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Do~tor Diyetisyen

Nüfus Planlaması Düş'üncesi Nasıl Doğdu
'ı

1953 Hazi~an ayında Standard Oil Petrol Şirketi'nin en büyük
hissedan John D. Rockefeller, ABD'nin önde gelen iktisatçı, b)yolog!
ha!k sağlığı ve demografya uzmanlarından oluşan 30 kişilik birgrubu, Williamsburg'daki malikanesine davet etti. Bu «heyet», üç gün
süren toplantı boyunca yeryüzünde nüfus dağılımını ve artış eğilimi
ni inceledi, bunun getireceği sonuçları tartıştı ve ileride dünya nüfusu
konusunda yapılacak çalışmalarda eş güdüleyici ~ir rol oynamayı kararlaştırdı. Bu tarihsel kararı 1zleyen sonba'harda John D. Rockefeller
başkanlığında Nüfus Konseyi kuruldu.
'
, Böylece, Nüfus sorunu, Rockefeller a,ilesinin öncülüğünde, emperyalizmin yeni ideolojik ve politik sömürü alanı ha!ine dönüşüyor..
du. Ford Vakfı, Carnegie, Commonwealth ve Community Vakıfları,
Mott ve Mellon aile tröstleri, Rockefeller ailesi, Ameri1kan Enerji ' Komisyonu başkanı ve Rockefeller'ların mali' müşaviri 'lewis Strauss, ilk
üyeler olarak biraraya geldile~ ve Nüfus Konseyine tazekan ve para
pompalamaya başladılar. Zengin Ingiliz ve Isveçliler, üçüncü dünya'..
dak.: dostlarıyla :birlikte, Amerikalılara katılarak, Nüfus Konseyi'nin paralennde Uluslararas'ı Aile Planlaması Derneği'ni kurdular.
Ileride Nüfus Konseyi'nin başkanı olacak olan o zamanların
Chase National Bankası müdürü Eugene Black başkanlığındaki Dünya Bankası, Princeton Üniversitesi tarafından Hindistan'da bir nüfus
, artışı ve ekonomik kalkınma araştırması yapılması için kesenin ağzı
nı

açtı.

eylem için bir ön-inceleme niteliğinde debiJineni birkez daha kanıtladı; Hindistan'..
da aşırı doğurganlık, sefaletle elele gidiyordu. Diğer 9,eri kalmış ül~
kelerde yapılan pilot çalışmalar da aynı duruma işaret ediyordu; açlığın, yoksulluğun, işsizliğin bulunduğu heryerde nüfuS artmaktaydı (1).
Elbette bu

araştırma,

ğerlendirilecekti. Araştırma,
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Bu bulg,ular, Nüfus Konseyi'nin ardına gizlenen çıkar çevrelerinin en büyük korkusunu doğrular nitelikteydi. Dünyada bunca işsiz,
yoksul ve aç insanın sayısının artması giderek bu insanlarda ,kaybedecek birşeyleri olmadığı bilincini uyandırabilir ve bu insanları, kendi kaderlerine sahip çıkma doğrultusunda harekete g.eçirebilirdi. Nufus Konseyi'nce yayınlanan bir kitapta, nüfus artışının dünya siyasi
dengesini kesinlikle tehdit ettiği öne sürülüyordu (2). Yine, Rockefeller
Vakfı tarafından yayınlanan diğer bir kitapta, «... ,hızla çoğalan nüfuslarda gençliğin çoğunlukta oluşu nedeniyle toplumsal huzursuzluk
vahim bir hal alır (... ) gençlerin nüfusun çoğunluğunu Oluşturduğu toplumlarda geleceğe yönelik özlemlerin gerçekleşmesi için aşırı sab,rsızlık gösterilir. Bunun sonucu olarak toplumda bağımsızlaşma istekleri artan> (3) deniliyordu.
Emperyalizmin

çıkarları

salt siyasal alanda

değil,

ekonomik alan-

da da tehdit altında görülüyordu. Eisenhower döneminin Askeri Yar-

d!m Komisyonu başkanı General Draper'in sözleriyle, «... eğer Dünya
Bankası ve ABD hüktimeti, geri ,kalmış ülkelere verdiği borçların ödenmesini istiyorsa ... nüfus sorunu çözqmlenmelidin> deniliyordu (4).
Dünya zenginlerinin, dünya yoksullarının üreme biçimiyle böylesine
ilgilenmeye başlamasının altında yatan siyasal ve ekonomik korkuları dile getiren örnekler çoğaltılabilir. Şimdi bu korkuların kamuoyuna ne tarzda sunulduğunu görelim.

