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1. GĠRĠġ 

1.1. Nüfus, Nüfus Coğrafyası ve Demografi  

Nüfus (İng. ve Fr. Population, Alm. Bevölkerung), dünya, kıta, ülke, bölge, idarî 

ünite(il, ilçe, bucak gibi) veya bir yerleĢme (köy, kasaba, şehir) gibi sınırları kesin olarak 

belirlenmiĢ bir alanda, belli bir zaman diliminde yaĢayan insanların sayısına denilmektedir. 

BaĢka bir deyiĢle nüfus, belirli bir zamanda, sınırları tanımlı bir bölgede yaĢayan insan 

sayısıdır. Nüfus belli bir bölgede, belirli bir anda yaĢayan bireylerin oluĢturduğu toplam 

sayıdır (Üner, 1972: 11, Small ve Witherick, 1990: 176). 

 Nüfus, her an değiĢen, dinamik bir olaydır. Bir yandan doğumlar, diğer taraftan 

ölümler gerçekleĢmekte, göçler yaĢanmakta ve insanların nitelikleri zamanla değiĢmekte, 

hepsinden önemlisi nüfusun miktarı ve niteliklerinin dağılıĢında değiĢiklikler söz konusu 

olmaktadır. 

Nüfus araĢtırmaları, doğası gereği disiplinler arasıdır ve nüfus coğrafyasını diğer 

disiplinlerden ayırt etmek her zaman kolay değildir. Nüfusu, her biri kendi bakıĢ açısı ve 

yöntemiyle inceleyen birçok bilim vardır. Bunların baĢında demografi, sosyoloji, ekonomi, 

planlama, tarih, tıp gelmektedir.  

Yunanca demos (halk, nüfus) ve graphia (yazmak, çizmek) kelimelerinden türetilmiĢ 

olan demografi, nüfusun miktar ve yapısı ile bunlarda meydana gelen değiĢiklikleri konu 

almaktadır (Tandoğan, 1998: 3). BaĢka bir Ģekilde söylenecek olursa, toplumların nüfusunu 

sosyo-ekonomik ve biyolojik bakıĢ açısıyla, sayı yönünden inceleyen demografi, istatistik 

yöntemleri kullanmakta ve biyoloji ile sosyal bilimler arasında köprü görevi görmektedir 

(Karaboran, 1991: 180). Demografi, tıpkı ekonomi gibi öngörüye (tahmine) dayanan bir 

bilimdir.  

Demografinin tanımı hem zaman içinde hem de uygulayıcılar arasında değiĢiklik 

göstermiĢtir. Demograf Donald Bogue‟a (1969: 1) göre; “…demografi, deneysel (ampirik), 

istatistiksel ve matematiksel nüfus araĢtırmasıdır”. Onun bakıĢına göre formal demografi, 

nüfus büyüklüğündeki değiĢimlere, nüfusun bileĢimine ve mekânda nüfusun dağılıĢına 

odaklıdır. William Peterson (1975) demografiyi, “…nüfus olaylarının sistemli çözümlemesi” 

olarak tanımlamaktadır. Bununla birlikte o formal demografi ile nüfus araĢtırmaları arasında 

fark olduğunu düĢünmektedir. Formal demografi; toplama, karıĢtırma, istatistiksel analiz ve 

teknik sunum ile ilgilidir. Nüfus araĢtırmaları ise; toplumsal ortamda nüfusun nitelikleri ve 

eğilimleriyle ilgilenir. Thomlinson‟a (1976: 4) göre nüfus etüdü; “bir alanda nüfusun 

farklılıklarını, sayılarını ve her ikisindeki değiĢimleri içermektedir”. Demografide formal 

demografi ve nüfus etütlerine ek olarak son zamanlarda housing demography (konut 

demografisi) denilen bir alan daha katılmıĢtır ki, konut stokları ile nüfus arasındaki 
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bağlantıları ayrıntılı Ģekilde inceleyen bu alanı, Ģehir ve nüfus coğrafyacıları sıklıkla kullanır 

olmuĢlardır (Peters ve Larkin, 2005: xxii).    

Türkiye‟de Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü bünyesinde iki anabilim 

dalı bir anlamda ülkedeki demografi yaklaĢımını ortaya koymaktadır. Bunlardan birincisi 

ekonomik ve sosyal demografi, ikincisi ise teknik demografidir. Birincisi demografik olay ve 

olguların toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları ile birlikte incelerken; ikincisi, 

demografik verilerin toplanmasını, verilerin demografik tekniklerle çözümlenmesini, 

demografik göstergelerin oluĢturulmasını sağlayan ve göstergeler arasındaki iliĢkileri 

inceleyen bilim dalı özelliği taĢımaktadır (http://www.hips.hacettepe.edu.tr). 

Sosyolojinin nüfusa bakıĢı daha çok toplumsal süreçler yönünden olmaktadır. 

Özellikle göçler ve bunların yarattığı toplumsal değiĢim ve dönüĢüm, kentleĢme ve 

kentlileĢme, sosyologların üzerinde en fazla durdukları nüfus konularıdır.  

Ekonomi ile nüfusun iliĢkisi, üretim ve tüketim süreçleri yönünden olmaktadır. 

Ekonomide nüfus, genelde pazar (tüketici kitlesi) ve iĢgücü olarak dikkate alınması zorunlu 

bir etmen olarak kabul edilir.  

Tarih için nüfus, büyük ölçüde sosyal ve ekonomik tarih sorunlarının 

çözümlenmesinde bir araç niteliği taĢımaktadır.  

ġehir ve bölge plânlama çalıĢmalarında görev alanlar nüfusa, plânlama süreçlerinde 

çok önemli bir etmen ve kalkınmanın önemli unsurlarından biri olarak bakmaktadır ki; 

geleceğe yönelik kestirimlerin temelini nüfus verileri oluĢturmaktadır.  

Bütün bunlara rağmen “…nüfus coğrafyacısının, yaĢayan insanları nitelemesi, 

açıklamaya çalıĢması, çokça da istatistik, demografi, sosyoloji, tıp, ekonomi, tarih ve aynı 

zamanda fiziki coğrafyadan yararlanması gerekir” (Beaujeu-Garnier, 1956: 11). 

Genç bir alt disiplin/bilim dalı olan nüfus coğrafyasının temelleri ünlü klimatolog 

Glenn Trewartha (1953) tarafından atılmıĢtır. Trewartha, nüfus coğrafyasına alansal dağılıĢ 

ve düzenini içeren önemli bir bakıĢ açısı kazandırmıĢtır. Onun gibi bazı coğrafyacılar, “tek ya 

da bütün halinde bir nüfus analizinde, coğrafyacıların amacının dünya üzerinde yayılmıĢ olan 

insanların bölgesel farklılıklarını anlamak olmalıdır” (Trewartha, 1953: 87) görüĢündedirler.  

Amerikalı coğrafyacı Wilbur Zelinsky ve Fransız coğrafyacı Jacqueline Beaujeu-

Garnier, 1966‟da nüfus coğrafyası konusunda iki kitap çıkardılar.  Beaujeu-Garnier (1966: 3), 

“eğer demografın iĢi, demografik olguların ölçülmesi ve çözümlemesi (analizi), tarihçininki 

evrimin kalıntılarını, sosyologunki de insan topluluklarını, nedenleri ve yankılarıyla gözlem 

yapmak suretiyle araĢtırmak ise; coğrafyacının iĢi, nüfus olaylarını günümüz çevresel 

http://www.hips.hacettepe.edu.tr/
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koĢulları bağlamında, nedenleri, özgün nitelikleri ve muhtemel sonuçlarıyla incelemektir” 

demektedir.  

Zelinsky (1966:5) de  Trewartha gibi nüfus konusunda alansal farklılıklara vurgu 

yaparak, “…nüfus coğrafyacılarının çalıĢmaları, yerlerin genel yapısı bağlamında nüfusun 

mekânsal görünümlerini inceler” diyordu. Ona göre nüfus coğrafyası üç hususla ilgilidir:  

1.Nüfus miktarı ve niteliklerinin lokasyonunun betimlenmesi (tasviri),  

2.Bu miktar ve niteliklerin mekânsal gruplaĢmasının açıklanması (izahı),  

3.Nüfus olayının coğrafi çözümlemesi (analizi).  

Mekânsal analiz, mantıksal olguculuk (pozitivizm) ve nicel yöntemlerden etkilenen 

Demko, Rose ve Schnell (1970: 4), “nüfus coğrafyası, belirli bir alansal ünitede ve belirli 

koĢulların ortak etkileĢiminde, insan nüfuslarının demografik ve demografik olmayan 

niteliklerinin, ekonomik ve sosyal sonuçlarının mekânsal değiĢimlerini inceleyen bir bilim 

dalıdır” demektedir.  

John Clarke (1972: 2), “nüfus coğrafyası; nüfusun dağılıĢı, bileĢimi, göçleri ve 

büyümesinde ne gibi mekânsal değiĢiklikler olduğunu göstermekle ilgilidir” demektedir. 

Daha sonraki yıllarda Clarke (1984), nüfus konusunda genel kurallar ve yöntemlerin 

araĢtırılmasının olayların karmaĢıklığını aydınlatacağını da ileri sürmüĢtür. 

Courgeau (1976: 261), demografi ve nüfus coğrafyasının aynı konuyla ilgili olduklarını 

ifade etmektedir ki bu, insan nüfusunun araĢtırılmasıdır. Aslında her ikisi de istatistiksel veri 

kullanan nicel (kantitatif) disiplinlerdir. Fakat ikisi de aynı zamanda nitel (kalitatif) 

yaklaĢımlardan da yararlanırlar. Courbeau‟ya (1976) göre iki disiplin arasındaki temel fark, 

demografın vurgusunu zamana, coğrafyacının ise mekâna yapmasıdır. 

Nüfus coğrafyası, nüfusun coğrafi dağılıĢı ve bu dağılıĢla ortaya çıkan farklı 

yoğunluklar ile buna neden olan yer Ģekilleri, iklim, toprak, su, doğal bitki örtüsü Ģartları ve 

yer altı servetlerinin dağılıĢı; aynı zamanda doğal ortamı değiĢtirerek ve faydalanan insanın, 

ulaĢtığı kültürel, ekonomik ve teknolojik seviye sayesinde ortaya çıkardığı yeni durumlar 

arasında bağ kurmaktadır. Nüfusun net göç ve doğal artıĢ oranlarında karĢılaĢılan 

farklılıkların zaman boyutunda incelenmesi, nüfusun çevre ve kaynaklarla iliĢkisi, nüfusun 

yer değiĢtirmesi ve kentleĢme süreçlerini, toplumların ve ülkelerin geliĢmelerini içerecek 

Ģekilde ele almak nüfus coğrafyasının diğer bileĢenleridir (ġekil 1). 

