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Nedir? 
Sosyal uyum odak noktasını ‘çokçeşitlilik 
vasıtası ile birliktelik’’ten ‘benzerlikler vasıtası ile 
birliktelik’’e çevirir. Çokçeşitlilik ve çokkültürlülük 
farklılıkların altını çizer ve benzerliklerin üzerinde 
durmaz; sosyal uyum ise bu nokta ile ilgilenir. 
Sosyal uyum hakkındaki algılar her ne kadar 
batı kökenli sosyal adalet ve doğu kökenli sosyal 
ahenk kavramları arasında kutuplaşmış da olsa, 
her ikisi de özünde bir toplumun tüm ögelerinin 
daha iyi bir toplum için birlikteliğine odaklanır. 
Çoğu batılı ülke eşitlik ve sosyal adaleti hak ve 
fırsatların kültürel olarak çeşitlilik içeren birey ve 
grupları içerecek şekilde hakça bölüşümü olarak 
ele alır. Asya’ya ait çoğu bağlam ise hak ve 
fırsatların temel insan ihtiyaçlarını (eğitim, 
barınma gibi) karşılayacak şekilde hakça 
bölüşümü için sosyal ahengin teşvik edilmesinin 
temeli olarak türdeşliği ele alır.  

Kavramı kim kullanır?  
Sosyal uyum özellikle inançlar, ırksal ve etnik 
köken, cinsel yönelim ve sosyoekonomik statüler 
bağlamında çeşitlilik içeren kültürler üzerine 
yapılan çalışmalarda öne çıkar. Literatürde kent 
ve göç çalışmaları, sosyoloji, beşerî coğrafya ve 
sosyal hizmetler alanındaki çalışmalarda dikkat 
çekecek şekilde yer alır. Politika yapıcılar, 
sosyal hizmet çalışanları ve kâr amacı gütmeyen 

kuruluşlar gibi uygulayıcılar mahallelerinde, 
topluluklarında, şehirlerinde ve uluslarındaki 
bütünleşme bağlamında bu kavramdan 
yararlanır.   

Kültürlerarası diyalogla ilintisi 
nedir?   
Sosyal uyum farklı kültürlerin kapsanmasını 
teşvik ettiğinden ve bir toplumun temel ilkelerini 
yansıttığından kültürlerarası diyaloğu anlamak 
ile ilintili bir kavramdır. Toplum üyeleri kültürel 
yetkinliklerini kurdukları etkileşim sayesinde 
kazandıkları için, kültürlerarası diyalog sosyal 
uyumun temeli ve sosyal birliktelik için ortak 
zemin bulmanın başlangıcıdır.  

Yapılması gereken neler kaldı? 
Sosyal uyum sıklıkla asimilasyon, bütünleşme, 
çokçeşitlilik ve çokkültürlülük gibi kültürel 
etkileşim yaklaşımlarındaki eksikliklerin 
üstesinden gelmenin bir yolu olarak kullanılır. 
Gelecekteki araştırmalar sosyal uyumu, sosyal 
adalet ve sosyal ahenk kavramları arasında 
algılanan dikatominin ötesine geçmeyi teşvik 
eden bir köprü olarak kullanabilir. Ek olarak 
sosyal uyumun bu kavramların yerine geçen bir 
kavram olarak değil, bu kavramlarla bağlantılı ve 
tamamlayıcı olarak kullanılması daha yerinde 
olur.  
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