Nüfus Planlaması Düşüncesi Nasıl Geliştiriidi
Emperyalist mihraklar, nufus planlaması düşüncesini geri kalülkelere kabul edilebilir bir çerçeve içinde benimsetmek zorundavdılar (polisiye yöntemler daha sonra gelecekti). Bu çerçeve ise
hazırdı. Birinci Sanayi Devrimi sırasında Avrupa a ar an sefatet ve
toplumsal huzursuzluk karşısında burjuvazinin imdadına yetişen ve
sefaletin sorumlusu olarak bizzat yoksulların kendisini gösteren Mal ...
thus, tari'hin tozlu raflarından indirildi, temizlenip ciJalandl ve birkez
da'ha ortaya sürüldü.
mış

Mal~hus'un

1.
2.
3.
4.

ne dediğini artık hemen hemen herkes biliyor:
Yeryüzü kaynakları aritmetik diziyle çoğalır; 1-2-3-4 ",b.
Nüfus geomelrlk dizıyfe çoğalır; 1 2 43=16 'dJ
Nüfus kontrol edilmezse, yeryüzü kaynakları dünyaya gelenleri doyurmaya yetmeyecektir.
Şu halde görülen bu sefaletin sorumlusu, sınırlı kaynaklar
üzerinde sınırsız bir talep oluşturan insanların sayısal çokluğudur (yada , başka bir deyişle , sefaletin sorumlusu, kay-

39

TOPLUM ve HEKIM
nakların insanlar arasında eşit dağılımı engelleyen sömürü
yöntemleri değildir).
Yeni-malthuscu kuramlar bu çerçeve içinde çeşitlemeler tarzmda 9,eliştirildi. Halk Sağlığı, toplum kalkınması, iktisat alanlarında çalışan birçoklarımızın bildiği g.ibi bugün nüfus sorunu, şöyle bir mar.·
tiksal dizi içinde sunuluyor :
1. Yiyecekler dahil, dünya kaynakları sınırlıdır.
2. Dünyada insan sayısı çok fazladır. Sınırlı kay'naklan insanlar tüketmektedir.
3. Bilindiği gibi insan fazlalığı gerikalmış ülkelere özgüdür ve
artmaya devam etmektedir.
4. Dünya kaynakları geri kalmış ülkeler tarafından tüketilmek·
tedir.
Malthus kuramının ampirizmi ve sakatlığı daha 19. yüzyılda, zamanın yetkin bilim adamları tarafından yeterince açıklanmıştı (5). GOnümüzde de, tanık olduğumuz büyük bilimsel ve teknolojik ilerle':neler işiğmda hergün yeniden Y9ianianıyor.
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Malthus, kuramını öne sürdüğü sırada, geotmetrik diziyle çoğa
bir ol,guyu hesaba katrnamıştı. Bu olgu, bir önceki kuşağın
aktardığı bilgi kitlesine orantılı olarak, nüfusun geometrik dizisinden
de hızlı bir tempoyla gelişen bilim ve teknolojiydi.
lan

diğer

biçimiyle uzayaraştırmaları ve silahlanma yarışında tabilimsel ve teknolojik ilerl1emelerin yiyece'k üretimine
yöneltilmesi, yeryüzü insan varlığını daha birkaç yüzyıl besleyecek
kaynakların yaratılmasına yet.ecektir. Halen dünyada toprak varlığı
nın sadece % 10'u üzerinde tarım yapılmaktadır. Tarıma elverişli 01'mayan % 70 oranındaki dağlık, kurak ve soğuk bölgeler çıkartıldı
ğında, geriye yine de % 20 oranında işlenebilecek arazi kalır (6). çağ
daş üretim teknolojisi silahlanma ve tüketimi kamçılama yerine yiyecek üretimine yöneltiise, örneğin, deniz suyu arıtılıp Büyük Sahra sulanabilse, salt bu uygulama bile,' Kuzey Amerika'dakine eşit bir tarım alanını insanlığın hizmetine sokabilir (7). Yapılan araştırmalara
göre, daha önce gübrelenmemiş 'bir arazinin ' gübrelenmesiyle alınan
ürün miktarı on kat fazla olmaktadır. Bir araştırıcıya göre yeryüzünde 40-50 milyar insanı beslerneye yetecek bir potansiyel vardlır (8).
Bir başka araştırıcı ise, halen yeryüzünde üretilen yiyeceklerin 8 milyarlık bif nüfusu beslerneye yeteceğini öne sürmektedir (9). Ama yeniımalthus'cu gözlüklerle açlık, kötü beslenme ve sefaletin yaygınlığına
bakılırsa, kayna'k lar yetersiz görünebilir.
En

