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ÖNSÖZ
Bugün dünya nüfusu 7 milyarın üstünde. Basitçe bir sayı olarak bakabileceğimiz bu
verinin arkasında sosyoloji için dev bir maden yatıyor. Nüfusun yapısı, özellikleri,
değişimiyle ilgili demografinin sunduğu veriler bizlere toplumu daha iyi anlamamız için çok
değerli ipuçları sunuyor.
Şehir ve göç sosyolojisi alanlarında uzmanlaşmış bir sosyolog olmama rağmen,
başlangıçta demografi benim de çok aşina olmadığım bir dünyaydı. Demografiyi doğrudan
ilgilendiren göç ve kentleşme gibi olgularla ilgilenmeme rağmen temel demografik olgulara
dair bilginin sosyologların bakış açısını nasıl zenginleştirebileceğinin farkında değildim. Ta
ki, 2007 yılında çalıştığım üniversitede demografi derslerini veren meslektaşım doğum iznine
ayrılana dek! Bir doğum ve doğum izni, yani tam da demografi ve sosyal bilimlerin
kesişiminde ortaya çıkan iki olay benim demografiye olan ilgimin başlangıç noktası oldu.
Böylece çalıştığım Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün lisans programında
zorunlu olan “Demografi” dersi için okumalar yapmaya başladım. İlk farkettiğim, bu alanda
İngilizce ve Fransızca yazının zenginliğine rağmen, Türkçe kaynakların kısıtlılığı oldu.
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve bu konularla bireysel olarak ilgilenen bir
kaç akademisyen dışında on yıl kadar önce nüfus sosyolojisi alanında çok fazla kaynak
bulmak mümkün olmuyordu.
2010 yılında vermekte olduğum dersin içeriğini geliştirebilmek için Fransızca
Konuşan Üniversiteliler Kuruluşunun (Agence Universitaire de la Francophonie) verdiği
bursla bir ay Marsilya’da kalarak, demografi alanında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden olan
Fransa’da alana dair bilgimi zenginleştirme fırsatı buldum. Daha sonra 2011 yılında Türkiye
Bilimler Akademisinin (TÜBA) başlattığı Açık Ders Malzemeleri Projesi için hazırladığım
“Nüfus Sosyolojisi” dersiyle bu birikimi başkalarıyla da paylaşma imkânım oldu. (dersin linki
için bkz.: http://www.acikders.org.tr/course/view.php?id=86 )
Şimdi de bu dersi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde Sosyoloji Lisans Programı
öğrencilerine sunuyorum. Bu dersin amacı, nüfus konusundaki temel kavram, olgu ve
yaklaşımları ele alarak, sizlerin dünya ve Türkiye nüfusunu etkileyen demografik olaylar
hakkında sosyolojik çıkarımlar yapabilmenizi sağlamaktır. Ders boyunca demografi ve
sosyoloji arasında kuracağımız köprünün, hem sizlere yeni bir bakış açısı kazandıracağına,
hem de Türkiye’de oldukça zayıf kalmış bu interdisipliner sosyal bilim alanının gelişmesine
katkıda bulunacağına inanıyorum. Başta sosyoloji olmak üzere, siyaset bilimi, iktisat,
antropoloji, tarih ve uluslararası ilişkiler öğrencilerinin de ilgisini çekecek olmasını göz önüne
alarak bu dersi kapsamlı, ama kolay takip edilir ve faydalı bir ders olarak kurgulamaya
çalıştım. 2011’de hazırladığım dersi esas alarak, ona bazı ekleme ve çıkarmalar yaparak
hazırladığım “Nüfus ve Toplum” dersinin nüfus sosyolojisi alanını tanımak isteyen; Türkiye
ve dünyadan nüfusla ilgili temel tartışmaları öğrenmek isteyenler için faydalı olacağını
umuyorum.
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Bu önsözü, nüfus sosyolojisi alanının Türkiye’deki öncülerinden, bu konuya olan
ilgimi her zaman destekleyen, varlığında olduğu kadar yokluğunda da yolumu aydınlatan,
Nisan 2015’te kaybettiğimiz sevgili hocam Prof. Dr. Ferhunde Özbay’ı anarak bitirmek
istiyorum. Onun nüfus bilimi, ev içi emek, aile, sosyal tarih konusundaki çalışmaları kadar
çevremizdeki olaylara başka bir gözle bakarak yeni sorular sormamızı teşvik eden varlığını
çok özlüyoruz. Dolaylı da olsa Ferhunde hocamız sayesinde bu ders, sizlerde de nüfus
konularına akademik ve entelektüel merak uyandırırsa ne mutlu bize.
Doç. Dr. Didem Danış
Galatasaray Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü
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1. GİRİŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Dersin Amacı
1.2. Demografi Nedir?
1.3. Nüfus ve Nüfus Hareketleri
1.4. Demografinin Çalışma Alanları ve Yöntemleri
1.5. Bir Bilim Dalı Olarak Demografinin Kuruluşu
1.6. Demografi Bir Bilim Midir?
1.7. Nüfus Sosyolojisi
1.8. İki Güncel Örnek
1.8.1. Yaşlanan Fransa’da Emeklilik Tartışmaları
1.8.2. Peki ya Türkiye?

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Demografi ve nüfus konularına dair bu dersten önce neler biliyordunuz?
Nüfusla ilgili konular ilk olarak ne zaman dikkatinizi çekmeye başladı? Nüfusla ilgili size
ilginç ve önemli gelen konular neler oldu?
2)
Demografi ve sosyal bilimler arasında çok kuvvetli bir bağ olduğunu söyleyen
yaklaşımla “demografik determinizm” arasında nasıl bir fark var?
3)
Irak ve Suriye’de devam etmekte olan savaşlarla Yunanistan’da sürmekte olan
ekonomik krizin Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada ne tür demografik etkileri olabilir?

3

Anahtar Kavramlar


Demografi



Nüfus sosyolojisi



Demografik determinizm



Demogafik olgular



Yaşlanma



Doğurganlık.
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Giriş
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’na göre dünya nüfusu Ekim 2011’de 7 milyara ulaştı.
Yaklaşık 200 yıl önce, yani 1802’de dünya nüfusunun sadece 1 milyar olduğunu düşünürsek
muazzam bir artışla karşı karşıya olduğumuzu kabul etmemiz gerekir. Daha da çarpıcı olan
1927’de 2 milyara, 1961’de 3 milyara ulaşmasından sonra, yeryüzündeki toplam nüfusun elli
yılda 4 milyar artması oldu.

TABLO 1. Dünya Nüfusunun Artışı
1802

1 milyar

1927

2 milyar

1961

3 milyar

1971

4 milyar

1987

5 milyar

1999

6 milyar

2011

7 milyar

Kaynak: www.un.org/esa/population

Dünya nüfusundaki bu yüksek artışın temel sebebi son yüzyılda gelişen tıp ve sağlık
hizmetleri sayesinde ölüm oranlarının düşmesidir. Üzerinde yaşadığımız gezegende, yüksek
doğum ve ölüm oranlarından, düşük doğum ve ölüm oranlarına geçiyoruz. Demografların
“demografik geçiş” olarak adlandırdığı bu olgu elbette her ülkede aynı zamanda veya aynı
şekilde yaşanmamaktadır ama içinde bulunduğumuz toplumlardaki değişimi tetikleyen önemli
olgulardan biridir. İlginç olan pek çok kişinin nüfusla ilgili değişimlerin hem bireysel, hem de
toplumsal yaşamlarımızdaki etkilerinden habersiz olmasıdır.
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1.1. Dersin Amacı
Bu dersin amacı, nüfus konusundaki temel kavram, olgu ve yaklaşımları ele alarak,
dünyayı etkileyen demografik olaylar hakkında bilgi edinmenizi ve kendi bakış açınızı
geliştirmenizi sağlamaktır. Kısaca nüfus bilgisi olarak tanımlayabileceğimiz demografiye
sosyolojik bir bakış açısıyla yaklaşarak, nüfus ve toplum bilimleri arasında bir köprü kurmaya
çalışacağız. Demografinin gelişimini incelerken, konuyu zenginleştirmek amacıyla, nüfusla
ilgili polemik ve tartışmalardan örneklere başvuracağız.
Demografi pek çok bilimsel disiplinle kesişen bir alan olduğu için sosyal bilimleri
zenginleştiren alt dallardan biridir ancak ne yazık ki Türkiye’de nüfus konusuna sosyoloji
gözlüğüyle bakan oldukça az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu dersin o anlamda, hem
konuyla ilgili öğrencilerin faydalanacağı bir ders, hem de bu alandaki Türkçe dağarcığı
zenginleştirecek bir katkı olacağını umuyorum.
“Nüfus ve toplum” dersinin nüfus sosyolojisi alanını tanımak isteyen; Türkiye ve
dünyadan nüfusla ilgili temel tartışmaları öğrenmek isteyen öğrenciler için faydalı olacağını
umuyorum. Başta sosyoloji olmak üzere, siyaset bilimi, iktisat, antropoloji, tarih ve
uluslararası ilişkiler öğrencilerinin de ilgisini çekecek konunun çok tanınmıyor olmasını göz
önüne alarak bu dersi kapsamlı, ama kolay takip edilir ve faydalı bir ders olarak kurgulamaya
çalıştım.
Ders içeriğinde yer alan konular arasında, nüfusbilimin kuramsal tarihçesi, demografik
veri toplama kaynak ve yöntemleri, demografik geçiş kuramı ve ilintili tartışmalar
bulunmaktadır. Ayrıca demografinin temel olguları olan doğumlar, ölümler, evlilikler ve
göçler üzerine de ayrı birer bölüm hazırlanmıştır. Yaşlanma, şehirleşme gibi demografiyi
doğrudan ilgilendiren toplumsal olgular da kapsamlı ve eleştirel bir bakış açısıyla
sunulmaktadır. Ayrıca son derste, nüfus ve iktidar ilişkisine odaklanarak, nüfus konusunda
öğrendiğimiz bilgileri değişik bir açıdan tekrar ele alma fırsatı bulacağız.

1.2. Demografi Nedir?
Fransız demograf Hervé Le Bras’ya göre, demografi hem gelişim hâlinde bir disiplin,
hem bir iktidar aracı, hem de zaman zaman bir polemik konusu oluşturuyor.
Demografi, çeşitli sözlüklerde, sınırları belli bir coğrafyada bulunan nüfusun yapısını,
özelliklerini ve değişimlerini inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Birleşmiş
Milletler’in hazırladığı sözlükte de “demografi, amacı insan nüfusunu incelemek olan ve bu
nüfusun boyutlarını, yapısını ve çeşitli niteliklerini sayısal açıdan irdeleyen bir bilimdir”
ifadesi kullanılmaktadır.1

Multilingual Demographic Dictionnary, United Nations, New York, 1961’den aktaran Cem Behar “Marx ve
Nüfusbilim”, Toplum ve Bilim, S.15-16, s.6, 1982.
1
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Türkçede nüfus bilimi olarak kullanılan demografi terimi Yunanca demos (halk) ve
graphein (yazmak) kelimelerinden gelir. Demografi, nüfusun doğumlar, ölümler, evlilikler
gibi yönlerini inceler. Ayrıca, ülkelere ve bölgelere göre nüfus dağılımları ve göç hareketleri
gibi dinamikleri ele alır.

1.3. Nüfus ve Nüfus Hareketleri
Demografinin odak noktası olan nüfus Arapça kökenli bir kelimedir; kişi/can anlamına
gelen “nefs”in çoğuludur.
Demografi bilimi kapsamında “nüfus”, sınırları belli bir toprak üzerinde, belli bir anda
bulunan kişileri kapsar.
Bir yerdeki (bu ülke, şehir, kasaba veya köy olabilir) nüfusun özelliklerini tanımlamak
için öncelikle o yerin sınırlarını net bir şekilde belirlemek gerekir. Ancak nüfus sayılırken, o
yerde bulunan kişilerin vatandaşlık bağı taşıması gerekmez. Söz konusu yere göçle gelmiş
kişiler de o nüfusun parçası kabul edilirler.
Nüfusun niteliğini ve niceliğini belirleyen iki tür nüfus hareketi vardır. Bir yerdeki
nüfusu havuzun içindeki su gibi düşünürsek, doğumlar ve o yere yönelik göçleri bu suyun,
yani nüfusun sayısını arttıran “artı akışlar”; ölümler ve o yerden dışarıya yönelik göçleri de
nüfusu azaltan “eksi akışlar” olarak düşünebiliriz.
Doğumlar ve içeriye göçler nüfusu arttıran, ölümler ve dışa göçler nüfusu azaltan
olgulardır. Evlilik ve boşanmalar da doğum gibi demografik olgularla yakından ilişkili olduğu
için demografinin çalışma alanlarına girer.

1.4. Demografinin Çalışma Alanları ve Yöntemleri
Demografi, insan nüfusunun yenilenme (ve bazen yenilenmeme) mekanizmalarını
inceleyen bir bilim dalıdır. Demografların incelediği 4 temel olgu şunlardır: Doğumlar,
ölümler, evlilikler ve göçler.
Bugün modern demografi nüfus değişimlerini belirleyen öğeler ve bu değişimlerin
sonuçlarıyla ilgilenir. Dolayısıyla çok geniş bir çalışma alanı olduğunu söyleyebiliriz.
Amerikalı demograf J. R. Weeks demografinin çalışma alanları arasında şunları saymaktadır2:
-

Nüfusun büyüklüğü (belli bir yerde ne kadar insan yaşıyor)

Nüfus artışı ve azalması (zaman içinde bu yerde yaşayan insan sayısındaki
değişim ne yönde oluyor)

2

John R. WEEKS (2008). Population: An introduction to concepts and issues (10th edition) Thomson
Wadsworth: USA. s.3
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Nüfus süreçleri (doğumlar, ölümler, göçler ve evlilikler gibi temel olgularda
değişim eğilimleri)
Nüfus dağılımı (insanların yaşadıkları yerlere göre dağılımı, örneğin kırsal ve
kentsel bölgelerde yaşayan nüfusun oranı)
Nüfus yapısı (temel olarak yaş ve cinsiyete göre sözkonusu nüfusun özellikleri.
Ayrıca eğitim, gelir, meslek, aile, hane yapısı, vb. özelliklere göre de incelenebilmektedir.)
Demografinin Yöntemleri: Demografi, nüfus özelliklerini ve değişimini incelemek
üzere çeşitli parametreler ve bunlara bağlı kavramlar kullanır. Kaba doğum hızı, kaba ölüm
hızı, evlilik hızı vb parametreler demografiye has bazı yöntemlerle ölçülür ve değerlendirilir.
Demografinin ölçme ve değerlendirme yöntemleri arasında nüfus sayımları, nüfus kayıtları,
demografik araştırmalar sayılabilir. Demografinin araştırma yöntemlerini 4. derste detaylı
olarak ele alacağız.

1.5. Bir Bilim Dalı Olarak Demografinin Kuruluşu
Bugün sosyal bilimlerin önemli dallarından biri sayılan demografinin kuruluşu
17.yüzyıla kadar gider. Ancak demografi isminin ilk kullanımı ancak 19. yüzyılın ortasında
gerçekleşmiştir. Demografi terimi ilk kez, 1855 yılında Fransa’da yayımlanan, Achille
Guillard’ın “Beşeri istatistiğin öğeleri veya karşılaştırmalı demografi” (Elements de
statistique humaine ou démographie comparée) adlı eserde kullanılmıştır. Ondan çok daha
önce 1662’de İngiliz istatistikçi John Graunt “Ölüm Kayıtları Üzerine Doğal ve Siyasi
Gözlemler” (Natural and Political Observations Made Upon the Bills of Mortality) adlı
eserinde ölüm oranı tabloları kullanarak ilk kez demografik bir analiz yaptı. Böylece Graunt,
Avrupa’da nüfusbilimin kurucusu olarak tanındı.
Aslında nüfus konusu antik medeniyetlerden beri dikkate alınan bir meseleydi. Eski
Çin, Yunan ve Mısır dönemlerinde yöneticilerin toplanacak vergiyi ve askere
alınabileceklerin sayısını belirlemek üzere zaman zaman haneleri ve erkek nüfusu saydıkları
bilinmektedir. Ancak konunun bilimsel bir şekilde ele alınmaya başlaması 19. yüzyıldan
itibaren Avrupa’da doğum ve ölüm oranları üzerine yapılan kapsamlı araştırmalarla olmuştur.
20. yüzyılda özellikle Üçüncü Dünya ülkelerinde nüfusun hızla artması demografiye verilen
önemin artmasını sağlamıştır.

1.6. Demografi Bir Bilim Midir?
Demografiyi bir bilim dalı olarak tanımlayan bu ifadeler aslında büyük bir tartışmayı
da gizlemektedir. Zira Türkiye’de demografi alanında önemli çalışmalar yapmış iktisatçı Prof.
Cem Behar’ın ısrarla altını çizdiği üzere, nüfusbilim görgücülük (ampirizm), bölümleme
(taxonomy) ve şekilcilik kapanına sıkışmış, kavramsal ve kuramsal açıdan geliştirilememiş
bir bilgi dalıdır. Bu eksikliklerinden dolayı da “bilim” olmaktan çok uzaktır: “Bir bilgi alanı
olarak demografi aşağı yukarı üç yüz yıldır vardır. Diğer toplum bilimleriyle
karşılaştırıldığında bu hiç de kısa sayılmayacak süre içinde nüfusbilim ne etkin bir tek
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kavramı, ne de kendi nesnesine ilişkin bir tek dört başı mamur kuramı üretebilmiştir. Kendi
nesnesini bilinçli bir biçimde algılamayan, kavram kullanmayıp kuram üretmeyen bir bilgi
dağarcığına bilim sıfatını yakıştırmak doğru mudur?”3.
Cem Behar’ın eleştirileri nüfus sayımlarını ön plana çıkaran, topluma dair sistematik
ve kavramsal bir analiz sunmaktan çok nüfusla ilgili sayısal verileri istatistiki ve teknik
yöntemlerle sunmanın ötesine geçemeyen “formel demografi” açısından haklı görülebilir.
Ancak giderek daha çok önem kazanan “sosyal demografi” yaklaşımı bu eleştirilerin çoğunu
bertaraf etmektedir. Demografik olguların neden ve sonuçlarına bakmadan, sadece onların
kaydını tutmayı amaçlayan basit demografinin aksine, geniş demografide olgular arasında bir
nedensellik ilişkisi aranmakta ve böylece topluma dair derinlikli bir bilgi üretilmeye
çalışılmaktadır.
Bir örnekle açıklamak gerekirse, bir toplumda bebek ölümleri olgusunu “formel
demografi” yaklaşımı sadece sayısal bir veri olarak ele alır ve çeşitli kantitatif yöntemlerle
elde edilen sonuçları yorum ve derinlemesine analiz yapmadan sunar. Oysa “sosyal
demografi” bebek ölümlerine dair sayısal verileri hem tarihsel hem de mekânsal açıdan
karşılaştırmalı olarak inceler, bu demografik olgunun farklı yer ve zamanlarda farklı
ölçeklerde olmasını toplumsal diğer olgularla ilişki içinde açıklamaya çalışır.

1.7. Nüfus Sosyolojisi
Bu dersin amacı sadece demografik olguları kendi başına birer sayısal veri olarak
sunmak değil, onları bir toplumsal bağlama oturtarak bağlantılı olduğu diğer olgularla ilişki
içinde anlamaktır. Yazdığı yazılarla demografi ve sosyoloji arasındaki bağa işaret eden ve bu
alanda çok değerli katkılarda bulunan Prof. Ferhunde Özbay bu yaklaşımı “nüfus sosyolojisi”
olarak adlandırmaktadır. 4 Bu derste de, onun çizdiği yolu izleyerek demografinin sunduğu
verileri toplumu anlarken karşılaştırmalı ve tarihsel bir perspektifle ele alacağız.
Bugün demografi disiplinlerarası bir sosyal bilim dalı olarak dikkat çekmektedir. Bazı
demografların dediği gibi, her tür toplumsal olgu demografiyle ilintilidir demek yanlış
olmayacaktır. Fakat demografi ve diğer toplumsal olgular arasındaki ilişkinin düz bir
nedensellik olduğu hatasına düşmemek gerekir. Diğer bir deyişle, nüfus bilgisinin toplumu
anlamadaki önemini vurgularken, “demografik determinizm” yani herşeyi demografiyle
açıklamak hatasına da düşmemek gerekir.
Nüfus incelenirken onu sosyal, kültürel, iktisadi ve siyasi bağlamı içinde ele alma
gerekliliği demografiyi kaçınılmaz olarak pek çok bilimsel disiplinin ilgi alanına sokmaktadır.
Bu durumun tipik örneklerinden biri olarak Hollanda Disiplinlerarası Demografi Enstitüsü
(Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute) anılabilir. Hollanda Kraliyet Sanat ve
Cem Behar (1982) “Marx ve nüfusbilim (demografi): Nüfusbilime başka bir bakış (I)” Toplum ve Bilim, no.
15-16: ss.3-4.
3

4

Ferhunde ÖZBAY (2010) « Türkiye’de Ulus-devlet, Gözetim ve Nüfusbilgisi », Toplum Ve Bilim, Sayı: 118
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Bilimler Akademisine bağlı olan bu kurum, sağlık bilimlerinden, sosyolojiye, iktisattan,
siyasete kadar nüfusla ilgili çok farklı alanlarda çalışmalar yürütmektedir.

1.8. İki Güncel Örnek
2010 yılında dünyada ve Türkiye’de tartışılan bazı konular nüfus ve demografi
meselesinin toplumsal, ekonomik ve siyasi gündemle nasıl ilişkilendiğinin ele alınması
açısından dikkat çekici örnekler sunuyorlar. Bunlardan biri, Fransa’da Sarkozy hükümetinin
gündeme getirdiği emeklilik reformu tartışmaları, diğeri ise Türkiye’de başbakan Erdoğan’ın
her vesilede dillendirdiği “aile başına üç çocuk” yönündeki ısrarlı tavsiyesi idi. Bu iki güncel
vaka, ilk bakışta siyaset, ekonomi, aile, kamu maliyesi gibi konularla ilgili görünse de,
kökeninde demografik bir değişimden kaynaklı sorunlara temas eder. Fransa’da söz konusu
reform sürecini tetikleyen ve Cumhurbaşkanı’nın ilan ettiği emeklilik reform taslağına karşı
yüzbinlerce kişinin sokaklara dökülmesine neden olan gelişme esasen Fransa’da nüfusun hızla
yaşlanmasıdır. Türkiye’de başbakanın çıkışlarının ardında ise, bir zamanlar nasıl kontrol
edileceği üzerine endişe dolu raporlar yazılan doğurganlık hızının düşmeye başlaması
yatmaktadır. Bu iki güncel konuyu derinleştirmek için önce Fransa örneğiyle başlayalım.

1.8.1. Yaşlanan Fransa’da Emeklilik Tartışmaları
II. Dünya Savaşı sonrasında, Avrupa ülkelerinin pek çoğu gibi Fransa da hızlı bir
ekonomik ve demografik büyüme dönemi yaşadı. “Muhteşem Otuz Yıl” olarak tanımlanan
1945-75 dönemi, nüfusun süratle arttığı, ekonominin canlandığı, sanayinin geliştiği yıllar
oldu. Bu hızlı büyüme döneminde yaşanan “patlamalar”dan biri de nüfus alanındaydı; o
dönemde hızla artan doğurganlık “bebek patlaması” ismiyle vaftiz edildi. Aynı dönemde,
formel emek piyasasında istihdam edilen nüfus artarken, ekonomik refah seviyesi de düzenli
olarak yükseliyordu. Fordist kapitalizm ve güçlü sosyal devlet birlikteliğinden oluşan bu
siyasi-ekonomik modelde, emeklilik sistemi sosyal devletin en önemli ayaklarından biri
olmuştu.
Emeklilik sigortasının çalışma esası, girdileri ve çıktıları olan bir havuz modeline
benzetilebilir. Aktif nüfus (yani faal olarak bir işte çalışmakta olanlar) çalıştıkları dönem
boyunca maaşlarından kesilen primlerle devlet tarafından kontrol edilen bir mali havuzda para
birikmesini sağlarlar. Biriktirilen para, devletin de hazineden sağladığı diğer katkılarla
beraber emeklilik hakkı kazanmış kişilere emekli maaşı olarak ödenir. Kısacası, havuzun yani
emeklilik sisteminin işlemesi için faal nüfusun oranının faal olmayan nüfusa kıyasla daha
fazla olması gerekir.
Ancak 1990’lara kadar görece sorunsuz işleyen bu sistem son on yılda ciddi bir krize
girdi. Bunun başlıca nedenlerinden biri, II. Dünya Savaşı sonrasındaki “bebek patlaması”
yıllarında dünyaya gelenlerin 2000’lerden itibaren emekliye ayrılma yaşına gelmesiydi.
Ayrıca, neo-liberal ekonomi ve özelleştirmeler sonrasında ekonomik açıdan zayıflamış olan
devletler, bu artan sosyal sigorta yükünü karşılayamaz hâle geldiler. Sonuçta, çalışanlar
üstündeki prim yükünün giderek artmasıyla ciddi bir reform ihtiyacı doğdu. Emeklilik sistemi
krizine Avrupa’nın pek çok ülkesinde önerilen olası iki çözümden biri, çalışanların ileride
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emekli olabilmek için ödediği primleri arttırmak veya emeklilik yaşını ileriye taşımak oldu.
Nüfusun yaşlanmasıyla yakından bağlantılı olan bu sorun, 2010 yılı boyunca Fransa’da ciddi
tartışmalar, grevlere, sokak eylemleri gibi reaksiyonlara da neden oldu. Bu tartışmaların izleri
sokak gösterilerinde, karikatürlerde ve basında sıkça yer buldu. (Slaytlardaki görsellerde bu
konuda örnekler görebilirsiniz.)

1.8.2. Peki ya Türkiye?
2010 yılında Türkiye’nin nüfusu 74 milyon olarak tespit edildi. Cumhuriyet
döneminin ilk nüfus sayımı olan 1927’de sadece 13 milyon olan nüfus, 1990’da 56 milyon,
2000’de 67 milyon olmuştu. Yüzüncü yılına yaklaşmakta olan bu demografik süreci
tanımlarken söylenebilecek ilk şey nüfusun sürekli artış trendinde olması. Ancak son yirmi
yılda nüfus artış hızının yavaşlamakta olduğu da bir diğer gerçek. Türkiye nüfusu 1985-1990
döneminden itibaren yavaşlama eğilimine girmiş durumda. 1955-1960 arasında yıllık binde
28.5 ile en yüksek nüfus artış hızına erişmiş olan Türkiye’de 1990-2000 arası dönemde binde
18.3 ile artış hızının yavaşladığı görülmektedir. Bunun temel sebeplerinden biri doğurganlık
hızındaki düşüş oldu: 1963’te 6.1 düzeyindeki doğurganlık 1993’te 2.7’ye geriledi. TÜİK’in
açıklamalarına göre, 2008’de 2,15 olan doğurganlık hızı 2025’te 1,97’nin altına kadar
düşecek.
İleriki derslerde detaylı olarak ele alacağımız üzere, nüfusunun genç olmasıyla tanınan
Türkiye’de son yıllarda nüfus demografik anlamda yaşlanmaya başlamıştır. Bunun iki temel
sebebi, doğurganlığın düşmesi ve ortalama yaşam süresinin uzamasıdır.
•

Türkiye’de 1960’ta 48,2 olan ortalama yaşam süresi, 2010’da 73,4’e çıktı.

• 1990’da 2,93 olan doğurganlık hızı (kadın başına düşen çocuk sayısı), sadece 20
yıl içinde yani 2010’da 2,09 oldu.
Türkiye’de nüfusun yaşlanması ve yaşlanmaya karşı önerilen yöntemler:
Bugün Türkiye, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında hâlâ genç nüfusa sahip bir ülke
olarak tanımlansa da, nüfusun hızla yaşlanması olgusuyla karşı karşıyayız. Buradaki en temel
sorunlardan biri Türkiye’deki demografik yaşlanmanın hızı. Türkiye dünyada nüfusu en hızlı
yaşlanan ülkeler arasında sayılıyor ve yirmi yıl içinde (yani bugünün genç nüfusu orta yaşa
geldiğinde) Türkiye’deki yaşlı nüfus oranının Avrupa ülkeleri seviyesine çıkacağı
öngörülüyor. Gerontoloji (yaşlılık bilimi) alanının önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. İsmail
Tufan’ın çalışmalarına göre, “Türkiye’de 1960-2002 döneminde 60+ yaş grubu %57, 80+ yaş
grubu ise %266 çoğalmıştır”.5

5

İsmail TUFAN (2014) Türkiye’de Yaşlılığın Yapısal Değişimi. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s. 41.
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Bu konuya özellikle, Kalkınma Bakanlığı’nın hazırladığı 10. Kalkınma Planı’nda
dikkat çekilmiş ve dinamik nüfus yapısının korunması için alınacak önlemler sıralanmıştır.6
Bu amaçla, aile ve iş hayatının uyumunun güçlendirilmesi; kaliteli, hesaplı ve kolay erişilebilir
kreş ve okul öncesi eğitim imkânlarının yaygınlaştırılması; eğitim müfredatı, yazılı ve görsel
yayınlar ile STK’ların ilgili faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla aile dostu kültürel ortamın
geliştirilmesi; sağlık alanında çocuk dostu doğum koşulları ve uygulamalarının geliştirilmesi ve
son olarak yerel yönetimlerin şehirlerde çocuk dostu güvenli ortamları geliştirerek yaygınlaştırması gündeme getirilmiştir.
Bu politikalarla paralel olarak Başbakanlığı döneminde R.T. Erdoğan’ın sık sık dile
getirdiği üç çocuk tavsiyesi, doğurganlıktaki düşüşü önlemek için benimsenmiş dikkat çekici
bir siyasi söylem olmuştur. Nüfusun yaşlanmasını engellemek, daha doğrusu yavaşlatmak,
için Avrupa’da uygulanan doğurganlığı arttırıcı politikalar henüz Türkiye’de yeterince somut
olarak uygulanmasa da hükümet yetkililerinin dile getirdiği bu söylemler kamuoyunda da
tartışılmıştır.
Türkiye’de son yıllarda çok tartışılan üç çocuk konusuyla ilgili temel olarak iki karşıt
fikir ortaya çıkmıştır. Üç çocuk önerisine destek veren tarafta, Türkiye’nin güçlü bir ülke
olabilmesi için genç nüfusunu koruması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu yaklaşımın
örneklerinden biri olarak, Demokrat Eğitimciler Sendikası’nın 2011’de yaptığı açıklamada
şöyle denmiştir: “Nüfus artış hızı sürekli düşen ve son olarak yüzde 2’lerin altına
kadar inen Türkiye’nin gelecekte genç nüfus konusunda ciddi sorunlar yaşayacağı
ortadadır. Küresel bir aktör ve bölgesel bir güç olma yolunda hızla ilerley en
Türkiye’nin sürekli genç ve dinamik kalabilmesi için özellikle eğitimli, orta ve üst
gelire sahip ailelerin en az üç çocuk sahibi olması gerekir ”. 7
Üç çocuk konusunda karşıt bakış açılarının en güçlüsü feminist çevrelerden
gelmektedir. 2011’de yapılan bir röportajda Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr.
Zeynep Gambetti, bugün kadınların doğurganlığı üzerinden piyasaya endeksli bir
araçsallaştırma yapıldığını dile getirmiştir. Gambetti’ye göre kadın çok çocuk doğurarak ülke
kalkınmasına katkıda bulunacak bir araç olarak görülmektedir. “Aile değerlerine geri dönüş Yeni muhafazakârlık ile neoliberalizm arasındaki ilişki” başlıklı araştırmasına dayanarak
AKP hükümetinin üç çocuk politikasıyla, ana muhalefet partisi CHP’nin önerdiği aile
sigortası projesinin kadına aynı şekilde yaklaştığını ve kadını eve hapsedici sonuçlar
doğuracağını ifade etmiştir.8

2014-2018 dönemini içeren 10. Kalkınma Planı’nın detayları için bkz.
http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx (ss.192-193)
6

“Türkiye’nin üç çocuk açılımına ihtiyacı var”, 3 Şubat 2011,
http://www.iha.com.tr/haber/detay.aspx?nid=159842&cid=11
7

“Üç çocuk da, aile sigortası da eve kapatır” Vatan Gazetesi, 5 Nisan 2011. http://haber.gazetevatan.com/uccocuk-da-aile-sigortasi-da-kadini-eve kapatir/369259/1/Haber
8
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Doğum oranlarını arttırma konusundaki tartışmanın ileride de devam edeceği açıktır.
Sizler de bu konuda farklı görüşleri daha çok okuyarak, kendi görüşlerinizi
detaylandırabilirsiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Demografi belli bir coğrafyada bulunan nüfusun yapısını, özelliklerini ve değişimlerini
inceleyen bilim dalıdır. Formel demografi bu nüfusun temel özelliklerini betimlemekle
yetinirken, sosyal demografi nüfustaki değişimlerin neden ve sonuçlarına da odaklanır.
Nüfus sosyolojisi yaklaşımı demografi ve sosyoloji arasında bir köprü kurmaya
çalışarak, bu iki alanın birbirini zenginleştiren özelliklerine odaklanır. Demografi toplumsal,
siyasi ve ekonomik meselelerle doğrudan alakalı bir bilim dalı olarak yaşadığımız dünyayı
daha iyi kavramamızı sağlayacak önemli bir araçtır. Bu açıdan da sosyologlar için çok önemli
bir alandır.
Cem Behar’ın demografinin bilimselliği konusundaki eleştirilerini unutmadan ve
Ferhunde Özbay’ın «nüfus sosyolojisi» önerisini dikkate alarak, önümüzdeki dersler boyunca
temel demografik konuları sosyolojik boyutuyla ele alacağız.

14

Bölüm Soruları
1)
Avrupa’da nüfusbilimin kurucusu olarak tanınan John Graunt’ın 1662 tarihli
“Ölüm Kayıtları Üzerine Doğal ve Siyasi Gözlemler” adlı eserinde en çok hangi bilim dalının
yöntemlerinden yararlanılmıştır?
a)

Siyaset Bilimi

b)

İstatistik

c)

Sosyoloji

d)

İktisat

2)

Demografi terimi ilk kez ne zaman ve hangi ülkede kullanılmıştır?

a)

1838 - İtalya

b)

1860 - Hollanda

c)

1855 - Fransa

d)

1799 – İngiltere

3)
yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi sosyal demografinin cevap arayacağı sorular arasında

a)

Doğumlar neden azalır?

b)

Ortalama yaşam süresinin artması kuşaklar arası ilişkileri nasıl etkiler?

c)

Teknolojideki değişimlerin evlilikler üzerindeki etkileri nelerdir?

d)

Kişi başına düşen geliri belirleyen ekonomik veriler nelerdir?
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4)
Demografinin bir bilim olmadığını iddia ederek, onu “görgücülük (ampirizm),
bölümleme (taxonomy) ve şekilcilik kapanına sıkışmış, kavramsal ve kuramsal açıdan
geliştirilememiş bir bilgi dalı” olarak tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Nusret Fişek

b)

Ferhunde Özbay

c)

Cem Behar

d)

Alan Duben

5)
Aşağıdakilerden hangisi son on yılda Fransa’da geniş kesimlerin katıldığı
sokak gösterileri yapılmasına sebep olan demografik olaydır?
a)

Yaşlanma

b)

Boşanmaların artması

c)

Çocuklarda obezite sorunu

d)

Ölümlerin artması

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)d, 4)c, 5)a
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2. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BÜYÜK DEMOGRAFİK DEĞİŞİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Nüfus Artışı
2.2. Demografik Devrimler
2.2.1. Birinci Demografik Devrim
2.2.2. İkinci Demografik Devrim
2.2.3. Üçüncü Demografik Devrim
2.2.4. Dördüncü Demografik Devrim
2.3. Demografik Devrimlerin Sonuçları
2.4. Ülkeler Arası Demografik Farklar
2.5. Beşinci Demografik Döneme mi Giriyoruz?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
İki yüz yıl öncesine kadar dünya üzerinde yaşayan insanların sayısı bugünkü
toplam nüfusun %20’sinden azdı. Sanayi öncesi dönemde gıda üretiminin kısıtlı olmasının
nüfus üzerindeki etkileri neler olabilir?
2)
Ölüm ve doğum oranlarının çok yüksek olduğu bir toplumda yaşadığınızı hayal
edin. Sizce gündelik hayatta ve toplumsal ilişkilerde ne tür farklılıklar olurdu?
3)
Dünya üzerindeki çeşitli bölgelerin demografik özelliklerinin küresel
eğilimlerle farklılaştığını biliyoruz. Mesela Avrupa ile Afrika’nın doğum, ölüm, nüfus artış
oranı gibi demografik verleri birbirinden çok farklı. Bölgeler arasındaki bu demografik
farkların sebepleri nelerdir?
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Anahtar Kavramlar


Nüfus artışı



Nüfusun ikiye katlanma süresi



Demografik devrimler



Doğum ve ölüm oranları



Nüfusun yaşlanması
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Giriş
Bu derste tarihten bugüne dünya nüfusundaki değişimleri ele alacağız. Öncelikle
dünya çapında en temel demografik eğilim olan nüfus artışından bahsedip, dünyadaki genel
nüfus artış hızları ve bazı bölgelerdeki yüksek ve düşük nüfus artışının ne anlama geldiği
üzerinde duracağız. Daha sonra dünya nüfusunun geçirdiği büyük değişimleri tanımlamak
için kullanılan “demografik devrimler”den bahsedeceğiz. Dört büyük demografik değişim
sürecini açıkladıktan sonra bunların toplumsal etkilerinden bahsedeceğiz. Son olarak ise,
güncel dünya nüfusuna dair temel verileri sunarak, bazı demografların iddia ettiği gibi
nüfusun hızla yaşlanmasına bağlı olarak 5. demografik değişim döneminde olup olmadığımızı
ve bunun toplumsal sonuçlarını sorgulayacağız.
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2.1. Nüfus Artışı
İnsan nüfusunun genel olarak artma eğilimi gösterdiğini söylemek yanlış olmaz.
Kuşkusuz bu artışta sosyal ve ekonomik değişimler kadar tıp ve sağlık alanındaki gelişmeler
de büyük rol oynamaktadır. 2000 yıl önce, yani miladın başlangıcında, dünya nüfusu sadece
300 milyondu. Dünya çapında nüfus artışı 1700’li yıllara kadar çok düşüktü. Gezegen
üzerindeki nüfusun 1 milyara çıkması için 1800 yıl beklemek gerekecekti. Bu dönemde dünya
nüfusunun %65’i Asya kıtasında, %21’i Avrupa’da, %1’den azı da Kuzey Amerika’da
yaşıyordu. 1802’de 1 milyar olan nüfusun 2 katına çıkması ise 1927’de oldu. Sanayi devrimi
ve beraberindeki büyük değişimlerin sonucunda dünya nüfusu 125 yılda ikiye katlanmıştı.
Demografların nüfus artışını değerlendirirken başvurdukları önemli araçlardan biri
“nüfusun ikiye katlanma süresi”dir. Bu değer, mevcut bir nüfusun iki katına çıkmasının kaç
yılda gerçekleştiğine bakarak hesaplanmaktadır. Nüfusun ikiye katlanma süresi ne kadar
kısaysa, nüfus artışı o kadar hızlı gerçekleşmiş demektir. Nüfusun ikiye katlanma süresini
hesaplama yollarından biri de nüfus artış hızını 69’a bölmektir. (69 sayısı 2’nin doğal
logaritması olduğu için seçilmiştir).
Birinci derste kullandığımız ilk tablo dünya nüfusundaki artışın son 100 yılda nasıl
hızlandığını göstermesi açısından önemliydi. Ona, aşağıda nüfus artış hızını gösteren tabloyu
eklediğimizde dünya nüfusunun değişimine dair daha detaylı bir bilgi edinmiş oluruz.
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TABLO 2.1. Dünya Nüfus Artış Hızı
Yıllar

Nüfus artış hızı

1-1000

% 0,02

1000-1500

% 0,10

1500-1600

% 0,24

1600-1700

% 0,08

1700-1820

% 0,46

1820-1870

% 0,41

1870-1900

% 0,68

1900-1920

% 0,88

1920-1940

% 1,06

1940-1950

% 0,95

1950-1960

% 1,87

1960-1970

% 1,95

1970-1980

% 1,86

1980-1990

% 1,73

1990-2000

% 1,44

2000-2010

% 1,18

Kaynak:
http://ourfiniteworld.com/2012/08/29/thelong-term-tie-between-energy-supplypopulation-and-the-economy/

Nüfus artış hızı, iki nüfus sayımı arasında nüfustaki artışın her bin kişiye
oranlanmasıyla ortaya çıkan sayıdır. Nüfus artış hızı temel olarak iki demografik olgudan
etkilenir: Doğumlar ve ölümler. Doğum ve ölüm sayıları arasındaki farka bakarak hesaplanan
veriye “doğal nüfus artış hızı” denilmektedir. Doğal nüfus artış hızını hesaplarken, önce bir
yıl içinde gerçekleşen canlı doğumların sayısı ölümlerin sayısından çıkarılır, sonra da bu sayı
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o toplumun nüfusuna orantılanır. Nüfus artışında doğum ve ölümler dışında göçlerin de
önemli bir yeri vardır. Nüfus artış oranı toplumsal değişimlere, eğitim seviyesine, göçlere,
ekonomik statüye bağlı olarak değişiklik gösterir. Kısacası, başta tamamen istatistiki bir veri
olarak görülebilecek bu demografik değer toplumsal olaylarla son derece bağlıdır.

DÜNYA NÜFUSUNDA ARTIŞ
Kaynak: United Nations and Bureau of Census, http://www.booksaboutthefuture.com/worldpopulation-problems.htm
Dünya nüfus artış hızının en yüksek olduğu dönem 1960’lı yıllardı. O dönemde nüfus
artış hızı %2 civarında ve nüfusun ikiye katlanma süresi 35 yıl gibi kısa bir süreydi. Bugün
nüfus artış hızı yaklaşık %1,14 seviyesinde, nüfusun ikiye katlanma süresi de yaklaşık 62
yıldır.
Dünya nüfusunun sayıca artmaya devam etmesi, nüfus artış hızının her yerde yüksek
olduğu anlamına gelmez. Erken sanayileşmiş ülkelerde oldukça düşük nüfus artış hızı
görülürken, gelişmekte olan ülkelerde hâlâ yüksek nüfus artış hızları gözlenmektedir.
Örneğin Avrupa ülkeleri arasında nüfus artış hızı Fransa’da %0,4; İngiltere’de %0,2;
Almanya’da ise %0.0’dır. Yani tamamen doğal hâline bırakılsa ve hiç göçmen girişi olmasa
Almanya veya Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerin nüfusu hiç artmaz, hatta azalırdı.
Avrupa’da durum böyleyken, pek çok Asya ve Afrika ülkesinde tam aksine yüksek
nüfus artış hızları görülmektedir. Örneğin Afganistan’da 2000’lerin başında nüfus artış hızı
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%4,8’ken nüfusun ikiye katlanma oranı 14,5 yıl kadar kısaydı. Ancak Afganistan’da nüfus
artış hızı 2010’da %2,5’a 2012’de ise %2,4’e düşmüştü.9
Devlet yöneticileri için yüksek nüfus artışı kadar düşük artış da sorun teşkil
etmektedir. Yüksek nüfus artışı olduğunda nüfus çok büyüdüğü için gıda, altyapı, eğitim,
sağlık ve benzeri hizmetlere talep artmakta ve bu tip ülkelerin yönetimleri bu ihtiyaçları
karşılamakta sıkıntı çekmektedir. Düşük veya eksi nüfus artış hızında ise, nüfus azalmakta,
yeterli sayıda çalışma yaşında insan olmadığı için iş gücü ihtiyacı doğmakta; buna bağlı
olarak diğer ekonomik ve sosyal sorunlar da kendini göstermektedir.
TÜİK verilerine göre, Türkiye’de nüfus artış hızı 2013’de %1,37 iken, 2015’de
%1,33’e düşmüştür.10 Ülkemizde nüfus artış hızı en yüksek seviyesine 1960’lı yıllarda erişmiş
ve bu oran % 2,85’e kadar yükselmiştir. Türkiye nüfusundaki değişimler 7. derste detaylı
olarak ele alınacağı için, şimdilik bu bir kaç veriyle yetinelim.

2.2. Demografik Devrimler
Demografik devrim bir nüfus yapısından diğerine geçiş anlamına gelir. Fransız
genetik bilimci ve demograf Albert Jacquard, Aynı Gemide Beş Milyon İnsan11 adlı kitabında,
tarih boyunca dünya nüfusunun yapısıyla ilgili dört büyük değişimden bahseder. Bu
devrimler, bazen çevre koşullarının bazen de ölümler ve doğumlarla ilgili değişimlerin
tetiklemesiyle gerçekleşir. Bu bölümde Jacquard’ın çalışmasını esas alarak, dünya
nüfusundaki dört büyük değişim dönemini panoramik bir bakışla ele alacağız.

2.2.1. Birinci Demografik Devrim
400 veya 500 bin sene önce gerçekleşen bu ilk devrim insanların ateşi kullanmaya
başlamasıyla gerçekleşmiştir. Önce insanları korkutan ateş, sonradan onların doğada hayatta
kalma mücadelesinde kullanışlı bir araca dönüşmüş, insanların erişebildiği besinlerin
çeşitlenmesini sağlamıştır. Ateşin bulunmasıyla insanlar daha iyi beslenebilmiş, böylece
ortalama ömür süresi uzamış ve nüfus çoğalmıştır. (Çoğalma dediğimizde çok büyük bir sayı
canlanmamalı gözünüzde. Demografların nüfus tahmini yapabildikleri en eski dönemler
milattan önce 10 bin civarı, yani burada bahsettiğimiz dönemden yüzbinlerce yıl sonra.
Milattan önce 10 bin civarında dünya nüfusunun sadece bir kaç milyon olduğu tahmin
ediliyor.)

Nüfus artış hızıyla ilgili ülke bazında verileri şu siteden görebilirsiniz.
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW
9

10

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18616

11

Cinq milliards d’hommes dans un vaisseau, Éditions du Seuil, 1987
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2.2.2. İkinci Demografik Devrim
Milattan önce 40 bin ila 35 bin yılları arasında paleolitik çağın bitişine denk gelen bu
dönem iklim koşullarının iyileşmesi ve besin kaynaklarının çoğalmasıyla gerçekleşmiştir.
Uzun süre Buzul çağının yaşanmasından dolayı mağaralara çekilen insanlar, daha sonra dışarı
çıkmaya başlamış ve avcılık toplayıcılık yaparak geçimlerini sağlamışlardır. Taşları yontarak
araç gereç yapmalarından dolayı Yontma Taş Devri olarak adlandırılan bu dönemin sonunda
buzulların çözülmesiyle, bitki ve hayvan türleri çoğalmış, böylece aynı büyüklükteki toprak
üzerinde daha çok insanın beslenmesine yetecek bir zenginleşme ortaya çıkmıştır.
“Besleme kapasitesi” denilen oran belli bir toprağın kaç kişiyi besleyebildiğini ölçen
bir terim olarak kullanılmaktadır. İnsanların göçebe gruplar hâlinde yaşadığı ve düzenli olarak
yer değiştirdiği bir ortamda toprağın besleme kapasitesi son derece sınırlıydı. Örneğin,
bugünkü Türkiye’nin yüzölçümü kadar bir yerde, besleme kapasitesi sınırlı olduğu için, o
devirlerde ancak 250 bin kişi yaşayabiliyordu. Gene de, çevre faktörlerindeki değişime bağlı
bu devrimle beraber milattan önce 40 bin civarında dünya nüfusunun dört - beş milyon
civarına ulaştığı tahmin edilmektedir.

2.2.3. Üçüncü Demografik Devrim
Milattan önce on binli yıllara denk gelen bu devir insanlık tarihindeki en önemli
devrimlerden biri olan tarıma geçilmesiyle yaşanmıştır. Tahıl üretimi ve hayvanların
evcilleştirilmesi, nüfusun yerleşik hayata geçmesini mümkün kılmış, bu da insanlık tarihinde
radikal bir değişimi tetiklemiştir.
Gene bu dönemde insanlar gıda depolamaya başlamışlardır. Böylece toprağın besleme
kapasitesinde ciddi bir artış olmuştur. Daha önce bir kişinin beslenmesi için 200 hektardan
daha büyük bir arazi gerekirken, hayvancılık yapılan yerlerde bu 1-2 hektara, buğday
yetiştirilen yerlerdeyse 0,2 hektara kadar inmiştir.
Tarım toplumuna ve yerleşik hayata geçiş, kaçınılmaz olarak sosyal hayatı da etkiledi.
İnsanlar geçimlerini sağlamak için hayatları boyunca çalışma zorunluluğu içine girdiler. Ortak
işlere çocuklar da dâhil olmaya başladı. Bu da çiftleri çocuk yapmaya teşvik eden bir faktör
oldu.
Bu dönem boyunca, doğurganlığın artması, besin kaynakların çoğalması ve istikrarlı
hâle gelmesi sayesinde ölümler azaldı ve dünya nüfusu hızla çoğalmaya başladı. Bir önceki
demografik devirde en fazla 5-6 milyon olduğu tahmin edilen nüfus önce 50 milyona, sonra
da 100 milyona çıktı. Ancak daha sonra salgın hastalıkların ve savaşların etkisiyle ölüm
oranları yükseldi ve nüfus artışı hızı yavaşladı. Milattan hemen önce 200 milyona kadar çıkan
dünya nüfusu bin yıl kadar bu seviyede kalırken, daha sonra ufak artışlarla 18.yüzyılda 800
milyon civarına ulaştı.

26

2.2.4. Dördüncü Demografik Devrim
19. yüzyılda nüfusun hızlı artışı, sanıldığı gibi sanayileşmeden değil, tıbbın ilerlemesi
sayesinde ölüm oranlarının azalmasıyla gerçekleşti. Hastalıklara karşı aşıların ve
antibiyotiklerin keşfi, sağlık hizmetlerindeki iyileşmeler, daha iyi beslenme, gibi gelişmeler
ölümlerde çok hızlı bir düşüş yaşanmasına neden oldu. Ölümlerdeki azalma özellikle bebek
ölümlerinde gözlendi. 1700’lerin ortasında, yeni doğan her 100 bebekten bir yılın sonunda
sadece 75’i ve beş yılın sonunda ise 58’i yaşıyor oluyordu. Bir yüzyıl sonra, yani 1800’lerin
ortasında muazzam bir gelişmeyle bir yılın sonunda 84, beş yılın sonunda da 74 bebek sağ
kalabilir oldu. 1980’lerin sonunda Avrupa’da her 100 bebekten 99’u beş yaşında hayattaydı.
Bebek ölümlerindeki bu etkileyici gelişmeye rağmen, ölümlere karşı mücadele bitmiş
değil. Bugün en azından Batı dünyasında ölüm çocuklarla değil, yaşlılarla ilintilendiriliyor;
kanser ve kalp-damar hastalıkları gibi ölümcül sağlık sorunlarıyla mücadele devam ediyor.

2.3. Demografik Devrimlerin Sonuçları
Ölüm ve doğum oranlarındaki değişiklikler toplumların yapılarında, kültürel
değerlerinde ve zihinsel şemalarda değişiklikler yarattı. Gelenekler, kişilerarası ilişkiler hatta
ahlâk anlayışları değişti. Örneğin eskiden sağlık koşullarındaki eksiklikler ve tıbbın yeterince
gelişmemiş olmasından dolayı 60 yaşın üstü nüfus Avrupa ülkelerinde bile toplam nüfusun
%8’ine denk geliyordu. Bugün Avrupa ülkelerinde yaşlıların oranı %17’inin üzerinde (İtalya,
İspanya, Almanya gibi bazı ülkelerde bu oran çok daha yüksek).
Bu sayılar kuru bir istatistik gibi gözükse de, topluma dair derin değişimlerin izlerini
taşıyor. Örneğin, 18. yüzyılda kilisede evlenen ve “ömür boyu” bağlılık yemini eden bir
erkeğin evliliği 25 yıldan uzun sürmüyordu, çünkü ortalama ömür beklentisi 52, ortalama
evlilik yaşı da 27 idi. Oysa bugün Avrupa’da erkekler ortalama 26 yaşında evlenirken,
ortalama yaşam süresi de 76’ya kadar çıkmış durumda. Yani “bir ömür boyu” birlikteliğin
süresi iki katına çıkmış durumda.
Fransız Ulusal Demografik Araştırmalar Enstitüsünün bir üyesi olan ve nüfus sözlüğü
ve demografi ders kitaplarıyla bu alanın gelişmesine büyük katkılarda bulunan Roland
Pressat, çekirdek aile denilen ve sadece anne-baba ile onların çocuklarından oluşan biçimin
1950’lere kadar çok kırılgan bir model olduğunu dile getirmektedir. Çocukların ergenlik
çağını bitiremeden öksüz kalma ihtimali çok yüksektir. Bu yüzden, hane içinde belli bir
istikrar sağlamak için ikiden fazla kuşağın aynı çatı altında yaşaması kaçınılmazdır. Çekirdek
aileye geçiş ancak ölüm oranlarının düşmesiyle gerçekleşecektir. Çekirdek aileye geçildikten
ve kuşaklararası bağlar zayıfladıktan sonra, ileri yaştan kaynaklı sorunlara çözüm bulmak aile
dışındaki sosyal kurumlara, en başta da devlete, düşmektedir.
19. yüzyılda ortalama yaşam süresinin uzamasıyla gerçekleşen bu demografik
değişimin bir diğer etkisi de yaşlıların toplumsal itibarındaki değişimle kendini gösterir. Ölüm
oranlarının yüksek olduğu toplumlarda bir kişinin 50 yaşın üstünü görmesi çok istisnai olduğu
için, bu kişiler toplumda yüksek itibar görür, hatta bir tür bilge olarak kabul edilirlerdi.
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Örneğin Afrika’nın bazı ülkelerinde hâlâ 50 yaşın üstüne, toplam nüfusun sadece %5’i
çıkabilmektedir. Geleneksel toplumlarda bu yaşlı azınlık “bilge kişiler” olarak görülürken,
ortalama yaşam süresinin 70 yaşın üstüne çıktığı günümüz Batı toplumlarında yaşlılar çoğu
zaman bir “yük” olarak algılanmaktadırlar.
Benzer bir durum gençler için de geçerlidir. Bir zamanlar gençlerin üçte ikisi, 20
yaşına gelmeden yetim kalmış, yarısı ise hem yetim hem öksüz kalmış olurdu. Bu durum
kaçınılmaz olarak gençlerin omuzlarına çok erken yaşta sorumluluk yükler, evin geçimini
sağlamak, ekim dikim işleriyle, hayvanlarla ilgilenmek gibi ailevi görevleri çocukluktan
itibaren üstlenmek zorunda kalırlardı. Bu durum bir yandan, çocukluk döneminin bugünküne
kıyasla çok erken bitmesine neden olur, diğer yandansa toplum içinde daha erken yaşta aktif
bir konum edinebilmelerini sağlardı. Bugünse, özellikle Batılı toplumlarda gençlik çağının
30’lu yaşlara kadar sürdüğünü, aileye bağımlılığın ileri yaşlarda da devam ettiğini görüyoruz.
Bu açıdan İtalya özellikle ilginç bir ülkedir. 2012’de yapılan bir araştırmaya göre, İtalya’da
yetişkinlerin üçte biri aileleriyle beraber yaşamaktadır. 12 Bunda elbette işsizlik kadar,
geleneksel aile değerlerinin kısmen sürüyor olması da etkilidir. Ama modern öncesi
toplumlarla karşılaştırdığımızda bugün insanların uzatılmış bir çocukluk yaşadığını söylemek
yanlış olmaz. Psikologların “uzamış ergenlik” diye adlandırdıkları bu durum ergenlikten
yetişkinliğe geçemeyen veya geçmeyi tercih etmeyen kişileri ifade etmektedir. Yaşı
büyümesine rağmen, hâlâ evin küçük çocuğu muamelesi gören bu kişiler ailelerin de
desteğiyle ergenlik alışkanlıklarını devam ettirebiliyorlar.

2.4. Ülkeler Arası Demografik Farklar
Şu anda dünya üzerinde 4. Demografik dönemde yaşıyor olsak da, bu dönemin
özelliklerinin bütün toplumlarda aynı şekilde belirdiğini söylemek yanlış olur. Örneğin ölüm
oranları ilk olarak Avrupa’da düşmeye başadı. 2. Dünya Savaşı’na kadar ölüm oranları
düşmeye başlamış ülkeler hep Batı dünyasındaydı. Üçüncü Dünya ülkeleri, sömürgeleşme
sürecinde “medeniyetin faydaları” olarak onlara sunulan faktörler etkisinde bir demografik
değişim yaşadılarsa da bu oldukça zayıf kaldı. 1945’te Fransa’nın sömürgesi olan Cezayir’de
ve Britanya’nın sömürgesi olan Sri Lanka’da ortalama ömür süresi 44’tü. Oysa Fransa’da bu
sayıya bir yüzyıl önce ulaşılmıştı. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bütün dünyada ortalama yaşam
süresi arttı. Bugün ortalama yaşam süresi Cezayir’de 60, Sri Lanka’da ise 68’e ulaşmış
durumda.
Elbette bu kadar kısa sürede ve bu derece büyük bir değişim toplumsal düzeyde ciddi
gerilimler ve sosyal çalkantılar yaşanmasını da tetikledi.

