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Sosyal pol�t�ka söz konusu olduğunda Lübnan �lg�nç b�r örnek sunar. Gerçekten tüm dünyada kalkınmacı
devlet model� uygulanırken Lübnan, “la�ssez-fa�re” (bırakınız yapsınlar) tarzı b�r ekonom�de ısrarcılığını
sürdürür. Kalkınmacı devlet, refah rej�mler�n� ve Avrupa'dak� gel�şm�ş kap�tal�st ekonom�lerde refah
devlet� kavramını ortaya çıkarmıştır. Buna paralel olarak b�rkaç yıl har�c�nde Lübnan, kamu pol�t�kasına
ve genel olarak sosyal korumaya asgar� düzeyde devlet müdahales�n� terc�h etm�şt�r. Bu durum, sağlık ve
eğ�t�m g�b� sosyal h�zmetler ve koruma alanlarında özel sektörün ve devlet dışı aktörler�n egemen olduğu
yen�den yapılanma dönem�nde daha da kötüleşm�şt�r. Son yıllarda ve özell�kle sosyal korumanın
uluslararası düzeyde �vme kazanmasıyla b�rl�kte, Lübnan'da da sosyal koruma ve sosyal güvenl�k
tartışmaları yen�den su yüzüne çıkmaktadır. Bu durum, ülkedek� end�şe ver�c� yoksulluk oranlarının,
eş�ts�zl�k ve �şs�zl�k üzer�ne yapılan çalışmalar ve raporların tekrarlanmasıyla vurgulanmıştır. Bu makale,
uluslararası alanda sosyal korumaya �l�şk�n tartışmaları d�kkate alırken, Lübnan'dak� sosyal koruma
ortamını pol�t�k ekonom� merceğ�nden �ncelemey� amaçlamaktadır. Makale beş bölüme ayrılmaktadır. İlk
olarak, sosyal koruma kavramının anlamı ve bunların pol�t�k sonuçlarını ele alan karşılaştırmalı
çerçevelere genel b�r bakış sağlanacaktır. İk�nc�s�, kapsamlı olmayan b�r şek�lde Lübnan'dak� sosyal
koruma ortamından bahsed�lecekt�r. Üçüncü olarak, mevcut sosyal koruma s�stem�nden k�m�n
yararlandığını ve k�m�n zarar gördüğünü bet�mleyerek sosyal korumayı daha gen�ş b�r pol�t�k ekonom�
bağlamına yerleşt�rmeye çalışacaktır. Dördüncü bölümde �se Lübnan'dan ders çıkarmak amacıyla
uluslararası düzeyde yapılan sosyal koruma pol�t�kalarına �l�şk�n mevcut tartışmayı ortaya koyacaktır. Son
olarak, sonuç kısmı ulusal bağlamda evrensel sosyal korumaya ulaşmak �ç�n �ler�ye dönük b�r yol
sunacaktır.

G İ R İ Ş



Sosyal koruma, yoksulların ve savunmasız b�reyler�n korunmasına �l�şk�n sosyal pol�t�kaları tanımlamak
�ç�n kullanılan görece yen� b�r ter�md�r. Spes�f�k olarak, 1990'ların sonlarında, ekonom�k kr�z ve yapısal
uyum pol�t�kalarının ve bunların gel�şmekte olan ülkelerdek� yoksullar ve savunmasızlar üzer�ndek� tak�p
eden sarsılmaların etk�s�n� haf�fletmek �ç�n tasarlandı ve Dünya Bankası’nın güvenl�k ağları söylem ve
pol�t�kalarının gel�şt�r�lm�ş ve yen�den canlanmış b�r vers�yonu olarak ortaya çıktı (Devereux & Sabates-
Wheeler, 2007). Güvenl�k ağı yaklaşımı, kıvrılıp yok olana dek “soldan (toplumsal kalıntıları -soc�al
res�dual�sm- ve pol�t�k s�n�zmden dolayı) ve sağ taraftan (kayıt dışı sosyal güvenl�k mekan�zmalarını
yer�nden etmek ve sürdürülemez sadakalara bağımlılık yaratmaktan) eş�t b�r şek�lde eleşt�r�ld�, ancak
m�lenyumun başında 'sosyal koruma' olarak zafer kazanmışcasına yen�den doğdu” (Devereux & Sabates-
Wheeler, 2007). 

Bununla b�rl�kte sosyal koruma kavramı, uygulanma b�ç�m� ve ondan kaynaklanan pol�t�kalar açısından
hala tartışmalıdır. Özell�kle gel�şmekte olan ülkeler �ç�n sosyal korumanın önem� ve merkez�l�ğ�
konusunda dünya çapında b�r f�k�r b�rl�ğ� vardır, ancak farklılıklar bunu gerçekleşt�rme yollarında da
kend�n� göstermekted�r. Aslında bu ter�m�n, sadece gel�şmekte olan veya en az gel�şm�ş ülkelerdek� sosyal
pol�t�kaları tanımlamak �ç�n kullanıldığı söyleneb�l�r. Sosyal koruma kavramı dünya çapında kullanılsa da
gel�şmekte olan ülkelerde dışlanan azınlığı kapsayacak şek�lde sosyal güvenl�k hükümler�n� tamamlayıcı
pol�t�kalar olmaya yaklaştığından özünün evrensel olduğundan bahsed�lemez. Bu bağlamda, Avrupa
B�rl�ğ�'n�n sosyal koruma çerçeves�, �şç�ler�n korunması (Europed�a) etrafında şek�llen�rken, uluslararası
�şb�rl�ğ� ve kalkınma pol�t�kalarında yer alan sosyal koruma, kapsayıcı kalkınmanın yanı sıra gel�şmekte
olan ülkelerde yoksulluğu ve kırılganlığı azaltmak �ç�n b�r araç olarak öne çıkmaktadır (European
Comm�ss�on, 2012). Barr�entos'un (2011) bel�rtt�ğ� g�b�, gel�şmekte olan ülkelerde “sosyal koruma,
yoksulluğu azaltmaya ve en yoksullara destek sağlamaya güçlü b�r şek�lde odaklanırken, gel�şm�ş ülkelerde
sosyal korumanın vurgusu, gel�r�n sürdürülmes� ve herkes �ç�n yaşam standartlarının korunması
üzer�ned�r (özell�kle de �şç�ler �ç�n)” (Barr�entos, 2011). 

1 ) S O S Y A L  K O R U M A  N E D İ R ?

A ) S O S Y A L  K O R U M A  K A V R A M I N I N  T A N I M I

B )  K A R Ş I L A Ş T I R M A L I  Ç E R Ç E V E

Sosyal korumaya �l�şk�n, bazen pol�t�k sonuçları açısından b�rb�r�ne yakınlaşan b�rçok rak�p söylem veya
çerçeve bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında, konuyla �lg�l� �k� zorlayıcı söylem bulunur: araçsalcı
yaklaşım ve �nsan hakları veya hak temell� yaklaşım. B�r�nc�s� �k�ye ayrılab�l�r, “üretkenl�ğ� savunanlar”
(prodükt�v�stler), sosyal korumadan yararlanmanın b�r ön koşulu olarak topluluğun b�r üyes� olmanın
(ulus ya da güvencel� �ş) ve ona katkıda bulunmanın b�r ön koşul olduğunu öne sürerler (Alfers, Lund, &
Mouss�é, 2017); Enstrümental�stler �se, aşırı yoksulluğun ve kırılganlığın büyüme ve kalkınma �ç�n zararlı
olduğunu, bu nedenle sosyal koruma �ht�yacının olduğunu �ler� sürmekted�rler (Devereux & Sabates-
Wheeler, 2007). İk�nc� olarak �nsan hakları temell� yaklaşımın savunucuları �se sosyal korumanın
uluslararası hukukta ve �nsan hakları sözleşmes�nde yer alan b�r hak ve sosyal adalet�n temel b�r b�leşen�
olduğu görüşünü savunmaktadır. Bu dünya görüşler�, son on yılda pol�t�kalara egemen olan sosyal koruma
çerçeveler�n� etk�lem�şt�r. Bu bağlamda, Dünya Bankası'nın yaklaşımı büyük ölçüde araçsal olarak kabul
ed�l�rken, ILO'nun yaklaşımı hak temell� b�r yaklaşımdır. Bununla b�rl�kte, bu, öner�len pol�t�kalarda
mutlaka rad�kal b�r farklılık anlamına gelmemekted�r.



Dünya Bankası müdahaleler�n�, “s�stemler, pol�t�kalar ve programlar, b�reyler�n ve toplumların r�sk ve
hareketlenmeler� yönetmeler�ne ve onları yoksulluk ve yoksunluktan korumalarına yardımcı olmak �ç�n -
dayanıklılığı, eş�tl�ğ� ve fırsatı gel�şt�ren araçlar aracılığıyla- sosyal koruma ve �şgücünün gen�ş b�r
başlığına yerleşt�rmekted�r” (World Bank, 2011). Dünya Bankası stratej�s�n�n temeller�, yoksul �nsanları
�şs�zl�k s�gortası, sağlık s�gortası, bayındırlık programları vb. programlar aracılığıyla gel�rler�n� ve tüket�m
kalıplarını tehl�keye atan r�sk ve sarsılmalara karşı koruyan b�r sosyal r�sk yönet�m� yaklaşımına
dayanmaktadır. Ayrıca Dünya Bankası, “�nsan sermayes�n�” ve ver�ml�l�ğ� teşv�k etmen�n yanı sıra aşırı
yoksulluk ve savunmasızlıkla mücadele etmek �ç�n koşullu nak�t transferler� ve gıda yardımı yoluyla sosyal
güvenl�k ağı programlarını sürdürmekted�r. Bu nedenle, temel olarak, kamu veya özel katılımın dereces�n�
bel�rtmeden, genel olarak büyüme ve yatırım amacıyla geç�m kaynaklarının sürdürülmes�ne ve bunların
eklenmes�ne odaklanan müdahalelerd�r.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), sosyal koruma kavramına �nsan hakları perspekt�f�nden
yaklaşmaktadır. İşç� haklarının koruyucusu olan ILO, genel �şgücü yönet�m� çerçeves�nde sosyal güvenl�k
s�stemler�n�n merkez�l�ğ�n�n altını ç�zer. Bu nedenle, sosyal güvenl�k, �şç� haklarında merkez� b�r
unsurdur ve �şç�ler� ve a�leler�n� merkeze yerleşt�r�r. Bu anlamda, 1952 yılına �l�şk�n ILO Sözleşmes� 102'de
bel�rt�len “sosyal güvenl�k”, üye devletler�n tıbb� bakım, hastalık yardımı, �şs�zl�k yardımı, yaşlılık yardımı,
�ş kazası yardımı, a�le yardımı, analık yardımı, malullük yardımı ve �şç�ler ve a�leler� �ç�n hayatta kalanlar
ödeneğ�n� kapsamaktadır (ILO, 1952). ILO'nun yaklaşımı daha sonra, özell�kle de nüfusun çoğunluğunun
kayıtlı �şç� koruma s�stemler�nden dışlandığı gel�şmekte olan ülkeler �ç�n, sosyal güvenl�k kapsamını
gen�şletme �ht�yacını kabul ederek sosyal güvenl�ğ� kapsayıcı sosyal koruma s�stem�n�n b�r b�leşen� olarak
ele alacak şek�lde gel�şt�. Bu amaçla kurum, yatay ve d�key boyutlara sah�p �k� boyutlu b�r stratej�
ben�msed�. İlk�, sosyal koruma tabanları, temel sağlık h�zmetler�ne er�ş�m �ç�n asgar� garant� ve herkes �ç�n
asgar� gel�r güvences� oluşturmaktan oluşuyor. İk�nc�s� �se, Sözleşme 102'de bel�rt�ld�ğ� g�b� kademel�
olarak daha yüksek koruma sev�yeler� sağlamayı amaçlamaktadır (ILO, 2012). 

Sosyal koruma tabanının gel�şmekte olduğu ülkelerde ILO'nun sosyal güvenl�k stratej�s�n�n merkez�nde
yer aldığını bel�rtmekte fayda var, ancak bunun hükmü herhang� b�r “sözleşmede” değ�l, yalnızca b�r
“Tavs�ye Kararı”nda (202 sayılı) bel�rt�ld�ğ�nden üye ülkeler �ç�n bağlayıcı b�r gerekl�l�k değ�ld�r.
Yukarıdak�lere dayanarak, Dünya Bankası sosyal korumayı, yoksullara ve en savunmasız k�ş�lere yardım
etmek �ç�n b�r araç olarak görürken, ILO �se sosyal güvenl�ğ�, sosyal korumanın merkez�ne yerleşt�ren b�r
�nsan ve �şç� hakkı olarak görmekted�r. Bu farklılıklara rağmen, �k� kuruluş, özell�kle sosyal koruma
tabanlarının ve s�stemler�n�n oluşturulmasına Dünya’nın her yer�ndek� tüm �nsanlar �ç�n yoksulluğu
ortadan kaldırmayı “Hedef 1”�n altına yerleşt�ren Sürdürüleb�l�r Kalkınma Hedefler�’n�n (SKH) dünya
çapında ben�msenmes�nden sonra yakınlaşmayı başardı. Hedef 1.3, “en alttak�ler” de dah�l olmak üzere
herkes �ç�n ulusal olarak uygun sosyal koruma s�stemler� ve önlemler�n�n uygulanması ve 2030 yılına kadar
yoksullar ve savunmasızların öneml� ölçüde kapsanmasını” �çermekted�r (B�rleşm�ş M�lletler). Bu
bağlamda, ILO ve Dünya Bankası 2016 yılında Evrensel Sosyal Koruma �ç�n Küresel Ortaklık'ı başlatmıştır.
Dünya çapında sosyal korumayı teşv�k etmek �ç�n yola çıkan bu g�r�ş�m, Dünya Bankası'nın araçsallığına
daha fazla vurgu yaparken ILO'nun �nsan hakları yaklaşımından yararlandı. Bu nedenle, g�r�ş�m� özetleyen
kavram notu, yoksulluğu azaltmada ve sosyal �çermey� teşv�k etmede sosyal korumanın faydalarını
sıralamaktadır; 
-ekonom�k büyümeye katkıda bulunmak; 
-nak�t transferler� yoluyla �nsan� gel�şmey� teşv�k etmek; 
-ver�ml�l�ğ� artırmak; 
-r�sklere ve sarsılmalara karşı koruma sağlamak; 
-bunun �şç�ler dah�l herkes sosyal korumanın �ç�n b�r �nsan hakkı olduğunu vurgulamak vb. (World Bank
and ILO, 2016). 