çarpıcı

nık olduğumuz

diyorlar: Geri kalmış bir ülke
ve bu ülkede nüfus da
%
2.5 oranında artıyorsa, kalkınma gayretinin yarısı boşa g,itmiş olamiş olacaktır (nüfus artışı GSMH'nın yarısını tüketecektir). Oysa nüfus-arttŞI % 1.5!a i-Ad ifi-lifse,kaıkJRma--ımt %-6.-5-olarak-g~k1eş=-
tirilirdi. .. vb. ' Bu gibi savlar, (g~eri kalmış kapitalist ülkelerin verili
sosyo-ekonomik koşullarda kalkınmalarının mümkün olduğu yanlış
görüşünü ima etmenin yanısıra), bu tür ülkelerde GSMH'daki artışa
bakarak tüketim normlarına ilişkin bir yargıya varılam:ıyacağı gerçeğini de gözardı etmektedir.
Yeni-malthuscu

GSıMH'nı, örneğin

%

iktisatçılar şöyle

5

oranında arttırırsa

Varolan sosyo-ekonomik koşullarda nüfus artışı yavaşlasa ve yiyecek uretim! artsa bile, bunun nımetlerinden yoksutlar -aeğil, geri
kalmış ülkelerde üretim iltşkilerini denetleye egemen sınıflar yararlanır. Artan yiyecek üretimi egemen sınıfların tüketimine girer, yada
döviz karşılığında ihraç edilir; yada içte yiyecek fiyatlarının düşme
sini eng.ellemek için denize dökülür, toprağa gömülür, imha edilir ...
Ve yoksulların ne yaşam, ne de beslenme koşulları de. ğişmez.
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Dünya Yiyecek

Kaynaklarım

Kimler Tüketiyor

Birleşmiş

IM ill'etler Verilerine g'öre son yıllarda dünya tahıl üre1.300 milyon ton dolaylarında gerçekleşmişti-r (10). Bunun ya- ,
rısı, dünya nüfusunun yaklaşık olarak 1i 4'ini oluşturan sanayileşmiş
ülkelerin insan ve hayvanları tarafından tüketilmiştir. Sanayileşmiş ülkelerde tahııların önemli bir bölümü hayvan yemi olarak ·kullanılır.
Tahıılar hayvanlara yedirildikten sonra ete dönüşmüş şekliyle insan
tüketimine girer (1 kg. sığır eti elde etmek için 8 ·kg . tahıl tüketilmesi
g,erekmektedir). Bu, dünya yiyecek -kaynaklarının çok cömert bir israfından başkaca birşey değildir. Bu yüzden, örneğin 1969-71 yırıarı
arasında , geri kalmış ülkelerde kişi başına 230 kg. dolaylarında tahıl
düşerken, sanayileşmiş ül1
kelerde bu miktar kişi başına 776 kg. dolaylarındaydı. Ama arada çok önemli bir fark vardı. Geri kalmış ülkelerde tahıl doğrudan insan tüketimine girerken, sanayileşmiş ülkelerde tahıl varlığının 9/10'u hayvan yemi olarak kullarıılıyor ve insan
tüketimine daha sonra, et olarak, dolaylı yoldan katılıyordu.
(Bu tür üretim tarzı üzerine bir batılının özeleştirisi şöyledir :
«(. .. ) Yoksul insanlara karşı gösterdiği hasislik ve aşırı et tüketmesiyle zengin beyaz adam, mundar bir yamyama benziyor - dolaylı
olarak yamyamlık yapıyor. Geçen yıl, et şeklinde, onlan kurtarabilecek tahııı tüketerek Büyük Sa1hra, Ethiopia ve Bangladeş'in çocu-klarını yedik. Ve bu yıl da, hiç eksilmeyen bir işta,hla yemeye devam
ediyoruz.» (11)
Bu özeleştiride· ki sözler, belirli bir gerçeği çarpıcı kılmak amacıyla kullanılmış olmakla birlikte, sorunu kişilerin bireysel davranışına
yükleyerek, fazlasıyla soyutlamaktadır. «Zengin beyaz adam», «cö'mert» davranıp et yemekten vaz'geçse hiçbirşey değişmez. Değişmesi
gereken şey tüketimin değil, üretimin insan gereksinmelerine denk
düşecek biçimde düzenlenmesini eng.elleyen
kaynaklar üzerindeki
mülkiyet tarzıdır.
timi