12

“Third of Italian adults live with their parents”, 19.9.2012, The Guardian,

http://www.theguardian.com/world/2012/sep/19/third-italians-live-with-parents
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TABLO 2.2. Bazı ülkeler için toplam doğurganlık hızı (2010)
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TABLO 2.3. Avrupa ülkelerinde doğurganlık hızı

KAYNAK: http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=143
Doğurganlık oranları açısından Avrupa ülkeleri arasındaki farklar da dünya üzerinde
tek bir demografik modelin geçerli olmadığını gösteriyor.
18. yüzyılda dünyada 800 milyon kişi yaşarken, 1890’da bu sayı 1,5 milyar aşmıştı.
Bu oldukça yavaş gelişme özellikle Avrupa’da etkili olmuştu. 1987’de, yani yaklaşık yüzyıl
sonra dünyada yaşayan insan sayısı 5 milyarı geçti. 2010’da ise 6,9 milyara ulaştı ve 2011’de
7 milyar oldu. BM Nüfus Fonu 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyarı geçeceğini ve
2100’de de 11 milyarda sabitleneceğini tahmin ediyor. 2010’da dünya nüfusunun 1 milyar
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237,2 milyonu (yani yaklaşık %18’i ) gelişmiş ülkelerde, 5 milyar 671,5 milyonu ise az
gelişmiş ülkelerde yaşıyordu. 854,7 milyon ise (yani %12’si) en az gelişmiş ülkelerde yaşıyor.

2.5. Beşinci Demografik Döneme mi Giriyoruz?
Bazı demograflar yeni bir demografik devrimin yaşlılık konusundaki gelişmelerle
yaşanacağını iddia ediyorlar. Bu da tabii kaçınılmaz olarak insanoğlunun en fazla ne kadar
yaşayabileceği sorusunu gündeme getiriyor. 100 yaşındakilerin önemli bir sosyal grup olduğu
bir dünya çok da uzakta değil belki.
Bu yüz yaş hayaline bilim insanları da destek veriyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde
giyilebilir teknolojiler üzerine çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Aydoğan Özcan yeni akıllı
teknolojiler sayesinde insan ömrünün uzayacağını ifade ediyor: “Mesela banyolarımız
laboratuvar gibi çalışacak. Dişimizi her fırçaladığımızda diş fırçamızda bıraktığımız hücre
parçaları ile biyomoleküler seviyedeki bazı izler analiz edilecek. Hastalık belirtileri var mı,
kronik hastaysak rahatsızlığımızın seyri ne durumda ya da bazı rahatsızlıklara karşı risk
faktörlerimiz sürekli olarak incelenecek. Akıllı diş fırçamız, doktorumuzla iletişim hâlinde
olacak, olumsuz bir durumda erken teşhis ve geç kalınmadan hızlı bir şekilde tedaviye
başlanmasını sağlayacak. Kıyafetlerimize de biyosensörler yerleştirilecek, vücudumuzdaki
farklı biyoizler izlenecek. Üzerinde çalıştığımız bu akıllı sistemler sayesinde bugün doğan
bebekler 100 yaşını görecek” 13 . Şimdiden 100 yaşını görenlerden biri de dünyanın en
zenginlerinden biri olan Amerikalı işadamı David Rockefeller. 2015 yılında yüzüncü
yaşgününü kutlarken, ikiyüzüncü doğumgününü de kutlamak istediğini söylemiş. (Belki bazı
öğrencilerimiz bu hayalini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini görebilirler.)
Bugün hem bilimsel, hem de bilimdışı yöntemlerle insan ömrü uzatılmaya çalışıyor.
Türkiye’de uzun yaşam konusunda özellikle alternatif tıp, şifalı otlar gibi yöntemler son
yılların popüler konuları arasında. Gazete ve televizyonlarda sağlıklı ve uzun yaşam için
tavsiyeler veren İbrahim Saraçoğlu, Osman Müftüoğlu gibi doktorlardan, alternatif tıb yoluyla
ömrü uzatmayı hedefleyen eski başbakan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller’e kadar
birçok örnek var.
Burada iki önemli soru var: İnsan ömrü ne kadar uzatılabilir? Ve bunun sonuçları neler
olur? Bu dersi bu iki soruyla bitirelim.

13

Milliyet, 16.5.2015, http://www.milliyet.com.tr/prof-dr-ozcan-akilli-gundem-2060020/
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünya nüfusunun geçmişten bugüne geçirdiği değişimlerinin dört demografik devrim
başlığı altında ele alındığı bu bölümde, bu büyük değişimlerin nedenleri ve önemli sonuçları
değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
nedenidir?

Aşağıdakilerden hangisi 1800’lü yıllarda Avrupa’da hızlı nüfus artışının

a)

Doğumların artması

b)

Göçmenlerin gelişi

c)

Tıp ve sağlık alanındaki gelişmeler

d)

Nüfus politikaları

2)

Üçüncü demografik devrimin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Kültürel gelişme

b)

Çevre değişimi

c)

Tarıma geçilmesi

d)

Sanayileşme

3)

Aşağıdakilerden hangisi tarım devriminin demografik sonuçlarından biridir?

a)

Nüfusun artması

b)

Göçebeliğin yaygınlaşması

c)

Evliliklerin artması

d)

Besleme kapasitesinin azalması
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4)
Aşağıdakilerden hangisi doğum ve ölüm oranlarındaki değişimlerin toplumsal
sonuçlarından biri değildir?
a)

Aile yapısının değişmesi

b)

Yaşlıların toplumsal rollerinde değişme

c)

Boşanmaların artması

d)

Tüketimin artması

5)

Beşinci demografik dönemin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Doğurganlığın artışı

b)

Teknolojideki gelişmeler

c)

Nüfusun yaşlanması

d)

Göçlerin hız kazanması

Cevaplar
1)c, 2)c, 3)a, 4)d, 5)c
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3. NÜFUSBİLİMİN KURAMSAL TARİHÇESİ (19. YÜZYIL ÖNCESİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Nüfus Kuramcıları Arasında Temel Ayrışma
3.2. Nüfusbilimin Ataları: Antik Yunan’da Sabit Nüfus İdeali
3.3. Orta Çağ Avrupası’nda Nüfusa Bakış
3.4. Rönesanstan Modern Çağa Popülasyonizm
3.5. Merkantilistlerin Nüfus Artışı Yanlısı Politikaları (17. ve 18. Yüzyıllar)
3.6. 18. Yüzyıla Has Bir Korku: Nüfus Şişkinliği
3.7. Nüfus Artışı Zenginliğin Nedeni midir Sonucu mudur?
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Anahtar Kavramlar


Demografi kuramları



Pro-natalizm



Anti-natalizm



İdeal nüfus



Nüfus-zenginlik ilişkisi
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Giriş
Geçtiğimiz derste, nüfusun tarih boyunca nasıl geliştiğini inceledik. Tarih öncesinden
günümüze insanlık tarihinin geçirdiği büyük demografik dönüşümler ve bunların toplumsal
etkileri üzerinde durduk. Bu derste ise demografik düşüncenin nasıl geliştiğini ele alacağız.
Antik Yunan’dan başlayarak, nüfusla ilgili tartışmaları sunacağız.
Antik Yunan düşünürleriyle başlayacağımız bu incelemede, daha sonra Avrupa Orta
Çağ’ında nüfus konusunun nasıl ele alındığı, Rönesanstan modern çağa nüfus fikrinin nasıl
geliştiği gibi başlıklar altında ilerleyeceğiz. 19. yüzyıla kadar olan dönemi işleyeceğimiz bu
derste, Aristo ve Plato’da Merkantilistlere, oradan Adam Smith’e kadar nüfus konusundaki
tartışmalara katkıda bulunmuş düşünür ve düşünsel akımlara değineceğiz.
Nüfus tartışmalarında iki temel başlık olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Bunlardan birincisi ideal nüfusun tanımıyla ilgili. Diğeri ise nüfus ve zenginlik arasındaki
tartışmadır. Modern çağa kadar, özellikle imparatorluklar devrinde, nüfus genellikle bir
zenginlik kaynağı olarak görülürken, 4. derste göreceğimiz gibi, 20. yüzyılda bu sefer aksi
yönde düşünenler ağır basmış ve aşırı nüfusun ekonomik ve toplumsal gelişmenin önünde bir
engel olduğu iddia edilmiştir.
Tarih boyunca nüfusla ilgili değişimleri anlamaya yönelik çeşitli düşünsel ve kuramsal
çabalar olmuştur. Antik medeniyetlerden günümüze kadar demografi kuramlarının
sergüzeştini izlediğimizde ortak bazı temaların öne çıktığı görülür. Bunlardan biri nüfusun sık
sık ekonomiyle beraber düşünülmesi ve nüfustaki artış ve azalmaların toplumların ekonomik
kalkınma seviyesi üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Diğeri ise “ideal nüfus”un
tanımlanmasında kullanılan iddiaların çoğu zaman ideolojik ve siyasi bir konumlanışla
biçimlenmiş olmasıdır. Antik Yunan’dan beri hükümranlar denetimleri altında yaşayan
insanlara yönelik bir gözetim ve denetim politikası olarak nüfus konusuna önem vermişlerdir.
Nüfus bilgisi özellikle yöneticiler için her zaman önemli olmuştur. Devlet yönetiminin
önemli araçlarından biri, hükmedilen nüfusa dair bilgi sahibi olmaktır. Antik Yunan’dan beri
hükümranlar denetimleri altında yaşayan insanlara yönelik bir gözetim ve denetim politikası
aracı olarak nüfus konusuna önem vermişlerdir. Nüfus bilgisi eski dönemlerden beri, ne kadar
vergi toplanacağı, kimlerin askere alınacağı, dolayısıyla hazinenin ve ordunun gücünü
belirlemek için gerekli görülmüştür. 20. yüzyılın önemli sosyologlarından Michel
Foucault’nun da işaret ettiği üzere, bilgi güçtür ve nüfus bilgisi önemli bir iktidar aracıdır.
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3.1. Nüfus Kuramcıları Arasında Temel Ayrışma
Tarih boyunca nüfusa bakışta iki temel yaklaşım görülmektedir. Bu iki yaklaşım, bir
toplum için ideal nüfusun ne olduğu konusunda birbirine tamamen ters görüşlere sahiptir.
Bunlardan biri popülasyonist bakış açısıdır. Pro-natalism olarak da ifade edilen bu yaklaşıma
göre, ideal nüfus kalabalık olandır; o yüzden doğurganlığın ve nüfus artışının teşvik edilmesi
gerekir. Diğer bakış açısı ise bunun tam aksi yönde, doğumların sınırlandırılmasını ve nüfus
planlamasını savunur. Bu yaklaşıma da, doğurganlık karşıtlığı anlamında anti-natalizm
denmektedir. 4. Derste göreceğimiz üzere, günümüz nüfus tartışmalaını da çok etkilemiş olan
İngiliz düşünür ve iktisatçı Malthus’a referansla bu yaklaşımlara bugün Malthusçuluk ve antiMalthusçuluk da denmektedir.
Nüfus artışını değerlendirirken kullanılan üç temel ifade vardır. Bunlar sabit nüfus,
nüfus artışı ve nüfus azalmasıdır. Bir önceki derste işlediğimiz üzere, nüfus artışını etkileyen
iki temel demografik olay vardır: Doğumlar ve ölümler.
Bir toplumda doğal nüfus artış hızı sıfır ise buna “sabit veya durağan nüfus” denir.
Bunun mümkün olabilmesi için, ölümlerle doğumların birbirine denk olması gerekir.
Doğumların sayısı ölümlere denktir, böylece toplam nüfus miktarı değişmez. Tabii bu
durumda, içeri ve dışarı göç hareketlerinin olmadığı varsayılır.
Bir toplumdaki ölümlerin doğumlardan daha fazla olduğu durumlarda, nüfus kaybını
telafi edici bir göçmen kabulü olmazsa, nüfus azalma eğilimine girer. Bu duruma nüfus
azalması veya nüfus yitimi adı verilir.
Doğumların ölümlerden fazla olduğu durumlarda, yani doğal nüfus artış hızının pozitif
olduğu durumlarda ise nüfus artışı durumu söz konusu olur.

3.2. Nüfusbilimin Ataları: Antik Yunan’da Sabit Nüfus İdeali
Demografinin en erken kullanımlarından biri Antik Yunan şehir devletlerinde nüfusun
örgütlenmesiyle ilgilidir. O dönemde yöneticileri meşgul eden temel sorulardan biri ideal bir
şehir devlet için ideal nüfusun ne kadar ve nasıl olması gerektiği idi. Antik Yunan düşünürleri
ideal yönetim için nüfusun önemli bir kriter olduğunu ilk farkedenler oldu. Eflatun (Platon)
da, Aristo da ideal nüfus ne olmalıdır sorusuna cevap aradı.
Antik Yunan düşünürlerinden Eflatun da (diğer adıyla Platon, M.Ö. 427-346), Aristo
da (M. Ö. 384-322) eserlerinde bu konuyu tartışmış ve nüfus hareketlerini nasıl düzenlemek
gerektiği konusunda fikir üretmişlerdir. Eflatun’a göre bir şehrin nüfusuyla benimsediği
siyaset arasında bir paralellik olması gerekir. Böylece Eflatun nüfus politikasından bahseden
ilk düşünürlerden biri olarak tarihe geçer.
En ideal nüfusun sabit bir nüfus olduğuna inanan böylece kentin daha düzenli bir
şekilde yönetilebileceğine inanan Eflatun için, bir şehirde olması gereken ideal vatandaş
sayısı 5040’dır. Neden böyle sabit bir sayı? Eflatun’a göre, 1’den 12’ye kadar, 11 hariç her
sayıya bölünebilen bu sayı, kamusal ve idari görevlerin dağılımı düzenlenirken kolaylık
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sağlayacaktır. Antik Yunan kentlerinde katılımcı demokrasi modelinin geçerli olduğunu
hatırladığımızda, vatandaşların çeşitli meclislere/komitelere eşit katılımı için bu bölünebilirlik
özelliğinin önemini anlayabiliriz.
Nüfusun dinamik ve değişken olduğunu bildiğimize göre, önemli bir soruya cevap
bulmak gerekir: Bu “ideal sayı” nasıl korunur? Eflatun doğumlara ve ölümlere bağlı olarak
ortaya çıkacak nüfus fazlası veya eksiği durumunda kendine has ve oldukça otoriter çözümler
sunar. Ölümleri etkileyemeceği için sunduğu yöntemlerden birincisi doğumlarla ilgilidir. Ona
göre doğumlar sınırlandırılmalı; sadece seçkinler birbirlerinden çocuk sahibi olmalı ve
bunlar eğitim almalıdır. Bu oldukça elitist ve ayrımcı politikaların toplumsal bir tepki
yaratmaması için bu politikaların halktan gizli tutulması gerektiğini de eklemeyi unutmaz.
Nüfus artışını dengede tutmak için önerdiği bir diğer yöntem de evlilikleri denetlemektir.
Evlilik dışı doğumların kabul görmediği, gayrımeşru sayıldığı bir toplumsal düzende evlilik
yaşıyla ilgili yapılacak düzenlemeler kaçınılmaz olarak çocuk doğurma yaşını da
etkileyecektir. Eflatun evlilik yaşını erteleyerek, doğurganlığı kontrol altına almayı amaçlar.
Önerdiği otoriter nüfus denetim politikalarından biri de, kent sakinlerinin sayısının
5040’ın üzerine çıktığı durumlarda (yani nüfus fazlası olması durumunda), fazlalık olan
nüfusu kolonilere göç ettirmektir. Zorunlu göç olarak adlandırabilecek bu politikanın
benzerleri erken cumhuriyet döneminde zorunlu iskân, 1990’larda ise zorunlu göç olarak
yaşanmış olsa da, günümüz demokratik toplumlarında kamuoyuna kabul ettirmesi zor
önerilerdir. Eflatun nüfusun 5040’ın altına düştüğü, yani nüfus eksiği olduğu durumlarda da,
kentte bulunan yabancılara vatandaşlık verilmesi gibi politikalar önerir.
Nüfusu düzenlemeyi amaçlayan bu yasaların anlatıldığı Eflatun’un Devlet adlı kitabı
ilk modern nüfus politikası örneği sayılabilir. Sabit nüfusu yücelten Eflatun, Sparta’nın
başarısını da diğer başka faktörlerin yanısıra nüfusunun sabit kalmasıyla açıklar.
Antik Yunan düşünürlerinden Eflatun gibi, Aristo da ideal nüfus için doğumları
araçsallaştırmaktan kaçınmaz. Yasa yapıcıların bunun için düzenlemeler yapması gerektiğini
vurgular. İdeal nüfus tanımında sadece sayıya değil, içeriğe de önem verilmesi gerektiğini
söyler. Nüfusun farklı vasıf ve yetenekleri barındıracak belli bir çeşitlilik seviyesine
ulaşabilmesi için uygun bir sayının belirlenmesi gerektiğini belirtir. Bunun için kürtaj, hatta
gerekirse bebeklerin öldürülmesi veya terk edilmesinden bahseder.
Antik Yunan düşünürlerinde ideal nüfus ne fazla az, ne fazla çok olmalıdır. Bu da
şehir devlette yaşayan vatandaşların ihtiyaç ve menfaatlerine uygun olarak tespit edilmelidir.
Bu anlamda, ikisi de nüfusu ideal yönetim için araçsallaştırmış olurlar. Yani nüfus, sayısı ve
özellikleriyle doğru siyasi yönetim için kontrol edilmesi, müdahale edilmesi gereken bir
öğedir.
İdeal nüfus arayışı Platon’da tamamen siyasi bir mantıkla ilişkilenirken, Aristo’da işin
içine ekonomik kaygılar da girer. Bu iki düşünür de, nüfusun nasıl belirleneceğini dinî
değerlerin ve ahlak anlayışının dışında tartışırlar. Oysa Avrupa Orta Çağı’nda bunun zıddı bir
gelişme ortaya çıkacak ve demografik olgular Hristiyanlık penceresinden değerlendirilecektir.
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3.3. Orta Çağ Avrupası’nda Nüfusa Bakış
Orta Çağ (V. ile XVII. yüzyıl arası), Batı toplumlarında nüfus meselesine dinî ve
ahlaki bir bakışın hâkim olduğu bir dönem oldu. Savaşlar, salgın hastalıklar ve uzun kıtlık
dönemleri sonucunda, bin yıldan uzun süren bu devirde nüfus inişli çıkışlı bir tablo sergiledi.
Mesela 14. yüzyıldaki Kara Veba bir kaç yıl içinde Avrupa’daki nüfusun üçte birini yok etti.
Ölümlerin yoğunluğuna, özellikle de bebek ve çocuk ölümlerine karşı, Orta Çağ boyunca
natalist, yani doğumları teşvik edici akımların etkin olması çok da şaşırtıcı olmasa gerek.
Tarım ekonomisisin hâkim olduğu, dolayısıyla çocuk sahibi olmanın ekonomik
faydalarının da dikkate alındığı feodal Avrupa’da Hristiyan teolojisi de doğurganlığı
destekliyordu. İncil’in başında yer alan “Doğurgan olun, çoğalın ve yeryüzünü doldurun”
cümlesi de bu yaklaşımın ete kemiğe büründüğü örneklerden biridir. Avrupa’da Orta Çağ’dan
kalma bazı kiliselerin süslemelerinde de doğumları teşvik eden bu yaklaşımın örnekleri
görülebilir.
Fransız demograf Annie Vidal, Demografik Düşünce: Doktrinler, Kuramlar ve Nüfus
Politikaları adlı kitabında Hıristiyan doktrinin üç temel değeri olarak şunları saymaktadır14:
-

Yaşama saygı gösterilmesi,

-

Meşru üreme yeri olarak evliliğin kabul edilmesi,

-

Seçkinler için bekâretin üstün bir değer olarak sunulması.

Bu dönem boyunca, daha sonradan da sıkça görüleceği üzere “nüfus = zenginlik”
anlayışı geçerliydi. Özellikle hükümranlar, savaşlarda seferber edilecek asker ve vergi
toplanacak haneleri arttırmak için nüfus artışını destekliyordu. Kilise ise, bir yandan yukarıda
da belirttiğimiz gibi halka çoğalmayı teşvik ederken, seçkinlere de Tanrıya yakın olmak için
iffetin en makbul yol olduğunu söylüyor ve bekâreti tavsiye ediyordu. Mesela Saint-Paul
Korintlilere seslenirken “kızını evlendirmek iyidir, ama evlendirmemek daha iyidir” diyordu.
Seçkinlerin kendilerini manevi dünyaya vakfetmelerini engelleyecek dünyevi meselelerden
uzak durması gerektiği söyleniyordu. Kiliseye göre, cinsel birliktelik insanın aklını manevi
düşüncelerden uzak tutar, bu yüzden bu tür bedensel zevklerden el çekmek gerekir.
Kısacası, Orta Çağ Hıristiyan inancında, alt sınıflar için evlilik ve doğum teşvik
edilirken, seçkinler için bekâret ve iffet tavsiye ediliyordu.
Burada bir parantez açarak İslam’da nüfus konusuna nasıl bakıldığından bahsetmek
gerekir. Hıristiyanlıktaki nüfus yaklaşımına benzer şekilde, İslam ilahiyatında da doğurganlık
ve evlilik teşvik edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı İlmihal’de, insan
hayatının korunmasının İslâm dininin beş temel ilke ve amacından biri olduğu

14

Annie Vidal, La pensée démographique: doctrines, théories et politiques de population, PUG, Grenoble, 1994.
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söylenmektedir. 15 Doğumların teşvik edilmesi, mecbur kalınmadıkça kürtaj yapılmasının
günah kabul edilmesi gibi konularda Hıristiyanlık ve İslam arasında benzerlikler var gibi
gözükse de, Hıristiyanlıktan farklı olarak, İslamiyette aile planlamasına daha hoşgörülü
bakılmaktadır. Doğum kontrolü eşlerin irade ve tercihlerine bırakılmış, İslam âlimlerinin çoğu
tarafından caiz kabul edilmiştir.
Özellikle Sünni İslam’da gebeliği önleyici yöntemlerin kullanılması eşlerin ortak
kararına bağlı aile içi bir mesele olarak değerlendirilmiş ve câiz görülmüştür. Ancak, tıbbî
zorunluluk olmadıkça çocuk düşürme, başlamış gebeliği sona erdirme, eşleri kısırlaştırma câiz
görülmemiştir. Diğer bir deyişle, anne babaya çocuk sahibi olup olmama kararını verme hakkı
bırakılmış, ama gebelik başladıktan sonra bunu sonlandırma hakkı verilmemiştir.
İslam dünyasının büyük düşünürlerinden İbn-i Haldun, 14. yüzyılda nüfus artışının
mesleki uzmanlaşmayı ve refahı arttırdığı için faydalı bir şey olduğunu söyler. Özellikle
kentler için kalabalık nüfusun her zaman daha olumlu olduğunu, “kalabalık bir şehrin
sakinleri, daha küçük nüfuslu bir şehre göre daha müreffehtir” diyerek ifade etmiştir.

3.4. Rönesanstan Modern Çağa Popülasyonizm
Orta Çağ’dan Rönesans’a geçilirken, nüfus doğrudan zenginlikle bağlantılı olarak
değerlendirilir oldu. 16. yüzyıldan itibaren nüfus eşittir zenginlik denklemi kurulmaya
başlanmıştı. Dönemin bazı düşünürleri nüfus artışını zenginliğin nedeni, başkaları ise sonucu
olarak görüyordu. 16. yüzyılın önemli düşünürlerinden Bodin (1530-1596) “insan olmadıkça
ne zenginlik ne de güç vardır” diyor ve bir ülkenin zenginliğini ve üretimini nüfusu arttırarak
sağlayabileceğini savunuyordu. Bodin’e göre gerçek zenginlik sadece maddi varlıklara değil,
nüfusa bağlıydı. Bu anlamda Bodin gerçek bir popülasyonisti.
Bu dönemde gözlenen nüfus artışı yanlısı politikaları anlamak için, hemen öncesinde
Orta Çağ’da büyük salgın ve savaşlara bağlı olarak kitlesel nüfus kayıpları yaşandığını
hatırlamak gerekir. Kısacası bu dönemin natalist / popülasyonist (yani doğumları teşvik eden)
yaklaşımı daha önce kaybedilmiş nüfusu çoğaltma arzusunun bir sonucuydu.

3.5. Merkantilistlerin Nüfus Artışı Yanlısı Politikaları (17. ve 18.
Yüzyıllar)
Batı Avrupa’da ulus devletin ortaya çıkışıyla paralel olarak gelişmiş bir ekonomik
yaklaşım olan Merkantilizm akımına göre, nüfus devlet için bir araçtan ibarettir. Devleti,
milleti ve milliyetçiliği vurgulayan merkantilizm 16. yüzyıldan 18. yüzyılın ortalarına kadar
Avrupa’da hâkim yaklaşım olmuştur.
Batı sömürgeciliği fikrinin savunucularından olan Merkantilist düşünürler, yüksek
randımanlı ekonomik faaliyetlere yatırım yaparak dış ticaretin güçlenmesi ve böylece ulusal
ekonomilerin zenginleşmesini savunuyorlardı. Sömürgelerden gelecek hammadeyi işleyecek
15

İlmihal: İnsan ve Toplum (Cilt II) Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, s.137
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ve bunları gene o ülkelere mamul mal olarak satma fikri üzerine kurulu bir uluslararası ticaret
anlayışı hâkimdi. Gümrük duvarları ve ihracat teşvikleri gibi korumacı politikalar
uygulayacak bir devletin bu ekonomik kalkınma hamlesinde başat bir rol oynayacağını iddia
ediyorlardı.
Merkantilizm döneminin hâkim modeli olsa da, ulusal korumacı ekonomik
yaklaşımları ağır eleştirilere de maruz kalır. Liberal iktisatçı ve düşünür Adam Smith,
Ulusların Zenginliği (1776) kitabında merkantilizmi “Prensin hizmetinde bir ekonomi” olarak
tanımlar.
Annie Vidal, merkantilistlerin devletin gücünü arttırmak için nüfusu arttırmak
gerektiğine inandıklarını, bunun için de nüfus konusunda otoriter ve agresif bir politika
izlediğini söyler.

3.6. 18. Yüzyıla Has Bir Korku: Nüfus Şişkinliği
Nüfus artışı ile zenginleşme arasında kurulan denklem 18. yüzyıldan itibaren
sarsılmaya başladı. Bunun temel nedeni nüfusun hızla artması ve şişkin nüfusun nasıl idare
edileceği konusundaki sorunlardı. Ölüm oranları düşerken, doğurganlığın eskisi gibi yüksek
olması nüfusun hızla büyümesine neden oldu. Ancak hızla artan nüfus karşısında besin
kaynaklarında kıtlık ihtimali, aşırı nüfus korkusunu tetikledi.
Bu yüzden, merkantilizmin coşkulu nüfus artışı politikası terkedilirken, yerine daha
ılımlı bir nüfusu vurgulayan iktisadi ve demografik kuramlar yaygınlaşmaya başladı.
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Zenginlik ve nüfus artışı arasındaki ilişki tartışılmaya devam edildi. Özellikle
fizyokratlar bu tartışmaya önemli katkılarda bulundu.

3.7. Nüfus Artışı Zenginliğin Nedeni midir Sonucu mudur?
Merkantilistlere göre bu sorunun cevabı nettir: nüfus ne kadar kalabalık olursa,
zenginlik o kadar fazla olur. Ancak merkantilistlerin bu fikri uzun ömürlü olmaz. 18.yüzyılın
ortalarında Fransa’da doğmuş bir ekonomik ve siyasi düşünce olan Fizyokrasi akımı üyeleri
nüfus artışının zenginleşmenin bir sonucu olduğuna inanır.
Merkantilistlerin fikirlerinin zıddını iddia eden bu yaklaşım, özellikle 1700’lerin ikinci
yarısında etkili olmuştur. Fransız iktisatçı Quesnay’in (okunuşu Kesne) öncülüğünde bir grup
düşünür ve yazarın dâhil olduğu bu grup önceleri “iktisatçılar” olarak adlandırılsa da kısa
sürede fizyokratlar ismini almışlardır. Fizyokrasi teriminin kökeni, eski Yunancada
toplumların doğa kanunlarıyla yönetilmesi anlamına gelir.
Fizyokratlara göre zenginliğin kaynağı emek, gerçekten üretken tek faaliyetse
tarımdır. Merkantilistlerin aksine zenginliğin altın ve gümüş gibi kıymetli metallerle değil,
toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve ürünlerle ölçülebileceğini söylerler. Tarım
üretiminin hâkim ekonomik faaliyet olduğu ancak bu üretimi aristokratların ve kralın
yönlendirdiği ve üretime el koyduğu bir devirde, bir ülkenin zenginliğinin, sadece devletin
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değil, orada yaşayan tüm kişilerin sahip olduğu zenginlikle ölçülebilmesi gerektiğini iddia
ederler.
Fizyokrasi akımının kurucularından Quesnay (1694-1774) bu görüşleri öne atanlardan
başlıcasıydı. 1758’de kaleme aldığı Tableau Economique (İktisadi Tablo) adlı eserinde mal ve
ödemelerin akışını, satın alma ve satma mekanizmalarını ortaya koyması açısından iktisat
alanına önemli bir katkı yapmıştır. Kitabında, tarım dışındaki tüm faaliyet alanlarını kısır
alanlar olarak tanımlar ve değer üreten tek sektörün tarım olduğunu söyler. Bu görüşleri
desteklemek üzere bir de toplumsal tabakaların tablosunu çizer ve toplumu üç sınıfa ayırır:
üretici sınıf (toprakta çalışanlar), arazi sahipleri sınıfı (toprak kullanımından edindikleri
gelirle yani arazi rantıyla yaşar, ama hiçbir üretim yapmazlar) ve üretken olmayan sınıflar
(tarım dışındaki faaliyetlerde çalışanlar).
Quesnay gibi diğer fizyokratlar da ekonomik liberalizm yanlısıdır. “Laissez-faire,
laissez passer” (okunuşu: lese fer, lese pase) “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler”
sloganını ilk dile getirenler de Fizyokratlardır. Quesnay neden liberal bir tarım politikası
izlenmesi gerektiğini anlatırken, Jean-Baptiste Colbert (1619-1683, okunuşu Jan Baptis
Kolber) gibi merkantilistlerin önerdiği devlet müdahaleciliği fikrine hararetle karşı çıkar.
Fransız Devrimi’nde ünlenecek Kont Mirabeau’nun babası olan Mirabeau (1715-1789,
okunuşu Mirabo) da devletin ekonomiye doğrudan müdahale etmemesi gerektiğine inanır.
Doğa kendi kendine dengeyi sağlayacağı için, sadece iyi bir tarım politikası yeterli olacaktır.
Mirabeau 1756’da yazdığı l’Ami des hommes ou Traité sur la population (İnsanların
Dostu veya Nüfus Üzerine İnceleme) adlı eserinde, nüfus konusunda en iyi dengenin kendi
doğallığı içinde kurulacağını söylerler. Fizyokratlarla tanışmadan önce, zenginliğin
kaynağının kalabalık bir nüfus olduğuna inanan Mirabeau, Quesnay’le görüştükçe nüfus
artışının zenginleşmenin nedeni değil, sonucu olduğuna ikna olur. Fizyokratlara göre,
müreffeh bir tarım nüfus artışını destekler, hatta doğumları teşvik eder.
Fizyokratların liberal iktisat anlayışı Adam Smith’in teorilerini önceler.
Fizyokrasinin, devlet müdahaleciliğini yücelten Merkantilizmi eleştirmesi ve bunun aksine
serbest ekonomiyi desteklemesi liberalizm ve klasik iktisat anlayışının öncüsü Adam Smith
nezdinde de yankı bulur. Ancak Smith, fizyokratların tarıma verdiği başat rolü eleştirir. Ona
göre ekonominin geleceği sanayidedir.
Adam Smith’in nüfus konusundaki görüşleri de farklıdır. Nüfus artışını belirleyen
öğenin iş gücüne olan talep olduğunu savunur. Arz-talep teorisinin nüfus konusunda da
belirleyici olduğunu söyleyen Smith, insanı emek gücü olarak değerlendirerek, onun
miktarının (yani nüfusun) da tüm diğer mallar gibi piyasanın işleyişine göre belirlendiğini
iddia eder. Bu faydacı bakış açısına göre, ekonomik büyüme demografik yapıyı etkiler. Stuart
Mill’in de paylaştığı bu görüş “ücretler düzeni” fikrine dayanır. Bu liberal iktisatçılara göre
nüfus ve ücretler arasında ters orantı vardır: Nüfus ne kadar çok olursa, iş gücü arzı o kadar
fazla olacak, bu da ücretleri düşürecektir. Nüfusun az olduğu durumlarda ise iş gücü arzı
eksik olacağı için ücretler yükselecektir. Kısacası, bu bakış açısına göre, ücretlerin azalması
veya artması doğumlarla bağlantılıdır.
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Uygulama Soruları
1)
Sizce başarılı bir devlet yönetimi için “ideal nüfus” nasıl ve ne kadar olmalıdır?
Antik Yunan düşünürlerinin fikirleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
2)
Sizce daha iyi bir devlet yönetimi için, ideal bir sayı belirlemek doğru bir
yöntem midir? Evetse bu ideal sayıyı korumak için ne tür politikalar uygulanabilir?
3)
Sizce nüfus artışı zenginliğin nedeni mi, sonucu mudur? Bu tartışmada hangi
düşünce akımlarının iddiaları daha ikna edici? Neden?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
19. yüzyıla gelirken, nüfus konusunda giderek ekonomik bakış açısının hâkim olduğu
gözlenmektedir. Oysa nüfus meselesi eski Yunan’da daha çok devlet yönetimi açısından ele
alınmakta, ideal bir şehir devlet için en uygun nüfusun nasıl ve kaç kişi olması gerektiği
tartışılmaktadır. Orta Çağ boyunca ise dinî değerler ve Hristiyan ilahiyat anlayışı
belirleyicidir. Ulus-devlet modelinin kurulmaya başladığı 18.yüzyıldan itibaren nüfus
merkantilistlerin iddia ettiği devletin zenginliğini arttıran bir araç olarak görülmüştür. Ancak
daha sonra hem fizyokratlar, hem de Adam Smith gibi liberaller nüfusu iktisadi değerler ve
ölçütler üzerinden tanımlarlar. Bu iktisatçı bakış açısı 19. Yüzyıl Avrupa’sında daha da
güçlenecektir.
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Bölüm Soruları
1)
hangisidir?

Pro-natalizm yaklaşımına göre ideal nüfusun özelliği aşağıdakilerden

a)

Yüksek doğurganlık

b)

Dışarıya göç

c)

Evliliklerin ileri yaşlara ertelenmesi

d)

Yaşlılara saygı gösterilmesi

2)
Antik Yunan düşünürlerinin ideal nüfus yaklaşımında aşağıdakilerden hangi
ifade doğru değildir?
a)

Bir şehrin benimsediği siyaset ve nüfus yapısı birbirine uygun olmalıdır.

b)

İdeal nüfusa ulaşmak için devlet çeşitli nüfus politikaları uygulamalıdır.

c)
Nüfus konusunda en ideal sonuç için devlet müdahale etmemeli, doğurganlık
doğallığına bırakılmalıdır.
d)
çıkılabilir.

İdeal nüfusun korunması için gerekirse dinî ve ahlaki değerlerin dışına

3)

Eflatun’a göre bir kent-devlet için ideal nüfus ne kadar olmalıdır?

a)

1 milyon

b)

50 bin

c)

14 milyon

d)

5040

4)
Kentler için kalabalık nüfusun daha faydalı olduğunu, nüfus artışının mesleki
uzmanlaşmayı ve refahı arttırdığını söyleyen düşünür kimdir?
a)

Adam Smith

b)

Mirabeau

c)

İbn-i Haldun

d)

Aristo
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5)
Aşağıdakilerden hangisi nüfusu devlet yönetimi için araçsallaştıran düşünür
veya düşünsel akımlardan değildir?
a)

Merkantilizm

b)

Eflatun

c)

Adam Smith

d)

Aristo

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)d, 4)c, 5)c
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4. NÜFUSBİLİMİN KURAMSAL VE TARİHSEL DAYANAKLARI (19.
VE 20. YÜZYILLAR)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. 19. Yüzyıl Başında Avrupa’da Nüfus Artışı
4.2. Aşırı Nüfus Sorunu
4.3. Malthus: Modern Demografinin Öncü İsmi
4.4. Malthus’tan Sonra: Neo-Malthusçuluk, Anti-Malthusçuluk
4.5. Malthus’a Tepkiler: Fransa’da Malthus Karşıtlığı
4.6. Neden Daha Az Çocuk?
4.7. Malthus’a Tepkiler: Sosyalist Düşünürler

51

Anahtar Kavramlar


Demografi kuramları



Nüfus tartışmaları



Nüfus patlaması



Malthus



Neo-Malthusçuluk



Anti-Malthusçuluk.
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Giriş
19. yy Batı Avrupa’da çok ciddi bir demografik değişimin yaşandığı dönem oldu.
Özellikle Almanya ve İngiltere’de nüfus artışı hızla büyürken bu nüfus artışının yaratacağı
toplumsal ve ekonomik sorunlar tartışılmaya başlandı. Bu tartışmalarda, bugün hâlâ
demografi alanının en ünlü ismi olan İngiliz düşünür Malthus ve onun fikirleri çok özel bir
yer edindi. Malthus’un nüfus artışının yaratacağı sorunlara işaret ederek önerdiği politikalar
önce Avrupa’da, daha sonra gelişmekte olan ülkelerde benimsendi. Malthus’un fikirlerine en
güçlü tepki, diğer tüm ülkelerden çok daha önce doğurganlık hızı düşen Fransa’dan geldi.
Malthus’un doğum kontrolü fikirleri şiddetle reddedildi ve tam aksine doğurganlığı teşvik
eden natalist politikalar benimsendi.
Bu bölümde, Malthus’u ve nüfusla ilgili fikirlerini merkeze alarak modern dönemde
nüfus tartışmalarının gelişimini inceleyeceğiz 16 . Önce 19. yüzyılda Avrupa’da yaşanan
demografik değişimleri ele alacak, daha sonra Malthus’un iddiasını inceleyeceğiz. Daha sonra
da, Malthus’a çok kuvvetli bir itirazın geldiği Fransa örneğine odaklanacağız. 19. yüzyılda
doğumların azaldığı Fransa’da Malthusçu fikirlere karşı dile getirilen argümanları
öğrenmenin bugün Türkiye’deki nüfus tartışmalarını yeniden düşünmek ve başka bir gözle
değerlendirmek için de faydalı olacağına inanıyorum. Sosyologların her zaman söylediği gibi,
içinde yaşadığımız gerçekliğe mesafe alıp, başka bir açıdan bakmak sosyolojik gözümüzü
güçlendirir. Bu bölümde inceleyeceğimiz 19. yüzyıl Avrupasındaki demografik tartışmaların
içinde bulunduğumuz toplumda nüfusla ilgili güncel meseleleri daha iyi anlamaya katkıda
bulunacağına inanıyorum.

Bu bölümde ağırlıklı olarak şu eserden faydalanılmıştır: VIDAL, Annie (1994), La pensée démographique:
doctrines, théories et politiques de population, PUG, Grenoble.
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4.1. 19. Yüzyıl Başında Avrupa’da Nüfus Artışı
19. yüzyıl Batı Avrupa’da demografik bir devrime tanıklık etti. Eric Hobsbawm’ın
“devrimler çağı” 17 olarak tanımladığı 19. yüzyıl, sadece siyasi anlamda değil her yönden
büyük değişimlere sahne oldu: sanayileşme, tarımda dönüşüm, kırdan kente göç, hızlı
şehirleşme, modernleşme, bireyleşme ile tanımlanabilecek köklü ekonomik ve toplumsal
dönüşümler yaşandı.
Demografik açıdan en önemli değişim ise, sağlık ve tıp alanındaki gelişmeler
sayesinde 19. yüzyılda Avrupa’da ölümlerin gerilemesi, özellikle de bebek ölümleri
konusunda yaşanan iyileşme oldu. Tıp alanındaki muazzam gelişmelere tek bir örnek verecek
olursak, 19. yüzyılda Avrupa nüfusunun %25’inin ölümüne neden olan tüberküloz (verem)
hastalığına yol açan bakteriyi bulan Alman doktor ve mikrobiyolog Robert Koch’tan
bahsedebiliriz.
Tıp ve sağlık alanında bu ve benzeri gelişmeler sayesinde ölümler azalırken,
doğurganlık oranında eşzamanlı bir düşme eğilimi olmadı. Sonuçta yüksek doğurganlık
hızının devam etmesi ve ortalama yaşam süresinin uzaması sayesinde 19. yüzyıl Avrupa’da
nüfusun hızla artmasına neden oldu.
TABLO 4.1. 1800-1850 arasında İngiltere ve Fransa’da nüfus artışı

Fransa
İngiltere

1801

1850

Artış oranı

28,2 milyon

36,4milyon

%30

16 milyon

32 milyon

%100

Ancak bu nüfus artışının tüm Avrupa ülkelerinde aynı şekilde gerçekleştiğini
söylemek yanlış olur. Yukarıdaki tabloda gördüğümüz üzere, bazı ülkelerde nüfus çok daha
hızlı artarken, bazılarında nüfus artış hızı düşük oldu. Örneğin Fransa’da 1801-1850 arasında,
28,2 milyondan 36,4 milyona çıkan nüfus %30’luk bir artış gösterdi. Aynı dönemde
İngiltere’de ise nüfus 16 milyondan 32 milyona çıktı. Bu %100’lük bir nüfus artışı demekti.
Bu eğilim 19. yüzyılın ikinci yarısında da devam etti ve 1911’de İngiltere nüfusu 45 milyona
ulaşarak bir zamanlar çok geride olduğu Fransa’dan daha kalabalık bir nüfusa sahip oldu.
Bir önceki derste kullandığımız aşağıdaki grafikte ülkeler arası demografik
farklılaşmayı bir kez daha görebiliriz. 1800’den itibaren İngiltere ve Almanya’nın nüfusu
hızla artarken Fransa’da çok daha düşük bir artış oluyor. Biraz sonra daha detaylı
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inceleyeceğimiz üzere, 19. yüzyılda tüm Avrupa’da nüfus patlaması yaşanırken, Fransa’nın
demografik büyüme hızının yavaşlaması bu ülkede çok ciddi tartışmalara ve akabinde
doğurganlığı arttırmaya yönelik natalist politikalara yol açmıştır.
GRAFİK 4.1. 1700-1900 arası Fransa, Britanya ve Almanya’da nüfus artışı

Avrupa’nın toplam nüfusu 19. Yüzyıl boyunca ikiye katlanarak 200 milyondan 400
milyona çıktı.18 Batı Avrupa ülkelerinin çoğu için nüfus artışının en yüksek olduğu dönem
1870-1880 yıllarıydı. Özellikle Londra gibi büyük kentlerde nüfus çok daha hızlı büyüdü.
1800’de 1 milyon olan Londra nüfusu bir yüzyıl sonra 6,7 milyona çıktı.

4.2. Aşırı Nüfus Sorunu
Tüm bu gelişmeler 19.yüzyılın başından itibaren özellikle İngiltere’de “nüfus fazlası
sorunu”nun tartışılmasına yol açtı. “Aşırı nüfus artışı” terimi bir yerdeki nüfus oranın besleme
kapasitesinin üstünde olduğu durumları ifade etmektedir. 19. yüzyılda bu konuyu daha çok
iktisatçılar nüfus ve kaynaklar veya nüfus ve kalkınma ilişkisi üzerinden tartışmış olsalar da,
bugün daha çok nüfus ve çevre ilişkisi, özellikle de yenilenemez kaynakların aşırı kullanımı
ve çevre koşullarının kötüleşmesiyle bağlantılı olarak tartışılmaktadır.

4.3. Malthus: Modern Demografinin Öncü İsmi
19. yüzyılda Avrupa’da sanayileşme, hızlı kentleşme ve hızlı nüfus artışı yoksulluk ve
sefaleti de beraberinde getirmişti. Bir önceki dönemde zenginlik ve nüfus artışının birbirine
bağlı olduğunu söyleyen Fziyokratların aksine, 1800’lerin başında bazı iktisatçılar nüfus
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fazlasının refah değil, sefalet getirdiğini iddia etmeye başladılar. Bu yazarlar arasında başı
çeken ve demografi alanında bugün hâlâ tartışılan isim Malthus oldu.
Fabrikalardaki kötü çalışma koşulları, yoksulluk ve sefaletle tanımlanabilecek
“insanlık dışı durum” dönemin yazar ve düşünürleri tarafından sık sık eleştiriliyordu. Bu
duruma karşı çözüm yolları önerilirken de sık sık nüfus konusuna değiniliyordu. Villermé’nin
1840’da yazdığı Pamuk, Yün ve İpek İmalatında Çalışan İşçilerin Fiziki ve Ahlaki Durumu
veya Engels’in 1845’te yazdığı İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu adlı eserler sanayi
devriminin yol açtığı yıkıcı ortamın sonuçlarını tartışan önemli eserler arasındadır.
Aydınlanmacı düşünürler bilim ve akla öncelik verilirse bu sorunların çözüleceğine
dair iyimser bir bakış açısı taşıyorlardı. Ancak İngiliz iktisatçı Malthus tam aksini
düşünüyordu: 1798’de yazdığı “Nüfus Üzerine Deneme” adlı eserinde Malthus oldukça
karamsar bir tablo çiziyor ve şöyle diyordu: “Nüfusun hiçbir engelle karşılaşmadan sonsuz
şekilde artacağına inanmak saçmadır.”
Malthus’un nüfus teorisi “azalan verim kanunu”na dayanır. Malthus, nüfusun artış
hızının, insanın beslenmesi için gerekli olan toprağın ürün kapasitesindeki artıştan çok daha
yüksek olduğunu, bunun da kaçınılmaz olarak bir kriz yaratacağını söyleyen kasvetli bir tablo
çizer. Ona göre; herhangi bir kısıtlama olmazsa nüfus geometrik olarak çoğalır (1, 2, 4, 8, 16,
32, 64..). Oysa besin kaynakları aritmetik olarak artmaktadır (1,2,3,4,5,6,7, …) . Bu fark,
kaçınılmaz olarak büyük bir dengesizlik yaratmakta ve besin arzı, insanların hayatını
sürdürebilmeleri için gerekli fizyolojik asgarinin altına düşmektedir.
GRAFİK 4.2. Malthus’un teorisi

Kısaca Malthus ikilemi olarak adlandırabilecek bu durum grafiklerle de resmedilebilir.
Yukarıdaki grafikte mavi çizgi besin, yeşil ise nüfusu temsil etmektedir. Zaman ilerledikçe,
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nüfus artışı gıda kaynaklarındaki artıştan çok daha hızlı olacağı için, mavi ve yeşil çizgilerin
kesiştiği andan itibaren kıtlık sorunu başgösterecek ve giderek kötüleşecektir.
Aşağıdaki grafikte, Malthus teorisini başka bir görselle tekrar görebiliriz. Gri çubuklar
besin kaynaklarındaki gelişmeyi, siyah çubuklar ise nüfustaki gelişmeyi temsil etmektedir.
İkisinin kesişme noktasından itibaren kaynakların nüfusun gerisinde kalarak, kaçınılmaz
krizin geldiği görülmekte.
GRAFİK 4.3. Malthus Dilemması
Kaynak: https://abhsscience.wikispaces.com/Thomas+Malthus

Kaynak: https://abhsscience.wikispaces.com/Thomas+Malthus
Malthus’a göre besin kaynakları ve nüfus artışı arasındaki bu farkın muhakkak
dengelenmesi gerekir. Ama bu nasıl yapılabilir? Malthus için bu sorunun cevabı çok açıktır:
Ona göre nüfus artışını, yani insanların üreme kapasitesini, kontrol altına almak gerekir.
(Aşağıda göreceğimiz üzere bazı yönlerden oldukça liberal düşüncelere sahip olan Malthus
nüfus artışının denetlenmesi konusunda oldukça müdahaleci bir tutum benimseyerek
kendisiyle çelişmiş oluyor.)
Malthus nüfus artışı karşısında besin kaynaklarının yetersiz kalmasından doğacak bir
krizi önlemek için iki yol önerir:
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İlk grupta baskıcı veya negatif engellerden bahseder: Savaşlar, kıtlık ve salgın
hastalıklar gibi doğal afetleri saydığı bu grupta, nüfus artışı negatif şekilde baskılanmaktadır.
Nüfus artışının bu şekilde azalması insan konrolü dışında gerçekleştiği için bu yöntemler
“kontrolsüz” olarak tanımlanmaktadır.
Malthus ikinci grupta önleyici tedbirlerden bahseder. Burada “pozitif” tedbirler
sözkonusudur ve amaç doğurganlık oranını azaltarak, nüfus artışını kontrol altına almaktır.
Bu pozitif tedbirler arasında, Hıristiyan ilahiyatçılara benzer şekilde farklı toplumsal gruplar
için farklı yöntemler önerir. Alt sınıfların cinsel ihtiyaçlarını üremeyle sonlandırmadan
giderebilmeleri için fuhuştan bahsederken, seçkinler için iffet, bekâret gibi ahlaki kısıtlamalar
tavsie eder. Burada dönemin muhafazakâr İngiliz toplumunda evlenmeden çocuk sahibi
olmaya izin vermeyen ahlaki değerleri de teyit etmiş olur. Bu anlamda, doğumları azaltmak
için önerdiği yöntemlerden biri evlenme yaşının ileri atılmasıdır. Böylece evlilikleri
erteleyerek, çocuk sahibi olma yaşı geciktirilmiş, bu sayede de doğurganlık hızı azalmış
olacaktır.
Malthus, dönemin tipik bir liberal düşünürüdür. Ona göre, yaşanan sefaletin
sorumlusu alt sınıfların fazla üremesi, bakabileceklerinden çok çocuk yapmasıdır. Bu
bağlamda, İngiltere’de bir tür sosyal devlet nüvesi olarak tanımlanabilecek, devletin
yoksullara sosyal yardım sunmasını düzenleyen “Yoksul Yasaları”na (Poor Laws) şiddetle
karşı çıkar. Ona göre “bu yardımlar yoksulluğu yok etmek bir yana, yoksulluğun
yaygınlaşmasına neden olur. Hayat mücadelesi, tabiatın bir hikmetidir ve insanların
tembelleşmesini engeller.” Yoksulluk yoksulların suçudur olarak özetlenebilecek bu yaklaşım
bugün hâlâ bazı kesimler tarafından benimsenmektedir. Malthus’un dile getirdiği ve
yoksulluğu içinde bulunulan kapitalist modelin yapısıyla değil de, bireylerin beceriksiz ve
tembel olmalarıyla açıklayan bu bakış açısı yoksulluğu kapitalist ekonominin “serbest” işleyiş
yasaları içinde “doğallaştırır”. Böylece, yoksulların kontrolsüz doğurganlığı ve tembelliği
karşısında liberal kapitalist ekonomi aklanmış olur. Bu çerçevede devlet yardımı gibi
yoksulluğu azaltmaya yönelik her tür müdahale, piyasaların “doğal” işleyişine zarar vereceği
için eleştirilir.
Bugün çok da yabancısı olmadığımız bu söylemler pek çok yönden tartışmaya açık
olsa da, özellikle nüfus ve ekonomi arasında doğrudan bir ilişki kurması açısından dikkat
çekicidir. Bu yaklaşım 1960’lı yıllardan itibaren az gelişmiş ülkelerin ekonomik geri
kalmışlığını açıklamakta da sıkça kullanılmıştır. Afrika, Asya ve Güney Amerika’nın pek çok
ülkesinde ekonomik kalkınma için nüfus kontrolü yapılması gerektiği fikri benimsenmiş,
aşağıda ele alacağımız üzere neo-Malthusçuluk 1960’lardan itibaren pek çok ülkede hâkim
yaklaşım olmuştur.

4.4. Malthus’tan Sonra: Neo-Malthusçuluk, Anti-Malthusçuluk
Yukarıda detaylı bir şekilde ele aldığımız Malthus’un nüfus doktrini özetle, nüfus
fazlasının ciddi bir sorun olduğunu öne sürer ve besin kaynakları ile nüfus artışı arasında bir
denge kurulabilmesi için nüfus planlaması yapılması gerektiğini savunur.
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Malthus’un fikirlerini modernleştirerek benimseyen Neo-Malthusçuluk özellikle 20.
yüzyıl boyunca Üçüncü Dünya ülkelerinde rağbet görmüş ve nüfus artışını kontrol etmeyi
amaçlayan nüfus planlaması politikaları için kuramsal dayanak olmuştur.
Anti-Malthusçuluk ise, Malthus’un fikirlerine karşı çıkan, nüfus artışındaki azalmayı
bir tehlike olarak gören ve doğurganlığı teşvik eden bir öğretidir. Çok erken bir devirde
doğurganlık oranı düşen Fransa’da anti-Malthusçu akım yaygın kabul görür ve bu yaklaşım
devlet politikaları tarafından da desteklenir.
Neo-Malthusçuluk, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsızlığını kazanan eski
sömürgelerde ve ekonomik yönden az gelişmiş ülkelerde hararetle benimsenir. Bu politikalara
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu gibi uluslararası kuruluşlar da destek verir. Ekonomik
kalkınma için nüfus planlamasını ve düşük doğurganlığı şart gören bu yaklaşım Türkiye’de de
1960’ların sonundan itibaren dillendirilir. 1970’lerden itibaren bir devlet politikası olarak
uygulanır. Nüfus planlaması için modern doğum kontrol yöntemleri kullanımı Türkiye’de
1965 sonrasında çeşitli politikalarla teşvik edilir. Ancak 20 numaralı slayttaki haritada
göreceğiniz üzere, modern doğum kontrol yöntemlerinin kullanımı hem fazla yaygın değildir,
hem de bölgeler arasında çok ciddi farklar vardır. Bu konuyu ileride “Doğumlar” başlıklı
bölümde daha detaylı ele alacağız.

