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* El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi’nde araştırmacıdır.

Fransa’nın ister hastalık ister sosyal durumdan kaynaklansın 
yardıma ihtiyacı olanlara bir raddeye kadar yardım etmedeki 
hüsnüniyeti Fransız devriminden çok öncelere dayanır. Fakat devletin 
bu tür bir koruma yapısını oluşturmada yada uyumlu hale getirmesinde 
bir payı olmamasına karşın kilise şemsiyesinde varlığını sürdüren çok 
daha fazla sayıdaki kurumun bu yükü yüklenmesi refah sisteminin 
oluşmasına sebep oldu yada en azından öncü oldu.

Fransa’nın refah sistemi diğer kurumlarına benzer olarak köklerini 
devrim öncesindeki döneme yani tarihsel bir ironi olarak Fransa 
krallarının mutlakiyet yönetimi altındaki anti demokratik zamana 
dayanır.

‘Koruma’ sistemi sosyal bir gereklilik ve kurumsal bir sorumluluk 
olarak yasal sistemin içinde benimsenip canlandırılmadan önce , dini 
kurumlar himaye sistemi vasıtasıyla ve zanaatkarlar ise bağlı loncaları 
vasıtasıyla  ‘zümrelerine’ kaynaklarının izin verdiği her türlü yardımı 
önerirlerdi. Tahmin edileceği gibi bahsi geçen hertürlü yardım 
rastgele ve düşük kalite standartlarında sağlanabilidiği gibi yapısal 
olarak noksandı. Bu yardımdaki gelişigüzellik ve yetersizlik öyleydi 
ki gerçek bir yapı – kilise de bile- hiç bir zaman mevcut olmadı. 
Örnek verecek olursak patronlar düşkünler evlerini ve yetimhaneleri 
desteklemede anlaşmış olsalar da hiçbir zaman sosyal planlamanın 
herhangi bir şeklini öngörmediler yada sosyal ihtiyaçlarla eşleşen bir 
içtimai nüfus sayımı dahi yapmadılar.
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Böyle sosyal zaruretlere ilk mantıklı cevabın başlangıcı İngiltere’de 
‘fakir’ kimselere bir dereceye kadar koruma sağlayan bir dizi kanunun 
neşredilmesiyle ilk kez 1601 yılında ortaya çıktı. Bu kanunlar 1834 
yılına kadar yürürlükte kalacaktı.

1601 yasası bir dini bölgenin tüm üyelerine yardım hakkını vermiş 
yani çalışmaya uygun olmadığını kanıtlayabilmiş hasta kimselere 
ve çocuklara finansal yardım sağlama mükellefiyetini her dini bölge 
yönetimine zorunlu kılmıştır.

Mamafih bu ‘koruma’ diğer taraftan savunmasız kişilerin asiller ve 
ruhban sınıfının vesayeti altında sıklıkla suistimale uğrayarak zarar 
görmesine ve köleleştirilmesine sebep oldu.

Bu kanunların fakir kimselere yardımı son derece ihtilaflıydı. Karl 
Marx fakirlerin burjuvazi için çalışmaya zorlanması ve böylece çalışma 
şartlarının düşmesinden dolayı bu iki sınıfı kana susamış ve baskıcı 
olarak tanımladı. Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus gibi 
liberal düşünürler fakirlerin sayısının artması, aşırı doğum oranının 
teşvik edilmesi, daha düşük maaşlara sebebiyet verdiği için ve işsizlik 
iddialarından dolayı sistemden hoşnut olmadılar. 

Liberallerin savunduğu teori şudur ki; sosyal olmayan 
müdahalecilik, temelinde yoksulluğa dayanır. Şartlar ne olursa olsun 
sorumluluğun topluma yük olmaması ve yardım kültürünün oluşması 
için sorumluluk devlette değil bireyde olmalı. Fransız devrimi bu 
tür bir liberalizmi reddededip yerine temelinde eşitlik olan sosyal 
korumayı taahhüt ve teklif eden devlet mükellefiyetini getirerek 1793 
yılındaki İnsan Hakları Beyannamesi’nde de ifade ederek kesinlik 
kazandırdı.

Devrim Fransa’sında eski sosyal sistem tamamen kaldırıldı ve 
sonrasında kanun yoluyla da fesh edildi.  Öyle ki ulus olarak ayırt 
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edici olması için ‘sosyal riskler’ kişilerin ve özel teşebbüslere değil 
hakikaten devletin yetki alanına alındı. Okuyucular farkedecektir 
ki devrimci düşünürler vatandaşların soylular ve ruhban sınıfın 
etkisinden kurtulması için Fransa’nın arkaik sosyal refah sisteminin 
yok olmasına bel bağlamışlardı. Amaç finansal ve tıbbi yardıma 
erişimin zor olduğunu reddetmek değil aksine bireylerin ihtiyaçlarına 
dayanan, topluluk tarafından kabul gördüğü gibi devlet tarafından da 
temsil edilen egaliteryan bir sistem hazırlamaktı.Fakat liberallerin 
atlatılmak veya ikna edilmek için çok zor olduğu sonradan 
anlaşılacaktı.

 Gerçek şekliyle sosyal korunma ilk defa çalışan kesim tarafından 
ortaya atılmadı. Fakat fiilen ilk devletten bağımsız şekilde çalışan 
sınıf tarafından organize edildi ki bugün biz bunu sosyal gerçekliğe 
organik bir karşılık olarak söyleyebiliriz. Çoğu zaman Fransa’nın 
yasama sistemi sosyal gerçekliklere uyum sağlaması için kendi 
kendine reform yapmaya zorlanmış ve bunun için etkilenmiştir.

Fransa’nın kurumlarının bir kaç kuramcının yaratmasından ziyade 
ulusun sosyo-ekonomik politik iradesinin bir yansıması olduğunu 
söylemek mümkündür. Fransa bir dereceye kadar kendi sosyo-
politik eko sistemine sahip ve bu daima değişim ve adapte halinde…
Fransa’nın rejim değiştirmeye eğilimi bu ‘esnekliği’ de doğrular 
nitelikteydi.