Sosyal korumaya yönel�k bu yaklaşımlar, kuşaklar boyunca kırılganlığa neden olan ve bunu sürdüren
yapısal eş�ts�zl�kler� ve gücün kötüye kullanımını hesaba katmadıkları sebeb�yle eleşt�r�lm�şt�r (Devereux &
Sabates-Wheeler, 2004). Bunun sonucunda, sosyal korumayı mevcut adalets�z yapıların güçlend�r�lmes� ve
dönüştürülmes� alanına gen�şletmey� amaçlayan “dönüştürücü sosyal koruma” kavramı ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla, bu yaklaşımın savunucuları, sosyal korumayı “hem resm� hem de gayr� resm�, aşağıdak�ler�
sağlayan tüm g�r�ş�mler d�z�s� olarak tanımlamaktadır: 
-aşırı yoksul b�reylere ve hanelere sosyal yardım; 
-özel bakıma �ht�yacı olan veya temel h�zmetlere er�ş�m� engellenecek gruplara yönel�k sosyal h�zmetler;
-�nsanları geç�m şoklarının r�skler�ne ve sonuçlarına karşı korumak �ç�n sosyal s�gorta; 
-�nsanları ayrımcılık veya �st�smar g�b� sosyal r�sklere karşı korumak �ç�n sosyal eş�tl�k”(Devereux &
Sabates-Wheeler, 2004). Bu durum, yasal çevren�n değ�şt�r�lmes�n�, send�kaların ve toplu örgütlenmen�n
güçlend�r�lmes�n�n yanı sıra sosyal koruma önlemler� sağlayan resm� ve gayr� resm� yapıları
gerekt�rmekted�r.

Makalen�n ger� kalanında, Lübnan'dak� sosyal koruma ortamına, özell�kle de sosyal korumanın
tanımlanması söz konusu olduğunda b�rçok benzerl�ğ� olan bu farklı yaklaşımlara yer ver�lecekt�r. Böylece
Lübnan'ın durumu “sosyal koruma araçları sosyal s�gorta, sosyal yardım ve �şgücü p�yasası pol�t�kalarını
kapsadığı” perspekt�f�nden �ncelenecekt�r. Sosyal s�gorta kavramı, �şverenler ve çalışanlar tarafından
kazanca dayalı olarak sağlanan katkılarla f�nanse ed�len �st�hdamla �lg�l� programları �fade etmekted�r.
Sosyal yardım �le b�rl�kte çalışamayacak durumda olan veya gel�r get�r�c� �st�hdamdan dışlanan ve gel�r,
kırılganlık durumu veya vatandaşlık hakları temel�nde uygun görülenlere transfer sağlanmaktadır. Kamu
�st�hdam programları g�b� gel�r get�r�c� müdahaleler de b�r tür sosyal yardımdır. İşgücü p�yasası
pol�t�kaları, çalışma standartlarını ve �şyer�ndek� temel hakları �çermekted�r (Örneğ�n, asgar� ücret
pol�t�kaları, �şs�zl�k s�gortası, ayrımcılık karşıtı yasalar, eğ�t�m, sosyal d�yalog vb.). 
           
Sosyal yardımlar genell�kle genel verg�lend�rme yoluyla ve düşük gel�rl� ülkeler söz konusu olduğunda
yardım g�b� dış kaynaklardan f�nanse ed�l�r” (Hujo & Ga�a, 2011). Bu kapsayıcı tanım, dönüştürücü
yaklaşımdan yararlanarak, Lübnan'da �st�hdam, eğ�t�m, sağlık ve d�ğer nak�t veya �ster s�stemat�k �ster
geç�c� olsun nak�t olmayan transferler de dah�l olmak üzere bel�rl� b�r derecede sosyal koruma sunan gayr�
resm� mekan�zmalardan ödünç alarak, belgen�n ekleyeceğ� baskın sosyal koruma çerçeveler�n� d�kkate
almaktadır. Lübnan'dak� sosyal koruma mekan�zmaları, gen�ş anlamda, çok çeş�tl� ve dağınıktır ve farklı
sosyal tabakalaşmalara ve �şgücü p�yasasındak� statülere göre farklı faydalar sunmaktadır. Özel sektörde
ve kamu sektöründe kayıtlı �şç�ler �ç�n kurulmuş sosyal güvenl�k s�stemler� vardır; güvenl�k ağı önlemler�
şekl�nde sosyal güvenl�kten yararlanmayanlar �ç�n sosyal koruma �ç�n kamu mekan�zmaları; ayrıca öneml�
b�r özel sektör katılımına tanık olunmakta ve son olarak a�leler, s�v�l toplum kuruluşları ve s�yas� part�ler
�le bazı kuruluşlar tarafından sağlanan gayr� resm� koruyucu s�stemler görülmekted�r. Aşağıdak� bölümler
bu önlem moza�ğ�n� kısaca özetleyecekt�r.



B�r koruma s�stem� olarak sosyal güvenl�k, “sıklıkla beklenmed�k durum 'r�skler�' olarak adlandırılan
durumlarla bağlantılı devlet temell� haklar s�stem�n�” kapsar ve �şç�n�n bu hakları almak �ç�n katkıda
bulunmasının beklend�ğ� kayıtlı b�r �st�hdama sah�p olmakla bağlantılıdır. B�rçok akadem�syen sosyal
güvenl�k s�stem�n� “katkıların” “haklar” �le eşleşt�r�ld�ğ� b�r s�stem olarak �fade etmekted�r. Bu s�stem, daha
şanslı olanların yalnızca �ht�yaç durumunda r�skler�n� karşılarken aynı zamanda kend�ler�nden daha az
şanslı olan komşulara destek oldukları “toplumsal dayanışma” model� olan sosyal s�gortaya dayalıdır
(Stand�ng, 2007). Lübnan'da, b�r� özel sektör �ç�n olmak üzere b�rb�r�nden farklı sosyal güvenl�k s�stemler�
ve kamu görevl�ler� �ç�n çok sayıda s�stem bulunmaktadır. 

Özel sektör kayıtlı çalışanları, �şveren�n �şç�n�n maaşının yüzde 21,5'�ne ve �şç�n�n �se maaşının yüzde 2's�ne
denk gelen b�ç�mde katkı koyduğu ve �şç� maaşının yüzde 23,5'�ne tekabül eden katkı payları �le f�nanse
ed�len ve1963'te kurulan Ulusal Sosyal Güvenl�k Fonu (USGF) kapsamındadır. Fon mal� ve �dar� olarak
bağımsızdır, ancak Bakanlar Kurulu ve Çalışma Bakanlığı'nın yetk� alanına g�rmekted�r. Bu fon, hükümet
tems�lc�ler�, �şverenler ve �şç�lerden oluşan üçlü b�r �dareye sah�pt�r. Ulusal Sosyal Güvenl�k Fonu’nun
(USGF) dört b�r�m� vardır: �lk� �şç�y� ve a�le üyeler�n� kapsayan hastalık ve analık s�gortası; �şle �lg�l�
olmayan hastalık, doğum, gel�r kes�nt�s�ne yol açan hastalık veya doğum neden�yle kısm� çalışamama
durumlarında ve �ş dışı ölüm durumlarını da kapsamaktadır. İk�nc� b�r�m� �se �ş kazası ve hastalık
s�gortasına �l�şk�n olup henüz yürürlüğe g�rmem�şt�r. Daha sonra, üçüncü olarak erkek �şç�n�n her çocuk
ve eş� �ç�n b�rer aylık aldığı a�le ve eğ�t�m ödeneğ� vardır. Kadın �şç�ler, yalnızca kocanın USGF'ye kayıtlı
olmaması ve kayded�lememes� durumunda çocukları �ç�n ödenek alır. Son olarak, dördüncü b�r�m, geç�c�
b�r branş olan ve b�r yaşlılık aylığı planı �le değ�şt�r�lmes� gereken h�zmet sonu tazm�natı �le �lg�l�d�r.
H�zmet sonu tazm�nat s�stem�, emekl�l�kten sonra alınan toplu ödemed�r. 

Ulusal Sosyal Güvenl�k Fonu yasası, aralarında Lübnanlı çalışanlar ve geç�c�, mevs�ml�k, stajyerl�k ve
d�ğerler� de dah�l olmak üzere her türden sözleşmel� �şç�ler bulunan b�rçok �şç� kategor�s� �ç�n öneml� b�r
kapsama alanı bel�rlem�şt�r. B�rden fazla �şveren �ç�n çalışan �şç�ler� de kapsar ve özell�kle gem�
�şç�ler�nden ve �nşaat �şç�ler�nden bahsetmekted�r. Ayrıca, kamu görevl�s� olarak sınıflandırılmayan, yan�
�ş kanunu kapsamına g�ren kamu sektörü çalışanları �le karşılıklılık �lkes�n�n geçerl� olduğu ülkelerden
gelen çalışma �zn�ne sah�p yabancı �şç�ler� de kapsar. Bu bağlamda, �şç�ler� USGF'ye beyan etme yükünün
�şverene a�t olduğunu bel�rtmekte fayda var. USGF'n�n 2014 yılına a�t �stat�st�kler�ne göre fona kayıtlı
620.656 k�ş� vardır ve fon kapsamından 787.429 k�ş� faydalanmaktadır ( الصنــدوق الوطنــي للضمــان

.(االجتماعــي، 2014

Devlet memurlarına gel�nce, memurlar �le asker ve güvenl�k personel� �ç�n �k� ayrı kurum bulunmaktadır.
İlk� �ç�n 1963'te kurulan Devlet Memurları Kooperat�f� vardır ve USGF'ye kıyasla üyeler�ne daha cömert
faydalar sunmaktadır Aslında Kooperat�f, yukarıda bel�rt�len özel sektör kapsamına ek olarak, çok çeş�tl�
sosyal h�zmetler �le b�rl�kte �ş kazaları ve hastalıklarının yanı sıra evl�l�k, doğum ve eğ�t�m yardımlarını da
�çerecek b�ç�mde s�gorta sağlamaktadır. Daha da öneml�s�, memurlar emekl� olduklarında, h�zmet sonu
tazm�natı veya son maaşlarının yüzde 85'�ne eş�t aylık taks�tler hal�nde ödenen kalıcı emekl� maaşı
arasında seç�m yapma hakkına sah�pt�r. Kooperat�f, “Memurların Kullandıkça Öde” (PAYG) yöntem�
sonrasında memur maaşlarının yüzde 6'sı oranında aylık katkı payları �le f�nanse ed�l�r ve gerek�rse
Hükümet kooperat�f�n fon açığını kapatmakla yükümlüdür (Rached, 2012). Ayrıca, ordunun,
memurlarınk�nden b�le daha cömert olan kend� emekl�l�k planı bulunmaktadır. Sosyal güvenl�k �ç�n, ordu,
�ç güvenl�k güçler� ve genel güvenl�k güçler�n�n de kend� kooperat�fler� bulunmaktadır., Lübnan
nüfusunun yüzde 8'�n�n özel s�gorta kapsamında olduğu tahm�n ed�lmekted�r.

2- LÜBNAN’DA SOSYAL KORUMA ORTAMI

A ) S O S Y A L  G Ü V E N L İ K



Avukatlar, mühend�sler, doktorlar, eczacılar vb. g�b� serbest meslekler�n send�kaları tarafından kurulan
sosyal güvenl�k planları da vardır. Bunlar, her send�kaya bağlı olarak fayda ve cömertl�k açısından farklılık
göster�r. Bununla b�rl�kte, heps� “sağlık güvences� ve emekl�l�k sonrasında düzenl� emekl�l�k ödemes�”
sağlamaktadır. Kapsamları bağımlı a�le üyeler�ne kadar gen�şlet�l�r. Öncel�kle üyelere ve bakmakla
yükümlü oldukları k�ş�lere asgar� kalıcı sosyal koruma sağlamak g�b� planların ana hedefler�ne ulaşmada
başarılı olmuşlardır ( Rached, 2012). 
           