4.5. Malthus’a Tepkiler: Fransa’da Malthus Karşıtlığı
Malthus’un fikirleri nüfus patlaması yaşayan ülkelerde popüler olsa da, 1800lerin
başından itibaren doğurganlık oranı düşmeye başlayan Fransa’da Malthus karşıtlığı hâkim
olur. Bu görüş devlet politikalarıyla da desteklenir. Bu alt bölümde, bugün Türkiye dâhil pek
çok ülkede benimsenmeye başlayan Malthus karşıtı görüşlerin ilk örneği olduğu için önemli
olduğuna inandığım 19. yüzyıl Fransa’sındaki tartışmaları ele alacağım.
Fransa’da, nüfus artış hızı 19. yüzyıldan itibaren düşmeye başlar. Bu tüm Avrupa
ülkeleri arasında ilk kez görülen bir durumdur. (Dikkat! Nüfus artış hızı azalması, nüfus
azalıyor demek değildir. Nüfus artmaya devam ediyordur, ama bu artış eskisi kadar yüksek
oranda değildir.) 1851 ve 1911 arasında Almanların ve İngilizlerin nüfusu sırasıyla %57,8 ve
%42,8 büyümüşken, Fransız nüfusu sadece %9 artar. 1846-51 arasında Fransa’da nüfus artışı
yavaşlamaya ve nüfus yaşlanmaya başlamıştır bile. Bunun temel sebebi doğumlardaki
azalmadır.
TABLO 4.2. FRANSA’DA DOĞUM ORANLARI
1816

1830

1911

‰31,2

‰26,3

‰19,6

Fransa’da 1800’lerin ortasından itibaren hem kamuoyunda hem de devlet idaresi
nezdinde nüfusun diğer ülkeler kadar hızlı artmamasının Fransa’yı tehdit eden büyük bir
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sorun olduğunu iddia eden görüşler hâkim olur. Bu konuda dernekler kurulur, çeşitli
toplantılar düzenlenir, kamuoyu oluşturulmaya çalışılır. 1896’da Jacques Bertillon’un
kurduğu Nüfus Azalmasına Karşı Ulusal Birlik (Alliance nationale contre la dépopulation,
1896) tam anlamıyla Malthus karşıtıdır ve doğurganlığı teşvik eden politikaları savunur.
Bertillon Fransa’nın Almanya karşısında güç kaybetmesini nüfus farkına bağlar ve Fransa’da
doğurganlığın düşmesini bir mill felaket olarak değerlendirir. Ancak tüm Fransızlar nüfus
artışı konusunda aynı fikirde değildir. Nüfusun büyüklüğünü önemseyen görüşe karşı, başka
bir kesim nüfusun niceliğinden çok niteliğini yükseltmek gerektiğini ifade eder.
1896’da kurulan İnsanın Canlanması Birliği (Ligue de la régéneration humain)
başkanı Paul ROBIN Malthusçu bir çizgiyi takip eder ve İngiltere’de bulunduğu yıllarda takip
ettiği Malthusçu görüşlerin Fransa’da propagandasını yapar. Ancak eski tip Malthusçuluğun
önerdiği gibi bir nüfus artışı karşıtlığından ziyade, daha az sayıda çocuğu daha iyi
yetiştirebilmek için doğum kontrol yöntemlerinin kullanılması gerektiğini savunur. Robin’e
göre, nüfusun niceliğinden çok niteliğini yükseltmek gerekir. Bu da onu kısmen öjeni
hareketine yakınlaştırır.
Bertillon ve Robin arasındaki mücadele Fransa’da 1920 yılında geçen bir yasayla
Bertillon lehine sonuçlanır. Bu yasaya göre, nüfus artışı karşıtı propanda yapmak suç sayılır,
kürtaj ve doğum kontrol araçlarının satışı yasaklanır. Bu yasa, 1. Dünya Savaşı sonrası
benimsenen natalist (doğumları teşvik eden) politikaların tipik bir örneğidir.
4.6. Neden Daha Az Çocuk?
Fransa’da doğurganlığın diğer Avrupa ülkelerinden daha önce düşmesi neden
Fransızların daha az çocuk yaptığı sorusunu da gündeme getirmişti. 19.yüzyılın ortasında
Fransa’da nüfus artışı yavaşlamaya ve nüfus yaşlanmaya başlamıştı. Bunun temel sebebi
doğumlardaki azalmaydı. 1851 ve 1911 arasında Almanya ve İngiltere’nin nüfusu sırasıyla
%57,8 ve %42,8 büyümüşken, Fransa nüfusu sadece %9 artmıştı. Fransızlar Almanlara karşı
1870’deki gibi askeri mağlubiyetleri nüfus artış hızındaki bu farkla açıklıyorlardı. « Eğer 10
milyon daha Fransız olsaydı, Almanlar bizi 1914’te alt edemezdi ! » veya « Fransa’yı tehdit
eden en büyük tehlike nüfustaki azalmadır ! » gibi başlıklı afişler hazırlanıyordu.19
Fransızların neden az çocuk yapmaya başladıkları sorusuna cevap arayanlardan biri de
Arsène Dumont oldu. Onun yaptığı çalışmalar bugün hâlâ doğurganlıktaki düşüşleri
açıklamak için önemli ipuçları veriyor. Dumont’a göre, yükselme ve sınıf atlama arzusu
insanları daha az çocuk yapmaya sevk ediyordu. Fransa’da 19. yüzyılda modernleşme ve
demoratikleşme ile beraber yeni bir aile modeli ortaya çıkmaktaydı. Tarım toplumunda hâkim
olan geniş aileden sonra, sanayi toplumunda çekirdek aile yaygınlık kazanmaktaydı. Bu süreci
etkileyen çeşitli faktörler arasında üreme ile cinsel yaşamın birbirinden ayrılması kadar nüfus
fazlası endişesiyle doğurganlığın kontrol edilmeye başlaması da vardı. Bebek ölümleri
oranının düşmesi, ortalama ömür süresinin uzaması, ailede çocuklara verilen anlamın
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60

değişmesi de aile ve çocuk sayısı konusunda önemli bir zihinsel değişim yaşanmasına neden
oldu.
Dumont 1890’da yazdığı Nüfus Azalması ve Medeniyet (Dépopulation et Civilisation)
adlı kitapta, doğurganlıktaki düşüşü bireyselleşme ve kişilerin toplumsal konumlarını
iyileştirme arzusu ile açıkladı. Buna da “sosyal kılcallık” adını verdi. Dumont’a göre, aileler
daha az sayıda çocuk yaparak, onlara daha fazla kaynak ve zaman aktarmayı, böylece de
onların sosyo-ekonomik anlamda daha yüksek bir konum edinmesini arzuluyordu. İnsanların
daha yüksek yaşam standardı arayışında çocukları bir engel olarak gördüklerinden bahsetti.
Dumont, bir anti-Malthusçu olarak, demokratik toplumların uzun ömürlü olabilmesi için bu
yıkıcı süreci denetlemesi gerektiğini vurguladı. Modern yaşamın doğurganlık üzerindeki
olumsuz etkilerini dengeleyebilmek için her evli çiftin üç çocuk yapmasını tavsiye etmişti.
Dumont’un bu açıklamaları kadar önemli olan bir nokta da, demografi konusuna
yaklaşımındaki yenilikti. Her ne kadar düşük doğurganlığı, doğum ve ölüm istatistiklerine
dayanarak teşhis ediyor olsa da, bunun nedenlerini açıklamak için etnografik bir yöntem
kullanmış ve bu olgunun sosyolojik ve psikolojik nedenlerini bulmaya çalışmıştı. Araştırma
birimi olarak tek tek bireyleri almak yerine köy topluluklarını inceliyor ve çocuk yapma
davranışlarını araştırırken çevrenin, üretim şeklinin, meslek yapısının ve kişilerin yaşam
tarzının etkilerini ölçüyordu.
Modernleşme, orta sınıflaşma ve çocuk sayısındaki azalma arasındaki ilişkiyi
açıklayan Dumont’a benzer görüşler, ünlü Fransız edebiyatçı Emile Zola’nın 1899’da
yayınladığı Doğurganlık (Fécondité) adlı eserinde de dile getirilmişti. Zola, doğumlardaki
azalmanın özellikle ücretliler ve vasıflı işçiler arasında yaygınlaştığını, vasıfsız işçiler veya
patronlar içinse bunun kesinlikle söz konusu olmadığını anlatıyordu. Zola’ya göre bunun
sebebi basit bir sınıf atlama arzusuydu: “Bir demokraside, bütün küçük burjuvalar daha yukarı
mevkilere yükselmeyi ister ve bunu yapabilir. (...) Bu yükselme, bu kılcallık olgusu, ancak
siyasi eşitlik ve ekonomik eşitsizlik olan bir ülkede mümkün olur.” (Zola, Fécondité, 1899, s.
30.)
Bu alt bölümü bitirirken şunu da belirtmek gerekir: Fransa’da, 19. yüzyıldan itibaren
doğurganlığın düşmesine rağmen nüfus artışı devam eder. Çocuk sayısının düşmesine
rağmen, ülke genelinde radikal bir nüfus azalmasını engelleyen iki faktör vardır. Birincisi
ortalama ömür süresinin uzaması, diğeri de göçlerdir. 1860’dan 1911’e erkeklerin ortalama
yaşam süresi 38’den 48’e; kadınlarınki de 41’den 52’ye çıkmıştı. 1815’te 100 bin, 1850’de
338 bin, 1914’te 1,1 milyon yabancı Fransa’ya göç etmişti. Bu göçmenlerin çoğu diğer
Avrupa ülkelerinden geliyordu.

4.7. Malthus’a Tepkiler: Sosyalist Düşünürler
19. yüzyılda, sadece savaşlar için değil hızla gelişen sanayi üretimi için de iş gücü
ihtiyacı vardı. Yetişkin erkek nüfusun emek ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalmasından
dolayı, hem kadınlar hem de çocuklar fabrikalarda çetin koşullarda üretime katılıyorlardı. 19.
yüzyılda Avrupa’da fabrikalardaki çalışma koşulları, ağır bir yoksulluk ve sefaletle
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tanımlanıyordu. Dönemin yazar ve düşünürleri bu “insanlık dışı durumu” eleştiriyor ve çeşitli
çözüm yolları önerirken sık sık nüfus konusuna değiniyorlardı. Villermé’nin 1840’da yazdığı
Pamuk, Yün ve İpek İmalatında Çalışan İşçilerin Fiziki ve Ahlaki Durumu veya Engels’in
1845’te yazdığı İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu adlı kitaplar sanayi devriminin yol açtığı
yıkıcı sonuçları anlatmaktadır. Bu tablo karşısında çözüm arayan düşünürler nüfus
planlamasını da gündeme getiriyorlardı.
Sanayileşme ile ortaya çıkan sorunlara çözüm arayanlardan biri de Malthus’un
fikirlerine muhalefet eden sosyalist düşünürlerdi. Bu gruptakiler bir yandan yoksulluk
konusundaki liberal yaklaşımından dolayı Malthus’u eleştirirken, işçi ücretlerinin yükselmesi
için, Malthus gibi, doğurganlığın azalması gerektiğini savunuyorlardı. Sosyalistlerin
Malthus’a ters düştüğü nokta yoksulluk konusundaki bakış açılarıydı. Sosyalistlere göre,
yoksulluğun yok edilmesi için, Malthus’un önerdiği gibi nüfus planlaması değil toplum
modelinin değişmesi gerekiyordu. Yoksulluk sorununun çözümü nüfusu değil, ekonomiyi
planlamaktı. Onlara göre, sefalet ve yüksek doğurganlık kapitalizmin sonucuydu ve toplumu
yeniden şekillendirmeden bu sorun çözülemezdi. Örneğin Proudhon, “yeryüzünde fazlalık
olan tek bir insan var, o da bay Malthus! Sefalet ekonomi politiğin eseri, ekonomi politik
sefaletin örgütlenmesi” diyordu.
Alman sosyal bilimci Marx, nüfus konusunu kapitalizmin işleyişi ve üretim
ilişkileriyle bağlantılı ele alıyor ve nüfus fazlasını “yedek iş gücü ordusu” olarak
tanımlıyordu. Ricardo’nun nüfus artışı ile ücretler arasında kurduğu ilişkiden yola çıkan
Marx, ücretlerin yani emeğin fiyatını belirleyen faktörün iş gücü arz ve talebi olduğunu ifade
eder. Buna göre, iş gücü arzı ne kadar fazlaysa, işçinin ücreti o kadar düşer. Dolayısıyla
nüfusun fazla olması, emek arzının yüksek olmasına, dolayısıyla işverenlerin işçileri daha
düşük ücrete çalıştırabilmesine imkân tanır. Marx’a göre, nüfusu arttırmaya yönelik
politikalar yedek iş gücü ordusu yaratmaya yarar, bu da işverenlerin yararınadır.
Sosyalistler arasında esas olarak bu bakış açısından dolayı Neo-Malthusçuluk hâkimdi.
Ahlaki engeller olmaksızın, yeni doğum kontrol yöntemleri ön plana çıkarılarak benimsenen
bu yaklaşım önce İngiltere’de sonra da kıta Avrupa’sında yankı buldu. Amaç bilinçli
üremeyle nüfusun iyileştirilmesiydi. Neo Malthusçuların bu fikirleri öjenizme oldukça
yakındı, mesela ırsi hastalık taşıyanların çocuk yapmasına izin verilmemesi gerektiğini
savunuyorlardı. Nüfusun kalitesinin arttırılması için benimsedikleri esas yöntem de eğitimdi.
Paul Robin gibiler sokakta istenmeyen gebeliklerin önlenmesi için bilgi veren broşürler
dağıtıyordu. Ancak Fransa’da 1920’de çıkacak yasayla bu tür eylemler suç sayılacaktı.
Neo-Malthusçular nüfus planlaması konusundaki fikirlerini iş gücü arzı ve ücretler
arasındaki ilişkiye dikkat çekerek savunuyorlardı. Fabrika çıkışlarında dağıttıkları broşürlerde
şöyle yazıyordu:
“Aynı iş için başvuran iki işçi: düşük ücretler
Bir işçi için rekabet eden iki patron: yüksek ücretler
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Az çocuk yapalım!”20
Kısacası, Malthus’un liberalizmine karşı çıksalar da, daha yüksek ücretler için daha az
çocuk yapılması gerektiğine inanan neo-Malthusçu sosyalistler için işçilerin ekonomik
koşullarının iyileşmesinin önkoşulu doğurganlığın düşürülmesiydi. neo-Matlhusçu
sosyalistler için doğurganlığın düşürülmesi ekonomik kalkınmanın önkoşuluydu.

Annie Vidal, La pensée démographique : doctrines, théories et politiques de population, PUG, Grenoble, 1994,
pp.7-63
20
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde gördüğümüz üzere 19. yüzyıl boyunca Avrupa’da nüfus konusu hararetli
tartışma konularından biriydi. 1798’de Malthus’un yazdığı eser dönemin düşünürlerini ikiye
böldü. Fransa gibi nüfus artış hızı azalan ülkelerde Malthus’un önerileri şiddetle
reddedilirken, İngiltere ve diğer ülkelerde, özellikle sosyalistler işçilerin içinde bulunduğu
sefaletin ortadan kalkması için doğum kontrolünü destekliyorlardı.
20. yüzyılda Malthus’un nüfus artışını eleştiren görüşleri gelişmekte olan ülkelerde
büyük rağbet gördü ve ekonomik kalkınmanın ön koşulu olarak değerlendirildi.
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Bölüm Soruları
1)
Sizce Malthus’un nüfus teorisi ve yoksullarla ilgili düşünceleri bugün geçerli
midir? Malthus’un yaşadığı döneme göre nüfus 7 kat artmış olmasına rağmen, onun
öngördüğü gibi bir kriz yaşanmamasını nasıl açıklayabiliriz?
2)
Teknolojik gelişmelerin besin kaynakları ve “azalan verimlilik kanunu”
üzerindeki etkileri nelerdir?
3)
Malthus bugün yaşasaydı, insan ömrünü uzatmayı amaçlayan tıbbi gelişmeler
hakkında ne düşünürdü?
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5. DEMOGRAFİNİN VERİ KAYNAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Nüfus Sayımları
5.1.1. Neden Nüfus Sayımı Yapılır?
5.1.2. Nüfus Sayımı Nasıl Yapılır?
5.1.3. Nüfus Sayımlarının Güvenilirliği
5.1.4. Nüfus Sayımlarının Tarihi
5.1.5. Dünyada Nüfus Sayımları
5.1.6. Osmanlı’da Nüfus Sayımları
5.1.7. Türkiye’de Nüfus Sayımları
5.2. Demografik Araştırmalar
5.2.1. Demografik Araştırma Tipleri
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Giriş
Nüfusla ilgili çıkarımlarda bulunmak, bu nüfustaki değişimlerin neden ve sonuçlarını
inceleyebilmek için nüfusla ilgili veri toplamak gerekir. Bu derste demografinin çeşitli veri
toplama yöntemlerini inceleyeceğiz. Bu yöntemler genellikle istatistiksel bilgi toplamaya
yönelik çalışmalardır.
Nüfusla ilgili veri toplama yöntemleri temel olarak ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi
betimleyici yöntemlerdir. Nüfus sayımları ve demografik araştırmalar nüfusla ilgili
betimleyici veri kaynaklarıdır. İkinci grupta ise nüfustaki değişimleri gösteren istatistikler
vardır. Nüfus kayıtları ve doğum-ölüm istatistikleri nüfustaki hareketleri, yani değişimi
göstermesi açısından bu grupta yer alırlar.
Nüfus sayımı demografik veri toplama yöntemleri arasında en önemlisidir, ancak tüm
ülkeyi kapsadığı için çok masraflı ve meşakkatli bir yöntemdir. Demografik anketler ise daha
spesifik sorulara cevap arayan sayımlara kıyasla daha dar kapsamlı araştırmalar olduğu için
en yaygın kulllanılan yöntemdir.
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5.1. Nüfus Sayımları
Nüfus sayımı, bir yerdeki nüfusun belli bir zaman diliminde sayılması ve bu nüfusun
bazı özelliklerinin kaydedilmesi işidir. Nüfus sayımları nüfusun fotoğrafını çekmek gibidir.
Belli bir zaman diliminde nüfusun bütününe dair betimleyici bir resim sunar. Nüfustaki
değişimlere dair düzenli kayıt tutulması yoluyla elde edilen sürekli kayıt yöntemlerinden
farklıdır. Belli bir tarihte nüfusun niceliğini ve niteliğini, yani büyüklüğünü ve özelliklerini
tanımayı sağlar. Bu anlamda nüfus sayımı geçmiş verilere dayanarak gelecekte nüfusun nasıl
olacağını tahmin etmeye çalışan nüfus projeksiyonlarından farklıdır.
Nüfus sayımları demografinin temel veri kaynağıdır. Bir ülkedeki nüfusun tümü
sayıldığı için oldukça masraflı ama kapsamlı bir bilgi edinme yöntemidir. Çavlin Bozbeyoğlu
ve Rittersberger Tılıç (2011, 90) nüfus sayımlarını şu şekilde açıklar: “Sayım verileri belirli
zaman aralıklarıyla çekilmiş veri fotoğraflarına benzetilebilir. Sayım, bütünü yansıtması,
mahalle gibi küçük yerleşim yerleri bazında veri olanağı sağlaması veyıllar içerisinde
karşılaştırılabilir veri derlemesi açılarından oldukça güçlü bir yöntemdir. Özellikle kayıt
sistemine ilişkin kapsam ve güncelleme sorunu olan ülkelerde sayım pek çok göstergenin
tahmini için tek veri kaynağıdır.”

5.1.1. Neden Nüfus Sayımı Yapılır?
Tüm nüfusu saymak gibi masraflı bir işe kalkışmanın birincil nedeni nüfusun idaresini
ve devlet yönetimini kolaylaştırmaktır. Nüfus bilgisi, modern devletlerde kamu yönetimi
faaliyetleri ve kamu hizmetlerinin planlanması açısından önemlidir. Ünlü sosyolog Michel
Foucault (okunuşu Fuko) da bilgi ve iktidar ilişkisine değinmiştir. Buna göre, hükümdarların
hükmettiği topraklar üzerindeki nüfusun bilgisine sahip olması, hükmettiği kaynakları
çoğaltması açısından önemli bir yöntemdi. Tüm ülkeyi kapsayan nüfus sayımlarını ancak
merkezi devletin gerçekleştirebileceğini de vurgulamak gerekir.
“Bilgi iktidardır” düsturu üzerinden, ilk nüfus sayımları yöneticiler tarafından
denetimleri altındaki nüfusu daha iyi tanıyarak daha etkin bir yönetim kurmak için
yapılıyordu. Eski tarihlerde yapılan sayımların temel amacı askere alınabilecek erkek sayısını
belirlemek ve vergilendirme işini kolaylaştırmaktı. Bu yüzden bu sayımlarda sadece erkekler,
haneler veya mallar sayılıyordu. 19. Yüzyılda Osmanlı’da yapılan ilk nüfus sayımlarında da
sadece erkekler sayılmıştır.

5.1.2. Nüfus Sayımı Nasıl Yapılır?
İki tür nüfus sayım yöntemi vardır. De facto sayım yöntemi tek gün içinde ülke
sınırlarında bulunan herkesin bulundukları yerleşim yerlerinde sayılmasıyla gerçekleşir. De
jure sayımda ise nüfusun daimi ikametgâhı esas alınarak sayım yapılır. Bir “de jure” yöntem
olan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne Türkiye’de 2007 yılında geçilmiştir. De facto
yöntem nüfus sayımının kapsam sorununu en az indirmesi açısından tercih edilmektedir.
2007’ye kadar Türkiye’de de olduğu üzere, sayım günü sokağa çıkma yasağı ilan edilerek
kişilerin sayım gününü tek bir adreste geçirmesi sağlanırdı. De fcto sayımlarla ilgili önemli
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bir bilgi de vatandaşları değil, o yerleşim yerinde bulunan “herkes”i saymasıdır. Yani ulus
tasavvuru vatandaşlık bağı üzerinden değil, bir coğrafi mekân olarak “yurt” üzerinden yapılır.
Nüfus sayımlarında hane halkları ve kurumsal nüfus sayılır. Yani orduda, yatılı
okulda, yaşlılar yurdunda, hapishanelerde veya hastanelerde olan nüfus da bulundukları yerde
sayılır.
Sayım sırasında sayım memurları haneleri tek tek ziyaret edip, yüzyüze görüşme
yöntemiyle kişilere elindeki soru formundaki soruları sorarak gerekli bilgileri toplar.
Bireylerden yalnızca memurların sorularına doğru cevap vermeleri beklenir. Diğer bir deyişle
sayımda toplanan bilgilerin güvenilirliği sayım memurları ve sayım bilgilerini işleyen
kurumlara bağlıdır.

5.1.3. Nüfus Sayımlarının Güvenilirliği
De facto nüfus sayımlarının temel sorunlarından biri toplanan verilerin güncelliğidir.
Sayımlar belirli zaman aralıklarıyla yapıldığı için iki sayım arasında veriler güncelliğini
kaybedebilmektedir. Bu özellikle Türkiye gibi nüfus hareketliliğinin ve iç göç hareketlerinin
fazla olduğu ülkeler için geçerlidir. Bu sayım yönteminin bir diğer sorunu da sayımın daimi
ikematgaha göre değil de sayım sırasında bulunulan yere göre göre yapılmasıdır.
Türkiye’de yerleşim yerleri, sayım sonucunda tespit edilen nüfusa orantılı olarak İller
Bankası’ndan gelir aldıkları için, yerel yönetimler hemşehrilerinin “memleketlerinde”
sayılması için gayret göstermektedir. Bunun için sayım günleri otobüs seferleri organize eder,
afişler ve broşürlerle hemşehrilerini “memlekette” sayılmaya çağırırlar. Böylece İstanbul’da
yaşayan örneğin Trabzon Vakfıkebir’liler sayım günü Vakfıkebir’e gidip orada sayılıp
dönerler. Bu durumda nüfusu gerçekte olandan daha yüksek gözüktüğü için taşra hak
ettiğinden daha fazla kamu kaynağı kullanırken, metropoller milyarlarca liralık kamu
kaynağından mahrum kalırlar. Burada elbette kentleşme, yerel aidiyet, köken yere bağlılık
gibi konular üzerine çokça düşünmek gerekir. 2007’de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine
geçildikten sonra bu oyun devam ettirilemez oldu. Taşra nüfusu, özellikle de bazı ilçelerin
nüfusu çökerken, İstanbul gibi metropollerin nüfusu beklenmedik biçimde arttı.
Hatasız sayım olmadığını unutmamak gerekir. %1-2 hata payı mükemmel sayım kabul
edilmektedir. Sıkla rastlanan hatalardan bazıları kaydedilmeyenler (eksik sayılanlar), çift
kayıtlar (iki kez sayılanlar) ve yaşları tespit edilemeyenlerdir.
 Eksik sayılmalar, bazı bireylerin nüfus sayımlarında yer almamasıyla ilgilidir.
Özellikle çocukların ve kadınların eksik sayılması yaygın görülen hatalardan biridir.
UNICEF’e göre 2002’de Türkiye’de 5 yaş altı çocukların %26’sı kaydedilmiyordu. İsmet Koç
ve M. Ali Eryurt’un (2010) yaptığı bir araştırmaya göre 1993 ile 2008 arasında Türkiye’de
nüfusa kayıtlı olmayan çocukların oranı %26’dan %6’ya geriledi. Bu ciddi gelişmeye rağmen
2008’de hâlâ beş yaş altı 360 bin çocuğun nüfusa kayıtlı olmadığı gözlenmiştir. Nüfusa kayıtlı
olmama durumunun dinî nikâhlı ailelerde ve anadili Kürtçe olan annelerin çocuklarında daha
sık görüldüğü, annenin eğitimi ve hanenin refah düzeyiyle doğrudan alakalı olduğu tespit
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edilmiştir. Eksik sayılma oranı Fransa gibi titiz sayım yöntemleri kullanılan ülkelerde bile
nüfusun %1,5-2’sine denk gelir. ABD’de son nüfus sayımında 5 milyon kişinin sayılmadığı
tahmin edilmektedir.
 Çift sayılmalar bazı bireylerin nüfus sayımlarında iki kez kaydedilmeleriyle
ilgilidir. Bu da de facto sayım yöntemine has bir hatadır. Sayım sırasında bireyler, hanede
bulunmayan kişilerin o hanede yaşadığını söyleyerek kaydedilmesine neden olurlar. Bu
özellikle Türkiye gibi ülkelerde sık rastlanan bir sorundur.
 Yaşları tespit edilemeyenler: Özellikle kırsal bölgelerde, doğum kayıtlarının geç
tutulması ve doğanın ritmiyle bağlantılı zaman kavrayışından dolayı yaşların yanlış
açıklanması sık rastlanılan bir hatadır. «Kiraz mevsimi doğmuşum”, “ilk kar düştüğünde
doğmuşum” gibi ifadeleri büyüklerden sıkça duymak mümkündür.
Bu hatalar nüfusun gerçek büyüklüğünden daha fazla veya daha az çıkmasına neden
olur. Ayrıca siyasi veya ekonomik amaçlarla, sayım sonuçlarının manipüle edilmesi de hatalı
sonuçlara neden olabilir.

5.1.4. Nüfus Sayımlarının Tarihi
Dünyada ilk sayımlar antik dönemde ilk devletler tarafından yapıldı. İlk sayımların
Çin’de (MÖ 3050), Sümer’de, Mısır’da (MÖ 2750), Hint Krallığı’nda, antik Yunan ve
Roma’da yapıldığı biliniyor. Bu dönemdeki sayımların bilimsel bir yönü yoktu, devletin daha
iyi yönetilmesi için haneler ve erkekler sayılıyordu. Erkeklerin sayılması savaş sırasında
seferber edilecek ve askere alınacakların sayısını belirlemek içindi. Haneler de vergilendirme
amacıyla sayılıyordu.
Modern nüfus sayımları 19. yüzyılda başladı. Mesela Fransa ve İngiltere’de ilk nüfus
sayımları 1801’de yapıldı.
Daha önce yapılan kısmi sayımlardan farklı olarak bu ülkelerde ilk kez tüm nüfus
sayıldı. Tabii bu sayımların da birincil amacı savaşa katılabilecek erkek nüfusun ve
gerektiğinde vergilendirilecek hanelerin sayısını belirlemekti. Sayım yapma arzusunun
ardında, bir önceki bölümde bahsettiğimiz Malthus’un 1798’de yayınlanan ve çokça tartışılan
“aşırı nüfus tehlikesi”yle ilgili düşüncelerinin de etkisi vardı. İngiltere’de sayım yapılması
gündeme geldiğinde öne sürülen argümanlar arasında şunlar sayılıyordu: akılcı bir yasama ve
diplomasi için ülke nüfusuna dair bütüncül bilgi sahibi olmak, iş gücünün büyüklüğünü
bilmek, askere alınabilecek erkeklerin sayısını bilmek, tarım üretimini planlamak için
beslenmesi gereken nüfusun sayısını bilmek.
Kısacası başta söylediğimiz gibi nüfus sayımları merkezî devletin hükmettiği
topraklarda üzerinde yaşayan nüfus hakkında yönetsel bilgi toplaması için çok önemli bir
yöntemdi. 16. yüzyıl düşünürü Francis Bacon’ın söylediği gibi “bilgi güçtür” ve devletler
daha güçlü bir yönetim için nüfus bilgisine ihtiyaç duyarlar.
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5.1.5. Dünyada Nüfus Sayımları
Bugün dünyada bütün ülkelerde en az bir kez nüfus sayımı yapılmıştır. Bunun tek
istisnası Çad’dır. Avrupa’da 19. yüzyılda başlayan modern nüfus sayımları, dünyanın az
gelişmiş ülkelerinde 20. yüzyılın ikinci yarısında uygulanmaya başladı. Özellikle 2. Dünya
Savaşı sonrasında bağımsızlığını kazanan Asya ve Afrika’daki azgelişmiş ülkeler, Birleşmiş
Milletler Nüfus Fonu’nun yardımıyla bu sayımları gerçekleştirdiler. Ancak siyasi açıdan
çalkantılı ve otoriter ülkelerde nüfus sayımlarının askıya alınması yaygın bir durumdur.
Örneğin Irak’ta en son sayım 1987’de yapılmıştı. 2003 Amerikan işgali sonrasında
yapılması planlanan sayımlar mezhep çatışmaları ve siyasi sürtüşmelerden dolayı
ertelenmektedir. Özellikle etnik olarak heterojen bir yapıya sahip olan ve zengin petrol
rezervleri üzerinde kurulmuş Kerkük’te nüfus sayımı çok çatışmalı bir konudur. Kürt,
Türkmen ve Arap nüfusun oranlarının resmî olarak belirlenemediği bu şehirde sayımla ilgili
tartışmalar nüfus ve siyaset arasındaki gerilimli ilişkiyi göstermesi açısından önemlidir.
Irak’a benzer bir başka örnek Lübnan’dır. Çok dinli ve mezhepli bir toplum yapısına
sahip olan Lübnan’da Fransız mandası döneminde 1932’de yapılan nüfus sayımından beri
genel sayım yapılmamıştır. O sene yapılan sayımın sonucunda cumhurbaşkanlığı,
başbakanlık, meclis başkanlığı gibi siyasi mevkiler, çeşitli dinî ve mezhep gruplarına
dağıtılmıştır. 1932 sayımına dayanan mezhep siyasetine göre, Lübnan’da Cumhurbaşkanının
Maruni Hıristiyan, Parlamento sözcüsünün Şii Müslüman, Başbakanın da Sünni Müslüman
olması kararlaştırılmıştır. O günden bu yana özellikle Şii Müslümanların sayısı ciddi oranda
artmış olmasına rağmen yeni sayım yapılmamaktadır. 1970’li yıllarda çok kanlı bir iç savaş
yaşamış olan ülkede nüfusun etnik ve dinî dağılımı bugün en hassas konulardan biridir.

5.1.6. Osmanlı’da Nüfus Sayımları
Her devlette olduğu gibi, hükümranlığı altındaki insan, mal ve hane sayısını bilmek ve
böylece daha etkin bir siyaset gütmek için Osmanlı döneminde de nüfus kayıtları tutuluyordu.
Osmanlı’da modern tarzda nüfus sayımlarından önce toprakla ilgili kayıtların
tutulduğu «tahrir defterleri» ve esnaf için tutulan «yoklama defterleri» vardı. Ancak bunlar
kısmi ve parçalı bilgi derlemeleriydi.
Osmanlı’da ilk genel nüfus sayımı II. Mahmut devrinde 1830-1831 yıllarında yapıldı.
Anadolu ve Rumeli’yi kapsayan bu sayım, yönetimin modernleşme ve merkezileşme
çabalarının önemli bir ayağı ve göstergesiydi.
19. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda nüfus bilgisi toplama fikri vergi ve
askerlik sayılarını belirleme arzusunun ötesine geçerek sunulacak hizmetlerin planlanması,
azınlık politikaları ve vatandaşlık hukuku gibi konuları içermeye başladı (Dündar, 1999 ve
2015).
Bu genel sayımdan önce, 1829’da İstanbul’da nüfus sayımı yapıldı. Osmanlı-Rus
Savaşı’nda başgösteren ekmek sıkıntısına karşı erzak dağıtımını düzenlemek için yapılan bu
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sayımda İstanbul (bugünkü sur içi, yani Fatih ilçesi) ve Bilad-ı Selase (Eyüp, Galata ve
Üsküdar)’nin toplam nüfusu 359.089 olarak tespit edildi.
İstanbul sayımı öncesinde, İstanbul’a izinsiz göçleri engellemek, aşırı şişkin nüfusu
denetim altına almak ve «uygunsuz» kişileri saptayarak kentten çıkartmak için çeşitli nüfus
yoklamaları yapılıyordu. Ama bunlar kısmi sonuçlar veriyordu. Bundan önce 1828’de
askerliğe elverişli olanların tespit edilmesi için askeri amaçlı bir sayım yapılmış ancak bu
girişim savaş dolayısıyla bitirilememişti.
19. yüzyıl İstanbul’unda en önemli sorunlardan biri Anadolu ve Rumeli’den gelen
göçtü. İstanbul’a sonradan gelip yerleşenlerin engellenmesi için esnafın birbirine kefil
edilmesi, mahalledeki imamların yeni gelenlere dikkat etmesi gibi yöntemler kullanılıyordu.
İstanbul’da 1829’da yapılan ilk modern nüfus sayımının üç temel amacı vardı:
Bunların birincisi başkente göçleri önlemek, ikincisi iaşe sorunlarını gidermek ve sonuncusu
güvenliğin sağlanmasıydı. Osmanlı’da sayımlarda erkek müslüman nüfus sayılmış ve gerçek
kişilerin fert fert görülerek kaydedilmesi metodu kullanılmıştı.
Türkiye’de oldukça az gelişmiş olan tarihsel demografi alanından üç değerli çalışma
için Sedat Bingöl’ün 1829 İstanbul Nüfus Sayımı ile ilgili kitabı, Cem Behar’ın Kasap İlyas:
Bir mahallenin doğuşu ve ölümü ve Fuat Dündar’ın Modern Türkiye’nin Şifresi adlı kitapları
çok değerli kaynaklardır (Bingöl, 2004; Behar, 2014; Dündar, 2008).

5.1.7. Türkiye’de Nüfus Sayımları
Türkiye’de Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı 1927’de, ikincisi 1935’de
yapılmıştır. 1935’den itibaren her beş yılda bir düzenli olarak devam edilmiş ve toplam 14
nüfus sayımı yapılmıştır. 1990’dan sonra her on yılda bir yapılması kararına rağmen, seçmen
kütüklerini güncellemek için 1997’de bir nüfus tespiti yapılmıştır. Bu 14 sayım, yukarıda
anlatılan de facto nüfus sayımı yöntemiyle yapılmıştır. 2007’de de jure sayım yöntemi olan
“Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne geçilmiştir.
1927’de yapılan ilk nüfus sayımında Türkiye nüfusunun 13.648.270 kişi olduğu tespit
edilmiştir. Aşağıdaki tablo 2000 yılına kadar olan sayımların sonuçlarını göstermektedir. 1927
sayımında özellikle dikkat çeken iki nokta vardır: Birincisi Osmanlı İmparatorluğu’nun son
yüzyılında ardı arkasına devam eden savaşlardaki insan (erkek) kayıplarından dolayı erkek
nüfusun kadın nüfusun gerisinde kalmasıdır. İkincisi ise Türkiye’nin geçirdiği en büyük
toplumsal değişimlerden olan kentleşme sürecinin hangi noktadan başladığını gösteren kırkent oranıdır. Bu ilk sayımda kırsal nüfus %75, kentsel nüfus ise %25 idi. Yani her
dörtvatandaştan üçü kırsal alanlarda ikamet ediyordu. Bugün bu oranının tam tersi olduğunu
söylersek köyden kente göçün ve kentleşmenin boyutları hakkında bir fikir edinmiş oluruz.
(Bu konuyu daha detaylı olarak kentleşme bölümünde ele alacağız).
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TABLO 5.1. Türkiye’de Nüfus Sayımları

KAYNAK: 2000 yılı sonuçlarındaki yıllık nüfus artış hızı rakamı 1990-2000
dönemine ilişkindir. 30.11.1997 tarihine ilişkin veriler, seçimler için “Nüfus Tesbiti”
verileridir. DİE (11 Ekim 2000 - 26 Ağustos 2002)

5.2. Demografik Araştırmalar
Demografik araştırmalar, ya da başka bir ifadesiyle nüfus araştırmaları, örnekleme
yönteminin kullanıldığı, nüfus sayımlarına göre daha dar kapsamlı ama daha detaylı soruların
sorulabildiği, daha az masraflı ve bu sayede de daha sık yapılabilen araştırmalardır.
Demografik araştırmaların özelliği nüfus sayımlarına kıyasla daha geniş bir kapsam,
daha net tanımlanmış bir amaç, daha özel konular, daha spesifik sorular ve daha uzun anketler
kullanılarak yapılmasıdır.
Demografik araştırmalar genel nüfus sayımları ve doğum-ölüm istatistiklerine
tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılır. Daha detaylı sorular soma imkânı olduğu için
nüfusun fotoğrafını daha yakından çekme, yani bazı özel konulara odaklanma imkânı vardır.
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Bu araştırmalar, genellikle ülkelerin nüfus ve istatistik müdürlükleri tarafından
yürütülür. Türkiye’de bu işi TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu, eski adıyla DİE) ve Hacettepe
Nüfus Etütleri Enstitüsü üstlenmiştir.

5.2.1. Demografik Araştırma Tipleri
1. Uzun süreye yayılmış anket: Bu yöntemde, bir demografik grubun veya yaş
kuşağının zaman içinde takip edilmesi söz konusudur. Uzun süreli araştırma ekipleri
kurulması gerektiği için masraflı ama derinlemesine bilgi edinmek için faydalı bir
yöntemdir.
2. Demografik biyografi araştırmaları: Bir öncekine göre daha düşük maliyetli bir
yöntemdir. Kişilerin doğum, evlilik, ölüm gibi demografik olayları yaşamalarına dair geriye
dönük sorularla bilgi toplanmasını amaçlar. Bu açıdan retrospektif bir yöntemdir. Gelişmekte
olan ülkelerde daha yaygın olarak kullanılır.

5.2.2 Türkiye’de Demografik Araştırmalar
Türkiye’de yapılan demografik araştırmaların en önemlileri Hacettepe Üniversitesi
Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu demografik araştırmalar nüfus
sayımınlarının ara dönemlerinde gerçekleştirilmekte, böylece hem tamamlayıcı demografik
veri sağlamakta hem de nüfus ve sağlık göstergelerine ilişkin bilgi üretmektedir. Bu veriler,
devlet kurumlarının hizmet alanları ile ilgili bilgileri güncellemesi ve politika önceliklerini
belirlemesi açısından önemlidir.
İlki 1968’de yapılan ve her beş yılda bir gerçekleştirilen bu demografik araştırmalar,
kırk yıllık bir dönemi kapsadığı için tarihsel olarak karşılaştırmalı inceleme imkânı da
sunmaktadır.


1968 Türkiye’de Aile Yapısı ve Nüfus Sorunları Araştırması



1973 Türkiye Nüfus Yapısı ve Nüfus Sorunları Araştırması



1978 Türkiye Doğurganlık Araştırması



1983 Türkiye Doğurganlık ve Aile Sağlığı Araştırması



1988 Türkiye Doğurganlık ve Sağlık Araştırması



1993 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması



1998 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması



2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması



2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması
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2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

5.3. Nüfus Kayıtları
Nüfus kayıtları doğum ve ölümlerin kaydının tutulmasına dayanan veri toplama
yöntemidir. Doğumlar, ölümler ve evliliklerin bildirilmesi zorunlu olduğu için genel nüfus
sayımından farklı olarak her zaman devam eden bir bilgi toplama yöntemidir.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı’da ilk nüfus kayıtlarının19041905 yıllarında Genel Nüfus Yazımı ile başladığını belirtmektedir. Ancak Osmanlı Devleti ve
Türkiye Cumhuriyeti boyunca yaşanan savaşlar ve doğal afetler gibi nedenlerle her idari
birimde aynı tarihi içeren kayıtlar bulunmamaktadır. Batı Avrupa’da nüfus kayıtları çok daha
eski tarihlere gider. İlk örnekler Kilise geleneğinde, vaftiz ve ölümlerin kaydedilmesiyle
gerçekleşmiştir. Fransa’da nüfus kayıtları 1539’da kral 1. François’nın kiliselere nüfus
kayıtlarını tutma emri vermesiyle başlar. Fransız Devrimi sonrası laikleşmeyle beraber bu
görev 1793’te belediyelere verilir.
Doğum ve ölümlerin kaydedilmesi modern devletlerde yasal bir zorunluluktur.
Vatandaşlar nüfus cüzdanı edinebilmek için kaydolmak zorundadır. Ancak bu yöntemde de
bazı olası hatalar olabilmektedir. Bu hatalar arasında, yeni doğanların veya ölenlerin
kaydedilmemesi veya geç kaydedilmesi, anne-baba isimlerinin yanlış yazılması, kayıtların
eksik tutulması sayılabilir.
Bu tür hatalar tarih boyunca devam etmektedir. Örneğin İstatistik Umum
Müdürlüğünün «Nüfus Hareketleri 1935-1945» adlı kitabının önsözünde Türkiye’de en sık
rastlanan sorunlardan biri olan doğanların geç kaydedilmesinden kaynaklı hatalara değinilir:
«Fakat belli bir süre içinde nüfus bürolarına haber verilmesi zorunlu kılınan
doğumların çoğunluğu yasal süre geçtikten beş-altı yıl sonra, çocuklar okula başlama çağına
gelinceye kadar nüfusa kaydettirilmemekte, köylerimizde ise bu süre içinde meydana gelen
doğumlardan ölümle sonuçlananları resmî makamlara hiç haber verilmemektedir. Bunun
sonucu olarak yıl içinde meydana gelen doğum olaylarını doğru olarak nüfus kayıtlarından
çıkarmak imkânı bulunmamakta olduğu gibi, o yılın doğum kütüklerindeki bilgiler, beş altı
sene önceki doğumları da içermekte olması nedeniyle istatistiki açıdan bir anlam ifade
etmemektedir.» (İstatistik Umum Müdürlüğü’nün adı geçen yayınından aktaran Sedat Murat,
2006, s. 261)
Aziz Nesin’in nüfus kâğıdının önemi üzerine 1977 yılında yazdığı Yaşar Ne Yaşar, Ne
Yaşamaz romanında bir türlü nüfus cüzdanı çıkaramayan Yaşar’ın okul, askerlik, mahkeme
gibi çeşitli devlet kurumlarıyla yaşadığı traji-komik maceraları anlatılır.
Türkiye’de doğum ve ölüm istatistikleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından tutulmaktadır. Kurumun internet sayfasında oldukça bilgilendirici yayınlar
bulunmaktadır. (www.nvi.gov.tr)
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Osmanlı İmparatorluğu zamanında ilk nüfus cüzdanı 1863-1864 sayımından sonra
verilmiştir. Osmanlı Tezkiresi denilen bu hüviyet cüzdanlarının yerini cumhuriyete
geçildikten sonra 1928’de verilen “nüfus cüzdanları” almıştır. Cumhuriyet döneminin bu ilk
cüzdanı Osmanlıca yazılıydı. Latin alfabesine geçişle beraber 1929’da yeni cüzdanlar verildi.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, demografinin veri kaynaklarını ele aldık. Nüfus sayımları, demografik
araştırmalar ve nüfus kayıtları yöntemlerinin ne olduğu, tarih içinde nasıl geliştiği,
uygulamada karşılaşılan sorunlar gibi konulardan bahsettik.
.
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6. DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Dünya Nüfusunun Gelişimi
6.2. Demografik Dönüşüm Kuramı
6.2.1. Demografik Dönüşüm Kuramına Yönelik Eleştiriler
6.2.2. İki Demografik Dönüşüm Tipi
6.2.3. Dönüşüm Katsayısı
6.3. Dünya Nüfusunun Artış Hızı
6.4. Yaş Piramitleri
6.5. Tartışma: İdeal Nüfus Ve Küresel Nüfus Politikaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Sizce ideal nüfus nasıl tanımlanabilir? Bu tanıma göre, genç nüfus mu, yaşlı
nüfus mu daha iyidir?
2)
Sizce Afrika nüfusu çok mu, az mı? Afrika nüfusunun ekonomik kalkınma
açısından artı ve eksileri neler olabilir?
3)
Avrupa ve Kuzey Amerika’da düşen doğurganlık demografik ve toplumsal
açıdan ne tür değişikliklere yol açabilir?
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Anahtar Kavramlar


Demografik dönüşüm kuramı



Yaş piramidi



Dönüşüm katsayısı



Nüfus artışı
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Giriş
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6.1. Dünya Nüfusunun Gelişimi
Bilim insanları dünya üzerinde insan varlığının yaklaşık 200 milyon yıldır sürdüğünü
ifade ediyorlar. Ancak bu sürenin çok uzun bir kısmında insanlar bu gezegende neredeyse yok
denecek kadar az bir nüfusla var oldular. Modern döneme gelene dek, yani son 300 yıla kadar,
doğum ve ölüm oranlarının çok yüksek olduğu ve nüfus artış hızının çok düşük olduğu bir
demografik model geçerliydi. Tarım devrimi sırasında, yani bugünden yaklaşık 10 bin yıl
önce dünya üzerindeki toplam nüfusun 4 milyon olduğu tahmin ediliyor. Tarım devrimiyle
başlayan nüfus artışı, M.Ö. 500’lü yıllarda ancak 100 milyona, miladi takvimin başlangıcında
ise 200 milyona ulaşmıştı. Dünya nüfusu 1 milyarı ancak 1800’lerin başında, 2 milyarı ise
1927’de görmüştü. Daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz üzere, 19. yüzyıldan itibaren çok
hızlı bir nüfus artışı yaşanmış ve 2011’de dünyada yaşayan insan sayısı 7 milyara ulaşmıştı.
Nüfus bu şekilde artarken, doğum ve ölüm verilerinde de ciddi değişiklikler
yaşanıyordu. Dersin power point sunumundaki ilk slaytlar, dünyada farklı ülke ve kıtalarda
doğurganlık hızı ve nüfusun gelişimini göstermektedir.

6.2. Demografik Dönüşüm Kuramı
Demograflar, nüfusun nasıl değiştiğini anlatırken, demografik dönüşüm kuramı adı
verilen bir model geliştirmişlerdir. Buna göre, modernleşme sürecinde nüfus artışı önce
yüksek, sonra yavaş ve en sonunda da düşük hâle gelir. Bu gelişimin her toplum için
kaçınılmaz olduğu iddia edilir. Demografik dönüşüm kuramı, aşağıda göreceğimiz üzere
sonradan epeyi eleştirilmiş olsa da, nüfus alanında evrensellik iddiası olan nadir kuramlardan
biridir.
Aşağıdaki grafikte göreceğiniz üzere, demografik dönüşüm kuramı yüksek
doğurganlık ve yüksek ölüm oranlarıyla tanımlanan bir demografik rejimden, doğum ve ölüm
oranlarının düşük olduğu bir rejime geçişi ifade etmektedir.
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Dönüşümün 4 aşaması vardır. İlk olarak, dönüşüm başlamadan önce doğum ve ölüm
oranlarının yüksek olduğu bir demografik tablo sözkonusudur. Bu dönem “dönüşüm öncesi
aşama” olarak adlandırılmaktadır.
Bundan sonraki aşama, dönüşümün başladığı “1. Aşama”dır. Tıp, sağlık ve hijyen
alanındaki gelişmeler sayesinde, yukarıdaki grafikte kırmızıyla işaretli olan ölüm oranları
düşmeye başlar. Ancak, yukarıda yeşille gösterilen doğum oranları aynı hızla devam ettiği için
nüfus artışı (mavi) hızlanır. Nüfusu içinde su yerine insanların olduğu bir havuz gibi
düşünürsek, bu aşamada ölümlerin azalmasıyla havuzdan boşalan su miktarı azalmış, ama
doğumların yani havuza giren suyun aynı kalması sayesinde havuzdaki toplam su miktarı
çoğalmıştır. (Mısır gibi doğurganlığın hâlâ yüksek (2014,te 2,87) ama ölümlerin azaldığı
ülkelerde olduğu gibi).
Dönüşümün 2. aşamasında doğum oranları da düşmeye başlar. Doğurganlığın
düşmeye başlamasıyla doğal nüfus artış hızı yavaşlama eğilimine girer. (Ölümlerin azaldığı,
doğurganlığın da düşmekte olduğu Meksika (2,29) ve Türkiye (2,17) gibi gelişmekte olan
ülkelerde olduğu gibi.)
Son aşamada da, artık hem ölüm hem de doğum oranları düştüğü için doğal nüfus
artış hızı iyice azalır. Bu son aşamada doğumların azaldığı, ortalama yaşam süresinin uzadığı
bir demografik tablo ortaya çıkar ve nüfusun yaşlanan bir toplumla karşı karşıya kalırız.
(İtalya (1,42) ve Almanya (1,43) gibi doğurganlığın çok düşük olduğu Batı Avrupa ülkelerinde
olduğu gibi).
Demografik dönüşüm modeline göre, değişim başlamadan önce oldukça sabit olan
nüfus artış hızı, 1. aşamada hızlanır, 2. aşamada yavaşlar ve 3. aşamada azalır.
Demografik dönüşüm kuramı son 50 yıldır demografi alanının en önemli yaklaşımı
olarak tanınsa da, aslında erken sanayileşmiş toplumlardaki nüfus değişimini betimlemeyi
amaçlayan bir model olarak başlamıştır. Fikir ilk olarak 1929’da Warren Thompson
tarafından ortaya atılmıştır. Bazı ülkelerdeki nüfusun 1908-1927 arasındaki değişimini
inceleyen Thompson doğum ve ölüm oranlarının seviyesine göre ülkeleri üçlü bir
kategorizasyon içinde değerlendirmiştir. Daha sonra Fransız demograf Adolph Landry
1932’de “demografik devrim” kavramını ortaya atmıştır. Landry birbirini takip eden üç
demografik rejimden bahsetmiş ve sonuncu aşamanın nüfus artışının duraklaması, hatta
nüfusun azalmasıyla sonuçlanacağını iddia etmiştir. Bu entellektüel mirasın üzerine
demografik dönüşüm kavramını ilk kez dile getiren Amerikalı demograf Frank Notestein
(1953) olmuştur.
Demografik dönüşüm kuramcıları, her ülkenin yüksek doğum ve ölüm oranlarından
düşük doğum ve ölüm oranlarına geçeceğini, bunun da modernleşme, sanayileşme ve
kentleşmeyle beraber gerçekleşeceğini söylemiştir. Farklı zamanlarda da olsa, her ülke bu
dönüşümü yaşayacak ve aynı demografik evrimi izleyecektir. Bu kurama göre, demografik
dönüşüm önce Avrupa ve Kuzey Amerika’da, sonra Asya ve Latin Amerika’da (Çin,
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Hindistan, Endonezya, Brezilya, Meksika, vb) ve son olarak da Sahraaltı Afrika ülkelerinde
gerçekleşecektir.
Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü öğretim üyeleri tarafından Türkiye’nin Demografik
Dönüşümü adıyla hazırlanan kitapta bu kuram şu şekilde açıklanmıştır:
“Demografik Dönüşüm Kuramı’na göre bütün toplumlar kaçınılmaz olarak
doğurganlık ve ölümlülük hızlarının yüksek olduğu bir aşamadan her ikisinin de düşük olduğu
bir aşamaya dönüşüm yapacaklardır. Klasik demografik dönüşüm kuramının nüveleri
Adolphe Landry’de (1933) bulunsa da daha sistematik hâle gelmesi 1940’lı yılların sonunda
ve 1950’li yılların başında Frank W. Notestein’ın çalışmalarıyla birlikte olmuştur (1953).
Kuram uzun bir dönem boyunca Avrupa ülkelerinin doğum ve ölüm hızlarının izlenmesi ile
geliştirilmiştir. Dört aşamalı ve beş aşamalı türevleri de bulunmasına karşın, Notestein
(1953) tarafından geliştirilen ve sonrasında da yaygın olarak kullanılan demografik dönüşüm
modeli üç aşamalıdır (Thompson, 1929; Blacker, 1947; Notenstein, 1953). Dönüşümün ilk
aşamasında, yani sanayileşme öncesi aşamada hem doğum hem de ölüm hızları yüksektir.
Nüfus artış hızı asgari düzeylerdedir. Dönüşümün ikinci aşamasında, sanayi devriminin
sonucu olarak iyileşen sağlık ve yaşam koşullarının etkisi ile ölüm hızları düşmeye
başlamakta; doğum hızlarındaki düşüş onu gecikmeli olarak takip etmektedir. Bu aşamada
hızlı bir nüfus artışı söz konusu olmaktadır. Dönüşümün son aşamasında ise doğum ve ölüm
hızları çok düşük düzeylere inmektedir. Bu aşamada da ilk aşamada olduğu gibi nüfus
artış hızı yine minimal düzeydedir. Demografik dönüşümün bu şekilde genel bir seyri olmakla
birlikte başlangıç zamanı, ne kadar sürdüğü, hangi faktörlerin etkilerine tabi olduğu gibi
konularda her ülkede, hatta ülkelerin alt‐nüfus gruplarında farklılıklar gözlenmektedir. Her
ülke kendi tarihinin ve karmaşık toplumsal süreçlerin sonucunda demografik dönüşüm
sürecini kendine özgü bir şekilde yaşamaktadır. Örneğin, Avrupa ülkelerinin çoğunda bir
yüzyılı bulan demografik dönüşüm süreci, Türkiye gibi ülkelerde ertelenmiş olarak ve daha
kısa sürede yaşanan bir süreç olmuştur (TÜİK, 1995; TÜSİAD, 1999; Van De Kaa, 1999).”
(Koç, Eryurt, Adalı ve Seçkiner, 2010, s.5)

6.2.1. Demografik Dönüşüm Kuramına Yönelik Eleştiriler
Demografik dönüşüm modeli ortaya çıktığı dönemde hâkim olan modernleşme
kuramıyla önemli benzerlikler taşır. Modernleşme kuramı, 19. yüzyıldan itibaren Batı
toplumlarında sanayileşmenin etkisiyle yaşanan büyük toplumsal dönüşümü açıklamak için
kullanıldı. Özellikle 1950’lerden itibaren 3. Dünya ülkelerindeki “geleneksel toplum”dan
“modern toplum”a geçiş süreci çoğu yerde bu kuramla açıklandı. Modernleşme kuramının
demografiye uyarlanması, doğumların ve ölümlerin yüksek olduğu “geleneksel demografik
yapı”dan, bu ikisinin de düşük olduğu “modern demografik yapı”ya geçiş olarak ifade
edildi.
Hacettepe Nüfus Etütleri’ndeki araştırma ekibi de, demografik dönüşüm kuramını
modernleşme kuramının bir türevi olarak değerlendirmektedir: “Demografik dönüşüm
kuramının temel savları ile modernleşme kuramının söylemleri arasında önemli benzerlikler
bulunmaktadır. Tarihin tek bir yönünün bulunduğu varsayımını yapan modernleşme okulunun
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temsilcileri, ilk klasik sosyologlardan devraldıkları gelişmeci‐evrimci bir yaklaşıma sahiptir.
Bu yaklaşımda çok yaygın olarak geleneksel‐modern karşıtlığından bahsedilmektedir.
Modernleşme okulunun öngördüğü tek‐doğrusal evrim modeli çerçevesinde tüm toplumlar
basit, ilkel bir başlangıçtan yani gelenekselden karmaşık bir moderne doğru bir yol
izleyeceklerdir. Tüm toplumların belirli bir aşamada geleneksel oldukları ve sonunda
kaçınılmaz olarak Batı’nın geçmiş olduğu aşamalardan geçerek batılılaşacakları yani
modernleşecekleri varsayılmaktadır. Benzer şekilde demografik dönüşüm kuramı da Avrupa
ülkelerinin demografik deneyimlerini genellemekte, Avrupa ülkelerinin demografik tarihine
bakarak, demografik olayların akışında düzenli bir sıra, ortak bir güzergâh tespit
edilebileceğini ve bu yolla dünyanın başka ülkelerinde gelecekte yaşanması muhtemel
demografik değişimlerin tahmin edilebileceğini savunmaktadır.” (Koç, Eryurt, Adalı ve
Seçkiner, 2010, s.5).
Demografik dönüşüm modeli temel olarak üç açıdan eleştirilmektedir. Eleştirinin ilk
boyutu, demografik dönüşüm kuramının tektipleştirici bakış açısına yöneliktir. Tüm
ülkelerdeki demografik değişimi tek bir perspektiften açıklayan bu kuram Avrupa ve Kuzey
Amerika’daki dönüşümü esas alan Batı-merkezli ve etnosantrik olması açısından taraflı ve
sorunlu bir bakış açısına sahiptir. İkinci eleştiri, kuramın teleolojik, ilerlemeci ve tek hat
üzerinde ilerleyen (unilineer) bakış açısına karşıdır. Her toplumun aynı amaca ulaşmak
üzere, aynı gelişim hattı üzerinde ilerlediğini iddia eden bu kuram dönüşüm sürecindeki ritim
ve takvim farklarını açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Üçüncü eleştiri ise, kuramın açıklama
modelinin sadece doğum ve ölümlere odaklanması, nüfusu etkileyen göçlerin etkisini
gözardı etmesi konusundadır. Bir yerdeki nüfusun sadece doğum ve ölümlerle biçimlendiğini
iddia ederek, uluslararası göçlerin etkisini görmezden gelen bu bakış açısı, özellikle göçlerin
böylesine önem kazandığı bir dünyada eksik bir açıklama modeli kalmaya mahkûmdur.
Örneğin bugün Türkiye’deki nüfus dinamiklerini sadece ölüm ve doğumlara bakarak anlamak
mümkün müdür? İki milyona yakın oldukları tahmin edilen Suriyeli sığınmacıların
demografik yapıya etkisini yok sayarak herhangi bir sosyo-demografik analiz yapmak
mümkün müdür?
Ferhunde Özbay (2009) da, «Türkiye’de Gençlik, Nüfus ve İktidar» adlı makalesinde
demografik dönüşüm kuramını bu açıdan eleştirmektedir: « Bugüne kadar toplanan ampirik
gözlemler, genellikle demografik geçiş kuramını destekler mahiyettedir. Ancak toplumların
demografik dönüşümlerini tamamladıktan sonra olacaklar hakkında kuramın bir öngörüsü
yok. Ayrıca, gelecek için yapılan nüfus projeksiyonları – ki bunlar da demografik geçiş
kuramının öngörüleri çerçevesinde yapılan varsayımlara dayanır – savaşlar, kontrol
edilemeyen bulaşıcı hastalıklar, doğal afetlerle olabilecek kitlesel ölümleri kapsamazlar.
Temel anlayış, dünya nüfusunun bir daha hızla artışının olmayacağı yönündedir.” (Özbay,
2009). Ferhunde Özbay’ın da işaret ettiği gibi demografik geçiş kuramının doğrulanmadığı
örnekler de bulunmaktadır. Nüfus tarihini inceleyen demograflar Avrupa’da nüfus artış
hızının azalmasının bu kurama heryerde birebir uymadığını gösterdiler. Örneğin, Fransa’da
yüksek doğurganlık ve ölümlülüğün azalışı iddia edildiği gibi, önce ölümlerle değil
doğurganlığın düşüşü ile başlamış, hatta bu da Fransız kamuoyunda ciddi bir tartışmaya
neden olmuştur.
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Ferhunde Özbay’ın da belirttiği gibi (Özbay, 2009), “demograflar, gelecekte tüm
dünyada ülke nüfuslarını belirleyen en önemli olgunun kitlesel göç hareketleri olacağını,
‘doğal’ artıştan kaynaklanan genç nüfus fazlalığının yerini, göçleri de dikkate alan ‘gerçek’
artıştan kaynaklanan benzer sorunlara bırakacağını öngörmektedir. Oysa Demografik
Dönüşüm Kuramının bir diğer önemli özelliği (belki de eksikliği) göçleri dikkate
almamasıdır. Dolayısıyla, gelecekteki öngörülerde kuramın tek başına açıklayıcı gücünün
zayıf kalacağı muhakkaktır.”
Burada tekrar doğal ve gerçek nüfus artışı nosyonları arasındaki farkı hatırlamamız
gerekir. “Doğal nüfus artışı” sadece doğum ve ölümleri dikkate alırken, “gerçek nüfus
artışı” doğum ve ölümlere ek olarak ülkeye gelen ve ülkeden giden göçleri de hesaba
katmaktadır.