Hastalık, iş kazaları, yaşlılık gibi risklerin farkındalığı ile yüzleşen 
işçiler kendilerini bir takım topluluklar içinde organize etmeye başladı 
ve Fransız devrimlerinin fesh ettiği loncalara benzeyen topluluklar 
yakın zamanda sendikalar olarak tekrar ortaya çıktı. 1830 devriminin 
arifesinde bu topluluklar, müşterek yardım toplulukları, çoğalarak 
gerçek manada sosyal hareketler için bir destek noktası tesis ettiler. 
Bu noktalar grevler ve gösterilerdi. Çalışan sınıfın gelişimine eşlik 
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eden direnç noktaları daha da arttı böylece kilise ve soyluluğun her 
ikisinin çekiminden kaçmak mümkün hale geldi.

Fransız işçileri o dönem çok yaygın olan eğitim eksikliği ve 
erişimsizliğe bağlı politik tecrübeden yoksun olsa da, sosyal refah 
kavramını kullanarak kitleleri kendi dünya görüşleri ile doldurarak 
kullanmada yatan gücüyine de farketti.

Fransa’nın yeni parası ve Kilisenin merhameti altında kalan 
işçiler gücün nasıl bir kez daha el değitirerek topluluk yerine bir 
kısım elitin menfaatine hizmet ettiğini görmüştü. Fransa’nın çalışan 
sınıfı, temsilcilerini kendi ihtiyaç ve dileklerine karşı hesap verebilir 
pozisyonda bulundurmaya kararlı olması ulusun kendi modern refah 
sistemini formüle etmesine sebep olmuştur.

Sosyal şuurun gelişimi sonunda dayanışma aşamasından direnme 
ve mücadeleye geçti. Sosyal hayatın risiklerinden evvel sosyal 
balans ve güvenlik arayışını görmezden gelmek Fransa’nın politik ve 
kurumsal tarihinin yanlış anlaşılmasına sebep olacatır. Fransa’nın aşırı 
devrimci ruhu eşitlik, özgürlük dayanışma tarzı sosyal tutkularında 
gözlemlenebilir. Bu yüzden ülkenin müşterek refahı için bireysel 
sorumluluklarını kabul ettiği iddiası haklı bulunabilir

Fransa’nın erken zamandaki sendika/müşterek yardım toplulukları 
işçilerin ortak çıkarlarına ait sorunları tartışmayı ve en önemlisi de 
güçlü ‘patronlara’ karşı direniş gösterebilecekleri güçlü platformları 
takdim etmiştir. İşçiler tarafından sloganlar arasında şunlar 
yankılanmaktaydı: vox populi, vox dei (insanların sesi Tanrının 
sesidir) dönemin durumunu da en iyi bu sloganlar özetlemekteydi.

İşçi sendikaları yakın gelecekte yükselerek sosyal dinamikleri 
sonsuza kadar değiştirdi. Sadece Fransa da değil tüm endüstri 
dünyasında: ilk önce sendikaların birlikleri profesyonel federalizme yol 
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açtı ve ardından ulusal ve uluslararası konfederasyonlar oluştu. 1789 
Fransa’sı sosyo-ekonomik kısıtlamalar dahil olmak üzere kendisini tüm 
baskılardan özgür hayal etseydi, kendi politik dünyası sadece sınırlı 
kamu yardımı ve sosyal planlama teklif etmiş olacaktı.(1830-1905)

19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başları: İçtimai mevzuata 
fırtınalı bir yolculuk

Endüstriyel devrim (20. yüzyıl) Fransa için ‘refah sistemini’ 
yeniden düşünmesi ve işçi sınıfının geleceğine daha iyi niyetli bir 
bakış açısıyla bakması için bir fırsattı. Fransa’nın endüstrileşme 
sürecinde işçi haklarının yasal hale getirilme ihtiyacı ve şirketlerin iş 
gücüne karşı sorumluluklarının etkili şekilde altı çizilmiş, sendikaların 
teşekkülü vasıtasyıla güçlü bir sosyal hareket ortaya çıkmıştır.

Topluluk vasıtasıyla gönüllü primlerle işleyen sendikaların 
işgücüne karşı garantisi kendi finans kaynakları ile sınırlıydı. İşçilerin 
‘teminat kapsamı’ ise yatağa düşmek, iş kazasından muzdarip olmak 
hatta grev hakkını kullanmayı içeriyordu.

Cumhuriyetçi “radikalizm” taraftarları kollektivizm ile 
liberalizm arasında üçüncü bir yol bulmaya çalıştıcaktı. Bu devlet 
müdahaleciliğinin sosyal gereklilikler temelinde haklı çıkartılması 
çağının başlangıcıydı. ‘Sigortanın’ ilkeleri sıkıntılı durumlara karşı 
hem bir araç hem riskleri yartıştırma anlamındaydı ve sosyo-ekonomik 
devamlılık da sağlıyordu. Devlet işçilerinin refahına güvendiği için 
dayanışma bir noktaya kadar politik zorunluluk haline geldi.

 8 Nisan 1898 kanunu işçilere koruma sunarak bir kazadan dolayı 
muzdarip olunduğunda riskleri tanımlayarak işverenler tarafından 
karşılanması için finansal bir yükümlülük haline getiren ilk yasadır. 
Böylesine bir yükü karşılamak için patronlar sigortalara başvurdular. 
Bu yeni sosyal mukavele ani bir şekilde sosyal dinamikleri yeniden 
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tanımladı, tüm iş gücünde tazminat ve mesuliyet fikirleri konuşulmaya 
başlandı. Fakat bu ilkelerin öncüllerinin normalara dönüşmesi on 
yıllar alacaktı.

Fransa’nın içtamai refah kanunlarının macerası sancılı ve dalgalı, 
gergin parlementer tartışmaların da eklendiği bir süreçtir. İş kazaları 
üzerine kanun teklifi Martin Nadaud tarafından 1880 yılında verildi 
fakat bu sosyal refomun üreteceği tamamen zorlayıcı çağrıların küçük 
bir örneğiydi. Kusurun olmadığı mesuliyet fikri Nadaud (1880) ve 
sonrasında Felix Fauure (1882) gibi iş yerindeki kazalar için kanun 
tasarısı sunan politikacılar için biraz da mücadele konusu haline geldi. 

Fransa, İşçi Tazminat Yasası’nın tesis edilmesi için 1898 yılına kadar 
bekleyecekti. Yasa işverenleri katı yükümlülüklere zorluyordu. Fakat 
yasanın çıkışı senator ve iş adamlarından muhalefetle karşılaştığında 
taviz vermek zorunda kaldındıysa da bu yine de iş veren yasasında ve 
büyük ulusal refah sisteminin gelişen zorunlulukları içerisinde ileriye 
doğru atılmış temel bir adımı temsil etti.

