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Nedir? 
Sosyal adalet, toplum içerisindeki birey ve 
grupların ortaklaşa belirlenen ihtiyaçlarını 
karşılamak için tam ve eşit katılım hedef ve 
sürecine karşılık gelir. Sosyal adalet ekonomik, 
politik ve kültürel adaletin bir bütünüdür. Bir 
hedef olarak sosyal adalet kaynak, fırsat ve 
hakların hakça erişilebilirliği ve bölüşümü olarak 
düşünülür. Sosyal adalet hedefini sağlama 
sürecinin, herkes için daha eşitlikçi ve adil bir 
dünya yaratmak adına, insanın eylemde 
bulunma, yaratıcılık ve iş birliği kapasitesi ve 
çeşitliliğini ortaya koyacak şekilde tasdik ederek 
katılımcı, kapsayıcı ve demokratik olması 
kaçınılmazdır. 

Kavramı kim kullanır?  
Adaletin batı kültürü perspektifinden ilkeleri her 
ne kadar Antik Yunan ve Aydınlanma 
filozoflarından doğmuş da olsa, modern tabiri ile 
'sosyal adalet', Thomas Aquinas'ın ahlak 
felsefesi üzerine çalışmalarına kafa yormuş 
İtalyan cizvit rahiplerine atfedilir. Günümüzde 
diğerlerinin yanı sıra, aktivistler, eğitimciler, din 
adamları, politikacılar ve politika yapıcılar sosyal 
adalet kavramını kullanmaktadır. Bilginin tarihsel 
inşası, gücün yapı ve dinamikleri ve sosyal 
dönüşüm konularını vurgulayan disiplinlerötesi 
kültür çalışmaları alanı özellikle sosyal adalete 

odaklanır. Sosyal adalet, kamusal söylemde 
genel olarak gruplar, kurumlar ve ulus devletlerin 
hesap verebilir olmayı hedefledikleri ve hesap 
verebilirlik için sorumlu tutuldukları bir ideali 
ifade etmek için kullanılır. Kaynaklara, haklara, 
güç ve ayrıcalıklara hakkaniyetsiz erişim; 
sömürü, dışlama ve soykırım ile sonuçlanan 
sosyal adaletsizliğin tarihteki ve günümüzdeki 
şartları sosyal adalet taleplerinin ateşleyicisidir.  

Kültürlerarası diyalogla ilintisi 
nedir?   
Kültürlerarası diyalog sosyal adalet süreci ve 
hedefi için büyük önem arz eder. Sosyal 
adaletsizlik bireyler ve grupları ırk, etnisite, 
cinsiyet, sınıf, milliyet, din, dil ve cinsel 
yönelimdeki farklılıklar üzerinden sistematik 
dışlama, susturma ve insandışılaştırmadan 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, farklılıkların 
sınırları üzerinden etkili bir şekilde iletişim 
kurmak ve çalışmak süregiden sosyal adaleti 
sağlama sürecinin merkezinde yer alır. 

Yapılması gereken neler kaldı? 
Sosyal adalet; etnisite çalışmaları, kadın ve 
toplumsal cinsiyet çalışmaları ve cinsellik 
çalışmalarının temeli niteliğindedir. Sosyal 
adalet günümüzde her ne kadar diğer 
disiplinlerin dikkatini çekmiş de olsa, iletişim 
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çalışmaları ve özellikle kültürlerarası iletişim 
alanlarında daha çok gelişim kaydedilmesi 
gereklidir. Kültürlerarası ortaklık, koalisyon 
oluşturma ve sosyal adalet temelinde ilişki ve 
sistemler kurmada iletişimin rolü ile ilgilenen, 
kuram ve uygulama arasında köprü niteliğindeki 
disiplinlerarası yaklaşımlar büyük öneme 
sahiptir.  
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