Nüfusun dağılıĢı, yoğunluğu ve bunların değiĢimleri nüfus coğrafyası çalıĢmalarının 

özünü oluĢturmasına rağmen, coğrafyacılar gittikçe artan bir Ģekilde farklı insanların yaĢam 
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kalitesindeki değiĢiklere de odaklanmıĢlardır. Anahtar sözcükler, temiz su, yiyecek, barınma, 

sağlık ve diğer refah koĢulları gibi temel ihtiyaçlar ve insan haklarıdır.  

Nüfusun durumu ve yaĢam kalitesi kadar sürekli artan dünya nüfusunun çevre ve 

kaynaklar üzerindeki baskısı, gelecekten ödünç alınan değerlerin korunması konuları da 

nüfus çalıĢmalarında gittikçe daha fazla yer bulmaktadır. 

Nüfus Coğrafyası’nın bileşenleri

Lokasyon,
dağılıĢ

nüfusun nitelikleri

Beslenme ve sağlık düzeyleri,
cinsiyet, yaĢ, etnik kompozisyon, 

doğal artıĢ/azalıĢ hızları

Net göç ve doğal artıĢ hızlarındaki bölgesel farklara göre,
zaman ve mekân boyutunda dağılıĢ değiĢiklikleri

Nüfusun çevre ve kaynaklarla iliĢkisi

Göç ve kentleĢme

 

ġekil 1. Nüfus Coğrafyası‟nın bileĢenleri. 

 



N Ü F U S   C O Ğ R A F Y A S I 

 

   Prof. Dr. Ertuğrul Murat ÖZGÜR    

 

9 

1.2.Nüfusun Veri Kaynakları 

Nüfus araĢtırmalarında veri çeĢitliliği ve zenginliğine büyük gereksinim vardır. Bu 

veriler, nüfus değiĢimi ve bu değiĢimin yönünü daha iyi anlamamıza yarayan sayılar ve 

oranlardır. Bu sayede nüfus değiĢimi ile sosyo-ekonomik ve çevresel değiĢkenlerin 

iliĢkilendirilmesi mümkün olabilmektedir. Nüfus ve onun ortak nitelikleri sürekli devinim 

halindedir. Bu nedenle de maliyeti oldukça yüksek olmakla birlikte, güncel nüfus 

istatistiklerini yenilemek bir zorunluluktur. Nüfus verisi için kapsamlı üç kullanım tipinden 

söz edilebilir (Peters ve Larkin, 2005: 29-30) :  

1.BeĢ yıldan daha uzun süreli plânlama yapma, politika üretme ve kestirimlerde bulunma, 

2.Güncel nüfus eğilimleri ve uygulama programlarını gözden geçirme, izleme, 

3.Demografik olayları ile sosyo-ekonomik geliĢmeler arasındaki iliĢkilerin mikro veya makro 

    düzeyde bilimsel olarak incelenmesi.  

Ġlk bakıĢta temel demografik kavramların pek çoğu somut ve anlam bakımından açık 

görülebilir. YaĢ, ölüm, canlı doğum gibi kavramlar, basit ve kolay anlatılabilir bulunabilir. 

Diğer taraftan Ģehir, ikametgâh, hane halkı gibi diğer bazı kavramlar da eksiksiz ve güvenilir 

demografik veri koleksiyonu kabul edilebilir. Ancak yaĢ, ölüm ve canlı doğum gibi görünüĢte 

anlamları açık olan terimleri bile kavramlaĢtırmak ve buna bağlı olarak dünya çapında 

karĢılaĢtırılabilir nüfus veri seti oluĢturmak zor bir iĢtir. Örnek vermek gerekirse; BirleĢmiĢ 

Milletler, yaĢı “doğumdan itibaren tamamlanmıĢ güneĢ yıllarıdır” Ģeklinde tanımlamakta ve 

Batı‟da yaĢ tespitinde bu yöntem kullanılmaktadır. Fakat Çin‟de, Çinlilerin bir kısmı 

doğduklarında kendilerini bir yaĢında kabul etmekte, bazıları Batı‟nın güneĢ takvimine göre 

yaĢ bildiriminde bulunmakta, bazıları da Japon sistemine göre bu bildirimi yapabilmektedir. 

Dolayısıyla standart bir yaĢ bilgisi elde etmek neredeyse imkânsızlaĢmaktadır.  

Dünyada, nüfusu anında bilinen, tahmin edilen yerler olduğu gibi, henüz sayım 

yapılmamıĢ, belirli dönemler veya arada sırada nüfusu saptanmaya çalıĢılan yerler ve hatta 

çok çeĢitli usullerle yaklaĢtırma değerlerin konuĢulduğu mekânlar mevcuttur. O nedenle 

belirli bir zaman için dünya nüfusunu tam olarak bilebilmek mümkün olamamakta, 

tahminler yapılmaktadır.  

Nüfusla ilgili araĢtırmalarda yararlanılabilecek veri kaynaklarının baĢında, belirli 

aralıklarla yapılan nüfus sayımları gelmektedir. Nüfus sayımı, belirli bir zamanda ve yerdeki 

tüm kiĢilere iliĢkin demografik, ekonomik ve toplumsal verileri toplama, değerlendirme, 

analiz etme ve yayınlama iĢlerinin bütününe denilmektedir.  

Nüfus sayımlarının yapıldığı tarihler, sorulan sorular, nüfusun bazı özellikleri için 

kullanılan ölçütler, ülkeden ülkeye değiĢmektedir. Nüfus sayımları sırasında veya sonrasında 
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önemli sayılabilecek sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. Hiç sayılmama, çift sayılma, baĢka yerde 

sayılma, masa baĢında abartma veya azaltma, sayım yapılacak yılların zorunlu olarak (savaş, 

seçmen ve milletvekili sayısı tespiti) veya olmadan değiĢtirilmesi, idarî ünitelerin sınır 

değiĢiklikleri, sorulan soruların ve ölçütlerin (şehir, faal nüfus, ana yaş grupları) sıklıkla 

değiĢtirilmesi, sayım yöntemi değiĢiklikleri, bu sorunlar arasında sıralanabilir. Böylece, belli 

dönemlerdeki nüfus değiĢiklikleri karĢılaĢtırmalı olarak izlenememekte, plânlamanın hatalı 

yapılmasına yol açmakta, zaman, para, emek israfı ortaya çıkmakta, toplumsal bozulma ve 

politik istikrarsızlığa katkı yapmakta, uluslar arası karĢılaĢtırmalara olanak tanımamaktadır. 

BirleĢmiĢ Milletlerin ülkeler arasında nüfus bakımından karĢılaĢtırmayı olanaklı 

kılmak için, sonu (0) ile biten yıllarda sayım yapılmasını tavsiye etmesine karĢılık, dünya 

üzerindeki bütün ülkelerde böyle bir standarda henüz ulaĢılamamıĢtır.  

Türkiye‟de 1935‟den 1990‟a kadar sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda sayım yapılmıĢken, 

sayım periyodu 1990‟dan sonra 10 yıla çıkarılmıĢ ve 22 Ekim 2000 tarihinde son sayım 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ancak 30 Kasım 1997 tarihinde Genel Nüfus Tespiti adı altında, idarî 

sınırlardaki değiĢiklikler ve ülke içinde yaĢanan önemli yer değiĢtirmeler nedeniyle, seçmen 

ve illerin çıkaracağı milletvekili sayılarına esas olmak üzere, daha dar kapsamlı bir nüfus 

tespiti yapılmıĢtır. Türkiye‟de 2006 yılında baĢlayan ve 2007 yılı sonunda tamamlanarak ilk 

sonuçları alınan ve  “adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS)” denilen bir sayım yöntemi 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır (Bkz. Okuma kutusu).   Buna göre doğumlar, ölümler ve yer 

değiĢtirmelerin bildirilmesi yasal bir zorunluluk halini almıĢtır. 

Sayımlar, sayım memurları aracılığıyla haneler dolaĢılarak kiĢisel görüĢme yoluyla 

yapılabileceği gibi, anket formlarının önceden hane halkı reislerine gönderilmesi ve kendileri 

tarafından bu formların doldurulması istenerek de gerçekleĢtirilebilmektedir. Nüfusla ilgili 

verilerin bilgisayar ortamında kayıt altına alındığı ülkelerde, sayım yapılmadan da anında 

nüfus bilgilerine ulaĢmak mümkün olabilmektedir. Türkiye‟de, Merkezi Nüfus Ġdaresi 

Sistemi (MERNĠS) Projesi ve ADNKS bu amaca yöneliktir (http://www.nvi.gov.tr ). 

Nüfus sayımlarında de facto ve de jure denilen yöntemler kullanılmaktadır. Hazır 

nüfus anlamına gelen de facto yöntemiyle, sayım gününde kiĢiler nerede bulunuyorlarsa, 

oranın nüfusuna dâhil olmaktadır. De jure ise, kiĢilerin daimi ikametgâhlarına göre yapılan 

sayım yöntemidir. Buna göre kiĢiler, sayım esnasında nerede bulunurlarsa bulunsunlar, esas 

oturdukları yerde sayılmıĢ gibi iĢlem görmektedir. 

 

http://www.nvi.gov.tr/
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Okuma Kutusu

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SĠSTEMĠ

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi nedir?

KiĢilerin yerleĢim yerlerine göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu, nüfus hareketlerinin her an izlenebildiği, 
MERNĠS kayıtlarındaki T.C. Kimlik Numarasına göre kiĢiler ile ikamet adreslerinin eĢleĢtirildiği bir kayıt sistemidir.

Bu sistemin eski nüfus sayımlarından farkı nedir?

“Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” nüfus sayımı değil, devamlı yapılacak güncellemeler ile yaĢatılan modern bir 
veritabanıdır. Daha önce 10 yılda bir sokağa çıkma yasağı ile uygulanan nüfus sayımları artık yapılmayacaktır. Ayrıca bu 
sistemde T.C. Kimlik Numaralarına göre kayıt yapılacağından mükerrer kayıt ya da kayıt olamama gibi riskler yoktur.

Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmalar kapsamında öncelikle Türkiye‟deki bütün
adresler standartlaĢtırılmıĢ, adres karmaĢasına son verilmiĢtir. Belediye ve il özel idareleri, sorumluluk alanlarındaki
tüm adresleri, Adres ve Numaralama Yönetmeliği uyarınca numaralandırmıĢ ve bu adresler TÜĠK tarafından
geliĢtirilmiĢ olan Ulusal Adres Veritabanı‟na aktarılmıĢtır. Daha sonra 81 ildeki bütün hanelere TÜĠK görevlileri gitmiĢ
ve bu adreslerde yaĢayan vatandaĢlarımızın yerleĢim yeri adreslerini MERNĠS kayıtlarıyla eĢleĢtirmiĢtir. Bu yöntemle
Türkiye nüfusu yılsonu itibariyle (31 Aralık):

2000 Genel Nüfus Sayımı 67.803.927

2007‟de, 70.586.256,

2008 „de, 71.517.100 (mutlak artıĢ 930.844 kiĢi)

2009‟da 72.561.312 (mutlak artıĢ 1.044.212 kiĢi)

2010‟da 73.722.988 (mutlak artıĢ 1.161.676 kiĢi)

 

Nüfusla ilgili temel veri kaynakları: 

1. Nüfus bürolarındaki kayıtlar ve sayımlar 

2. Doğum ve ölüm kayıtları 

3. Yurt dıĢı ve yurt içi göç kayıtları 

4. Askerî, malî vb. nedenlerden dolayı bir araya getirilmiĢ idarî kayıtlar (askerlik 

Ģubesi, vergi dairesi, belediye, muhtarlık, kilise kayıtları)  

5. Uluslar arası kuruluĢlarca yapılan nüfus araĢtırmaları (UN, IOM, WHO, World 

Bank, ILO, OECD raporları ve Türkiye Nüfus ve Sağlık AraĢtırması vb.)  