6.2.2. İki Demografik Dönüşüm Tipi

Aşağıdaki grafik iki farklı demografik dönüşüm modelini göstermektedir. Soldaki
şekilde erken sanayileşmiş İngiltere ve Galler’de demografik dönüşümün daha uzun sürede
ve kademeli olarak gerçekleştiği görülmektedir. 1700’lerin ortasında başlayıp, 1900’lerin
sonunda biten süreç 200 yıla yakın sürmüştür. Ayrıca başlangıçtaki doğum ve ölüm oranları
daha düşük olduğu için de nüfus artış hızı daha düşük olmuştur. Az gelişmiş ülkeleri temsil
eden sağdaki şekilde ise, demografik dönüşüm çok daha sert ve hızlı bir şekilde
gerçekleşmiştir. Başlangıçtaki doğum ve ölüm oranları daha yüksek olduğu için nüfus artış
hızı çok daha yüksek olmuş ve süre olarak da yüz yıldan kısa sürmesiyle daha radikal bir
değişim yaşanmıştır. Doğal nüfus artışının bu kadar hızlı yükseldiği ve sonra da yavaşladığı
böyle bir tabloda, toplumsal kurumların sürece uyum sağlaması kaçınılmaz olarak çok zor
olmuş; bu da başta ekonomi ve aile yapısı olmak üzere çeşitli toplumsal sorunların ortaya
çıkmasına yol açmıştır.
İki farklı dönüşüm tipini gösteren bu grafik dışında, Fransa ve Çin örneklerini
karşılaştırmak da bize demografik dönüşümün kolayca genelleştirilemeyeceğini göstermesi
açısından önemlidir.
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İki Farklı Demografik Dönüşüm Örneği
1)
Fransa: Fransa’da doğum ve ölüm oranlarının düşmeye başlaması hemen
hemen aynı tarihlerde gerçekleşmiştir. 1740’ta ‰ 40 seviyesinden, 1905’de ‰ 20 seviyesine
inmiştir. Bu değişim yüzyıldan daha uzun bir süreye yayıldığı için toplumsal, kültürel ve
ekonomik açıdan uyum sağlanması daha kolay olmuştur.
2)
Çin: Çin’de ise demografik dönüşüm süreci çok hızlı yaşanmış; doğum ve
ölüm oranları 30 yıl gibi çok kısa bir sürede düşmüştür. Doğum oranı 1950’de ‰ 41’den
1980’de ‰26 seviyesine; ölüm oranları da 1950’de ‰ 22’den 1980’de ‰8 seviyesine
inmiştir. Kadın başına ortalama çocuk sayısı 1963’te 7,41 gibi rekor bir seviyedeyken, 198085’te 2,3 çocuğa düşmüş; bugün ise doğurganlık hızı 1,6 civarına kadar gerilemiştir. Bu düşüş
kendiliğinden bir toplumsal zihniyet değişiminden değil, Çin’de uygulanan radikal tek çocuk
politikalarının sonucu olarak gerçekleşmiştir. (Bu konuya tekrar 14. Bölümde nüfus
politikalarından bahsederken değineceğiz.)

6.2.3. Dönüşüm Katsayısı
Yukarıda da çeşitli örneklerle gösterdiğimiz üzere, gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde demografik dönüşüm süreci zamanlaması ve ritmi açısından farklı seyretmektedir.
Azgelişmiş ülkeler demografik dönüşüm sürecini birkaç on yıl içinde tamamlar ve çok daha
hızlı yaşarken, erken sanayileşmiş ülkelerde bu bir asırdan uzun sürebilmektedir.
“Dönüşüm Katsayısı”: Jean-Claude Chesnais tarafından geliştirilmiş olan ve bir
ülkedeki nüfusun demografik dönüşüm sırasındaki artış hızını ölçen bir göstergedir.

Demografik dönüşüm süresi ülkeden ülkeye değişmektedir. Dönüşüm katsayısı
dönüşüm süresince o ülkedeki nüfusun ne kadar artacağını gösterir. Örneğin, çok yüksek bir
dönüşüm katsayısı olan Kenya’da 1975-90 arasında nüfus yılda % 4 artmıştır. (Kenya’daki
artışın ne kadar büyük olduğunu anlamak için, Türkiye’de nüfus artış hızının en yüksek
olduğu 1955-1960’lı yıllarda %2,8 olduğunu hatırlayalım).
Dönüşüm katsayısının gelişmiş ülkelerde düşük, gelişmekte olan ülkelerde çok yüksek
olmasının sebebi ölümlerin düşüşüne neden olan sağlık ve tıp konusundaki gelişmelerin bu
ülkelere özellikle 1960’lardan itibaren dışarıdan çok hızlı bir şekilde girmiş olmasıdır.
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Sömürge döneminden sonra bağımsızlığını kazanan ülkelerde ölüm oranları Batı’dan ithal
edilen aşılar, ilaçlar gibi sağlık imkânları sayesinde hızla düşerken, doğum oranları aynı hızla
bu düşüşe uyum sağlayamamıştır. Bu da bu ülkelerde nüfus artış hızının çok yükselmesine,
dönemin popüler ifadesiyle “nüfus patlaması”na neden olmuştur.
Demografik dönüşüm kuramcılarına göre, dönüşüm süreci ne kadar geç başlarsa,
sonuçları o derece tahripkâr olur. Dönüşüm katsayısının yüksekliği de, işsizlik veya aile
yapısında hızlı değişme gibi ciddi toplumsal sorunlar yaşanmasına neden olur. Aşağıdaki
tabloda görüleceği üzere, dönüşüm katsayısı 7,5 olan Türkiye, bu açıdan gelişmiş ülkelere
yakın bir demografik özellik sergilemektedir. Türkiye’ye bener bir ekonomik ve siyasi
geçmişi olan Meksika’nın bizden daha yüksek bir dönüşüm katsayısı olması Güney Amerika
ülkelerine has özelliklerle açıklanabilir.
Dönüşüm Katsayısı
Dünya ortalaması

8

Fransa

2

Meksika

10

Kenya

20

Türkiye

7,5

6.3. Dünya Nüfusunun Artış Hızı
Dünya nüfusunu bir bütün olarak değerlendirirsek, nüfus artış hızının duraklama
dönemine girdiğini söyleyebiliriz. Ekim 2011’de dünya nüfusu 7 milyar olmuştur. Bazılarının
iddia ettiğinin aksine, demografik projeksiyonlara göre gezegenin nüfusu uzun süre 10
milyara ulaşmayacaktır. 2050 için yapılan öngörüler, nüfusun 9,4 milyar civarında kalacağını
söylemektedir (Pison, 2011).

91

Dünya yıllık ortalama nüfus artışı
1940-1950

% 0,90

1950-1960

% 1,8

1965-1070

% 2,06 (en üst değer)

Kaynak: Pison 2011

Hâlihazırda dünyanın en kalabalık nüfusa sahip beş ülkesi Çin, Hindistan, ABD,
Endonezya ve Brezilya’dır. 2014 verilerine göre Çin 1,355 milyar; Hindistan 1,236 milyar;
ABD 318 milyon; Endonezya 253 milyon ve Brezilya 202 milyonluk bir nüfusa sahiptir.
Buna göre, bu beş ülkede yaşayanlar 2014’te 7,174 milyar olan toplam dünya nüfusunun
yarısından fazlasını oluşturmaktadır. (Görsel için sunumda 23. sayfadaki slayda bakınız.)

6.4. Yaş Piramitleri
Yaş piramitleri, demografların nüfusun yapısını ve evrimini göstermek için
kullandıkları çok önemli bir araçtır. Belirli bir bölge veya ülkedeki nüfusun yaş ve cinsiyete
göre dağılımını gösterir. Yaş piramitleri nüfusun betimsel ve yapısal analizi için kullanılır: Yaş
ve cinsiyet ölçütleri üzerinden alt gruplar inşa etmeyi mümkün kılar ve nüfusun çeşitli
yönlerini kavramak için kullanışlı bir yöntemdir.
Yaş piramitleri, nüfusu cinsiyet ve yaş verileri
üzerinden grafik şeklinde tanımlamaya yarar. Böylece bir
toplumun yüzyıllık demografik tarihini gösterir.
Yaş piramitleri dikey eksende yaş gruplarını,
yatay eksende ise cinsiyeti (kadınlar sağda, erkekler
solda) gösterir. Böylece her bir yaş ve cinsiyet grubunun
toplam nüfusu hesaplanabilir. Daha da önemlisi 80-90
yıllık bir dönemde doğum ve ölümlerin seyri takip
edilebilir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus
piramitleri farklı şekillerdedir. Aşağıda 2000 verilerine
göre hazırlanmış ABD, Nijerya ve İsveç piramitlerine
bakarsak şunları söyleyebiliriz.
1. yaş piramidi, ABD nüfusunun yaş ve cinsiyet dağılımını göstermektedir. Buna göre
ABD’de yaklaşık 15 yıldır piramidin tabanı kademeli olarak daralmakta, yani doğumlar
azalmaktadır. Ortadaki şişkinlik 1945 sonrası yaşanan “bebek patlaması” dönemindeki yüksek
doğurganlığa işaret etmektedir. Piramitte yukarı doğru çıktıkça, 2. piramitte gördüğümüz
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Nijerya’ya kıyasla ortalama yaşam süresinin çok daha uzun olduğunu ve 70 yaş üstü nüfusta
Amerikalı kadınların erkeklere kıyasla yaklaşık üç kat daha kalabalık olduğunu söyleyebiliriz.
2. yaş piramidi dünyanın az gelişmiş ülkelerinden biri olan Nijerya’nın demografik
yapısını göstermektedir. Tabanın geniş ve hızla daralarak yukarı doğru çıkıyor olması, hem
doğumların hem de ölümlerin fazla olduğunun göstergesidir. 60 yaş üstü nüfusun çok az
olması da ortalama yaşam süresinin kısalığının işaretidir. Yaşlanma Nijerya’da erkekler için
olduğu kadar kadınlar için de ancak “az sayıda şanslı”nın erişebildiği çok ayrıcalıklı bir
konumu temsil etmektedir. Bu ülkede genç nüfus toplumun çok önemli bir kesimini
oluşturmaktadır. Bunun ekonomik ve siyasi hayat açısından artı ve eksileri ayrıca tartışılmaya
açıktır.
3. yaş piramidi ise demografik yaşlanmanın tipik örneklerinden biri olan İsveç’e
aittir. Hem 60 yaş nüfusun sayıca ve oransal fazlalığı (yani ortalama yaşam süresinin
uzunluğu), hem de piramidin alt katmanlarındaki daralma (yani doğumların azalıyor oluşu) bu
ülkenin demografik dönüşüm sürecinin son aşamasında olduğunu göstermektedir. Yani hem
doğumların, hem de ölümlerin düşük olduğu, piramit özelliğini kaybetmiş, giderek kütleşen
bir yaş ve nüfus yapısıyla karşı karşıyayızdır. Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde
görülen 50 yaş grubunda erkek nüfus azlığının İsveç piramidinde bariz bir şekilde
gözükmemesi, bu ülkenin yoğun erkek ölümlerine neden olan 2. Dünya Savaşı’nın dışında
kaldığının bir göstergesidir. Hâlihazırda 30-55 yaş arası kuşağın çok şişkin olması 1950-1975
arasında yaşanan “bebek patlaması” sırasındaki yüksek doğumlara işaret etmektedir. Diğer
gelişmiş ülkeler gibi 60 yaş üstü nüfusta kadınların erkeklere nazaran daha uzun süre
yaşadığını da bu piramitte görebiliriz.
1)

2)

3)
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6.5. Tartışma: İdeal Nüfus Ve Küresel Nüfus Politikaları
Demografik dönüşüm kuramı 1960’lardan itibaren nüfus ve kalkınma ilişkisine dair
önemli bir tartışmayı da tetiklemiştir. 200 yıldan uzun bir süre önce, 1798’de Malthus
tarafından ortaya atılan tartışma, bugün hâlâ sürmektedir. Birleşmiş Milletler’in nüfus
toplantıları bu açıdan çok önemli örneklerdir. Toplantı için seçilen şehirler bile, ekonomik
kalkınma ve demokratikleşme önünde engel olarak görülen “nüfus patlaması”nın en yoğun
görüldüğü yerler olması açısından dikkat çekicidir. Birleşmiş Milletler Nüfus Konferansı
1984’te Meksika’da, 1994’te Kahire’de yapılmıştır.
Hâlâ devam eden bu tartışmada iki ana görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe göre,
“nüfus patlaması Üçüncü Dünya ülkeleri için korkunç bir felakettir. Nüfus planlaması acil ve
elzemdir.” Amerikalı demograf ve sosyal bilimcilerin başını çektiği görüşe göre ekonomik
kalkınma ve modernleşme için aşırı nüfus artışının kontrol altına alınması, yani doğurganlığın
düşürülmesi gerekiyordu. Bu anlamda, Batılı demografların tipik bir neo-Malthusçu yaklaşım
benimsediklerini söyleyebiliriz. Bu yaklaşımı benimseyen Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
veya Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi uluslararası kurum v kuruluşlar da nüfus
artışını kontrol altına almaya yönelik politikalar benimsemiş, özellikle Asya ve Afrika
ülkelerinde aile planlaması programları başlatmıştır.
Bu tartışmada ikinci yaklaşım, “genç bir nüfus ve yüksek nüfus artışı ekonomik
kalkınma için olumludur” diyen anti-Malthusçu gruptan gelmektedir. Geçen bölümlerde
bahsettiğimiz gibi, çok erken bir dönemde doğurganlığın düşmesini yaşayan Fransa bu
görüşün öncülerinden biridir.
Son on yıla kadar, ilk görüşü benimsemiş olan Türk devleti son dönemde
doğurganlığın düşüşü ve nüfusun yaşlanmaya başlaması karşısında ikinci görüşe
yakınlaşmıştır. Kısaca “üç çocuk politikası” olarak tanımlayabileceğimiz bu yaklaşıma göre
doğurganlığın yüksek tutulması, ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin bulunduğu
bölgedeki dinamizmini koruması açısından kritik önemdedir. Sosyologlar olarak, 1980’lerin
neo-Malthusçu politikalarından 2000’lerde anti-Malthusçu politikalara geçiş üzerine daha çok
düşünmemiz ve araştırma yapmamış gerektiği aşikârdır.
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Bölüm Soruları
1)
Bu bölümü bir tartışma sorusuyla bitirelim. Bazı tahminlere göre, 2050’de
Afrika nüfusu 2 milyara ulaşacak ve dünya nüfusunun 1/5’i Afrika’da yaşıyor olacak. Sizce
bu Afrika’daki toplumsal ve ekonomik veriler açısından ne tür avantaj ve dezavantajlar
doğurabilir? Siz Afrika’daki en kalabalık nüfusa sahip ülkelerden biri olan yüksek
doğurganlığın hüküm sürdüğü Nijerya gibi bir ülkenin devlet başkanı olsanız nasıl bir nüfus
politikası yürütürdünüz? Neden?
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7. TÜRKİYE’DE DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Türkiye’nin Farklı Dönemlerine Ait Nüfus Piramitleri
7.2. Türkiye’de Demografik Dönüşüm
7.2.1. Birinci Aşama: 1923 -1950
7.2.2. İkinci Aşama: 1950 -1985
7.2.2.1. Gençlik Şişkinliği
7.2.3. Üçüncü Aşama: 1985 sonrası
7.3. Demografik Fırsat Penceresi
7.4. Bağımlılık Oranı
7.5. 2050 Türkiyesi’nde Nüfus
7.6. Tarihsel ve Bölgesel Farklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bir veya iki çocuklu olmanın istisna sayıldığı, çoğu en az 6-7 doğum yapmış
babaanne ve anneannelerimizin dönemiyle, bugün kadın başına çocuk sayısının 2 civarında
sabitlendiği günümüz Türkiyesi arasında ne tür demografik farklar vardır? Seçme şansınız
olsa, demografik özellikler ve bunların toplumsal sonuçları açısından Türkiye’nin hangi
döneminde yaşamayı tercih edersiniz?
2)
Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı olan 2023’te sizce Türkiye için “ideal
nüfus” nasıl olmalıdır? Kendi ideal tanımınızla, demografların öngördüğü nüfus tahminleri
arasında ne tür farklar görmektesiniz?
3)
Sizce ekonomik kalkınma açısından Türkiye nüfusu nicelik ve nitelik açısından
yeterli mi? Demografik fırsat penceresinin daha iyi değerlendirilebilmesi için Türkiye
nüfusunun eksikleri nelerdir?
4)
Türkiye’de toplam doğurganlık hızındaki bölgesel farklar orta ve uzun vadede
ne tür toplumsal ve siyasi sonuçlara yol açabilir?
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Giriş
1927’de yapılan cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımında Türkiye nüfusu 13,6
milyon olarak tespit edildi. 2000’e gelindiğinde bu sayı 65 milyona çıkmıştı. 2000 yılı
verilerine göre doğurganlık hızı (diğer bir deyişle, kadın başına düşen çocuk sayısı) 2,6 idi.
2010’da nüfus 73 milyona çıkmış, doğurganlık hızı ise 2,1’e düşmüştü.
Bu veriler, Türkiye’nin demografik geçiş sürecini neredeyse tamamladığı anlamına
gelmektedir. Ancak ülke içindeki bölgesel farkları dikkate aldığımızda, bu ifadenin fazla kaba
bir genelleme olduğunu farkederiz. Türkiye’nin bazı bölgeleri doğum ve ölüm oranları düşük,
nüfusu yaşlanmakta olan Batı Avrupa ülkelerinin demografik yapısına benzer özellikler
gösterirken, diğer yerleri doğurganlığın ve bebek ölümlerinin yüksek, ortalama yaşam
süresinin kısa olduğu Asya ve Afrika ülkelerine yakın bir tablo sergilemektedir.
Bu bölgesel farkların detaylarına geçmeden önce, Türkiye’nin nüfus yapısındaki
değişimi aşağıdaki üç yaş piramidini inceleyerek ele alalım.
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7.1. Türkiye’nin Farklı Dönemlerine Ait Nüfus Piramitleri

Yukarıdaki yaş piramitleri Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri’nden bir grup
araştırmacının 2010 yılında yayınladıkları “Türkiye’nin Demografik Dönüşümü” adlı
çalışmadan alınmıştır. İnternet üzerinde pdf dosyası olarak kolaylıkla erişebileceğiniz bu
değerli çalışmada, yaşanan sürecin sonunda demografik dönüşümün son aşamasına gelindiği
ve artık Türkiye’de düşük doğum ve ölüm oranlarının hüküm sürdüğü ifade edilmektedir:
«Son 40 yılda gerçekleştirilen demografik araştırmaların gösterdiği demografik
eğilimler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’nin 2000’li yıllardan başlayarak yeni
bir demografik rejime girdiği görülmektedir. Cumhuriyet’in ilanı ile başlayan ve günümüze
kadar devam eden süreçte sosyo‐ekonomik alanda ve özellikle son yıllarda anne ve çocuk
sağlığı göstergelerinde gözlenen olumlu gelişmeler beş yaş altı çocuk ölümlerinin ve kadın
başına düşen doğum sayısının önemli ölçüde azalmasına yol açarak Türkiye’yi Demografik
Dönüşüm Kuramı’nda sözü edilen üçüncü yani son aşamaya taşımıştır. Demografik
dönüşümün bu aşamasında Türkiye nüfusu artık yüksek doğurganlık ve ölümlülük hızlarına
sahip genç bir nüfus olmaktan çıkarak, düşük doğurganlık ve ölümlülük hızlarına sahip ve
gittikçe yaşlanan bir nüfusun özelliklerini kazanmaktadır.» (Koç, Eryurt, Adalı ve Seçkiner,
2010, s.4)

7.2. Türkiye’de Demografik Dönüşüm
7.2.1. Birinci Aşama: 1923 -1950
19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yirmi yılı boyunca savaşlarla boğuşmuş olan Osmanlı
İmparatorluğu’nun yeni cumhuriyete bıraktığı demografik miras oldukça ağırdı. Savaşlar ve
yokluk döneminde erkek sayısı azalmış, erkeklerin cephede uzun süre kalmasından dolayı
evlilik ve doğurganlık hızları ciddi ölçüde düşmüştü. Dönemin romanları ve anı kitaplarında
da, cepheden dönmesi beklenen erkekler, bu yüzden ertelenen evlilikler ve geç veya hiç
kavuşulamayan eşlerden dolayı çocuk sayısındaki azalma tasvir edilmiştir.
Bu zorlu dönem cumhuriyetin ilanıyla son buldu. Osmanlı İmparatorluğu’nun 19.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren girdiği uzun savaşların bitmesiyle nüfus kademeli olarak
toparlanma evresine girdi. Sağ kalan erkeklerin cepheden dönüşüyle doğurganlık hızla
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yükseldi ve kadın başına çocuk sayısı 5,5’tan 7’ye yükseldi. Ölüm hızı düşerken,
doğurganlığın artması nüfusun hızla artmasına yol açtı.
Cumhuriyetin kuruluşunun onuncu yıl kutlamaları için yazılan Onuncu Yıl Marşı bu
hızlı artışı ifade eden tanınmış eserlerden biridir.
Çıktık açık alınla, on yılda her savaştan
On yılda onbeş milyon genç yarattık her yaştan.
1933 yılında Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar’ın sözlerini yazdığı ve
Cemal Reşit Rey’in bestelediği bu ünlü marş, dönemin Kemalist ideolojisini yansıtmakla
kalmayıp, erken cumhuriyet dönemi yöneticilerinin nüfus artışı konusundaki çaba ve
arzularını da ortaya koymaktadır.
Yanda, 1935 yılına ait nüfus piramidinde
görüleceği
üzere,
Türkiye’de
demografik
dönüşümün başlangıcı yüksek doğurganlık ve
yüksek ölüm rejimiyle başlamıştır. Geniş tabanlı
ve hızla daralarak yükselen piramitte, doğum ve
ölüm hızının yüksek olduğu bir demografik model
sözkonusudur. Bu piramit sayesinde 1935
öncesinde yaşanan nüfus hareketlerini izlemek de
mümkündür:
“1935 yılına ait olan nüfus piramidinde Birinci Dünya Savaşı yıllarında doğan
1915‐1920 doğum kuşağının (15‐19 yaş grubu) diğer doğum kuşaklarına göre sayısal olarak
daha küçük nüfusunun olduğu görülmektedir. Bu durum, savaş koşullarında Türkiye’de
doğurganlığın ertelendiğini açık bir şekilde göstermektedir. Bu doğum kuşağının izlerini 1975
yılına kadarki tüm nüfus piramitlerinde de izlemek mümkün olmaktadır. » Her yerde olduğu
gibi, Türkiye’de de savaş koşullarında erkeklerin cephede olmasından dolayı doğurganlık
ertelenmiş ve doğumlar diğer dönemlere kıyasla çok daha az olmuştur. (İ. Koç, M. A. Eryurt,
T. Adalı, P. Seçkiner, Türkiye’nin Demografik Dönüşümü, Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü
Yayını, 2010, s.7)
Bu dönemde hedef sadece nüfusu nicelik açısından arttırmak değil, nitelik açısından
da dönüştürmek, inşa edilen ulus-devlet modeline uygun bir “millî nüfus” yaratmak olmuştur.
Bu bağlamda bir yandan doğurganlığı teşvik eden politikalar uygulanmış, mesela 6 çocuk
yapan kadınlara madalya verilmiş, diğer yandan da Yunanistan’la imzalanan “nüfus
mübadelesi” gibi anlaşmalarla nüfus Türkleştirilmiştir. Nüfusun Türk ve Müslüman özelliğini
güçlendirerek sayıyı arttırma ve böylece sayıca kalabalık ve içerik olarak homojen bir ulus
yaratma isteği dönemin göç politikalarına da yön vermiştir. Türk soylu kabul edilen, aslında
çoğu etnik olarak Türk değil ama Müslüman olan grupların Balkanlar ve Kafkasya’dan
Anadolu’ya göçü teşvik edilmiştir. (Bu konuda daha uzun bir tartışma için: Bkz. «Göçler»
dersi).
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1923-24 arasında gerçekleşen Türk-Yunan nüfus mübadelesi bu açıdan çok önemli bir
örnektir. Lozan Anlaşması kapsamında imzalanan nüfus mübadelesi sözleşmesiyle yaklaşık
1,2 milyon Ortodoks Anadolu’dan Yunanistan’a, yaklaşık 600 bin Müslüman da
Yunanistan’dan Türkiye’ye gönderilmiştir. Bu zorunlu göç deneyimiyle ilgili edebiyat,
müzik, sinema gibi sanatsal alanlardan pek çok örnek bulunmaktadır. Çağan Irmak’ın
yönettiği ve 2011’de çekilen Dedemin İnsanları filmi mübadele sonrası yaşanan uyum ve
kabul sorunlarını anlatan etkileyici bir filmdir. Lozan Mübadilleri Vakfı’nın internet sitesinde
de bu döneme ait çok sayıda anı, fotoğraf ve çeşitli malzemeler bulabilirsiniz.
Nüfus Mübadelesi’ne benzer şekilde Cumhuriyet’in ilk onyılları boyunca özellikle
Balkanlar’dan çok sayıda Türk ve/veya Müslüman topluluk Türkiye’ye göç etmiş, dönemin
göçmenlere sıcak bakan politikası sayesinde “soydaşlar” hızla Türk vatandaşlığına kabul
edilmiştir.
Tüm bunların sonucunda, Türkiye’nin nüfusu 1923’ten 1955’e 13 milyondan 24
milyona çıkarak, 32 yıllık bir sürede ikiye katlanmaya çok yaklaşmıştır.
Bu döneme dair son bir not olarak İstanbul’dan bahsetmek gerekir. Cumhuriyetin ilanı
ve başkentin Ankara’ya taşınması, eski imparatorluğun başkenti olan İstanbul için demografik
çöküş anlamına gelmiştir. 1896’da 1 milyondan daha fazla nüfusa sahip olan İstanbul, 1927
sayımında 680 bine kadar düşmüştür. 1935’te 741 bin, 1940’da 793 bin, 1945’te 860 bin
olmuş ve nihayet 1950 sayımında 1 milyona çok yaklaşarak 983 bine yükselmiştir. Kısacası,
ders slaytlarında göreceğiniz «ıssız» Beyoğlu fotoğrafı 1950’lere kadar sıradan bir manzara
olmuştur. Son olarak İstanbul’daki demografik değişimin sadece sayısal anlamda değil, içerik
anlamında da gerçekleştiğini hatırlatmak gerekir. 1896 sayımında İstanbul nüfusu içinde
gayrımüslimler % 49,51’lik paya sahipken, Osmanlı’nın son onyılı ve Cumhuriyet’in ilanıyla
birlikte uygulanan nüfusu Türkleştirme politikaları çerçevesinde nüfus hızla
Müslümanlaşmıştır (Karpat, 2003).

7.2.2. İkinci Aşama: 1950 -1985
Bu dönem demografik açıdan hızla artan nüfus, hızlı ve kitlesel kentleşme ile
tanımlanabilir. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra girilen iki kutuplu dünyada, ABD’nin de
desteğiyle Türkiye’de sağlık alanında çok önemli gelişmeler yaşanmış, böylece ölüm hızı
hızla düşmüştür. Ölüm hızı düşerken, doğurganlığın yüksek seviyede devam etmesi sayesinde
nüfus hızla artmıştır.
1950’li yıllar nüfus artış hızının doruk noktası olmuş ve yıllık nüfus artış hızı %2,8
seviyesine çıkmıştır (ki bu Türkiye demografik tarihinde en yüksek seviyedir). Böylece, 30
yıllık dönem sonunda, nüfus 24 milyondan 51 milyona çıkarak ikiye katlanmıştır.
Nüfusun bu derece hızlı artışı karşısında, bir noktada “aşırı nüfus” kaygısı
dilendirilmeye başlanmış ve 1970’lerden itibaren doğum kontrolü politikalarının
benimsenmesi için adımlar atılmıştır.
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Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri de hızlı kentleşme olmuştur. Köyden kente
göçle yaşanan radikal demografik değişimin Türkiye toplumsal yapısı üzerinde sosyal,
ekonomik, siyasi ve diğer alanlarda çok ciddi sonuçları ortaya çıkmıştır. 1960 ve 1970’li
yıllar bir yandan büyük kentlere göçün hız kazandığı, bir yandan da nüfus fazlasının iş gücü
olarak Batı Avrupa’ya göç ettiği dönem olmuştur.

7.2.2.1. Gençlik Şişkinliği
Aşağıda (ve dersin powerpoint sunumunda 12. slaytta) göreceğiniz grafik, Türkiye’de
15-24 yaş arası genç nüfusun toplam nüfusa oranını göstermektedir. 1920’lerden itibaren
savaşların bitmesi ve doğurganlığın artmasıyla, 15-24 yaş kuşağı 1940’lardan itibaren hızla
artmaya başlamıştır. 1950-55 arasında doruk noktasına eriştikten sonra inişe geçmiş, daha
sonra 1970’den itibaren tekrar yükselmiştir. En yüksek noktasında toplam nüfusun %20-21
civarı bir orana sahip olan 15-24 yaş kuşağının 2030’dan itibaren %15’in altına ineceği
tahmin edilmektedir.

Genç nüfusun toplam nüfusa oranının yüksek olma durumuna demografide “gençlik
şişkinliği” (youth bulge) adı verilmektedir. Ferhunde Özbay’ın da işaret ettiği üzere, «Gençlik
şişkinliği kimilerine göre ülke için bir fırsat penceresidir. İyi yönetildiği takdirde ekonomik
gelişmenin gençlik şişkinliği ile hızlanacağı söylenmektedir. (…) Ama kimilerine göre
gençlerin fazlalığı sosyo-ekonomik ve siyasi istikrar açısından bir tehdit oluşturur. Özellikle,
cinsel yolla bulaşan hastalıkların yaygınlaşması, seks ve uyuşturucu ticareti, terörizm ve
benzeri şiddete dayanan asayiş sorunları, işsizlik, eğitim ve barınma olanaklarının
yetişememesi ve benzeri bir dizi sorun gençlerin sayılarının ve oranlarının artması ile
ilişkilendirilir. (…) Genç nüfus oranının yüzde yirmi olması, ilk olarak Samuel Huntington
tarafından kritik eşik olarak dile getirildi. Genç nüfus şişkinliği ondan sonra bu eşikle
tanımlanır oldu.» (Özbay, 2009)
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Genç nüfus oranının yüksek olmasına da neden olan yüksek doğum hızı 1970’lerde
doğum kontrolü tartışmalarını tetikledi. Türk Tabipleri Birliği, Türk Jinekoloji Cemiyeti,
Türkiye Aile Planlaması Derneği gibi sağlık alanında faaliyet gösteren bazı sivil toplum
kuruluşları başta olmak üzere, Üniversiteli Kadınlar Derneği gibi meslek örgütlerinin de
desteğiyle, doğum kontrolünün gerekliliği ve kürtajın serbest bırakılması için çalışmalar
yaptılar. (Türkiye’de Kürtajın tarihsel gelişimi için bkz. Karaömerlioğlu, 2012).

7.2.3. Üçüncü Aşama: 1985 sonrası
1985 sonrası dönemin en önemli demografik özelliği nüfus artış hızının azalmaya
başlaması oldu. 1970’lerden itibaren sağlık alanından sivil toplum kuruluşları ve bazı üst
düzey bürokratların dile getirdiği doğum kontrolü ve nüfus planlaması fikri 12 Eylül askeri
darbesinden sonra fiiliyata geçti ve çeşitli politikalarla desteklendi. Darbe hükümetinin önem
verdiği başlıklardan biri “aile planlaması” oldu. TRT’de bu konuda programlar yapılıyor, tek
çocuklu aileler ideal aile formatı olarak sunuluyordu. Kenan Evren’in de sık sık dile getirdiği
“Tek çocuk veya bakabileceğiniz kadar çocuk!” sloganı dönemin neo-Malthusçu fikrinin özeti
olmuştu.
Bu çabalar sonunda, nüfus artış hızı yavaşlama başladı ve 1950’lerde 2,80’lerde olan
artış hızı, 1980’lerden itibaren hızla düşmeye başladı. Böylece nüfus artış hızı:


1985-1990 arası yıllık % 2,2



1990’da % 1,8



1994’te % 1,6 oldu.

Cumhuriyet tarihinin bu üçüncü demografik döneminde, ölüm hızından sonra
doğurganlık hızının da düşmeye başlaması ve nüfus artış hızının yavaşlaması, demografik
fırsat penceresinin açılması anlamına geldi.

7.3. Demografik Fırsat Penceresi
Demografik fırsat penceresi, çalışma yaşındaki nüfusun (15-64 yaş aralığı) toplam
içindeki oranının artması demektir. Bu pencere, çocuk (15 yaş altı) ve yaşlılardan (65 yaş
üstü) oluşan “bağımlı nüfusun” oranının azaldığı ve çalışma yaşındaki nüfusun oranının
arttığı durumda ortaya çıkar. Ancak unutmamak gerekir, demografik fırsat penceresi bir kere
açılır, bir süre devam eder ve sonlanır. Diğer bir deyişe geçicidir. Bu dönem iyi
değerlendirilirse çok kıymetli bir ekonomik büyüme imkânı sunduğu için, bu demografik
durum “fırsat” olarak adlandırılmıştır. Asya Kaplanları olarak bilinen ülkelerin kalkınma
hamlesinde bu demografik fırsat penceresini iyi değerlendirmiş olmaları da etkili olmuştur.
Demograflara göre, Türkiye’de demografik fırsat penceresi 2000’li yılların başında
açıldı ve yaklaşık 2040’a kadar sürecek. Nüfus artış hızının 1990lardan itibaren yavaşlamaya
başlaması ve henüz nüfusta ciddi bir yaşlanma olmaması, demografik fırsat penceresi
döneminde yaşadığımıza işaret ediyor. Uzun yıllar genç nüfusta şişkinlik ve buna bağlı sosyo105

ekonomik sorunlarla boğuşan bir ülke olan Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal kalkınması
için çok önemli bir dönem olduğunun altını çizmek gerekir.
Demografik fırsat penceresinin açık olduğu dönem boyunca, 15 yaş altı nüfusun
toplam nüfus içindeki payı azalırken, üretken nüfus olarak tanımlanan 15-64 yaş grubunun
payı artmaya devam edecek. Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) Eurostat ve TÜİK verilerinden
yararlanarak hazırladığı ‘İstihdam Raporu – 2007’ye göre, ‘çalışabilir yaştaki nüfusun’ (15-64
yaş arası) toplam içindeki payı 2006’da % 66. Tahminlere göre bu oran 2010’da %67,
2025’de ise %69 olacak.
Bu demografik değişim hakkında TÜSİAD ve ATO gibi sanayi ve ticaret odaları
çeşitli raporlar yayınladılar (Bkz. Kaynakça). Her iki raporda da, dile getirilen eleştirilerden
biri, üretken olabilecek nüfus artarken istihdama katılım oranının düşmesi, yani işsizliğin
artması oldu. Raporların bir diğer ortak noktası da, bu kıymetli ama geçici dönemde bir an
önce nüfusun niteliğini yükseltmek gerektiği konusundaki uyarı oldu.

7.4. Bağımlılık Oranı
Bir toplumdaki 15 yaş altı ve 65 yaş üstünden oluşan bağımlı nüfusun çalışan nüfusa
oranına bağımlılık oranı denmektedir. Bu oran, çalısan bir kişinin ürettiğinin ortalama olarak
kaç kişi tarafından tüketildiğini gösterir.
Bağımlılık oranının artması, çalışanların yükünün arttığı anlamına gelir, dolayısıyla
istenenen bir durum değildir. Aşağıda 2005 yılı verilerine göre, Çin, Afrika ve Batı
Avrupa’nın yaş yapısı ve bağımlılık oranları görülüyor. Bir ülkede 15-64 yaş grubunun
toplam nüfus içindeki oranı ne kadar yüksekse (iş gücü sayısını arttıracağı ve bakması
gereken “bağımlı nüfus” daha az olacağı için) ekonomik büyüme açısından o kadar
olumludur. Aşağıdaki yaş grubu oranlarına daha dikkatli baktığımızda bazı önemli farklar
tespit edebiliriz. Örneğin Afrika’da aşırı yüksek bağımlılık oranı (%82), aktif nüfusun (15-64
yaşında çalışma çağındaki nüfusun) yükünün çok ağır olduğunu gösterir. Bu kıtada bağımlı
nüfus içinde en dikkat çekici grup ise çocuklardır. Demografik dengenin bu derece bozuk
olduğu bir tabloda, daha müreffeh bir toplum inşa edebilmek için çocuklara sunulması
gereken eğitim altyapısının sağlanması ve bunun için özkaynak yaratılması zor
gözükmektedir. Afrika kadar kötü olmasa da, Batı Avrupa’da da bağımlılık oranı çok parlak
değildir. Bu bölgede doğurganlık hızının düşmesi ve nüfusun yaşlanmasıyla demografik fırsat
penceresinin kapandığını söyleyebiliriz. Burada bağımlı nüfusun önemli bir özelliği 65 yaş
üstü nüfusun 15 yaş altı nüfusla aynı orana sahip olmasıdır.
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7.5. 2050 Türkiyesi’nde Nüfus
Türkiye’de demografik fırsat penceresinin açılma ve muhtemel kapanma süresine dair
farklı görüşler bulunsa da, bunların ortak yanı bu fırsat döneminin otuz yıl kadar süreceğidir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayla Oğuş Binatlı’ya göre, 2010 yılında açılmış
olan Türkiye’nin demografik fırsat penceresi 2040 yılına kadar devam edecektir. 21 Haziran
2015 tarihinde Dünya Bankası Türkiye Direktörü görevindeki Martin Raiser’e göre ise,
Türkiye için demografik fırsat penceresi 2005 yılında açılmıştır. Raiser bu döneme dair şu
uyarılarda bulunmaktadır: “Nüfusun üçte ikisi çalışma çağında ve bağımlılık oranı azaldı. Bu
fırsat penceresi, 10 yıl (2025’e kadar) daha açık kalacak. Bu süreçte genç nüfusun iyi
eğitilmesi ve donanımının artırılması gerekir.”22
Aşağıdaki iki grafikte sizler de nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını ve bağımlılık
oranının seyrini inceleyebilirsiniz. İlk grafikte çarpıcı olan 1985’ten itibaren 15 yaş altı
nüfusun oranının düzenli olarak düşmesi ve %40’lardan %20’lere doğru azalmasıdır. Bu
kadar hızlı olmasa da, son on yıldır yaşlı nüfusun oranındaki artış da dikkat çekicidir.

21

https://www.youtube.com/watch?v=it7fjRc1Rh0

22

http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2015/06/18/firsat-penceresi-10-yil-acik-kalacak
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KAYNAK: İ. Koç, M. A. Eryurt, T. Adalı, P. Seçkiner Türkiye’nin Demografik Dönüşümü,
Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü Yayını, 2010.
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TÜİK ve diğer kuruluşlar 2050’de Türkiye nüfusunun 93 milyon olacağını tahmin
ediyorlar. Bu öngörü, 1970’li yıllarda sanıldığının aksine Türkiye’nin 100 milyon eşiğini
geçmeyeceğini gösteriyor. Pek çok basın kuruluşu TÜİK’in Haziran 2011’de açıkladığı nüfus
verilerini ve ileriye dönük nüfus tahminlerini büyük bir hayalkırıklığı içinde değerlendirdiler.
Basında çıkan bu tarz yorumlar, eski imparatorluklar dönemine has “kalabalık nüfus=güç”
yaklaşımının hâlâ kabul gördüğüne işaret etmektedir.
Tabii, bunun sadece ölüm ve doğum istatistiklerine dayanarak yapılmış bir öngörü
olduğunu unutmamak gerekir. 2011’den beri devam eden Suriye’den Türkiye’ye yönelik
kitlesel sığınma hareketi gibi büyük ölçekli bir göç olması durumunda bu sayıda ciddi bir
değişiklik olması kaçınılmaz olur.

7.6. Tarihsel ve Bölgesel Farklar
Demografik dönüşüm kuramı fazla genellemeci bir yaklaşımla bir ülkenin nüfusunu
yekpare bir bütünmüş gibi ele alsa da, Türkiye gibi bölgeler arası kalkınmışlık seviyesinde
ciddi farklar olan ülkelerde bu tarz genellemeler yeterli açıklayıcı güce sahip olamamaktadır.
Türkiye’de demografik dönüşümden bahsederken, hem tarihsel, hem de bölgesel farklardan
bahsetmek elzemdir.
Örneğin, Alan Duben ve Cem Behar’ın işaret ettiği üzere, İstanbul’da doğurganlık, 19.
yüzyıl gibi çok erken bir tarihten itibaren düşmeye başlamıştır. Duben ve Behar’ın Türkçesini
1996’da yayınladıkları “İstanbul Haneleri Evlilik, Aile ve Doğurganlık 1880-1940” adlı kitap
İmparatorluktan cumhuriyete geçerken, İstanbul’da nüfusun seyrine dair titiz ve derinlikli bir
tarihsel demografi çalışması sunar. Kitap ayrıca Türkiye’de aile, doğurganlık ve evlilik
konusunda yaygın kabul gören efsaneleri yerle bir eder. Tarihsel kaynak toplamanın çok da
kolay olmadığı bir alanda nitelikli bir sosyolojik bakış getiren bu kitabı konuya ilgi duyanlara
tavsiye ederim.
Uzun yıllardır Türkiye’de yerleşik olan antropolog Alan Duben’in çeşitli makalelerini
biraraya getirdiği “Kent, Aile, Tarih” kitabı da bizi “geçmişteki Türk ailesi” imgesini yeniden
düşünmeye zorlar. Çalışmasında Osmanlı’nın son döneminde İstanbul’daki Müslüman hane
ve ailelere odaklanan Duben, sanılanın aksine 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başından beri
İstanbul’da özellikle erkekler için erken evlenmenin yaygın olmadığını, 1905 ve 1940
arasında evlenme yaşının erkekler için 30 civarı, kadınlar içinse 20 olduğunu söylüyor. Aynı
şekilde İstanbullu çiftler açısından çok eşliliğin de bir efsane olduğunu, çok eşli erkeklerin
oranının sadece %2,5 civarı olduğunu ortaya koyuyor.
Bugün Türkiye nüfusunun mekânsal/bölgesel özelliklerin baktığımızda ise daha
çarpıcı verilerle karşılaşırız. Örneğin 2008’de, Türkiye’de doğum hızı Güney Doğu Anadolu
bölgesinde ‰27,2 iken Batı Marmara’da ‰11,6 idi. 2000’de Türkiye’de ortalama
doğurganlık hızı 2.53 iken, aynı oran Edirne’de 1,66, Şırnak’ta ise 7.06 idi (Özgür, 2004).
2014 yılında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu illerin hepsi ülkenin
doğusunda iken (4,52 çocuk ile en yüksek Şanlıurfa; 4,23 çocuk ile Şırnak; 3,98 çocuk ile
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Ağrı ve 3,86 çocuk ile Siirt) en düşük toplam doğurganlık hızı Batı illerinde görüldü. En
düşük 1,47 çocuk ile Edirne; ardından 1,55 çocuk ile Karabük, 1,56 çocuk ile Kırklareli, 1,57
çocuk ile Çanakkale ve Eskişehir izledi (TÜİK, 2015).
Ülkenin doğusu ve batısı arasındaki bu büyük farkı, demografik dile tercüme edersek,
doğusunda Sudan ve Gana, batısında İtalya ve Almanya olan bir ülkeden bahsetmemiz
gerekir. Bu derece demografik farklılıklar sergileyen bir nüfusu, merkezi ve tektip bir nüfus
politikasıyla yönetmek de kuşkusuz o derece zor olacaktır.
Aşağıda E. Murat ÖZGÜR’ün 2004 yılında Coğrafi Bilimler Dergisi’nde yayınladığı
“Türkiye’de Toplam Doğurganlık Hızının Mekânsal Dağılışı” adlı makalede bulunan üç
haritayı kullanarak bölgeler arasındaki bu demografik farkları açıklamaya çalışacağız.
İlk harita 1980 yılında toplam doğurganlık hızının bölgelere göre değişimini
gösteriyor. İkincisi ise aynı veriyi 2000 yılı için görselleştiriyor. İlk haritada ülkenin Batısında
dahi kadın başına düşen çocuk sayısının 2,41-3 aralığında olduğu, orta Anadolu’dan itibaren
önce 3, doğuya gidildikçe de 4 ve 5 çocuğa çıktığı görülüyor.
2000 yılı için toplam doğurganlık hızını gösteren ikinci haritada ise, Batı ve hatta Orta
Anadolu illerinin çoğunun 1,66-2,41 doğurganlık hızına düştüğü, Güney Doğu Anadolu
bölgesi hariç hiçbir yerde 4 üzeri doğurganlık hızının bulunmadığı gözlemleniyor.
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Aşağıda, 1980’den 2000’e doğurganlık hızının değişimini gösteren harita yukarıdaki
iki haritanın özeti gibi. Güney Doğu Anadolu bölgesi hariç, ülkenin hemen her yerinde, ama
özellikle kuzeyinde ve batısında doğurganlıkta çok hızlı bir düşüş yaşanıyor. Doğurganlık
hızının düşüşü açısından en dirençli bölgenin çoğunluğu Kürt nüfustan oluşan iller olması bu
haritalara siyasal demografi açısından da tartışmaya açık bir özellik katıyor. Murat Özgür’ün
kapsamlı analizi, doğu illerindeki bu yüksek doğurganlık trendini etnik açıdan yorumlamak
yerine çok daha detaylı bir sosyolojik değerlendirme sunuyor. Murat Özgür, ülkenin doğusu
ve geri kalan bölgeleri arasında doğurganlık hızındaki farkları açıklarken, çok temel
sosyolojik verilere odaklanıyor: Bölgesel farkları, eğitim seviyesi, kentsel ve kırsal yerler
arasındaki farklar, kadınların iş gücüne katılımı, ataerkil kültür ve erkek çocuk isteğinin
yaygınlığı gibi faktörler üzerinden değerlendiriyor.

111

Murat Özgür’e göre kadın başına düşen çocuk sayısının 4’den fazla olduğu yerler,
eğitim seviyesinin düşük, tarım dışı sektörlerde kadının iş gücüne katılımının %10’dan az,
okuma yazma bilmeyen kadın oranının %30’dan fazla, kişi başına düşen gelirin 1500
dolardan az olduğu yerler. Kısacası, aşağıda dördüncü ve son haritada göreceğiniz üzere,
doğurganlığın hâlâ yüksek olduğu bölge eğitim, gelir, kadının iş gücüne katılımı açısından
Türkiye ortalamasının en gerisinde yer alan bir yer.
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Türkiye’nin yüz yıllık demografik dönüşümünü üç dönem altında incelediğimiz bu
bölümü TÜİK 2014 doğum verilerine bakarak bitirelim.
Doğumlar: 2008 yılında 1 milyon 281 bin 302 olan canlı doğum sayısı, 2009 yılında 1
milyon 241 bin 617’ye gerilemişti. 2014 yılında 1 milyon 337bin’le tekrar yükselişe geçti.
Toplam doğurganlık hızı: Revize edilen 2013 verisine göre 2,10 çocuk iken 2014
yılında 2,17 çocuk oldu. Bir kadının doğurgan olduğu dönem, yani 15-49 yaş dönemi boyunca
doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2008 yılında 2,14 çocuk iken, 2009’da 2,06, 2013’te
2,10, 2014’te ise 2,17 oldu.
Bölgesel farklar: 2014’te toplam doğurganlık hızı en yüksek 4,52 çocuk ile
Şanlıurfa’da, en düşük ise 1,47 çocuk ile Edirne’de gerçekleşti
Bu veriler bize, yüzyıllık bir macera sonunda şimdilik Türkiye’de toplam doğurganlık
hızının 2,1 civarına sabitlendiğini gösteriyor. Demograflara göre, Türkiye’de demografik
dönüşüm tamamlandığı zaman dönüşüm katsayısı 7,5 olacak.
Bu demografik verilerin detaylarına baktığımızda ülkenin doğusu ve batısı arasında
çok ciddi farklar olduğunu gördük. Hâlihazırda demografik dönüşüm sürecinin üçüncü ve son
aşamasında olan Türkiye’nin en az on yıl daha demografik fırsat penceresinin içinde yer
alacağı tahmin ediliyor. Bu dönemin ekonomik ve toplumsal kalkınma için nasıl
değerlendirileceği, sonuçlarının neler olacağı veya demografların öngörülerinin gerçekleşip
gerçekleşmeyeceği ancak biraz bekleyerek cevabını bulabileceğimiz sorular.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye’nin yüz yıllık demografik dönüşümünü üç dönem altında
incelendi.
Doğumlar: 2008 yılında 1 milyon 281 bin 302 olan canlı doğum sayısı, 2009 yılında 1
milyon 241 bin 617’ye gerilemişti. 2014 yılında 1 milyon 337bin’le tekrar yükselişe geçti.
Toplam doğurganlık hızı: Revize edilen 2013 verisine göre 2,10 çocuk iken 2014
yılında 2,17 çocuk oldu. Bir kadının doğurgan olduğu dönem, yani 15-49 yaş dönemi boyunca
doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2008 yılında 2,14 çocuk iken, 2009’da 2,06, 2013’te
2,10, 2014’te ise 2,17 oldu.
Bölgesel farklar: 2014’te toplam doğurganlık hızı en yüksek 4,52 çocuk ile
Şanlıurfa’da, en düşük ise 1,47 çocuk ile Edirne’de gerçekleşti
Bu veriler bize, yüzyıllık bir macera sonunda şimdilik Türkiye’de toplam doğurganlık
hızının 2,1 civarına sabitlendiğini göstermektedir. Demograflara göre, Türkiye’de demografik
dönüşüm tamamlandığı zaman dönüşüm katsayısı 7,5 olacak.
Bu demografik verilere göre, ülkemizin doğusu ve batısı arasında çok ciddi farklar
olduğu görülmektedir.
Hâlihazırda demografik dönüşüm sürecinin üçüncü ve son aşamasında olan
Türkiye’nin en az on yıl daha demografik fırsat penceresinin içinde yer alacağı tahmin
edilmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Demografik fırsat penceresinin avantaj ve dezavantajları neler olabilir?
Ekonomi, siyaset, toplum ve kültür alanından örneklerle tartışın.
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8. DOĞUMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Canlı Doğumlar ve Kaba Doğum Hızı
8.2. Doğurganlık
8.3. Doğumlar ve Doğurganlıkla İlgili Genel Eğilimler
8.4. Doğurganlığın Evriminde Üç Model
8.4.1. Farklı Örnekler: İskandinav Modeli
8.4.2. Farklı Örnekler: Çin’de Cinsiyet Seçimi
8.5. Gebeliği Önleyici Yöntemler
8.6. Dünyada ve Türkiye’de Gebeliği Önleyici Yöntemlerin Kullanımı
8.7. Güncel Bir Tartışma: Kürtaj (İsteyerek Düşük)

117

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Çoğu en az 6-7 çocuğu olmuş dedelerimizin kuşağıyla, bugün ortalama 2
çocuklu ailelerin büyük çoğunluğu oluşturduğu günümüz Türkiyesi arasında ne tür sosyokültürel farklar vardır? Demografik özellikler ve bunların toplumsal sonuçları açısından, bir
çocuk olarak, bu iki dönemden hangisinde yaşamayı tercih ederdiniz?
2)
Türkiye’de gebeliği önleyici yöntem kullanımı ve isteyerek düşükler (kürtaj)
arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Son yıllarda Türkiye’de sıkça tartışılan kürtaj ve sezeryan
doğumun yasaklanması sözkonusu olursa, bu yasaklar iddia edildiği gibi doğurganlık hızında
artışa yol açar mı? Neden?
3)
Doğum oranı (bin kişiye düşen doğum sayısı) ülkelere göre değişiklik
göstermektedir. Örneğin Mali’de binde 48, Mısır’da binde 23, Almanya’da binde 8’dir. Bu
verileri gözönüne aldığımızda, doğum verilerinde ülkeler arasındaki büyük farkları nasıl
açıklayabiliriz?
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Anahtar Kavramlar


Doğurganlık



Kaba doğum hızı



Gebeliği önleyici yöntemler

119

Giriş
Doğumlar, tıpkı ölümler gibi, nüfusun gelişimine etki eden en önemli faktörlerdir.
Göçleri bir kenara koyarsak, bir ülkedeki nüfusu doğrudan etkileyen iki ve «doğal»
demografik olgu doğumlar ve ölümlerdir. Bu bölümde, hayatın başlangıcını ve nüfusun
“üretilmesi”ni ifade eden doğumları ele alacağız. Doğumlar (ve ölümler) nüfus kütlesinin
niceliğini, niteliğini, yaş ve cinsiyet dağılımını belirler. Bu iki demografik olgu toplumların
ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel boyutlarıyla karşılıklı bir etkileşim içindedir.
Doğumlarla ilgili demografik terimler arasında, kaba doğum hızı ve toplam
doğurganlık hızı öne çıkar.
Kaba doğum hızı: Belli bir sürede (genellikle bir yıl) meydana gelen canlı
doğumların sayısının aynı süre için olan nüfusa (genellikle yıl ortası nüfusa) bölünmesiyle
elde edilen göstergedir.
Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu)
boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir.
Demografi alaınında ayrıca ‘yaşa özel doğurganlık hızı’ terimi de kullanılır. Yaşa
özel doğurganlık hızı, belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan
çocuk sayısını ifade etmektedir.
Potansiyel-biyolojik doğurganlık: Bir kimsenin veya nüfusun biyolojik bakımdan
çocuk doğurabilme yeteneğidir. Bu yeteneğin bulunmayışı hâline kısırlık denir.
Herhangi bir doğum kontrol yöntemi uygulanmaması durumunda, gerçekleşecek bu
doğurganlık oranına ‘doğal doğurganlık’ da denilmektedir. Demograflar, ergenliğe girer
girmez hiçbir doğum kontrol yöntemi kullanmadan çocuk doğurmaya başlayan bir kadının 50
yaşına kadar ortalama 12 çocuk sahibi olabileceğini belirtiyor. (Ancak ABD’de yaşayan 45
yaşındaki bir kadının 2011 yılında yirminci çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanıyor oluşu
demografları da afallatmış olsa gerek!)23
Gerçek hayatta her zaman çeşitli toplumsal ve kültürel faktörler devreye girdiği için
hiçbir zaman tam anlamıyla «doğal» bir doğurganlıktan bahsedemeyiz. Doğurganlığı
etkileyen sosyo-kültürel faktörler arasında evlilik yaşı, süt verme süresi, cinsel tabular, vb.
başlıklar ilk sırada sayılır.
Fiili doğurganlık: Bir nüfusta canlı doğumların belirlediği fiili doğum düzeyidir.
Geleneksel veya modern doğum kontrol yöntemleri kullanıldığı için «yönlendirilmiş veya
güdümlü doğurganlık» da denir.