Tarihsel olarak iş yerinde gerçekleşen kazalara ilişkin yasal 
düzenlemeler Fransa da ilk kez 19. yüzyıl sonlarında başladı. 8 Nisan 
1898 kanunuyla ilk kez iş verenlerin yükümlülüklerle kısıtlanması 
şart koşuldu. Sonrasında işverenlerin sorumluluklarına ve hangi 
kurum olduğuna bakılmaksızın iş yerinde yaralanan herkese Sosyal 
Güvenlik hakkı sağlandı. Endüstrideki işlerinde üsttlendikleri riskler 
sonucunda yaralanmayla sonuçlanan tüm durumlar için tazminat 
sağlama fikri de desteklendi. İş verenlerin de programa destek vermesi 
gerekliydi. Tazminat için karşılık bir çıkar zinciri vardı ki buna göre 
işçiler tazminat aldıktan sonra iş vereninden ekstra hasar tazminatı 
hakkı iddia edemezdi. Çünkü iş veren bu gibi sorumluluklardan muaf 
tutulurdu.
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İşçi Tazminat Yasası, Fransa’nın yasama tarihinde bir dizi reform 
ve kanunların seri şekilde geçmesinden dolayı pek çok yönden 
eksensel bir anda bulunmaktaydı. Bir dereceye kadar daha az direniş 
olduğundan dayanışma fikri de yasal duruşu bu dönemde kazandı.

Emeklilik ve yaşlıların içtimai korunmasına gelecek olursak…

1910 yılında Retraites Ouvrières et Paysannes(ROP) [İşçi ve 
Köylülerin Emeklilik Maaşları] yasası yürürlüğe girdiğinde,  hali 
hazırda bir kaç yaşlıyı koruma önlemi yürürlükteydi. En azından 
nüfusun belirli bir kısmı için böyledi. Devlet emelilik maaşı sağlardı, 
buna rağmen eski kamu personeli ve gazilere karşı eli sıkılık devam 
ediyordu.

Müşterek yardım cemiyetleri yapabilenleri emeklilik için birikim 
yapmaya teşvik etti fakat yapamayanlara da emekli maaşı yardımı 
sağladı. Yetenekli ve özel yeteneklere sahip iş gücünü elinde tutan 
veya işe alma konusunda alakadar firmalar (madencilik, ulaşım 
ve metalurji gibi iş alanlarındakiler) emeklilik planlama idareleri 
kurdular. Yine de önlemler toplam iş gücünün sadece düşük yüzdesini 
etkilemişti. (On bir milyon kişide 660,000 kişiyi, yada hizmetçileri de 
kapsayan toplam iş gücünün sadece yüzde beşiydi.)  

Yoksulluğu azaltmak amacıyla devlet kentlerde ve kırsal alanlarda 
hastalıktan muzdarip pek çok ileri yaşlı, emeklilik maaşı olmayan 
kimselere zorunlu yardım programı başlattı. Bu 1905 yasası ileride 
yaşlıların korunmasındaki gelişmeleri önemli ölçüde etkiledi.

1910 yasası, yaşlılara dair mevcut yetersiz hükümler göze 
alındığında, yenilikçilerin önemli çaba ve umutlarını bağladığı önemli 
bir adımdı. Kanun mecburi emeklilik sistemi tesis ederek  bu sistemi 
ikili bir primler sistemine bağlı hale getirdi. Bir kısmı ücretli kişilerden 
diğer kısmı ise iş verenlerden olmak üzere gelen varlıklar yıllık 3,000 
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franktan az kazanan on iki milyon işçi ve çiftçiye verilecekti. Alıcılar 
devlet garantisi altındaki emeklilik maaşlarını altmış beş yaşında 
almaya başlıyordu ve bu sayı 1912 yılında altmışa indirildi.  Küçük 
çiftçi, esnaf ve dükkan sahipleri de bu sisteme sonradan uyarlandı.

Projenin iddialı ölçeğine karşın, bazı taraflardan muhalefete neden 
oldu ve bu muhalefetlerden bazıları beklenmedikti. Karşı olanlardan 
ziyade en az muhalefet beklenen taraf daha kararlı çıkmıştı. Tarihçiler 
sıklıkla organize olmuş işçilerin güvensizliğine atıfta bulundu ve haklı 
olarak Genel Emek Konfederasyonu “ölüler için emeklilik” sisteminin 
boykot edilmesi için çağrıda bulundu. Genel Emek Konfederasyonu 
altmış beş yaşın emeklilik maaşı talep etmek için çok geç olduğunu 
iddia ediyor ve işçilerden ziyade spekülatörlerin işçi primlerinden 
yarar sağladığını düşünüyorlardı.  Sendikar ayrıca sistemin 
idari çerçevesinde özellikle primlerini yapıştırdığı kimlik kartları 
ve geçmiş işlerinin, özel yaşamlarının kontrol edildiği geçiş kartları 
(livrets) konusunda ısrar etti. İşçilere karşı doğrudan düşmanlık Nord 
gibi birkaç bölgeyle sınırlı olmasına karşı emeklilik planları işçi 
hareketini böldü. Jean Jaurès sisteme karşı çıkarken Jules Guesde ise 
sistemi destekledi. 1912 yılında yaş sınırı altmışa indiğinde ve ellili 
yaşların sonlarında olanlar için bazı esnek anlaşmalar lanse edilince, 
muhalefet yatıştı ve işçiler kitleler halinde sigorta programına katıldı.