yıl

Dünya

Kaynakları

Kimin Elinde

1960 yılında FAO (Dünya Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından yadünya toprak dağılımı araştırma bulgularına göre, 100 hektar. dan fazla toprağı olan çiftçilerin % 2.5'u dünyadaki tarıma elverişli
toprakların 3/4'üne sahiptir. Bunların % 0.23'ü tüm toprakların yarı
sını elinde tutmaktadır. Ve bu en büyük topraklann ne üreteceği konusunda karar verme ayrıcalığı, merkezi ABD'de olan ulusl'ararası
tarım-sanayi tekellerinin elinded ir. Bu şirketler ABD 'deki tarım arazilerini aralarında paylaşmışlardır. Diğer ülkelerde ise, çok geniş tarım
pıian
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arazilerinin üretimini denetlemektedirier. Uluslararası dev bir tarım
olan Cargill'in faaliye1tleri, bu şirketlerin goücüne bir örnek oluş
turabilir :
«Cargiii şirketi ta-hıl alımı, temf2:lenmesi, depolanması, yüklen ..
mesi, işlenmesi ve tüketici fiyatlarının saptanmasıyla uğraşır. Soya fasulyesi, mısır, ayçiçeği, kenevir ve diğer tohumları alır ve hayvan yem! ve yağ üretiminde kullanır. Tuz madenieri işletir. Balıkunu üretmek için bir balıkçılık filosu vardır Şeker pancarı ve şeker kamışı
ithal eder. Mal varlığı arasında okyanus gemileri, tahlisiye sandalları
ve mavnalar, 1500 vagonluk bir demiryolu filosu ve dünyanın hemen
hemen her yerindeki tüketicilere yılda 50 ton yiyecek, kimyasal gübre vb malları ulaştıracak bir depolama ve nakliye ağı vardır. Cargill
şirketi

i

şirketi ayrıca tarımsal araştırmalar yapmaktadır. Araştırma merkezıleri
vardır.

Kuzey Amerika'da 250 ve yurtdışında 60 merkezi birbirine
özel bir telgraf-teleks sistemi işletmektedir. Bilgi işlem mer..
kezleri vardır. Dünya çapında buğday, mısır, çavdar, pirinç, alfa ..
alfa, soya fasulyesi, şeker pancarı, bitkisel ve sınoai yağ, damızlık tavuk, hayvan yemi ve tuz pazarlamaktadır . Sermayesinin 1/ 4'den fazlası yabancı ülke yatırımlarında kullanılmıştır. Cargill halen 5 milyar
dolarlık bir aile şirketidir.» (12)
Yiyecek üretim ve dağıtım mekanizması, dünya çapında, yukarı
da bir örneğini gördüğümüz dev tarım-sanayi kompleksierinin kararlarına tabidir. Böyle bir şirketler topluluğu herhangi bir geri kalmış
ülkede tarımsal üretimin ve dolayısıyla insanlarıp beslenme tarzının
yönünü etkileyebilecek güçtedir.
Geri kalmış ülkeler döviz sağlamak ve ithalatı karşılamak için
döviz arayışı içinde tutulur. Ihraç olanağı olan ürünlerin üretimine
öncelik tanınır. Ve böylece, dev bir şirket. bir ülkenin, örneğin pamuğuna-tati p ofttnea,-e-t.iH<ede-f}forein-aç-tğ m-ı-kapamay~cak baklag,illerin üretilmesi yerine, pamuk üretimi özendirilir. Fasulye üreticilerine değil de, pamuk üreticilerine destekleme politikası uygu' ianır. Fasulye üreticisi pamuk üretimine geçiş yapar. Iç piyasada
fasulye üretimi °g.eriler, fiyatlar yükselir. Yoksullar bundan da yoksun
bağlayan

kalırlar.