6. Tarihi arĢiv belgeleri (Osmanlı Dönemi‟ne ait tahrirler, salnameler, mühimme ve 

tereke defterleri vb.) 
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Çizelge 1. Nüfusla ilgili önemli bazı web siteleri. 

KuruluĢ adı Web sitesi adresi 

Association of Population Centers http://www.popcenters.org/ 

The Population Council http://www.popcouncil.org/ 

Population Reference Bureau http://www.prb.org/ 

Population Division (UN) http://www.un.org/popin/wdtrends.htm 

Food and Agriculture Organization (UN) http://www.fao.org 

Population Fund (UNFPA) http://www.unfpa.org/ 

Census Bureau (USA) http://www.census.gov/ 

Hacettepe Üniversitesi  

Nüfus Etütleri Enstitüsü 

 

http://www.hips.hacettepe.edu.tr/ 

Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK)  

(eski Devlet Ġstatistik Enstitüsü) 

 

http://www.tuik.gov.tr/ 

Dünya Bankası http://devdata.worldbank.org 

Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü http://www.nvi.gov.tr 

Institut National Etudes Démographiques  http://www.ined.fr 

Ġstanbul Bilgi Üniversitesi 

Göç ÇalıĢmaları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 

http://goc.bilgi.edu.tr/ 

Koç Üniversitesi Göç AraĢtırmaları Programı http://www.mirekoc.com 

Gazi Üniversitesi Göç AraĢtırma ve Uygulama 
Merkezi (GÖÇAR) 

http://www.gazi.edu.tr/ 

International Organization for Migration (IOM) http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp 

United Nations High Commissioner for Refugees  

 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home  

 

 

http://wwwpopcouncil.org/
http://wwwpopcouncil.org/
http://www.prb.org/
http://www.un.org/popin/wdtrends.htm
http://www.fao.org/
http://www.unfpa.org/
http://www.census.gov/
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
http://devdata.worldbank.org/
http://www.nvi.gov.tr/
http://www.ined.fr/
http://www.ined.fr/
http://goc.bilgi.edu.tr/
http://www.mirekoc.com/
http://www.gazi.edu.tr/
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1.3.Nüfus ArtıĢıyla Ġlgili Bazı GörüĢ ve Teoriler 

Eski çağlardan beri filozof ve fikir adamları nüfus meseleleriyle ilgilenmiĢ, bunların 

diğer olaylarla iliĢkilerini kendi mantıklarıyla açıklamaya çalıĢmıĢtır. Bu fikirler yumağında 

ağırlık merkezlerini büyük ölçüde nüfus ile ekonomik kaynaklar veya nüfus ile üretim 

arasındaki iliĢkiler oluĢturmuĢtur. Bu sayede pek çok nüfus teorisi ortaya çıkmıĢtır. 

Eski Hint kanunları kadınların dünyaya çocuk getirmek için yaratıldıklarından 

bahsederken, eski Ġran‟da çocuk yetiĢtirmek, tarla sürmek ve ağaç dikmek gibi hayırlı bir iĢ 

sayılırdı. Ispartalılar, savaĢlardan doğan insan kayıpları için sağlıklı ve genç nüfusun 

olmasını, dolayısıyla nüfusun artmasını, zayıfların öldürülmesini, evliliklerin mecburi 

olmasını düĢünce olarak benimsemiĢti. 

Antik çağ düĢünürlerinden Eflatun (Platon), “nüfusun ne fazla çoğalması ne de 

azalmasına fırsat verilmelidir“ Ģeklinde özetlenebilecek “ideal devlet için ideal nüfus” 

görüĢüne sahipti. Eflatun, toplumların ekonomik yönden kendilerine yeterli olabilmeleri için 

belli bir nüfus büyüklüğüne sahip olmaları, ancak yasalara uygun bir yönetim biçiminin 

uygulanmasını güçleĢtirmemesi için nüfusun fazla artmaması gerektiğini savunuyordu. 

Roma Ġmparatorluğu‟nda çocukları besleyip büyütmek ve yetiĢtirmek baĢlangıçta bir 

amme hizmeti sayılıyordu. Sonraları soyluların çocuk istememeleri, bunu önleyici bir takım 

kanunların çıkarılmasına neden olmuĢtu. Ortaçağ Avrupa‟sında, pek çok konu gibi nüfusla da 

fazlaca ilgilenilmemiĢti. Ġslâm âlemindeyse “her çocuk rızkıyla doğar” felsefesine bağlı olarak 

nüfusun artıĢı bir sorun kabul edilmemiĢti. 

16. yüzyıl ortasından 18. yüzyıl ortalarına kadar dünyada, sömürgecilik ve büyük çaplı 

ticaretin egemen olduğu bir devir yaĢandı. Bu devir, merkantilizm denilen ekonomik ve 

politik düĢüncenin toplumsal hayatta da etkili olduğu bir zaman kesitiydi. Merkantilistler, 

“bir ülkede nüfus ne kadar fazla olursa,  üretim de o derece fazla olur” düĢüncesindeydi. 

Böylece ticaretin, gelirin dolayısıyla refahın artıĢının bu sayede sağlanacağı fikrini 

savunuyorlardı. Onlara göre nüfus, ekonomik bakımdan üretici kuvveti fazlalaĢtıracak, malî 

yönden daha çok mükellef ve vergi yaratacak, siyasî ve askerî açıdan güç ve kuvvet doğuracak 

bir unsurdu. 

18. yüzyılda ortaya çıkan fizyokrasi düĢünce sistemini benimseyenler, hızlı nüfus 

artıĢının tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilecek bir etmen olduğu noktasından hareketle, 

stratejik olarak gördükleri bu üretim tarzındaki sorunların, tüm ekonominin dengesini 

bozacağından endiĢe etmiĢti. Onun içindir ki fizyokratların nüfus artıĢına karĢı olmamakla 
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birlikte, bu konuya ihtiyatlı baktıkları gözlenmekteydi. Özetlemek gerekirse; merkantilistler 

nüfus artıĢının zenginliği, fizyokratlar ise zenginliğin nüfusu artıracağını savunmuĢlardı. 

Klasik Okul diye adlandırılan topluluğun nüfus konusunda ileri sürdükleri 

görüĢlerden en dikkat çekeni, R.T. Malthus‟a ait olanıydı. Malthus‟a göre, gıda maddeleri 

üretimi ile nüfusun artıĢ hızı arasında uyumsuzluk söz konusuydu. Malthus, nüfusun 

geometrik (1, 2, 4, 8, 16, ...), gıda üretiminin ise aritmetik (1, 2, 3, 4, 5, ...) artacağını, gıda 

üretimi aleyhine olan bu durumun sonucunda nüfus artıĢının insanlığa refah getirmeyeceği, 

hatta insanlığı felakete sürükleyeceğini ön görmüĢtü. Malthus‟un o devirde bu konuya 

getirdiği çözüm önerileri, tespitleri kadar ilgi uyandırmıĢtı. Çünkü fakirlerin evlenmemeleri 

veya zenginlerin evlenmeleri gerektiğini ve evliliklerin geciktirilmesini önermiĢti.  

Endüstri devriminden sonra, Avrupa‟da nüfus artıĢı hızı yavaĢlamakla kalmadı, aynı 

zamanda tarımsal teknoloji ve endüstriyel geliĢmeler sayesinde üretimde artıĢ da meydana 

geldi. Yeni durum zamanında büyük yankı uyandıran Malthus‟un fikirlerinin tartıĢılmasına 

yol açtı. 2.Dünya SavaĢı sonrası geliĢmeler ise, Malthus‟un fikirlerinin yeniden canlanmasına 

neden oldu (Neo Malthusianlar). Bu görüĢ sahipleri, nüfus artıĢ oranlarını düĢürmek için, 

yoğun denetim programlarının uygulanmasını savunmaktaydı. Bu düĢünce, 1993‟te 

akademik destek de kazanmıĢ ve 58 ulusal akademi, “yerkürenin toplumsal, ekonomik ve 

çevresel sorunlarının çözümünde nihai başarının, istikrarlı bir dünya nüfusuna 

kavuşmadan elde edilemeyeceğine inanıyoruz. Hedef, çocuklarımızın yaşam süreleri 

boyunca sıfır nüfus artışı olmalıdır” Ģeklinde ortak bir bildiri yayınlamıĢtı. 

1968‟de toplanan ve sonradan Roma Kulübü diye anılan, bilim, devlet, ekonomi ve 

eğitim alanlarında uğraĢ veren bir grup insan, “insanlığı tehdit eden sorunlar projesi” 

Ģeklinde ele aldığı ve 1974‟te “büyümenin sınırları” adını verdikleri bir çalıĢma yayınladılar. 

Bu proje, dünyada ekonomik büyümeyi belirleyen ve sınırlayan; nüfus, tarımsal üretim, doğal 

kaynaklar, endüstriyel üretim ile çevresel bozulma ve kirlenmeden oluĢan beĢ temel unsurun, 

aralarındaki etkileĢimlerin denetim altına alınmaması halinde, insanlık sisteminin dünyanın 

sınırlarına ve dünyanın taĢıma kapasitesinin doyma noktasına ulaĢacağı konusuna vurgu 

yapmıĢtı. Bölgesel farklılık ve eĢitsizlikleri dikkate alan “dönüm noktasındaki insanlık” adlı 

raporda, dünya sorunlarının geçici değil, devamlı olduğu ve ancak küresel sistem sayesinde 

sorunlara çözüm üretilebileceği fikri öne çıkmıĢtı. 

Nüfus artıĢı ve doğurganlıkla ilgili bir ekonomik teori geliĢtirmeye öncülük 

edenlerin baĢında Leibenstein ve Becker gelir. Onlarla birlikte Todaro ve Easterlin de 

nüfus konusunun mikro temellerine inmiĢ, ailelerin çocuk talebini etkileyen ekonomik 

faktörleri incelemiĢlerdi (YumuĢak, 1998: 171). 
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Leibenstein'a göre aileler çocuktan esas olarak üç Ģekilde fayda sağlamaktadır. 