Nisan 1924 kanunu yeni bir sosyal ve politik nesil yaşının fırsattı. 
işaret etti ve bu Fransız modeli emeklilik yapısı için önemli bir fırsattı. 
Yenilikçi sistem şu niteliklerin üzerine kurulmuştu:  

•	 Yasal olarak tanınan emeklilik maaşı hakkı prim zamanındaki 
ücreti esas alır;

•	  Primler bir yıl boyunca doğrudan ödenir, o yıla ait emeklilik 
ödemesi hazine vasıtasıyla yapılır; para bağlayarak veya emeklilik 
fonu ile idare edilerek ödenmez,
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•	 İşçinin emeklilik maaşı seviyesi son üç yılında ücretlerine göre 
belirlenir;

•	 Emeklilik ücretlerinin intibakı; yani, emeklilik maaşları ücretleri 
göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilir. 1924 
emeklilik maaşları 1919 ücretlerinin ölçeklerine göre yeniden 
değerlerlendirilmiş ve 1930’ların başında ise yeni dengeleme 1920 
maaşları kılavuz olarak alındı. Ne zaman emekli olursa olsun ve 
ne kadar enflasyon zarar verirse versin sonrasında aynı dereceden 
emekli olanlar aynı miktarda gelir elde ederler ki bu da mevcut 
maaşlara ve derecelerine göre yükseltilir.

Bu sistem altında emeklilik maaşları sigortanın ürünü olan 
birikimlerin sonucunda olmadığı gibi kamu yardım önlemi sonucunda 
da değildi. Bu maaşlar “devam eden ücret” olarak adlandırılabilir 
çünkü kaynağı “sosyalleştirilmiş ücretlerdi” yani hala çalışarak prim 
ödeyenler emeklilik maaşlarını doğrudan ödüyordu. Sistem yatırım 
ve risklerden ziyade düzenli para akışına dayanıyordu. Dengeleme, 
emekli maaşlarını zayıf ve sınırlı gelir desteğinden daha iyi bir 
şey haline getirdi; bu gerçek manada yaşlılık zamanı geliriydi ki 
alıcılarına hayat tarzlarını yaşlılıkları boyunca devam ettirmesini ve 
emekliliklerini dört gözle beklemelerini sağlıyordu. Aynı zamanda 
yayınlar emekli kişilerin boş vakitlerini, seyahat, bahçe bakım, veya 
esenlik içerisinde, sağlık, sosyal etkileşim gibi yeni sosyal şekillerde 
hayatını yükseltmeyi hedeflemekteydi.

Nisan 1928 ve Nisan 1930 yasaları hastalık, doğum, maluliyet, 
ihtiyarlık ve işçinin ölümü gibi durumların oluşmasına karşın çalışma 
sözleşmesiyle bir koruma sistemi kurdu ve 30 Nisan 1928 yasası ise 
çiftçiler için özel bir yerin ayrıldığı bir yasa düzenlendi.
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Yukarıdaki yasalar Fransa’nın refah sisteminin planlamasına 
diğerlerinden daha çok yardım ettiği gibi onların sosyal yetki alanını 
da tanımlamış oldu. 

İkinci Dünya Savaşı’nın arifesinde, Fransa kapsamlı sosyal 
koruma sistemi metnini gelişen refah sistemiyle uzlaştırarak sağlam 
bir görünüme büründü. Fakat sistem kapsayıcı uygulamalar için fazla 
narin durumdaydı.

1920’den 1940’a kadar işçilerin azınlığı tarafından elde edilen 
kazanımlar gelcekte tüm çalışan nüfusa yayıldı. 1930’lardaki 
ekonomik kriz, çalışan nüfusun karşılaştığı odaklanılmış riskleri 
daha ileri götürerek genişletti. Keyneysen teoriler sonrasında devlet 
müdahaleciliğini ve ikame gelirlerin dağıtımını haklı kıldı. Sosyal 
sigortalar bu zamanda oluşturuldu ve zorunlu hale geldi ve hareket 
tüm Avrupa’da taklit edildi. 1940 yıllarda ortalama her saniye bir işçi 
yaşılıktan veya işsizlikten sigorta sistemine dâhil oluyordu. bir sayıya  
yıllarda Fransa’da sosyal sigorta yedi milyon prim ödeyen bir sayıya 
ulaştı ve bunun iki katı kadar da faydalanıcı kimse mevcuttu. Bu 
durumu finanse etmek için daha sonra %8’lik primler  temin edildi. 
Kaynaklar ise %4 azaltıldı. Bunun %4’ü işçilere ve %4’ü işverenlere 
dağıtıldı. Sağlık harcamalarının %80’i bu sistem ile karşılandı ve 
hastalık izni durumunda günlük ödenek, : işçi maaşı’nın %50’si 
olarak belirlenmişti.

Sosyal sigortalara paralel olarak, işverenler işçileri için olumlu 
bir hareketin parçası olarak ‘kaynakların’ dağıtılımındaki eşitsizliği 
ortadan kaldırmak için aile ödeneklerini devreye koyacaklardı.

İkinci Dünya Savaşı sonunda koruma sistemi normal hale gelseydi 
sistemin açıkları kapanır yapısı ise düzelerek işçilerin ihtiyaçlarına 
yetersiz gelmezdi.
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1945’teki Dönüm Noktası : Fransa’nın Sosyal Güvenlik 
Sisteminin Oluşması

İkinci Dünya Savaşı’nın kötü akıbetinden sonra, Fransa egaleteryan 
devlet refah sistemi modelini takip eden, eşitlik ilkesini temel alan 
birlik ve dayanışma ve iyi geliştirişmiş bir sosyal güvenlik sistemi 
kurdu. Bu şekil bir sistemde, Fransa’da doğan veya meskun olan 
herhangi bir kişi sosyal güvenlikten faydalanma hakkına sahipti.
Sistemin temel bileşenleri iyi gelişmiş sağlık bakımı, işsizlik ve 
emeklilik planlarıydı.

Rocard’ın 1992 reformları bunu daha açık hale getirmiş ve bunu 
şöyle ifade etmiştir: yaşından veya fiziksel durumdan veya mental 
durumundan veya ekonomik durumdan dolayı çalışmaya uygun 
olmayan herhangi bir kadın veya erkek sosyal kuruluştan iyi bir 
yaşamı edinme hakkına sahiptir.’

1999 yılında yürürlüğe konmuş bir yasa Fransızlara herhangi prim 
ödeme koşulu olmaksızın sağlık hizmetlerinden faydalanma yetkisini 
verdi. 

Genel olarak sistem doğrudan yoksullukla ve sosyal dışlamayla 
savaşıyorken diğer yandan herkese minimum yaşam standartlarını 
garanti ediyordu. Temelde Genel Sigorta Planlaması üzerine çalışan 
sistem, ek sigorta programları tarafından tamamlananarak müşterek 
yada özel sigortalar ile idare edilmekteydi.