Bazı durumlarda, protein değeri yüksek yiyeceklerin de üretimi
özendirilebilir elbette. Örneğin, 1961-70 yıl/an arasında, 3 orta Ameri ..
ka ülkesinde (Cosla Rica, Suatamala, i Fonduras} efOvlet desteğiyle et
üretimi özendiriimiş ve % 40-92 arasında üretim artış! olmuştur. Ama
aynı dönem içinde halkın fiili et tüketimi % 9-26 arasında azalmıştır.
(13). Içte daha fazla et üretilmesine karşın tüketimin azalma nedeni
bu ülkelerin gelişmiş kapitalist ülkelere ':3 t ihraç etmekte oluşu dur.
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Görülüyor ki geri kalmış ülkelerde halkın beslenme biçimini etkileyen birincil unsur, nüfus artışı değil, bu halkların iradesi dışında
alınan ticari kararlar olmaktadır.
Metro'pollerde Alman Kararla,r ' Yoksullarm Oreme Biçimini
Etkiliyor:

Nasıl

Batıda «Agribusiness» deyimi ile tanımlanan tarım-sanayi ,kompleksl'erinin, karın azamileştirilmesine yönelik ticari kararları, geri kalmış ülke ekonomilerinde, yetiştirilecek ürünlerin seçimi ve üretim biçimi üzerinde köklü tercihler yaratır. Dışa bağımlı çarpık kapitalizm
kırlarda toprağın daha az ellerde yoğunlaşıp geniş köylü 'k itlelerinin
yoksullaşmasını getirir. Bunların bir bölümü mülksüzleşir.
Bu ,köylülerin bir bölümü kentlere akar, V~ istihdam alanının kı
sıtlı olması nedeniyle, kentsel işsizler ordusuna katılır. Bunların diğer bir bölümü kır proletaryası haline g,elir·ken, toprağının tümünü
henüz yitirmemiş kesimi de, bu varlığını koruma,k için, kurulu düzen
ve doğa karşısında kıyasıya ' bir mücadele vermek zorunda ' kalır.
Doğurg' anlık davranışının da bir sınıfsal özü vardır. Çocuk, her
sinıf için, ayrı bir anlam taşır. Emekıçi sınıfları niçinde yaşadığı .koşul
iar ve geleceğe yönelik beklentilerinin düzeyi düştüğü oranda çocuk sahibi olma özlem ve isteği artar. Çocuk, emekçi sınıflar için, bugün bir yardımcı ve gelecekte bir güvencedir. Emekçi sınıflar için
çocuk sahibi olmak, aileye geçici bir süre için marJinal bir külfet
yükler. Ilk yıl boyunca, emzirildiği için, beslenmesi (aile açısmdan)
onemli bir sorun oluşturmaz. Anne geneHikle çocuğuyla birlikte ola..
bildiği için, daha üst sınıfların sorunu ola,n mama, bakıcı, kreş vb.
masra'fları yoktur. Anne sütü, dördüncü aydan sonra yetersiz de olsa, yine de 'bebeğin tek ve başlıca iyi niteli,kli besin kaynağıdır. Daha sonra bebeğe özel yiyecekler hazırlanmaz (buna olanak yoktur).
Çocuk, diğer a,ile bireyler'iyle aynı koşuııarı paylaşmayı becerebilirse, 4-5 yaşından itibaren aileye· yardım etmeye başlar; üretime katılır. Ailey·e katılan her yeni çocukla maHyet daha da düşer; büyük
çocukların giysileri kÜ'çüklere aktarılır. Büyük çocukların küçüklerin
bakımını yüklenerek, anneyi belirli oranda özgürleştirirler ... Elbet'te,
sağlık ve yaşam koşulları çok kötüdür. Bu koşulla ra uyamayanço cuklar ölür (ve ölenlerin yokluğunu kompanse etmek için analar do..
ğurma,yı sürdürür). Ama yaşaybilenler aile ekonomisine önemli kalkılarda bulunurlar.
Sını·flı toplumlarda ve g,enel olarak g,eri kalmış ül,kelerde kadın
ve çocuk emeği oldukça kolay sömürülür , Bu g, rupların örg,ütlenmesi
güçtür; düşük ücretle, hatta karın tokluğuna çalıştırılabilirler (yakın
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çevremizde bunun örneklerini görüyoruz). Kentlerde, gecekondu bölgelerinde yaşayan işsiz ailelerin çocuk ve kadınları, yetişkin erıkek
lerin alınmadığı hizmet alanlarında. kendilerine bir sürü iş bulabilirler. Kadınlar hizmetçilik yapar. Erkek çocuklar ayakkabı boyacılığı,
marangozhane çıraklığı, gazete satıcıllğı, araba yıkayıcılığı, bulaşık
Çılık ... ~b. yapabilir. Kız çocuklar varlıklı a11elerin yanına hizmetçi olarak verilir, bir kısmı dilencilik yapar. Bel!rli bir yaşa .g eldi'klerinde.
ailenin bir yaşam boyu biriktiremeyeceği mi'ktarda topluca bir para
karşılığında kocaya gider. Aileler, çöplükleri karıştırıp buldukları kağıt, şişe, hurda demir vb. şeyleri satarlar. Ailede bu tür işleri yapabilecek insan sayısı ne denli artarsa, gelir de o denli yükselir. Bu
ailelerin çocuğa gereksinmesi vardır.
Kırsal bölgelerde ise, toprak varlığı giderek a7alan ailelerin yapabileceği tek şey, toprağını Korumak i'çin, toprakta istihdamı 'arttır
maktır. Toprağın birim verimini arttıracak modern girdileri alacak güçleri yoktur. Çocuk emeği, burada da ailenin imdadına yetişir. Dört ..
beş yaşına gelen çocuk, tarlada ve evde istihdam edilir. Tarlada karga!arı kovalamak, otları temiziemek, parçalanmış ta'rlalar arasında
yemek taşımak; evde, çeşmeden su getirmek, küçük kardeşlere bakmak ... vb. işler, yaşıyla birlikte çoğalır ve hayvan bakıcılığı, ürün dev..
şirmek vb. sorumlulukları yüklenmeye doğru ilerler. Topraksız aileler de, belirli mevsimlerde, büyük çiftliklerde ailecek işçi olarak istihdam edilirler. Bu kesimde de çocuk, aile için, önemli bir kazanç
kaynağıdır.
.
Hindistanlı bir çiftçi, durumu şu sözlerle özetlemiştir: «Zen.g)n
adamın makinaları vardır. Benimse çocuklarım var. Bu iş bunca basıt»

