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SOSYAL DIŞLANMA 

Nisanur KARADAŞ* 

Sosyal dışlanma kavramı ilk defa Fransa’da kullanılmıştır. Eğitim, sosyoloji, 

psikoloji, siyaset ve ekonomi gibi çeşitli disiplinlerde kavramın sıklıkla kullanıldığını 

belirtmekte fayda bulunmaktadır. Mefhumu; baskı, dayatma veya kanuni zorlamanın bir 

sonucu olarak, zorunlu bir şekilde insanlardan, toplumdan kopma, uzaklaşma olarak 

nitelenebilir. Bireyin ve grupların çeşitli sebeplerden dolayı sağlık, kültürel ve eğitim 

imkânlarından yararlanamaması, karar alma mekanizmalarında yer bulaması şeklinde 

tanımlanabilir. Sosyal dışlanma, bireylerin bakış açısına ve ülkelerin anlayışına göre değişiklik 

gösterebilir. Sosyal dışlanma çeşitli unsurlardan oluşur. Bunlar: sosyal, ekonomik, mekânsal, 

siyasal, kültürel, davranışsal, coğrafi ve kişisel sebeplerdir. Yetersiz gelir; ihtiyaç sahibi, 

yoksunluk ve işsizlik sosyal hayattaki iletişimi, aile ve arkadaş ilişkilerinin zayıflamasına 

neden olur. Kişinin yaşadığı coğrafya veya mekân; ayrımcılığa, dışlanmaya neden olur. Bireyin 

din, dil, ırk ve cinsiyet olarak ayrımcılığa kalması da dışlanmanın diğer öğeleridir. Özellikle 

siyahîler, kadınlar, engelliler, yaşlılar, eşcinseller ve etnik köken gibi özellikleri nedeniyle 

ayrımcılığa uğrayanlar sosyal dışlanmadan daha fazla etkilenmektedirler. 

Ayrımcılık, bir kişiye ya da gruba, belli özelliklerinden dolayı ön yargılı davranmaya 

denir. Gene eşit olmayan davranış ve hareket olarak tanımlanabilir. Sanayi Devrimi’nden 

günümüze daha etkin bir hâl almış ve hayatın her alanında var olmaya devam etmektedir. 

Ayrımcılık oluşumlarına göre tasnif edilir. Bunlar; doğrudan ayrımcılık, dolaylı yönden 

ayrımcılık, dolayısıyla ayrımcılık, olumlu ayrımcılık, sistematik ayrımcılık, çoklu ayrımcılık, 

kesişen ayrımcılık ve ters yönlü ayrımcılıktır.  

Aslında dışlanmanın nedenleri, unsurları ya da ayrımcılığın çeşitlerine nazaran birey 

eğer bulunduğu koşullar veya hâl yüzünden bir ayrımcılığa maruz kalıyorsa burada 

konuşulması gereken nokta toplumsal durumdur. Eğer bir insan ‘kadın’ olduğu için, bir çocuk 

‘siyahî’ olduğu için ya da bir birey ‘engelli’ diye ayrımcılığa maruz kalıyorsa  toplumun bu 

haksızlığa dur demesi ve çözüm üretmesi gerekmektedir. Bu çalışmada elde edilen sonuca göre 

gelişmemiş ve gelişmekte olan toplumlarda insanları sürekli bir sınıfa indirgendiğidir. Bireyi 

istemediği bir kalıba sığdırmak, insanlık onuruyla bağdaşmayacak bir durumdur. 
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