23

Haber kaynağı için Bkz. http://www.radikal.com.tr/yasam/19_cocuk_dogurdu_20inciye_hamile-1069110

120

8.1. Canlı Doğumlar ve Kaba Doğum Hızı
Canlı doğum çocuğun doğduğu andan itibaren en az birkaç dakika yaşadığı, ağlama,
nefes alma ve hareket etme gibi hayat belirtileri gösterdiği doğumdur. Canlı doğum sayısı, bir
ülkede yaşayan nüfusa ve onun toplam doğurganlık hızına göre değişir. Mesela, Avrupa
Birliği’nin en kalabalık ülkesi olan (2013’te 80,7 milyon) Almanya’da 2013’te canlı doğum
sayısı 685 binde kalmışken, nüfusu 63,9 milyon olan Fransa’da 780 bin canlı doğum
yaşanmıştır. Aynı yıl Türkiye’de canlı doğum sayısı 1.283.062 olmuştur24.
Avrupa ile kıyasladığımızda Türkiye’de CD sayıları hâlâ çok yüksek olsa da yıllar
içindeki değişimini izlediğimizde canlı doğum sayısında 2014’e kadar bir azalma olduğunu
gözlemleyebiliriz. Türkiye’de canlı doğumlar yıllara göre şu şekilde gerçekleşmiştir:


2000’de 1.434.297



2008’de 1.281.302



2009’da 1.241.617



2013’de 1.291.217



2014’te 1.337.504

Kaba doğum hızı bin kişi başına düşen doğum sayısını ifade etmektedir. Doğum
oranı olarak da ifade edilmektedir. Daha teknik bir dille söyleyecek olursak, kaba doğum
hızı bir yılda doğan canlı bebek sayısının yıl ortası nüfusa bölünmesi ve 1000 ile
çarpılmasıyla bulunan orandır.
Aşağıdaki, 2014 yılı kaba doğum hızı verileri ülkeler arasındaki çarpıcı farkları net
bir şekilde göstermektedir.


Niger ve Mali’de ‰ 46



Nijerya ve Etyopya’da ‰ 38



Mısır ve Pakistan’da ‰ 23



Meksika ve Türkmenistan’da ‰ 19



Çin ve Norveç’te ‰ 12



Almanya ve Japonya’da ‰ 8

2014 yılı doğum oranı (kaba doğum hızı) Türkiye’de ‰ 17,3 olmuştur. Bu anlamda
doğum oranı ‰ 17 olan 2013 yılına göre, ufak da olsa doğumlarda bir artış yaşanmıştır.
24

https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/europe-pays-developpes/population-naissances-deces/
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Doğum oranı sadece demografiyi değil, tüm toplumsal ve kültürel alanları
etkilemektedir. En basitinden bir örnek verecek olursak, bin kişiye 46 doğum düşen Nijer gibi
bir ülke ile sadece 8 doğum düşen Almanya veya 13 doğum düşen ABD gibi bir ülkede
çocuğa verilen anlam, çocuk için yapılan tüketim, çocuk çevresinde kurulan sembolik veya
maddi dünya çok farklı olacaktır. Son yıllarda ülkemizde de gözlenmeye başlanan “baby
shower” (bebeğe hazırlık) partileri bunun örneklerinden biridir. Sadece bebek ürünleri satan
dükkânların veya bebek ve çouklar için özel etkinlikler düzenleyen firmaların sayısındaki artış
giderek daha nadide bir şeye dönüşen bebeğin dünyevi anlamda kutsanması olarak da
yorumlanabilir.

8.2. Doğurganlık
Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu)
boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir. Doğurganlık hızı tüm
dünyada düşüş göstermektedir. Dünya doğurganlık ortalaması son 50 yılda 5,4’ten 2,1 çocuğa
düşmüştür. 2014 verilerine göre toplam doğurganlık hızı ülkeden ülkeye ciddi farklar
göstermektedir. Dünya Bankası’nın 2013 verilerine göre toplam doğurganlık hızı bazı
ülkelerde şöyledir:25
Nijer’de 7,6
Mali’de 6,8
Afganistan’da 4,9
Sudan’da 4,4
Mısır’da 2,8
Fransa’da 2,0
Almanya, İtalya ve Japonya’da 1,4
İspanya, Bosna-Hersek ve Yunanistan’da 1,3
Bölgesel olarak ele aldığımızda, 2013’te en yüksek doğurganlık Sahraaltı Afrika
ülkelerinde, en düşük doğurganlık ise güney Avrupa ülkelerinde görülmektedir.
Türkiye’nin toplam doğurganlık hızındaki değişime baktığımızda, 1980’lerden
itibaren uygulanan nüfus planlaması politikalarının sonuç verdiğini ve kadın başına düşen
çocuk sayısının 2010’a dek hızla düştüğünü gözlemliyoruz. 1980’de 3,41 olan doğurganlık
hızı, Bir önceki derste (7. Bölümde) ele aldığımız demografik dönüşüm sürecinin üçüncü
aşamasıyla ilgili açıklamalar, doğurganlıktaki azalmayı açıklamak için de geçerlidir.

25

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.DYN.TFRT.IN
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Türkiye’nin toplam doğurganlık hızındaki değişim

1980

3,41

1985

2,59

1990

2,65

2000

2,53

2008

2,08

2009

2,06

2013

2,10

2017

2,17

KAYNAK: TÜİK Doğurganlık, bebek ve çocuk ölüm hızları,
«Doğum İstatistikleri 2014»

Dünyada toplam doğurganlık hızındaki değişimi, 1985, 2010 ve 2030 verilerini
haritalayan aşağıdaki üç grafikte net bir şekilde görebiliriz.26 1985’te doğurganlığın en yüksek
olduğu 5 ülke arasında üç Asya (Yemen, Afganistan ve Umman), iki Afrika ülkesi (Nijer ve
Ruanda) bulunurken, 2010’da ilk beş listesinde Afrika dışından sadece Afganistan kalmıştır.
2010’da zirvedeki diğer dört ülke Nijer, Mali, Somali ve Uganda’dır. 2030 için yapılan nüfus
projeksiyonuna göre ilk beş ülkenin tümü sahraaltı Afrika’dandır (Nijer, Zambiya, Somali
Malawi ve Mali).
Bu haritalarda bir diğer çarpıcı nokta eski Sovyet ülkelerinde sosyalizmin
çözülmesinden sonra gözlenen doğurganlıktaki hızlı düşüştür. Tüm Sovyet bölgesi 1985’te 2
üstü bir doğurganlığa sahipken, 2010’da 2’nin altına düşmüştür. Diğer bir deyişle, eski SSCB
ülkelerindeki sosyal, ekonomik ve siyasi çözülme demografik çöküşle el ele gitmektedir.
Hangisinin hangisini etkilediği, yani doğurganlıktaki azalmayla sosyo-ekonomik dağılma
arasındaki ilişki derinlemesine düşünülmesi gereken bir konudur.27

26

http://www.newgeography.com/content/002474-six-adults-and-one-child-china

Eski sovyet coğrafyasının amiral gemisi Rusya’da doğurganlığın düşmesiyle ilgili internetten de
bulabileceğiniz çeşitli yazı ve raporlar mevcuttur.
27
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Dünyada doğurganlık (1985)

Dünyada doğurganlık (2010)
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Dünyada doğurganlık (2030 projeksiyonu)

8.3. Doğumlar ve Doğurganlıkla İlgili Genel Eğilimler
Biyolojik bakımdan doğurganlığın en yüksek olduğu yaş 19’dur. Bu yaştan itibaren
yavaş yavaş doğurganlık kapasitesi düşer. Ancak yukarıda da pek çok kez işaret ettiğimiz
üzere, demografik olgular sadece biyolojik özelliklere göre gerçekleşmez. Toplumsal koşullar
ve kültürel değerler doğumların sayısı, zamanlaması, doğum yapan annenin yaşı gibi birçok
öğeyi etkiler. Örneğin, doğumların sadece evlilik içinde kabul gördüğü toplumlarda evlilik
yaşı doğum oranlarını etkileyen önemli bir faktördür. Evlenmeden çocuk yapmanın “günah”,
“ayıp” veya “gayrımeşru” sayıldığı toplumlarda kadınların evlilik yaşı doğumları etkileyen
çok önemli bir veridir.
Tüm dünyada, doğumlar ve doğurganlığın düşüşünü etkileyen bazı olgular vardır.
Bunları genel eğilimler başlığı altında ele alabiliriz:
Evlilik yaşının ertelenmesi (ilk evlilik yaşının artması)
İlk doğum yaşının ertelenmesi
Doğurganlığa bakışta değişim (nüfus planlaması döneminde hâkim olan
“bakabileceğin kadar çocuk” veya doğurganlığı teşvik eden “çocuk bereketiyle gelir” gibi
sloganların toplum nezdinde yaygınlığı)
Tüm yaşlarda doğurganlık oranının düşmesi.
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Aşağıdaki tabloda da göreceğiniz üzere, doğurganlıktaki en önemli değişimlerden biri
tüm yaş gruplarında doğurganlık oranının düşmesidir. 1978’den bu yana, Türkiye’de her yaş
grubunda doğurganlık düşmüştür.

KAYNAK: İsmet Koç ve Erhan Özdemir, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması
TNSA-2003 raporu, Bölüm 4- Doğurganlık
Yaşa özel doğurganlık hızı, belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama
canlı doğan çocuk sayısını ifade eder. 2003 verilerine göre, Türkiye’de kadınlar ilk
doğurganlık deneyimlerini en çok 20-24 yaş aralığında yaşamaktaydı. 2014’te bu 25-29 yaş
grubuna kaydı. 2014’te Türkiye’de en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda
görüldü. Bu da, biyolojik açıdan doğurganlığın en yüksek olduğu yaşla, fiiliyatta en çok
doğurganlık olan yaşın aynı olmadığını ortaya koyar.
Son Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA-2013) raporuna göre son onyılda, ilk
doğum yaşı sürekli artmaktadır. Sözkonusu araştırmaya göre, “40 yaş ve üzeri kadınlar ilk
doğumlarını yaklaşık 22 yaşında yapmışken, 25-29 yaş grubundaki kadınlar ilk doğumlarını
daha geç, 24 yaşında yapmıştır. (...) Doğurganlığın ertelenmesi eğilimine ilişkin bir başka
bulgu da yaş gruplarının belirli yaşlarda ilk doğumlarını yapmış olma yüzdelerinden elde
edilebilir. Örneğin, 45 ve üzeri yaştaki kadınların yüzde 13’ü ilk doğumlarını 18 yaşına kadar
gerçekleştirmiş iken, 20-29 yaş grubundaki kadınların sadece yüzde 5-6’sı bu yaşa kadar
çocuk doğurmaya başlamıştır.” (TNSA, 2013: 70)
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Türkiye’de çocuk sahibi olmada ortalama yaş
1980

28,16

1985

28,63

1990

27,71

2000

28,08

Kaynak: TÜİK, Doğurganlık, bebek ve çocuk ölümleri,
1970-2000

Doğurganlık hızında kır-kent farkı

Kırsal alanlarda doğurganlık hızı kentsel alanlara göre daha yüksektir. Ancak son
yıllarda kent-kır arasındaki doğurganlık farkı kapanmaktadır. Yukarıdaki grafik bu
benzeşmeyi göstermesi açısından çok çarpıcıdır.
İstanbul’da doğurganlık hızı her zaman Türkiye ortalamasının altında olmuştur. Bunu
genel olarak kentsel ve kırsal yerlerdeki doğurganlık farkıyla açıklayabiliriz. Ancak, son
yirmi yılda kırsal bölgelerde de doğurganlığın düşmesiyle bu fark azalmaktadır. 1970-2000
arasında doğurganlık hızındaki değişimi gösteren aşağıdaki grafik 1980’den itibaren
sistematik olarak düşen oranları ortaya koymaktadır .
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8.4. Doğurganlığın Evriminde Üç Model
Yukarıda verilerle açıkladığımız üzere, son onyıllarda tüm dünyada doğurganlık
düşmektedir. Doğurganlıktaki bu genel düşme eğilimi üç ana model üzerinden
açıklanmaktadır.
1. Yavaş değişim modeli
Sosyo-ekonomik ve kültürel değişimlere bağlı olarak doğurganlık hızı değişir.
Sanayileşme, eğitim seviyesinin artışı, kadınların evdışında ücretli işlerde çalışması bu
sebepler arasındadır. Avrupa’da 19.yüzyılda düşmeye başlayan doğurganlık hızı, ölüm
oranlarındaki azalmadan sonra inişe geçmiş ve bu düşüş çok uzun bir süreye yayılmıştır.
2. İradi / müdahaleci değişim modeli
Çeşitli nüfus kontrol politikalarına bağlı olarak daha hızlı bir düşüş yaşanır. Tipik bir
örnek Çin’dir. Komünist yönetimin 1970’lerin sonunda başlattığı «tek çocuk politikası» Eylül
2002’de yasa hâline gelmiştir. Çok katı denetim ve ceza politikalarının uygulandığı bu nüfus
planlaması politikası Çin’de doğurganlığı radikal bir şekilde düşürmüştür. Bugün 1,3 milyar
olan Çin nüfusunun 2050’de sadece 1,6 milyar olacağı ve böylece dünyanın en kalabalık
ülkesi statüsünü Hindistan’a bırakacağı öngörülmektedir.
3. Kriz modeli
Savaşlar, ekolojik krizler veya beklenmedik afetlerle doğurganlığın ani düşüşü
anlamına gelir. Bazı Afrika ülkeleri bunun tipik örnekleri arasında sayılabilir.

8.4.1. Farklı Örnekler: İskandinav Modeli
Evlilik dışı doğumlar: İskandinav aile ve doğurganlık modelinde resmî nikâh
olmadan çift hayatı yaşanması ve doğumların resmî evlilik dışında gerçekleşmesi oldukça
yaygındır. 2000 yılında İzlanda’da doğumların %65’i, İsveç ve Norveç’e %50’si,
Danimarka’da %46’sı evlilik dışında gerçekleşmiştir.
Kuzeyden başlayan bu akım, Avrupa’nın genelinde de etkili olmaktadır. AB
ülkelerinde 1960 ile 2000 arasında evlilik dışı doğumlar %5,1’den %26,4’e yükselmiştir.
Avrupa Birliği üyeleri arasında evlilik dışı doğumların en düşük olduğu ülkelerden biri
Yunanistan olmasına rağmen, 2015’te Yunanistan Başbakanı olan Alexis Tsipras ve yirmi
yıldan uzun süredir beraber olduğu eşi Peristera Batziana’nın resmî nikah kymadan devam
ettirdikleri birlikteliklerinde iki çocukları bulunmaktadır.
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8.4.2. Farklı Örnekler: Çin’de Cinsiyet Seçimi
İstatistiki olarak yeni doğan bebeklerde erkeklerin oranı daha yüksektir. Erkek bebek
doğumlarınn daha fazla olmasını inceleyen demograflar, yeni doğan her 100 kız bebeğe
karşılık 105 erkek doğduğunu ortaya koymuşlardır. 2000-2005 verilerine dayanılarak yapılan
bir araştırmaya göre bu dönemde yeni doğan her 100 kız çocuğa 106,5 erkek çocuk doğarken,
Çin’de bu oran olağanüstü bir şekilde 100’e 110’a çıkmıştır. Dersin powerpoint sunumundaki
26 numaralı haritada erkek çocuk doğumlarının dağılımı görülmetedir. Çin’in diğer tüm
yerlerden daha koyu yeşil olması yeni doğan her 100 kız çocuğa karşılık 110’dan daha fazla
erkek çocuk dünyaya geldiğini ortaya koymkatadır.
Sosyal demograflar, Çin’de erkek çocuk doğumlarının normalin üstünde yüksek
olmasını Çin’in çok sert bir şekilde uyguladığı tek çocuk politikasına bağlamaktadır. Çin
aslında komünist rejime geçişinden itibaren nüfus planlamasını teşvik etmiştir. Ancak, Mao
Zedong’nun 1976’daki ölümüne kadar isteğe bağlı bırakılan aile planlaması hedeflenen
sonuçları vermemiştir. Bunun üzerine Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi 1978’de yeni bir yasa
çıkarmış ve bunu 1981’den itibaren uygulamaya koymuştur. Sözkonusu yasada bazı gruplara
istisnai olarak iki çocuk hakkı verilmiş olsa da, Çinli ailelerin çoğunu tek çocukla
sınırlandıran bu yasanın amacı nüfus artışını azaltmaktır. Tipik bir nüfus mühendisliği örneği
olarak değerlendirebileceğimiz bu yasaya karşı, aileler doğacak tek çocuklarının erkek
olmasını tercih ederek çeşitli yöntemler uygulamışlardır. Bunlar arasında yasak olmasına
rağmen ultrason cihazlarıyla cinsiyetin kız olduğu tespit edilen ceninlerin alınması (yani
çoğunlukla hamileliğin 16. haftasından sonra kürtaj) veya kız doğan bebeklerin doğumdan
sonra öldürülmesi gibi insanlık dışı yöntemler de bulunmaktadır.
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8.5. Gebeliği Önleyici Yöntemler
Doğumlarla ilgili en önemli alt başlıklardan biri olan gebeliği önleyici
yöntemler, çiftlerin istedikleri zaman ve istedikleri sayıda çocuk sahibi olmalarını sağlayan
yöntemlerdir. Gebeliğin istenen ve planlanan zamanda gerçekleşmesi bebek ve anne
sağlığında iyileşme sağladığı gibi, istenmeyen gebeliklerin kürtaj yoluyla sonlanmasını da
azaltır. Dünya üzerinde tüm gebeliklerin yaklaşık %40’ının plansız olduğunu 28 gözönüne
alırsak, gebeliği önleyici yöntem kullanımının önemi daha da netlik kazanır.
Gebeliği önleyici yöntemleri modern ve geleneksel yöntemler olarak ikiye ayırabiliriz.
Modern yöntemler arasında RİA (rahim içi araç), kısırlaştırma (vazoktami veya tüp
ligasyonu), doğum kontrol hapları, kondom, iğneler ve diğer tıbbi araçlar sayılabilir. Modern
yöntemler giderek hem sayı hem çeşit açısından çoğalsa da, insanlar çok eski tarihlerden bu
yana geleneksel yöntemlerle de gebeliği önleme yollarına başvurmuşlardır. Geleneksel
yöntemler arasında takvim, geri çekme (coitus interruptus) sayılabilir. Kadının adet dönemini
takip ederek yumurtalama döneminde çiftin cinsel ilişkiden kaçınmasına imkân tanıyan
takvim yöntemi ve halk arasında “dışarıya boşalma” olarak tanımlanan geri çekme yöntemleri
Türiye’de hâlâ en çok kullanılan yöntemlerdir.

8.6. Dünyada ve Türkiye’de Gebeliği Önleyici Yöntemlerin Kullanımı
2000 yılı verilerine göre, dünya nüfusunun %60,5’u bir gebeliği önleyici yöntem
kullanırken, %39,5 kullanmamaktadır. 2000 yılında gebeliği önleyici yöntem kullanımının en
yüksek olduğu kıta %72,6 ile Kuzey Amerika’dır. Onu %71,7 ile Güney Amerika, %67,6 ile
Avrupa takip eder. Yöntem kullanımının en düşük olduğu kıta ise %27,4 ile Afrika’dır.
28

http://www.earth-policy.org/mobile/releases/highlights26

130

Aşağıdaki tabloda29 göreceğiniz üzere, gebeliği önleyici yöntem kullanımı tüm dünyada yavaş
da olsa artmaktadır. 1980’lerde %48 civarı olan oran, 2009’da %63’e kadar çıkmıştır.
(tabloda yeşil renk modern yöntemleri, mavi ise geleneksel yöntemleri göstermektedir).
Kullanılan yöntemler arasında en sık rastlanılan kısırlaştırmadır. Dünya ortalaması
%39 olan kısırlaştırma Kuzey Amerika’da %50, Asya’da % 45, Avrupa’da %11, Afrika’da
ise %6 uygulanmaktadır. Dünya ortalaması %12 olan doğum kontrol hapları kullanımı
Okyanusya’da %29, Avrupa ve Afrika %27, Kuzey ve Güney Amerika % 20, Asya’da ise %
8’dir.30
Aşağıda gördüğünüz grafik, 1978-2008 arasında Türkiye’de gebeliği önleyici yöntem
kullanımındaki değişimi göstermektedir. 31 TNSA 2013 raporunda da, yöntem kullanımında
ufak bir iyileşme olsa da, genelde oranların bu seviyede kaldığı görülmektedir. En güncel
verilere sahip olan TNSA 2013 raporuna göre, Türkiye’de yöntem kullanmayanların oranı
%26,5; modern gebeliği önleyici yöntemlerin kullanımı %47,4, geleneksel yöntemlerin
kullanımı da %26’dır. Geleneksel yöntemlerin bu kadar yaygın olduğu bir toplumda ne yazık
ki bu yöntemlere dair bilgi düzeyi çok düşüktür. TNSA 2013 araştırmasında ifade edildiği
gibi, “doğal aile planlaması yöntemlerinin başarılı bir şekilde kullanımı, büyük ölçüde bir
kadının adet döngüsü içerisinde gebe kalma ihtimalinin hangi zamanda daha fazla olduğunu
iyi anlamış olmasına bağlıdır.” Bu araştırmada geleneksel takvim yöntemini kullanan
kadınlara cinsel ilişkide bulunduğu takdirde gebe kalma ihtimalinin daha yüksek olduğu
günler sorulduğunda, kadınların sadece %27’si doğru cevabı verebilmiştir.

29

http://www.earth-policy.org/mobile/releases/highlights26

30

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, World Contraceptive Use, 2005.

31

İ. Koç, M. A. Eryurt, T. Adalı, P. Seçkiner Türkiye’nin Demografik Dönüşümü, Hacettepe Nüfus Etütleri

Enstitüsü Yayını, 2010.
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8.7. Güncel Bir Tartışma: Kürtaj (İsteyerek Düşük)
“Gebelik ürününün anne bedeni dışında yaşam özelliği kazanmadan önce sonlanması”
olarak tanımlanan “düşük yapma–abortus” Mayıs 2012’de dönemin başbakanının kürtaj
karşıtı açıklamalarından sonra Türkiye gündemine oturdu.
Demografların isteyerek düşük olarak tanımladıkları, halk arasında kürtaj olarak
bilinen o
2008 Nüfus ve Sağlık Araştırması’nda evli kadınların %22’sinin hayatları boyunca en
az bir kez düşüğe başvurdukları saptanmıştır. Bu bilgiyi, yukarıda gbeliği önleyici
yöntemlerin kullanım oranlarıyla beraber okuduğumuzda, Türkiye’de kürtajın istenmeyen
gebelikleri önlemek üzere kullanıldığını görürüz.
Türkiye’de nüfus araştırmaları alanının öncü isimlerinden ve nüfus planlaması
kanunun çıkmasına önayak olan Prof. Dr. Nusret Fişek 1972’de yayınladığı bir makalede
Türkiye’de yüksek doğurganlık oranı olan ve gebelik önleyici yöntemler kullanılmayan
bölgelerde, çocuk düşürmenin gebeliği engellemek için kullanıldığına işaret etmektedir.
1968’de yapılan bir araştırmaya göre, gebeliği önleyici yöntem kullandığını söyleyen
kadınların 363.350 doğum gerçekleştirmişken, 148.530 çocuk düşürmüş olmasını, kullanılan
yöntemlerde başarılı olunmamasına bağlar ve «aşırı doğurganlığı önlemek için ailelere
doğum kontrolunu kabul ettirmek değil, onlara gebeliği önlemek için etkili yöntemleri
öğretmek ve kullanma olanağını sağlamak gerektiğini» ifade eder. (Fişek 1972)
Dünyanın pek çok yeri gibi Türkiye’de de hâlâ doğum kontrol yöntemleri
bilinmemekte veya uygulanmamaktadır. Ayrıca, pek çok ülkede kürtaj (rahim tahliyesi) yasal
değildir. Bu ülkelerde kadınlar istenmeyen gebelikleri sağlıksız koşullarda sonlandırmaktadır.
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Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre dünyada her yıl 46 milyon kadın düşüğe
başvurmakta, 19 milyonu güvenli olmayan koşullarda gerçekleştirilmekte, buna bağlı olarak
68 bin kadın hayatını kaybetmekte, 5,3 milyon kadında ise geçici veya kalıcı sakatlıklar
meydana gelmektedir.
Türkiye’de 2005 Ulusal Anne Ölümleri Araştırmasında anne ölümleri içinde düşüğün
hâlâ yaklaşık %2’lik bir payının olduğu belirlenmiştir.
Son yıllarda, infertiliteye karşı üreme teknolojilerinde taşıyıcı annelik gibi yeni
yöntemlerin kullanılması da yeni tartışmalar arasındadır. Yeni yasal düzenlemeler sonrasında,
insan embriyosunun hukuki statüsündeki belirsizlik ve düşük hakkı araştırmacılar ve
feministler tarafından tartışılmaktadır. Doğurganlığı arttırmayı isteyen siyasetçilerin kürtaj
karşıtı açıklamaları da bu tartışmaları alevlendirmiştir. Bu konularda farklı bakış açılarını
yansıtan şu okumalara bakabilirsiniz:
Aykut Çoban , «Türkiye’de ana rahmindeki emriyonun hukuki statüsü», 2007;
Nihal Bilgili Aykut, Dr. Sare Mıhçıokur, Prof. Dr. Ayşe Akın «Güvenli düşük kadının
üreme hakkıdır» Başkent Üniversitesi, Kadın – Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma
ve Uygulama Merkezi;
-

Feminist Politika dergisi No.8, 2010 «kürtaj hakkı» konulu dosya.

-

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2012;10, Özel Sayı 1: Düşükler
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğumlar ve doğurganlıkla ilgili temel konuları ele aldığımız bu bölümde, doğumlarla
ilgili genel eğilimleri aktardık. Bazı bölgesel farklar olsa da, dünyanın her yerinde doğumlar
azalmakta ve doğurganlık düşmektedir. Bu değişimi açıklayan üç modele göre, doğurganlığın
azalmasında sosyo-kültürel, ekonomik, siyasi ve hatta çevresel faktörler etkili olmaktadır.
Türkiye’de de 1980’lerden itibaren kaba doğum hızı düşmektedir. Doğumlar azalırken,
gebeliği önleyici yöntem kullanımı artmaktadır. Gene de Türkiye dâhil pek çok ülkede
modern koruyucu yöntemlere başvurulmaması çiftlerin istenmeyen gebelikleri sonlandırmak
için kürtaj gibi yöntemler kullanmasına neden olmaktadır. Siyasetçilerin de katılımıyla son
yıllarda tekrar alevlenen kürtaj tartışması Türkiye’de düşen doğurganlıklar kadar, nüfus ve
siyaaset ilişkisine dair de ipuçları sunmaktadır.
Son olarak, yeni üreme teknolojilerindeki gelişmelerle beraber Türkiye’de de yavaş
yavaş sosyolojik bir bakış açısıyla infertilite, tüp bebek, yeni üreme teknolojilerinin
ticarileşmesi, taşıyıcı annelik, yeni annelik gibi yepyeni konuların incelenmeye başlandığını
söyleyerek bitirelim.
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9. ÖLÜMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Ölüm Hızındaki Değişim
9.2. Ölüm hızlarındaki farklar ve nedenleri
9.2.1. Erkeklerde Ölüm Oranlarının Daha Yüksek Olması
9.2.2. Ölüm Karşısında Toplumsal Eşitsizlikler: İş Kazaları
9.2.3. Ölüm Karşısında Bölgesel Eşitsizlikler: AIDS
9.3. Bebek ve Çocuk Ölümleri
9.3.1. Çocuk Ölümlerinin Nedenleri
9.3.2. Türkiye’de Bebek ve Çocuk Ölümleri
9.4. Beklenen Yaşam Süresi
9.5. Ve Türkiye
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Dünyanın her yerinde, ama özellikle gelişmiş ülkelerde, kadınlar erkeklerden
uzun yaşamaktadır. Örneğin Japonya ve Fransa’da bu fark 7, Türkiye’de 6, Hindistan’da 4,
Uganda’da 2 yıldır. Bugün pek çok alanda kadın ve erkeklerin yaşam koşulları benzeşmeye
başlarken bu demografik farkı nasıl açıklayabiliriz?
2)
Bebek ölüm hızı Afrika’da binde 149, Kuzey Amerika’da ise binde 11’dir.
Bebek ölüm oranının yüksek veya düşük olması bu toplumlarda doğurganlık davranışını ve
çocuğa verilen anlamı nasıl etkileyebilir?
“40 yaşında olmak” ortalama yaşam süresinin 82,3 olduğu Japonya’da ve 40,5
olduğu Zambiya’da ne ifade eder? Beklenen yaşam süresinin bölgelere göre bu derece fark
gösterdiği bir dünyada, örneğin “genç” veya “yaşlı” olmayı nasıl tanımlayabiliriz?

3)
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Anahtar Kavramlar


Ölümler



Kaba ölüm hızı



Ölüm karşısında eşitsizlikler



Bebek ve çocuk ölümleri



Beklenen yaşam süresi
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Giriş
Ölümler nüfusun hacmi ve yapısını etkileyen temel faktörlerden biridir. Doğumların
nüfus üzerindeki arttırıcı etkisine karşı ölümler azaltıcı bir etkiye sahiptir. Ölüm hızı
kalkınmışlık ve refah seviyesine; yaş, cinsiyet ve ırk gruplarına; ikamet edilen yere
(kent/köy); evlilik durumu ve sosyo-ekonomik seviyeye bağlı olarak değişiklik gösterir.
Türkiye’de son yıllara kadar, ölümler konusunda ana gündem maddesi bebek ve çocuk
ölümleriydi. Bu bölümde, bu konuları dünyadan ve Türkiye’den örneklerle kısaca ele
alacağız.
Konunun
netleştirelim.

detaylarına

girmeden

önce

ölümlerle

ilgili

demografik

terimleri

Kaba ölüm hızı: Bin kişi başına düşen ölüm sayısıdır. Bir yıl içinde kaydedilen
ölümlerin sayısının nüfusun geneline bölünmesi ve sonucun binle çarpılmasıyla elde edilir.
Ölümler farklı demografik gruplara göre değişiklik gösterdiği için, nüfus araştırmalarında
özel terimler de kullanılır.
Erkekler için ölüm hızı: Bin erkek başına düşen erkek ölümü sayısını ifade
etmektedir. Erkek ölümleri / erkek nüfus * 1000
Kadınlar için ölüm hızı: Bin kadın başına düşen kadın ölümü sayısını ifade
etmektedir. Kadın ölümleri / kadın nüfus * 1000
Yaşa göre ölüm hızı: Belli bir yaş grubundaki bin kişi başına düşen ölüm sayısını
ifade etmektedir. X yaşındaki ölümler / X yaşındaki nüfus * 1000
Nedenlerine göre ölüm hızı: Bin kişi başına düşen belli bir nedenden ölenler sayısını
ifade etmektedir. X nedenli ölümler / genel nüfus * 1000
Bebek ölüm hızı: Bin canlı doğum başına düşen bebek ölümü sayısını ifade
etmektedir. İlk 12 ayında ölenler / doğumlar * 1000
Çocuk ölüm hızı: Belirli bir sürede 1-4 yaş grubundaki ölümlerin, 1-4 yaş grubundaki
çocuk nüfusa bölünmesiyle elde edilir.
Beş yaş altı ölüm hızı: Bebeklik ve çocukluk dönemindeki ölüm olaylarının bileşik
düzeyini gösterir. Beş yaş altı ölüm olasılığı, belirli bir doğum kuşağı içinden 5 yaşına kadar
ölenlerin oranını verir.
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9.1. Ölüm Hızındaki Değişim
Kaba doğum, kaba ölüm ve doğal nüfus artış hızlarını gösteren aşağıdaki grafik 32
Türkiye’deki demografik değişimi sürecinin sonuna yaklaşılırken ölüm oranlarının da
düşmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. TÜİK verilerine göre, 2013 yılında 372 bin olan
ölüm sayısı, 2014 yılında %4,7 artarak 390 bin olmuştur. Aynı yıl, kaba ölüm hızı da binde
5,1 olmuştur.33
Aşağıdaki grafikte görüdüğümüz ölüm oranlarındaki düşüş, en başta bebek ve çocuk
ölüm oranlarındaki iyileşme sayesinde gerçekleşti. 1970’li yıllarda binde 130 olan bebek
ölüm hızı, 2014 verilerine göre binde 11 seviyesine kadar azaldı. Bir karşılaştırma yapmak
gerekirse, Fransa’da 2013 yılı verilerine göre binde 3,5; İran’da binde 39; Yunanistan’da
binde 4,78 olduğunu söyleyebiliriz.

Demografide ölümler başlığının en önemli maddesi olan bebek ölümleri bir toplumun
kalkınmışlık seviyesini belirleyen başlıca öğelerden biridir. Türkiye’de bebek ölüm hızı son
on yıllarda ciddi anlamda azalmış olsa da, hâlâ benzer sosyo-ekonomik özelliklere sahip
ülkelerden daha geridedir. Son dönemde yaşanan ekonomik iyileşme, henüz sağlık ve
demografik verilere yeterince yansımamaktadır.

32

İ. Koç, M. A. Eryurt, T. Adalı, P. Seçkiner Türkiye’nin Demografik Dönüşümü, Hacettepe Nüfus Etütleri

Enstitüsü Yayını, 2010, s.13
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9.2. Ölüm hızlarındaki farklar ve nedenleri
Ölüm hızları yaş gruplarına, cinsiyete, toplumsal koşullara, ekonomik düzeye göre
farklılıklar göstermektedir. Bu farkları, biyolojik ve toplumsal faktörler olmak üzere iki temel
başlık altında gruplandırabiliriz:
Biyolojik etkenler:
Yaş ve cinsiyet biyolojik etkenler arasında yer almaktadır. Ancak bunların da
toplumsal olarak kurulmuş kategoriler olduğunu ve farklı kültürlerde değişik şekillerde
deneyimlendiğini unutmamak gerekir. Erkeklerin ölüm oranlarının kadınlardan yüksek
olmasını, biyolojik açıdan kadınlara göre daha dezavantajlı olmalarıyla veya daha tehlikeli
mesleklerde çalışmalarıyla açıklayabiliriz.
Toplumsal etkenler:
Eğitim seviyesi, meslek, çalışma koşulları, sosyo-ekonomik statü bu etkenler arasında
sayılabilir. Eğitim seviyesi insanların hijyen ve sağlık konusundaki davranışlarını belirler.
Aynı şekilde, meslekler de ölümleri etkileyen bir öğedir. Çalışma koşullarındaki farklardan
dolayı, beyaz yakalı, masa başı işlerde çalışanların ortalama yaşam süresi kol gücüyle çalışan
işçilere göre daha yüksektir.
Tüm dünyada en ölümcül mesleklerin başında inşaat işçiliği gelmektedir. Ancak
Türkiye’de bu oranın son yıllarda iyice yükselmesinde kuşkusuz maliyeti düşürmek ve kârı
maksimize etmek için yeterli iş güvenliği imkânlarının olmamasının etkisi büyüktür. 2014’te
Mecidiyeköy’de Ali Sami Yen Stadı yerine inşa edilen Torunlar Holding’e ait rezidans inşaatı
sırasınd 10 işçinin asansör kazasında ölmesi bunun trajik örneklerinden biridir.

9.2.1. Erkeklerde Ölüm Oranlarının Daha Yüksek Olması
Dünyanın hemen heryerinde erkekler kadınlara göre daha kısa yaşmaktadır. Üstelik bu
fark giderek daha da büyümektedir. Örneğin, Fransa’da yüzyıl önce kadınlar erkeklerden iki
yıl uzun yaşarken, bu fark bugün yediye çıkmıştır. Ülkeleri karşılaştırdığımızda erkekler ve
kadınların ortalama yaşam süresi arasındaki farkın gelişmiş ülkelerde daha fazla, azgelişmiş
ülkelerde ise daha az olduğu görülmektedir. Örneğin Japonya ve Fransa’da kadınlar
erkeklerden 7, Türkiye’de 6, Hindistan’da 4, Uganda’da 2 yıl fazla yaşamaktadır.
Bugün pek çok alanda kadın ve erkeklerin yaşam koşulları benzeşmeye başlarken, bu
demografik farkı nasıl açıklayabiliriz? Bu farkın nedeni biyolojik faktörler midir, yoksa
toplumsal nedenler mi?
Tıp doktorları bu farkı biyolojik faktörlerle açıklarken, özellikle kadın ve erkek
arasında hormonlar, kromozom yapısı, metabolizma hızı ve vücut özellikleri açısından
kadınların lehine olan etkenlere işaret etmektedir. Ancak kuşkusuz bu fark sadece biyolojik
faktörlerle açıklanamaz. Erkeklerin ömrünü kısaltan toplumsal faktörler arasında savaşlar
veya erkeklerin mesleklerinden dolayı çalışma koşullarındaki tehlikeler de sayılmalıdır.
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Bunlar dışında, sosyal demografi açısından dikkat çekici bir etken olarak aşırı alkol
tüketimi sayılabilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013 yılı verilerine göre Moldova’da erkekler
kadınlardan 8 yıl daha kısa yaşıyor: Kadınların ortalama yaşam süresi 74, erkeklerinse 66
yıl.34 Araştırmacılar bu farkı açıklarken aşırı alkol tüketimine işaret ediyorlar. Dünya Sağlık
Örgütünün 2011 tarihli bir raporuna göre, dünyada en çok alkol tüketilen ülke olan
Moldova’da kişi başı yıllık ortalama 18,2 litre alkol kullanılıyor. Bu dünya ortalama değeri
olan 6,1 litrenin üç katı. Aynı rapora göre alkol tüketiminde Moldova’yı Çek Cumhuriyeti
(kişi başına yıllık ortalama 16,4 lt), Macaristan 16,27 lt, Rusya 15,76 lt, Ukrayna 15,6 lt,
Estonya 15,5 lt, Andora 15,48 lt, Romanya 15,3 lt, Slovenya 15.19 lt, Belarus 15,1 lt ve
İngiltere 13,3 lt takip ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya çapında alkole bağlı ölümlerden en çok
erkekler etkileniyor. Alkole bağlı ölümlerde erkeklerin oranı %6,2, kadınların %1,1. Dünyada
her yıl 15 ile 29 yaş aralığındaki ölümlerin %9’unun alkole bağlı olduğu söyleniyor.35 Alkole
bağlı ölümler arasında kalp ve damar hastalıkları, karaciğer yetmezliği gibi tıbbi sorunların
yanısıra alkollü araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını da eklemek gerekir.

9.2.2. Ölüm Karşısında Toplumsal Eşitsizlikler: İş Kazaları
20. yüzyıl boyunca ortalama yaşam süresi uzadı. Bulaşıcı hastalıklara karşı geliştirilen
aşılar, genel olarak tıbbın ilerlemesi ve sağlık alanında sosyal devlet politikaları başta bebek
ve çocuk ölümleri olmak üzere, ölüm hızını düşürdü. Ancak sosyo-ekonomik gruplar
arasındaki farklar kaybolmadı. Fransa’da yapılan araştırmalara göre, toplam nüfus içinde
ölüm hızı düşerken, bundan en az faydalanan kesim işçiler ve ücretliler oldu.
Çok sayıda araştırma bu farkın öncelikle çalışma koşullarındaki farklardan
kaynaklandığını gösteriyor. (Jusot, 2003)
Alt gelir gruplarında daha yüksek ölüm hızına rastlanması Türkiye için de geçerli. Son
yıllarda sıkça haberlere yansıyan Tuzla Tersaneleri’ndeki ölümler bunun dramatik
örneklerinden biri. Tuzla’da iş güvenliğinin yetersiz olmasından kaynaklı ölümlerin çoğunun
basit ama kısmen daha masraflı önlemlerle azaltılabileceği söyleniyor.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin hazırladığı Güvenli Çalışma Raporu’na göre,
2015 yılının ilk altı ayında iş cinayetlerinde en az 794 işçi yaşamını yitirdi. Bu ölümlerde
güvencesiz çalışma, önlemsizlik, işçi haklarında gerileme gibi etkenler sayılıyor.36
Türkiye ne yazık ki ölümlü iş kazaları açısından hiç de parlak bir tablo sergilemiyor.
Bunda maliyetleri düşürmek için güvenlik önlemleriyle ilgili yapılması gereken
34

http://www.worldlifeexpectancy.com/moldova-life-expectancy

35

http://www.who.int/topics/alcohol_drinking/en/

36

http://www.guvenlicalisma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15008:2015-1donemraporu&catid=149:is-cinayetleri-raporlari&Itemid=236
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harcamalardan vazgeçmek, çalışanların aşırı yorulmasına neden olan fazla mesai uygulaması
ve diğer kötü çalışma koşulları etkili. Yukarıda bahsettiğimiz Torunlar rezidanstaki asansör
kazası, Soma’daki maden faciası, Ermenek’teki maden patlaması ve ne yazık ki burada
saymakla bitiremeyeceğimiz yüzlerce iş kazası ölüm hızındaki toplumsal eşitsizlikleri
gösteren en bariz örneklerden sadece bir kaçıdır.

9.2.3. Ölüm Karşısında Bölgesel Eşitsizlikler: AIDS
Sağlık alanındaki gelişmelere rağmen, hâlâ dünya üzerinde sağlık hizmetlerine erişim
ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişmektedir. Ölüm karşısındaki eşitsizliklerin en net
gözlendiği alanlardan biri de HIV virüsünü taşıyan AIDS hastalarıdır.
Birleşmiş Milletler’in AIDS raporlarına göre son yirmi yılda 47 milyon kişi HIV
virüsü kaptı. 2001’de bu hastalık 14 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Sadece 1998’de 2,5
milyon kurban vardı.
2000’li yılların başında enfeksiyon kapmış kişilerin %95’i gelişmekte olan ülkelerde
yaşıyordu. Gençleri ve çocukları da etkileyen bu virüs, geri kalmış ülkelerin kalkınması
önünde önemli bir engel oluşturdu. Gelişmekte olan ülkeler cinsel yolla bulaşan hastalıkların
da en yoğun görüldüğü yerlerdir. Örneğin Uganda’da frengi oranı %40’dır.
AIDS aslında uygun ilaç tedavisiyle denetim altına alındığında kişinin yaşamına
devam edebildiği bir hastalıktır. Ancak Sahraaltı Afrika gibi yoksul bölgelerde yoksulluğun
da etkisiyle ölümcül sonuçlar doğurmaktadır. Aslında artık AIDS tedavi edilebilir bir hastalık
olsa da, Afrika’da AIDS hastalarının sadece %28’i gerekli ilaçlara erişebilmektedir. Her gün
AIDS’ten 4300 kişi ölmektedir. AIDS’in etkileri sadece sağlık alanıyla da sınırlı değildir.
Araştırmalara göre her bir AIDS hastası çevresindeki 6 kişiyi de etkilemektedir.37 AIDS’in
sonuçları arasında çocuklarda yaşam şansının azalması, ailelerin dağılması, çok sayıda yetim
çocuk kalması, sağlık sisteminin çökmesi, ekonominin zarar görmesi, toplumsal dayanışma
mekanizmalarının çözülmesi sayılabilir. AIDS’in en önemli demografik etkilerinden biri,
özellikle Afrika’da çocuk ölümleriyle ortalama yaşam süresinin kısalması olmuştur.38

37

http://www.theaccessproject.com/index.php/about/a_global_problem

İngilizce bilen öğrencilere, BBC’nin Afrika’da AIDS sorunu üzerine hazırladığı «Yetim Kalmış Kıta»
belgeselini tavsiye ederim.
http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/africa/2000/aids_in_africa/default.stm
38
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Grafik: Kıtalara göre AIDS

Kaynak: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) and World Health
Organization (WHO), AIDS Epidemic
AIDS hastalığı taşıyan kişilerin 2003 ve 2005 yıllarında kıtalara göre dağılımını
gösteren yukarıdaki grafik bu salgının en yoğun görüldüğü yerin Afrika olduğunu ortaya
koyuyor. 2000’li yıllara kadar AIDS’ten kaynaklı ölümlerin %83’ü bu bölgede kaydedildi.
2000’e kadar 34 milyon kişi HIV virüsü kaptı, 12 milyon kişi öldü. Sağlık alanında hizmet
veren Access Project raporuna göre, dünya üzerindeki 33 milyon HIV- AIDS hastasının 22,5
milyonu Sahraaltı Afrika’da yaşıyor.39
Asya’da hastalık daha geç başladı ama hızla yayıldı. Türkiye ve Çin gibi bazı
ülkelerde hastalığın inkâr edilnmesi konuyu daha da hassas hâle getirdi.
Güney Amerika ve Doğu Avrupa’da salgın daha çok eşcinseller ve uyuşturucu
bağımlıları gibi sosyal grupları etkiledi.
Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da tedavi imkânları, ilaçlar, dernekler ve hastalık
konusunda yüksek bilinç düzeyi virüs kapmış kişilerin daha uzun süre hayatta kalmasını
sağladı.

39

http://www.theaccessproject.com/index.php/about/a_global_problem
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9.3. Bebek ve Çocuk Ölümleri
Bebek ve çocuk ölümleri bir ülkenin kalkınmışlık seviyesini gösteren en önemli
göstergelerden biridir. Aşağıdaki grafiklerde40 görüldüğü üzere 2005 yılında 5 yaş altı çocuk

ölümleri en çok Afrika’da (‰149), en az Kuzey Amerika’da (‰ 11) gerçekleşti. Aynı yıl, 5
yaş altında hayatını kaybeden 10,4 milyon çocuktan 5,09 milyonu Afrika’dan, 4,82 milyonu
Asya’dandı, yani toplam çocuk ölümlerinin %95’i Afrika ve Asya’da yaşandı.

40

G. Pison, Atlas de la population mondiale, 2009, s.27
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9.3.1. Çocuk Ölümlerinin Nedenleri
Dünyada çocuk ölümlerinde en yaygın nedenlerin başında %24 ile prematüre
doğumlar ve doğumdan kaynaklı sorunlar gelmektedir. Onu %17 ile zatürre, %15 ile ishal,
%11 ile sıtma, %5 ile kızamık, %3 ile boğmaca, %3 ile tetanos ve %2 ile HIV virüsü takip
etmektedir.
Dünyada bebek ölümlerinin en yüksek olduğu ülke Somali. Canlı doğan her bin
bebekten 180’i beş yaşını göremeden ölüyor. Bu ölüm nedenlerinin çoğunun kolay tedavi
edilebilir hastalıklar olması dünya genelindeki sağlık koşulları açısından oldukça
düşündürücü.

9.3.2. Türkiye’de Bebek ve Çocuk Ölümleri
Türkiye’de ölümler açısından son yıllara kadar en temel konu bebek ve çocuk ölümleri
oldu. Ekonomik kalkınma seviyesinin çok gerisinde bir seyir izleyen bebek ölümleri ancak
son yıllarda bir iyileşme göstererek, bölgedeki diğer ülkelerin seviyesine yaklaşmaya başladı.
Aşağıdaki grafik de, bebek ve çocuk ölümlerindeki bu iyileşmeyi ortaya koymaktadır.

Kaynak: TNSA 2013 – sonuç sunumu
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Prof. Dr. Belma Akşit “Türkiye’de Bebek ve Çocuk Ölümlerinde Anne Eğitiminin
Rolü” adlı makalesinde bir bebeğin yaşama ihtimalini anne eğitimiyle ilişkilendirmiş ve
bunda aile planlamasının rolüne değinmiştir. Modernleşme kuramına yakın bir perspektiften
konuyu ele alan Belma Akşit bebek ölümlerinde anne eğitiminin önemini ortaya koyarak,
geleneksel değer yargılarından kopan bilinçli annenin yapacağı aile planlamasının, bebek ve
çocuk ölümlerinde önemli değişiklikler yaratacağını vurgulamaktadır. “Bebek ve çocuk
ölümlerindeki en kritik dönemler olan gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçte sağlanan
sağlık hizmetleri riskleri en aza indirerek bebeğin yaşam ihtimalini artırmaktadır. Özellikle
gebelik sürecinin bir sağlık personelinin denetiminde geçirilmesi ve doğumun sağlık personeli
tarafından hastanede gerçekleştirilmesi muhtemel risk faktörlerini en aza indirgeyecektir. (...)
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2008 verileri son yıllarda ülkede sağlık
alanında yaşanan olumlu değişiklikleri rakamlarla kanıtlamaktadır. Araştırma sonuçlarına
göre, 2008 yılında sağlık personeli denetiminde gerçekleşen doğumlar %91 gibi yüksek bir
oranla karşımıza çıkmaktadır. 80’lerde %42 olan sağlık kurumunda doğum yapma oranı ise
2008 yılında % 90 seviyelerine çıkmıştır. 80’li yıllardan 2008 yılına kadar olan süreçte doğum
öncesi ve sonrasında bir sağlık personelinden bakım hizmeti alma oranları da aynı şekilde bir
hayli artmıştır.”42
41

Bebek ölüm hızı

Çocuk ölüm hızı

60ların ortaları

0.163

0.223

80lerin başı

0.121

0.152

90ların başı

0.066

0.084

2000lerin ortaları

0.029

0.037

2000 sonu

0.017

0.024

Kaynak: Ahenk Anbar (2011)

Bebek ölümlerindeki bu iyileşme ne yazık ki ülke genelinde eşit bir şekilde
gerçekleşmemektedir. Pek çok başka demografik olay gibi bebek ölümleri de, sosyoekonomik ve siyasi nedenlere bağlı olarak bölgeden bölgeye eşitsizlikler göstermektedir.

Akşit, Belma (1991) Türkiye’de Bebek ve Çocuk Ölümlerinde Anne Eğitiminin Rolü, Toplum ve Bilim, 5152: 117-127.
41

Ahenk Anbar, “Türkiye’de Bebek Ölümleri” TÜBA, Açık Ders Malzemesi programı için hazırlanan Nüfus
Sosyolojisi dersi kapsamında yer alan kutudan.
42
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TÜİK verilerine göre, 2014 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 25,7
ile Kilis, ardından binde 17,9 ile Şanlıurfa, binde 17,7 ile Gaziantep ve binde 17,5 ile Şırnak
olmuştur. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 5,3 ile Karabük, ardından binde
6,5 ile Kırklareli, binde 6,8 ile Kırşehir ve Bolu’dur.43
Aşağıda bebek ölümlerindeki bölgesel farkları gösteren grafik bu açıdan dikkat
çekicidir. 2010’da yayınlanan Türkiye’de Demografik Dönüşüm kitabından alınan bu görsel
Türkiye’nin demografik anlamda ikiye bölündüğünü ortaya koymaktadır. Bir yanda, bebek
ölüm hızlarının binde 10-14 seviyesinde seyrettiği Batı ve Orta bölgeler, diğer yanda bunun
binde 20-26 civarında seyrettiği Güney ve Doğu bölgeler bulunmaktadır.

GRAFİK: İ. Koç, M. A. Eryurt, T. Adalı, P. Seçkiner, 2010, s.47
Kısacası Türkiye’de bebek ölüm hızı azalmakta, ancak bebek ölümlerinde bölgesel
farklar devam etmektedir. 2010’da Birleşmiş Milletler tarafından yapılmış araştırmanın
verilerine göre, çocuk ölüm hızı Afganistan’da 0,136, Türkiye’de 0,024, Fransa’da ise
0,004’tür.44 Diğer bir deyişle, Türkiye son on yılda çok önemli bir gelişme sergilemiş olsa da,
henüz Avrupa ülkelerinin seviyesine gelememiştir.

43

TÜİK, “Ölüm İstatistikleri 2014, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18623

44

http://esa.un.org/unpd/wpp/Sorting-Tables/tab-sorting_mortality.htm
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9.4. Beklenen Yaşam Süresi
Beklenen yaşam süresi insanların ortalama ne kadar yaşayacağını tanımlamak için
kullanılır. Daha önce de belirttiğimiz gibi beklenen yaşam süresinde kadın ve erkek arasında
fark vardır; kadınların beklenen yaşam süresi erkeklerinkinden daha uzundur. Beklenen
yaşam süresi her yaş için hesaplanabilir ve kişinin kalan yaşam süresini verir.
Doğuşta beklenen yaşam süresi, ülkeden ülkeye farklılık gösterir ve ülkelerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyelerini, yaşam kalitesini ve ölümlülük seviyelerini ölçmekte
kullanılan çok önemli bir göstergedir. Bir ülkenin ortalama yaşam beklentisini etkileyen
faktörlerden biri de çocuk ölümleri hızıdır.
Yandaki grafikte 45 görüldüğü
üzere, son elli yılda Sahra altı
Afrika hariç, tüm dünyada beklenen
yaşam süresi artmaktadır.
Doğuşta beklenen yaşam
süresini
kıtalara
göre
değerlendirdiğimizde, ders boyunca
bahsettiğimiz küresel eşitsizlikleri
burada da görürüz.
Birleşmiş Milletler 2007
verilerine göre tüm dünyada
beklenen yaşam süresi ortalaması
67’dir. Bunun en yüksek olduğu kıta
78 yaşla Kuzey Amerika, ardından 75’le Okyanusya, 74’le Avrupa, 73’le Güney Amerika ve
68’le Asya’dır. Beklenen yaşam süresinin en kısa olduğu kıta ise ortalama 52 ile Afrika’dır.

45

World Resources Institute. 2006. Available at http://earthtrends.wri.org. Washington DC: World Resources
Institute’den aktaran en.wikipedia.org.
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Kaynak: G. Pison, Atlas de la population mondiale, 2009
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En kısa yaşanılan 10 ülke (2005)
Kongo D.C.

45,8

Ruanda

45,2

Liberya

44,7

Orta Afrika C.

43,7

Afganistan

42,9

Mozambik

42,8

Sierra Leone

41,8

Angola

41,7

Zimbabwe

40,9

Zambiya

40,5

Kaynak: BM 2007 raporundan aktaran G. Pison, Atlas de la population mondiale, 2009

En uzun yaşanılan 10 ülke (2005)
Japonya

82,3

İzlanda

81,5

İsviçre

81,3

Avustralya

80,9

İspanya

80,5

İsveç

80,5

İtalya

80,3

Kanada

80,3

İsrail

80,3

Fransa

80,2

Kaynak: BM 2007 raporundan aktaran G. Pison, Atlas de la population mondiale, 2009
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Bu tabloların da net bir şekilde gösterdiği üzere, Sahraaltı Afrika ülkeleri demografik
açıdan dünya sıralamasının en altında yer almaktadır.

9.5. Ve Türkiye
Demografik anlamda yaşlanma toplam nüfus içinde yaşlı nüfusun oranının artmasını
ifade eder. Nüfusun yaşlanması iki temel olgunun sonucudur: Bunlar doğurganlığın azalması
ve ölümlerin azalması yani ölüm yaşının ilerlemesidir. Yaşlanmanın en yoğun hissedildiği
Avrupa ve Kuzey Amerika’da düşük doğum ve ölüm hızı demografik dönüşüm sürecinin de
tamamlandığını göstermektedir.

KAYNAK: İ. Koç, M. A. Eryurt, T. Adalı, P. Seçkiner, 2010, s.14
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ölümlerle ilgili demografik olguları inceledik ve ölüm hızlarındaki
farkların neden ve sonuçlarını ele aldık. Ölüm hızı cinsiyete, yaşa, ülkenin gelişmişlik
seviyesine göre ciddi farklar göstermektedir. Kadınlar erkeklerden; beyaz yakalılar mavi
yakalı işlerde çalışanlardan; zenginler yoksullardan daha uzun yaşamaktadır.
Ölümler basit bir demografik veri olmanın ötesinde toplumsal eşitsizlikleri
gözlemlemek için iyi bir fırsat sunmaktadır. Dünya ölçeğinde bebek ölüm hızındaki farklar
bunun en açık örneklerinden biridir. Beklenen yaşam süresinde ülkeler arasındaki farklar
demografik geçiş sürecinin hangi aşamasında olunduğuna dair de ipuçları sunmaktadır.
Japonya, İsviçre veya Fransa gibi gelişmiş Batı ülkelerinde bebek ölümleri binde 4’ün altında
seyrederken veya Sahraaltı Afrika ülkelerinde binde 100 civarındadır. Aynı şekilde beklenen
yaşam süresi Japonya’da 82,3 iken Zambiya’da bunun yarısından az olması küresel
eşitsizliklere dair çok şey söylemektedir.
Beklenen yaşam süresi açısından Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasından dört yıl
kadar geride olan Türkiye’de son yıllarda bebek ve çocuk ölüm hızında ciddi bir düşüş
yaşanmış olmasına rağmen, özellikle ülkenin doğusunda hâlâ ciddi bir iyileşmeye ihtiyaç
vardır.
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10. YAŞLANMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Nüfusun Yaşlanması
10.2. Ortanca Yaş (Medyan Yaş)
10.3. Bebek Patlamasından Yaşlı Patlamasına
10.4. Yaşlılık ve Yaşlanmaya Bağlı Sorunlar
10.5. Yaşlılık ve Bireysel Deneyimler: Rol Kaybı ve Kopuş
10.6. Yaş Ayrımcılığı
10.7. Türkiye’de Yaşlanma
10.7.1. Türkiye Kentlerinde ve İstanbul’da Yaşlı Nüfus
10.7.2. Yaşlanan İstanbul
10.7.3. Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Ortalama yaşam süresinin bölgeden bölgeye farklılaştığı bir dünyada kime
yaşlı denir? Sizce, evrensel bir yaşlı tanımı yapabilmek için hangi kriterlere öncelik vermek
gerekir (biyolojik, ekonomik, sosyal, sağlık durumu, vs)?
2) Yaşlanan ve bakıma ihtiyaç duyan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için ne tür
alternatif modeller geliştirilebilir?
Türkiye’de yerel yönetimlerin 65 yaş üstü nüfusa belediye otobüslerine
ücretsiz binme hakkı vermesi bir tür “yaş ayrımcılığı” sayılabilir mi? Neden?