Başkan Francois Mitterrand’ın liderliğinde Fransa’nın sosyal 
erişimi kati surette sosyalist değeleri benimsemiş – ki bu değerlerin 
Avrupa Birliği içerisinde korunması ve temsil edildiğini görmek 
için Başkan Mitterand çabalayacak,  temel işçi ve refah haklarına ait 
‘sosyal sözleşme’ kanunun kabulünü destekleyecekti.1 

1. Politics In France: From Giscard To Mitterrand by Ian Derbyshire.
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1988 Ağustos ayında, Rocard hükümeti iş yerindeki çocukların 
korunmasından çevresel sağlık meselelerine ve işçilerin risklerine 
kadar geniş bir alanı konu edinen bir dizi kararname yayınladı. 
Böylelikle insanların refahı ve sosyel meselelere dair devletin yasal 
erişimi genişledi.

1990 Temmuzunda aile sosyal yardımlarının ödeme yaş limiti 17 
yaştan 18’e çıkartıldı ve 1990 Ocağında çıkan yasa ile  akrabaları ile 
yaşayan yaşlı kimseleri de kapsayarak “iş verenlerin sosyal güvenlik 
primlerinin ev yardımı olarak kullanılması için muafiyet” yasası 
çıkartıldı. Buna ek olarak bilhassa okul öncesi ve evdeki çocukların 
sağlık servislerinin gereksinimlerinin düzenlenmesi için Aile ve 
Çocuk Sağlığının Teşvik Edilmesi ve Korunması Yasası muayeneleri 
de çıkartıldı. Kanunlar ayrıca sosyal koruma ofisinin zorunlu 
muayeneleri de, özellikle evde bakım ve hastane klinikleri ve diğer 
sağlık tesislerindeki bakımları karşılamasını gerektiriyordu. Aileler 
hizmet sağlayıcıları seçmek ve tavsiye edilerek planlanmış önleyici 
bakım ziyaretlerini finansal olarak sağmakla sorumluydu.

Halihazırda ırk veya köken, milliyet, etnisite, askerlik statüsü, 
gelenekler ve cinsiyet kaynaklı ayrıcalık bitirildiği gibi 1990 yasası 
bireylerin sağlık durumları veya engellilik halleri nedeniyle oluşan 
ayrımcılığa karşı korunmasını da ceza yasası ile düzenlenmiştir. Bu 
nokta ile Fransa önemli bir sosyal hıza erişti.

1990’da ayrıca asgari ücrette bir artış görülmesinin yanı sıra üç 
yaş altındaki her çocuğun çocuk bakıcılığına umumi erişimi ve 
eğitim ve olanaklara eşit erişimi garanti altına almak için eğitim 
sektöründeki kamu harcamaları arttırıldı. Fakat Fransa’nın sol kanada 
kayması engelsiz olmayacaktı. Özellikle Avrupa Adalet Divanı’nın 
engellemesi önemliydi.
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Avrupa Adalet Divanı’nın 12 Eylül 2000 yılındakiek sigortalarda 
rekabete izin veren kararı, refah sistemindeki özelleşmeyle insanların 
sosyal dayanışmaya olan bağlılığınının zayıflamasına sebep olarak 
Fransa’nın refah sistemini önemli ölçüde zayıflattı.

Avrupa Birliği’nin ticari ideolojisi ekonomiyi sosyal değerlere 
egemen hale getirdi. Devam eden yaşlılıktaki artış, büyüyen işsizlik 
ve neoliberallerin anti devlet müdahaleciliğini savunması Fransa refah 
sisteminin uğraşması gereken ortaya çıkmış sorunlardan bir kaçıdır. 

Fransa’nın sözde sosyalist gündemi (eleştirel olarak 
anlaşılmasın) Avrupa’nın ‘açık pazar’ ideolojisinin büyük bir 
kısmıyla uyuşmamaktadır. Fransa, tarihsel olarak ve kendi kültürel 
kurumlarındaki gelişimin uyumu sebebiyle her zaman elitlerin 
finansal hırsları yerine dayanışma ve sosyal sorumluluğu tercih etmiş 
olduğu için cumhuriyetçi değerlere sıkı bir şeklinde bağlı kalırken 
Avrupa Birliği ise kesinlikle her zaman kapitalizm ve ticareti tercih 
etmiştir.

Bu muhalif görüşler gerçekten Fransa’da ciddi meselelere zemin 
hazırlayarak Avrupa Birliği’nin hatırına cumhuriyetçi değerlere karşı 
hareket edilmesine sık sık sebep oldu. Bu durumda Avrupa Birliği ile 
yanyana gelen ülkenin egemenliğine dair pek çok düşüncenin ortaya 
çıkmasına sebebiyet veriyordu. Egemenlik, bir ülkenin kurumsal 
dokusunun ve politik düşüncesinin formüle edilmesinde de var olduğu 
için kendi başına bölgeselliğin ötesine geçer.

 4 ve 19 Ocak 1945 düzenlemesi Fransa Sosyal Güvenlik Sistemi’nin 
kurucu yasası olarak görülür. 

Kurucuları şu üç amacı gerçekleştirmeye çalışmıştır:

1. Kurumsal birlik ve risklerin evrenselliği: tek bir rejim ve genel 
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amaçlı fonlar;

2. İlerici genelleme: öykle ki tüm nüfusa çifte prim sistemiyle erişim 
verilebilmeli;

3. Demokraasiyi eşit sosyal temsiliyet ile güçlendirme: işveren ve 
işçiler.

İlk amaç henüz gerçekleştirilmemişken, diğer ikisi gelişerek zaman 
içinde gerçekleştirildi.

Fransa’nın refah sistemi kendi ulusal fikirlerinin yansıyarak gelişip 
canlanmasıyla dış dünyadan etkisiz tek bir yolla oluşmaktan ziyade 
dışarıdaki güçlerin etkisiyle de gelişti. Aslında İngiliz komşularından 
esinlendiler. 

Düşmanlığının sona ermesiyle derin bir şekilde yeniden 
şekillendirilmiş Sosyal Güvenlik Sisteminin iki esin kaynağı 
görülecek: Bismarkçı ve Beveridgian. 