Son olarak, yukarıda açıklanan sosyal güvenl�k s�stemler�ne ek olarak bahsed�leb�lecek, esas sağlık
s�gortası �ç�n özel s�gorta ş�rketler�ne yüksek b�r güven vardır (Melk�, 2000). Bunun sonucunda, Lübnan
nüfusunun yüzde 8'�n�n özel s�gorta kapsamında olduğu tahm�n ed�lmekted�r.



B )  S O S Y A L  G Ü V E N L İ K  A Ğ L A R I

Öte yandan, herhang� b�r resm� sosyal güvenl�k kapsamında olmayan vatandaşlar, bel�rl� c�dd� durumların
tedav�s� �ç�n Sağlık Bakanlığı'nın hastane yatış mal�yet�n�n yüzde 85'�ne varan destekler�nden
yararlanab�lmekted�r. Bu yardımı almak �steyen vatandaşlar, olası mal�yetler�n� karşılayamadıklarını
göstermek zorundadır. Ayrıca, Sosyal İşler Bakanlığı (MOSA) tarafından yürütülen çeş�tl� sosyal güvenl�k
ağları programları vardır ve bunların en önde gelen�, kısmen Dünya Bankası tarafından f�nanse ed�len
Ulusal Yoksulluk Hedefleme Programıdır (UYHP). Sosyal İşler Bakanlığı'nın web s�tes�ne göre, UYHP, aşırı
yoksulluk sınırının altına düşen haneler�, tam sağlık s�gortası, okul kayıt ücretler�nden muaf�yet, y�yecek
kuponları ve yoksul çocukları okula g�tmeye teşv�k etmek �ç�n şartlı nak�t transferler� sağlayan haneler�
kapsamaktadır (و ازرة الشؤون االجتماعية).  Ayrıca, Kalkınma ve Yen�den Yapılanma Konsey� tarafından
kurulan Kalkınma �ç�n Ekonom�k ve Sosyal Fon, m�krof�nans programları aracılığıyla �st�hdam
yaratılmasıyla �lg�lenmekted�r (Kalkınma �ç�n Ekonom�k ve Sosyal Fon).

C )  G A Y R İ R E S M İ  S O S Y A L  K O R U M A

Yukarıda bel�rt�ld�ğ� g�b�, sosyal koruma, vatandaşlarına bel�rl� b�r düzeyde tem�nat sağlayan resm� planlar
veya devlet kurumları �le sınırlı değ�ld�r. Aslında, “�nsanların güvenl�k �ht�yaçlarını büyük ölçüde değ�şen
derecelerde karşılamak �ç�n topluluk ve a�le �l�şk�ler�ne güvend�ğ� kurumsal düzenlemeler” olarak
tanımlanab�lecek gayr� resm� b�r menkul kıymetler s�stem� vardır (Wood & Gough, 2006). Bahsed�len bu
düzenlemeler, ülken�n önde gelen aktörler�n�n çevres�ndek� s�v�l toplum kuruluşları, mezhep part�ler� ve
onların bağlı olduğu kuruluşları �le �l�şk�l� b�rçok b�ç�m almaktadır. Aslında, s�v�l toplum kuruluşlarının
sağlık h�zmet� sunumundak� önem� Lübnan'da d�kkat çek�c�d�r: Cammett'e göre (2014) “2006 yılına kadar,
STK'lar, mezhep part�ler�, d�n� yardım kuruluşları, topluluk grupları ve a�le temell� kurumlar, yaklaşık
450's� tamamen �şlevsel olan ve ger� kalanı daha seyrek olarak faal�yet gösteren ve eğ�t�ml� tıbb� personel
veya yeterl� tes�slerden yoksun olan yaklaşık sek�z yüz sağlık kl�n�ğ� �şlet�yordu. Devlet dışı sağlayıcılar,
h�zmetler�n sunumunun yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor”. 
           
STK'ların ve devlet dışı aktörler�n önem�, son 7 yılda Sur�yel� mültec�ler�n yoğun g�r�ş�nden bu yana
kuşkusuz arttı. Lübnan Kr�z Müdahale Planı’na göre “Lübnanlılara benzer şek�lde, yer�nden ed�lm�ş
Sur�yel�ler b�r�nc� basamak sağlık h�zmetler�ne Sağlık Bakanlığı'nın 220 Temel Sağlık Merkez� (PHCC), 220
Sosyal İşler Bakanlığı Sosyal Kalkınma Ajansı ve çoğu S�v�l Toplum Kuruluşu kl�n�kler� olan tahm�n� 700
sağlık kuruluşu/d�spanser aracılığıyla ulaşmaktadır. Ayrıca, kayıt dışı yerleş�m yerler�nde Sur�yel�
doktorlar tarafından �şlet�len bel�rs�z sayıda kayıt dışı uygulama/sağlık odası bulunmaktadır. Bel�rlenen
tes�slerde cüz� b�r ücret karşılığında tıbb� konsültasyon alınab�l�r. Bu tes�sler�n öneml� b�r kısmında rut�n
aşılama, akut ve kron�k �laçlar �le doğum kontrol ürünler� ücrets�z olarak ver�lmekted�r” (Lübnan
Hükümet� ve B�rleşm�ş M�lletler, 2017).

Gayr� resm� sosyal korumanın b�r d�ğer öneml� kaynağı da �kt�dardak� s�yas� part�ler ve onlara bağlı sekter
kuruluşlardır. Mezhepç� bölgeler�ne g�ren �nsanlara gen�ş b�r koruma yelpazes� sağlarlar. Sağlayıcıların
çoğu mezheplere bağlı kuruluşlar olduğundan, bu hükümler sağlık h�zmetler�n� �çer�r. Aslında, “sekter
taraflar, Lübnan'dak� b�r�nc� basamak altyapısının öneml� paylarını toplu olarak �şlet�r veya kontrol eder.
İk�nc� basamak bakımda, mezhep part�ler� ve d�n� hayır kurumları da dolaylı da olsa öneml� b�r rol
oynamaktadır. Tüm mezhep örgütler�, d�ndaş yardım kuruluşları ve kamu kurumları tarafından �şlet�len
tes�slerde destekç�ler� �ç�n ayrıcalıklı muamele sunmaktadır” (Cammett, 2014). 



Ayrıca, �kt�dardak� s�yas� part�ler, en b�l�nd�kb�ç�mler� çeş�tl� kurumlarda, özell�kle ulusal elektr�k
ş�rket�nde gündel�k �şç�ler olan devlet kurumlarında geç�c� ve daraltıcı �st�hdam sağlayarak kayıt dışı
sosyal koruma sağlar (،و قبيسي، 2017عبدو، فخري ). Bu uygulamalar b�r tür gayr� resm� bayındırlık programı
oluşturmakta ve s�yas� amaçlarla da olsa �şs�zl�ğ�n b�r kısmını absorbe etmekted�r. S�yas� part�ler ayrıca,
bazı zamanlarda, özell�kle d�n� günlerde (Ramazan ayı g�b�) ve seç�m mevs�mler�nde, topluluklarındak� en
yoksullara gıda yardımları dağıtır.
           
Son olarak a�le kurumu, hastalık, �şs�zl�k veya yaşlılıkla �lg�l� r�sklere karşı en öneml� koruma
mekan�zmalarından b�r�n� oluşturmaktadır. Bu gayr� resm� tem�natlar, b�r a�le üyes�n� �şs�zl�k veya zorluk
zamanlarında gel�rle desteklemek ve ayrıca sağlık masraflarına, çocuklara ve yaşlılara bakmaya yardımcı
olmak şekl�nde olab�l�r. Bu bağlamda, güçlü a�le bağları veya dayanışma, zayıf b�r sosyal koruma
s�stem�nden kaynaklanab�l�r ve a�le b�r�m�n� en güven�l�r sosyal güvenl�k kaynağı hal�ne get�reb�l�r.
Aslında, b�r araştırma, Lübnanlı yaşlıların yüzde 74,8'�n�n gel�rler�n�n çoğunu çocuklarından yapılan para
transferler�nden elde ett�ğ�n� ortaya koymaktadır (Tohme, Yount, Yass�ne, Sh�deed, & S�ba�, 2010). En
öneml�s�, gayr� resm� s�gorta, Lübnanlı göçmenler tarafından ebeveynler�ne veya kardeşler�ne gönder�len
ve b�rçok Lübnanlı hane �ç�n eğ�t�m ve sağlık harcamalarının karşılanmasına öneml� ölçüde katkıda
bulunan havaleler yoluyla mümkün olmaktadır.

D )  L Ü B N A N  M O D E L İ N İ  A Ç I K L A M A K :
A Y R I C A L I K  ( İ M T İ Y A Z )  V E  D I Ş L A M A

Resm� sosyal güvenl�k s�stem�, gel�şm�ş kap�tal�st ekonom�lerde kurulan refah devlet� bağlamında ve
�k�nc�s�n�n �k� ana �şlev� yer�ne get�rd�ğ� b�r bağlamda tanıtılmıştır: “bel�rl� koşullarda veya beklenmed�k
durumlarda b�reylere veya a�lelere sosyal h�zmetler�n sağlanması; temel olarak sosyal güvenl�k, sağlık,
sosyal refah, eğ�t�m ve öğret�m ve barınma” ve “nüfus �ç�ndek� b�reyler�n ve grupların ac�l yaşam
koşullarını doğrudan değ�şt�ren (b�reyler�n ve tüzel k�ş�ler�n) özel faal�yetler�n�n devlet tarafından
düzenlenmes�” (Gough, 1979, pp. 5-4). Refah devlet�, devlet�n sermaye b�r�k�m�n�n koşullarını sağladığı ve
buna paralel olarak toplu pazarlık, k�tlesel tüket�m ve eğ�t�m, sağlık ve d�ğer haklar g�b� refah düzey� olarak
tanımlana�blecek hakları garant� altına alarak bel�rl� b�r sınıf uzlaşmasına dayanan b�r toplumsal
sözleşmen�n damgasını vurduğu İk�nc� Dünya Savaşı sonrası dönem�n öneml� b�r özell�ğ� olmuştur
(Slavn�c, 2009). Slavn�c (2009) ayrıca, “bu refah haklarının erdem� �le vatandaşların refahının, emekler�n�n
doğrudan p�yasa değer�ne, 'metadan arındırma' adı ver�len b�r sürece g�derek daha az bağımlı olduğunu”
�dd�a eder. Bu anlamda, refah devlet�n�n Wood ve Gough'a (2006) göre, bunlarla sınırlı olmamak üzere
dokuz ayrılmaz unsuru vardır: kap�tal�st üret�m tarzı baskındır; sınıf �l�şk�ler� eş�ts�zl�ğ�n ücretl� emeğ�n
sömürülmes�nden kaynaklandığı �ş bölümüne dayanır; baskın geç�m kaynağı kayıtlı ücretl� emekt�r; sınıf
seferberl�ğ�n�n egemenl�ğ�; emeğ�n bel�rl� b�r derecede metasızlaştırılması; refah odaklı hedeflere ulaşmayı
amaçlayan kamu pol�t�kasıdır.

Sosyal güvenl�k rej�mler�, �k� yaklaşımın baskın olduğu bu refah s�stem�n�n ayrılmaz b�r parçasıdır: P�r�me
dayalı (B�smarck model�) ve verg�ye dayalı (Bever�dge model�). B�r�nc�s�, s�gortalı k�ş�ler�n, �şverenlerle
b�rl�kte s�stem� ücret veya maaşa dayalı katkılarla f�nanse eden çalışanlar olmasıyla karakter�ze ed�l�r. Öte
yandan, Bever�dge s�stem� tüm nüfusu �çer�r ve verg�lend�rme yoluyla f�nanse ed�l�r (CES�fo, 2008).
Lübnan'ın yukarıda bel�rt�len unsurlara dayanarak b�r refah devlet� olarak tanımlanması pek mümkün
olmasa da 60'lardak� Şehab�l�k dönem�, sosyal güvenl�ğ� get�rerek bazı unsurlarını ortaya koymuştur.



Bu bağlamda, resm� devlet destekl� s�gorta s�stem�, hem özel sektörde hem de kamu sektöründe kayıtlı
ücretl� �şç�lere koruma sağlanan B�smarckçı gelenekten oldukça �lham almıştır. Bunu akılda tutarak,
Lübnan örneğ�nde, güvenl�k ağları programları ve Sağlık Bakanlığı kapsamı g�b� verg�lend�rme yoluyla
f�nanse ed�len çok sayıda plan olması anlamında, çok az da olsa, Bever�dge model�n�n bazı unsurları da
görülmekted�r. Ancak tüm vatandaşlar �ç�n evrensel b�r kapsam olmadığı �ç�n Bever�dge model� olarak
n�telend�r�lemez.