(14).

Yoksul

sınıflar

için çocuk, sadece bugünün

değil, geleceğin

de

ek-gü"eneestdfr-;-6efi-kalmtş-&ı.keIerde--RÜfUSIJ~I--QU

venlik hizmetleri kapsamına girmez. Çalışamayacak duruma geldiklerinde bu insanlara yalnızca «hayırlı evlatları» sahip çıkabilecektir.
Evlatların 1-2'si «hayırlı)) çı'kmazsa, diğer 1-2'sinin ana babasını sahiplenebilmesi için olabildiğince çok çocuklu olmak gerekir. Yine,
bu noktayı sağlama bağlamak için, ataerkil aile yapısı içinde, çocuksuz yada erkek evlat doğuramayan kadınların horlanması, küçüklerin büyüklere kayıtsız şartsız itDati vb. görenekler titizliklekorunur.
Görüldüğü gibi, toplul1isal eşilsizliği" olduğu ülkelerde en yok
sul sınıfların doğurgan olması, toplumsal bir zorunluk olarak ortaya
çıkmaktadır.

Buna karşılık geleceği güvenceye alınmış, belirli bir işi yada geolan sınıflar bu zorunluluğu duymamaktadır. Bu sınıflar için çocuk kazanç değil, ana babanm ölümünden sonra, «aileye», yani aile-