3)
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Anahtar Kavramlar


Yaşlanma



Yaşlılık



Ortanca yaş



Rol kaybı



Yaş ayrımcılığı



Sosyal politikalar
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Giriş
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10.1. Nüfusun Yaşlanması
Demografik anlamda yaşlanma toplam nüfus içinde yaşlı nüfusun oranının artmasını
ifade eder. Nüfusun yaşlanması iki temel olgunun sonucudur: Bunlar doğurganlığın azalması
ve ölümlerin azalması yani ölüm yaşının ilerlemesidir. Yaşlanmanın en yoğun hissedildiği
Avrupa ve Kuzey Amerika’da düşük doğum ve ölüm hızı demografik dönüşüm sürecinin de
tamamlandığını göstermektedir.
Yaşlanma konusunda önemli bir ayrım, biyolojik ve demografik yaşlanma ayrımıdır.
Biyolojik yaşlanma: Yaşa bağlı olarak bedenin canlılığını yitirdiği, temel işlevlerini
yerine getirme kapasitesini kaybettiği ve kaçınılmaz olarak ölümle sonuçlanan süreçtir.
Demografik yaşlanma: Nüfus içinde yaşlı nüfusun oranının artmasını ifade eder.
Biyolojik yaşlanmanın aksine nüfusun yeniden gençleşmesi ve yaş gruplarının aynı kalması
mümkündür.
Bugün Batı ülkelerinde yaşlılık evresi “üçüncü yaş” ve “dördüncü yaş” olarak iki ayrı
dönemde ele alınmaktadır.
Üçüncü yaş: Aktif çalışma yaşamı sona erdikten hemen sonraki yıllar.
Dördüncü yaş: 80 yaş ve üstü, bakıma ihtiyaç duyulan evreyi ifade etmektedir.
Ünlü gerontolog İsmail Tufan da yaşlılık döneminin uzamasına bağlı olarak bunun alt
dönemlere ayrılması gerektiğini söylüyor. Ona göre 60-75 yaş arası “genç yaşlı”, 75-85 arası
“orta yaşlı”; 85-95 arası “yaşlı” ve 95 üzeri “ileri yaşlı” olarak gruplandırılmalı.
Demografik anlamda yaşlanma konusunu inceleyebilmek için öncelikle “yaşlı”
tanımını net bir şekilde yapmak gerekir. Ancak kişilerin kaç yaştan itibaren “yaşlı” sayılacağı
demografik açıdan da tartışmalı bir konudur. Biyolojik yaklaşım benimsenirse, kadınlarda
menapoz yaşı olarak kabul edilen 45, 50 veya 55 yaş alınabilir. Ama bu da kadından kadına
değişmektedir. Üstelik erkekler için de (andropozun) geçerliliği tartışmalıdır. Daha yaygın bir
yaklaşım, yaşlanmanın ekonomik etkilerine yapılan vurguya bağlı olarak emeklilik yaşının
yaşlılık sınırı olarak benimsenmesidir. Ama bu da geçerli ekonomik modele göre ülkeden
ülkeye değişir. (Emeklilik yaşı bazı ülkelerde 60, 65, hatta 70 olabilmektedir).
Sonuç olarak bu tanımların hiçbirinin evrensel olarak geçerli olduğunu söyleyemeyiz.
Ancak demograflar dünya ölçeğinde karşılaştırılabilir veri üretebilmek için yaşlı kategorisini
65 yaş üstü olarak tanımlamışlardır.

10.2. Ortanca Yaş (Medyan Yaş)
Demografik yaşlanma göstergelerinden biri olan ortanca yaş, nüfusu sayısal olarak eşit
iki parçaya böler; alttaki genç, üstteki yaşlı nüfus grubunda birbirine eşit sayıda insan
bulunur. 2005 yılında dünya nüfusunun ortanca yaşı 28 idi. 2014’te bu 29,4’e çıktı. Ortanca
159

yaş ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişir. Bu da bize bir kez daha gençlik ve yaşlılık
nosyonlarının göreceli olduğunu gösterir.
Aşağıdaki iki tablo bize kıtalara ve ülkelere göre ortanca yaş değerlerini gösteriyor.
Beklenildiği gibi ortanca yaşın en yüksek olduğu kıta Avrupa (2006’da 38,9) ve Kuzey
Amerika (36,3) en düşük olduğu kıta ise Afrika (19). Sahraaltı Afrika’da 28 yaşında bir kişi,
nüfusun üçe bölündüğü şemada en yaşlı üçte birlik dilim içinde yer alırken, Batı Avrupa’da
aynı yaştaki biri en genç gruptadır. Diğer bir deyişle, siyah Afrika’da nüfusun yarısı 19 yaş
altıyken, Avupa’da nüfusun yarısı 38,9 yaştan büyüktür.
Aynı değerlere ülkeler bazında baktığımızda da benzer bir tablo görürüz. Ortanca
yaşın en yüksek olduğu ülkeler, doğurganlığın düşük, ortalama yaşam süresinin uzun olduğu,
yani demografik yaşlanmanın en yoğun hissedildiği ülkelerdir. 2005’te ortanca yaşın en
yüksek olduğu ülkeler sıralamasında en yukarıda Japonya (43), Almanya (43) ve İtalya (42)
yer alırken, en alt sıralarda 15 ortanca yaşla Nijer, Uganda ve Mali yer almaktadır.
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10.3. Bebek Patlamasından Yaşlı Patlamasına
İlk derste kısaca değindiğimiz üzere, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika ve
Avrupa’da doğurganlık hızının artışıyla 1950’li yıllarda “bebek patlaması” (baby boom)
yaşandı. Öncekilerden çok daha kalabalık olan bu kuşak, yetişkin yaşa geldiğinde daha az
sayıda çocuk yaptı. Bu da nüfusun 2000’lerden itibaren daha önce hiç görülmemiş ölçüde
yaşlanmasına yol açtı.
Nüfusun yaşlanmasında doğurganlığın düşmesi kadar tıp ve sağlık alanındaki
gelişmeler ve ortalama yaşam beklentisinin uzaması da etkili oldu. (Bkz. Ölümler bölümü).
Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da 1950’lerdeki bebek patlaması daha sonra yaşanacak pek
çok ekonomik, toplumsal ve kültürel değişimin ateşleyicisi oldu. (1960’ların Amerikan
banliyö yaşamı veya 68 gençlik hareketi bunun örneklerindendir.)
Fransa’da demografik yaşlanmanın gelişiminde üç dönem bulunmaktadır: İlki bebek
patlaması (baby boom) olarak adlandırılan dönemdir. 1945-75 arasında doğurganlık ciddi
ölçüde artmış ve bu eğilim otuz yıl kadar devam etmiştir. 1930’lu yıllarda yıllık 650.000
bebek dünyaya gelirken, 1946-75 arasında bu sayı 850.000’e çıkmıştır.
İkinci dönem bebek durgunluğu (baby-bust) olarak adlandırılan doğurganlığın düştüğü
ara dönemdir. Fransa’da doğurganlık 1960’larda 2,5 iken, 1975 sonrasında 1,8’e düşmüştür.
1960’lardan itibaren kültürel değişim ve tıptaki gelişmelerle doğurganlık süresi uzasa da
doğumların oranı artmamıştır.
Son olarak, yaşlı patlaması (papy boom) doğumların yüksek olduğu dönemde
doğanların 2000’lerden itibaren yaşlanmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Gelişen sağlık ve
tıp hizmetleri sayesinde ortalama yaşam süresinin uzamasının da etkisiyle yaşlı nüfus sayıca
büyürken, onu oransal olarak dengeleyebilecek yeterince yeni doğum olmamıştır. Fransız
Demografik Araştırmalar Enstitüsü’ne (INED) göre, Fransa’da 2004’te %22 olan 60 yaş üstü
nüfusun oranı, 2040’da %35 olacaktır.
Bugün Fransa’da 1,1 milyon olan bağımlı (başkasının bakımına muhtaç) yaşlı sayısı
her yıl %1 ila %2 arasında artmaktadır. 2050 yılında Fransa’da, 85 yaş üstü nüfusun 5
milyona yakın olacağı tahmin edilmektedir. Şimdiden yaşlıların bakımı devlet bütçesi ve
sosyal hizmetler açısından en büyük kalem hâline gelmiş durumdadır.
Tüm demografik meselelerde olduğu gibi, bu meselenin de bir de siyasi boyutu
bulunmaktadır. Batı’da “aksaçlıların gücü” (grey power) olarak ifade edilen 65 yaş üstü
nüfusun seçimlerdeki oy gücü önemli bir siyasi faktör olarak görülmektedir. Avustralya ve
Yeni Zelanda’da 1980’lerden beri bu isimle anılan ve yaşlı haklarını savunan siyasi lobi
grupları var. Ancak Fransız Cumhurbaşkanı Sarkozy, 2007’deki seçim kampanyasında
yaşlıları bir “güç” olarak değil bir “yük” olarak görmüştü. “Sosyal risk” olarak tanımladığı
yardıma muhtaç yaşlı nüfusa yönelik oldukça radikal politika önerileri sunmuştu.
Nüfusu yaşlanan her toplum kendi yaşlı bakım modelini geliştirir. Geleneksel sosyal
ilişkilerin hüküm sürdüğü ve sosyal devletin zayıf olduğu ülkelerde bakım işini aile
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üstlenirken, Batılı modern ülkelerde huzurevi önemli bir alternatif olarak görülür. (Fransa’da
1,13 milyon bağımlı yaşlı nüfusun %60’ı evde bakılırken %40 huzurevlerinde kalıyor.
Fransa’da yaşlanmaya bağlı sorunlardan dolayı bağımsızlığını yitiren nüfusun 2040’da 1,6
milyon olması bekleniyor. Bu sayının 2002’de 700 bin, 2009’da 1,13 milyon olması “baby
boom” kuşağının hızla yaşlandığı bir döneme girildiğini gösteriyor.)

Avrupa bölgesi nüfusu için 2004 ve 2050 yaş piramitleri

Demografik yaşlanma konusu pek çok mecrada bir “sorun” olarak lanse edilse de, asıl
sorun bakıma muhtaç yaşlı nüfus artarken neoliberal çağın gerekleri doğrultusunda devletin
küçülerek sosyal devlet rolünün zayıflamasındadır.

10.4. Yaşlılık Ve Yaşlanmaya Bağlı Sorunlar
Yaşlılıkla bağlantılı sorunlar arasında ilk olarak yaşam kalitesinde düşme ve sağlık
sorunlarına bağlı olarak gelişen bağımlılıktan bahsedilebilir. İkinci olarak, yaşlanan nüfusun
emeklilik ve sağlık sistemi üzerinde yarattığı baskıya bağlı sorunlar gündeme gelmektedir.
Demografik yaşlanma, bugün Avrupa’daki gibi ekonomik durgunluk dönemlerinde daha ağır
bir etki yaratmaktadır. İlk derste ele aldığımız, bir zamanlar sosyal devlet hizmetleriyle ün
salmış Fransa gibi ülkelerde emeklilik yasasında yapılan değişiklikler, yaşlı nüfusun sosyal
hak ve güvencelerini zayıflatırken, bu grubun iyice kırılganlaşmasına neden olmaktadır.
Neoliberalleşmenin etkilerini inceleyen sosyal bilimcilerin “prekaryalaşma” olarak ifade ettiği
güvencesizleşmenin olumsuz etkilerini özellikle yoksul yaşlılar yaşamaktadır. Üçüncü olarak
da bağımlılık oranı dengesinin bozulmasından bahsedilebilir. Yukarıdaki grafikte de görülen
yaşlanma süreci, genç nüfusun sayısı giderek azalırken emeklilik primlerini ödeyeceği yaşlı
nüfusun artışını göstermektedir.
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Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde nüfusun yaşlanması, 7. Bölümde ele aldığımız
bağımlılık oranı 46 açısından sakıncalı sonuçlar doğurmaktadır. 2004’te Avrupa ülkelerinde
çalışma yaşındaki 4 kişiye 1 yaşlı nüfus düşüyorken, 2050’de bu oran 2’ye 1 olacak, yani faal
nüfusun yükü daha da ağırlaşacaktır.
Yukarıda, Avrupa bölgesi nüfusunun 2004 ve 2050 projeksiyonunu gösteren yaş
piramitleri nüfusun yaşlanmasını net olarak ortaya koymaktadır. İlk piramitte 1970’lerden
itibaren düşen doğurganlığı, ikincisinde ise ters yüz olan bağımlılık oranını görmekteyiz.
Bu sorunların, özellikle siyasetçi ve ekonomistlerin analizlerinde sıkça «mali külfet»
söylemiyle dile geldiğini ve bu konuda öğrencileri uyarmak gerekir. Tüm bu sorunlar, bu
toplumsal grubun dışlanmasına mahâl vermeden incelikli çözümler üretebilmeyi
gerektirmektedir.

10.5. Yaşlılık ve Bireysel Deneyimler: Rol Kaybı ve Kopuş
Yaşlanma konusunun demografik, sosyal ve ekonomik yönleri dışında, yaşlanma
süreci kişisel bir deneyim olarak da başlı başına bir inceleme konusudur. Yaş ilerledikçe
insanlar neler deneyimler, ne tür değişimler yaşarlar gibi sorulara cevap arayan, daha çok
sosyal psikolojiye yakın bu yaklaşımın örneklerine henüz Türkiye’de çok
rastlanılmamaktadır. Sosyoloji yaşlanma konusunu çoğunlukla genellemeci bir yaklaşımla ele
alsa da, Fransız sosyolog Vincent Caradec yaşlanma olgusunun bireysel bir deneyim olarak da
incelenmesi gerektiğini dile getirir.
Caradec’e göre, modern dünyada toplum “ücretli iş” fikri üzerine inşa edilmiş, insan
hayatı da bu çalışma yaşamının dönemlerine göre şekillenmiştir. Buna göre hayat üç ana
dönemden oluşmaktadır:
1. dönem: İş yaşamına hazırlık (eğitim)
2. dönem: Çalışma dönemi (ücretli bir işte çalışılan dönem)
3. dönem: Emeklilik dönemi (ücretli çalışma döneminin sona erip, varsa emeklilik
sisteminden faydalanılan dönem)
Bu üç aşama çevresinde şekillenen toplumsal yaşam, ortalama yaşam süresinin
uzamasıyla şekil değiştirmeye başlamıştır. Örneğin, 1950’de bir Fransız çalışma hayatından
ayrıldıktan sonra 12 yıl kadar yaşarken bugün bu süre erkeklerde 20, kadınlarda 25 yıla kadar
uzamıştır. Bu da emeklilik döneminin hem mali, hem de sosyal açıdan başka türlü
örgütlenmesini gerektirmektedir.
İki amerikalı H. Cumming ve W. Henry, 1961’de yayınladıkları Growing Old: The
process of disengagement (Yaşlanmak: Kopuş Süreci) adlı kitapta kopuş veya ilişki kesme
anlamında yaşlılarda “disengagement” olgusundan bahsederler. Buna göre yaşlanmayla
46

15-64 yaş arası çalışma çağındaki nüfusun çocuk (15 yaş altı) ve yaşlı (65 yaş üstü) nüfusa oranı.
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beraber ortaya çıkan bu sürecin iki boyutu vardır: Bir yandan yaşlılar daha önce sahip
oldukları rolleri kaybederler (örneğin, emeklilikle çalışma yaşamı içindeki rollerini;
çocukların evden ayrılmasıyla veya eşin ölümüyle aile içindeki rollerini kaybederler). Diğer
yandan, yaşlılar bu rol kaybından dolayı daha içe dönük, eve kapalı, izole bir hayat sürerek
dış dünyadan koparlar.
Bu yaklaşım, farklı sosyo-ekonomik çevrelerde yaşayan yaşlıların deneyimlerindeki
farkları gözardı ettiği için eleştirilse de, sosyal demografi alanında önemli katkılardan biri
olarak değerlendirilmektedir.

10.6. Yaş Ayrımcılığı
Yaş ayrımcılığı (agisme) terimi, kişinin yaşından dolayı ayrımcılığa, dışlanmaya
maruz kalması durumunu ifade eder. Gençler de yaş ayrımcılığına uğrayabilse de, yaşa bağlı
ayrımcı davranışlara çoğunlukla yaşlılar maruz kalmaktadır. Son yıllarda bir fetiş hâline gelen
genç kalma tutkusu ve gençlik ideolojisiyle beraber toplumda yaşlılara bakış olumsuz yönde
evrilmiştir.
Yaş ayrımcılığı üç temel şekilde kendini belli eder.
-

Yaşlılara veya yaşlanma sürecine karşı tutum veya önyargılı davranışlar.

-

Yaşlıları dışlamaya yönelik eylemler.

Yaşla ilgili
uygulamalar.

önyargılı

düşünceleri

destekleyen

kurumsal

veya

siyasi

Bir zamanlar yaşlılar birikim ve deneyimleriyle itibar görürken, bugün genellikle bir
“yük” olarak görülmekte ve olumsuz sıfatlarla anılmaktadır. Önemi hızla artan teknolojik
yeniliklere veya iş piyasasındaki değişimlere ayak uyduramayan yaşlılar giderek toplumun
dışına itilmektedir.
Yaş ayrımcılığının en net gözlendiği yerlerden biri medyadır. Yaşlıların televizyonda
temsilleri modern toplumsal yapıda bedene atfedilen anlamla yeni bir boyut kazanmaktadır.
Ders sunumunda 26. slaytta göreceğiniz görseller medyada yaşlılık temsilleri üzerine kafa
yormak için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Sizler de yazılı veya görsel medyada “yaşlılık”
ve “yaşlılar” nosyonlarının nasıl karşımıza çıktığını düşünebilirsiniz.
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10.7. Türkiye’de Yaşlanma
Türkiye hâlâ genç nüfusuyla tanınıyor olsa da, son yıllarda nüfus hızla yaşlanmaktadır.
Dünya Yaşlanma Konseyi (The World Aging Council) Türkiye Başkanı Kemal Aydın’a göre,
Türkiye’de yaşlanma hızı endişe verici düzeye çıkmıştır:
“Türkiye Endonezya’dan sonra dünyanın en hızlı yaşlanan ikinci ülkesi. Yani batının
50-60 yılda yakaladığı yaşlılık oranını biz 15-20 yılda yakalamış olacağız. Bundan 5-10 yıl
öncesine kadar Türkiye’deki yaşlı oranı %4’tü, ama şimdi %7.1’e çıktı. Batıda bu kadar iki
katına çıkmak 30-40 yılda olmuş, bizde ise 15 yılda gerçekleşmiş. Şu an 6 milyon yaşlı
nüfusumuz var bu sayının 2020 yılında 12 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Bu Avrupa’daki 67 ülke nüfusundan daha fazla. Ancak Türkiye’de yaşlılara yönelik yeterli çalışma yapılmıyor.
Türkiye’deki 6 milyon yaşlıdan 1 milyonunun acil bakıma ihtiyacı var.’’47
Türkiye’de nüfusun yaşlanması iki nedene dayanmaktadır: Doğumlardaki azalma ve
ortalama yaşam süresinin uzaması. Daha önceki bölümlerde detaylı olarak işlediğimiz
doğurganlığın azalması durumunu Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü üyeleri de
vurgulamaktadır. ‘Türkiye’de Nüfusa İlişkin Göstergeler’ başlıklı araştırmalarında,
doğurganlıktaki azalma ve doğumların ileri yaşlara ertelenmesi durumunu ortaya
koymuşlardır. Türkiye’de 2015’te 1.3 milyon olan doğum sayısı ve 2,17 olan doğurganlık
hızının bu civarda sabitleneceği öngörülmektedir. “Ölümler” dersinde gördüğümüz üzere,
ortalama yaşam süresi de hızla artmaktadır.
Aşağıda görülen grafik 48 , TÜİK tarafından hazırlanmış ve yaş gruplarının oransal
dağılımını göstermektedir. 2020’lere kadar % 10’un altında olan 65 yaş üstü nüfusun oranı
hızla artarak 2050’ye gelmeden 15 yaş altı nüfustan daha büyük olacaktır. Hâlihazırda yaşlı
bağımlılık oranı (yani çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısı) 2014 yılında 12
iken, 2023 yılında 15 olacaktır.

47

05 Ekim 2010 Salı / http://www.ntvmsnbc.com/id/25137919

48

“İstatistiklerle yaşlılar, 2014”, TÜİK Bülteni, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18620
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Aşağıdaki nüfus piramitleri Türkiye nüfusunun 1985 ve 2008’deki durumunu ortaya
koymaktadır. Bu piramitlerde 60 yaş üstü nüfustaki artışı açıkça görmek mümkündür.
Piramidin dibindeki daralma doğumlardaki azalmayı ve üstteki kalınlaşma da yaşlanan
nüfustaki artışı gösterir; bu da Türkiye’nin Batı toplumlarına benzer bir yaşlanma trendine
girdiğinin en büyük işaretidir.
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Medyada veya siyasetçilerin dilinde yaşlanma hep bir “sorun” olarak ifade edilse de
Türkiye’nin demografik değişiminde esas kaygı verici olan, yaşlanmanın kendisi değil ama
yaşlanma sürecinin çok hızlı yaşanması ve özellikle devletin bu değişime yeterince hazırlıklı
olmamasıdır.
Türkiye’de yaşlı nüfus sayısal olarak artsa da yaşlı nüfusun toplam ülke nüfusu
içerisindeki oranı henüz çok fazla artmış değildir. Türkiye’de 2013’te yaşlı nüfus oranı %7,7
idi. 2014’e geldiğimizde, yani sadece bir yıl sonra Türkiye’de yaşlı nüfusun oranı %8 oldu
2023’te bunun %10,2’ye, 2050’de de %20,8’e çıkması bekleniyor. Bir karşılaştırma yapmak
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gerekirse, 2012 yılında nüfusu en yaşlı üç ülke %24,4 ile Japonya, %21,1 ile Almanya ve
%20,8 ile İtalya’ydı.49 (TÜİK, 2014 yılında Türkiye’de 65+ yaşlarda 6 milyon 192 bin 962
kişi olduğunu tespit etti).50
Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş 2013’te
Türkiye’de 30,4 olarak tespit edildi. (Aynı yıl dünya nüfusu için ortanca yaş 29,4 idi). Sadece
beş yıl önce bunun 27 olduğunu düşünürsek, Türkiye’de yaşlanmanın hızına dair bir fikir
sahibi olabiliriz. TÜİK 2014 bültenine göre, dünyada en yüksek ortanca yaşa sahip ilk üç ülke
50,5 ile Monako, 45,8 ile Japonya ve 45,7 ile Almanya’dır. Türkiye bu sıralamada, şimdilik
104. sırada yer almaktadır; ama bu hızla devam edersek çok kısa bir sürede daha yukarı
sıralara çıkacağımızı öngörebiliriz.
Prof. Dr. Ferhunde Özbay Türkiye’deki demografik yaşlanmanın bazı özelliklerine
dikkat çekmektedir. Bunların birincisi yaşlı nüfustaki kadın ağırlığıdır: Kadınlar yaşlı nüfus
içerisinde erkeklere oranla sayıca daha kalabalıktır 51 . İkinci olarak, “yaşlılığın
demokratikleşmesi”ne işaret etmektedir. 1980’li yıllara dek yaşlı nüfus üst sosyo-ekonomik
sınıfta yoğunlaşırken, sağlık koşullarındaki iyileşmeyle beraber yaşlılık tüm sosyo-ekonomik
sınıflar arasında homojen olarak dağılmaya başlamıştır. Prof. Özbay ayrıca sosyal hizmetlerin
çalışma alanı olan “yaşlıların sorunu” ile demografinin konusu olan “yaşlılık sorunu”
arasındaki farka da dikkat çekmektedir.52

10.7.1. Türkiye Kentlerinde ve İstanbul’da Yaşlı Nüfus
Aşağıda Sedat Murat’ın 2000 yılı nüfus sayımı verilerine dayanarak hazırladığı grafik
Türkiye kentlerinde yaşlı nüfus oranlarını göstermektedir. 2000 verilerine göre Uşak,
Trabzon, Yalova ve Eskişehir gibi illerin yaşlı nüfus oranı Türkiye ortalamasının üstünde iken,
Doğu’daki illerin hepsinde yaşlı nüfus oranı ülke ortalamasının altındaydı. 2014 yılı verilerine
göreyse, yaşlı nüfusun en yüksek oranda bulunduğu iller Sinop (%16,7), Kastamonu (%15,7)
ve Çankırı (%14,3) oldu. Bu illerin ortak özelliği doğumların düşük olmasından çok, iş
imkânı olmamasından dolayı genç nüfusun ekonomik nedenlerle il dışına göç etmesidir. Yaşlı
nüfusun en düşük oranda olduğu iller ise Hakkâri (%2,8) Şırnak (%3) ve Van (%3,2) gibi
doğurganlığın çok yüksek olduğu ve ortalama yaşam süresinin görece kısa olduğu illerdir.
Demografik yaşlanmayı “ortanca yaş” üzerinden de takip edebiliriz. 2013 yılında en
yüksek ortanca yaşa sahip ilk üç il Sinop (38,2), Balıkesir (37,7) ve Edirne (37,6) olmuştur.
En düşük ortanca yaşa sahip iller ise Şırnak (18,7), Şanlıurfa (19) ve Ağrı’dır (19,7) 53 .
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“İstatistiklerle yaşlılar, 2013”, TÜİK Bülteni, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16057
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“İstatistiklerle yaşlılar, 2014”, TÜİK Bülteni, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18620

Yaşlı kadınlarda yoksulluk ve dulluk üzerine çok değerli bir sosyolojik çalışma için Özgür Arun ve Banu
Karademir Arun’un “Türkiye’de Yaşlı Kadının En Büyük Sorunu: Dulluk” makalesini tavsiye ederim.
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Ferhunde Özbay (2009) Türkiye’de Demografik Dönüşüm, konferans raporu.
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“İstatistiklerle yaşlılar, 2014”, TÜİK Bülteni, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18620
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Buradan Türkiye’nin doğusu ve batısı arasındaki dramatik demografik farkı bir kez daha
görebiliriz.
Grafik: Murat, 2006

10.7.2. Yaşlanan İstanbul
Türkiye’de yeni karşılaştığımız demografik yaşlanma olgusu daha çok ekonomik
nedenlerle dışa göç veren kırsal bölgelerde etkindir. Yani Türkiye’de yaşlanma deyince
öncelikle kırsal yaşlılıktan bahsetmek gerekir. Ancak çok yakın bir gelecekte demografik
yaşlanmanın İstanbul gibi büyük kentlerde de kendini hissetireceğine kuşku yoktur. Bunu
istatistiklerle desteklemek de mümkündür. İstanbul’da 1990 yılında %4,7 olan 65 yaş üstü
nüfus, 2009 yılında %5,38’e çıkmıştır. TÜİK verilerine göre İstanbul bölgesinde yaşlı nüfus
oranı 2012’de %14’e çıkmıştır.54 Demografik ve sosyolojik veriler yaşlı nüfustaki bu artışın,
göçün yavaşlaması ve doğum oranlarının düşmesiyle hızlanarak devam edeceğine işaret
etmektedir.
TÜİK verilerine göre, 1970’lerden beri İstanbul’un yaşlı nüfus oranı Türkiye
ortalamasının altında olmuştur. Diğer bir deyişle, bugüne dek İstanbul genç ve aktif nüfusun
yaşadığı bir şehirdi. Ancak son yıllarda, göçün yavaşlamasıyla bu durumun değişmeye
başladığını görüyoruz. Bu değişimi yaşlı nüfusun ilçelerdeki dağılımına bakarak daha iyi
anlayabiliriz.

Nüfus istatistikleri konusunda en güvenilir kaynak olan TÜİK, 2012 yaşlı oran yüzdesini bu şekilde vermiş
olsa da, bu derece yüksek bir artış verinin güvenilirliği konusunda ciddi bir soru işareti oluşturmaktadır.
“İstatistiklerle yaşlılar, 2012”, TÜİK Bülteni, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13466
54

169

İstanbul’daki yaşlı nüfus oranı ilçelere göre ciddi farklılıklar göstermektedir. 2000 yılı
verilerine göre, bazı ilçelerin yaşlı nüfus oranı, Türkiye ortalamasının çok üzerine çıkarak
%15 seviyesine yaklaşırken, özellikle şehrin yeni kurulmuş ilçelerinde bu oran %3 seviyesine
inmektedir.
Bir sonraki tabloda görüleceği üzere, Beşiktaş, Fatih, Şişli, Kadıköy gibi merkezi ve
eski ilçelerdeki yaşlı nüfus oranı Batı Avrupa ülkelerindekine benzer oranlardadır. Oysa yeni
kurulan ve çoğunlukla göçle gelenlerin yerleştiği ilçelerde yaşlı nüfus oranı çok düşüktür.
Tıpkı Türkiye geneli gibi, İstanbul da demografik açıdan oldukça ayrışmış ve parçalı bir
görüntü sergilemektedir. Bu konuda daha detaylı bilgiler için Murat Şentürk ve Harun
Ceylan’ın derlediği ve 2015 yılında yürütülmüş bir araştırmaya dayanan “İstanbul’da
Yaşlanmak” başlıklı kitabı öneririm.
GRAFİK: İstanbul ilçelerinde yaşlı nüfus (2000 sayım sonuçlarına göre)

Kaynak: Murat, 2006

10.7.3. Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar
Türkiye’de nüfusun giderek yaşlanmasına rağmen, 65 yaş üstü nüfusa yönelik sosyal
politikalar henüz yeterince kapsamlı değildir. Bunun nedeni öncelikle yaşlıların bakım ve
ihtiyaçlarının aileleri tarafından karşılanmasının bir gelenek olarak sürmesidir. Yaşlı nüfus
sadece ailenin sorumluluğunda görülmektedir. Fakat Türk aile yapısının değişmesi, hanelerin
küçülmesi, bireyselliğin artması gibi gelişmeler kuşaklararası ilişkileri giderek
zorlaştırmaktadır.
Yaşlıların görünmez olduğu ve kendilerine yer bulmakta zorlandıkları kent yaşam
formlarının yaygınlaşması, yaşlı nüfusun kentlerde daha da yalnızlaşmasına neden olmaktadır.
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Sosyal ve kültürel aktiviteler ağırlıklı olarak gençlere hizmet etmekte, yaşlı nüfus toplumsal
yaşamın pek çok alanından dışlanmaktadır.
Abdullah Karatay’a göre, Türkiye nüfusunun %5,4’ü bakım ihtiyacı olan yaşlılardan
oluşmaktadır. Sosyolog Sibel Kalaycıoğlu da TÜİK verilerine dayanarak, Türkiye’deki
yaşlıların çoğunlukla kırsal alanda ikamet eden, düşük eğitimli, düşük gelirli ve daha çok
kadınlardan oluşan bir grup olduğunu belirtmektedir. 2009’da yayınlanan, internetten de
ulaşabileceğiniz “Türkiye’de Demografik Dönüşüm” başlıklı konferans raporunda, 60 yaş
üstü kadın yaşlılar arasında yoksulluğun % 90’lara ulaştığı ifade edilmektedir.
Yaşlılara yönelik hizmetler konusunda en önemli soru bu görevi kimin üstleneceğidir?
Devlet mi, aile mi, yoksa sivil toplum kuruluşları mı? Kuşkusuz zor ama mevcut demografk
tablo karşısında cevabı uzun uzun düşünmeyi gerektiren bir sorudur bu.
Yukarıda bahsettiğimiz değişimlerden dolayı ailenin yaşlı bakımındaki geleneksel rolü
değişmektedir. İstanbul’da Yaşlanmak kitabının anket sonuçları da bu yönde veriler
sunmaktadır. Yaşlılar “size kimin bakmasını istersiniz” sorusuna çoğunlukla eşim cevabını
vermekte, ondan sonra gelen tüm cevaplar (kızım veya oğlum dâhil olmak üzere) %15’in
üzerine çıkmamaktadır.
Bu durumda aile dışı kurumlara yeni roller düştüğü aşikârdır. Bu anlamda, son yıllarda
İstanbul’da pek çok ilçe belediyesinin yaşlılara yönelik hizmetlerini arttırma gayreti dikkate
değerdir. Örneğin, Sultangazi Belediyesi 2010 yılında, İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul İl
Özel İdaresi, İstanbul Evde Bakım Derneği ve özel bir hastanenin katılımıyla “Yaşlılara
Bakım, İstihdama Katılım Pojesi” hazırlamıştır. Projenin adından da anlaşılacağı üzere,
çalışma yaşlılara bakım hizmeti sunulması kadar, genç nüfusa istihdam sağlanacak olmasının
da altı çizilmektedir: “Projeyle Sultangazi’de yaşayan 15-40 yaş arası 120 kişi yaşlı hasta
bakım hizmeti konusunda eğitim görerek meslek sahibi olacak. Sertifika almaya hak kazanan
katılımcılar proje kapsamında istihdam edilecek.”
Son olarak geçmişten bugüne yaşlı bakım kurumlarının dönüşümüne bakabiliriz. Bu
anlamda ilk kuruluş kuşkusuz 1886 yılında kurulan Darülaceze olmuştur. 2007’den beri
Başbakanlığa bağlı olan bu kurum Türkiye’de bir sembol mekân olarak da ayrı bir öneme
sahiptir. Bunun dışında son yıllarda belediyelerin önayak olduğu örnekler de bulunmaktadır:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait “Yaşlı Kreşleri”, Beşiktaş Belediyesi’nin “Yaşam
Evleri”, Maltepe Belediyesine ait “Yaşlı Bakım Merkezleri” ve altın kart uygulaması bunlar
arasındadır. Şimdilik kısıtlı sayıda olsa da, özel ve kamu sektörüne ait huzurevlerinin sayısı da
giderek artmaktadır. Bunun dışında büyük kentlerde orta ve üst sınıfların benimsediği yabancı
göçmen bakıcı çalıştırma yöntemi de giderek yaygınlaşmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hem dünyada, hem Türkiye’de demografi alanının en popüler konusu “yaşlanma”
oldu. 1970’lerin “nüfus patlaması” çevresindeki tartışmalar bugün yerini “yaşlı patlaması”na
bıraktı. Dünyada ve Türkiye’de sayısı giderek artan yaşlı nüfusun gelecekte sadece ekonomik
değil, ama toplumsal ve siyasi açıdan da daha çok tartışılacağına kuşku yok.
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11. EVLİLİKLER, AİLE VE HANE YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Evlilikler: Tanım ve Veriler
11.2. Evlilik Türleri
11.3. Evlilik Modellerinde Değişim
11.3.1. Fransa’dan Bir Örnek: PACS
11.4. Türkiye’de Evlilikler
11.4.1. İlk Evlenme Yaşı
11.4.2. Dinî Nikâh / İmam Nikâhı
11.4.3. Boşanmalar
11.4.4. Evlilik, Aile ve Hane Yapısındaki Yeni Eğilimler
11.5. Yeniden Genişleyen Hane: Yatılı Yabancı Bakıcılar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Avrupa’da giderek yaygınlaşan resmî nikâh olmadan gerçekleşen birliktelikler
devlet vatandaş ilişkisi açısından ne anlama gelmektedir?
2)
Türkiye’deki imam nikâhı uygulaması ile Avrupa’daki PACS türü sivil nikâh
örnekleri arasında ne tür farklar ve benzerlikler bulunmaktadır?
3)
Son yıllarda boşanmaların artışıyla kadına yönelik şiddet arasında bir ilişki
kurulabilir mi? Nasıl?

175

Anahtar Kavramlar


Evlilikler



Boşanmalar



Aile



Hane yapısı
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Giriş
BM Nüfus Komisyonu evliliği erkek ile kadının yasal birleşmesinin oluşturduğu bir
kurum olarak tanımlamıştır. Sosyolojik açıdan evlilik, iki kişi arasında, hukuksal ve toplumsal
açıdan geçerli sayılan ve doğacak çocuklara belli bir statü sağlayan bir birliktir.
Evliliklerin demografik açıdan önemi aile ve doğurganlıkla ilişkisidir. Pek çok
demografik olgu doğrudan veya dolaylı olarak evlilik ve hane durumuyla ilintilidir. Çoğu
toplumda doğumlar, sosyal açıdan ancak evlilik dâhilinde meşru sayıldığı için, doğum konusu
evliliklerle yakından bağlantılıdır.
Evlilik durumu sadece doğumları değil, ölümleri de etkiler. Yapılan araştırmalara
göre, tek başına yaşayan kişilerde ölüm oranı evlilere göre daha yüksektir.
Evlilikler, doğum ve ölümlerin aksine, tekrar edebilir olgulardır. Diğer bir deyişle, bir
kişi birden fazla kez evlenebilir. O yüzden de, betimsel analizde kaçıncı evlilik olduğu önemli
bir veridir. Evlilik olayı eşlerden birinin ölümü veya boşanma ile sona erebilir. Dul kalmış
veya boşanmış eşlerin yeniden evlenmesiyle evlilik olgusu tekrar edebilir.
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11.1. Evlilikler: Tanım ve Veriler
Evlenme: Türk Medeni Kanunu’na göre evlenmeye ehil erkek ve kadının, yetkili
kanuni merci önünde yapmış oldukları çift taraflı bir akittir.
Kaba evlenme hızı: Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısıdır.
Yani, belli bir yıl gerçekleşen tüm evlenmeler / O yıl kayıtlara geçen toplam nüfus * 1000
Kaba evlenme hızı erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı da hesaplanabilir (Bir yıl içinde
evlenen erkeklerin (veya kadınların) sayısı evlenebilecek yaştaki erkeklerin (veya kadınların)
sayısına bölünerek elde edilir.
Boşanma: Evlenmenin yasal olarak sona erdirilmesidir. Yani, erkek ile kadının yeni
bir evlenme yapacak şekilde hukuki bir kararla evliliklerini tamamen sona erdirmeleridir.
Kaba boşanma hızı: Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısıdır.
Yani, belli bir yıl gerçekleşen tüm boşanmalar / O yıl kayıtlara geçen toplam nüfus * 1000
Demografide kişinin evlilik durumu açısından dört temel konum sözkonusudur:
- Bekâr: Hiç evlenmemiş kişi
- Evli: Resmî yetkililer önünde yapılmış anlaşmayla evlenmiş olan kişi
- Dul: Eşi ölmüş kişi
- Boşanmış: Evlilik olayını boşanma ile sona erdirmiş.

11.2. Evlilik Türleri
Demografide evliliklerle ilgili nicel analizlerde çoğunlukla “yasal evlenmeler” dikkate
alınmaktadır. Oysa evlilik modelleri toplumdan topluma değişiklik gösterir ve bazılarında
resmî evlilikler en yaygın evlenme şekli değildir. Kabaca dört grupta kategorize
edebileceğimiz evlilik türleri şunlardır:
Yasal evlenme: Resmî nikâh olarak da bilinen, yetkili kanuni merciler önünde
yapılmış evlenmelerdir.
Resmî olmayan birliktelik: Herhangi bir resmî işlem yapılmadan gerçekleştirilen fiili
beraberliklerdir. Türkçesini bulmakta zorlandığımız, resmî nikâh kıyılmadan evlilik hayatı
yaşama şekli Batı’da çok yaygındır. Doğumlarla ilgili derste, İskandinav modeline atıfla
bahsettiğimiz “evlilik kurumu dışında gerçekleşen doğumlar” bu bağlamda
gerçekleşmektedir. Avrupa’da çok sayıda çift resmî nikâh yerine bu birliktelik modelini
benimsemektedir. 2015’te Yunanistan başbakanı olan Tsipras bunun güncel örneklerinden
biridir: Beraber iki çocuk sahibi olduğu eşiyle yirmi yıldan uzun süredir beraber yaşayan
Tsipras ne resmî, ne de dinî nikâh kıymıştır. Mevcut Fransa Cumhurbaşkanı François
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Hollande da eski eşi Segolene Royal’le 30 yıla yakın nikâhsız evli kalmış ve çiftin beraber
dört çocukları olmuştur.
Dinî nikâh: Resmî nikâh olmadan, ancak içinde yaşanılan toplumun dinî normlarına
göre gerçekleştirilen dinî nikâhlardır. Türkiye’de imam nikâhı olarak bilinen bu yöntem
aşağıda ele alacağımız üzere oldukça yaygındır.
Sivil nikâh (veya belediye nikâhı): Avrupa’da giderek yaygınlaşan, yarı-resmî nikâh
olarak tanımlanabilecek, yerel otoriteler nezdinde kayıt altına alınan birliktelik türü.

11.3. Evlilik Modellerinde Değişim
Evlenmeler özellikle Avrupa’da son otuz yıldır önemli değişimler geçirmektedir. Bu
eğilimlerden bazılarına Türkiye’de de rastlanmaktadır.
1.
Evlilikler konusundaki en önemli değişimlerden biri evlilik sayısı ve kaba
evlenme hızının düşmesidir. 2005 ve 2014 yıllarında Türkiye’deki evlenme istatistikleri de bu
durumu teyit etmektedir. Türkiye’de 2014 yılında 599.704 çift evlenirken, kaba evlenme hızı
‰ 7,8 olarak gerçekleşti. Oysa 2005 yılında 641.241 kişi evlenmiş ve kaba evlenme hızı 8,90
olmuştu. Önceki yıllarla kıyaslandığında hem dünyada, hem Türkiye’de evlenme sayısının ve
kaba evlenme hızının düştüğü görülmektedir.
2.
Batı dünyasındaki bir diğer önemli değişim resmî olmayan birlikteliklerin ve
buna bağlı olarak evlilik dışı doğumların artmasıdır. “Doğumlar Bölümü”nde ele aldığımız
İskandinav modeli bugün Kuzey Avrupa ülkelerinde gerçekleşen doğumların en az yarısının
resmî nikâhı olmayan çiftlerde olduğunu ortaya koymaktadır. Resmî evlilik dışı çocuk sahibi
olma durumu tüm Avrupa’da yaygınlaşmaktadır. Örneğin Fransa’da, 1970’de sadece %7 olan
evlilik dışı doğumlar, 2000’de %42,6’ya ulaşmış, düzenli olarak artmaya devam ederek 2014
yılında %57,4 olmuştur.
3.
Evliliklerle ilgili bir diğer eğilim evlilik yaşının ilerlemesidir. Bu evlenme
oranını etkilemese de, Türkiye gibi doğumların evlilik dâhilinde kabul gördüğü toplumlarda,
doğurganlık açısından önemli bir faktördür. Zira geç evlenen çiftler daha geç çocuk sahibi
olacak, bu da doğurabilecekleri çocuk sayısını sınırlayacaktır. TÜİK’in 2006 yılı verilerine
göre ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 26.1, kadınlarda 22.8’di. Aynı yıl erkek ile kadın
arasındaki ortama ilk evlenme yaşı farkı 3.3’tü. 55 2014 yılına gelindiğinde, ortalama ilk
evlenme yaşı erkekler için 26,9, kadınlar için 23,7 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama
ilk evlenme yaş farkı da 3,2 yaş olarak gerçekleşti. Evlilik yaşının ilerlemesi açısından küçük
bir değişiklik olduğu düşünülse de, bunun sadece 8 yılda gerçekleştiği unutulmamalıdır.
4.
Bir diğer önemli eğilim boşanmaların artmasıdır. Örneğin Fransa’da 1998’de
‰1,8 olan boşanma oranı; 2014’te ‰ 4,62 oldu. 1998’de boşanma oranı İtalya’da ‰0,6
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TÜİK, Haber Bülteni “Evlenme Ve Boşanma İstatistikleri 2006 Yılı Sonuçları”
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Britanya’da ‰2,7 idi. Türkiye’de de 2005 yılında boşanma sayısı 95.895 iken, 2014’te
130.913’e çıktı. Kaba boşanma hızı da 2005’ten 2014’e ‰1,33’ten ‰1,7’e çıktı.
5.
Yeni eğilimlerden biri de eşcinsel evliliklerin giderek daha çok ülkede
tanınmasıdır. Aynı cinsten kişilerin evliliğini resmî olarak tanıyan ülkeler arasında ABD,
Fransa, İsveç, Hollanda, Kanada, Arjantin, Belçika, Portekiz de bulunmaktadır.
6.
Bir diğer yeni gelişme, özellikle Avrupa’da resmî nikâhı olmayan çiftler için
yeni düzenlemeler geliştirilmesi olmuştur. Bunlar, resmî nikâh kıymadan birlikteliklerini
tanınır kılmak isteyen ve eşler arasında mal paylaşımı ya da miras bölüşümü yapmayı
mümkün kılan düzenlemeler olmuştur. Bunlar arasında en tipik örneklerden biri, Fransa’da
uygulanan PACS’tır (Sivil Dayanışma Anlaşması).

11.3.1. Fransa’dan Bir Örnek: PACS
Fransa’da 1999’da uygulanmaya başlanan PACS (Sivil Dayanışma Anlaşması) bir tür
“sivil nikâh” olarak yasalaşırken Fransız Parlamentosunda hararetli tartışmalara neden
olmuştu.
İlk uygulamanın üzerinden on
yıl geçtikten sonra Fransa’da yaygın
olarak kabul gören bir yarı-resmî
evlilik türü oldu. Sadece 2008’de 145
bin çift PACS nikâhı kıydı. 2013’te bu
sayı 168 bine çıkmıştı. Aynı yıl resmî
nikâhla evlenenlerin sayısı 225 bindi.
PACS nikâhı kıyan çiftlerin sayısı
düzenli olarak artarken, resmî nikâh
kıyanların sayısı da sistematik olarak
azalmaya devam etti.
PACS özellikle vergilendirme,
mal paylaşımı ve miras konularında
yasal düzenlemeler getiriyor. PACS
imzalayan
çiftlerin
kimliklerinde
Fransa’da yıllık PACS sayısı
medeni hâl hanesinde PACS’lı olduğu
Kaynak: INE D
belirtiliyor. Eşcinsel birlikteliktelikleri
yasallaştıracağı konusunda tartışmalar
yaşanan PACS, beklenenin aksine daha çok heteroseksüel çiftler tarafından benimsendi.
(2009’da PACS imzalayanların %95’i heteroseksüel çiftlerdi).
PACS’a benzer şekilde, bazı Avrupa ülkeleri ve Amerika’nın bazı eyaletlerinde yapılan
yeni düzenlemeler sadece heteroseksüel çiftler tarafından değil, birlikteliğini resmî nikâh
kıymadan tanınır kılmak isteyen eşcinsel çiftler tarafından da rağbet görüyor.
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11.4. Türkiye’de Evlilikler
Batı’daki eğilimlerin kısmen Türkiye’deki evliliklerde de kendini gösterdiğini
söyleyebiliriz. Yukarıda da kısaca bahsettiğimiz üzere Türkiye’de son bir kaç on yıldır
evlenen çiftlerin sayısı azalıyor; kaba evlenme hızı düşüyor; boşanmalar artıyor; ortalama
evlilik yaşı artıyor. Kısacası, Türkiye’de genel olarak evlenmelerin azaldığı, kaba evlenme
hızının düştüğü ve boşanmaların arttığı bir dönemdeyiz. Ancak Batı toplumlarıyla
karşılaştırdığımızda tüm bu değişikliklerin gene de düşük tempoda seyrettiğini belirtmeliyiz.
Türkiye’ye has önemli bir değişim, evlenmemenin bir istisna olarak görüldüğü bir
yapıdan, evlenmeme olgusuyla daha sık karşılaşılan bir yapıya geçiliyor olmasıdır. 2000
sayımına göre, Türkiye’de 45-49 yaş arası evlenmemiş kadın oranı sadece %1’dir. Aynı
sayım verileri 30 yaş üstü kadınların %91’inin en az bir kez evlenmiş olduğunu gösteriyor.
Son yıllarda, büyük kentlerde üst sosyo-ekonomik gruplarda evlilik yaşının ileriye atılması ve
evlenmeme olgusunun artması önemli bir toplumsal değişime işaret ederken, kültürel açıdan
da sancılı bir döneme girildiğine dair işaretler veriyor.
Bu noktada, Demet Lüküslü ile Kezban Çelik’in altını çizdiği “ev kızı” tanımından
bahsedebiliriz. 56 Lüküslü ve Çelik “ev kızı”nı eğitimine devam etmeyen, ücretli bir işte
çalışmayan, ailesi ile birlikte yaşayan, evlenmemiş genç kadınlar olarak tanımlıyorlar:
“Ev kızının ‘ev’de olma hâli, ev kızlarının özel/kamusal ayrımında özel alanda kalan
oldukları anlamına gelir. Ev kızı, kadın değil ‘kız’, yani evli/ evli değil ayrımında evlenmemiş
kadını anlatır. Evlenmemiş ve kadın olmama hâli henüz bir erkekle birlikte olmamış, ‘bakire’
algısını da beraberinde getirir. “Ev kızı”, çalışmayan, okumayan, ev işlerinde annesine bir
yandan yardımcı olurken diğer yandan da annesinden ya da evdeki kendinden büyük
kadınlardan nasıl ideal bir ev kadını, ideal eş, ideal anne olunur onu öğrenen, bir anlamda ev
işlerinde “staj” yapan bir kategori olarak görülür. Yetişkin olmak için evlenmeyi bekleyen,
münasip bir talip bekleyen ev kızı, aslında bir anlamda hiç “genç” olamadan yetişkin olmayı
bekleyen bir kategoridir. Ev kızlarına çalışmadıkları ve okumadıkları için “dışarıda” işi
olmadıkları sık sık hatırlatılır, “iffetli” kızlar olarak evde oturmaları kendilerinden beklenir
ve sıkı bir aile ve yakın çevre gözetimine maruz kalırlar.” (Lüküslü ve Çelik,2008)
Evlilik yapanlar arasında en yaygın modelin bir kez evlenmek olduğunu söyleyebiliriz
(12. slayt). 2006 Aile Yapısı Araştırması’na göre, (bireylerin evlilik sayısını gösteren 12.
slayt) 18 ve daha yukarı yaştaki evlilik yapan bireylerin % 95,7’si bir defa, % 4’ü iki defa, %
0,3’ü üç ya da daha fazla sayıda evlilik yapmıştır. (Yedi Kocalı Hürmüz karakterini ilginç ve
popüler kılan belki de bu istisnai durumdur.)

G.Demet Lüküslü – Kezban Çelik (2008). “Sessiz ve görünmez, genç ve kadın: Ev kızı”, Toplum ve Bilim,
sayı 112, s. 101-126.
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11.4.1. İlk Evlenme Yaşı
İlk evlenme yaşını gösteren 13. Slayttaki 2006 Aile Araştırması’ndan alınma grafiğe
baktığımızda en yaygın ilk evlenme yaşının 18-24 yaş aralığında olduğunu görürüz. TÜİK
verilerine göre de, 2006 yılında ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26.1, kadınlar için
22.8 olmuştur.57 İlk evlenme yaşı da, diğer evlilik verileri gibi son on yılda değişime uğramış
ve evlenme yaşı ileri atılmıştır. Buna göre, Türkiye’de 2014 yılında ortalama ilk evlenme yaşı,
erkekler için 26,9, kadınlar için 23,7 olmuştur. Evlilik yaşının ileri atılması, daha önceki
bölümlerde açıkladığımız gibi doğurganlığı da etkilemektedir. Evliliklerin bir yaş ileri
atılması büyük bir fark gibi gözükmese de bu değişimin sadece 8 yılda gerçekleştiğini de
unutmamak gerekir.
2007 yılı verilerine göre en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 26.9,
kadınlarda 23.7 ile İstanbul Bölgesi’ndedir. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 25
ile Orta Anadolu ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde, kadınlarda ise 21.5 ile Orta Anadolu
Bölgesi’nde görülmektedir. Sizce, neden en yüksek ilk evlilik yaşı İstanbul’dadır? Bunda
İstanbul’a has sosyo-ekonomik koşullar mı, büyük kent kültürüne ait değerler mi, yoksa başka
faktörler mi etkilidir?
Slaytlarda da göreceğiniz üzere, ilk evlilik yaşı bölgeye, yerleşim yerine ve cinsiyete
göre değişim göstermektedir. İlginç bir örneği daha detaylı ele alacak olursak, evlilik yaşıyla
diğer toplumsal olguların ilişkisini daha net görebiliriz. GAP Bölge Kalkınma Dairesi
Başkanlığı ve DİE’nin ortaklaşa yaptığı araştırmaya göre, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep,
Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Batman’ı kapsayan GAP Bölgesi’nde 1987 yılında erkeklerde
ortalama ilk evlenme yaşı 20.9 iken, kadınlarda 24 idi. 2005-2007 arası yapılan araştırmada
erkeklerin 26 yaşında evlendikleri ortaya çıktı.58
Bu durumda, karşımıza ciddi bir soru çıkıyor: GAP bölgesinde erkeklerde ilk evlilik
yaşı neden Türkiye ortalamasından yüksek çıkmıştır? Tahmin edebileceğiniz gibi cevap
sosyo-ekonomik koşullarla ilintilidir. TÜİK’in yaptığı 2006 Aile Yapısı Araştırması’na göre,
Türkiye genelinde evlenirken başlık parası verilme oranı %16,8’dir. Kırsal yerlerde bu oran
%23,5’a çıkmakta, özellikle de geleneksel değerlerin hüküm sürdüğü Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgesinde bu daha da yukarı çıkmaktadır. TAYA 2006 araştırmasında da, Türkiye
genelinde evlenirken başlık parası verme oranı %18 olarak belirlenmiştir. Ancak bu durumun
bölgeler arasında ciddi farklar gösterdiği tespit edilmiştir: Evlenmek için başlık parası verme
oranı 2006 yılında Kuzeydoğu Anadolu’da %49, Ortadoğu Anadolu’da % 45, Güneydoğu
Anadolu’da ise %43 ile diğer bölgelerden çok daha yüksektir. 59 Başlık parası pratiğinin
yaygınlığının yanına Güneydoğu Anadolu bölgesindeki işsizlik ve yoksulluk durumunu
eklediğimizde, bu bölgedeki erkeklerin evlilik yaşındaki gecikmeyi daha iyi açıklayabiliriz.
57
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2014 yılında erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 3,2 yaş olarak
gerçekleşmiştir. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 5 yaş ile Kars; yaş
farkının en düşük olduğu il ise 2,4 yaş ile Kastamonu’dur.60 Evlilik yaşıyla ilgili ilginç bir
diğer veri de, 2006 yılında evlenen çiftlerin %78.8’inde damat gelinden büyük iken
%13.9’unda gelinin damattan yaşça büyük olmasıdır. Aynı yaşta evlenen çiftlerin oranı
sadece %7.3’tür. 61 Her beş evlilikten neredeyse dördünde damadın gelinden yaşça büyük
olmasını patriyarkal (erkek egemen) toplumsal yapıyla açıklasak da, evliliklerin %14’ünde
gelinin yaşça büyük olması sosyolojik açıdan oldukça şaşırtıcı bir durumdur.