Bunlardan birincisi, çocuğun tüketim malı olarak aileye verdiği zevk ve neĢe nedeniyle 

aileye sağladığı faydadır. Ġkincisi, çocuğun belli bir aĢamadan sonra aileye üretici olarak 

katkıda bulunup gelir sağlamasından ortaya çıkan faydadır. Çocuğun aileye son faydası ise 

anne ve babanın yaĢlılığında ya da hastalığında onlara sosyal güvenlik sağlamasından 

doğmaktadır. Leibenstein'a göre gelir artıĢı ile çocuktan üretim aracı olarak fayda 

sağlama arasında negatif bir korelasyon vardır (YumuĢak, 1998: 171). 

Becker'e göre; aileler çocuk sahibi olma konusunda karar verirken herhangi bir tüketim 

malı alıyormuĢ gibi hareket ederler. BaĢka bir söylemle, çocuk sahibi olmak istediklerinde 

sağlayacağı fayda ile maliyetini karĢılaĢtırırlar. Ailelerin geliri arttığı zaman daha çok sayıda 

çocuk talep etmeleri beklenir. Gerçek hayatta varlıklı ailelerin genellikle çok sayıda çocuk sahibi 

olmadıklarının gözlemlenmesine rağmen Becker'e göre çocuklar arasındaki nitelik farkından 

dolayı, gerçek böyle değildir. Aileler çocuk sahibi olma konusunda karar verirken yalnız sayı 

değil aynı zamanda niteliği üzerinde de dururlar, kendisine yüksek düzeyde harcama yapılan 

çocuklar daha nitelikli sayılabilir. Ayrıca Becker, doğurganlık ile gelir arasında görülen ters 

iliĢkinin düĢük gelir gruplarının doğum kontrolü konusunda yeterli bilgi seviyesinde 

olmamalarından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Bu sorun ortadan kaldırılırsa, gelir-

doğurganlık iliĢkisinin pozitif olduğu ortaya çıkacaktır. 

Todaro, düĢük gelirli toplumlarda çocuk talebini, belirli değiĢkenlerin bir fonksiyonu 

olarak görmüĢ ve bu değiĢkenleri Ģöyle sıralamıĢtır: hane halkı gelir seviyesi, çocuğun net değeri 

(çocuğun potansiyel geliri, yaşlılıkta faydası, annenin zamanının alternatif maliyeti ve 

umulan maliyetler arasındaki fark), diğer ihtiyaçların fiyatları ve çocuğa nazaran diğer 

ihtiyaçların beğeni seviyesi. 

Easterlin'e göre doğurganlık ile ilgili karar, ailenin ellerindeki imkânları belli tercihleri ile 

karĢılaĢtırmanın bir ürünü olarak çıkmaktadır. Öte yandan ailelerin doğumlar dâhil tüketimle 

ilgili tüm davranıĢlarında önem taĢıyan üç faktör: gelir, zevkler ve fiyatlardır (YumuĢak, 1998: 

172). 
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2.DÜNYA NÜFUSUNUN BÜYÜMESĠ ve DEĞĠġĠMĠ 

2.1.Dünya Nüfusunun Büyümesinde Ġki Önemli Dönem: Tarım ve Endüstri Devrimleri 

Dünya nüfusu son 100 bin yılda iki ana aĢamada hızlı bir artıĢ göstermiĢtir (Cipolla, 

1980; Deevey, 1960; Peters ve Larkin, 2005; Stoddard vd., 1986). Birinci aĢama günümüzden 

10 bin yıl önce, bitki ve hayvan ıslahıyla baĢlamıĢtır ki, bu radikal değiĢim, Tarım Devrimi 

(agricultural revolution) olarak bilinir. Ġkinci aĢama ise, üretimde makine kullanımını 

sağlayan fosil yakıtların enerjiye dönüĢtürülmesiyle ortaya çıkan Endüstri Devrimi 

(industrial revolution) sayesinde gerçekleĢmiĢtir. 

 

ġekil 2. Dünya nüfusunun logaritmik büyüme eğrisi  
Kaynak:  E.S. Deevey, “The Human Population”, Scientific American, 1960. 

Her iki devrim de mekânsal ve ekolojik bakımdan sorunlar yaratmıĢtır ve insanlığı 

derinden etkileyen bu olaylar, iki nedenden dolayı önem taĢımaktadır. Ġlk olarak bu 

sorunların nereden kaynaklandığı bilinerek, eski insan topluluklarının çevrelerine karĢı nasıl 

tepki verdikleri öğrenilebilir, diğer taraftan da Tarım ve Endüstri devrimleri sonucunda 

dünya nüfusunda meydana gelen artıĢ ve dağılıĢ değiĢiklikleri anlaĢılabilir. Aslında Tarım ve 

Endüstri devrimleri, nüfusa bağlı Ģekilde araziden yararlanma, yerleĢme Ģekilleri, ekonomi, 

göç kalıpları ve sosyal hareketlilikte değiĢiklikler yarattıkları için önemlidir. 

Antropologlar Primatların Afrika‟da ilk ortaya çıkıĢını muhtemelen 85 milyon yıl 

öncesine tarihlendirmektedir. Etiyopya‟da 2003‟te yapılan araĢtırmalarda modern insana ait 

kafatasının yaĢı yaklaĢık 160 bin yıl öncesi olarak belirlenmiĢ, Avrupa‟da modern insanın 30-

40 bin yıl önce görüldüğü ortaya konmuĢtur (Peters ve Larkin, 2005). 

Tarım Devrimi‟nin hemen öncesinde, avcı ve toplayıcılardan oluĢan insan toplulukları 

dünyaya yayılmıĢtı. Günümüzden 10 bin yıl öncesinde yer yüzünde yaklaĢık 5-10 milyon 

insanın yaĢadığı tahmin edilmektedir. Elliden az sayıdaki insandan oluĢan gruplar halindeki 

bu nüfus içinde, erkekler avlanırken, kadınların yemek için bitki topladıkları sanılmaktadır. 
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Birbirlerinden ayrı ve izole halde yaĢayan bu grupların, 100 kilometre kareye 4 kiĢi düĢecek 

tarzda düĢük bir yoğunluk gösterdiği ve iklimsel dalgalanmalar gibi çevresel değiĢimlere karĢı 

savunmasız oldukları tahmin edilmektedir (Stoddard vd., 1986: 11; Peters ve Larkin, 2005: 

10). 

Bu çağlarda zehirli bitkilerin tüketimi, hastalık ve açlığa daha dayanıksız olan 

çocukların yüksek ölüm oranı, çocuk düĢürme, insanların birbirlerini katletmeleri gibi 

nedenler, nüfus artıĢını engellemiĢtir. Ölüm oranlarının yüksekliği yanında, doğum 

oranlarının da yüksek düzeyde gerçekleĢmiĢ olması gerekmektedir. Çünkü ölümlerin 

fazlalığına rağmen insanların ortadan silinmemelerini baĢka türlü açıklamak imkânsızdır. 

Nüfus artıĢının fazla olmaması, avlanmak ve yiyecek bulmak için kullanılan alanın taĢıma 

kapasitesinin aĢılmaması anlamına geliyordu. 

Nüfus, tarımın geliĢmesinden önce kıtaların bazı bölgelerinde yoğunlaĢmıĢtı. M.Ö. 

8000‟de avcı-besin toplayıcı gruplar, Avrupa, Asya, Avustralya, hatta Amerika‟ya göç ettiler. 

Avcılar organize bir Ģekilde, ellerindeki ilkel, ama etkili silahlarla bir bölgeye hâkim olduktan 

sonra ilerlemelerini sürdürdüler ve sahip oldukları ateĢ, deri, barınaklar ve araç-gereçler 

sayesinde yeni çevrelere uyum sorunlarını çözdüler. 

Her ne kadar Tarım Devrimi geçmiĢ ile kesin bir ayrılığı belirtse de, birkaç yüzyıla 

yayılan yavaĢ bir değiĢim yaĢanmıĢtır. Tarımın geliĢimi ile insanların daha iyi beslendiği, 

hastalıklara karĢı zaman içinde dirençlerinin arttığı, yaĢam sürelerinin uzadığı ve dolayısıyla 

nüfusun arttığı bilinmektedir. Ancak ilk tarım toplumlarında nüfus artıĢının ölümlerin 

azalmasına bağlı olarak gerçekleĢtiğini iddia etmek de mümkün değildir. Zira hastalıkların 

yayılma ihtimali ve hızı, kapalı toplumlarda daha az ve yavaĢ, buna karĢılık aynı çevre içinde 

ve birbirlerine yakın yaĢayan toplumlarda, daha fazla ve hızlı olmaktadır. Dolayısıyla ilk 

tarım toplumlarında ölüm oranlarının yüksek olması kuvvetle muhtemeldir. Tarım 

toplumuna geçiĢ sürecinde nüfusun arttığı bilindiğine göre, bu devrede doğum oranlarının da 

artmıĢ olması gerekir. Bunda beslenme sisteminin etkili olduğu düĢünülebilir. Toplumdaki 

sosyal değiĢim de nüfusun artıĢını etkilemiĢ olabilir. Avlayan ve toplayan insan gruplarının 

sayıca artmasını engelleyen ve kaynaklarla dengede yaĢamasını sağlayan yaptırımlar, besin 

üretimi için daha fazla iĢgücüne ihtiyaç duyan tarım toplumunda gevĢemeye baĢlamıĢtır. 

Tarım, sadece nüfus yoğunluğunu artırmak ve yerleĢik hayatı sağlamakla kalmamıĢ, 

aynı zamanda iĢ çeĢitliliğini artırmıĢ, kap kacak gibi malzeme yapımını baĢlatmıĢ ve sosyal 

sınıfların doğmasına neden olmuĢtu. Zamanla ortaya çıkan, ekonomik güç, toprak ve besin 

kaynaklarını ellerinde tutan yönetici, asker ve din adamı gibi elit sınıflarla pek de eĢit 

görünmeyen besin üreticisi köylüler, daha fazla çocuk yapmayı avantajlı görmüĢtü. 
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Tarım Devrimi, insanın faydalanabileceği bitki ve hayvan varlığını denetim altına 

alma, artırma ve ıslah etme sürecidir. Yemek için yetiĢtirdiği bitki ve hayvanlardan sağladığı 

kimyasal enerji, yine bir kısım bitkilerden elde edilen ısınma enerjisi ve yük hayvanlarından 

alınan mekanik enerji sayesinde insanoğlunun kazandığı toplam enerji miktarı, Paleolitik 

toplumlarda hayal bile edilemeyecek boyutlara varmıĢtı. Ġnsanlığın nüfusu, o zamana kadar 

ulaĢabildiği en yüksek miktarı da aĢarak çoğalmaya baĢlamıĢtı. Köylerin doğmasıyla, 

insanların daha kalabalık topluluklar halinde yaĢamaya baĢlaması, ihtiyaç fazlası ürün 

birikimi sayesinde besin arama zorunluluğundan kurtulmuĢ olan insanlar, iĢ bölümü 

yapmaya baĢlamıĢ, boĢ zamana ihtiyaç gösteren bir takım yüksek kültür ve zihin 

faaliyetlerinde bulunmuĢ, pek çok keĢif ve icat yapmıĢtı (Cipolla,1980: 35-36). 

