım biçimlerini içermektedir. 

Toplumsal katılım kavramının söz konusu boyutlarının, daha özgürlükçü ve katılımcı bir perspektif 
yaratarak karar alma yetki ve süreçlerini hiyerar�ik bir mekanizmanın eseri olmaktan çıkarma amacı ta�ıdı�ı 
görülmektedir (Atayman:1994:300). Toplumsal katılımın bahsi geçen boyutlarının ortaya çıkıp geli�mesinde 
ya�, cinsiyet, sosyo-kültürel ko�ullar, meslek, e�itim, statü ve zaman gibi ki�isel ko�ullar ve gelir düzeyi gibi 
birçok unsur etkili olmakla birlikte özellikle aile, arkada� grubu ve okul faktörlerinin çok güçlü birer 
toplumsalla�ma aracı olarak süreci önemli ölçüde biçimlendirdi�i göze çarpmaktadır. 

               5. Küreselle�me ve Toplumsal Katılım 
�çinde bulundu�umuz dönemde ya�antımızın her alanını etkisi altına almı� küreselle�me olgusu, 

karar alma süreçlerini de karma�ıkla�tırmı� bu karma�ıklı�ın giderilmesinde de katılım olanaklarının 
artırılması zorunlulu�unu gündeme getirmi�tir. Söz konusu zorunluluk mahalle konseyleri, e- demokrasi, 
katılımcı bütçeleme, hem�ehri giri�imleri ve referandumlar gibi yeni katılım biçimlerinin geli�tirilmesine 
neden olmu�tur (Örs, 2008:23-24). 

Di�er bir ifadeyle, küreselle�me sonucu artan ekonomik sıkıntılar, sosyal e�itsizlik ve 
adaletsizliklerden olu�an karma�ık düzen, bireylerin toplumsal olanla ba�lantı kurmasını zorla�tırmı� bu 
zorlu�un giderilmesi için de yeni katılım olanakları öne çıkmı�tır. Bu süreçte katılımcılı�ın yeni bir boyut 
aldı�ı ve bireylerin kamusal birer özne olma özelli�i kazanarak toplumda çe�itlilik ve ço�ulculu�un da 
i�levsel hale geldi�i dikkat çekmektedir.  Bu noktada vurgulanması gerekli en önemli husus, günümüz 
dünyasında katılım olanaklarını artırıp katılımcı bir demokratik topluma ula�mayı sa�layıcı en önemli 
araçların medya ve yeni ileti�im teknolojileri oldu�udur. 

Küreselle�me, toplumsal alanda yeni bir paradigma olan bilgi toplumu kavramının öne çıkmasına, bu 
toplumun da yapısal özellikleri nedeniyle devletin i�leyi� mekanizmasını sarsarak yeni dünya düzenine 
uygun katılımcı bir demokratik modelin zorunlu hale gelmesine neden olmu� bulunmaktadır (Uçkan, 2002). 
Söz konusu modele yönelik dikkat çeken en önemli donanımlar; toplumsal ve siyasal olanın kar�ılıklı 
etkile�im içinde olması, toplum merkezli bir bakı� açısının dominant olması, katılımlı ve açık bir kamusal 
yönetimin hedef alınması �eklinde belirginle�mektedir. 

Ayrıca küreselle�menin katılım olgusuna yönelik olumlu etkilerinden birisi de internet ve yeni 
teknolojilerle zaman ve mekan unsurunu ortadan kaldırıp tüm dünyayı birbirine yakınla�tırarak katılım 
olanaklarını artırması �eklinde öne çıkmaktadır. Yeni ileti�im teknolojileri ve internet sayesinde medyanın 
küreselle�mesi hem farklı muhalefet biçimlerini örgütlemekte hem de katılımı artırmaktadır. 