Stand�ng (2011), sosyal s�gortaya, asgar� ücret pol�t�kasına ve d�ğerler�ne dayanan sosyal güvenl�k
s�stemler�n�n, “endüstr�yel vatandaşlık” olarak adlandırdığı modele dayalı olarak refah devlet�
kap�tal�zm�n�n geleneksel �şgücü p�yasası pol�t�kalarının b�r parçası olduğunu �dd�a eder. İk�nc�s�, “yüksek
düzeyde �st�hdam olacağı varsayımıyla ve ayrıca b�r k�ş�n�n çalışma hayatı boyunca sınırlı �ş değ�ş�kl�ğ�
olacağı varsayımıyla” yetk�ler� kayıtlı �st�hdamla �l�şk�lend�r�r (Lund & Sr�n�vas, 1999). Tab�� bu durum,
Lübnan �ç�n geçerl� değ�ld�r. Aslında, �şç�ler�n yüzde 24,1970'� bağımsız olarak kabul ed�ld� ve 1997'de yüzde
25,1 ve yüzde 16,9'a kıyasla �şgücünün yüzde 46,1'�n� oluşturan yüzde 22,1'� ücretl� gündel�k �şç�lerd�
(Gaspard, 2004, pp. 248-247). Hal� hazırda, kayıt dışılık kavramının, özell�kle çalışma �l�şk�ler�yle �lg�l�
olarak tanıtılması, kayıt dışı �st�hdamın norm oluşturduğu ve kayıtlı emeğ�n �st�sna olduğu durumlarda
daha net b�r tablo sunmaktadır ( 2017 ,عبدو، فخري، و قبيســي).

Bu durum, �şgücünün yapısında öneml� b�r değ�ş�kl�ğ�n olmamasıyla b�rl�kte, Lübnan ekonom�k model�n�n
yapısal esnekl�ğ�n�n b�r sonucudur. Aslında, Lübnan'da sosyal güvenl�k s�stem�n�n uygulanmasına h�çb�r
zaman açık refah hedefler�ne ulaşmaya yönel�k akt�f devlet müdahaleler� eşl�k etmed�. Sosyal pol�t�kaların
ekonom� pol�t�kalarından ayrılması, sosyal refah devlet�n�n temel unsurlarından b�r� olan sosyal
güvenl�ğ�n kısmen etk�s�z kalmasına neden olmuştur. Ulusal Sosyal Güvenl�k Fonu'nun tanıtılması, emek
ve sermaye �le devlet arasındak� toplumsal sözleşmen�n b�r meyves� değ�l, Şehhab�ler dönem�n�n cesur b�r
adımı olduğundan, bunun da bu makalen�n kapsamı dışında pol�t�k kökenler� vardır. Ancak asıl mesele,
endüstr�yel kalkınmanın önündek� en büyük engel olan köklü b�r “la�ssez-fa�re” (bırakınız yapsınlar)
ekonom�s�nde “endüstr�yel vatandaşlık model�”n�n gerçekleşt�r�lememes�d�r. Bu bağlamda, Gaspard
(2004, s.31) yer�nde b�r şek�lde şu gözlem� yapar: ““Lübnan'ın la�ssez-fa�re s�stem�ndek� sorun [...] kârsız
veya sermayeye �l�şk�n düşük yatırım oranıdır; bu, p�yasanın �lk etapta üretmes� gereken teşv�kler�n veya
uygun s�nyaller�n yokluğunu yansıtır. Sanay�c�ler �ç�n, öneml� ölçüde daha fazla r�sk sermayes� yatırmak
�ç�n zorlayıcı b�r neden yoktu. Kârı yatırımdan çok tüket�m �ç�n kullanmak terc�h ed�len b�r seçenekt�r”.

Kayıtlı �st�hdama dayalı b�r sosyal güvenl�k s�stem� �le asgar� devlet müdahales�yle karakter�ze ed�len b�r
“la�ssez-fa�re” ekonom�k model�n�n ted�rg�n b�r şek�lde b�r arada var olması, �şgücü p�yasasında göze
çarpan kayıtlı �st�hdama karşı kayıt dışı �st�hdam, ayrıcalıklı �şç�lere karşı �mt�yazlı �şç�ler; metalaşmış
emeğe karşı n�speten meta olmaktan çıkarılmış emek; korunan vatandaşlar karşısında savunmasız
vatandaşlar g�b� �k�l�kler yaratmıştır. Tüm bu �k�l�l�kler b�rb�r�yle yakından �l�şk�l�d�r ve �şgücü
p�yasasındak� sözleşme statüsü tarafından bel�rlen�r. B�r yanda Ulusal Sosyal Güvenl�k Fonu'na kayıtlı özel
sektör çalışanları ve a�leler�yle b�rl�kte çeş�tl� derecelerde sosyal s�gorta ve korumadan yararlanan
memurlar ve güvenl�k personel� bulunmaktadır. Bu �şç�ler, bel�rl� b�r dereceye kadar, özell�kle memurlar,
sağlık s�gortası ve s�gorta �le b�rl�kte gel�r ve �ş güvenl�ğ�nden yararlanmaktadır. Bu durumda nom�nal
ücretler ya sab�tt�r ya da ara sıra artmaktadır, ancak herhang� b�r azalma olmamaktadır. Kayıtlı özel sektör
çalışanları her zaman kayıt dışılık tehd�d�yle karşı karşıya olduklarından, bu durum daha çok memurları
�lg�lend�rmekted�r. (Makalede daha sonra yer ver�lecekt�r, 2017 ،عبــدو، فخــري، و قبيســي) 

Bununla b�rl�kte, daha düşük derecede b�r emek metalaşmasıyla karşı karşıyadırlar. Öte yandan kayıt
dışılığın �şgücünün yüzde 54'üne ulaştığı tahm�n ed�lmekted�r (Fakhr�, 2016). Lübnan'dak� kayıt dışı �şç�ler
ve a�leler� herhang� b�r koruma s�stem�nden yararlanamamaktadır, bu sebeple �ş ve gel�r güvences�nden
yoksun b�ç�mde yaşamaktadırlar ve çoğu durumda maaşları dalgalanmaktadır. İşç�ler�n yalnızca b�r g�rd�
ve üret�m mal�yet� olarak görüldüğü emeğ�n yen�den metalaştırılması sürec�n� tems�l ederler (2017 ،،عبــدو

 .(فخــري، و قبيســي



Bu nedenle mevcut durum, �ş dünyasının sosyal s�gortalar s�stem� kapsamındak� b�r azınlık �le temel
korumalardan dışlanan b�r çoğunluk arasında bölünmes�yle en �y� şek�lde karakter�ze ed�leb�l�r.
Dışlananlar olarak tanımlanan k�ş�ler tarım �şç�ler�, ev �şç�ler�, �nşaat �şç�ler�, göçmen �şç�ler, kamu
sektöründek� geç�c� �şç�ler ve sokak satıcıları, kend� hesabına çalışanlar vb. g�b� kayıt dışılık yelpazes�ne
g�ren d�ğer �şç�lerd�r. Tahm�nler, korumasız göçmen �şç� k�tleler�n� hesaba katmadan, haneler�n yüzde
44'ünün herhang� b�r s�gortası olmadığını ve yüzde 45'�n�n resm� sosyal güvenl�k planlarından (Ulusal
Sosyal Güvenl�k Fonu, memur kooperat�fler� ve s�lahlı kuvvetler) yararlandığını ortaya koymaktadır
(BLOMINVEST Bank, 2015).

Mevcut sosyal koruma s�stemler�, �şgücünün mutasyonlarına uyum sağlamak �ç�n değ�ş�me veya
adaptasyona karşı d�renç gösterm�şt�r. Gel�şm�ş kap�tal�st ekonom�lerde, sosyal yardım programları resm�
koruma s�stemler�nden ayrılan dışlanmış azınlığa h�zmet etmey� amaçlarken, Lübnan'da ve dışlananların
çoğunlukta olduğu gel�şmekte olan ülkelerde tablo ters�ne dönmüştür. Bu bağlamda, kend� hesabına
çalışma g�b� ücret dışı �st�hdamın bel�rg�nl�ğ�, “�st�hdam �l�şk�s�n�n kasıtlı olarak farklı b�r yasal n�tel�ktek�
b�r �l�şk� görünümü ver�lerek g�zlend�ğ�” (Chen & Vanek, 2013) g�zl� �st�hdamın yaygınlaşması, STK
sektörü, sosyal güvenl�k s�stemler�n�n dayandığı ücretl� �st�hdam b�r yana, kayıtlı �st�hdama daha fazla
meydan okumaktadır. Ayrıca, Lübnan'dak� tüm �şletmeler�n yüzde 90'ını aşan küçük ve m�kro �şletmeler�n
yaygınlığı (Hamdan K. , 2004) yasada bel�rt�len şek�lde ödenmes� gereken katkı payının ödenmemes�
demekt�r. Dahası, yukarıda bel�rt�ld�ğ� g�b�, sosyal güvenl�k refah devlet�n�n b�r temel�n� oluşturur ve
korumanın kayıtlı ücretl� �st�hdamdan elde ed�ld�ğ�n� ve zeng�nl�ğ�n emek ve özell�kle emek sömürüsü
tarafından yaratıldığını varsayar. 

Yen�den yapılanma dönem�ndek� yapısal dönüşümler bu önermeler� temelden zayıflatmıştır. 1990'lardan
sonra uygulanan pol�t�kalar, rant faal�yetler�n�n egemenl�ğ�n�n sürekl� artmasıyla b�rl�kte
sanay�s�zleşmeye yol açmıştır. Aslında, 1997 �le 2010 yılları arasında �malat sektörünün büyüme oranı
yüzde 1,5 olurken, Gayr� Saf� Yurt�ç� Hasıla’nın ortalama büyümes� yüzde 4 oldu. Ayrıca, 2004-2009 yılları
arasında sanay� sektörü �st�hdam yaratmaya %8 oranında olumsuz etk�de bulundu (Robal�no & Sayed,
2012). Buna paralel olarak, tekellerden elde ed�len k�ralar GSYİH'nın yüzde 16'sını aştı (Dessus & Ghaleb,
2006), emlak �şlemler� 2000 �le 2009 yılları arasında neredeyse �k� katına çıktı ve fa�z oranlarından elde
ed�len gel�rden bahsetmeden GSYİH'nın yüzde 16'sını oluşturdu (World Bank Group, 2012). Bu eğ�l�mler,
servet�n öneml� b�r bölümünün �ş dünyasının dışında ve üret�m sürec�n�n dışında yaratıldığını ve böylece
b�r sosyal koruma kaynağı olarak kayıtlı ücretl� �st�hdamın merkez�l�ğ�n� daha da gözden kaçırdığını
göstermekted�r (2017 ،عبــدو، فخــري، و قبيســي). Bu gel�şmeler ve yukarıda tasv�r ed�len süreçler�n
yarattığı durum, b�z� bu tür planların kapsayıcı s�stem �çer�s�ndek� �şlev�n� anlamak �ç�n sosyal korumanın
ekonom� pol�t�ğ�n� �ncelemeye sevk etmektedt�r.



Lübnan'dak� sosyal koruma s�stem�ne yönel�k pol�t�k ekonom� yaklaşımı, bu makalen�n başında sıralanan
pek çok planın mevcut tasarımında ne g�b� rol oynadığını anlamak adına büyük b�r önem �fade etmekted�r.
Yukarıda bahsed�len �k�l�kler ve sosyal güvenl�ğ�n dışlayıcı doğası, Lübnan'dak� ekonom�k ve s�yas� s�stem�
sürdürme ve sağlamlaştırmaya yönel�k kapsayıcı ve sürekl� çabalara dayanmaktadır. Böyle b�r yaklaşım
olmadan, Lübnan'dak� sosyal koruma s�stemler�n�n b�r anal�z�, bu manzarayı karakter�ze eden güç
d�nam�kler�n� tasv�r etmeden kend�s�n� bet�mley�c� b�r anlatı �le sınırlama r�sk� taşımaktadır.

3- LÜBNAN’DA SOSYAL KORUMANIN
     EKONOMİ POLİTİĞİ

A) DAYANIŞMANIN BİRÇOK YÖNTEMİ VE PARÇALANMASI

Her şeyden önce �şç�ler�n devlete bağlılığını güvence altına almaktan, yan� 19. yüzyıl Almanyasında sınıf
s�yaset�n� ve mücadeleler�n� baltalamaktan bahsed�leb�l�r.[1] Bunun �k� ana hedef� vardı;b�r�nc�s� “farklı
sınıf ve statü grupları �ç�n, her b�r� b�rey�n yaşamdak� uygun konumunu vurgulamak �ç�n tasarlanmış,
kend�ne özgü bel�rg�n b�r şek�lde benzers�z hak ve ayrıcalıklara sah�p farklı programları yasalaştırarak
ücretl�ler arasındak� bölünmeler� pek�şt�rmek” ve �k�nc�s� “b�rey�n sadakat�n� doğrudan monarş�ye veya
merkez� devlet otor�tes�ne bağlamaktır” (Esp�ng-Andersen, 1990). Sınıf s�yaset�nden kaynaklanan bu
mot�vasyonlar, 1960'larda Lübnan'da Ulusal Sosyal Güvenl�k Fonu'nun, �şç� hareket�n�n yükseld�ğ� b�r
zamanda uygulamaya konmasının açıklamasını sağlayab�l�r. Bu bağlamda USGF, sınıf ger�l�mler�n�
yatıştırmak �ç�n b�r araç olab�l�r, ancak aynı zamanda �şç�ler ve çalışan nüfus �ç�nde bölünme tohumları da
ekeb�l�r. İşgücünün öneml� b�r kısmı ya bağımsız �şç�ler ya da gündel�k �şç�ler olduğundan, devlet b�r
Beveredge model evrensel kapsama s�stem� �zlemeyerek bunun yer�ne ayrıcalıklı �şç�ler olarak bel�rl�
kategor�ler� seçm�şt�r.