Endüstri öncesi toplumların nüfusunda önemli dalgalanmaların yaĢandığı 

bilinmektedir. Bunlar genel olarak hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan ölüm oranlarındaki 

oynamalarla ilgiliydi. Örneğin, “Kara Ölüm Dönemi” diye adlandırılan 14. yüzyılda, veba 

hastalığı tüm Avrupa‟yı sarmıĢ, bazı bölgeler nüfuslarının 1/3‟ünü kaybetmiĢti. Hastalık, 

özellikle kalabalık ve kanalizasyonu olmayan kırsal bölgelerde çok hızlı bir Ģekilde yayılmıĢtı. 

Ölüm oranları, üretimdeki değiĢmelerle de ilgiliydi. Ġki veya üç yıl üst üste iyi ürün 

alınamaması, hastalıklara ve ölümlere neden olmuĢ, üretimin kötü olması, toprağa sadece tek 

çeĢit ürünün ekildiği yerlerde nüfusu daha fazla etkilemiĢti. Ġklim Ģartlarında meydana gelen 

değiĢiklikler de az besin, kötü beslenme, hastalık, göç ve yükselen ölüm oranlarını 

beraberinde getirmiĢti. 

Özetlemek gerekirse, endüstri öncesi tarım toplumu; yüksek bebek ölüm oranlarının, 

kısa hayat süresinin, dönemsel kıtlık ve az beslenmenin, deri hastalıklarına karĢı hassaslığın, 

yüksek doğum-ölüm oranlarının ve bunlardaki dalgalanmaların görüldüğü bir dönemi yaĢadı 

ve nüfusun azaldığı belirgin dönemlere rağmen yine de artmayı baĢardı. 

Dünya nüfusunu derinden etkileyen ikinci olay, Endüstri Devrimi‟dir. 18. Yüzyıl sonu 

ve 19. yüzyıl baĢlarında bu devrimin etkilerinin görüldüğü Avrupa‟da, tarımsal faaliyetlerin 

yerine imalât ve hizmet faaliyetleri, ekonomik yapıda öne çıkmaya baĢlamıĢtı. Makine gücü, 

artan Ģekilde insan gücünün yerini aldı, kiĢi baĢına üretim arttı, ürünler küçük kasaba 

ekonomilerinde ve yerel pazarlarda satılmaktan çok, bölgesel, ulusal ve uluslar arası pazarda 

satılmak üzere üretilir oldu. Ġnsanoğlu, doğa üzerinde kurduğu hâkimiyetle elde ettiklerinin 

önemli bir bölümünü, bir kere daha sayıca çoğalmaya yöneltti, Endüstri Devrimi ile birlikte 

bir nüfus patlaması ortaya çıktı. 

Yapılan tahminlere göre; 

Antikçağ döneminde dünya üzerindeki nüfus 250 milyon kiĢiydi.  



N Ü F U S   C O Ğ R A F Y A S I 

 

   Prof. Dr. Ertuğrul Murat ÖZGÜR    

 

19 

17. Yüzyıl ortalarında bu nüfus, yaklaĢık 500 milyon,  

1800‟de 1 milyar,  

1927‟de ise 2 milyar,  

1974 yılında 4 milyar olmuĢ,  

20. Yüzyılın sonunda ise 6 milyarı bulmuĢtur1 (ġekil 3 ve 4).  

2011 baĢında ise dünya nüfusunun 6.9 milyar olduğu hesaplanmaktadır.  

  

ġekil 3.Dünya nüfusunun geliĢimi 

 

  

ġekil 4. Dünya nüfusunun yıllık değiĢim miktar ve hızları (1950-2050) 

Buna göre dünya nüfusu; Antikçağ ile Yeniçağ arasındaki 2000 yılda, daha sonra 

1600 ile 1800 arasında geçen 200 yılda, 1800 ile 1927 arasındaki 127 yıllık bir sürede, 1927 ile 

1974 arasındaki 47 yılda ikiĢer kat artmıĢtır.  Böylece dünyada nüfusun ikiye katlanma süresi 

gittikçe kısalmıĢtır2. Avcılık ve toplayıcılıkla geçinen toplumlarda yüksek doğum oranlarını 

dengeleyen yüksek ölüm oranlarıydı. Tarım toplumlarında mekanizma, yüksek ama pek fazla 

değiĢmeyen bir doğum oranına karĢılık, yüksek ve aynı zamanda çok büyük değiĢmeler 

gösteren bir ölüm oranı Ģeklinde iĢliyor ve denge böyle sağlanıyordu. Endüstri toplumunda 

ise, ölüm oranı oldukça düĢük bir düzeye gerilemiĢ ve denge esas itibariyle, doğum oranının 

bu düĢük düzeye uyum gösterecek Ģekilde değiĢmesiyle sağlanmıĢtır (Cipolla, 1980: 93-95). 

                                                           
1 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun belirlediği tarihe göre 12 Ekim 1999'da dünya nüfusu 6 milyara ulaşmıştır. 
2 Şimdiye kadar yaklaşık 110 milyar insan doğmuştur. 20. yüzyılın son 70 senesinde dünya nüfusu tarihte en fazla 

yükselişini göstermiştir. Birleşmiş Milletler tarafından 2002 yılında yayınlanan tahminlere göre dünya nüfusu 

2011 veya 2012’de 7 milyara ulaşacaktır.  
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler
http://tr.wikipedia.org/wiki/12_Ekim
http://tr.wikipedia.org/wiki/1999
http://tr.wikipedia.org/wiki/20._y%C3%BCzy%C4%B1l
http://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler
http://tr.wikipedia.org/wiki/2002
http://tr.wikipedia.org/wiki/2010
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GeliĢim seyri ve buna bağlı olarak yapılan hesaplamalara göre dünya nüfusunun artıĢ 

hızı 1970‟lerden itibaren yıllık %2‟nin üzerindeki düzeyinden yavaĢ yavaĢ düĢmeye baĢlamıĢ, 

2010 da %1‟in biraz üstünde olan hızın 2050‟de %0.5 düzeyine gerileyeceği tahmin 

edilmektedir (ġekil 4). Dünya nüfusuna yıllık olarak eklenen insan sayısı ise 1990‟lardan 

itibaren azalma eğilimine girmiĢtir. Ama buna rağmen her yıl dünya nüfusuna 75-80 milyon 

kiĢi katılmaktadır. 21.Yüzyılın ortalarında bu miktarın 40 milyona gerilemesi 

beklenmektedir.   Böylece mevcut artıĢ eğilimlerini koruduğu takdirde dünya nüfusu 

2030‟lara doğru 8 milyara, 2050‟de ise 9 milyara eriĢecek gibi gözükmektedir. 

2.2.Dünya Nüfusunun ArtıĢ Nedenleri ve Mekânsal Zıtlıklar 

Bilindiği üzere bir yerdeki nüfusun belirli bir zaman zarfında değiĢime uğraması, 

dinamik bir olay olan nüfus için olağandır. Burada olağan olmayan durum, dünya nüfusunun 

son birkaç yüzyılda, özellikle 20. yüzyılda çok hızlı artmasıdır. BaĢka bir deyiĢle doğum ve 

ölüm olayları arasındaki iliĢkiye bağlı olarak ortaya çıkan görünümün (doğal nüfus artışının) 

sürekli ve gittikçe artan bir tempoda pozitif olması, dünya nüfusunun (özellikle de bazı 

bölgelerin) aĢırı kalabalıklaĢmasıdır.  

Ġnsanlık tarihinin uzunca bir bölümünde nüfusun ağır bir seyir izleyerek artmıĢtı. 

Ancak bu durum, 18. Yüzyıldan itibaren değiĢerek artıĢ hızlanmıĢtı. Dünya üzerinde bir 

endüstri toplumunun oluĢmaya baĢlaması ve tarımsal geliĢmeler sayesinde elde edilen 

üretim fazlalığı, nüfusun hızlı artıĢ sürecinde önemli unsurlardı. Bu yeni dönemde, doğum 

oranlarının yüksek düzeyde seyretmesine karĢılık, ölüm oranlarında yaĢanan düĢüĢ, nüfusu 

geçmiĢle kıyaslanamayacak derecede artırmıĢtı. Ölüm oranlarındaki düĢüĢün halk sağlığı ve 

tıp alanındaki yeni buluĢ ve geliĢmelere paralel Ģekilde, 19. Yüzyıla kadar çok yaygın ve toplu 

ölümlere yol açan kolera, veba, tifo, tifüs, çiçek gibi salgın hastalıkların teĢhis ve tedavisinin 

mümkün olmasıyla yakından iliĢkiliydi. Bu sayede, ortalama insan ömrü uzamak suretiyle, 

20. Yüzyılda bir önceki yüzyıla göre iki katına çıkarak, dünyaya gelen insanlar eskiden olduğu 

üzere çabuk gitmeyerek, yenileri de sürekli olarak gelmeye devam ederek, muazzam bir insan 

kitlesinin birikimine neden olmuĢtur (ġekil 5).  

Nüfus artıĢı, dünya üzerinde eĢit bir dağılım göstermez ki bazı bölgeler, diğerlerinden 

çok daha fazla artıĢ hızlarına sahiptir. 17. Yüzyılda 500-600 milyon insan, Eski Dünya‟da 

(Asya, Avrupa ve Afrika‟da) yaĢıyordu. Avrupa‟daki insan sayısı aĢağı yukarı Afrika‟daki ile 

aynıydı. Bu yıllardan sonra Asya ve Avrupa‟nın nüfusları gün geçtikçe artarken, Afrika 

nüfusu, neredeyse hiç değiĢmeden aynı kalmıĢtır. 19. Yüzyılın baĢlarında Avrupalıların 

toplam nüfusu, Afrika‟nın iki katını bulurken, dünya nüfusunun yarısı, Asya‟da barınıyordu. 

19. Yüzyılda nüfus geliĢimi, Kuzey ve Latin Amerika‟da, Avrupa‟dan gelen göçmenlerin, 

endüstri ve ticarî tarımı geliĢtirmeye baĢlamasıyla kendini göstermiĢtir. Öncelikle Kuzey 
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Amerika‟da nüfus daha çabuk büyümüĢ, diğer tarafta Latin Amerika‟da bu büyüme, 20. 

yüzyıla sarkmıĢtır. 