11.4.2. dinî Nikâh / İmam Nikâhı
Dini nikâh toplumun bazı özelliklerine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Türkiye’de
dinî nikâh uygulaması son elli yılda değişim göstermiştir. 1968’de sadece imam nikâhı olanlar
toplam evliliklerin %15’i, hem imam, hem resmî nikâhı olanlar ise %49’unu oluşturuyordu.
2006 yılına gelindiğinde sadece dinî nikâhlılar %3’e inmiş; hem resmî hem dinî nikâhı olanlar
ise %86’ya yükselmişti. 2011 yılında ise sadece resmî nikâh oranı ve sadece dinî nikâh oranı
%3 ve hem resmî hem dinî nikâh oranı ise %94 oldu62. TAYA 2013 araştırmasına göre, “kır
ve kente göre nasıl bir farklılaşma olduğuna bakarsak, kırda sadece resmî nikâh oranı %2,
sadece dinî nikâh oranı %3 ve hem resmî hem dinî nikâh oranı %95’dir. Kentte sadece resmî
nikâh oranı %4, sadece dinî nikâh oranı %3, hem resmî hem dinî nikâh oranı ise %93’tür.”
Bu verilere göre, sadece resmî nikâhı olanların oranında düşüş; ancak hem resmî hem
dinî nikâh oranında ciddi bir artış görünmektedir. Sadece dinî nikâh oranında son elli yılda bir
düşüş yaşanmış olsa da, son on yıldır bunun %3 civarında sabitlendiğini söyleyebiliriz.
Civelek ve Koç’un “Türkiye’de İmam Nikâhı” başlıklı makalelerine göre, sadece imam nikâhı
olanların oranı 1968’te %15, 1978’te %12, 1988’te %8, 1993’te %7,1, 1998’te %7, 2003’te
ise %5,8 olmuştur.63 Yukarıda da belirttiğimiz gibi 2006 ve 2011 yıllarında sadece dinî nikâhı
olanlar %3’e inmiştir.
Sadece dinî nikâhı olanların oranında ciddi bir azalma olsa da, Civelek ve Koç
Türkiye’de dinî nikâh/resmî nikâh oranlarında bölgesel, sosyal ve kültürel farklar olduğunu
ortaya koymuşlardır. 2005’te yayınlanan makalelerine göre, imam nikâhı oranları Batı’dan
(%3) Doğu’ya (%15) artar; eğitim seviyesi arttıkça azalır; yerleşim yerinin niteliğine göre
(kırsal vs. kentsel) değişiklik gösterir. İmam nikahı oranını etkileyen faktörlerden biri de hane
refah seviyesidir. İmam nikahı oranı, refah seviyesiyle ters orantılıdır (kötü olan hanelerde
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%15, orta olan hanelerde %4, iyi olan hanelerde ise %1 oranında). İmam nikahıyla ilgili bu
araştırmada bir başka dikkat çekici faktör de etnisitedir.
- Her iki eşin anadili Türkçe ise resmî + imam nikâhı : %93
- Her iki eşin anadili Kürtçe ise resmî + imam nikâhı : %75
- Her iki eşin anadili Kürtçe ise sadece imam nikâhı olanlar : %22
- Her iki eşin anadili Türkçe ise sadece imam nikâhı olanlar : %3
2005’te yayınlanan makalenin verileri bu yönde olsa da, son on yıldır hem dini, hem
resmî nikâhı olanların oranı artmıştır. 21. slaytta görüldüğü üzere, TAYA 2006 araştırmasına
göre hem dinî, hem resmî nikâhı olanların oranı %85,6 idi. 2011’de bu oran %94’e çıktı.
2006’dan 2011’e sadece resmî nikâhı olanların oranıysa %9’dan %3’e düştü. Bu değişim
kuşkusuz seküler ve dinî değerlerdeki değişim açısından üzerine düşünülmesi gereken bir veri
sunmaktadır.
Mayıs 2015’te Anayasa Mahkemesi, resmî nikâh olmadan dinî nikâh kıyılmasına ceza
veren maddenin iptaline karar verdi. Bu yönde oy kullanan mahkeme üyeleri, nikâhsız birlikte
yaşayanlara Türk Ceza Kanunu’nda herhangi bir ceza öngörülmezken, resmî nikâh olmadan
dinî nikâh kıyanlara hapis cezası öngörülmesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundular.
Ayrıca bu düzenlemenin din ve vicdan özgürlüğü, özel hayatın korunması ilkelerine aykırı
olduğunu dile getirerek maddenin iptali yönünde oy kullandılar. Maddenin iptaline karşı
çıkanlarsa, iptal kararı ile resmî nikâh önceliğinin kalkacağını, dinî nikâhın resmî nikâhın
alternatifi olacağını, kadınlar açısından hukuki ve ekonomik sorunlar yaratacağını savundular.
Bu yasal değişikliğin dinî nikâh oranlarında bir değişiklik yapıp yapmayacağını önümüzdeki
dönemde göreceğiz.
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11.4.3. Boşanmalar
Türkiye’de son on yıldır
boşanmalar düzenli olarak
artmakta,
evliliklerse
azalmaktadır. 2014 yılında,
evlenen çiftlerin sayısı 2013’e
göre %0,1 azalarak 599 bin
704 olmuş, boşanan çiftlerin
sayısı ise bir önceki yıla göre
%4,5 artarak 130 bin 913’e
yükselmiştir. Böylece 2014’te
kaba boşanma hızı binde 1,7
olmuştur. Oysa 2007 yılında
kaba boşanma hızı ‰ 1.34
olarak gerçekleşmiş ve toplam
94.219
kişi
boşanmıştır.
(2007’de Türkiye’de toplam
638.311 çift evlenmiş ve kaba
evlenme hızı ‰ 9.09 olarak
gerçekleşmiştir.)
Boşanmaların
bölgesel
dağılımına baktığımızda, boşanmaların en çok Ege Bölgesi’nde (‰1.85) ardından İstanbul
(‰1.79) ve Batı Anadolu Bölgesinde (‰1.64) olduğunu görürüz. Kaba boşanma hızının en
düşük olduğu bölgeler ise ‰ 0.45 ile Kuzeydoğu Anadolu ile Ortadoğu Anadolu Bölgeleridir.
2011 Türkiye Aile Yapısı Araştırması verilerine göre, “medeni hâli boşanmış olan bireylerin
oranı en yüksek İstanbul’da olup %2,2’dir. İstanbul’u %2 ile Ege bölgesi takip etmektedir.
Boşanmanın en az görüldüğü bölgeler ise %0,5 düzeyi ile Doğu Karadeniz ve Güneydoğu
Anadolu’dur”. 64 Kısacası son beş yıldır, en yüksek boşanma oranları İstanbul ve Ege
bölgesinde, en düşük oranlar ise Kuzeydoğu, Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerindedir.
Yukarıdaki tabloda da gördüğümüz üzere, yıllara göre boşanma sayısı ve kaba
boşanma hızı yıldan yıla artmaktadır. Peki, ama neden daha çok boşanıyoruz?
Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve 2011 yılında onun
yerini alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı boşanma sayılarındaki artışla ilgili çeşitli
araştırmalar yayınlamıştır. Bunların en başında 2006 ve 2011 yıllarında yapılan Türkiye Aile

Türkiye Aile Yapısı Araştırması (TAYA), TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayınları, 2013, s.203
http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/544f6ddd369dc328a057d01c/taya2013trk.pdf
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Yapısı Araştırmaları (TAYA) gelmektedir. Bunun dışında boşanma nedenleriyle ilgili 2009
yılında detaylı bir araştırma da yayınlanmıştır.65
Türkiye geleneksel toplumsal yapısıyla, Batı’ya kıyasla düşük boşanma oranlarına
sahip olsa da son on yıldır boşanmalarda bir artış gözlenmektedir. Boşanmaların çoğu
evliliğin ilk beş yılında gerçekleşmekte, yaşlı evliliklerde (yani 16 yıldan uzun süren
evliliklerde) de boşanma oranı artmaktadır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2011 yılında yapılan araştırmaya göre
(TAYA 2011), boşanmaların birinci nedeni hem kadın (%14,7) hem de erkekler (%18,4) için
“sorumsuz ve ilgisiz davranışlar”dır.66 Bunun ardından kadınlar ikinci olarak “içki ve kumar”
(%14,1), üçüncü olarak da “dayak ve kötü muamele”yi (%12,3) saymışlardır. Erkekler için
ikinci sırada “eşin ailesine karşı saygısız davranması” (%10,2), ardından da “evin geçimini
sağlayamama” (%6,1) gelmektedir.
TAYA
2011
araştırması boşanmaları
etkileyen çeşitli faktörleri
incelemiştir.
Bunlar
arasında örneğin kırsalkentsel yerleşim yeri
farkının çok büyük bir
etkisi olmadığını (sadece
%1 fark), ancak evliliğe
karar verme şeklinin
önemli bir rol oynadığını
tespit
etmişlerdir:
“Evliliklerine
kendileri
karar verip ailesinin de
rızasını alan kişilerin %5’i
boşanmışken görücü usulüyle ve kendi kararı ile evlenenlerde bu oran %12,2’ye çıkmaktadır.
Görücü usulüyle ve kendi kararı dışında evlenenlerde ise bu oran %4’tür. Kadının görüşü
alınmadan kurulan evliliklerde boşanmaların daha az oluşunu, öncelikle bu tür evliliklerde
boşanma kararının alınmasında da bireylerin otonomilerinin daha zayıf olmasına, dolayısıyla
evliliğin rıza dışında kurulduğu gibi rıza dışında devam etmesinin de beklenilebilecek bir
durum olmasına bağlamak mümkündür” 67 Aynı şekilde eğitim düzeyi arttıkça boşanmış
kadınların oranının belirgin şekilde arttığı tespit edilmiştir. Eğitim seviyesindeki artışın

T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (2009). Boşanma Nedenleri Araştırması.
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erkeklerin boşanma oranınında belirgin bir fark yaratmazken kadınlarda yaratması, eğitimin
kadının sosyal statüsünde çok daha belirleyici bir fark yarattığına işaret etmektedir.
Özetle, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geleneksel aile formları tek model
olmaktan çıkmakta bunun yerini farklı aile yapıları almaktadır. Boşanma sonrası yalnız
yaşayan bireylerin veya boşanma sonrası çocuklarıyla yaşayan kişilerin oluşturduğu tek
ebeveynli aile formlarının önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacağını söylemek yanlış
olmaz.
Boşanmalar artsa da, genç erkekler ve kadınlar için hâlâ gelecek beklentilerinin en üst
sırasında “mutlu bir evlilik” kurma hayali vardır (Bkz. 24. slayt). 2002 yılında Sabah
gazatesinin TNS-Piar araştırma şirketine yaptırdığı araştırmaya göre, gelecekten en büyük
beklentiniz nedir sorusuna genç kızların % 65’i ve genç erkeklerin % 59’u “mutlu bir evlilik”
cevabını vermiştir. Yüksek eğitim, işte başarı, arkadaşlık, zenginlik, kültürlü olma gibi diğer
beklentilerin hiçbiri gençlerin evlilik hayaline yaklaşamamıştır.

11.4.4. Evlilik, Aile ve Hane Yapısındaki Yeni Eğilimler
Aile, toplumsal, ekonomik ve kültürel pek çok süreçte karar alıcı birim olarak kabul
edilmektedir. Aile ve evlilik arasında çok yakın bir ilişki vardır; ailenin kurulmasında evlilik
ilk aşamadır. Geleneksel toplumsal değerlerin değişmesi evlilik ve aile modellerini de
etkilemektedir. Boşanmaların yaygınlaşması, tek ebeveynli ailelerin çoğalması ya da görücü
usülü evliliklerin şekil değiştirmesi gibi (izdivaç programları, çöpçatanlık rolünü arkadaşların
üstlenmesi, internette evlilik ve eş arama siteleri, vs).
Aile ve hane yapısındaki yeni eğilimleri şöyle sıralayabiliriz:
Çekirdek aile / neolokal hane sayısında artış. Özellikle 2. Dünya Savaşı’nı
takip eden dönemde hız kazanan bu eğilim Batı dünyasında 20. yüzyılın ikinci yarısına
damgasını vurmuştur.
-

Yukarıda detaylı ele aldığımız üzere boşanmaların artması

Tek ebeveynli hanelerin yaygınlaşması. Boşanma sonrası ebeveynlerden
birinin (çoğunlukla annenin) çocuk(lar)la kurduğu yeni hane şekli olan tek ebeveynli
hanelerin oranı 2012 yılında %8,1’e yükseldi.68
-

Hane halkı sayısında azalma: Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü
2014 yılında 3,6 oldu. 2012 yılında %8,6 olan tek kişilik hanelerin oranı, 2014 yılında %8,9’a
çıktı. (Aynı yıl hane halklarının %54’ünü çocuklu çiftlerden oluşan haneler, %15,8’ini
çocuksuz çiftlerden oluşan haneler ve %13,5’ini üç kuşağı içeren geniş haneler oluşturdu.)
Hane sayısında artış: 2012 yılında Türkiye’de toplam hane sayısı 20 milyonu
geçti. Hane sayısının 1990’da 11 milyon, 2000’de 15 milyon olduğunu düşünürsek bu
68

“İstatistiklerle Aile, 2013”. TÜİK Bülteni, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16053
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muazzam artışın nasıl olduğunu sormamız gerekir. D. Ediev, S. Yavuz ve M. Yüceşahin’e
göre69 bu artış tek kişilik hanelerin hızla çoğalması sayesinde oldu. Hatta sözkonusu yazarlar
2000-2025 arasında Türkiye’deki tek kişilik hanelerin oranının dörde katlanacağını
öngörüyorlar. Kuşkusuz böyle bir değişim konut politikalarından, ekonomik büyümeye pek
çok alanı etkileyecektir. Örneğin, son yıllarda inşaat ve emlak piyasasındaki 1+1 konutların
artışını da bununla bağlantılandırabiliriz.
Antropolog Alan Duben (1988), sanılanın aksine, ‘geniş aile’ modelinin 19. yüzyıl
sonu ve 20. yüzyıl başında İstanbul’da hiçbir zaman %30’tan fazla ağırlığa sahip olmadığını
söylüyor. Ancak, 1968-1998 arası aile türlerinin dağılımını gösteren 28. numaralı slaytta,
1960lar ve 1970lerde Türkiye’de geniş ailenin %32 civarı bir orana yükseldiği görülüyor.
2006 Aile Yapısı Araştırmasında ise Türkiye genelinde geniş aile %13 seviyesine gerilemişti.
(Aynı kaynağa göre, tek kişilik haneler %6, çekirdek aile %80,7, öğrenci ve işçilerden oluşan
haneler ise %0,3 oranındaydı.)
Peki, aile modellerindeki bu küçülmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Geniş aileden
çekirdek aileye veya dağılmış aileye geçişi tetikleyen etkenler arasında ekonomik değişim
(tarımdan sanayi ve hizmetler ekonomisine geçiş), kentleşme, modernleşme, bireyselleşme,
kapitalizmin yaygınlaşması, yeni yaşam tarzları ve yeni teknolojiler sayılabilir.
Geniş ailenin önemli bir ayağını yaşlı nüfus oluşturuyor. Kırsal bölgelerde hanesinde
bakıma muhtaç yaşlı bulunan hane oranının %8, kentlerde ise %3,9 olması (TAYA 2006) )
geniş ailenin daha çok kıra has bir hane modeli olduğunu gösteriyor.

11.5. Yeniden Genişleyen Hane: Yatılı Yabancı Bakıcılar
Son olarak, özellikle üst ve orta-üst hanelerde son dönemde gözlemlenen bir
değişimden bahsederek bitirebiliriz. Yatılı bakıcıların katılımıyla, kentlerde hane yapısının
yeniden genişlemektedir. Yaşlı bakımı geçmişten bu yana aile ve hane yapısını belirleyen bir
etmen olmuştur. Özellikle üst gelir grubu ailelerde, geçmişte evlatlıklar, bugünse yabancı
bakıcılar yaygın bir yöntem olarak benimsenmiştir.70 Çoğu zaman gözardı edilse de, bu sessiz
grupları da aile ve hane yapısı analizlerine dâhil etmek gerekir.

D. Ediev, S. Yavuz, M Yüceşahin (2012) “Private households in Turkey: Big changes ahead”. Population
Review, Vol.51 (1):28-49
69

70

Bu konuda çok değerli iki makale için, bkz. Özbay, 2002 ve Akalın, 2010.
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Giriş
Demografik anlamda kentleşme (ya da şehirleşme), kentsel nüfusun toplam nüfus
içindeki oranının artması demektir. 1950’de dünya nüfusunun %30’u kentlerde yaşarken,
2010’da bu oran %50’yi aştı, böylece 3,3 milyar insan kentli oldu. 2030’da kentsel nüfusun
%60, 2050’de ise %70’ye varacağı tahmin ediliyor. Böylece 2030’da dünyada 5 milyardan
fazla kişi kentlerde yaşayacak.
Chicago Ekolü sosyologlarından Louis Wirth’ün 1938’de işaret ettiği gibi, nüfus
yoğunluğu kentin demografik yapısını tanımlayan en temel özelliklerden biri. Bunun dışında
nüfusun büyüklüğü ve çeşitliliği de kenti kırdan ayıran farklar. Bu üç demografik özellik
kentte bireyler arası ilişkileri, toplumsal yapıları ve kültürel kodları belirliyor.
Önümüzdeki on yılda kentleşme trendi özellikle Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan
ülkeleri etkileyecek. Bombay, Delhi, Kalküta, Şangay veya Pekin gibi kentler dünyanın en
kalabalık yerleri olmaya aday. Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, bu iki ülkenin
kentleşme trendinde en çarpıcı olan nokta kentleşmenin hızı. Kent nüfusunn %18’den %39’a
çıkması süreci Çin’de 22 yıl gibi kısa sürede yaşanırken, aynı dönem İngiltere’de 120 yıl,
ABD’de 80 yıl sürmüştü. Bu derece hızlı bir kentleşme kaçınılmaz olarak hem altyapı hem de
sosyo-kültürel adaptasyon açısından ciddi sorunlar doğuruyor.
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12.1. Kent / Şehir
Kentleşmeyi tanımlarken önce kent tanımını net olarak yapmak gerekir. Latin kökenli
dillerde urbs / urbis’e karşılık olarak Türkçede hem kent hem de şehir ifadesi kullanılır.
Ancak bu iki kelime de Türkçe kökenli değildir.
Şehir, Farsçada “şah” kelimesine bağlı olarak, şahın yaşadığı yer, büyük yerleşim,
krallık, kent anlamlarına sahiptir. Kent ise Soğdagca da kale ve şehir anlamına gelse de, gene
Farsçada köy demektir. Nişanyan gibi bazı etimologlar, kentin esasen “İrani kökenli bir
sözcük” olduğunun ve Türkiye Türkçesinde 20. yy’a dek “köy, kırsal yerleşim” anlamında
kullanıldığının altını çiziyorlar. “Dil Devrimi esnasında yanlışlıkla Öztürkçe sanılarak
canlandırıldığı ve ‘şehir’ anlamı yüklendiği” söyleniyor.
Orta Asya Türk boyları arasında bugünkü kent anlamında “balık” kelimesinin
kullanıldığına dair iddialar da vardır. Etimologlar bunun balçıklama, yani imar ve iskân
faaliyetleriyle bağlantılı bir ifade olduğunu söylüyorlar. Göçebe kültüre dayanan Orta Asya’da
nüfusun yerleşik hayata geçerken balçık evler yapmalarıyla kurdukları yerleşimlere balık adı
verildiği tahmin ediliyor.
Biz bu bölümde şehir ve kent ayrımının taşıdığı sembolik farkları göz ardı ederek
ikisini değişimli olarak kullanacağız. Kent – şehir konusunda tartışmalı ama zihin açıcı bir
deneme için Mehmet Ali Kılıçbay’ın “Şehirler ve Kentler” kitabını okuyabilirsiniz.
Bir kenti tanımlarken 3 temel kriterden söz edebiliriz:
1. İdari veya sayısal kriterler: İdari merkez konumundaki veya belli bir nüfusun
üstündeki yerler. Mesela TÜİK araştırmalarında kent, nüfusu 20.000’in üzerindeki yerleşim
yerlerini tanımlamak için kullanılırdı. Ancak 2012’te yeni büyükşehir yasasının geçmesinden
itibaren kent-kır ayrımı anlamını yitirdi. Yeni yasa ile daha önce kır olan yerler, büyükşehir
kabul edilen illerin sınırı içindeyse kent olarak kabul edilmeye başlandı. Tabii bu da
istatistikler açısından ciddi sorunlar doğurdu. Eski tanıma göre Türkiye’de mevcut kentleşme
oranı %76 civarındayken, yeni yasanın getirdiği durumda ülke nüfusunun %90’dan fazlası
kentlerde yaşamaya başladı. Tabii bu kadar kısa sürede böyle bir kentleşme gerçekten
olamayacağına göre, sözkonusu astronomik artış, istatistiki tanımlardaki tutarsızlıkla ilgili.
2. Morfolojik veya yoğunlukla ilgili kriterler: Yapılaşma veya nüfus yoğunluğunu
dikkate alan tanımlar. Mesela Fransa’da kent tanımı için, birbirine en fazla 200m. mesafede
bulunan binaların devamlılığı kriteri esas alınır.
3. İşlevsel kriterler: Ekonomik faaliyet alanları veya ulaşımla ilgili olanlar. Kentler
kırdan farklı olarak, tarım dışı faaliyetlerin, yani sanayi ve hizmet sektörünün başat olduğu
yerlerdir. Örneğin İstanbul’da en önemli ekonomik faaliyet alanı hizmet sektörüdür. 2013
yılında İstanbul’da hizmet sektöründe çalışan sayısı 3 milyondu; İstanbul’da çalışan her 100
kişinin 64’ü hizmet sektöründeydi.
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TANIM: Sonuç olarak kenti, nüfusu belli bir büyüklükte, nüfus yoğunluğu yüksek,
köye kıyasla geniş bir alana yayılmış, ticaret, sanayi ve hizmet sektörü faaliyetlerinin başat
olduğu kalıcı yerleşim yeri olarak tanımlayabiliriz.
Ancak unutmamak gerekir ki kentin resmî tanımı ülkeden ülkeye değişmekte, bu da
istatistiki karşılaştırmaların güvenilirliği konusunda soru işareti yaratmaktadır.
9. slaytta, BM 2007 verilerine göre hazırlanmış grafikte “dünyanın en kalabalık
kentleri”ni görüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde yer alan 36 kent kırmızı daire içinde,
gelişmiş ülkelerdeki 14 kent ise mavi daire ile gösterilmiş. Sağdaki kutuda ise kentli nüfus
içinde gecekonduda yaşayanların oranı verilmiş.
Buna göre, Sahraaltı Afrika’da kentsel nüfusun %70’den fazlası, Asya’nın güneyinde
ise %60’a yakını gecekondularda yaşıyor. Gecekondu nüfusu, gelişmekte olan dünyada
hemen hemen her yerde artışta: 2005’ten 2007’ye kadar Sahraaltı Afrika’da gecekondu
nüfusu %4,53, güney Asya’da %2,2, doğu Asya’da %2,28, batı Asya’da ise %2,71 çoğalmış.
Bunun tek istisnası %0,15 azalma tespit edilen Kuzey Afrika. Kentsel yoksulluk ve
gecekondu nüfusunun artışıyla ilgili Türkçede de yayınlanmış önemli çalışmalardan biri de
Mike Davis’in Gecekondu Gezegeni71adlı kitabıdır. Kent yoksullarının Kahire, İstanbul, Sao
Paulo, Seul gibi megakentlerde verdiği hayatta kalma mücadesini ele alan Mike Davis,
neoliberal ekonomi politikalarıyla gecekondu nüfusunun yoksullaşması arasındaki güçlü bağa
işaret eder.

12.2. Kıtalara Göre Kentleşme Oranı
Diğer demografik olgularda olduğu gibi kentleşmenin dünya üzerinde her yerde aynı
şekilde gerçekleştiğinden söz edemeyiz. Kentleşme, sanayileşmeye ve diğer sosyo-ekonomik
gelişmelere bağlı olarak önce Batı’da başladı. Erken sanayileşmiş bölgeler, özellikle İngiltere
ve diğer Kuzey Avrupa ülkeleri bu süreçte başı çekenler oldu. Bu bölgede kentleşme hem
daha erken başladığı, hem de daha uzun sürdüğü için yarattığı sosyo-kültürel değişimlere
adaptasyon görece daha kolay oldu. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ciddi bir kentleşme
oranı yakalamış olan Kuzey Amerika, Avrupa ve Okyanusya’da tahminlere göre 21. yüzyılda
her 10 kişiden 8’i (hatta 9’u) kentlerde yaşıyor olacak. Ancak kentleşme hızı açısından esas
radikal değişim Afrika ve Asya’da gerçekleşecek. Gelişmiş sanayi ülkelerinin 20. yüzyılda
yaşadığı kentleşme sürecini, Asya ve Afrika’daki birçok ülkede 21. yüzyılın ilk yarısında, çok
daha hızlı ve çok daha sert bir şekilde yaşıyor.

71

Mike Davis (2007). Gecekondu Gezegeni. Metis, İstanbul.
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12.3. Kentlerde Nüfusun Hızlı ve Yoğun Artışına Bağlı Sorunlar
Kentleşme esasen demografik bir ifade olsa da, sosyal, kültürel ve ekonomik alanları
da yakından ilgilendirir. Özellikle 3. dünya ülkelerinde olduğu gibi yoğun iç göçe bağlı hızlı
kentleşme çeşitli sorunlara yol açmaktadır.
Bunlar arasında özellikle:
- Çevre sorunları
- Konut eksiği, barınma sorunu
- Kente yeni gelenlerin uyum / entegrasyon sıkıntısı
- Kirlilik (gürültü kirliliği, çöp toplama sorunu, vs)
- Doğal alanların kaybolması
- Ulaşım ve trafik
- Eğitim sayılabilir.
Kentlerde nüfusun hızla artışına bağlı bir başka olgu da kentsel yayılmadır. Kentler
çeşitli dinamiklerin etkisiyle büyüyen, değişim geçiren mekânlardır. Örneğin nüfus
dinamiğinin etkisi, kentlerde nüfusun artması, yoğunlaşması ve çeşitlenmesi olarak kendini
gösterir. Yoğunluk arttıkça kent içindeki işbölümü artar, hizmetler çeşitlenir ve kent
yüzölçümü olarak da çeperlere doğru yayılır. Ancak çeperlerin çoğunlukla tarım arazi olması
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ve kentlerin bu arazilere yayılması çevre ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli sorunlara yol
açar.
Kentin dışa doğru genişlemesi, kentsel formun çeperlere doğru yayılmasının en çarpıcı
örneklerine Asya ve Afrika kentlerinde rastlanmaktadır. Arazi kullanımın düzensiz,
yapılaşmanın kuralsız olduğu bu kentlerden biri de, 1970’lere kadar 5 bin kişilik bir balıkçı
köyüyken bugün 2,1 milyon nüfusa ulaşmış Dubai’dir.
İstanbul hızla büyüyen kentlerden biri olarak, 1950’lerden itibaren yapılaşmış arazinin
dışa doğru yayıldığı bir kent olmuştur. 13. Slaytta gördüğünüz haritada farklı tarihsel
dönemlerde kentin nasıl büyüdüğü temsil edilmektedir. Yapımı devam eden üçüncü köprü
inşaatı bittiğinde, tıpkı ikinci köprü bittikten sonra boş olan Kavacık bölgesinin hızla dolması
gibi, henüz boş olan kuzeydeki arazilerde de hızlı bir yapılaşma yaşanacaktır;.

12.4. Metropoller / Mega-kentler
Eski Yunancada ana anlamına gelen mêtêr ve kent anlamına gelen polis’ten gelen
metropol terimi, bir coğrafi bölgedeki en büyük kentleri ifade ediyor. BM Nüfus Bürosuna
göre, metropoller nüfusu bir milyonun üstündeki büyük kentlerdir.
Metropoller, içinde bulunduğu bölgenin merkezi yeri; çok büyük bir nüfusa sahip;
ekonomik ve kültürel yönetim fonksiyonlarının toplandığı yer olarak tanımlanmaktadır. Peki,
Ankara mı, Istanbul mu, New York mu, Washington DC mi, sizce bunlardan hangisi metropol
sayılır? Neden?
3. dünyada metropoller «patlayan kentler» ifadesiyle beraber anılıyor. Mexico City,
Şangay, İstanbul gibi nüfusu 10 milyonun üzerindeki kentler için sorun bu kalabalık nüfusun
ihtiyaçlarını karşılarken ekolojik tahribata meydan vermemenin yollarını bulmak. Bu aşırı
kalabalık kentler için bir süredir temel tartışma “sürdürülebilirlik”, yani çevreye kalıcı hasar
vermeden insanların barınma ve diğer ihtiyaçlarına cevap verecek çözümler bulmak. Bu konu
National Geographic Magazine gibi uluslararası dergilerin de gündemine giriyor ve pek çok
yerde Sao Paulo, Lagos, Bangkok ve Haydarabad gibi kentlerde hızlı kentleşmenin yol açtığı
tehlikeler tartışılıyor.

12.5. Küresel Kent
1990lardan sonra şehir sosyolojisi yazınında sıkça kullanılmaya başlanan küresel kent
veya dünya kenti ifadesi aşağıdaki öğelerin yoğunlaştığı kentsel merkezleri ifade etmektedir:
- Ekonomik yönetim fonksiyonları
- Eğitim, araştırma ve inovasyon merkezleri
- Ulaşım ve iletişim altyapıları
- Mal, sermaye, bilgi, insan gibi her tür akış
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- Hizmet sektörü faaliyetleri
Küresel kent kavramını geliştiren sosyal bilimcilerden Saskia Sassen bu kriterleri
gözönüne alarak dünyada özellikle üç kentin “küresel kent” olduğunu söyler: New York,
Londra ve Tokyo. 72 Dünyanın en zenginlerin nüfus dağılımına göre hazırlanan haritada da
New York ve Londra en üst iki sıradalar. 30 milyon doların üstünde serveti olan 7.580 kişinin
yaşadığı New York’u, 6.015 kişiyle Londra, 5.440 kişiyle Tokyo, 4.590 kişiyle San Fransisco
ve Los Angeles takip ediyor.73
Küresel kent olmak ve bu vasfını korumak bugün mekânlar arası etkileşimin çok
yüksek olduğu bir dünyada çok da kolay değil. Bu yüzden, metropollerin ayrıcalıklı mekânlar
olarak görüldüğü neoliberal kapitalist dünyada, kentler küresel akışların cazibe merkezi olmak
için birbiriyle yarışıyor. Bu da hem kentler arasında hem de her bir kentin, ama özellikle
küresel kentlerin, kendi içinde toplumsal-mekânsal ayrışma ve farklılaşmayı hızlandırıyor.
Küresel arenada tanınırlığını ve popülerliğini arttırmak isteyen kentler için bazı mega
etkinlikler önemli bir fırsat sunuyor. Expo fuarı, dünya futbol şampiyonası veya olimpiyat
oyunları bu mega etkinliklerin tipik örneklerinden. Uzun yıllardır olimpiyat oyunlarına
evsahipliği yapmak isteyen ve bu yarıştan (şimdilik) hüsranla ayrılan İstanbullu yetkililer
konuşmalarında her zaman bu etkinliğin İstanbul’un tanınırlığına ve “marka değeri”ne
yapacağı katkıdan bahsederek küresel yarış olgusunu vurguladılar.

12.5.1. Küresel Kentler Hiyerarşisi
Loughbrough Üniversitesi Coğrafya Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren
Küreselleşme ve Dünya Kentleri İnceleme Grubu (GaWC) kentlerde bulunan küresel hizmet
sektörü şirketlerinin sayısına göre kentlerin küresellik derecesini gösteren tablolar hazırlıyor.
1998’den beri hazırladıkları listelerde dünya kentlerini küreselleşme düzeylerine göre bir
sıralamaya sokuyorlar. İstanbul en alt basamaktan da olsa dünya kentleri hiyerarşisine
girebilen tek Türk kenti.
Dünya çapında ses getirecek mega etkinlikler (2020 Olimpiyatları, NATO veya G20
tarzı büyük toplantılara ev sahipliği yapmak), kent ekonomisini canlandıracak mega inşaat
projeleri (üçüncü köprü, Marmaray, üçüncü havaalanı, hatta Kanal İstanbul), kentin turizm
değerini arttırmaya yönelik tanıtım faaliyetleri (Boğaz Köprüsü üzerinde tenis maçı) ve
benzeri bir çok örnek küresel yarışta İstanbul’u öne çıkarmak için atılan adımlardan. Küresel
anlamda İstanbul’un cazibesini arttırmaya yönelik bu çabaların amacı daha çok turist,
sermaye ve yatırımcı çekebilmek. Ancak sosyologların işaret ettiği üzere, küreselleşmenin
kentler üzerinde oldukça olumsuz etkileri de olabiliyor. Başta yeni toplumsal eşitsizlikler
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olmak üzere, kentsel ayrışma ve sosyo-mekansal parçalanma bu sürecin istenmeyen
etkilerinden bazıları.74

12.6. Türkiye’de Kentleşme
1927’de cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımında Türkiye’de kentlerde yaşayanların
oranı sadece %24’tü. Kentleşme 1950’lere kadar çok yavaş gelişti, daha sonra kırdan kente
göçlerle ivme kazandı. Dünya üzerindeki pek çok ülke gibi, Türkiye’de de 20. yüzyılın ikinci
yarısında yoğun bir kentleşme süreci yaşandı. Örneğin Fransa’da 1954’te %40 olan kırsal
nüfus oranı, 20. yy sonunda %27’ye düştü. Türkiye’de 1927’deki ilk nüfus sayımında % 24
olan kent nüfusunun oranı, 2010 yılında %76 oldu. Yani 100 yıl kadar önce Türkiye’de
yaşayan her 4 kişiden 3’ü köyde yaşarken, şimdi her 4 kişiden 3’ü kentte yaşamaktadır.
Türkiye’deki toplumsal değişimin önemli eksenlerinden biri olan kentleşme kuşkusuz
çok önemli sonuçlar doğurmuştur. Gecekondudan, arabeske, enformel ekonomik faaliyetlerde
hemşericiliğe Türkiye toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi hayatının her noktasına
damgasını vurmuştur.

12.6.1 Köyden Kente Göç
Kırda yaşayan nüfusun kentlere göç etmesi olarak tanımlanan köyden kente göç
önemli demografik olgulardan biridir. Bu nüfus hareketi, kentlerde yaşayan nüfusun toplam
ülke nüfusu içindeki oranının artmasına da yol açar.
Köyden kente göç sadece nüfusun yapısını değil, başka toplumsal süreçleri de etkiler.
Kırsal bölgelerde hâkim olan tarım ekonomisinin yerine, sanayi ve hizmetlerin başat faaliyet
olduğu kentlere göç radikal bir toplumsal değişim kaynağıdır. Göç olgusu, ekonomiden
kültüre, toplumsal ilişkilerden aileye, toplumun tüm alanlarını etkiler. Hem geride bırakılan
köyde, hem de yeni gelinen kentte ciddi değişimler yaşanmasına yol açar. Orhan Kemal’in
muhteşem romanından yola çıkarak Halit Refiğ’in yönettiği Gurbet Kuşları filmi yeni bir
hayata kavuşma hayalleriyle başlayan köyden kente göç sorunuyla ilgili çok önemli bir
eserdir. Eğer hâlâ okumadıysanız veya izlemediyseniz, hem kitabı, hem filmi hararetle tavsiye
ederim.
Kırdan kente göç tarımdan geçinen nüfusu da doğrudan etkiler. Türkiye’de tarım
nüfusu 2003’te %33, 2008’de %25 düzeyindeydi. Bu oran ABD’de %1,5, Avrupa Birliği’nde
ise %6 seviyesindedir. Avrupa Birliği Türkiye’de tarımda verimliliği arttırmak için tarımdan
geçinen nüfus oranının daha da düşmesi gerektiğini söylüyor. Böyle bir gelişmenin yeni göç
dalgalarına neden olacağı aşikârdır.
Köyden kente göçün nedenlerini inceleyenler üç faktör üzerinde durmaktadır. Birincisi
köylerdeki mahrumiyet ve yoksulluk koşullarına bağlı olarak itici faktörler; ikinci olarak
Hatice Kurtuluş (Der.) (2005),İstanbul’da Kentsel Ayrışma: Mekânsal Dönüşümde Farklı Boyutlar, İstanbul,
Bağlam Yayıncılık.
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kentlerde iş fırsatları ve diğer imkânları vurgulayan çekici faktörler ve son olarak ulaşım ve
iletişim araçlarındaki gelişmeler sayesinde köy ve kent arasında ilişkilerin ve haber akışının
güçlenmesini sağlayan iletici faktörler. 75 (Sürecin nedenlerini sadeleştirerek anlamak için
faydalı gibi gözükse de, bu kadar kategorik bir bakışın oldukça yüzeysel kaldığını da
unutmamak gerekir.)
Türkiye’de kentleşme sürecini iki evrede ele alabiliriz. 76 İlki, 1950-80 arasında,
özellikle sanayileşmenin itici gücüyle, ekonomik nedenlerle ve gönüllü zirncirleme göç süreci
sonunda kentsel nüfusun artmasıdır. Böylece İstanbul, Karabük, Ereğli, Kırıkkale, Adana gibi
sanayi merkezleri 1950-1980 döneminde nüfuslarını hızla arttırmıştır. İkinci dönem ise 1980
sonrasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da şiddetlenen çatışma ortamı nedeniyle yaşanan
zorunlu göç dalgası oldu. Bu bölgede devlet ve PKK arasındaki silahlı çatışma ortamı,
köylerin boşaltılması ve kır nüfusunun bölge merkezlerine göç etmesine yol açtı. Özellikle
1990’lı yıllarda Van, Şırnak, Diyarbakır, Hakkâri gibi kent merkezleri yoğun göç aldı. Sema
Erder’in “köysüz köylü göçü” olarak adlandırdığı bu dönem Türkiye’nin toplumsal yapısı
üzerinde ciddi etkiler yarattı.
1980 sonrası göç hareketleri açısından, Güney kıyılarındaki turizm de önemli bir itici
güç olmuştur. Antalya, Alanya, Marmaris, Fethiye gibi merkezlerde turizm sektörünün
büyümesi, nüfusun buraya yönelmesine neden olmuştur. Bu değişimleri aşağıda Türkiye
kentlerindeki nüfus artışını gösteren tabloda da görebiliriz.

ÇELİK, Fatih, 2006, “İç Göçlerin İtici ve Çekici Güçler Yaklaşımı İle Analizi”, Erciyes Ünv. İİBF Dergisi,
Sayı 27:149-170
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1990-2000 arasında en çok nüfus artışı yaşayan yerleri gruplandırırsak üç bölge
görürüz.
1. Çatışma ortamından dolayı Kürt nüfusun kırsaldan kent merkezlerine göç etmek
zorunda kaldığı Van, Şırnak, Diyarbakır, Hakkâri gibi Güneydoğu bölgesindeki kent
merkezleri.
2. Gelişen turizm sayesinde iş imkânı sunan Antalya başta olmak üzere Akdeniz
kentleri.
3. Gaziantep, Bursa, Konya gibi sanayisi gelişen ve vasıfsız veya yarı vasıflı iş gücüne
iş imkânı sunan Anadolu kentleri.

200

12.6.2. İstanbul’da Nüfus
1935’te Türkiye toplam nüfusunun % 5’ine sahip
olan İstanbul’da, bugün Türkiye nüfusunun %18’i yaşıyor.
Yani neredeyse Türkiye’de yaşayan her beş kişiden biri
İstanbul’da ikamet ediyor.
1935’ten 2000’e, Türkiye’nin nüfusu 4,2 kere
artarken, İstanbul’unki 11,3 kere artmıştır. Türkiye nüfus
artışı ortalamasının üç katından fazla olan bu muazzam
artışı mümkün kılan doğumlardan ziyade, İstanbul’a
yönelik iç göçlerdir. (1940’dan 1970’e İstanbul’da doğum
oranı: ‰ 24,2, ölüm oranı ise ‰ 11,6 olmuştu.)

İstanbul’da doğum oranları bu kadar
düşükken, nüfus ‰ 63,2 oranında artmıştır.
Bunun temel sebebi iç göçtür.
Ferhunde Özbay’ın gösterdiği üzere
1950-80 döneminde göçün ana kaynağı
Karadeniz Bölgesi olmuştur.77
1980 sonrası dönemde göçler
açısından en dikkat çekici olgu Kürt nüfusun
yaşadığı ülke içinde zorunlu göçtür.
Bu göçün ani, hazırlıksız ve topluca gerçekleşmesi, önceki göç hareketlerinden farklı
olarak, kente yeni gelenlerin yoksuluk sarmalını kırıp, kentle bütünleşebilecekleri
mekanizmalar geliştirmelerini engellemiş ve bugün hâlâ etkisini hissettiğimiz uyum sorunları
yaratmıştır.78
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12.6.3. Türkiye’de Kentleşme Tartışmaları
1960 ve 70’li yıllarda başta İstanbul olmak üzere büyük kentlere göçün hızlanması ve
nüfusun ani ve süratli artışı dönemin bazı sosyal bilimcileri tarafından «yalancı şehirleşme»
olarak tanımlandı.
Beşeri ve ekonomik coğrafyacı Erol Tümertekin bu ifadeyi ekonomik gelişme
olmadan kent nüfusunun artması olarak kullanıyordu. Dönemin diğer araştırmacıları da, hızlı
göçün gecekondulaşma ve toplumsal bütünleşme sorununa yol açtığını, kırsal nüfusun
kentlere gelmesinin esaslı bir ekonomik ve kültürel değişim yaratamadığını (çoğu zaman
hayıflanarak) dile getirdiler.
Bu modernleşmeci bakış açısını eleştiren Tansı Şenyapılı 1978’de yayınlanan
«Bütünleşmemiş Kentli Nüfus Sorunu» adlı kitabında, iç göç olgusunu ve gecekondulaşmayı
farklı bir yönden ele aldı. Şenyapılı gecekondu nüfusunun üç temel işlevi olduğuna işaret
ederek, gecekonduluların hem üretim süreci için pazara ucuz emek sunduklarını, hem iç
piyasada kalabalık bir tüketici kesim olduklarını, hem de esneklik ve devingenlik özellikleri
sayesinde pazarın etkinliğini arttırdıklarını dile getirdi.
Böylece, Şenyapılı, “marjinal kesim”in, Mübeccel Kıray’ın iddialarının aksine basit
bir “tampon mekanizma”, geçici ve mevzi bir bozulma olmadığını, Türkiye tipi sanayileşme
modeli için hayati bir önem taşıdığını, bu kalkınma modelinin vazgeçilmez bir parçası
olduğunun altını çizdi.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Demografik olarak kentlerde yaşayan nüfusun artması anlamına gelen kentleşme, çok
önemli toplumsal, ekonomik ve siyasi değişimlere yol açmaktadır. Toplumsal ilişkilerde
değişim, bireyleşme, işbölümü ve uzmanlaşmanın artması, üretim ve tüketim faaliyetlerinde
çeşitlenme ve farklılaşma ve daha pek çok toplumsal olgu kentleşmeyle yakından ilgilidir.
Hızlı kentleşmenin kaynağı iç göç olgusudur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde
büyük kentlere yönelik nüfus hareketleri çok daha hızlı ve büyük çapta olmuştur. Bunda
bölgeler arası eşitliği gözardı eden yanlış kalkınma politikalarının etkisi olduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır.
Bu bölümde önce kent tanımını verip ardından kentleşme olgusunun dünya üzerindeki
güncel durumunu inceledik. Hızlı kentleşmeyle ortaya çıkan sorunlardan bahsettikten sonra,
içinde bulunduğumuz küreselleşme döneminde gündeme gelen “küresel kentler” kavramını ve
gelişkin kentler arasındaki küresel hiyerarşide yükselme yarışını ele aldık. Bu bölümün ikinci
kısmında Türkiye’de kentleşme olgusunu, köyden kente göç ve İstanbul özelinde inceledik.
Önümüzdeki bölümde göçler konusunu ele alacağız.
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13. GÖÇLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Göç: Tanım ve Kategoriler
13.1.1. Göç Nedenleri
13.1.2. Göçmen Tipleri
13.1.3. Göçmen İstatistiği Tutmanın Zorlukları
13.2. Tarih Boyu Büyük Göç Hareketleri
13.3. Türkiye ve uluslararası göçler
13.3.1. Osmanlı’dan Cumhuriyete: Muhacirler, Mübadiller
13.3.2. 1960 Sonrası: Avrupa’ya Göç
13.3.3. 1990 Sonrası: Yeniden Göç Alan Türkiye
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Türkçede göçmenleri tanımlamak için çeşitli ifadeler kullanılmaktadır. Bunlar
arasında, muhacir, mübadil, soydaş, gurbetçi sayılabilir. Bu terimler hangi tarihsel süreçler
sonucunda kullanılmaya başlanmıştır? Hangi grupları tarif ederler? Toplumsal ve kültürel
çağrışımları nelerdir?
2)

«Göç etmek /Göçmek» ilişkisi üzerine düşünün.

3)
Siyasi analistlerce, Türkiye’de bulunan iki milyon Suriyelinin orta vadede
ülkelerine geri dönüş koşullarının oluşmayacağı öngörülüyor. İlk defa bu ölçüde büyük ve
uzun süreli bir mülteci hareketine sahip bir toplum olarak Türkiye’de en üst devlet yöneticisi
olsanız önümüzdeki on yıl için nasıl bir politika izlerdiniz?
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Giriş
İçinde yaşadığımız dönemde, göç hareketleri hem Türkiye, hem de tüm dünya için
yeniden en önemli gündem maddelerinden biri hâline geldi. 2 Eylül 2015’te Bodrum sahilinde
cansız yatan Aylan Kurdi adlı 3 yaşındaki Suriyeli çocuğun fotoğrafıyla simgeleşen Suriyeli
göçmenler bir kaç yıldır tüm dünyada göç denince akla ilk gelen grup oldu. Ancak ne yazık ki
ülkesini terk etmek zorunda kalan tek grup Suriyeliler olmadı. Son yirmi yıldır Türkiye’nin de
içinde bulunduğu coğrafya Afganlardan, Iraklılara, İranlılardan, Sudanlılara pek çok grubun
göç ve iltica hareketine sahne oldu. Bu zorunlu göçlerin yanısıra, daha iyi bir yaşam
umuduyla ekonomisi gelişmiş ülkelere göç eden nüfusun da sayısı arttı.
Demografların tahminlerine göre, bugün dünya nüfusunun sadece %2,5-3 kadarı
göçmendir. Sayısal olarak baktığımızda bu çok küçük bir oran olsa da, aslında göç olayı çok
geniş toplumsal ekonomik, siyasi ve kültürel sonuçlar doğurduğu için bu derece önemli bir
konu olmaktadır. Avrupa’daki göçmen karşıtı İslamofobi tartışmalarından, Türkiye’nin büyük
kentlerinde çocuk ve yaşlı bakıcılığı yapan Orta Asyalı göçmen kadınlara, Suriye’deki iç
savaştan kaçıp komşu ülkelere sığınan Suriyeli mültecilere, İstanbul sokaklarında saat satarak
memleketine para gönderen siyah Afrikalı gençlere veya Alanya, Fethiye gibi Akdeniz
kıyısındaki ilçelere yerleşmiş Avrupalı emeklilere kadar, göç başlığı altında ele alınabilecek
pek çok değişik konu vardır.
20. yüzyılın son on yılında Soğuk Savaş’ın bitişi ve küreselleşmenin yayılmasıyla hız
kazanan göç hareketleri aslında yeni bir olgu değildir. Oransal olarak bugünkünden çok daha
yüksek bir göç hareketi 19. yüzyılın son yarısı ve 20. yüzyılın ilk on yıllarında Avrupa’dan
yenidünyaya doğru yaşanmıştı. Bugünü bir yüzyıl öncesinden farklı kılan, günümüz göç
hareketlerinin çoğunlukla siyasi çalkantılara bağlı zorunlu göçler olması kadar göç edilen
ülkelerin göçmen karşıtı politikalar benimsemesidir.
Görünen o ki, günümüz toplumları için göç olgusu giderek daha da fazla önem
kazanan bir konu olacak. Bu derste, Türkiye için de çok güncel olan bu konuyu çeşitli
boyutlarıyla ele alabilmek için öncelikle temel kavramları ve dünya üzerindeki göç
hareketlerine dair genel verileri inceleyeceğiz. Daha sonra Türkiye’deki göç süreçlerini üçlü
bir tarihsel dönemlendirme içinde ele alacağız.
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13.1. Göç: Tanım ve Kategoriler
Göç, kişilerin yerleşmek amacıyla bir yerden başka bir yere gitmeleri hareketine
verilen addır. Bu hareket ülke içinde olursa iç göç, ülkeler arasında olursa dış göç veya
uluslararası göç olarak adlandırılır. İç göç kalıcı veya mevsimlik olarak da iki alt kategoriye
ayrılabilmektedir. İç göç konusunu şehirleşme dersinde ele aldığımız için bu derste sadece
uluslararası göçlerden bahsedeceğiz.
Göç esas itibarıyla bir mekânsal değişiklik olsa da, insanlar bu fiziki hareketle anlam
dünyalarında ciddi bir değişim yaşar; toplumsal, kültürel, siyasi-idari ve ekonomik arkaplanın
değişmesinden göçmen topluluklar kadar göç edilen yerdekiler de etkilenir. Tam da bu
yüzden, göç konusu sadece sosyolojinin değil, aynı zamanda coğrafya, siyaset bilimi,
antropoloji ve uluslararası ilişkilerin de araştırma konuları arasında yer almaktadır.
Batı dillerinde olup Türkçede olmayan önemli bir ayrım bu hareketin yönünü belirten,
emigration (bir yere göç) ve immigration (bir yerden göç) ifadesidir. Ancak günümüzde Batı
dillerinde de bu ayrımın yerine, daha çok göçmen (migrant) tanımı tercih edilmekte ve bir
yere göç eden kişi (immigrant) ve bir yerden göç eden kişi (emigrant) ifadeleri terk
edilmektedir. Bu değişimde kuşkusuz, göçlerin hacim ve çeşitliliğinin artması ve göçmenlerin
gelişen iletişim ve ulaşım teknolojileri sayesinde köken yerleriyle de bağlarını güçlü
tutabilmesi etkili olmuştur.
BM Nüfus Bürosunun tanımına göre göç «kişinin köken yerinden başka bir yere
giderek orada kalıcı yerleşmesi ve böylece ikamet yerinin değişmesi» anlamına gelmektedir.
Yani, turistik seyahatler veya kısa süreliğine başka bir yere gidiş göç sayılmamaktadır.
Önemli sorulardan biri bir hareketin göç sayılabilmesi için sürenin ne kadar olması
gerektiğidir. Örneğin üç-dört aylığına (bir akademik dönem için) başka bir ülkeye giden
erasmus öğrencileri göçmen sayılır mı? Ya da iş amaçlı sık sık yabancı ülkelere giden kişiler
göçmen midir?
İstatistiki tanımlarda, bir kişinin göçmen sayılması için kullanılan süre ülkeden ülkeye
değişse de, OECD genelinde bu bir sene olarak kabul edilmiştir. Ancak bazı ülkelerde
göçmenlik tanımı için altı ay kabul edilmektedir. Bu farklı tanımlar, dünya çapında göç
istatistiklerinin karşılaştırılabilirliğini azaltmaktadır.
İçinde bulunduğumuz dönem, küreselleşmenin ve yeni teknolojilerin de etkisiyle her
tür hareketliliğin arttığı bir dönem olmuştur. 1 David Harvey’in (1989) “zaman-mekân
sıkışması” olarak tarif ettiği küreselleşme, kişilerin göç niyetini gerçekleştirmelerini
kolaylaştıran bazı gelişmeleri de beraberinde getirmiştir.2 Harvey, Postmodernliğin Durumu
Küreselleşme ve göç ilişkisi üzerine bkz. Didem Danış (2011)”Küreselleşme, Ulusötesi Göç ve Ulus-Devlet”
Küreselleşme ve Demokrasi: Küreselleşmenin Farklı Yüzleri, C. Yıldızca ve Ö. Adadağ (Der.) Dipnot Yay.
İstanbul
1

2

David Harvey’in (1997) Postmodernliğin Durumu, Metis, İstanbul.
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adlı kitabında, kapitalizmin gelişimiyle mekân ve zamanda yaşanan muazzam değişimleri,
özellikle ulaşım ve iletişimdeki gelişmelerle bağlantılı olarak mekân üzerindeki engellerin
kalkması ve dünya haritasının küçülmesi olarak ele alır. Mekânlar arası akışlardaki
yoğunlaşma ve hızlanma, yani küreselleşme öncelikle malların, sermayenin ve fikirlerin
hareketini, sonra da insanların dünya üzerindeki hareketliliklerini arttırmıştır.
Örneğin, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler (televizyonun yaygınlaşması, cep
telefonları, internet, vs) göç etmemiş kişilerin dünyanın farklı coğrafyalarına dağılmış akraba
ve tanıdıklarıyla daha kolay iletişime geçmelerini ve bu araçlarla sağlamlaştırılan ilişkiler
sayesinde göç imkânlarının artmasını sağlamıştır. Aynı şekilde ulaşım alanındaki gelişmeler
(seyahat araçlarındaki çeşitlenme, ulaşım ücretlerinde düşme, vs.) göç planlarının
gerçekleştirilmesini mümkün kılmıştır. Kısacası, iletişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişmesi
dünyayı küçültmüş, insanları birbirine yakınlaştırmış ve göçü kolaylaştırmıştır.3
Ancak bu gelişmeler göç sosyolojisi açısından yeni bir zorluk yaratmıştır. 21. yüzyıla
girerken mobilitenin (hareketliliğin) artışı ve göç tiplerinin çeşitlenmesi, göçle ilgili
kavramların tanımlanmasını zorlaştırmıştır. modellerini kategorize etme çabasını
zorlaştırmıştır. Göç tiplerini kategorize eden çalışmalar bir kaç alt kategori tanımlamışlardır:
zorunlu / gönüllü göç; iç / dış göç; ekonomik / siyasi nedenlerle göç; vb. Ancak sınırların
flulaştığı bir dünyada hem hareketin nedeni hem de tipiyle ilgili net bir tanım yapmak
zorlaşmıştır. Ayrıca yeni teknolojilerden dolayı kalıcılık ve geçicilik tanımı da
karmaşıklaşmıştır.

13.1.1. Göç Nedenleri
Yukarıda bahsettiğimiz gelişmeler sonucunda, göç hareketleri pek çok açıdan
çeşitlenmiş ve bu da göç nedenlerini birbirinden net bir şekilde ayrıştırmayı giderek
zorlaşmıştır. Göçmenler çoğu zaman karma sebeplerle göç ederler. Bunlar, ekonomik, siyasi,
sosyal veya kültürel faktörler olabilir ama tek bir göç nedeninden bahsetmek kolay değildir.
Çoğu zaman birden fazla faktörün harmanlanmasından oluşan karmaşık motivasyonlar
etkilidir.
Uluslararası göç söz konusu olduğu zaman, ülkelerin politikaları da göçü etkileyen
önemli bir faktör olmaktadır. Bazı ülkeler nüfus azlığını telafi etmek ve iş gücü açığını
kapama güdüsüyle göçmen kabul ederler. Tıpkı 2. Dünya savaşı sonrasında hızlı bir kalkınma
sürecine giren ve bunun için gerekli yeterli iş gücüne sahip olmayan Batı Avrupa ülkelerinin
göçmen işçi davet etme politikaları gibi. Nüfus fazlası olan gelişmekte olan ülkeler ise, dış
göçü işsizlik ve döviz sorununu hafifletmek için bir yöntem olarak değerlendirirler. Bunun
tersi örneklerde de, devletler nüfus veya diğer dengeleri düşünerek göçmen kabulüne karşı
çıkabilirler; tıpkı bugün batı Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi.

3

Thomas Faist (2003), Uluslarası Göç ve Ulusaşırı Toplumsal Alanlar, Bağlam Yay. İstanbul
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13.1.2. Göçmen Tipleri
Küreselleşmeyle beraber dünya ölçeğinde göç hareketlerinde üç önemli gelişme oldu:
Göçler hızlandı, yoğunlaştı ve çeşitlendi. Bu da göç kategorilerinin çoğalmasına ve göçmen
tiplerinin çeşitlenmesine yol açtı.
Yüksek vasıflı göçmenler: Eski tabirle «beyin göçü» akla gelse de, bugün
küreselleşen ekonomiyle beraber çokuluslu şirketlerin yönetim kademelerinde çalışan ve bu
görevleri kapsamında başka bir ülkeye göç eden yüksek eğitimli, yüksek ücretli işlerde
çalışan kişiler kastedilmektedir. Bu grupta üst düzey yöneticiler, yabancı öğretmenler,
sanatçılar gibi kesimler bulunmaktadır.
Mülteciler: Ülkelerindeki savaş ve çatışma ortamından kaçıp başka bir devlete sığınan
ve uluslararası anlaşmalarla korunan kişiler.
Düzensiz göçmenler: Pasaport veya vizeleri olmadan giriş yapan veya gerekli ikamet
ve çalışma iznine sahip olmadan başka bir ülkede bulunan yabancılar, medyadaki yaygın ama
yanlış ifadeyle “kaçak göçmenler”.
Transit göçmenler: Ülkelerinden ayrılmış ama nihai hedeflerine varmadan önce
belirsiz ve çoğu zaman oldukça uzun bir süre ara duraklarda bekleyen, çoğu zaman düzenli bir
statüsü olmayan göçmenler.
Kadın göçmenler: Bir emek göçü hareketi olarak, özellikle bakım sektöründe
çalışmak amacıyla başka bir ülkeye göç eden kadınlar. Örn. Türkiye’nin büyük kentlerinde
eski Sovyet ülkelerinden gelen çocuk, yaşlı ve hasta bakıcıları.
Öğrenciler: Erasmus gibi değişim programları veya ülkeler arası anlaşmalarla geçici
süreliğine başka ülkelerde okuyan gençler.
Emekliler: «Güneş göçü» de denilen Avrupa’nın güneyindeki iklim ve yaşam
koşulları daha uygun olan yerlere giden Kuzey Avrupalı emekliler; örn. Ege ve Akdeniz
kıyılarındaki İngiliz veya Alman emekliler.