Almanya Şansölyesi Otto von Bismarck (1815-1898) 1881-1889 
yılları arasında ülkesinde Sosyal Güvenliği teşvik eden ve ilk kez 
mütekâmil bir sosyal sigorta sistemi oluşturan kişidir. Almanya bu plan 
dâhilinde sosyal sigorta fonlarının oluşturulması için, Bismarck’ın 
orjinalinde devletin değil belirlenmiş sosyal partnerler tarafından 
yönetilen bir sistem oluşturdu.

Fakat sonunda Şansöyle hem Parlemento hem de politik partilerin 
muhalefetine boyun eğmek zorunda kaldı. Örneğin iş kazası 
sigortası şirketler tarafından yönetilirken sağlık sigortasını işçiler 
yönetmekteydi. 1889 yılında Bismarck ‘Engellilik ve Emeklilik 
Sigorta Fonu’ oluşturarak kazanımlarını arttırdı ve diğer Avrupalılar 
için esin kaynağı oldu.



17

Fransız Sosyal Güvenlik Sistemi

İngiliz ekonomist ve politikacı William Henry 
Beveridge’in(1879-1963) 1942 yılındaki refah durumu üzerine olan 
raporu Fransız Sol görüşlüleri de etkileyecekti. Buna Pierre Laroque 
da dahildir.

Beveridge çalışma yaşındaki her vatandaşın ödediği sosyal 
güvenlik primleri karşılığı sonucunda hastalık, işsizlik ve emeklilik 
durumlarında sosyal yardımlardan faydalandığı ve bu şekilde 
kimsenin kötü durama düşmediği minimum bir yaşam standardını 
herkes için garanti altına almayı savunmuştur.

Beveridge’in 1944 yılındaki ikinci raporu etkili bir sosyal koruma 
sisteminin kurulması için tam istihdamın gerekliliğini vurguluyordu!

Fransa Refah Sistemi’nin kurucu babası olarak anılan Pierre 
Laroque Fransa’nın sosyal gelişimini şekillendirmede çok etkiliydi.

Pierre Laroque, Ulusal Direniş Konseyi’nin isteği uyarınca 1944 
Eylülünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Alexandre Parodi 
tarafından Fransa’nın Sosyal Güvenlik planını geliştirmek için 
çağırıldı. Kabul etmek gerekir ki halihazırda kamu yada özel refah 
kuruluşları daha önceden mevcut olsada eksik ve dağınıktı.

Pierre Laroque, 4 Ekim 1945 yılında yönetmeliğin ilk maddesine 
göre “işçilerin ve ailelerinin kazanım kapasitelerini kaldıracak veya 
azaltacak doğal  risklere karşın, sağladıkları doğum harcamalarını ve 
aile harcamalarını garanti altına almak” için yeni bir organizasyon 
kurmayı düşündü. Bu dayanışma temelli organizasyon, kendine özgü 
evrensel ve sigortalılar veya temsilcileri tarafından yönetilen bir 
sistem olmalıydı.

Büyük reformlara gelecek olursak…

4 Ekim yönetmeliği kamu ve özel sektör çalışanları, çiftçiler ve kendi 
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işinde çalışan işçilerin tüm varlıklarını bir araya getirmeyi amaçlayan 
genel bir planlama oluşturuyordu. Bu ayrıca daha önceden varolan 
özel sosyal güvenlik planlarının varlıkları vasıtasıyla toplumsal 
sürekliliğe izin vermiştir. Koordineli ‘caisses’ [sosyal varlıklar] ağı 
çoklu organizasyonlar yerine ikame edilerek bu yönetmlikle kuruldu 
fakat idari bir birim kurma konusunda başarısız oldu.

19 Ekim tarihli bir başka yönetmelik ise hastalık, maluliyet, doğum, 
yaşlılık ve ölüm risklerini düzenlemek için çıkartıldı.

22 Mayıs 1946 yasası, bu yasaya muhalif olan ücretlendirme 
kapsamı dışında kalanlar hariç Fransız refah sistemini tüm genel 
nüfusa yaydı. Bu yasasnın bir kısmı hiçbir zaman uygulanamayacak 
olan tek sosyal güvenlik sistemi planına ilişkindi. 22 Ağustos 1946 
yasası aile ödeneklerini neredeyse tüm nüfusa yaydı ve 30 Ekim 1946 
yılıyla birlikte iş kazalarının tazmini için Sosyal Güvenlik sistemi 
bütünleştirildi. 

Tıpkı 1880’ler de Bismarck’ın sigorta sistemini oluşturduğu 
zamanki gibi, Parlemento ve siyasi partilerle Şansöyle arasındaki 
öfkeli tartışmanın sonucunda 1880’li yıllarda Bismarck tarafından 
sigorta sisteminin oluşturulması gibi, Fransız Sosyal Güvenliği de pek 
çok politik ve toplumsal engellerle mücadele etti. Bununla birlikte bu 
mücadele Fransa’nın sosyal tarihinde bir dönüm noktasıydı.

Dördüncü CumhuriyetAnayasası, 27 Ekim 1946 yılında şu hakların 
tamamını tanımıştır: “özellikle çocuk, anne ve yaşlı işçiler için sağlık 
güvencesi, maddi güvence, dinlenme ve rekreasyon. Yaşından, fiziksel 
veya ruhsal, ekonomil durumundan dolayı çalışamayan herkes 
müşterek tasarruflardan uygun bir geçim elde etme hakkına sahiptir” 

Ocak 1961 ve  Temmuz 1966 yasaları çiftçiler, maaşsızlar ve 
çiftçilik dışı işçilere (serbest mesleklere) sırasıyla zorunlu hastalık, 
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doğum ve maluliyet sigortası sistemini otonom bir şekilde kurdu.

1967 Jenneney yönetmeliği üç farklı dalda, sağlık, yaşlılık, aile, 
finansal risklerin ayrımını temin etme vasıtasıyla üç farklı yeni 
fon kurdu.  Bunlar; Ücretli İşçiler İçin Ulusal Sağlık Sigorta Fonu 
(CNAMTS), Emekli Olmuş Maaşlı İşçiler Ulusal Müşterek Fonu 
(CNAVTS) ve Ulusal Aile Ödenekleri Fonu (CNAF). Bu üç dalın 
para yönetimi Merkezi Sosyal Güvenlik Organizasyonu Ajansına 
(ACOSS) havale edilmişti.