 

ġekil 5. Doğumdan itibaren yaĢam beklentisindeki değiĢim 

1950 ile 1987 arasında 40 yıldan daha az bir sürede dünya nüfusu ikiye katlanarak 2.5 

milyardan 5 milyara fırlamıĢtır ki, Soğuk SavaĢ, dünyada nüfusun artıĢını ve insanların 

coğrafi toplanmasındaki değiĢimi görmezden gelinmesine neden olmuĢtur Nüfusun arttığı bu 

yıllar boyunca coğrafi olarak eĢitsiz bir dağılım ortaya çıkmıĢtır.  Nüfus artıĢının %85‟ten 

daha fazlası GeliĢmekte Olan Ülkeler ‟de meydana gelmiĢtir. Günümüzün GeliĢmiĢ 

Ülkeleri‟nin çoğunda doğurganlık, nüfusun kendini yenileme düzeyinin altına inmiĢ veya ona 

yakın değerler göstermektedir (Peters ve Larkin, 2005: 14). 

20. yüzyılda özellikle 1950‟den beri nüfus artıĢ hızları, Latin Amerika ve Afrika‟da 

(yıllık ortalama %3 kadar olacak Ģekilde) yükselmiĢtir. Asya nüfusu da aynı tarihlerden bu 

yana, oldukça hızlı artmaktadır. Ancak yine de artıĢ yüzdeleri, Afrika ve Latin Amerika‟ya 

göre düĢük kabul edilebilir. Bununla birlikte Asya nüfusu, o kadar fazladır ki küçük bir artıĢ 

oranı bile, toplam nüfusa kalabalık bir insan kitlesinin ilâvesi anlamına gelmektedir. 

20. yüzyıl Avrupa‟sında nüfus artıĢ hızı, diğer kıtalardan düĢük gerçekleĢmiĢtir. Hatta 

artık nüfusun artmak yerine durağanlaĢma/azalma sürecinin yaĢandığı gözlenmektedir. 

Okyanusya (Avustralya ve Pasifik adaları) nüfusu, ancak 25-30 milyon kadardır. Buradaki 

artıĢ yüzdesi, Avrupa‟ya göre daha yüksektir. Amerika kıtasındaki Avrupa‟dan olan insan 

göçü bir dereceye kadar artıĢ oranının yüksekliğini açıklar. 

Nüfus artıĢ hızındaki farklılıklar, her kıtanın kendi içinde de belirlenir. Nüfusları çok 

hızlı artan bu ülkeler, genellikle Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika‟da yer almıĢlardır (ġekil 
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4). Bu ülkeler, önemli nüfus toplanma alanlarının genellikle dıĢında bulunan yerlerdir. 

Nüfusu hızla artan ülkelerin büyük bir bölümü, kurak ya da sıcak, yağıĢlı, tropikal iklim 

alanlarında yer almaktadır. Üstelik nüfusları hızla artan bu ülkelerin çoğunluğu, göçebe 

çobanlık ve ilkel geçim tarımı gibi ekonomilere sahiptir. Bunun anlamı, az geliĢmiĢ ülkelerde 

nüfus artıĢ oranının, geliĢmiĢ endüstri ülkelerinden daha hızlı olduğudur.     

Dünya genelinde doğum oranları ölüm oranlarından fazla olduğundan sürekli nüfus 

artıĢı söz konusudur. 2006 yılı itibariyle dünya için ortalama doğal nüfus artıĢ hızı %1.1„dir. 

Bu konuya ülkelerin gelir düzeyleri perspektifiyle bakıldığında farklı ve çeliĢki uyandıran bir 

görünümle karĢılaĢılır ki, kiĢi baĢına ortalama 36.500 ABD doları düĢen, yüksek gelire sahip 

ülkelerde yıllık ortalama nüfus artıĢ hızı % 0.5 iken, kiĢi baĢına ortalama 3050 dolar düĢen 

orta gelir grubundaki ülkelerde bu hız  % 0.8, kiĢi baĢına 650 dolarla yetinmek zorunda olan 

düĢük gelir grubu ülkelerdeyse %1.8 düzeyindedir (http://web.worldbank.org).  

2.2.1.Nüfusu Azalan veya YavaĢ Artan Ülkeler  

Nüfusun azalması veya çok az artması, Avrupa, Kuzey Amerika, Okyanusya ile 

Japonya gibi ileri derecede sanayileĢmiĢ bölgelere özgü bir durumdur (ġekil 6). YaĢlanmıĢ 

nüfusun sabit ölüm oranı ve düĢük doğurganlık oranı nüfusun kendi kendini 

yenileyememesine neden olmaktadır. Bir yerde nüfusun kendini yenileyebilmesi için, 

doğurgan çağdaki her kadının ortalama 2.1 çocuk doğurması gerekmektedir. BaĢka bir deyiĢle 

doğurganlık indisi ikinin üzerinde olmalıdır. Doğurganlık oranı Avrupa‟da ortalama 1.4, 

Ġngiltere ve Ġsveç‟te 1.6 ve düĢük olarak Ġtalya‟da ve Ġspanya‟da 1.2 dir. Bugünkü görünümde, 

geliĢmiĢ Avrupa‟da, doğurgan yaĢtaki kadın oranı düĢmekte, nüfus yapısı yaĢlanmakta, bu 

eğilim tersine çevrilmedikçe ve doğum oranı tekrar artmadıkça durum daha da 

kötüleĢmektedir. 

Batı Avrupa ülkelerinde nüfus, 20. yüzyılda önce Birinci Dünya SavaĢı, sonra dünyayı 

etkisi altına alan 1930‟lardaki ekonomik buhran nedeniyle, tehlikeli bir döneme girmiĢti. 

Doğal nüfus artıĢı son derece yavaĢlayan Avrupa ülkeleri, bu durumu değiĢtirmek için çeĢitli 

önlemler aldılarsa da, Ġkinci Dünya SavaĢı, bu önlemlerin boĢa çıkmasına veya gecikmesine 

yol açmıĢtı. SavaĢ sonrasının doğal bir sonucu olarak nüfusta bir canlanma belirlenmiĢ, 

ancak buna rağmen nüfusun artıĢ hızı bu ülkelerde %1‟i aĢamamıĢtı. Çünkü doğumlarda hafif 

bir artıĢ görülmesine karĢılık, yaĢlı nüfusun fazlalığı, aile boyutlarının büyümesi imkânını 

ortadan kaldırmaktadır. Çocukların eğitimi ve yetiĢtirilmesinin pahalılığı, kadınların bir 

kısmının çalıĢmasının aile plânlaması isteğini pekiĢtirmesi gibi birçok toplumsal ve ekonomik 

nedenden dolayı, doğum sayılarında bir donma söz konusu olmuĢtur. 
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Dünya savaĢlarından Avrupa kadar etkilenmeyen ABD‟de de doğal artıĢ %1‟in 

altındadır. Buna rağmen Batı Avrupa‟ya oranla genç bir ülke görünümü sunar. Amerikalıları 

asıl düĢündüren konulardan biri siyah ve beyaz ırkların artıĢ tempolarındaki eĢitsizliktir. Zira 

siyahların doğum oranları beyazlarınkinden daha yüksektir. 
Dünyada Nüfusun Yıllık Büyüme Hızının Dağılımı

 ġekil 6. Dünyada yıllık büyüme hızlarının dağılımı. 

EndüstrileĢmiĢ ülkeler arasında Japonya‟nın nüfus geliĢimi bakımından özel bir yeri 

vardır. Ġkinci Dünya SavaĢı‟na kadar Japonya %1.7-2‟lik bir doğal artıĢ temposuyla az 

geliĢmiĢ ülkelerin nüfus kategorisi içinde yer alıyordu. SavaĢın siyasal ve ekonomik sistemi 

tahrip etmesi nedeniyle Japonya, savaĢ sonrasında doğum oranlarını düĢürmeye büyük çaba 

sarf etti. Doğum oranları, kontrol yöntemlerinin uygulanması ve kürtajın serbest bırakılması 

sayesinde yarı yarıya azaldı ki, oranlar Batı Avrupa‟nın düzeyine geriledi. Ölüm oranlarının 

da gerilediği bu ülkede, bu sayede 1930-1940 devresine göre çok farklı, düĢük bir doğal artıĢ 

oranı yakalanmıĢ oldu. Japonya‟da yıllık ortalama nüfus artıĢ hızı, 1995-2000 döneminde  

%0.2‟dir. 

Geçen on beĢ yıl boyunca doğum oranlarının fazlaca düĢmeye baĢlamasından ve 

nüfusun hızla yaĢlanmasından ve yenilenememesinden endiĢelenen geliĢmiĢ ülkelerin sayısı 

hızla artmaktadır. Avrupa ülkelerinden bazılarında (Rusya, İsveç, Fransa ve Almanya gibi) 

mevcut nüfus miktarının gerileyeceği endiĢesi belirmiĢtir. California büyüklüğünde dağlık üç 

adaya sahip olan Japonya da, bir süre nüfusu kontrol etme gayretleri sergilemiĢ ve 128 

milyonluk bir nüfus büyüklüğüne sahip olmasına rağmen düĢük doğurganlık oranından 

(kadın baĢına 1.4 çocuk) kaygı duymaktadır. 1990‟da Japonya Maliye Bakanlığı, nüfusun 

yaĢlanmasının ve genç nüfus ile çalıĢma yaĢındaki insanların azalmasının sosyal refahla ilgili 

olduğunu belirlemiĢtir. GeliĢmiĢ ülkelerde yaĢlanan nüfusun desteklenmesi konusunda 
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gerçek bir endiĢe ortaya çıkmıĢtır. Bu endiĢeleri taĢıyan ve birbirine yakın nüfus yapısına 

sahip Japonya, Ġsveç ve diğer bazı ülkeler doğum oranını yeniden artırmak için etkin adımlar 

atmaya çalıĢmaktadır. 

2.2.2.Nüfusu Hızlı Artan Ülkeler 

Günümüzde hızlı nüfus artıĢı sadece az geliĢmiĢ ülkelerin sorunudur. Az geliĢmiĢ 

ülkelerin neredeyse tamamı, hızlı nüfus artıĢına sahne olan ülkeler sınıfına girmektedir. 

Afrika kıtasında doğurganlık hızı (kadın baĢına 5.2 çocuk), dünya ortalaması olan 2.6 

değerinin iki katıdır. Oranlardaki nispi azalmaya rağmen bir takım ülkelerde doğurganlık hızı 

ve çocuk doğurabilme yaĢındaki kadınların payı fazladır. Afrika ülkelerinden Somali‟de 

doğurganlık indisi 7.3, Angola‟da 6.8, Burkine Faso‟da 6.6, Asya ülkelerinden Yemen‟de 7.6, 

Güney Amerika ülkelerinden Paraguay‟da 4.2‟dir. Doğurganlık oranının geliĢmiĢ ülkelerdeki 

seviyeye düĢtüğü (kadın baĢına 1.8 çocuk) Çin‟de bile 1.3 milyarlık nüfusun esas kısmını genç 

yaĢ yapısı oluĢturmaktadır ki doğurgan yaĢtaki kadınların sayısının yükselmesi nüfus artıĢına 

yol açmaktadır. 