li,.:
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nin biriktirdiği servete sahip çıkacak bir yatırım nesnesidir. Bu haliyle de bu aileler için çocuk dünyaya getirmek, belirl ibir maddi ve
sosyal kül'fete katlanmak anlamına gelir. çocuğun beslenmesi, giyimi, bakımı, yetiştirilmesi, eğitimi vb . için aile önemli fonlar ayırır. Bu
fonlar, çocuğa ileride, aile servetini geliştirebilecek bilg ve yetenekler kazandırabHmek amacıyla aynıır , ve dünyaya 9,elen her çocuğa
aynı olanakları sağlayabilmek endişe'si, çocuk sayısını sınırlama isteğini de beraberinde getirir. Böylesi önemli harcamalarla 20-25 yıl
lık bir süre sonunda nihayet ·kendi işini tutabilecek duruma g,elen bu
değerli varlıklar, aile ocağından ayrıldıktan sonra, ana babalarına
karşı herhangi bir maddi sorumluluk duymazlar, aile de onlardan böy ..
le birşey beklemez.
Sınıflı toplumlarda üst sınıfların doğurganlık davranışı bu açıdan,
yoksul sınıflardan radikal bir şeKilde farklıdır. Ve bu davranışların altında yatan ekonomi,k gerçekler eşitlenmedikçe, davraniş,lar da eşit
lanemeyecektir. Bu savın doğruluğu, son yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti'nde aile planlaması alanındaki başarılı uygulamalarla da kanıt
lanmıştır (15).
Geri Kalmış Olkelerde Aile Planlaması Uygulaması
Geri kalmış kapital'i stülkelerde aile planla'ması çalışmaları, em ..
peryalizmin ,nüfus politikasının bir uzantısı şeklinde yürütülmektedir.
Aile planlaması hizm~lerine verilen ağırlık, diğer koruyucu sağlık
h~zmetlerine oranla çok daha belirgindir. Bu hizmetler özellikle yok..
sul sınıflara benim'setilme1ye çalışılmaktadır. Bu sınıflara aile planlaması, yoksulluktan kurtulmalarının önşartı olarak takdim edilmektedir. Oysa, bu toplumlarda varolan sosyal eşitsizlik sürdükçe, bu sı
nıfların nüfusu artmayıp azalsa bile, yoksulluklarının sonu gel!meyecektir. Amaç, bu sınıfların refahını arttırma,k değil, kapitalist sömürünün en rantabl düzeyde devam edebilmesi için gerekliişsizler ordusuun sayısını istenilen düzeyde tutabilmektedir.
Ama nüfus aMlşı bambaşka bir çerçeve içinde; anne ve çocuk
ölümlerinin, yetersiz ve dengesiz beslenme sorununun ve her türlü
sefaletin başlıca sorumlusu olarak tanıtılmaktadır.
Yapılan . propaganda öylesine YOğyndur ki, birçok iyi niyetli sağ ..
Ilk personeli sorunu bu açıdan değerlendirebilmekte, «ağaçlara bakmaktan or!manı gözden kaçırmakta»dır.
Fazla nüfus ·kavramının aç!klığa kavuşması gerekımektedir. Geri
kalmış ülkelerdeki nüfus artışı üzerine büyük gürültülerin kopartıl
dığı 1960 başlarında bazı ülkelerde km 2 'ye düşen nüfus yoğunluğu
şöyleydi: Türkiye, 35; Cezayir, 5; Arjantin, 7; Çin Halk Cumhuriyeti,
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68; Hindistan, 136; Ingiltere, 215; Hollanda, 342; Danimarka, 106; Bel ..
çika, 300. Eğer bu örnekler içinde, birinci g,rupta 'bulunan açlık ve se"
faletin nedeni nüfus fazlalığı olarak açıklanabilirse, iıkinci grupta buiunan ülkelerde nüfus çol"luğunun neden 3Ç!lk ve sefalet yaratmadığı da açı,klanmalıdır.
'
Ayrıca, nüfus varlığının, geri kalmış ülkelerde dışa bağım,lılığl
azaltacak bir potansiyelolarak neden değerlendirilmediği sorusuna
da yanıt verilmelidir. Günümüzde enerji bunalımı ve çevre kirlenmesi
sorunları, batı öncülüğünde geliştirilen teknolojilerin toplumsal ve do"!
ğal dengeyi bozduğu gerçeğini gündeme getirmiştir. Batı'nın öncülüğünde geliştirilen ve geri kalmış ülkelere önerilen teknolojik formüller, dünya kaynaklarını yerıne yenisi konulamayacak oranda tü ...
ketmekte, doğa dengesini . bozan sanayi artıklarıyla çevreyi onarıla
mıyacak oranda kirletmekte, hızlı mekanizasyon içinde emekçileri
üretime yabancılaştırmak,ta ve geniş yığınları işsizliğe ve atalete mahkum etmektedir. Bu teknoloji, «enerji-yoğun»dur. Bu modelde üretim
biri'mi, kar'ı azamileştiren 'makinadır. Insan, makinaya tabi kılınır.
Geri kalmış ülkeler bu modele karşı, «emek-yoğun» teknoloji geliştirebilirler. Bu teknoloji modelinde, üretim birimi insandır; makina,
insana tabi kılınır. Bu modelde, insan gücü, azami kullanım alanı bulur. Insan emeğiyle yapılabilecek işler makinalara aktarılmaz. Örneğin,
bir ülkede işsiz sayısı kabanıksa, bu sayıyı daha da arttıracak olan
meknizasyon yöntemleri yerine, insanların istihdamını arttırıcı yöntemer araştırılır ve bunlar yeğlenir. Örnek: Yine, geri kalmış bir ülke
uimasına karşın, dışa bağımlılık zincirini k;rdığı için bugün tüm yurttaşlarını doyurabilen Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilişkin bir örnek 'k ullanaiım. Bu ülkede tarımda traktör yerine, insanlar tarafından işletilen
bisiklete benzer bir araç kull.anılmaktadır. Bu araçlar, ülkenin ve halk-ın ezgüı-ke~rnJ.nQ.e tu-tWa.ı:ak ~i teknisyenler tarafından
geliştirilmiştir. Dolayısıyla yabancı ülkelere hiçbir royalty) know-how
vb. hak ödenmemiştir. Her araç 'bir kişi tarafından kullanılma:ktadır.
Bu haliyle bu «mini-traktör»ler ne petrol tüketir, ne çevreyi kirletir,
ne insanları üretime yabancılaştırır ve ne de tarımsal nüfusun bir bölümünü işsizliğe mahkum eder. Geri kalmış bir ülke olmasına karşın
Çin'de «nüfus fazlalığından dolayı açlı~» bugün yoktur. Emek-yoğun
teknolojinin benimsenmesi, dünyanın en kalabalık bu ülkesinde, iş
sTzlik belasının önunü almıştır. Telmoloji seçimı 8ç:ı:sından yaklaŞlI"
dığında, daha birçok gerikalmış ülkede nüfus artışının kısılmak yerine, teşvik edilmesi gerektiği sonucuna varmak olasıdır.
Ama kuşkusuğ, teknoloji seçimi, toplumsal örgütlenme blçiminjn değişmesi g,ereğini de beraberinde getirecektir. Tam istihdam hedefi, karıın azamileştirilmesi ilkesiyle bağdaşmaz.
47