Bu sosyal güvenl�k s�stemler�, memurların en üstte yer aldığı, ardından ücretl� çalışanların ve en altta da
ger�ye kalan tüm �şç�ler�n bulunduğu b�r �şç� h�yerarş�s� get�rd�. Esp�ng-Andersen (1990), B�smarckçı
s�stem� “devlet-korporat�st model” olarak tanımlar ve temel�nde “kamu h�zmet� �ç�n özell�kle ayrıcalıklı
refah hükümler�n�n oluşturulması” olduğunu vurgular. Bu kısmen devlete bağlılığı ödüllend�rmen�n b�r
yoluydu ve kısmen de bu grubun benzers�z şek�lde yüksek sosyal statüsünü sınırlamanın b�r yoluydu.”
D�ğerler�ne kıyasla Lübnan'dak� memurların koruma paketler�, B�smarckçı mantığın açık b�r somut
örneğ�d�r: cömert emekl�l�k planı (emekl�l�k önces� son maaşın yüzde 85'�), emekl�l�kten sonra s�gorta
kapsamı ve devlet olarak s�stem� sürdürmek �ç�n garant�l� mal� kaynaklar oluşan açığı kapatmakla
yükümlüdür. Emekl�l�k planı olmayan Sosyal Güvenl�k Fonu'ndan yararlanan kayıtlı özel sektör çalışanları
�ç�n durum böyle değ�ld�r, fonun sürdürüleb�l�rl�ğ� �şç�ler ve �şverenler tarafından yapılan katkılara
bağlıdır ve kamu sektöründek� meslektaşlarına göre daha az kapsama sah�pt�r. Bu ayrıcalıklı �şç�ler
dışında, hem özel sektörde hem de kamu sektöründe, haklara göre değ�l uygunluk temel�nde koruma
parçaları alan savunmasız �şç� k�tleler� vardır.

Sosyal güvenl�k altyapısı, farklı �şç� kategor�ler� �ç�nde ve bunlar arasında parçalanma ve bölünmen�n
temel�n� oluşturmuştur. Örneğ�n, Ulusal Sosyal Güvenl�k Fonu, nes�ller arası dayanışmaya değ�l, özell�kle
h�zmet sonu tazm�natına �l�şk�n olarak, b�reysel sermayeleşt�rme mantığına dayanmaktadır. En öneml�s�,
bu altyapı, �şç� dayanışmasını baltalayan, �şgücünün bel�rg�n şek�lde bloklara ayrılmış b�ç�mde
bölünmes�ne katkıda bulunmuştur. 



Buna, ortak eylemlere nad�ren rastlanan son on yıldak� son send�ka seferberl�ğ� dalgaları sırasında tanık
olunmuştur. 2012 yılında asgar� ücret�n artırılmasına yönel�k eylemsell�kler, kayıt dışı çalışanların ya kayıt
dışı olmaları ya da �ş kanunu hükümler� kapsamında olmaması neden�yle asgar� ücret kapsamında
olmaması neden�yle kayıtlı özel sektör çalışanları tarafından başlatılmıştır. Ayrıca, kamu sektöründek�
sözleşmel� ve yevm�yel� �şç�ler� farklı sözleşmeler kapsamına g�rd�ğ� �ç�n har�ç tutarken, memurlar maaş
skalası ayarlaması �ç�n seferber olmuşlardır (2017 ،عبيمدو، فخطيري، و قبيسميي). Abdo, Fakhry ve Koba�ssy
(2017), �şç� hareketl�l�kler�n�n �şyer� dayanışmasından z�yade sözleşme düzenlemeler� doğrultusunda
olduğunu �dd�a etmekted�r.

Bu sınıf �ç� bölünme, en fazla Çalışma Bakanlığının emlak kârı, fa�z gel�r� ve d�ğer k�raya dayalı verg�lerle
f�nanse ed�len evrensel sağlık h�zmet�n� kurması karşılığında �şverenler�n Ulusal Sosyal Güvenl�k
Fonu'ndak� katkısını azaltmayı önerd�ğ� b�r dönemde meydana gelm�şt�r. Yan� sosyal koruma söz konusu
olduğunda çarpıcı b�ç�mde bahsed�lm�şt�r (2011 ,زبيب). Bu, 60'lardan bu yana en öneml� refah tekl�f� ve
tüm nüfusu kapsadığı �ç�n en kapsayıcı olan sosyal ücret planının b�r parçasıydı. Bu öner�, bazı
send�kaların somut eylemler olmaksızın yalnızca söylemsel düzeyde destekled�ğ� send�kal hareket
tarafından desteklenmed�. Genel İşç� Send�kaları Konfederasyonu (en tems�l� send�ka) g�b� d�ğer
send�kalar, Ulusal Sosyal Güvenl�k Fonu �le rekabet edeceğ� �ç�n buna açıkça karşı çıktılar ve bunu b�r
tehd�t olarak gördüler. (2011 ,زبيــبb) Öte yandan, kamu görevl�ler�n�n son b�rkaç yıldak� k�tlesel
seferberl�kler�, evrensel sağlık s�gortası konusunu toplumsal eylemler�n ön saflarına yerleşt�rmek �ç�n
başka b�r �vme kazandırdı. Kamu görevl�ler�n�n hükümete evrensel sağlık h�zmet�n� tes�s etmek
karşılığında maaş skalasında tav�z verecekler� b�r anlaşma önermeler� �ç�n defalarca çağrı yapıldı
Ancak bu çağrılar d�kkate alınmadı; bunun neden�, mevcut programları .( جريــدة األخبــار,2014)
kapsamında, böyle b�r pazarlık yapmaktan caydırıcı olacak cömert yardımlar almaları olab�l�r. İşç�
eyleml�l�kler�n�n bu kısa açıklaması, sosyal korumayla �lg�l� olarak �mt�yazlı konumların sınıf
dayanışmasını ve evrensel sosyal koruma talepler�n� nasıl baltaladığının çarpıcı b�r örneğ�d�r.

B) SOSYAL KORUMA OLARAK KAYIRMACILIK

Resm� sosyal koruma programlarının yarattığı h�yerarş�, yukarıda açıklandığı g�b�, mutlaka en alttak�ler�n
açıkta bırakıldığı anlamına gelmez. Aslında, resm� sosyal korumanın yokluğu, gayr� resm� b�r sosyal
korumanın önünü açmaktadır. Bunlar, “der�n sosyal ve pol�t�k yapıların, haklar ve karşılıklı görevler
arasındak� �l�şk�y� son derece k�ş�selleşt�r�lm�ş, bölümlere ayrılmış, terc�hl�, �ht�yar� ve kayırmacı olarak
tanımlamaya devam ett�ğ�, yoksul �nsanların �ht�yaçları �le devlet ve p�yasa alanlarında kusurlu kurumlar
arasında arabuluculuk yapan çeş�tl� türden patronlar” olduğu “gayr� resm� güvenl�k rej�mler�”d�r.Patron-
kayırmacılık b�r m�ktar refah güvenl�ğ� sağlar” (Wood & Gough, 2006). Gerçekten de Lübnan'da devlet
refahı ve korumasının yokluğu, kayırmacı �l�şk�ler� daha da güçlend�r�r, sürdürür ve bazılarının
“mezhepsel refah” olarak tanımladığı şey� ortaya koyar (Salloukh, Barakat, Al-Habbal, Khattab, &
M�kael�an, 2015).Mezhepsel refah �şlevler� tarafından üret�len kayırmacılık, devlet refahı ve mal� yen�den
dağıtımın yer�n� alan gayr� resm� yen�den dağıtım ve koruyucu b�r mekan�zma olarak hareket eder (Abdo,
2018). Bu durum, kend�n� sağlık h�zmet� sunumunda, �st�hdamda ve eğ�t�mde göster�r.

Kayırmacı refah ve koruma s�stemler�, aynı zamanda devlet aygıtını oluşturan ve devlet aygıtından
yararlanan devlet dışı aktörler tarafından üret�lmekted�r. Resm� kurumlar kullanılarak gayr� resm�
menkul kıymetler�n mümkün kılındığı b�r durumdur. Cammett'�n (2015) İdd�a ett�ğ� g�b�, “mezhepç� güç
s�msarlarının devlete katılanlar ve devlet dışı sağlayıcılar olarak �k�l� roller�, genell�kle amaçlı olarak,
kamusal ve özel�n sınırlarını bulanıklaştırır”. “Mezhepsel kuruluşlar, kend� kend�ler�n� f�nanse eden ve
yönet�len refah ağlarını �şlet�r. Aynı zamanda, aynı grupların tems�lc�ler�, en üst düzeyden en alt düzeye
kadar s�yas� makamları �şgal eder ve tüm büyük part�ler, sosyal programlarının çeş�tl� yönler�n� f�nanse
etmek ve kamu haklarına er�ş�me aracılık etmek �ç�n kamu kaynaklarına er�ş�me sah�pt�r” (Cammett,
2015). 



Örneğ�n, Salloukh et. al (2015), Sosyal İşler Bakanlığı (MoSA), bütçes�n�n yüzde 70'�n� sağlık g�b� temel
h�zmetler� sağlayan d�n� derneklere ayırmaktadır. Bu kuruluşlar sağlık h�zmet� sunmada kamu
kurumlarını b�le ger�de bırakmıştır. Bu örgütler�n çoğu, mezhepsel ve s�yas� el�t ağlarıyla bağlantılıdır veya
bunlara a�tt�r (Salloukh, Barakat, Al-Habbal, Khattab, & M�kael�an, 2015, pp. 47-46). Buna ek olarak, sağlık
güvences� olmayanların hastane masrafları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bununla
b�rl�kte, kısıtlı bütçe ve sağlık h�zmetler�ne olan yüksek talep neden�yle, Bakanlık’ın sunduğu h�zmetler
�ht�yacı olan herkes� kapsamamaktadır. Bunun yer�ne, destek daha çok �kt�dardak� part�ler�n aracıları
aracılığıyla ve onu sadık destekç�ler�ne yönlend�ren aracılarla sağlanmaktadır (Cammett, 2015).  Açıkcası,
�ster devlet �ster devlet dışı aktörler aracılığıyla olsun, bu tür b�r destek, ne evrenseld�r ne de hayırseverl�k
veya fedakarlık neden�yle yapılmaktadır. Bu mekan�zmalar, s�yas� ve mezhepsel bağlılıkları sürdürmek ve
korunmasız vatandaşların h�zmetlere er�şeb�lmes� �ç�n bağlılıklarını göstermeler� gerekt�ğ�nde bunları
gen�şletmek �ç�n çok öneml�d�r. “Mezhepsel örgütler [...], tedar�k alanlarında ve özell�kle b�r bütün olarak
s�stem�n düzenlenmes�nde kamu refahı �şlevler�n�n az gel�şm�şl�ğ�n� sürdürmekte kazanılmış b�r çıkara
sah�pt�r” (Cammett, 2015).

İst�hdam alanı, s�yas� ve mezhepsel bağlılıkları pek�şt�r�rken b�r dereceye kadar sosyal koruma sağlamanın
b�r başka öneml� yoludur. Bu, esas olarak kamu sektöründe ve daha düşük sev�yede özel sektörde
gözlenm�şt�r. Savaş sonrası dönemde ve kamu sektöründe �st�hdamın dondurulmasının ardından devlet
kurumlarında yevm�yel� �şç� çalıştırma şekl�nde kayıt dışı �st�hdamda mantar g�b� b�r artış olmuştur.
İşç�lere sosyal güvenl�kten veya �z�n, ücretl� �z�n g�b� d�ğer herhang� b�r çalışma haklarından
yararlanmadan günlük ödeme yapılan, oldukça hassas b�r �st�hdam örneğ�n� sunarlar. Bazı durumlarda,
bazı kamu kurumlarında yevm�yel� �şç� sayısı memur sayısından fazladır (2012 ،قبيسـي). Gündel�k �şç�ler�n
�st�hdamı, �kt�dardak� s�yas� part�ler�n kontrol ett�kler� devlet kurumlarında kend� aralarında dağıttıkları
gayr� resm� kotalar aracılığıyla yapılır. Bu şek�lde, yalnızca mezhepç� toplulukların destekç�ler�nden veya
üyeler�nden sadakat sağlamazlar, aynı zamanda emek hareketl�l�kler�ne de eğr�l�rler. Bu, b�rçok durumda,
özell�kle de günlük �şç�ler�n �st�hdamlarının resm�leşt�r�lmes�n� talep ett�ğ� "Electr�c�te du L�ban (Lübnan
Elektr�k Ş�rket�) �şç�ler�n�n eylem�nde meydana geld�, ancak onları �şe alan aynı s�yas� d�nam�kler,
hareketl�l�kler�n� kırmaya yol açtı  (و قبيســي2017,، عبدو، فخري ). 