Bu ülkelerde yıllık ortalama nüfus artıĢ hızı en düĢük %2 iken, bir kısmında %3‟ü 

aĢmaktadır. Bu ülkelerin bir diğer ortak özelliği, nüfusun yakın tarihlerde artmaya 

baĢlamasıdır. Genel olarak ölüm oranlarının azalması ve doğum oranlarının yüksek bir 

seviyede kalması bu durumu açıklar. Hekimlerin çalıĢmaları, aĢılama kampanyaları, sıtmanın 

geniĢ alanlarda ortadan kaldırılması, bebeklerin sağlık taramasından geçirilmesi, sağlık ve 

temizlik hizmetlerinin geliĢtirilmesi ölüm oranlarını, özellikle de bebek ölümlerini dikkat 

çekici bir Ģekilde, yarı yarıya azaltmıĢtır. Bununla birlikte, yoksulluk, yetersiz beslenme, 

konut noksanı; yüksek hastalık riskini devam ettirmektedir. Ancak, genç nüfus oranının 

fazlalığı yüksek ölüm oranlarını bir ölçüde maskeleyebilmektedir. 

Burada az geliĢmiĢ veya geliĢmemiĢ ülkeler açısından bir kısır döngü ortaya 

çıkmaktadır. Zaten zengin olan ülkeler daha az artarken, fakir  ülkeler, bu fakirliklerini 

pekiĢtirecek boyutlarda daha fazla ve hızlı çoğalmaktadır. Sonunda umut edilen, geliĢmekte 

olan ülkelerin nüfus geliĢim çizgisinin, doğum oranının düĢtüğü endüstrileĢmiĢ ülkelerin 

nüfus eğilimlerini takip etmesidir. Katı tutum sergileyen ülkeler hariç, dünyanın pek çok 

yerinde Çin ve Singapur‟da olduğu üzere hükümetler, yaygın bir aile planlama kampanyası 

uygulamaya çalıĢmaktadır. GeliĢmekte olan ülkelerin bazılarında doğurganlık hızlarının iniĢe 

geçtiğinin iĢaretleri vardır. Ancak henüz nüfus geliĢimi tüm dünyada kontrol altına 

alınamamıĢtır. 
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3.NÜFUS DEĞĠġĠMĠNĠN BĠLEġENLERĠ 

3.1.Nüfus DeğiĢiminin Ölçülmesi 

En kolay ve en çok kullanılan nüfus değiĢimi ölçme yöntemi, ham doğum ve ölüm 

oranlarıdır. Ham doğum oranı (HDO), bir toplumdaki, bir yıl içindeki doğum sayısının, aynı 

yıl içindeki toplam nüfusa (yıl ortası toplam nüfusa) bölünmesiyle ortaya çıkan değerdir. Bu 

oran normal olarak binlik tabanda gösterilir.  

CBR = (bir yıl içindeki canlı doğum sayısı : yıl ortası toplam nüfus) x 1000 

Bir A bölgesinde (nüfusu 20.000) bir yıl boyunca 420 doğum gerçekleĢiyorsa, 

doğumların toplam nüfusa oranı 0.021 (21/1000) olur. 

Ham ölüm oranı (HÖO) ise; yıl baĢına düĢen ölüm sayısının, toplam nüfusa oranıdır.  

CDR = (bir yıl içindeki ölüm sayısı : yıl ortası toplam nüfus) x 1000 

Yine A bölgesinde, bir yılda 180 kiĢi ölmüĢse, ham ölüm oranı 0.009 (9/1000) olur.  

Ġnsanların bir bölgeye göç etmesi veya bir bölgeden ayrılmasından kaynaklanan nüfus 

değiĢimlerini kapsamayan doğal nüfus artıĢ hızı (DAH), doğum oranı ile ölüm oranı 

arasındaki farktır. Bu genelde yüzde ile ifade edilen bir kavramdır.  

NGR = CBR – CDR 

A bölgesindeki doğal artıĢ, 0.021 – 0.009 = 0.012, yani %1.2‟dir. 

5.000.000‟luk bir nüfusa sahip B ülkesinde, doğum oranı binde 35 ve ölüm oranı 

binde 14 ise, bir yıl sonunda 175.000 bebek doğmuĢ ve 70.000 kiĢi ölmüĢ olacaktır. Doğal 

artıĢ oranının %2.1 olduğu bu ülkede, nüfus bir yıl sonra 5.105.000 kiĢi olacaktır.  

Bir yerde, aynı yıl içinde doğanlardan ölenler çıkarılır, elde edilen değere +/- net göç 

miktarı eklenir/çıkarılır, bulunan değer o yılın toplam nüfusuna bölünür ve çıkan sonuç 100 

ile çarpılırsa büyüme hızı (GR, yani, yıllık ortalama artış/azalış hızı) elde edilir. 

GR = [(doğum – ölüm) +/- net göç miktarı] : toplam nüfus x 100 

Yukarıdaki örnekteki yer, bir yıl içinde 100.000 kiĢilik bir  net göç almıĢsa, yıl sonu 

nüfus, 5.205.000 kiĢiye ulaĢacak, bu durumda artıĢ oranı, %4.1‟i bulacaktır. Büyüme hızı 
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(growth rate), doğal artıĢ oranı (NGR) ile net göç hızının (NMR) toplanmasıyla da 

bulunabilir (GR = NGR + NMR). 

Yıllık nüfus artıĢ hızına bağlı olarak bir yerin nüfusunun ikiye katlanma süresi 

değiĢmektedir (Çizelge 2). Bu süre;  (Dt)  = LN 2 : r  formülü ile hesaplanabilir.  

Dt = nüfusun ikiye katlanacağı süre,  LN 2 = sabit sayı (0.69315),  r = yıllık ortalama nüfus artıĢ hızıdır. 

Yıllık ortalama % 2‟lik büyüme hızıyla bir yerdeki nüfusun iki katına çıkması için 35 

yıllık bir süre yeterli olmaktadır. 1990-2000 döneminde Türkiye nüfusu %1,83 oranında 

arttığına göre, bu hızla artmaya devam ederse Türkiye nüfusu yaklaĢık 40 yıl sonra iki katına 

çıkacak demektir.  

Çizelge 2. Farklı nüfus artıĢ hızlarına göre nüfusun ikiye katlanma süresi. 

Yıllık ortalama nüfus 
artış hızı (%) 

Nüfusun ikiye katlanma 
süresi (yıl) 

0.5 139  

1.0 70  

2.0 35  

3.0 23  

3.2. Nüfus DeğiĢimini Etkileyen Etmenler 

Nüfus, sürekli değiĢim halinde olan bir olaydır. Bir yerdeki nüfusun belli bir dönem 

boyunca artması, azalması veya aynı kalması Ģeklinde gösterdiği durumlara, nüfus değiĢimi 

denir (ġekil 5). Nüfusta değiĢimi yaratan unsurlar, doğumlar, ölümler ve göçlerdir (Hornby 

ve Jones, 1990: 2). Bu üçlünün etki derecesine bağlı olarak nüfus, pozitif veya negatif yönde 

değiĢiklik gösterir ki, çok nadiren ve kısa süreli olarak da nüfusun aynı kalması söz konusu 

olabilmektedir. Eğer doğumlar ölümlerden fazlaysa, nüfusun doğal artıĢından, aksi durumda 

ise azalıĢından söz edilebilir. Bu mutlak eksilme Ģeklinde olabileceği gibi, doğal artıĢı 

perdelemek suretiyle artıĢ hızının yavaĢlamasına da yol açabilir. Eğer belli bir zaman 

diliminde, bir alana gelen göçmen sayısı, orayı terk edenlerin sayısından fazlaysa, nüfus 

orada da artma eğiliminde olur (ġekil 7). 

Bu konuya Türkiye‟den örnekler verilebilir. 1980-1985 dönemi için yapılmıĢ bir 

çalıĢmanın sonuçlarına göre, Tunceli ilinde doğal nüfus artıĢı %1.4 olduğu halde, göçler 

marifetiyle aynı dönemde nüfusta % 0.8‟lik bir eksilme gözlenmiĢtir. Ağrı ilinde doğal nüfus 

artıĢı % 4 iken, yıllık ortalama nüfus artıĢı %2.7 olarak gerçekleĢmiĢtir. Burada doğum ve 

ölümler arasındaki iliĢkiye bağlı olarak ortaya çıkan doğal artıĢ hızı, göç olaylarıyla 

yavaĢlamıĢtır.  Buna karĢılık diğer tarafta Ġstanbul ilinde nüfusun doğal artıĢ hızı %3.1 olarak 
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hesaplandığı halde, yıllık ortalama artıĢ %4.2 Ģeklinde, yani doğal artıĢın üzerinde 

gerçekleĢmiĢtir (GümüĢ, 1992:184). Nüfus Değişiminin Bileşenleri

Ġçeriye GöçDoğumlar

Ölümler DıĢarıya Göç

Göç DeğişimiDoğal Nüfus Bileşeni

Ġçeriye GöçDoğumlar

Ölümler DıĢarıya Göç

Göç DeğişimiDoğal Nüfus Bileşeni

 

ġekil 7. Nüfus değiĢiminin bileĢenleri 

Kaynak: P. Haggett,  Geography: A Modern Synthesis, 1975 

3.2.1.Doğurganlık 

3.2.1.1. Doğurganlığın Ölçülmesi 

Doğurganlığın ölçülmesinde çeĢitli yöntemler kullanılmaktadır.  Bu yöntemlerden en 

basiti daha önce üzerinde durulan Ham Doğum Oranı (crude birth rate) idi. Bunu dıĢında 

Çocuk-Kadın Oranı (child-woman ratio-CWR), Genel Doğurganlık Hızı (general fertility 

rate-GFR), Yaşa Özel Doğum Hızı (age specific birth rate-ASFR), Toplam Doğurganlık Hızı 

(total fertility rate-TFR), Ham Üreme Hızı (gross reproduction rate) ve Net Üreme Hızı (net 

reproduction rate) sayılabilir. 

Çocuk-kadın oranı (CWR), doğurganlığın dolaylı ölçüm yöntemlerindendir. Bu 

yöntem, doğum kayıtlarının tutulmadığı veya olmadığı yerlerde, çoğunlukla da geri kalmıĢ 

ülkelerde doğurganlığın tahmini için kullanılır. Çocuk-kadın oranı, doğurgan çağdaki 1000 

kadına düşen 5 yaşından küçük çocuk sayısına işaret eder (Üner, 1972: 60). Bu yöntemin bir 

sakıncası vardır ki o da 0-4 yaĢlarda meydana gelmiĢ çocuk ölümlerini hesaba katmamasıdır. 