TOPLUM ve HEKİM

Sonuç ve Öneriler
Sağlık personeli olarak, nüfus sorununun, yeni'-malthuscu ku ..

ramlar

ışığınd çarpıtılara!k sunulmasına karşı çıkmanın zamanı

g,el-

miştir. Geri kalmış ül<kelerde aile Qlanlama,sı hi~metleri, em'Pery:aHz~
min Nüfus Politikası'nın aracı ve uzantısı ölı maktan çıkartılmalıdır. Aile
planlaması hizmeti, her demokratik topl1
umda, i1steyen her'kese götü..
rlilmesi gereken bir koruyucu sağlık hizmeti olmanın ötesinde, bir
kalkınma aracı, kalkınmanın bir ön-koşulu olarak g~örülemez ve gösterilemez.
Dış kredi ve yardım kuruluşları tarafından geri k·almış ülkelere,
nüfus politikası uygulamaları koşuluyla, yapıl~n ödemeler kabul ediı ..
memelidir.
Aile Planlaması hizımetlerine, AQS hizmetlerinin .bir parçası olmaktan öte bir ağırlık verilmemelidir.
Dünyaya gelen hiçbir çocuk salt ailesinin sorumluluğuna bırakı
lamaz. Çocuklar, kollektif servetimizin en önemli bileşkeni ve toplum"
sal varlığımızın tek koşuludur. Bu çocukların sağlıklı ve esen yaşama
hakkı kesin ka.mu güvencesine alınmalıdır
Bu açıdan, doğum planlaması yapmak istemeyen çiftler bu seç;mlerinde tümüyle öz1g ür kılınmalıdır. Doğumplanlaması yapmaK
istemeyen çiftleri bu kararlarından caydıracak tüm yasal ve ekonomik önlemJer kaldınlmalıdır.
Geleceğine güveni olmayan toplumlar, g.e.leceği planlamaz. Ço. (;!.Jklarımız bizim gele.ceğimizdir. Geleceğimizin kontrol altın alınma
sını değil, güvenlikli olmasını istiyoruz .

.
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