Bu uygulamaya, s�yas� patronların sadık destekç�ler�n� �şe almaları karşılığında �ş dünyası seçk�nler�ne
tav�zler verd�ğ� ve aynı zamanda korularda(sp�nneyler) olduğu g�b� �şyer� seferberl�ğ�n�n olmadığını
garant� eden özel sektör �st�hdamında da tanık olunmaktadır. (2012 ,زبيـب) Bu nedenle, bu durumlarda
�ster özel �ster kamu sektöründe olsun, herhang� b�r emek hareketl�l�ğ�, �şç�ler� �lk etapta �şe alan patrona
karşı b�r hareket olarak değerlend�r�lecek ve bu da toplu eylem olasılığını azaltacaktır.
Yukarıda sunulan h�zmetler, fayda sağlamanın katkısının ve koşulunun, Lübnan'da kayırmacılığın
sürdürülmes�, üret�m� ve yen�den üret�lmes�yle doğrudan beslenen sadakat olduğu gayr� resm� koruma
s�stem�n� gösteren b�rçok h�zmetten b�r�s�d�r. Bununla b�rl�kte, evrensel b�r gayr� resm� koruma s�stem�
olduğu söylenemez. Aks�ne, seç�c� b�r s�stemd�r ve fayda paketler�, bağlılık  dereces�ne ve b�reyler�n
bulunduğu ağların doğasına göre uyarlanmaktadır.
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Şek�l 1: Lübnan’da Sosyal Korumanın h�yerarş�s�

C) SAĞLIK HİZMETİ VE RANT EKONOMİSİ

Lübnan'dak� sosyal koruma s�stemler�n�n ortamı, sadece ülkedek� kayırmacı s�stem �ç�ndek� �şlev�n�
anlamamızı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut ekonom�k modele katkısı hakkında da f�k�r
ver�yor. Pek çok araştırmacıya göre Lübnan ekonom�k modelde zeng�nl�k, üret�m alanı dışında rant
temell� b�r ekonom� aracılığıyla sağlanıyor. Savaş sonrası ekonom�k pol�t�kalar, Lübnan rant ekonom�s�n�
f�nanse etmen�n başlıca kaynağı olarak kamu borcunda end�şe ver�c� b�r artışa yol açtı. Ayrıca, Ulusal
Sosyal Güvenl�k Fonu, h�zmet sonu tazm�nat fonları yoluyla bu borçların f�nansmanına katkıda
bulunanlardan b�r� olmuştur. Aslında 80’l� yıllardan ber� h�zmet sonu tazm�natı fonları devlet haz�ne
bonolarına yatırıldı. 2010 yılında bu varlıklar, çoğu satın alınan tahv�l şekl�nde olmak üzere 6400 m�lyar
LBP’ye (Lübnan para b�r�m�) ulaştı (Dandash, 2013). Böyle b�r s�stemden en fazla yararlanan sektörler
gayr�menkul, bankacılık ve f�nans sektörler�d�r. Karşılığında t�carete konu olmayan mallar üreten
sektörlere fayda sağlamıştır (Chaaban, 2009). Bu malların en öne çıkanları sağlık ve eğ�t�md�r. Sağlık
harcamalarına ve genel olarak sağlık sektörüne daha yakından bakmak, genel ekonom�k s�steme nasıl
katkıda bulunduğunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

2012 yılında, kamu sağlık harcamaları toplam sağlık harcamalarının yüzde 30,7's�n� oluşturmuş, hane
halkının bu h�zmete yönel�k cepten yaptığı harcamaların altına �nerek yüzde 37,6'ya ulaşmıştır
(BLOMINVEST Bank, 2015). Aslında, 1975'ten bu yana, kamu hastaneler� aracılığıyla sağlanan halk sağlığı
h�zmet�n�n, �st�krarlı b�r şek�lde azaldığı görülmekted�r. “Kamu hastane yatak kapas�tes�, 1974'te savaştan
önce toplam payın yüzde 26'sından 1984'e kadar yüzde 10'un altına düştü. Savaşın sonunda (1992-1991),
kamu sektöründek� toplam yatak sayısı savaş önces� 1.870 �ken 700'ün altına düşmüştü. Tam ters�ne, özel
sektör savaş boyunca d�nam�ğ�n� korudu ve bu süre zarfında yatak kapas�tes�n�n yüzde 56'sından fazlası
yaratıldı” (Sen & Meh�o-S�ba�, 2004). 



2006 yılında 160 hastaneden sadece 5'� Devlet tarafından �şlet�lmekted�r (Salloukh, Barakat, Al-Habbal,
Khattab, & M�kael�an, 2015, p. 48). Buna paralel olarak, Halk Sağlığı Bakanlığı'nın (MOPH) bütçes�n�n
yüzde 71'� hastane bazlı bakıma ayrılmakta ve �nanç temell� hastaneler�n çoğunluğu Bakanlık �le yaptığı
sözleşmel� anlaşmalar (Sen & Meh�o- S�ba�, 2004), Halk Sağlığı Bakanlığı’nın bütçes�n�n çoğunun özel
bakım sağlayıcılarına, özell�kle mezhepsel kuruluşlarla bağlantılı hastanelere harcandığı anlamına
gelmekted�r. Buna ek olarak, bu bakım sağlayıcıları daha yüksek f�yatlar talep etme ve Halk Sağlığı
Bakanlığı kapsamındak� hastalar �ç�n çok sayıda �laç reçete etme eğ�l�m�yle b�rl�kte elde ett�kler� karı
büyütmekted�rler (Sen & Meh�o-S�ba�, 2004). Ayrıca, 1991 ve 2000 yılları arasında, s�gorta pr�mler� 57
m�lyon ABD dolarından 355 m�lyon ABD dolarına fırlamıştır. Bunların çoğu, Fawaz Trabouls�'n�n
hesaplarına göre, farmasöt�k �laçlar �ç�n özel �thalat acenteler�ne de sah�p olan yönet�c� ol�garş�n�n
a�leler�yle bağlantılıdır (2016).

Özel sağlık sektörü, yalnızca kamu harcamalarıyla değ�l, savaş sonrası Lübnan ekonom�s�n�n temel
özell�kler�nden b�r� olan göçmen �şç�ler�n a�leler�ne yaptıkları para yardımlarıyla da güçlend�r�l�p f�nanse
ed�lmekted�r. Aslında, göç kavramı, üret�m alanı dışından elde ed�len öneml� b�r gel�r kaynağı olduğundan
ve Lübnan’ın savaş sonrası ekonom�s�n�n temel d�reğ� olan sab�t döv�z kurunu destekleyen büyük döv�z
rezervler�n�n korunmasına katkıda bulunduğundan, Lübnan rant ekonom�s�n�n temel taşlarından b�r�
olmuştur.2015 yılında, göçmen �şç�ler tarafından gerçekleşt�r�len para havaleler� GSYİH'nın yüzde 16'sını
ve 2004 �le 2015 arasında ortalama yüzde 20'y� oluşturdu (Dünya Bankası Ver�ler�). Bu havaleler, özell�kle
eğ�t�m, barınma ve sağlık g�b� kamu sektörü tarafından evrensel olarak sağlanmayan temel h�zmetler�n
güvence altına alınmasında olmak üzere, hane halkı tüket�m�n�n sürdürülmes�ne katkıda bulunur. İşç�ler
tarafından a�leler�ne gönder�len bu döv�zler, Lübnanlı haneler�n gel�r�n�n yüzde 40'ını oluşturduğu tahm�n
ed�lmekted�r (Hamdan S., 2014). Bu transferler�n öneml� b�r kısmı sağlık ve eğ�t�m harcamalarına
g�tmekted�r (Tabar, 2010). Bu sebepten dolayı, sosyal koruma s�stemler�n� destekleyen bu tür temel sosyal
h�zmetler�n olmaması sonucu Lübnanlılar göç etmeye ve �şç�ler tarafından a�leler�ne gönder�len bu
döv�zler, ger� transfer etmeye zorlanmakta ve bu da ekonom�k model�n sürdürüleb�l�rl�ğ�ne katkıda
bulunmaktadır.

Lübnan'dak� sosyal koruma ortamı, yukarıda tasv�r ed�ld�ğ� g�b�, sosyal güvenl�kten send�kal güvenl�k ve
güvenl�k ağlarının yanı sıra gayr� resm� tem�natlara kadar değ�şen dağınık planların b�r moza�ğ�d�r.
Bununla b�rl�kte, nüfusun çoğunluğunun resm� sosyal korumadan yararlanmadığı ve asgar� yaşamı
güvence altına almak �ç�n kayırmacı �l�şk�lere ve bağlılığa �t�ld�ğ� b�r gerçekt�r. Genel olarak, sosyal koruma
Lübnan'da temel b�r hak olarak gelmemekte; ona g�den yol b�r gruba a�t olmaktır. İk�nc�s�, b�r meslek
grubu olab�lecek resm� özel sektör çalışanı, kamu görevl�s� ve serbest mesleklerdek� b�r send�kanın üyes�
olmak g�b� b�rçok b�ç�m alab�l�r. Ayrıca b�r kayırmacı ağına a�t olmak, b�reye b�r tür korumadan
yararlanma �mkanı ver�r. Son olarak, bu kategor�ler�n dışında kalan b�reyler maruz kalır ve korumasız
kalır.
Lübnan'dak� sosyal koruma pol�t�kalarının �k� yönlü b�r amacı olması gerekt�ğ� açıktır: b�r�nc�s�, sosyal
koruma kapsamını korumasızları da kapsayacak şek�lde gen�şletmek ve �k�nc�s�, koruma hakkını,
kayırmacı ağa a�t olma ön koşulundan kurtarmak, yan� sosyal korumayı mezhepç� el�tler�n alanından
uzaklaştırmak. Bu bağlamda, sosyal korumanın özell�kle kayıt dışı çalışanları kapsayacak şek�lde
gen�şlet�lmes� konusunda pek çok araştırma yapılmıştır. Aşağıdak� pasajlarda, uluslararası deney�me
dayalı olarak bu tür çabalardan kaynaklanan zorlukların yanı sıra, kapsamı gen�şletmen�n aldığı b�ç�mler�
�nceleyeceğ�z.

4- SOSYAL KORUMA KAPSAMINI HERKES
İÇİN GENİŞLETMEK: EVRENSELLİK İHTİYACI



A ) S O S Y A L  K O R U M A N I N
G E N İ Ş L E T İ L M E S İ N E  E L E Ş T İ R E L  B A K I Ş

Daha önce bel�rt�ld�ğ� g�b�, mevcut resm� sosyal güvenl�k planlarının kayıt dışı çalışanları kapsayacak
şek�lde gen�şlet�lmes� zorlu b�r �şt�r ve çok sayıda engelle karşılaşab�l�r. Bunlar, �şgücünün yapısal
mutasyonları ve bazılarının g�zl� �st�hdamla uğraştığı, d�ğerler�n�n açık �şverenler�n�n olmadığı ve
bazılarının �se kend� hesabına çalışan olduğu vb. g�b� kayıt dışı çalışanların heterojenl�ğ� �le �lg�l�d�r (Lund
& Sr�n�vas, 1999). Bununla b�rl�kte, yoksullar ve kayıt dışı çalışanlar �ç�n sosyal koruma kapsamının
gen�şlet�lmes�ne yönel�k uluslararası uygulamalar artmakta ve gel�şmekte olan dünyaya hızla
yayılmaktadır. Lat�n Amer�ka ve Asya'dak� ülkeler bu çabalara öncülük etmekte ve ILO, Dünya Bankası g�b�
uluslararası kuruluşlardan büyük övgüler almaktadır. 

Öneml� sayıda sosyal koruma pol�t�kası, hedeflenen �şgücü p�yasası planları şekl�ne bürünmüştür.
Örneğ�n, H�nd�stan'ın 2005 yılında yürürlüğe g�ren Ulusal Kırsal İst�hdam Garant�s� Yasası (NREGA), en
çok alkışlanan bayındırlık �şler� programlarından b�r� olmuştur. Yoksul haneler �ç�n yılda 100 gün �st�hdam
garant�s� vermekten �barett�r. Programın yoksulluğu yüzde 32'ye varan oranda azalttığı ve 14 m�lyon
k�ş�n�n yoksullaşmasını engelled�ğ� �dd�a ed�lmekted�r (Rukm�n�, 2015). Bununla b�rl�kte, bayındırlık �şler�
programları, tasv�r ed�ld�kler� kadar devr�mc� ve c�dd� sonuçları olmayan sürdürüleb�l�r �st�hdam
sağlamadıkları �ç�n eleşt�r�lmekte ve kısa vadel� “angarya �ş” planları olarak görülmekted�r. Ayrıca, bu tür
bayındırlık programlarında ödenen çok düşük ücretler, düşük gel�rl� bölgelerdek� d�ğer mesleklerdek�
ortalama ücret� düşürme eğ�l�m�nded�r, ödemede gözlemlenen gec�kmelerden bahsetmeye b�le gerek
yoktur.