Küreselle�me sürecinin katılıma yönelik etkisinin çift yönlü bir biçimde gerçekle�mekte oldu�u 
vurgulanması gereken önemli bir noktayı olu�turmakla birlikte kürselle�menin dünya genelinde yarattı�ı 
büyüklere dayalı hegemonyanın katılım alanında da adaletsiz bir düzen olu�turdu�u vurgulanması gerekli 
önemli bir unsur olarak kar�ımıza çıkmaktadır. Küreselle�me ile tüm dünyayı ku�atan süper güçlerin sürece 
katılımına bakıldı�ında dünyanın geri kalanının sürece çok kısıtlı katıldı�ı ve çok ciddi bir uçurum oldu�u 
göze çarpmaktadır. 
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Ayrıca küreselle�me ile giderek büyük bir köye dönü�en içinde bulundu�umuz dönem, Türkiye 
açısından da katılımın optimal düzeyde oldu�u demokratik bir yönetim modelini talep eder konuma gelmi� 
bu noktada katılımcı bir yerel yönetim modeli öne çıkmı�tır. Söz konusu modeli üstün kılan özellik, aktif ve 
donanımlı yurtta� modeli ile katılım, hukuk devleti ve �effaflık gibi demokrasinin temel dinamiklerini 
içselle�tirmesinden kaynaklanmaktadır.  

Öyle ki küreselle�me ile beraber, dünya dinamiklerinin de�i�mesi ülkemizde bu de�i�ikli�e adapte 
olabilecek yeni bir demokrasi biçimini talep eder konuma getirerek ele�tiri ve muhalefeti odak noktası alan 
katılımcı bir demokratik anlayı�ın yapılandırılmasını gerektirmi�tir (Aslan, Kaya,2004:213). Bu ba�lamda 
ülkemizin demokratik anlamda ça�ın dinamiklerine uygun bir biçimde yeniden yapılanması bunun için de 
siyasal toplum ile sivil toplumun iç içe geçmesi gerekmekte olup siyaseti do�rudan halka ta�ıyacak bir 
demokratik modelin i�ler kılınması zorunlu görünmektedir. Söz konusu zorunlulu�u hayata geçirecek en 
mantıklı yol da katılımcılı�ın mihenk ta�ı olan katılımcı yerel yönetim anlayı�ına i�lerlik kazandırmaktır. 

                 6. Küresel Yüzyılda Yeni Sosyal Hareketler ve Toplumsal Katılımın Te�vik Edici Aracı 
Olarak Yazılı Basın 

Küreselle�menin tüm dünyayı etkisi altına aldı�ı içinde bulundu�umuz dönem, her alanda oldu�u 
gibi yazılı basın alanında da önemli dönü�ümleri beraberinde getirmi�, yazılı basın alanında özellikle 1980 
sonrasından itibaren önemli bir yapısal dönü�üm ba�latmı�tır. Söz konusu dönü�üm, hem haber üretimi 
ba�lamında hem de yeni sosyal hareketler ve toplumsal katılım anlamında ciddi bir önem ta�ımaktadır. 
Türkiye’de küreselle�me sonrası özellikle de 1980 sonrasında ya�anan dönü�ümlere bakıldı�ında yazılı basın 
alanında önemli bir iktidar yanda�lı�ı ya da kar�ıtlı�ı belirgin bir biçimde göze çarpmakta olup üretilen 
haberlerle toplumun farklı biçimlerde örgütlendi�i dikkat çekmektedir.  

Bu ba�lamda bilginin adeta bir silaha dönü�tü�ü bilgi toplumunun ya�andı�ı günümüzde yazılı 
basının bilgi temelli olarak önemli bir güce dönü�tü�ünü söylemek do�ru olmakla birlikte Türkiye’de bu 
gücün özellikle 1980 sonrasında farklı amaçlar için kullanıldı�ı göze çarpmaktadır. 1980, Türkiye’de yazılı 
basın alanında önemli bir milat olarak kabul edilmekte olup bu tarihten itibaren Türkiye’de yazılı basın 
alanında önemli bir yapısal dönü�ümün gerçekle�ti�i ve özellikle Özal’ın büyük transformasyonu, serbest 
piyasa ekonomisi ve beraberinde neo liberal politikaların yaygınla�masıyla yayıncılı�ın büyük bir sermaye 
ve güç gerektiren bir i�e dönü�erek yazılı basın sektöründe önemli bir ba�ımlılık ihtiyacı yarattı�ı 
görülmektedir. Ayrıca 1980’den itibaren yazılı basın alanında kullanılan yeni ileti�im teknolojileri, 
geleneksel medya patronlarının sektörde tutunamamasına ve daha önce gazetecilikle hiç alakası olmayan 
grupların bu alana yo�unla�masına neden olmu�, haber içeri�ini de bu dönemden itibaren siyasal ve 
ekonomik iktidarlar belirler hale gelmi�tir.  