4 Temmuz 1975 yasası çalışan nüfus için emekli sigortalarını 
zorunla hale getirerek genelleştirdi. 

29 Aralık 1990 kanunu sermayeden ve işçilerden gelen tüm gelirleri 
toplamaya dayanan Umumi Sosyal Primleri (CSG) oluşturdu.

dayanan Umumi Sosyal Primleri (CSG) oluşturdu.

24 Ocak 1996 yönetmeliği kamu borçlarının geri ödenmesi için 
primleri oluşturarak (CRDS) batan sosyal sigorta fonlarına yönelik 
olan bu gelir aynı zamanda tüm sosyal güvenlik planlarındaki açıkları 
da yönetmeyi amaçlar.

22 Şubat 1996 yılında Fransa kendi refah sistemine olan bağlılığını 
bir adım daha öteye götürüp yeni bir hukuk kategorisi oluşturarak 
finansmanı elde etmek için Beşinci Cumhuriyet’in anayasasını 
yeniden biçimlendirdi. (LFSS) 22 Temmuz 1996’da çıkan teşkilat 
kanunuyla da içeriği belirginleşti. Buna göre gelir tahmini, branşlara 
göre harcama hedefleri ve ulusal sağlık harcama hedefleri belirlendi. 
(ONDAM)

 28 Temmuz 1999 yasası genel sağlık teminatını getirdi. Başka 
bir değişle bu koruma sadece en yoksulların ikamet ve tamamlayıcı 
teminatlarıydı. Sosyal uğraşlarına ek olarak, bu yasa 1945 yılında 
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sosyal sigorta yardımlarının genelleştirilmesi için bir tepe noktası 
planı belirledi.

Yeni Bir Dünya 

Endüstriyel topluluk için tasarlanıp inşa edilmiş Fransız sosyal 
koruma sistemi, kurucularının muhtemelen öngöremediği yapısal 
sorunlarla yüzyüzedir. Bu durum aslında derin bir sosyal değişim 
ve gelişimin sonucundadır. Günümüz piyasası ile pek çok sosyal 
reformun gerçekleştiği 1950 ve 1990’lardaki ortam arasında çok az 
bir benzerlik mevcuttur. 

Fransa’nın refah sistemi bugüne has uzun dönemli işsizlik, 
bölgesel yoksulluk, yeni aile yapısı, demografik dengesizlikler ve işçi 
piyasasındaki değişimler gibi risklerle başa çıkamıyor.

Yaşlanmak bu sorunlar içinde en çok adı telaffuz edilenlerden biri 
olmakla birlikte çoklu sonuçlar ortaya çıkartmaktadır. Değişikliklerden 
en önemlisi insanların işte geçirdiği yaşam süresinin hem uzaması 
hem de erişiminin artmasıydı.

Detaylandırmak gerekirse; Fransa’nın refah sistemi prim esaslı 
olması itibariyle aktif nüfusunun (işçi ve işveren kişiler) bu finansal 
yükü üstlendiği farz edilirdi. Fransa prim verenleri ile finansal yardım, 
emeklilik aylığı alanlar ve diğer ödeneklerden faydalananlar arasında 
sağlıklı bir denge sürdürülebildiği sürece sistem uygulanabilir 
kalmaktaydı.Fakat bu tüm nüfusun yüzde yüz istihdamı ve 
demografisininde ise aktif nüfusun aktif olmayan nüfusa sabit kaldığı 
farz edilirdi.

Yüksek işsizlik oranlarını bir kenara koyarsak tek başına yaşlılık, 
bu hassas ekonomik dengeye zarar veriyor ve devletin refah sistemini 
finansa etmek için borca batmaya zorluyor. Bazıları bu politik ve 
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sosyal konuşmaları anlayabilirken ekonomik uygulanabilirlik uğruna 
sosyal korumanın bitmesini dilemek heralde düşünülemez. Şuanki 
sosyal gerçekliğe uygun olarak dizay edilmemiş olan bu sistemin 
sınırlarını itiraf etmemek bir ihmal sayılacaktır.

Piyasaya yeni gelenlerin risklilik ve toplu işsizlikten dolayı rahatsız 
olduğunu göz önüne alırsak bu ikilemden şu çıkartılabilir ki yetkililer 
Fransa refah sisteminin kurtulması için temelde hayali olarak artan 
varlıklara yani prim sağlayıcılara güveniyor.

27,5 milyon kişi ki bu nüfusun %42’sinin varlığını temsil ediyor. 
Bu oran 2050 yılında %37 civarında olacak. ( Bu zaman içerisinde 
varlık sadece bir milyon kadar artmıştır.)

1945 sosyal modelindeki sosyal korumayı işçiler üzerine 
genişletmenin mantığını ancak işçilerin sayısı ödeme alanlardan dört 
kat fazla olursa mantıklı hale gelecektir.  Bugün aktif prom yatıranlara 
karşılık emeklilerin oranı 1.8’e 1’dir. 2050 itibariyle bu oran 1.2’den 
1’e gerileyerek yönetmesi mümkün olmayan bir gerçekliğe dönüşecek.

Yaşlanma ve hatta işsizlik gibi basit sorunların ötesinde Fransa 
toplumunun yapısal değişim sorunları hala devam ediyor.  Yaşlanmak 
ve hatta işsizlik gibi sorunların ötesinde yapısal değişim sorunları 
bulunmakla birlikte yeni endüstrinin ve sosyal yapının ortaya 
çıkmasıyla da bu sorunlar kaybolmuş değil. Dijital ekonominin ortaya 
çıkması örneğindeki gibi Fransa’nın sosyal koruma sistemi derin bir 
şekilde ‘ekosistemini’değişliğe uğratarak bozdu.

Fransa’nın refah sistemi iş istikrarının sabit iş için sabit maaş 
kaidesinin varolduğu bir dünyada tasarlanmıştı.  Bugün iş dünyasının 
doğası öngörülemezlik ve kesintililik olarak tanımlanmaktadır.

Devlet yetkilileri kabul etmeyi ister önemsesin veya ister 
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önemsemesin, Fransız Başkan Emmanuel Macron kitabında üstü 
kapalı da olsa devrimden bahsediyor. Tartışmalı da olsa üçüncü 
endüstriyel devrime geçiş başarılı olursa, Fransa yeni çevre ve 
topluluğunun geçirdiği değişikliği kavramak zorunda kalacaktır.