Dahası, yerel güçlü l�derler, bu programlarda �st�hdamı güvence altına almak karşılığında kayırmacılığı ve
bağlılığı teşv�k etmek �ç�n bu programlardan yararlanab�leceğ� pol�t�k ele geç�rmeye karşı çok duyarlıdır.
(Stand�ng, 2011). Stand�ng, şu şek�lde eklemekted�r: “Kamu �şler�, �st�hdam yaratma çabalarının b�r parçası
olarak popüler olmaya devam edecek olsa da b�rçok açıdan şüphel� görünmekted�r. İşler genell�kle en
güvens�z ve en yoksullara tahs�s ed�lmez. Planlar aynı zamanda, yetk�l�ler�n ney�n ve genell�kle k�m
tarafından ve neye dayanarak yapılacağına karar vermeler� bakımından paternal�stt�r (ataerk�l/babacan).
Ayrıca, kamu �şler�n�n hayırseverl�k değ�l haklar �lkes�n� karşılayıp karşılamadığı da şüphel�d�r, çünkü
bunlar en �y� �ht�malle seç�lm�ş b�reylere, hanelere veya topluluklara �steğe bağlı yetk� vermen�n b�r
yoludur.” 

Bütünsel kabul ed�len başka b�r müdahale türü, Pak�stan'da tanıtıldığında Pak�stan'ın popülar�tes� g�b�
çeş�tl� bağlamlarda popülerl�k kazanan Derecelend�rme (graduat�on) yaklaşımıdır. Yoksulların bel�rl� b�r
uygunluk eş�ğ�n� geçerek sosyal koruma programlarından çıkab�lmeler� veya derece atlayab�lmeler�
(mezun olab�lmeler�) anlamına gel�r (Brown, 2015). M�krof�nans veya nak�t transferler�ne er�ş�m ve d�ğer
hedefl� müdahaleler g�b� çeş�tl� planları �çermekted�r. Alıcılar, gel�r düzey� veya gıda güvenl�ğ� düzey� g�b�
b�r göstergeye dayalı olarak bel�rl� b�r eş�ğe ulaştıklarında ve bazen zamana bağlı olarak programdan
çıkarlar (Devereux & Sabates-Wheeler, 2015). Y�ne de bu tür programlar, “bazı hükümetler tarafından
�nsanları yoksul yardım programlarından “mezun etme” arzusunun, bu tür programları “bağımlılık”
yaratmama arzusu ve “bağımlılık” olarak algılamalarıyla doğrudan �l�şk�l� olduğu temel�nde eleşt�r�lm�şt�r.

Bu tür görüşler, başarıyı maks�m�ze etmeye odaklanmak yer�ne �nsanları s�stemden çıkararak sosyal
güvenl�ğe yatırımı sınırlamayı amaçlayan neol�beral b�r sosyal pol�t�ka v�zyonunun �ç�ne yerleşt�r�lm�şt�r
(K�dd, 2013). Ayrıca bu yaklaşımda kullanılan m�krof�nans ve şartlı nak�t transferler� g�b� araçlar da başlı
başına sorunludur. M�krokred�, yoksulluğu azaltmak ve yoksul b�reyler�n f�nansmana er�ş�m sağlayarak
kend� g�r�ş�mler�n� yaratmalarına ve ekonom�ye entegre olmak �ç�n etk�l� b�r sosyal koruma aracı olduğu
kadar teşv�k ed�lm�şt�r.



Bununla b�rl�kte, çeş�tl� deney�mler m�krof�nansın yoksulları, yoksulluk tuzaklarına daha da �tt�ğ�, m�kro
kred�ler�n� ödemek �ç�n tefec�lere başvurdukları �ç�n borçluluklarını daha da kötüleşt�rd�ğ� ve yoksulluk
�ç�n b�reysel çözümler� teşv�k eden dayanışmayı baltaladığı ve sürdürüleb�l�r g�r�ş�mler yaratmadığı,
yoksulları hayatta kalma faal�yetler�ne k�l�tled�ğ�n� göstermekted�r (Abdo & Kerbage, 2012). ILO ve Dünya
Bankası g�b� kuruluşlar tarafından desteklenen b�r d�ğer program �se “şartlı nak�t transfer�d�r” (ŞNT).
Özell�kle Brez�lya'da uygulanan Bolsa Fam�l�a örnek olarak göster�leb�l�r. Bunlar, son derece yoksul ve
savunmasız hanelere ve genell�kle bu hanelerdek� annelere küçük ödemeler sağlayan pr�ms�z
programlardır. Bel�rl� davranışlara bağlıdırlar. Örneğ�n Brez�lya'da 2003'te kurulan Bolsa Fam�l�a,
çocuklarının düzenl� olarak okula g�tmes� koşuluyla hanelere, özell�kle annelere küçük nak�t transferler
yapmaktadır. Ayrıca a�leler, çocukların yeterl� gel�ş�mler�n� sağlamak �ç�n aşı ve sağlık kontroller�n�n
güncel b�r kaydını tutmalıdır. Program ayrıca ham�le kadınlar �ç�n doğum önces� bakıma ve 14 �le 44 yaş
arasındak� b�reyler �ç�n beslenme bakım b�leşenler�ne uyumu gerekt�r�r (ILO, 2015). 

Bu program, 2011 yılına kadar 13,3 m�lyon haney� kapsadı ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulundu.
Ancak “Şartlı Nak�t Transferler” özell�kle sosyal korumanın b�r hak olması ve herhang� b�r ön koşula bağlı
olmaması mantığına aykırı olan koşullu yapıları neden�yle oldukça sorun yaratmıştır. Ayrıca, transfer
ed�len gel�r, genell�kle çok küçüktür ve makroekonom�k �st�krara, büyümeye veya yoksulların yaşamlarını
dönüştürmeye çok az katkıda bulunmaktadır. Buna ek olarak, “öncel�kle onları alıcı olarak pazara
get�rerek yoksulları dah�l ederler; güvenl� nak�t akışları, f�nansal h�zmetler�n (kred� kartları, kred�ler ve
sağlık ve hayat s�gortası) satın alınmasını da destekleyeb�l�r. Bunu yaparken şartlı nak�t transferler
toplumsal yen�den üret�m�n f�nansallaşmasını güçlend�reb�l�r ve temel mal �le h�zmetler�n
özelleşt�r�lmes�n� destekleyeb�l�r” (Saad-F�lho, 2015).  Saad-F�lho ayrıca, bu planların, send�kalar,
dernekler ve STK'lar g�b� sosyal tedar�kle �lg�l� kuruluşları atlatarak sosyal uyumu baltaladığını �dd�a
etmekted�r. Son olarak, ücrets�z bakım sağlayıcıları olarak kadınlara atfed�len toplumsal c�ns�yet roller�n�
de pek�şt�rmekted�rler.

Son olarak, yukarıda bahsed�len tüm programlarda f�nansman ve hedefleme olmak üzere �k� ortak sorun
vardır. Aslında, yukarıda bahsed�len önlemler b�rçok düzeyde mal�yetl� olab�l�r ve bu da hükümet� bazı
ödünler vermeye zorlamaktadır; bunlardan en öneml�s� kaynakları sosyal h�zmetlerden (eğ�t�m ve sağlık)
nak�t transferler�ne ve d�ğerler�ne kaydırmaktır. Bu sosyal koruma programları hedeflerle
gerçekleşmekted�r, yan� hükümet, çeş�tl� uygunluk kr�terler�ne göre, gel�r test� yoluyla b�reyler� ve haneler�
doğrudan hedef almaktadır. Bu durum, �nsanların yalnızca kend�ler�n� destekleyecek araçlara
er�ş�mler�n�n olmadığı durumda devletten destek almaları gerekt�ğ� f�kr�yle sonuçlanır. Bu programlarda,
k�ş�ler�n devlet da�reler�ne g�d�p başvuruda bulunmak veya destek almak �ç�n sıraya g�rmeler�
gerekt�ğ�nden kend�ler�n� seçmeler� beklen�r. Kend� kend�n� hedefleme veya seç�m, b�r b�rey�n desteğ�
almak �ç�n çares�z değ�lse, yorucu, uğraştırıcı süreçten geçmeye hazır olmayacağı varsayımına dayanır. Bu
yöntemler, seyahat etmek ve sırada beklemek �ç�n öneml� fırsat mal�yetler�n�n yanı sıra, yararlanıcıları
bel�rlemen�n �dar� mal�yetler�n� ve genell�kle gel�şmekte olan ülkelerde bulunmayan tekn�k kapas�teler�
�çerd�ğ� �ç�n eleşt�r�lmekted�r (Hodd�nott, 2007). Daha da öneml�s�, araştırmalar, “seç�c�l�k kr�terler�ne
dayanan test araçları ve d�ğer planların, adına layık herhang� b�r sosyal adalet �lkes�n� yer�ne
get�rmed�ğ�n�, çünkü gel�r desteğ�ne en çok �ht�yaç duyanlara ulaşma eğ�l�m�nde olmadığını” gösterm�şt�r
(Stand�ng, 2007). 



B )  S E R M A Y E D A R  O L A N  V E  İ Ş T İ R A K
E T M E Y E N  P R O G R A M L A R

Yukarıda bahsed�len deney�mler ve bunların zorlukları, sosyal koruma kapsamının gen�şlet�lmes�
konusuna tek b�r doğrudan yanıt olmadığı gerçeğ�ne �şaret etmekted�r. Bununla b�rl�kte, özell�kle sosyal
korumanın �nsanların kazandığı ve almaya hak kazandığı b�r şey m� yoksa �nsanların temel b�r güvenl�k
düzey�ne sah�p olması gereken b�r hak ve b�r hak mı olduğu başta olmak üzere, farklı yaklaşımlar
arasındak� ger�l�mler�n devam ett�ğ�n� vurgulamaktadır. Bu bağlamda, ILO'nun sosyal koruma tabanı
(SPF), bu end�şeye yanıt vermek �ç�n güçlü b�r çerçeve olab�l�r. Daha önce de bel�rt�ld�ğ� g�b�, Sosyal
Koruma Tabanı �k� yönlü b�r çerçeveden kaynaklanmaktadır: savunmasız k�ş�ler, yatay kapsama olarak
kabul ed�len küresel ve evrensel b�r kapsam (sağlık, çocuk yardımı, �şs�zl�k desteğ� vb.) aracılığıyla asgar�
düzeyde korumaya sah�p olmalıdır. Ardından, kademel� olarak, ILO Sözleşmes� 102. Maddes� uyarınca
sosyal güvenl�k tarafından sağlananlar g�b� daha koruyucu ve gel�şm�ş planlar yoluyla d�key b�r hareket
olacaktır. Sosyal Koruma Tabanı, ILO Tavs�yes� Madde 202'de ana hatlarıyla bel�rt�lm�ş ve “sosyal güvenl�k
g�b� b�r araç olarak ve uygulama açısından etk�nl�ğ�n� zayıflatab�lecek b�r sözleşme” yorumuyla bağlayıcı
hale get�r�lmed�ğ� �dd�asıyla eleşt�r�lere maruz kalmıştır (Ol�v�er, Masabo, & Kalula, 2012). Ayrıca, Sosyal
Koruma Tabanı'nın tanıtımına rağmen, ILO, özell�kle Brez�lya ve Ş�l�'de, sosyal koruma tabanının öne
sürdüğü evrensell�k �dd�alarıyla çel�şen Şartlı Nak�t Transferler� ve hedefleme planlarını desteklemeye
devam etmekted�r. Bununla b�rl�kte, sosyal korumayla �lg�l� tartışmalarda, tartışılmaya devam eden ana
sorulardan b�r�, pr�ml� ve pr�ms�z planlar konusudur.

Çoğu k�ş�, sosyal korumanın b�r �nsan hakkı olduğu �ç�n, f�nansmanına katkıda bulunsun veya bulunmasın
herkes�n faydalanması gerekt�ğ�n� savunmaktadır (Alfers, Lund ve Mouss�é, 2017). Bu durum, özell�kle
sağlık söz konusu olduğunda, B�smarck model�nden Bever�dge model�ne daha fazla uyum sağlamaya
doğru b�r hareket olması gerekt�ğ� anlamına gel�r. Böylece, kayıt dışı ekonom�n�n yüksel�ş�ne yanıt
vermede uygun görünmekted�r, çünkü b�rçok durumda kayıt dışı �şç�ler ya net b�r �şverene sah�p
değ�ld�rler ya da kend� hesabına çalışanlardır. Bu nedenle, geleneksel sosyal güvenl�k hem �şç�ler hem de
�şverenler tarafından zorunlu katkılara dayandığından, katkı payları sağlamak zordur. Bununla b�rl�kte,
�nsan hakları temel�nde katkı payı mantığının ortadan kaldırılması, “katkının göz ardı ed�lmes�n�n
�şverenler ve �şç�ler arasındak� sorumluluğu baltalamaya veya bu sorumluluğun vurgulanmasına yol
açtığını” savunan b�rçok k�ş� tarafından sorunlu görülmekted�r. Aslında, refah rej�mler�, b�r�nc�s� devlet ve
vatandaşlar arasında, d�ğer� �se �şverenler ve �şç�ler arasında olmak üzere �k� sorumluluk hattı üzer�ne �nşa
ed�lm�şt�r. Bu nedenle, eleşt�rmenlere göre, pr�m ödememe, gönüllü katkı programları söz konusu
olduğunda, yükün �şverenlerden devlete veya �şç�lere aktarılmasını oluşturacaktır (Alfers, Lund, &
Mouss�é, 2017). Böylece b�r �st�hdam �l�şk�s�n�n varlığının �hmal ed�lmes� sonucunu doğurmaktadır. Bu,
özell�kle kayıt dışı �şç�ler �ç�n çok öneml� b�r unsurdur, çünkü mücadeleler�n�n çoğu, �şverenler� ve
hükümetler� �st�hdam �l�şk�ler�nde olduklarını kabul etmeler� �ç�n tanıma ve baskı yapma etrafında
dönmüştür. Tanınma mücadeles�, tüm dünyada örgütlenen kayıt dışı �şç�ler �ç�n temel b�r dayanak
olmuştur (Chun, 2009). Ayrıca, pr�ml� programlar, kayıt dışı �şç�lere, savunmasız yoksullar olarak değ�l,
�şç� olarak haklarını talep ett�kler� �ç�n daha fazla acentel�k sağlamaktadır. Bu bağlamda, Alfers et. Al
(2017), kayıt dışı çalışanların örgütlenmes� ve kolekt�f eyleme vurgu yaparak, �nsan hakları ve üretkenl�k
başlıklı �k� yaklaşımın uyumlaştırılması çağrısında bulunmaktadır.