13.1.3. Göçmen İstatistiği Tutmanın Zorlukları
Bir nüfus sayımı sırasında mevcut göçmen sayısının belirlenmesi «göçmen» tanımının
nasıl yapıldığı sorusunu gündeme getirir. Her ülkede göçmen tanımı değiştiği için sayım
verilerini karşılaştırmak çoğu zaman güvenilir sonuçlar vermez.
Göçmen sayısı, göç hareketleri hakkında bilgi vermez; yani yıllık göçmen girişi ve
çıkışı bilgisi bu göstergeden öğrenilemez.
Net göç, her ülkenin aldığı ve verdiği göç arasındaki farkı gösterir. 10. Slaytta bazı
ülkelerin net göç verilerini görüyoruz. Turuncu daireler pozitif, yeşiller ise negatif net göçü
göstermektedir. Pozitif net göç, br ülkeye gelen göçmen sayısının, çıkan vatandaş sayısından
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daha fazla olduğu durumları ifade etmektedir. Negatif net göçte ise, ülkeye gelen göç az ama
ülkeden çıkan göç daha fazladır. 10. Slayttaki haritaya göre, dünyada en çok göç alan bölgeler
Kuzey Amerika ve Avrupa iken, Asya, Afrika ve Güney Amerika’daki gelişmekte olan
bölgelerin çoğu dışa göç verdikleri için göç hacmi açısından eksidedirler.
11. slaytta da 2005 verilerine göre, ülkelerdeki göçmen sayısının dağılımını
görüyoruz. Ancak sadece bu verinin anlamlı bir karşılaştırma için yeterli olmadığını
hatırlatmalıyız. Göç istatistiklerinde sayılar kadar oranlar da önemlidir. Bugünkü Suriyeliler
örneği üzerinden düşünecek olursak, 77.6 milyon nüfusu olan Türkiye’de 2 milyon Suriye
vatandaşı varken, 5 milyonluk toplam nüfusu olan Lübnan’da 1,5 milyon Suriyeli
bulunmaktadır. Sayı açısından bakarsak, en çok Suriyeli kabul eden ülke Türkiye iken, oran
açısından baktığımızda Türkiye’nin (% 2,5) Lübnan’ın (%30) gerisinde kaldığını görürüz. Bu
durum 700 bin Suriyeli kabul eden Ürdün’ün (toplam nüfusuna oranla %10) bile gerisindedir.

13.2. Tarih Boyu Büyük Göç Hareketleri
Bugün dünyada 200 milyon civarı göçmen olduğu tahmin ediliyor. Bu toplam nüfusun
%2,7’sine denk geliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, dünya nüfusunun toplamına
orantıladığımızda çok olmasa da çok önemli sosyolojik sonuçları olan bir olguyla karşı
karşıyayız. Üstelik göç yeni bir olay da değil. İnsanlığın başlangıcından beri, inişli çıkışlı,
büyük küçük çeşitli göç hareketleri devam ediyor.
İnsanlığın modern dönemindeki göç hareketlerinin tarihine baktığımızda ilk olarak
köleliği görüyoruz. 1470-1870 arasında Afrika’dan Amerika’ya 9 ila 11 milyon arası kişi köle
olarak götürüldü. Amerika kıtasındaki ülkelerin en başta da Amerika Birleşik Devletleri’nin
(ABD) kuruluşundan bugüne önemli etkileri olan bir nüfusun kıtaya yerleşmesinin ilk
adımıydı bu.
Daha büyük bir göç hareketi 19. yüzyılda, Avrupa’dan yeni dünyaya doğru yaşandı.
1850-1914 arasında yaklaşık 40 milyon Avrupalı, başta Amerika olmak üzere, Avustralya,
Yeni Zelanda ve güney Afrika’ya göç etti; yaklaşık 20 milyon kişi ABD’ye kalıcı olarak
yerleşti. 4 O dönemde Ellis Island denilen New York kentinin açıklarındaki 11 dönümlük
küçücük bir ada Amerika’ya gelen göçmenlerin ilk giriş noktası oldu. Tam da bu yüzden
adadaki binalar restore edilerek, Amerikan Göç Müzesi’ne dönüştürüldü. Tipik bir göç ülkesi
olan ABD bugün hâlâ senede 800 bin - 900 bin yasal göçmen kabul ediyor. Bunun yanında
çok sayıda düzensiz göçmen de geliyor. Kısacası göç bu ülkenin tanımlayıcı özelliklerinden
biri olmuş durumda. New York, California veya San Fransisco gibi büyük kentlerin
sokaklarında gezerken bunu açıkça görmek mümkün. Sadece lokantaların kültürel menşeileri
bile nüfusun kozmopolit yapısı üzerine çok şey söylüyor.
20. yüzyıl iki büyük dünya savaşına tanıklık etmiş bir dönem olarak savaşa bağlı
zorunlu göçlerin yoğun olduğu bir devir oldu. 1939-1945 arasında Yahudilerin Almanya’dan
19. Yüzyılda, Osmanlı’dan Amerika’ya gidenlerle ilgili bir araştırmanın sonuçlarını Rifat N. Bali’nin
Anadolu’dan Yeni Dünya’ya: Amerika’ya İlk Göç Eden Türklerin Yaşam Öyküleri adlı kitaptan okuyabilirsiniz.
4
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göç etmek zorunda kalması ya da Nazi işgali döneminde 1,6 milyon civarı Polonyalının
Almanlar tarafından sınırdışı edilmesi bunun örneklerinden sadece ikisidir. Bugün mülteci
kabul etmekte çok isteksiz davranan Avrupalıların, çok yakın bir geçmişte benzer acıları
yaşamalarına rağmen benimsedikleri tavır bu açıdan da şaşırtıcıdır.
Göç tarihindeki önemli bir dönüm noktası 2. Dünya Savaşı’nın bitimiyle başlamıştır.
19. yüzyıl boyunca göç veren Avrupa ülkeleri, 1950’lerden sonra canlanan ekonominin ihtiyaç
duyduğu iş gücü açığını kapatmak için yakın ülkelerle misafir iş gücü anlaşmaları imzaladılar.
Türkiye bu çağrıya cevap verenler arasındaydı. 1970’lerin sonuna kadar devam eden iş gücü
anlaşmaları daha sonra aile birleşimi ve darbe sonrasında iltica hareketleriyle devam etti.
Türkiye’den Avrupa’ya göç sadece sosyal bilimlerde değil, edebiyattan sinemaya,
müzikten tiyatroya çeşitli kültürel alanlarda da yankı buldu. Bu konuda yazılmış yüzlerce
roman veya çekilmiş onlarca film arasında Adalet Ağaoğlu’nun Fikrimin İnce Gülü romanı ile
ondan uyarlanarak İlyas Salman’ın oynadığı Sarı Mercedes filmini (eğer hâlâ
seyretmediyseniz) tavsiye ederim. Ayrıca, Alman haber kanalı Deutsche Welle’nin hazırladığı
“Misafir işçilikten Alman vatandaşlığına - Türk göçünün öyküsü” adlı haber dosyası da, bir
zamanlar Türkiye’den Almanya’ya göç etmiş kişilerin çocukları ve torunlarının bugün
Almanya’yı nasıl deneyimlediklerini anlatan kısa ama etkileyici bir dosya. Alman
vatandaşlığına geçmiş başarılı ikinci kuşak göçmenlerin hikâyelerini kendi ağızlarından
dinlemek için iyi bir kaynak.5
Son olarak, Soğuk Savaş’ın bitimi ve küreselleşme ile göç hareketleri tekrar hız
kazandı ve içeriği çeşitlendi. Ancak devletlerin sınır kontrolleri ve girişleri kısıtlama politikası
uluslararası göçün giderek daha çok düzensiz bir şekilde gelişmesine neden oldu. Bugün göç
deyince akla ilk olarak düzensiz (kâğıtsız) göçmenlerin gelmesi de kuşkusuz bununla ilgili.
Oysa emekli göçmenlerden, yüksek vasıflı üst düzey yöneticilere, eğitim amacıyla ülke
değiştirenlere, artık çok çeşitli göçmen kategorileri olduğunu biliyoruz.
Sonuç olarak bugün dünya nüfusunun sadece %3’ü göçmen olsa da, hemen herkesin
ailevi kökenlerinde göçle bağlantılı deneyimler bulunuyor. Hele Türkiye gibi iç göç hacminin
çok yüksek olduğu kentlerde bu daha da geçerli. Aşağıdaki grafik, 1500 ve 1950 arasında
gerçekleşen başlıca göç hareketlerinin hacmini gösterirken, “hepimiz göçmeniz!” sloganını
haklı çıkaracak veriler sunuyor.

5

http://www.dw.com/tr/misafir-i%C5%9F%C3%A7ilikten-almanvatanda%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na-t%C3%BCrk-g%C3%B6%C3%A7%C3%BCn%C3%BCn%C3%B6yk%C3%BCs%C3%BC/a-16218785
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13.3. Türkiye ve Uluslararası Göçler
19. yüzyıldan bugüne Türkiye topraklarında etkin olan dört temel uluslararası göç
dalgasından söz edebiliriz. Bunlardan birincisi Osmanlı’nın son yılları ve erken cumhuriyet
döneminde muhacirlerin gelişi; ikincisi 1960 ve 1970’lerde Avrupa’ya işçi göçü; üçüncüsü
1990’lardan beri komşu coğrafyalardan gelen yeni göçmenlerdir (sığınmacılar, transit
göçmenler, bavul ticareti yapanlar, kadın eviçi çalışanları, Avrupalı emekliler, yüksek
vasıflılar, vs.). Şimdilik son büyük dalga ise 2011’den bu yana Türkiye’ye sığınan Suriyeliler
olmuştur.
Kısacası Türkiye tarihi boyunca hem bir göçmen kabul ülkesi, hem dışa göç veren bir
ülke, hem de transit geçiş ülkesi olmuştur. Şimdi bu dönemleri detaylı olarak inceleyelim.

13.3.1. Osmanlı’dan Cumhuriyete: Muhacirler, Mübadiller
İlk dönem Anadolu topraklarının bir göç kabul coğrafyasına dönüştüğü 1800’lerin
ikinci yarısından 1900’lerin ilk yarısına kadar sürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu’nun son
onyılları nüfus ve göç hareketleri açısından oldukça hareketli olmuştur. Öncelikle nüfus
açısından, çok sayıda erkeğin savaşlarda ölmesi ve erkeklerin cephede uzun yıllar
geçirmesinden dolayı doğurganlık düşmüş ve doğal nüfus artışı azalmıştır. Aynı esnada çok
yönlü göç hareketlerine tanıklık edilmiştir: Bir yanda Balkanlar ve Kafkasya’da Osmanlı’nın
kaybettiği topraklarda yaşayan Türk ve/veya Müslüman gruplar Anadolu topraklarına göç
etmiş, diğer yanda Osmanlı tebasının bir parçası olan gayrı müslimler zorunlu göçe maruz
kalmıştır.
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Nüfus eksiğini telafi etmek ve nüfusu homojenleştirmek isteyen devlet bu iki göçü
iskân ve göç politikalarıyla desteklemiştir.6 Gayrımüslimlerin gidişi ve muhacirlerin gelişi
erken cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Ulus-devlet inşaası kapsamında Türkiye
devleti için nüfusu homojenleştirmek çok önemli bir adımdı. Bu çabanın bir ayağı Rumeli ve
Kafkaslarda kalan Müslüman halkı Anadolu’ya getirmek ise, diğer ayağı da Osmanlı tebasına
mensup gayri müslimleri ülke dışına çıkarmaktı.
Bu dönem çoğumuzun bildiği üzere trajik sonuçları olan zorunlu göç politikalarının
uygulandığı yıllar oldu. Bugün üzerine çok konuşulmayan bu azınlık nüfusun Anadolu’nun
çeşitli yerlerinde geçmişteki varlığına işaret eden yapılar bulunmaktadır. Taş evler,
terkedilmiş kilise ve mezarlıklar bunlar arasında sayılabilir. Bu açıdan ilginç bir örnek,
Erzurum’da bugün Atatürk Evi olarak hizmet veren ve Mustafa Kemal’in Erzurum Kongresi
sırasında kaldığı ve görüşmelerin yapıldığı evin 1915’ten önce Mıgırdiç isimli bir Ermeni
adına tapuya kayıtlı olmasıdır. Tarihçi Gültekin Kamil Birlik’in araştırmasına göre, evin 1915
Ermeni tehciri ile terk edilmiş olduğu ve sahibinin tekrar geri dönmediği sonucuna
varılmaktadır.7 Bu ve benzeri örnekler bugün Türkiye nüfusu içinde toplam ‰1’den az bir
nüfusa sahip olsalar da gayrı-müslimlerin bir zamanlar önemli bir demografik unsur olduğunu
gösteriyor. Sadece İstanbul’da 1910 sayımında %46 oranında olan gayrımüslim nüfusun
bugün 100 binden az olması, yani toplam nüfusun % 0,6’sına denk gelmesi yaşanan göçün
boyutlarını göstermesi açısından önemlidir.
Nüfusu homojenleştirme politikasında bir başka adım da Türk-Yunan nüfus
mübadelesi (1923-26) olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan devletinin ortak kararı ve
isteğiyle Lozan Anlaşması’nda kabul edilen Türk-Yunan nüfus mübadelesi, ulus-devlet
idealleri çerçevesinde nüfusun millileştirilmesi için iki ülkeden 1,5 milyon civarı Müslüman
ve Rum Ortodoks nüfusun değiş tokuş edilmesiyle sonuçlanmıştır. Mübadil ifadesi de bu
kapsamda Yunanistan topraklarından gelen göçmenler için kullanılmıştır.
1923’den 1997’e Türkiye’ye 1.6 milyondan fazla göçmen geldi. Büyük çoğunluğu
soydaş olan, yani “Türk kültür ve soyundan geldiği” kabul edilen bu nüfus hızlı bir şekilde
Türk vatandaşlığına kabul edildi. Yeni gelenlerin statüsünü belirlemek için 1934 yılında İskân
Kanunu kabul edildi. Soydaşların gelişi ve azınlıkların gidişi nüfusun millileştirilmesini
hızlandırdı. 8 Aşağıdaki tabloda görülen göçmen sayıları bu ülkelerden gelen soydaşları
göstermektedir.
Balkanlar’dan gelen göçe, son dönemde popüler kültür ürünlerinde de özel bir ilgi doğmuştur. 1896-1907
arasında geçen Elveda Rumeli adlı televizyon dizisi bunun onlarca örneğinden biri olarak sayılabilir. İnternette
bulup izleyebileceğiniz ‘‘Sürgün ve Ölüm’’ belgeseli de bu açıdan dikkat çekicidir. Zeytinburnu Belediyesinin
finansal desteğiyle, Murat Okur’un yönettiği belgeselde Osmanlı İmparatorluğu’nun kaybettiği Rumeli,
Kafkaslar, Kırım ve Doğu Türkistan’dan Anadolu’ya göç etmek zorunda kalanların öyküsü anlatılmaktadır.
6

Gültekin Kamil Birlik (2013) “Atatürk’ün Erzurum’daki Evi” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 86,
ss.27-52
7

: Kemal Kirişci (2000) Disaggregating Turkish citizenship and immigration practices, Middle Eastern Studies,
36:3, 1-22
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Bu göçün etkisini görmek için, Türkiye nüfusu içinde yurtdışında doğmuş olanların
oranına bakabiliriz. TÜİK 2000verilerine dayanarak hazırlanan aşağıdaki tablo Balkanlar ve
Kafkaslardan gelen göçün sayısal önemini göstermesi açısından dikkat çekicidir. 1935’de
%6’ya yakın bir oranda olan yurtdışı doğumlular yukarıda bahsettiğimiz muhacir ve
mübadilleri kapsamaktadır. O dönemde çok yoğun göç alınmış olsa da, bugünün göç
dalgalarından farklı olarak kültürel, dinî ve etnik yakınlığı olduğuna inanılan “soydaşlar”
nüfusa kabul edilmiş, “yabancı” görülen unsurlar (yani dini, etnik veya kültürel yakınlığı
olmayanlar) dışarıda bırakılmıştır.
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13.3.2. 1960 Sonrası: Avrupa’ya Göç
Göç tarihini ele aldığımız yukarıki bölümde de anlattığımız üzere, 2. Dünya Savaşı
sonrasında Avrupa ülkeleri, canlanan ekonomilerinin yarattığı iş gücü açığını kapamak üzere
çeşitli ülkelerle misafir işçi anlaşmaları imzalamıştır. Türkiye, 1961’de Almanya, 1964’te
Belçika, 1965’te Fransa, 1966’da Hollanda ve benzeri Avrupa ülkeleriyle ikili iş gücü
anlaşmaları imzaladı. Bu kapsamda, yüzbinlerce Türk vatandaşı çalışma amacıyla Avrupa
ülkelerine göç etti. Böylece bugün Almanya’da 4 milyona yakın, Fransa’da yarım milyondan
fazla ve diğer ülkelerde de önemli sayıda Türkiye kökenli kişi yaşıyor. Bu nüfusun hem
Türkiye’de, hem de bulundukları ülkelerdeki toplumsal, siyasi, kültürel ve diğer etkileri
üzerine çok çeşitli araştırmalar var. Bunlar arasında, Avrupa’daki Türk göçmenlerin siyasi
yönelimlerini inceleyen Euro-Türkler: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü, Engel
mi? adlı çalışma, yurtdışında yaşayan Tüklerin oy kullanma hakkı kazandığı 2014’ten sonra
tekrar okunması gereken bir kitap.9
Başta “gurbetçilik” olarak adlandırılıp geçici olarak görülen, biraz para kazandıktan
sonra dönüleceğine inanılan bu “misafir işçilik” deneyimi edebiyattan müziğe pek çok alana
yansımıştır.

13.3.3. 1990 Sonrası: Yeniden Göç Alan Türkiye
Bu dönemi belirleyen temel özellik Türkiye’nin yeniden göç almaya başlaması
olmuştur. Bunun dönüm noktası da 1989 ve 1991’de yaşanan iki büyük iltica dalgasıdır.
1980’lerde Bulgaristan’da Türk azınlığa yönelik baskıların artması, bu ülkede yaşayan
Türk ve müslüman nüfusun kitlesel olarak Türkiye’ye göç etmesiyle sonuçlandı. Jivkov
rejiminin asimilasyoncu politikaları dönemin büyük zorunlu göç hareketlerinden birine yol
açtı. 1984’te başlayan sert asimilasyon döneminde bazı camiler ibadete kapatıldı, Türkçe
konuşma yasağı getirildi, Arapça ve Türkçe yazılı mezar taşları parçalandı ve Türkçe isimler
yasaklandı. Bu sert politikanın arkasında demografik bir sebep yatıyordu. 1970’lerin sonunda
sayıları 800 bin civarı olduğu söylenen Türklerin doğum oranı %2,45’ken Bulgarların doğum
oranı % 1,66 idi. Bulgar yönetimi, Türk nüfusun hızla artarak toplam nüfus içindeki oranının
artacağından endişe duyuyordu. Bulgaristan’dan gelenler Türkiye’de hemen vatandaşlık hakkı
kazandı ve çabuk kaynaşmaları için barınmadan sağlığa bazı kolaylıklar sağlandı.
Dönemin ikinci büyük zorunlu göç olayı 1991’de Irak’tan Türkiye’ye sığınan yarım
milyona yakın nüfusla yaşandı. Körfez Savaşı sonrasında ayaklanan Iraklılar Saddam Hüseyin
rejiminin yeniden toparlanarak üstlerine yürümesiyle komşu ülkelere kaçtılar. O dönemde bir
milyondan fazla Iraklı Şii İran’a sığınırken, yarım milyona yakın çoğunluğu Kürtlerden
oluşan Irak vatandaşları da sınırı yürüyerek aşarak Türkiye’ye sığındı. Ancak Türkiye devleti
bu sefer Bulgaristan’dan gelen soydaşlara davrandığı kadar sıcak davranmadı. Irak’tan
kaçanlar bir hafta boyunca sınırda bekletildikten sonra, uluslararası kamuoyunun baskısıyla
Ayhan Kaya ve Ferhat Kentel (2005) Euro-Türkler Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü, Engel mi?
Bilgi Üniv. Yay. İstanbul
9
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Türk topraklarına girmelerine izin verildi. Sınırdaki çadır kamplarda tutulan nüfus, iki ay
sonra uygulamaya konan “güvenli bölge” uygulamasıyla Irak’a geri gönderildi.
Soğuk Savaş’ın bitişi ve küreselleşmenin etkisiyle tüm dünyada göçler yeni bir ivme
kazanmıştı. Bu süreç, oldukça çalkantılı bir coğrafyada bulunan Türkiye’yi de etkiledi. Bu iki
büyük sığınma dalgasından itibaren, Türkiye yeniden göç almaya başladı. Böylece 1990lar
boyunca Türkiye’ye yönelik göçler hem nicelik, hem de nitelik açısından çeşitlendi.
Türkiye’de göçmen kategorileri arasında mülteciler ve sığınmacılar; transit göçmenler;
yüksek vasıflı göçmenler; Avrupalı emekliler ve öğrenciler gibi gruplar sayıca dikkat çeker
bir noktaya gelmeye başladı.
Bu dönemde özellikle iltica ve sığınma çok önemli bir başlık oldu. Türkiye’ye yönelik
kitlesel sığınma hareketleri arasında şunları sayabiliriz:10
- 1988’te Halepçe’den kaçan Iraklı Kürtler (60 bin – 120 bin)
- 1989’da 400 bin Bulgaristan Türkünün gelişi
- 1991’de Körfez Savaşı sonrasında 460 bin Iraklının gelişi
- 1992 - 2001 arası Yugoslavya’da patlak veren savaştan kaçarak Türkiye’ye
sığınanlar: 25 bin Boşnak (1992); 20 bin Kosovalı (1999); 20 bin Arnavut (2001)
Bir anda çok sayıda sığınmacının gelişi olarak tanımlanabilecek kitlesel iltica örnekleri
Suriyelilerin gelişine kadar durmuş olsa da, 1990lar ve 2000’ler boyunca Türkiye’ye yönelik
bireysel sığınma hareketleri devam etmiştir. 2011’e kadar Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği (BMMYK) aracılığıyla Türkiye’de bireysel sığınma başvurusu yapan en
kalabalık gruplar Irak ve İranlılar olmuştur. 11 1990’larda yıllık ortalama 6 bin civarı olan
bireysel başvuru sayısı, yıllar geçtikçe artmış ve 2010’da 18 bine, Ocak 2015’de 56 bine
çıkmıştır. 2010 yılında Türkiye’de BMMYK’nde kayıtlı yaklaşık 18 bin sığınmacı arasında en
kalabalık gruplar Irak, İran, Afganistan ve çeşitli Afrika ülkelerinden gelenler olmuştur.

13.3.4. 2011 Sonrası Suriyeli Sığınmacılar
Türkiye göç hareketleri açısıdan şimdilik son dönem, Suriye’den kaçarak Türkiye’ye
sığınanların gelişiyle başladı. 2011’de Esad rejimine karşı ayaklanan sivillere karşı başlatılan
saldırılardan ve takip eden çatışma ortamından kaçan 15 bin Suriyeli Türkiye’ye sığınarak,
Hatay’daki çadırkentlere yerleştirildi. O günden beri devam eden süreç sonunda bugün
Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin sayısı 2 milyona yaklaştı. Daha önceki göç ve sığınma
hareketleriyle karşılaştırdığımızda, yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuz aşikâr. Türkiye
Steven CORLISS (2003). “Asylum in Turkey Today and Future Prospects” in Migration and Labor in Europe:
Views from Turkey and Sweden, (eds.) Emrehan Zeybekoglu & Bo Johansson, MURCIR & NIWL joint
publication.
10
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Didem DANIŞ (2004) “Yeni Göç Hareketleri ve AB Yolunda Türkiye” Birikim, No.187-188, ss. 216-224
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uzun süredir, İran, Irak ve Afganistan başta olmak üzere çok sayıda kişinin bireysel sığınma
başvurusu yaptığı bir ülke. Fakat bu sefer, yüzbinlerce kişinin bir anda geldiği toplu bir
sığınma hareketi söz konusu. Suriye’deki kriz kesintisiz devam ettiği için de bu sayı artmaya
devam ediyor.
Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecileri üç ana gruba ayırabiliriz: Birinci grupta, çoğu
sınır illerinde kurulmuş kamplarda kalanlar bulunuyor. Kamp yetkilileri bu nüfusun 220 bin
civarında olduğunu söylüyor. İkinci grupta pasaportla yasal giriş yapıp, ikamet izni almış,
kendi imkânları ve akrabalık/hemşehrilik bağlarıyla büyük kentlere yerleşmiş olan kayıtlı
Suriyeliler var. Son grupta ise Türkiye’ye pasaportsuz girdikleri ve daha sonra ikamet
alamadıkları için hiçbir kayıtları olmayan kayıtsız Suriyeliler bulunuyor. Suriyeliler özellikle
çalışma imkânları daha geniş olan metropollerde veya Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa gibi sınıra
yakın şehirlerde ikamet ediyorlar. Bazı araştırmalara göre, İstanbul’da 150 bin, Ankara’da 5060 bin, İzmir’de de 30-40 bin Suriyeli olduğu tahmin ediliyor. Suriyelilerin orantısal olarak en
yoğun olarak yaşadığı şehir ise Kilis; nüfusun yarıdan fazlasının Suriyelilerden oluştuğu
söyleniyor.12
Türkiye açısından Suriyeli sığınmacı krizini yeni ve şimdikilerden farklı kılan üç
özellik, grubun sayısal büyüklüğü, Suriye’de devam etmekte olan savaştan dolayı geri dönüş
ihtimalinin giderek zayıflaması ve son olarak da etnik ve kültürel farklılıklarıdır. Suriyelilerin
orta vadede yurtlarına geri dönemeyecekleri düşünülürse, bir an önce entegrasyon politikaları
benimsemek ve uygulamak gerekmektedir. Ancak, her fırsatta “misafir” oldukları vurgulanan,
yani geçici olarak burada bulunduklarının altı çizilen grubun kalıcı olarak yerleşmesi ve
entegrasyonu konusunda henüz bir çalışma olmaması, Suriyelilere yönelik nefret söylemini
arttırmakta ve dersin ilk slaytında gördüğümüz küçük Aylan gibi, Suriyelilerin Türkiye’de
kalabilmesi için uygun koşulların oluşmasını engellemektedir.

12

Murat Erdoğan (2015) Türkiye’deki Suriyeliler - Toplumsal Kabul ve Uyum, İstanbul Bilgi Üniv. Yay.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bugün Türkiye üzerinden geçerek Avrupa’ya giren göçmenlerin sayısı artmış, aynı
zamanda Türkiye’ye çalışma veya korunma amaçlı gelen göçmen ve sığınmacı sayısı da
yükselmiştir. Nihai hedefleri başka bir ülke olan transit göçmenlerin Batı’ya ulaşması önünde
engeller arttıkça bu kişiler mecburen Türkiye’de duraklamak zorunda kalmaktadır. 11 Eylül
saldırısı sonrasında Batı’da göçmen karşıtlığının ve islamofobinin tırmanması bu durumu
olumsuz etkileyen olgular arasındadır.
Avrupa Birliği’nin son on yıldır Türkiye’den başlıca talebi, sınırlarını daha iyi
koruyarak, yasadışı göçle mücadeleyi güçlendirmesidir. “İstenmeyen göçmenlere karşı
savaşta” ülkeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla Avrupa Birliği finansal ve altyapı
desteği sunmakta, ayrıca geri kabul anlaşmaları gibi düzenlemeleri kabul ettirerek kendi
ülkelerinde istemedikleri göçmenleri Türkiye gibi transit ülkere geri gönderme imkânı
yaratmaktadırlar. Son slaytta da Avrupa Birliği’ne girmek isteyen göçmenlere karşı koruma
duvarı görevini üstlenen Frontex’in (Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının
Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı) denizler üzerindeki öldürücü etkilerini görüyoruz.
Güvenlik kaygıları temelinde gelişen bu politikalar küreselleşmenin getirdiği serbest
dolaşım anlayışıyla çelişmektedir. Önümüzdeki dönemde göç hareketlerini kısıtlamayı ve
denetlemeyi öngören bu güvenlikçi anlayışın mı, yoksa serbestleşmesini savunan liberal
küreselleşme mantığının mı galip geleceğini göreceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Sizce nüfus artış hızını etkilemek için doğrudan nüfus politikaları mı, dolaylı
nüfus politikaları mı daha etkilidir?
2)
Sizce, Türkiye’de 2014’te kabul edilen ve doğurganlığı arttırmayı amaçlayan
10. Kalkınma Planı’ndaki “Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı”
beklenen sonuçları verebilecek midir? Neden?
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14.1. Nüfus Politikaları
Nüfus politikaları, nüfusun yapısını, büyüklüğünü ve artış hızını etkilemeyi hedefleyen
doğrudan ya da dolaylı siyasi karar, strateji ve eylemlerdir.
Çok genel olarak üç çeşit nüfus politikasından bahsedebiliriz.
Pro-natalist (nüfusu arttırmaya yönelik) politikalar: Doğurganlığı teşvik eden
politikalar, göçmen kabulü, dışarıya göçü engelleme, sağlık koşullarının iyileştirilmesi, vs.
Anti-natalist (nüfus artış hızını azaltmaya yönelik) politikalar: Doğurganlığı
sınırlamayı amaçlayan Neo-Malthusçu aile planlaması politikaları
politikalar

Nüfusun niteliğini ve yapısını (yaş gruplarının dağılımını) belirlemeye yönelik

Nüfus politikalarını “doğrudan nüfus politikaları” ve “dolaylı nüfus politikaları”
olarak da ikiye ayırabiliriz. Birincide demografik tabloyu değiştirmek için dört temel
demografik faktöre (doğumlar, ölümler, evlilikler, göçler) müdahale edilir. İkincisinde ise
doğrudan bunlara olmasa da, bunlara etki edecek başka faktörlere dair politikalar geliştirilir.
Dolaylı nüfus politikalarına örnek olarak kadınların eğitim seviyesini veya kadınların
statüsünü yükseltmeyi hedefleyen politikaları gösterebiliriz. Bu politikaların nüfus üzerinde
doğrudan bir etkisi olmasa da, dolaylı olarak demografik davranışları etkilemektedir çünkü
yapılan tüm çalışmalar, eğitim seviyesi ve sosyo-ekonomik statüsü yüksek kadınların daha az
çocuk yaptıklarını göstermektedir.
Nüfus politikaları açısından bazen eylemsizlik de bir politika olabilir. Örneğin 1970’li
yıllarda tüm üçüncü dünyada ABD’nin öncülüğünde aile planlaması programları
uygulanırken, Cezayir buna katılmayı reddetmiş ve doğurganlığa müdahale etmeme kararı
almıştır. Nüfus artışının sosyal ve ekonomik kalkınmaya bir engel teşkil ettiği iddiasına
inanmayan Cezayir devletinin bu müdahale etmeme kararı aslında örtük bir nüfus politikası
olmuştur.
Nüfus politikalarının esas aktörü elbette devlettir. Ancak gene de bu aktörleri kamu ve
özel aktörler olarak ikiye ayırabiliriz. Kamu aktörleri arasında ilk ve en önemlisi devlet ve
hükümettir, ama belediyeler gibi diğer kamu kuruluşları da bu kategoride sayılabilir. Özel
aktörler arasında şirketler, dernekler sayılabilir. Bunlar doğrudan bireylerin demografik
davranışına müdahele etme kapasitesine sahip olmadıkları için daha çok hükümetlerin nüfusla
ilgili politikalarını çeşitli yollarla etkilemeye çalışırlar.
Antik Yunan’dan beri, nüfusun yapısını veya büyüklüğünü etkilemeye yönelik
politikalar olmuştur. Nüfus planlamasına ilgi bu kadar eski olsa da, bir Fransız demograf,
Jacques Vallin, şu soruyu sorarak bizleri konuyu başka bir açıdan düşünmeye sevketmektedir:
“Bir nüfus politikasına ihtiyaç var mıdır?”13. Buna bağlı olarak da, nüfus politikalarının amaç
13

Jacques VALLIN (2012) « Faut-il une politique de population? » Population et Sociétés, No.489
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ve araçlarıyla ilgili iki yan soru soruyor: “Amaçlar meşru mudur?” ve “benimsenen yöntemler
beklenen sonucu verebilir mi?”

14.2. İdeal Nüfus Tartışmaları
Bu sorulara cevap arayışına, “ideal nüfus” mitiyle başlayabiliriz. İdeal nüfusun ne
kadar ve nasıl olması gerektiği önce iktisatçılar, şimdi de çevreciler tarafından
tartışılmaktadır. 17. yüzyıldan başlayarak, nüfus verimli bir ekonominin temel öğelerinden
biri olarak görülmüştür. Bu görüştekiler müreffeh bir ekonomi için daha kalabalık bir nüfusa
(yani ucuz iş gücüne) ihtiyaç olduğunu iddia etmiş, buna karşı çıkanlar ise (ki en başta
Malthus) kalabalık nüfusun yoksulluk ve işsizlik demek olduğunu ve nüfus artışını frenlemek
için doğurganlığı düşürecek bir nüfus planlaması gerektiğini söylemiştir. Devletler genel
olarak 20. yüzyılın ortalarına dek Malthus’un aksine doğurganlığı arttırmaya yönelik (antiMalthusçu) politikalara yönelmişlerdir.
Malthus’un dile getirdiği gibi bir nüfus büyüklüğü belirleyip bunun geçilmemesi
gerektiğini söyleyen politikaların bugün geçerliliği olduğunu söyleyemeyiz. Belli bir toprak
üzerinde ne kadar insanın doyacağı, yani Malthus’un ünlü kaynaklar ve nüfus artışı dengesi
problemi, esas olarak üretim ve dağıtım tekniklerine bağlıdır. Örneğin bugün Afrika’nın bazı
bölgelerinde görülen gıda eksiği sorunu, o ülkelerin nüfusu çok kalabalık olduğundan değil,
ama yoksulluk ve adaletsiz ekonomik yapıdan kaynaklanmaktadır.
Neo-Malthusçular, Üçüncü Dünya ülkelerindeki aşırı nüfus artışını frenlemek için
nüfus planlaması politikaları önerdiler. Bu neo-Malthuçu yaklaşıma göre, üçüncü dünya
ülkeleri ekonomik geri kalmışlıklarını telafi etmek üzere, gençlerin eğitimine ve ekonomik
alana daha çok yatırım yapmalıydılar. Ama nüfus artışının üretimden daha yüksek olduğu bir
modelde, böyle bir yatırım mümkün olamazdı. Bu fikri benimseyen pek çok yoksul ülke
doğumları kısıtlamak üzere sert nüfus politikaları uyguladılar. Bu politikalar 1974’te Bükreş,
1984’te Mexico City, 1994’te Kahire ve 1999’da Lahey’de yer alan Dünya Nüfus
Konferanslarında da desteklendi.
Nüfus artış hızını düşürmek gerektiğini söyleyen neo-Malthusçu fikrin bugün en
önemli savunucusu ekolojistler (çevreciler)dir. Bu grup, küresel ısınma, enerji kaynaklarının
azalması ve benzeri çevre sorunlarının dünya nüfusunun fazla kalabalık olmasıyla alakalı
olduğunu söylemektedir. İşaret ettikleri ekolojik sorunların ciddiyeti ortada olsa da, bunun
çözümü olarak önerdikleri nüfusu azaltma politikası oldukça tartışmalıdır.

14.3. İdea Bağımlılık Oranı
Nüfus politikalarının hedefinde sadece nüfusun büyüklüğü veya artış hızı değil, yaş
yapısı da bulunmaktadır. İktisaçılara göre ideal yaş yapısı, aktif nüfusun yani çalışma
yaşındaki nüfusun oranının daha yüksek olduğu (daha önceki bölümlerde de anlattığımız
üzere, bağımlılık oranının düşük olduğu) durumlardır. Hatırlayacağınız üzere, bağımlılık
oranı bağımlı nüfusun (15 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler) çalışan nüfusa oranı demektir.
Bağımlılık oranı ne kadar düşük olursa, çalışan nüfusun bakması gereken çocuk ve yaşlı oranı
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o kadar az demektir. Bugün dünya geneline baktığımızda bağımlılık oranının yüksek olduğu
iki durumdan bahsedebiliriz. Biri, doğurganlığın düşmesi ve ortalama yaşam süresinin
uzamasıyla yaşlı nüfus artışı görülen Avrupa ülkeleri, diğeri de doğumların ve ölümlerin
yüksek olmasına bağlı olarak çocuk nüfusun çok kalabalık olduğu sahraaltı Afrika bölgesidir.
Türkiye demografik açıdan hızla yaşlanan bir ülke olarak, Avrupa’ya benzer bir
sorunla karşı karşıyadır. Siyasi ve karar alıcı mevkide bulunan yetkililer, nüfusun
yaşlanmasını engellemek, yani yaşlı nüfusun toplam içindeki oranını düşürmek gerektiğini
düşünüyorlar. Ama nasıl? Jacques Vallin bu konuda olabilecek çözümler arasında ortalama
yaşam süresini azaltmayı sayar. (Onun da dediği gibi, “hangi hükümet böyle bir politikaya
cesaret edebilir?” Hem de herkesin daha da uzun yaşamak istediği bir devirde.). Bir başka
yöntem toplam nüfus içinde yaşlıların oranını düşürmek için doğurganlığı teşvik etmek
olabilir. Ancak bu da kısa ve orta vadede çocuk nüfusu arttıracağı için gene bağımlılık oranını
olumsuz etkileyecektir.
Önceki bölümlerde ele aldığımız demografik fırsat penceresi, henüz yaşlı nüfusun
oranının artmadığı ama doğurganlığın ani düşüşüyle genç nüfus oranının azaldığı bir dönemi
ifade etmektedir. Ekonomik kalkınma için bulunmaz bir fırsat olduğuna inanılan bu dönem
kısa bir süreliğine geçerli, yani geçicidir. Peki ideal nüfus yapısını kalıcı kılmak için ne
yapmak gerekir? Yaş gruplarının değişmediği “sabit nüfus” modeli veya yaş grupları ve
toplamlarının değişmediği “durağan nüfus” modelini benimsemek bir çözüm olabilir mi?
Teoride doğru cevap bu gibi gözükse de, pratikte bunu gerçekleştirmesi imkansızdır. Ya da
ancak, aşırı otoriter bir siyasi rejimin hüküm sürdüğü bir bilim kurgu romanında olabilir.

14.4. Nüfus Mühendisliği ve Öjenizm
Nüfus mühendisliği devletin nüfus üzerinde, özellikle de yabancı ve tehlikeli görülen
nüfusa yönelik eylemlerini ifade etmektedir.14 Ayrımcılık, hatta sınırdışı veya imha etme gibi
uç örneklere kadar gidebilmektedir. Siyaset bilimci Güven Gürkan Öztan, nüfus mühendisliği
konusunda şunları söylemektedir: “Nerede uygulanırsa uygulansın devletin öncülüğündeki
bütün nüfus politikaları (doğumu teşvik eden/pronatalist, öjenist, antinatalist), geçmişte ve
bugün için de toplum mühendisliği projelerinin en önemli unsurlarından biri. Türkiye
örneğinde ise cinsiyetçi bakış açısı, kalkınma fetişizmi ve nüfusa dayalı “güçlülük” tutkusu,
milliyetçilikten neşet eden nüfus düzenleme teşebbüslerinin ortak noktası. İttihatçılardan
erken cumhuriyetin ideologlarına uzanan çizgide, tam da zamanın ruhuna uygun olarak, nüfus
artışı ile “devletin bekası” arasında doğrusal bir ilişki kurulur. Üstüne üstlük etnisist karakterli
milliyetçiliğin hegemonik gücü, çoğalması gerekenlerin “sağlıklı” ve “katışıksız” Türkler
olduğuna dair iddiayı “bilimsel” bir kisveye büründürür.”15
Nüfus mühendisliği yaklaşımında vurgu devlet ve onun politikaları üzerinde olsa da, devletin yekpare bir yapı
olduğunu düşünmemek gerekir. Devlet içinde farklı birimlerin farklı politikalar geliştirebildiği, hatta bazen
bunların birbiriyle çeliştiği de bilinmektedir.
14

ÖZTAN, Güven Gürkan (2013). « Devlet, Türk Sağı ve Nüfus Mühendisliği » Bianet, 14 Şubat 2013,
http://bianet.org/bianet/siyaset/144341-devlet-turk-sagi-ve-nufus-muhendisligi
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Nüfus mühendisliğiyle bağlantılı diğer bir konu öjenizmdir. Irk ıslahı olarak
özetlenebilecek bu kuram, toplumda sağlıklı bireylerin çoğaltılması ve sağlıksız olanların
azaltılması fikrine dayalı bir felsefe ve eylem biçimidir. Toplumu nüfus üzerinden kontrol
etme çabalarının doruk noktalarından biridir. Öjeni (eugenics) kelimesi ilk kez 1883’te Sir
Francis Galton tarafından Eski Yunanca “iyi tür” anlamına gelen bir kelimeden türetilerek
kullanılmıştır. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında bazı bilim adamları tarafından da
benimsenen bu yaklaşım, özürlü veya sağlıksız olduğuna inanılan genetik öğelerin
temizlenmesi gerektiğinin propagandasını yapmıştır. Bu kapsamda, zorunlu kısırlaştırma,
özürlülerin evliliklerinin zorlaştırılması ve göçün engellenmesi gibi başlıklar altında
kampanyalar yürütmüşlerdir.

14.5. Biyo-Politika ve Foucault
Devletin nüfusa müdahalesi dediğimizde akla Foucault (okunuşu Fuko) gelir. Ünlü
Fransız sosyal bilimci, modern devletin doğuşuyla beraber iktidarın nüfusu yönetmesi ve
güvenlik aygıtlarının gelişmesi arasında bir paralellik olduğunu söyler. Ulus-devlet milletin
egemenliği fikri üzerine kurulu olduğu için, ulusu oluşturan öğelerin kategorizasyonu devlet
için çok önemlidir. Kategorizasyon dediğimizde de tanımlama, bir kimlik verme ve o kimliğin
içine hapsetme söz konusudur. Foucault’nun bahsettiği anlamda kategorizasyon ve
sınıflandırma modern yönetim biçimlerinden biridir.
Nüfus politikalarına özgün bir sosyolojik bakış getiren Fransız sosyal bilimci Michel
Foucault 1970’lerde yazdığı çalışmalarında 16 biyo-iktidar ve biyo-politika kavramlarını
ortaya atmıştır. Foucault modern dünyada nüfusun kapitalist üretim için bir ekonomik kaynak
olarak görüldüğünü ve devletin çeşitli politikalarla bunu verimli kılmayı amaçladığını ifade
eder. Ekonominin ihtiyaçlarına göre nüfusun planlanması ve üretimin bir parçası olan
“bedenin gözetimi” gerekmektedir. Böylece 17. yüzyıldan itibaren siyaset sanatının önemli
bir unsuru “yaşamın kontrolü” olacaktır. Foucault “nüfusun biyopolitikası” kavramıyla
bireyin siyasi değil fakat biyolojik özelliklerine odaklanan bir yönetim biçimini
vurgulamaktadır. Biyopolitika, doğum ve ölümlerin kontrolü, insan bedeninin biyolojik
kontrolü, nüfusun sayılması ve sınıflandırılmasını içerir. Diğer bir deyişle, biyoiktidarın
hedefi bireyin politik varoluşu değil, biyolojik hayatıdır.
Foucault’nun düşüncelerini geliştiren İtalyan düşünür Giorgio Agamben, biyopolitika teması üzerine yazılarında Nazilerin nüfusu arileştirme politikalarıyla, bugünün Batı
dünyası arasında bir benzerlik kurarak insanların basitçe “çıplak hayat”a indirgendiği
“kamp”ı en mutlak biyopolitik mekan olarak tanımlar. Kamp kavramıyla kastedilen
bireylerin özgürlüklerinin engellendiği hapishaneler, konsantrasyon kampları, göçmen geri
gönderme merkezleri gibi tüm kapatma merkezleridir.

M. Foucault, 1977-1978 ve 1978-1979’da Collège de France’da (“Fransa Koleji” seçkin akademisyenlerin
halka açık dersler verdiği çok prestijli bir eğitim ve araştırma kurumudur) verdiği dersleri daha sonra, Sécurité,
territoire, population ve Naissance de la biopolitique adlarıyla basılmıştır. Türkçede de 2014 yılında Güvenlik,
Toprak, Nüfus adıyla Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından basılmıştır.
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“İyi yönetim” için nüfus bilgisi. Fizyokratların “yeni ekonomi” yaklaşımlarından beri
nüfus bilgisinin iyi yönetim için gerekli olduğu kabul edilmektedir. “iyi bir yönetim için” bir
yandan nüfusun diğer yandan ekonominin mantığını anlamak gerekmektedir. Biyo-iktidar bu
açıdan kilit önemde bir kavramdır. Doğrudan yaşam üzerinde etki eden bir iktidar türü olarak,
hem tek tek bedenlerin, hem de bir bütün olarak nüfusun yaşamından bahsedilmektedir.
İnsanların yaşamına hükmetme niyeti, bedenin disipline edilmesi, nüfusun da kontrol edilmesi
amacı taşımaktadır. Bu yüzden, biyo-politikanın iki sacayağı güvenlik ve disiplin kavramıdır.
Güvenlik aygıtlarının önemli öğelerinden biri “normalleştirme”dir. Foucault cüzzamdan
örnek verir, eskiden bu tür salgın hastalıkları engellemek için hasta olan ve olmayanlar
birbirinden ayrılır, hasta olanlar izole edilirdi. Yeni yönetim tekniklerinde böyle bir
izolasyona gitmek yerine aşılama gibi yeni bilgiler kullanılmakta ve hasta-sağlıklı ayrımı
yapılmadan herkes aşılanmaktadır.
Nüfusla ilgili politikalar bir yandan demografik bilgi üretim alanının denetlenmesi, bir
yandan da iktidarın demografik davranışlara müdahalesi olarak iki ayaklıdır. Foucault
Disiplin ve Ceza kitabında iktidarın bedenleri nasıl disipline ettiğini incelerken disiplinle
beraber normalleştirme süreçlerine de eğilir. Foucault’ya göre güvenlik aygıtlarının en önemli
kaynağı istatistiklerdir. Örneğin, her yaş grubu veya her meslek grubu için hastalanma riski
hesaplanır. Daha sonra bu istatistikler normallik eğrileri tanımlamak için kullanılır ve örneğin
bebek ölüm oranlarının bu “normal seviyeye” inmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Kısacası Foucault’nun işaret ettiği normallik disiplin mekanizmalarına benzer bir
mekanizmadır. Bunun için önce “norm”u/”normal”i oluşturma, sonra da tanımlanan
normallik seviyesine diğerlerini taşımayı içerir. Son yıllarda kolestrol veya şekerle ilgili
sağlık sınırı tanımlamasıyla ilgili tartışmalar tam da bunun tipik örneklerinden biri olarak
anılabilir.

14.6. Türkiye’de Nüfus Politikaları
Nüfus politikaları ülkelerin nüfuslarının aşırı artışı veya artış hızının düşmesi
durumunda hükümetler tarafından uygulanmaktadır. Nüfusun aşırı artışı gibi az artması hatta
bazen eksilmesi de ülkelerin kalkınmasını ve geleceğini tehdit eden bir sorun olarak
algılanmaktadır. Bu nedenle ülkeler nüfuslarını belli bir oranda ve sorun yaratmadan artırmak
istemektedirler. İdeal nüfus yapısının nasıl olması gerektiği, içinde yaşanılan dönemin
ihtiyaçlarına göre tanımlanmaktadır. Türkiye’de de nüfus konusundaki yaklaşımlar, içinde
bulunulan dönemin toplumsal-demografik özelliklerine göre biçimlenmiştir.
Türkiye’de cumhuriyet dönemi nüfus politikalarını üç ana dönemde ele alabiliriz. İlki
1923-63 arasında nüfus arttırıcı politikaların benimsendiği dönemdir. İkincisi 1963-2002 arası
nüfus artışını yavaşlatmayı amaçlayan politikaların uygulandığı dönemdir. Ve son olarak
2000’lerden itibaren nüfus artış hızının düşüşü karşısında yeniden doğurganlığı teşvik eden
politikaların benimsendiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu dönemeleri detaylı bir şekilde ele alalım.
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14.6.1. Birinci Dönem (1923-1963): Pro-Natalist Politikalar Dönemi
1930’ların önde gelen Kemalist yazarlarından Şevket Süreyya, Kadro dergisine
yazdığı bir yazıda dönemin nüfus artışını destekleyen pro-natalist politikalarından
beklentilerini açık bir şekilde ifade etmiştir: “ .. çok nüfus, tok nüfus, şen ve zengin nüfus
istiyoruz... hedefimiz ileri teknikli, tok, şen ve kalabalık bir Türkiyedir.”
Erken cumhuriyet döneminin temel anlayışı “kalabalık nüfus = güçlü devlet” fikrine
dayanıyordu. Daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz 10. Yıl Marşı ve “On yılda on beş
milyon genç yarattık her yaştan” dizesi bu bakışı özetleyen bir ifadeydi. Osmanlı’nın
yıkılmasının ardından kurulan yeni cumhuriyetin elitleri için nüfus, hem savaşacak asker, hem
toplanacak vergi, hem de kalkınmış bir ekonomi için olmazsa olmazdı. Bu yaklaşım,
teknolojik açıdan gelişmemiş ve ekonominin hemen her alanında emek yoğun üretimin
geçerli olduğu bir toplum için çok da haksız bir düşünce değildi. Tarlayı sürecek, tezgâhları
döndürecek, kısacası iş yapacak çok sayıda insana ihtiyaç vardı.
Bu dönemin doğurganlığı teşvik eden anlayışının arkasında önemli etkenlerden biri de
ölüm hızının yüksek olmasıydı. Sağlık ve tıp alanındaki eksikler, salgın hastalıklar, ölümlerin
her yaş grubu için, ama özellikle de bebek ve çocuklarda çok yüksek olmasına neden
oluyordu. Böyle bir ortamda, yüksek ölüm hızını telafi etmek için çok sayıda doğum
gerekiyordu.
Bu demografik tablo karşısında 1923-1963 arasında nüfus artışını teşvik eden
politikalar benimsendi. Bunun iki temel ayağından biri doğumların özendirilmesi ve
doğurganlığın arttırılması, diğeri de dışarıdan gelecek göçü desteklemek ve teşvik etmekti. Bu
amaçla özellikle cumhuriyetin ilk on yılında önemli teşvik politikaları uygulandı. Bunlar
arasında şunlar sayılabilir:
-

Fazla çocuk sahibi olan ailelere yol vergisinden muafiyet (1929)

-

Altı ve daha fazla çocuk yapan kadınlara madalya (1930)

-

Doğumların sağlıklı ortamda yapılabilmesi için doğum evlerinin kuruluşu

-

Yoksullara ücretsiz ilaç hizmeti

Yurtdışından göçü teşvik etmek için gelen göçmenlere gümrük vergilerinden
muafiyet (1934).
-

Çok çocuklu ailelere Hazine arazilerinden tarla bağışlanması.

-

Evlenme yaşı erkeklerde 17’ye, kızlarda 15’e indirilmesi (1938)

Düşük ve gebeliği engelleyici ilaç satışı ve kullanımının yasaklanması
(1938’de kabul edilen bu yasa Fransa’da 1920’de kabul edilen anti-Malthusçu yasayla
neredeyse birebir aynı).
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Türkiye’de demografik dönüşüm bölümünde anlattığımız üzere bu politikalar
beklenen sonucu verdi ve 1955-60 döneminde nüfus artış hızı %2,8 ile tüm zamanların en
yüksek değerine ulaştı.
Ancak 1950’lerden itibaren değişen sosyo-ekonomik koşullar yeni bir nüfus
politikasını gerektiriyordu. Bu da 1963 sonrasında gördüğümüz anti-natalist, yani nüfus artış
hızını düşürmeye yönelik politikaların başlangıcı oldu.
14.6.2. İkinci Dönem (1963-2013): Anti-Natalist Politikalar Dönemi
Bu dönemi, 1963-1967 arasında uygulamaya konulan birinci Beş Yıllık Kalkınma
Planıyla başlatabiliriz. Bu dönemle beraber önceki pro-natalist politikalar terk edilmiş ve
ülkenin kalkınması önünde bir engel olarak görülen nüfus artış hızını azaltmayı amaçlayan
anti-natalist nüfus politikası benimsenmiştir.
“Nüfus patlaması” korkusuyla biçimlenen bu dönem nüfusun nicelik açısından değil,
nitelik açısından geliştirilmesi gerektiğinin söylendiği bir devir olmuştur. Gelişen tıp ve sağlık
koşulları sayesinde ölümlerin azalması, dış yardımlarla makineleşmenin yaygınlaşması ve
askeri alanda teknoloji kullanımı sonucunda büyük nüfusa duyulan ihtiyaç azalmıştır. Hem
siyasetçiler, hem de üst düzey bürokrat ve doktorlar yüksek doğurganlığı ülkenin kalkınması
önünde bir engel olarak görmüşlerdir.
Bu yeni politika kapsamında benimsenen uygulamalardan bazılar şunlardır.
Gebeliği
değiştirilmesi,

önleyici

araçların

ithalini

ve satılmasını

önleyen kanunun

Nüfus planlaması alanındaki hizmetleri yürütmek için 1965 yılında Sağlık
Bakanlığına bağlı Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğünün kuruluşu
Nüfus Planlaması Kanunu ile kişilere istediği zaman, istediği sayıda çocuk
sahibi olma özgürlüğü tanınması
Tam anlamıyla neo-Malthusçu olarak tanımlanabilecek bu dönem, yüksek nüfus
artışının işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar yarattığını, bu yüzden de özellikle yoksul halk
tabakaları arasında yüksek doğurganlığın kontrol altına alınması gerektiğini vurgulamaktadır.
Tüm bu politikalar sonunda 1985-1990 arasında yıllık nüfus artış hızı %2,71 olmuş ve bugüne
kadar bu düşüş devam etmiştir. (2014 yılında %1,13’e kadar düşmüştür).
1982’deki darbeden sonra yapılan anayasada da anti-natalist politikalar benimsenmiş
ve evlenme yaşı hem erkek, hem de kadınlar için 18’e yükselmiştir. 27 Mayıs 1983’te 2827
sayılı “Nüfus Planlaması Hakkında Kanun” yayınlanarak kürtaj serbest bırakılmıştır.
Özetle aşağıdaki tabloda da göreceğiniz üzere, pro-natalist politikalar sayesinde
1960’lara kadar yükselen nüfus artış hızı bu tarihten itibaren düşmeye başlamış ve
2000’lerden itibaren %2’nin altına inmiştir.
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14.6.3. Üçüncü Dönem (2014 Sonrası): Pro-Natalist Politikalara
Dönüş
2014-2018 arasında uygulamaya konan Onuncu Kalkınma Planı, bir süredir dönemin
başbakanı tarafından dillendirilen üç çocuk politikasının resmiyet kazandığı belge olmuştur.
“Dinamik Nüfus Yapısının Korunması” başlığı altında nüfusun yaşlanması tehlikesi
karşısında yeniden doğurganlığı arttırmaya yönelik teşvik ve destek politikaları önerilmiştir.
Bu politikalardan ilki “aile ve iş hayatının uyumunun güçlendirilmesi” doğum izninin
uzatılması, doğum yapan annelere verilecek doğum hediyesi, kamuda çalışan annelere yarızamanlı çalışma hakkı gibi öneriler içermektedir. İkinci politika “kaliteli, hesaplı ve kolay
erişilebilir kreş ve okul öncesi eğitim imkânlarının yaygınlaştırılması”dır. Kreş hizmetlerinin
yaygınlaşmasında belediyeler ve özel sektöre önemli roller verilmiştir. Üçüncü politika
olarak, “eğitim müfredatı, yazılı ve görsel yayınlar ile STK’ların ilgili faaliyetlerinin
desteklenmesi yoluyla aile dostu kültürel ortamın geliştirilmesi” ve son olarak “maddi
imkânsızlıklar nedeniyle evliliklerin geciktirilmesinin önlenmesi” amasıyla çeyiz hesabı
açılması öngörülmüştür.
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Bu yeni pro-natalist politikanın, modernleşme, kentleşme ve bireyselleşme etkisiyle
doğurganlık oranı ciddi anlamda düşmüş Türkiye nüfusu için bir değişiklik yaratıp
yaratamayacağını önümüzdeki on yıl içinde göreceğiz.

235

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste öncelikle nüfus politikalarıyla ilgili tanım ve kavramları ele aldık. Nüfus
mühendisliği ve öjenizm gibi devletin nüfusa radikal müdahelelerini inceledikten sonra
Michel Foucault’nun geliştirdiği biyo-politika kavramıyla devletin nüfus üzerinde kurduğu
yeni hakimiyet ilişkisi üzerinde durduk. Son olarak da Türkiye’de nüfus politikalarını üç
dönem altında ele aldık. Birinci dönemde 1923-1963 arasında uzun savaş yıllarından çıkmış
bir devletin nüfusu arttırmak için benimsediği pro-natalist politikaları gördük. İkinci dönem
olan 1963-2014 arasında neo-Malthusçu bir yaklaşımla nüfus artış hızını kontrol altına
almaya çalışan anti-natalist politikaları işledik. Ve son olarak, henüz yeni başlamış olan
üçüncü ve son dönemde, 2014-2018 Onuncu Kalkınma Planıyla resmileşen pro-natalist
politikalara dönüş sürecinin başlangıcında atılan adımları gördük.
İyi bir hayat standardı için nüfusun ne kadar ve nasıl olması gerektiği, yani “ideal
nüfus” sorusu her dönemde yeni bir cevap bulmakta, ona uygun politikalar geliştirilmektedir.
Birinci ve ikinci dönemde uygulanan politikaların kısmen başarılı olduğunu, yani istenen
sonucu verdiğini söyleyebiliriz. Bu son dönemde benimsenen pro-natalist politikanın
beklenen sonuçları verip vermeyeceğini görmek için ise bir süre daha beklememiz gerekecek.
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