Biz demografi, sosyal veya teknolojik geçişlere atıf yaptığımızda, 
bu atıflar aslında yeni ortaya çıkan iki farklı ekonomi dünyası arasında 
olduğumuz anlamına geliyor. Fordist ekonomi2 ile dijital ekonomi. 
Fordist Ekonomi: dikey güç hiyerarşisi, kapalı merkezi politik sistem 
ve faaliyette bulunan devleti savunurken dijital ekonomiyi yani  
yatay güç ağı, açık desantrilize politik sistem, emreden, işleten ve 
düzenleyen bir devleti öngörüyor.

Fransa dijital çağı yakalamak için eski derisini döktü, bunun 
sebebi refah sistemini de yeniden tasarlayıp, yapılandırmak ve 
sorumlulukların yeniden değerlendirilme gerekliliğiydi. Yeni risklerin 
ortaya çıkışı (misalen risklilik), hayat döngüsünde ortaya çıkan yeni 
kırılgan bağlantılar (genç ve yaşlı aktifler), risk müddetinin uzaması 
ve iş piyasasındaki değişim, Fransa’nın sosyal modelini yeniden 
düşünmesini zorunla hale getirdi. Bilhassa artık prim verenlerin sayısı 
finansal gelir yardımı alanları desteklemeyecek bir durumdadır.

Okuyucular fark edecektir ki yapısal zorluklar tek başına yetersizlik 
ve kötü idare ile açıklanamaz. Bundan ziyade Fransa’nın sürekli 
değişen sosyal çevreye uyum sağlama yeteneksizliğini de görmek 
gerekir. Fransa stratejik planlamasını gerilim testleri ile zorlayarak 
ve simüle ederek yapması gerektiği zamanda, bunun yerine sosyal 
üzüntüleri yatıştıracak popülist politikalar yürüterek kaçınılmaz olan 

2. Fordizm toplu üretim ve toplu tüketime temelli modern ekonomik ve sanayi 
sistemidir. Konsept Henry Ford adıyla isimlendirilir.  Özellikle 20. Yüzyıla 
ilişkin sosyal, ekonomik, ve üretim ile alakalı yönetim, çalışma şartları, tüketim 
ve alakalı olguların teorilerinde kullanılır.
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çözümsüzlüğü geciktiriyor.

Zayıf büyüme zamanlarında sosyal koruma kurallarını güçlü 
büyüme dönemindekiyle aynı seviyede tutmak için gösterilen tutku 
Fransa’nın sosyal eşitsizliğini kalıcı bir şekilde hızlandırdı. Desteğin 
önkoşuluymuş gibi tüm mesuliyeti devreye sokan Almanya, İngiltere, 
Norveç ve İsveç gibi Avrupalı benzerlerinden farklı olarak Fransa’nın 
sistemi sosyal yardım etrafında dönüyor.

Bugün ise bireylerin sosyal sorumlulukları üzerindeki yetkileri 
meselesi tartışılmaktadır.

Dijital çağ ile birlikte ortak yaşayacak yeni kurumları kurmak ve 
hayal etmek alışılmadık derecede karmaşık bir görevdir. Bu yeni 
sosyal sözleşmede bazı temel değerler üzerine kurulmalı ki Fransa’yı 
ve tarihini yeniden yüceltsin: özgürlük, dayanışma ve eşitlik. 
Görünürde çatışan bu üçlü değerler kombinasyonu Fransız sosyal 
modelini sosyal korumasının özgüllüğü içerisinde oluşturuyor.

Sosyal modelin yeni sınırları pek çok kişinin gelişimini, haklarını, sosyal 
akışkanlığını ve seçme özgürlüğünü garantı edecektir. Bu yeni sosyal 
modeli inşa etmek için bizim 5 temel ilkeyi tanımlamamız gerekiyor: 

•	 Evrensellik ve dayanışma,

•	 Özerklik ve özgürlük,

•	 Bireysel bağlılık,

•	 Sosyal demokrasi ve 

•	 Jenerasyonlar arası eşitlik

20.yüzyılda, refah devletin korporatist model ile birlikte koruduğu 
statülerdir. Bu da endüstri ekonomisi modelinin istikrarlı iş ve kısa 
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dönemli sosyal risklerin olduğu bir sisteme benzer. 21. yüzyılda, 
yeni modelde insanların bireysel sosyal hakları kesinlikle korunmak 
zorundadır. Bu ekonomik ve sosyal özerkliği, dijital ekonomi ve uzun 
dönemli toplumsal risklerine rağmen garanti eder.

Özerklik yeni sosyo-ekonomik çevreye adapte olarak inşa edilecek 
yeni sosyal güvenlik sisteminin olmaza olmaz şartlarından bir olacak 
gibidir.

Hayal edilip oluşturulabilecek en iyi sosyal sistemde bireylerin 
gelecek inşa etme şanslarının ve kendi kişisel gelişim yeteneklerinden 
yararlanmanın maksimize olduğu sistemdir. 

Yasal prensipler “müşterek tasarruftan varlığını ehven miktarda 
sürderecek hakkı elde edebilir” bu yasadan “kendi arzu ve seçimlerine 
göre kişisel gelişimini sağlama alacak kapasitede müşterek tasarrıftan 
gelir elde edinilir” seviyesine gelişim göstermelidir. 

Amaç şu anki merkezileşmiş devlet koruma statüsü ve finansal 
yetkilendirmenin tek parça yaklaşımdan sosyal devletin desatnrilize 
olarak bireysel hakları adil ve şeffaf bir şekilde garanti ettiği yaklaşıma 
doğru gitmekti. Yeni model sosyal faydalar, gecikmiş ücretler veya 
gelir ikameleri prensibinin ötesine hareketlilik, ekonomik ve sosyal 
otonomiye doğru hareket ediyor. Amaç tüm riskleri farklı bakış 
açılarından öngörmebilmekti. Pasif bireyler tarafından istifadelerin 
tüketilmesi mantığından, aktif bireyler için sosyal yatırımlar mantığına 
geçilmeye başlandı.

Yönetim ve finansman yapısının yeniden organize edilmesiyle 
yeni sosyal değişimin kalbinde olan özerklik ideali sosyal güvenlik 
sisteminin oynadığı merkezi rolü iyileştirdi. Fransa sosyal modelinin 
böylesine sistemsel bir reformun elverişliliğiyle birlikte inanılmaz bir 
politik irade ve sosya-ekonomik kavramayı gerektirecektir.