C )  M A L İ  R E F O R M L A R  V E  E K O N O M İ K
D Ö N Ü Ş Ü M  İ H T İ Y A C I

Gel�şmekte olan ülkelerde sosyal koruma kapsamını gen�şletmen�n temel zorluklarından b�r�, özell�kle
evrensel olanlar söz konusu olduğunda, sosyal koruma planlarını f�nanse etmek �ç�n yeterl� kaynakları
güvence altına almaktır. Bu durum, artan kamu borcu ve Ulusal Sosyal Güvenl�k Fonu g�b� resm� sosyal
güvenl�k planlarının hal� hazırda karşı karşıya olduğu mal� zorluklar ışığında özell�kle Lübnan �ç�n
geçerl�d�r. İster devletler arası �l�şk�lerde �sterse Dünya Bankası g�b� uluslararası kuruluşlarda olsun,
sosyal programları f�nanse etmek �ç�n adım atarken resm� kalkınma yardımına artan bağımlılık oldukça
sorunlu b�r halded�r. Bunun neden� �se, fonların mevcud�yet�ne ve sürekl�l�ğ�ne bağlı olduğu �ç�n bu tür
müdahaleler�n sürdürülemezl�ğ�d�r. Bu nedenle, bu programlar çoğu zaman kes�nt�ye uğrayarak
savunmasızları soğukta dışarıda bırakmış; deney�mler�n b�rçok sorunla ve özell�kle etk� açısından
sonuçsuz sonuçlarla karşı karşıya olduğunu gösterm�şt�r. Ayrıca, devlet ve vatandaşlar arasındak� mevcut
sosyal sözleşmeler� baltalar veya zayıflatır, çünkü devlet bağışçılara ve her zaman ulusal �ht�yaçlarla
örtüşmeyen öncel�kler�ne karşı sorumlu hale gel�r. Aslında, sosyal pol�t�kayı f�nanse etmen�n temel
araçlarından b�r� verg�lend�rme ve mal� önlemler olmaya devam ed�yor. Ad�l ve yen�den dağıtımcı
verg�lend�rme, sosyal koruma programlarının uygulanmasının yanı sıra devlet oluşumu ve meşru�yet�n�n
merkez�nde yer almaktadır. Sosyal pol�t�kayı yürürlüğe koymak ve herkes �ç�n sosyal korumayı sağlamak,
mutlaka ulusal kaynak seferberl�ğ�nden geçmel�d�r; aks� takd�rde ülkeler etk�s�z programların tuzağına
düşecek ve değ�şen bağışçıların öncel�kler�ne tab� olacaktır. Bununla b�rl�kte, “yapısal faktörler genell�kle
verg� mükellefler�n�n sayısını ve verg� matrahını sınırladığı �ç�n, bu gel�şmekte olan ülkeler �ç�n kolay b�r �ş
değ�ld�r. Bu durum şunları �çermekted�r: (1) toplam çıktı ve �st�hdamda (geç�ml�k) tarımın büyük b�r payı;
(2) büyük b�r kayıt dışı sektör ve meslekler; (3) b�rçok küçük kuruluş; (4) toplam m�ll� gel�r �ç�nde ücretler�n
küçük b�r payı; ve (5) büyük, modern kuruluşlarda yapılan toplam tüket�c� harcamalarının küçük b�r payı”
(D� John, 2011). Lübnan �ç�n tüm kısıtlamalar geçerl� olmasa da b�rçoğu geçerl�d�r. Bu bağlamda, D� John
(2011) bu engeller� aşmak �ç�n çeş�tl� stratej�ler önermekted�r; “İlk olarak, hükümet, tekn�k destek,
teknoloj�k �y�leşt�rme ve p�yasaları güvence altına alma vb. şekl�ndek� devlet sübvans�yonlarının yanı sıra
banka kred�ler�ne er�ş�mler�n� kolaylaştırarak, kayıt dışı f�rmalara verg� mükellef� olarak kaydolmaları �ç�n
teşv�kler sağlayab�l�r.” İk�nc� olarak, tarımda �hracat verg�s�n�n yanı sıra araz� verg�s� ve kentsel emlak
verg�s� uygulanmalıdır. 

D� John (2011), tarımsal ürüne �hracat verg�s� uygulanmasının üret�m �ç�n caydırıcı b�r unsur olab�leceğ�n�,
ancak zeng�n ç�ftç�lere uygulanan b�r gel�r verg�s� olarak h�zmet ett�ğ� ve ç�ftç�ler� üretkenl�ğ� artırma
stratej�ler� �zlemeye teşv�k ett�ğ� durumlarda deney�mler�n aks�n� gösterd�ğ�n� �dd�a etmekted�r. Ayrıca,
üret�c�ler�n örgütlenmes� ve devletle �l�şk� kurması �ç�n b�r teşv�k sağladı. Lübnan örneğ�nde, gayr�menkul
kârı, fa�z gel�r�, havaleler ve d�ğerler� g�b� rant peş�nde koşan ekonom�k faal�yetler üzer�ndek� yüksek
verg�ler�n yanı sıra, gel�r verg�s�nde �lerlemey� ve d�ğerler�n�n yanı sıra aşamalılığını artırmak �ç�n gel�r
verg�s�nde reform yapmak ve katma değer verg�ler�nde reform yapmak ve d�ğer önlemler g�b� başka
verg�lend�rme yerler� de mümkün olab�l�r (Abdo, 2018). Verg�lend�rmen�n yalnızca sosyal korumayı
f�nanse etmek �ç�n kaynak seferberl�ğ�ne değ�l, aynı zamanda ekonom�k dönüşümü yönlend�rmeye yönel�k
olması gerekt�ğ� bel�rt�lmel�d�r. Bu, verg�ler�n yen�den dağıtım yoluyla ama daha da öneml�s� bazı
sektörler� cezalandırarak ve d�ğer sektörlerde üretkenl�k artışı ve teknoloj�k yükseltmey� teşv�k ederek b�r
kalkınma amacına sah�p olması gerekt�ğ� anlamına gel�r. Bu, sosyal korumanın dönüştürücü b�r ekonom�k
kalkınma gündem�n�n b�r parçası olması gerekt�ğ� �ç�n çok öneml� b�r konudur, çünkü artan kayıt dışılığın
ve kırılganlığın temel nedenler�n� �hmal ederken sosyal koruma �ç�n fon toplamak kend� kend�n� yen�lg�ye
uğratacak ve sürdürülemez olacaktır. Bu anlamda verg�lend�rme uygulaması, verg�ler�n sosyal h�zmetler�
ve sosyal koruma s�stemler�n� f�nanse etmek �ç�n gel�rler� harekete geç�rmen�n yanı sıra ekonom�k
büyümey� ve dönüşümü tet�kleyerek daha fazla devlet gel�r� ve sosyal koruma önlemler�n� gel�şt�rmeye
h�zmet edecek sürdürüleb�l�r ve �nsana yakışır �şler yaratmaktır.



5 .  S O N U Ç  T E S P İ T L E R İ

Wood ve Gough (2006), gel�şmekte olan dünyadak� sosyal pol�t�kanın, gel�şm�ş kap�tal�st ekonom�lerde
tar�hsel olarak uygulanandan farklı b�r amaca sah�p olması gerekt�ğ�n� savunuyor. Bunun neden�, gel�şm�ş
ülkeler�n aks�ne, menkul kıymetler�n sınıf s�yaset� ve eylemsell�k tarafından şek�llend�r�ld�ğ�, patron-
kayırmacı �l�şk�ler� etrafında dönen enformel menkul kıymet s�stemler�n�n yaygınlığıdır.

Sosyal pol�t�ka metadan arındırma amacına sah�pt�r. Bu nedenle, Wood ve Gough'a (2006) göre,
gel�şmekte olan ülkelerde “sosyal pol�t�kanın temel odak noktası metadan arındırmadan
müşter�s�zleşt�rmeye geçmel�d�r. Topluluk �ç�ndek� enformel düzenlemeler patron-kayırmacılık �le
karakter�ze ed�l�yorsa, hakların ve bağlantılı görevler�n kal�tes�n� �y�leşt�rmen�n temel� olarak
müşter�s�zleşt�rmeye bakmalıyız. Bu ter�m kasıtlı olarak et�moloj�k b�ç�mde metadan arındırmaya
kavramsal b�r alternat�f olarak �nşa ed�lm�şt�r. Müşter� bağımlılarının k�ş�selleşt�r�lm�ş, keyf� ve �steğe
bağlı tuzağa düşürülmeler�nden, onlar üzer�nde mahrem güce sah�p k�ş�lerle olan bağlantılarını koparma
sürec�n� �fade eder”. Yukarıda bahsed�len kavram, Lübnan vakası üzer�nde düşünmem�zde b�ze rehberl�k
edeb�l�r. Makale boyunca görüldüğü g�b�, hedefleme ve koşulluluk mantığını tak�p eden önlemler, yan�
evrensel olmayan önlemler, kolayca s�yas� tavırlara kayab�l�r. Bu nedenle, bu tür müdahaleler Lübnan'ın
kayırmacı s�stem�n� yen�den besl�yor ve güçlend�r�yor. Merkezs�zleşt�rmeye yönel�k b�r çaba, yönet�c�ler�n
kontrolü ve hakeml�ğ� kapsamına g�rmeye duyarlı olmayan önlemler� gerekt�r�r ve bu da b�z� evrenselc�
önlemler� seçmeye yönlend�r�r. Bunlar, evrensel sosyal korumayı, eğ�t�m ve sağlıkta sosyal altyapıya
yatırımı �çer�r. Aslında, yukarıda göster�ld�ğ� g�b�, özell�kle eğ�t�m ve sağlıkta olmak üzere mevcut yapıları
değ�şt�rmeden herhang� b�r sosyal koruma pol�t�kası, yalnızca kamu kaynaklarının özel sektöre
aktarılması, yan� kârın sübvanse ed�lmes� olacaktır. Bu nedenle kamu hastaneler�n�n ve devlet okullarının
sayısının artırılması zorunludur. Ayrıca, bu tür yatırımlar sürdürüleb�l�r ve �nsana yakışır �st�hdam
yaratab�l�r. Tab�� k�, bu tür çabaların f�z�b�l�tes�, yukarıda öner�ld�ğ� g�b� mal� reformlara �ht�yaç
duymaktadır.

Ancak, sosyal korumanın mevcut ekonom� pol�t�ğ�n� hesaba katmak öneml�d�r. Ayrıca, yükü �şverenlerden
devlete kaydırmaktan kaçınmak çok öneml�d�r. Wood ve Gough (2006), Batı'dak� refah rej�mler�n�n ya sınıf
mücadeles� ve sosyal seferberl�k yoluyla ya da aydınlanmış seçk�nler, yan� yukarıdan aşağıya b�r yaklaşım
yoluyla ortaya çıktığını savunuyor. Lübnan s�stem�n� sağlamlaştırmada kayırmacılığın merkez�l�ğ�n� ve
sosyal güvenl�k rej�mler�n�n send�kalar b�ç�m�nde sınıf temell� seferberl�kler� nasıl zorlaştırdığını
�nceled�kten sonra, her �k� yaklaşımın da Lübnan'da yer alma �ht�mal�n�n olmadığı sonucuna varab�l�r�z.
Bu nedenle, devlet�n ve sosyal koruma sorumluluğunu taşıyan �şverenler�n end�şes�yle b�rleşen
müşter�s�zleşt�rme sürec�, Lübnan'da anlamlı b�r atılımın aşağıdan yukarıya olması gerekt�ğ�n�
önermem�ze yol açıyor. Bu, �şç�ler arasındak� sözleşmeye dayalı bölünmeler� aşan yen� dayanışma türler�
oluşturarak gerçekleşeb�l�r. Kooperat�fler, mahalle düzey�nde örgütlenme ve elbette ırksal, ulus temell�,
mezhepsel ve bölgesel ayrımların üstes�nden geleb�lecek kayıt dışı �şç� örgütlenmeler� aracılığıyla
toplumsal eylemsell�kler� ve emek örgütlenmes�n� yen�den �cat etmeye �ht�yaç vardır. Bu tür
örgütlenmeler, yalnızca verg�lend�rmey� ve kapsayıcı ve evrensel sosyal korumayı zorlamakla kalmaz, aynı
zamanda �ş �l�şk�ler� ve devletten ve �şverenlerden hak kazanma hakları açısından tanınma mücadeleler�ne
de yol açab�l�r.
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