Yazılı basın alanında 80’li yıllardan itibaren son derece kirli bir görüntünün olu�tu�unu söylemek 
yanlı� olmamakla birlikte bu görüntüyü olu�turan temel unsur olarak medya patronları, gazeteciler, 
politikacılar ve i� adamları arasındaki çıkar ili�kileri belirginle�mektedir (Tılıç, 1998:91). Söz konusu çıkar 
ili�ki biçimleri tekelle�me ve yanlı haber üretimi sonucunu do�urmu� haberin de biçim ve içerik de�i�tirerek 
üretilmesine neden olmu�tur. Bu e�ilimlerin, kamusal bilinç ve örgütlenmenin önemli bir aracı olan yazılı 
basınının, Türkiye’de çe�itli isim ve çevrelerce kıskaç altına alınmasına bunun da e�itlik, özgür ifade ve 
katılım olanaklarını yok ederek demokrasiyi sekteye u�ratmasına neden oldu�u görülmektedir. 

Yazılı basın alanında gerçekle�en yapısal dönü�üm günümüzde yasama, yürütme ve yargıdan sonra 
dördüncü kuvvet konumunda bulunan bu aracın, hem geni� kitleleri harekete geçirip toplumsal katılımı 
sa�lamak yönündeki gücünü yanlı bir biçimde kullanmasına hem de i�levsizle�mesine yol açmaktadır. Bu 
noktada vurgulanması gerekli en önemli husus, yazılı basının ülkemizde toplumsal katılıma kamusal 
sorumlulukla hizmet edebilmesinin her �eyden önce Türkiye’de sivil, siyasal ve sosyal hakların güvence 
altına alınmasıyla mümkün olaca�ıdır. 

 Yazılı basının, bir ülkenin demokrasisini kurumsalla�tırarak ça�da� bir demokratik toplumun temel 
ta�ıyıcısı konumunda bulundu�u gerçe�inden hareketle bu araca özellikle önem vermek gerekmektedir. 
Yazılı basının demokrasi açısından ta�ıdı�ı önem, bilgi ça�ında en önemli silah olan bilgiyi üretmesinden ve 
yurtta�ların karar alma mekanizmasını canlandırmasından kaynaklanmaktadır. Bu ba�lamda yazılı basın bir 
toplumda yurtta�ların olan bitene ili�kin bilgi edinme haklarını gerçekle�tiren, karar alma süreçleri hakkında 
bilgi sahibi olmalarını ve sürece müdahale etmelerini mümkün kılan bir araç olması itibariyle demokrasinin 
olmazsa olmaz bir yapı ta�ı olarak dikkat çekmektedir. 

Toplumun e�ik bekçisi olarak hem kamu gündemi olu�turan hem de siyasal gündemi etkileyen yazılı 
basın organları, toplumsal katılımda önemli bir katalizör görevi üstlenmi� bulunmaktadır (Özkan, 2006:22). 
O halde yazılı basın araçlarının, bireylerin toplumsal hayatın bir parçası olmasını, toplumsal amaçlar için 
motive edilmesini sa�layarak katılımı te�vik eden ve yeni sosyal hareketlere ı�ık tutan önemli bir araç 
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olduklarını söylemek do�ru olacaktır. Söz konusu araç, gündem belirleme ve olu�turma i�levi ile kamuoyu 
olu�umunu sa�ladı�ından demokrasiyi kurumsalla�tıracak en önemli aktör olarak göze çarpmaktadır. 

Yazılı basının katılım olgusunu canlandırıp yeni sosyal hareketlere ı�ık tutabilmesi bu ba�lamda da 
demokrasiye hizmet edebilmesi için en temel i�levlerinden olan sa�lıklı bir toplumsal ve siyasal ileti�im 
ortamı olu�turması zorunluluk arz etmekte olup bunu tarafsız gazetecilik temeline oturtması gerekmektedir. 
Bu ba�lamda yazılı basının en demokratik i�levlerinin özgür tartı�ma ortamı yaratmak ve kamuoyunu 
aydınlatmak oldu�unu söylemek do�ru olacaktır. 

Ayrıca, toplumsal katılımın artabilmesi bireylerin ilgili konularda görü� ve fikir sahibi olmalarını 
gerektirdi�inden yazılı basının karma�ık ve kompleks mesajları, karar ve uygulamaları anla�ılabilir bir 
formata aktarması önemli bir zorunluluk olarak kar�ımıza çıkmaktadır. Bu ba�lamda demokratik bir 
dü�ünce platformu yaratmak yazılı basının önemli bir di�er i�levi olarak belirginle�mektedir. Bu aracın 
sahip oldu�u söz konusu hayati i�lev ve donanımlar, aracın tümüyle toplumsal sorumluluk bilinciyle 
hareket etmesini gerektirmektedir.  

Söz konusu bilinç, yazılı basının toplumsal sorumluluk anlayı�ı ba�lamında davranıp do�rulu�u, 
güvenirli�i, adaleti sa�lamasını gerektirmekte toplumsal geli�meyi sa�lama, topluma yeni ufuklar açma ve 
toplumun kültür düzeyini artırıp katılım olanaklarını geni�letme i�levlerine vurgu yapmaktadır. 

O halde günümüz ko�ullarında özellikle ülkemiz açısından de�erlendirildi�inde yazılı basının 
kamusal bilinç olu�turma, kamusal eyleme aracılık etme ve kamusal söylem üretme gibi oldukça kritik bir 
öneme sahip oldu�u bu nedenle de eylem ve üretiminde toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi 
gerekti�i açıkça görülmektedir. Bu gereklilik yazılı basının kamunun bilgi alma hakkını kamunun gözcüsü, 
sesi ve kula�ı �eklinde kar�ılama, olay ve olguları çarpıtmadan tam ve do�ru olarak aktarma, toplumsal 
gerçekli�in kamunun ilgi ve ihtiyacı do�rultusunda �ekillenmesini sa�lama gibi donanımlara sahip olmasını 
zorunlu kılmaktadır. 

Ülkemizde özellikle yeni toplumsal hareketler, kamuoyuna ula�abilmek, seslerini duyurabilmek ve 
kendilerine destek sa�layabilmek için di�er kitle ileti�im araçları gibi yazılı basına da ihtiyaç duymaktadır 
(Akdemir,1994:10). Söz konusu ihtiyaç yazılı basın kurulu�larının ülkemiz açısından toplumsal katılımı 
sa�layacak bir mihenk ta�ına dönü�mesine neden olmaktadır. 

Ayrıca yazılı basının toplumsal katılıma hizmet etmek yönündeki rolü, toplum içindeki bireylerin 
olay ve tartı�malardan haberdar olmasına bu ba�lamda da haklarını kullanabilmeleri için gerekli 
enformasyonu sa�lamasına kadar geni� bir yelpaze içinde bulunmaktadır. Bu ba�lamda yazılı basının 
önemli toplumsal ve siyasal olaylara ili�kin bilgileri anında tüm dünyaya duyurması gibi i�levlerinin 
toplumsal hareketlere anlama ve katılma yönünde destek sa�lamasına yol açtı�ını söylemek do�ru olacaktır. 

               7. Sonuç 
�çinde bulundu�umuz küresel yüzyılda, özellikle Türkiye açısından de�erlendirildi�inde yazılı 

basının yeni sosyal hareketler ve toplumsal katılımı te�vik edecek önemli bir güç oldu�u dikkat çekmektedir. 
Yazılı basına bu gücünü sa�layan temel donanımlar, kamusal bilinç olu�turma, kamusal eyleme aracılık 
etme ve kamusal söylem üretme gibi konularda oldukça kritik bir öneme sahip olması olarak 
belirginle�mekte olup bu donanımlar söz konusu kamusal gücün, eylem ve üretiminde toplumsal 
sorumluluk bilinciyle hareket etmesi zorunlulu�unu do�urmaktadır. 

Bu bilinç, yazılı basının toplumsal sorumluluk anlayı�ı ba�lamında hareket edip do�rulu�u, 
güvenirli�i, adaleti sa�lamasını gerektirmekte toplumsal geli�meyi sa�lama, topluma yeni ufuklar açma ve 
toplumun kültür düzeyini artırıp katılım olanaklarını geni�letme i�levlerine vurgu yapmaktadır. 

Yazılı basının yeni sosyal hareketleri te�vik etmek ve toplumsal katılıma hizmet etmek yönündeki 
rolü, toplum içindeki bireylerin olay ve tartı�malardan haberdar olmasına bu ba�lamda da haklarını 
kullanabilmeleri için gerekli enformasyonu sa�lamasına kadar geni� bir yelpaze içinde bulunmaktadır. Bu 
ba�lamda yazılı basının önemli toplumsal ve siyasal olaylara ili�kin bilgileri anında tüm dünyaya 
duyurması gibi i�levlerinin toplumsal hareketlere anlama ve katılma yönünde destek sa�ladı�ı açıkça 
görülmektedir. 

Küreselle�menin hayatımızın her alanına nüfuz etti�i içinde bulundu�umuz dönem, yazılı basın 
alanında da dünya çapında yarattı�ı dönü�ümlere paralel bir biçimde yeniden yapılanma ihtiyacını 
körüklemi� bulunmaktadır. Söz konusu yeni konum,  yazılı basında içerik ve niteli�in egemen güçlere 
ba�ımlı olması ve yazılı basının siyasal ve ekonomik iktidarların me�ruiyetini sa�lamla�tırma aracı olarak 
kullanılması �eklinde belirginle�mektedir. Bu ba�lamda yazılı basının, görev ve i�levlerini yapan bu sayede 
de demokrasinin hayata geçmesine olanak sa�layan bir araç olmaktan çıktı�ı, kamunun sesi, kula�ı, gözü 
olma i�levlerinden sıyrıldı�ı göze çarpmaktadır.  
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Yazılı basının söz konusu i�levlerinden uzakla�ması, toplumsal yapı içinde bireylerin kar�ılıklı bilgi 
alı�veri�inde bulunup toplumsal olana katılım sa�lamak konusunda yetersiz kalmasına bu ba�lamda ça�da� 
uygarlık düzeyine ve katılımcı demokrasiye aracılık etmek gibi önemli bir kamusal görevini yerine 
getirememesine neden olmaktadır. Bu noktada vurgulanması gerekli en önemli husus, yazılı basının 
ülkemizde demokrasiye katkı sa�layabilmesi için tümüyle kamusal sorumlulukla donatılmı� olması 
gerekti�idir. 

Ayrıca yazılı basının ülkemizde sürdürülmek istenen düzenin toplum tarafından benimsenmesinde 
önemli bir araç olarak konumlandı�ı alternatif görü�lerin bu a�amada susturulmaya çalı�ıldı�ı dikkat çeken 
di�er bir husustur.  Bu durumun en önemli nedeni olarak yazılı basın ve toplum arasındaki kar�ılıklı 
etkile�im belirginle�mekte ve her iki unsurun da birbirini biçimlendirdi�i dikkat çekmektedir. Söz konusu 
ili�kinin özellikle 80 sonrasında yapısal dönü�ümle de�i�im gösterdi�i izlenmektedir. Bu dönemden itibaren 
yazılı basının etkin bir kamusal alan yaratıp, toplumsal hareketlili�in devamını sa�lama i�levinden 
ticarile�me çerçevesinde uzakla�tı�ı görülmektedir. Yazılı basın alanında var olan çapraz tekeller,  toplumun 
haber alma özgürlü�ünü yok ederek aracın toplumsal katılımı sa�lama ve yeni sosyal hareketlere ı�ık tutma 
i�levlerini unutmasına yol açmaktadır.. 

Bu noktada unutulmaması gerekli en önemli husus, toplumsal katılımın bu kapsamda da yeni sosyal 
hareketlerin her yerden çok özellikle yazılı medyada sa�lanabilece�idir. Yazılı basına bu i�levi kazandıran 
en önemli sebep, yazılı basının yurtta�lık haklarının ve katılımcı sivil demokrasinin geli�tirilmesinde çok 
önemli bir rol üstlenmesi �eklinde belirginle�mektedir. Söz konusu rol, ülkemizde yazılı basının geni� 
kitleleri bilinçlendirme yetene�i ve donanımına sahip olmasıyla daha da önem kazanmaktadır.  Ülkemizde 
böylesi bir olu�um, John Kean’in de belirtti�i gibi pazar dı�ı ve devlet dı�ı olan tümüyle katılımcılı�a 
odaklanmı� kamu hizmeti yazılı medyasına vurgu yapmaktadır. 
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