CWR = ( P0-4 : F15-49 ) x 1000 

P0-4 = 5 yaĢ altı toplam çocuk sayısı 

F15-49 = 15-49 yaĢ grubundaki toplam kadın sayısı. 
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ġekil 8. Nüfus değiĢimini etkileyen etmenler 

Net göç:
Günümüzde nüfusun ülke içi alansal 
değiĢimlerinde anlamlıdır. Ancak uluslar arası 
düzeyde, geçmiĢ dönemlerde daha önemli bir 
olaydır. Bir yerden ayrılanlar ile o yere gelenler 
arasındaki iliĢkiye bağlı olarak belirlenir. 
Gelenler gidenlerden fazla ise net göç pozitif, 
tersi durumda negatif görüntü çizer.

Doğal artıĢ:
Doğum ve ölüm 
miktarları arasındaki 
farktır. Doğumlar 
fazlaysa nüfus 
artıĢından, ölümler 
fazlaysa 
azalmasından söz 
edilebilir.

NÜFUS 
DEĞĠġĠMĠ

Ölümlülük

Doğurganlık

Ömür 
beklentisi 
ve yaĢlı 
nüfus 
miktarı

Doğurgan 
çağdaki 
kadın sayısı

Ölümlülük hızı

YaĢ-
cinsiyet 
yapısı ve 
eski nüfus 
artıĢ 
hızları

Doğurganlık hızı

1 Ailenin gelir düzeyi
2 Hane halkının sosyal 
statüsü
3 Su teminindeki kalite
4 Sağlık koruma düzeyi
5 Sağlık eğitimi
6 Gıda sağlayabilme düzeyi 
ve kalitesi
7 Sağlık bakım düzeyi
8 Tıbbî teknoloji düzeyi
9 Siyasî istikrar
10 Devlet etkinliği
11 Çevresel felaket düzeyi

Kadının;
1 Statüsü / otonomisi
2 Eğitim düzeyi
3 Çocuğa bakıĢı
4 Beklentileri

1 Ailenin gelir düzeyi
2 Hane halkının sosyal statüsü
3 Evlenme yaĢı
4 Örf-adet ve inanıĢlar
5 Çocuğun ekonomik maliyeti
6 YetiĢkinlerin hayatta kalma süresindeki değiĢim
7 Tıbbî teknoloji düzeyi
8 Refah, sağlık, eğitim düzeyleri
9 Aile plânlaması ve doğum kontrolü 
yöntemlerine eriĢebilme
10 Nüfus konusundaki devlet politikaları

 

 



N Ü F U S   C O Ğ R A F Y A S I 

 

   Prof. Dr. Ertuğrul Murat ÖZGÜR    

 

29 

 

Genel doğurganlık hızı (GFR), ham doğum oranı veya çocuk-kadın oranı 

yöntemlerinden daha iyi bir yöntemdir. Bu formülde ham doğum oranı hesaplamasında 

olduğu gibi güncel (belli bir periyottaki) doğum sayılarından yararlanılır. Kullanılan 

oranlamanın paydasında, toplam nüfus yerine doğurgan çağdaki (çoğunlukla 15-49 yaĢ 

grubundaki) toplam kadın sayısı yer almıĢtır (Plane ve Rogerson, 1994:82). 

GFR = ( B : F15-49 ) x 1000 

B = Bir yıllık bir periyottaki toplam doğum sayısı 

 F15-49 = 15-49 yaĢ grubundaki toplam kadın sayısı. 

YaĢa özel doğurganlık hızı (ASFR), kullanıĢlı bir ölçüm yöntemidir. Çünkü 

doğum yapma yaĢla kuvvetli iliĢkisi olan bir durumdur. Genelde doğurgan dönemin baĢında 

ya da sonunda olan yaĢ gruplarında doğurganlık hızları düĢüktür. Bu yöntem genel 

doğurganlık hızına benzer. Pratik oluĢundan dolayı doğurgan çağdaki kadınların beĢer yaĢlık 

gruplar (15-19, 20-24, ……., 45-49 yaĢ grupları) halinde doğurganlık hızları hesaplanır. 

Böylece 7 yaĢ grubunun  yaĢa özel doğurganlığı bulunabilir (Peters ve Larkin, 2005: 150).  

ASFR = ( Ba : Fa ) x 1000 

Ba = Bir yaĢ grubundaki (15-19 yaĢlar gibi) kadınların gerçekleĢtirdiği doğum sayısı 

Fa = Aynı yaĢ grubundaki toplam kadın sayısı. 

Toplam doğurganlık hızı (TFR), en kullanıĢlı doğurganlık ölçüm yöntemidir ve bu 

yöntem bir nüfusun yaĢa özel doğurganlık hızının özeti gibidir. Bu kavram, soyut nüfus 

kuĢağı esasına göre kadınların 15-49 yaĢlar arasında doğurgan oldukları süre boyunca 

ortalama olarak doğurabilecekleri çocuk sayısını gösterir (Peters ve Larkin, 2005: 151).  

                              7 

            TFR = 5 ∑ Ba : Fa  
                           a = 1  

Ba = Bir yıllık bir periyotta,bir yaĢ grubundaki (a) kadınların doğum sayısı 

Fa = Belli bir yaĢ grubundaki (a) toplam kadın sayısı 

a= BeĢer yaĢlık yaĢ grupları (15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49 dan oluĢan 

toplam yedi ayrı grup). 

BaĢka bir Ģekilde söylenecek olursa; her bir yaĢ grubunun yaĢa özel doğurganlık 

hızının toplanması, bu değerin 5 ile çarpılması ve çıkan değerin tekrar 1000 ile çarpılması 

iĢleminin sonucu toplam doğurganlık hızını verir (Plane ve Rogerson, 1994:83).  



N Ü F U S   C O Ğ R A F Y A S I 

 

   Prof. Dr. Ertuğrul Murat ÖZGÜR    

 

30 

2000 yılında Türkiye‟de yaĢa özel doğurganlık hızları 5‟er yaĢ için aĢağıdaki gibidir.  

TFR = [ ( 33.5 + 130.9 + 142.7 + 95.5 + 52.4 + 20.0 + 8.2 )  x 5 ] : 1000 

TFR = ( 483.2  x 5 ) : 1000 = 2416 : 1000 = 2.42 

TFR = 2.42 , yani kadın baĢına düĢen ortalama çocuk sayısı, 2.42‟dir. 

 

3.2.1.2. Doğurganlık Paterni ve Doğurganlığın Ana Belirleyicileri 

Doğumlar, nüfus değiĢimi üzerinde dünyanın birçok yerinde ölümlerin ve göçlerin 

yaptığı etkilerden daha fazla etki sahibi olduklarından, nüfus artıĢında esas belirleyici rolü 

üstlenmiĢtir. Doğum oranları, eĢlerin eğitim düzeyi, sosyal/ekonomik statüsü ve geliri, 

ülkelerin ĢehirleĢme derecesi, aile sistemi, din baĢta olmak üzere kültürel değerleri, devletin 

nüfusa bakıĢı gibi toplumsal, ekonomik, fizyolojik, psikolojik ve politik etkenlerin etkisi 

altında ortaya çıkmaktadır. 

Genellikle doğum oranları, geliĢmiĢ ülke veya bölgelerde düĢük (binde 20’nin 

altında), az geliĢmiĢ veya geliĢmekte olan yerlerde yüksektir (binde 40 veya daha fazla). 

Almanya‟da doğum oranlarının binde 9 iken, Afrika ülkelerinden Nijer‟de binde 55 olması, 

geliĢmiĢlik farkına iĢaret etmektedir (ġekil 9). Dünya üzerinde doğum oranlarının yüksek 

düzeyli olduğu bölge, Afrika‟dır (özellikle Sahra altı Afrikası). Türkiye, doğum oranları düĢen 

ülkeler arasında yer almakta ve doğum oranları son 40 içinde ciddi Ģekilde düĢmüĢtür. 

Bir nüfusta üreme davranıĢı, biyolojik, toplumsal ve ekonomik bir bileĢimin sonucu 

olarak ortaya çıkar ki, bu davranıĢ yere ve zamana göre değiĢebilir (Peters ve Larkin, 2005: 

152). Doğurganlık konusundaki mekânsal ve belli bir döneme ait değiĢiklikleri anlamak için 

bu belirleyiciler üzerinde düĢünmek gerekmektedir. Son zamanlarda dünya üzerinde 

doğurganlık hızlarında bir düĢüĢ gözlenmektedir. Bu görünümün ortaya çıkıĢı, sosyal, 

ekonomik, yönetimsel ve demografik etmenlerle yakından ilgilidir. 

o Nüfusun Yaş ve Cinsiyet Yapısı: YaĢ, sağlık, beslenme durumu ve çevre koĢulları, 

doğurganlığın biyolojik belirleyicileri arasında sayılmaktadır. Pek çok toplumda 

üreme, esas olarak genç yetiĢkinler tarafından gerçekleĢtirilen bir eylemdir. 

Dolayısıyla genç yetiĢkinlerin yüksek orana sahip olduğu bölgelerde, doğum 

oranlarının da yükselmesi eğilimi beklenir. Tersine, yaĢlı ve kadınların az 

bulunduğu yerlerde düĢük doğum oranlarıyla karĢılaĢılabilir. Doğurganlık hızının 

hesaplanmasında genel olarak kadının üreme dönemi, 15-49 veya 12-49 yaĢlar 

arasında kabul edilir ve ergenlik çağı üreme yeteneğinin baĢlangıcı, menopoz ise 

sonu olarak kabul edilmektedir.  Doğurgan olmama halinden doğurgan olma 
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haline geçiĢ, birden bire olmamaktadır. Bazı değiĢiklikler göstermekle birlikte 26-

30 yaĢlar doğurganlıkta olgunluk devresidir. Erkeklerde ergenliğe giriĢ üreme 

yeteneğinin baĢlangıcıdır. Bununla birlikte erkek üreme döneminin sonunu açık 

Ģekilde sınırlandırmak mümkün olamamaktadır.  Modern bilim, yaĢlı kadınların 

çocuk doğurabilme dönemlerini uzatmaya çalıĢmaktadır. Özellikle 40‟lı yaĢlardaki 

kadınların hamile kalabilmesi, Yardımla Üreme Teknolojisi (Assisted 

Reproductive Technology) denilen bir faaliyetle, son 20 yılda önemli mesafe kat 

etmiĢtir. ABD. bu yöntemle doğan bebeklerin sayısı 1985‟te 260 iken 2001‟de 

40.687‟ye ulaĢmıĢtır (Peters ve Larkin, 2005: 153). 

 

 

ġekil 9. Dünyada ham doğum oranlarının coğrafi dağılımı 

o Doğurgan Yaş Grubundaki Düşüş: Doğum oranlarındaki düĢmeyle özellikle 

geliĢmiĢ ülkelerde, nüfus yaĢlanmakta ve çok az kadın doğurgan yaĢ grubu içinde 

kalmaktadır. Ancak doğum oranları tersine çevrilirse o zaman doğurgan yaĢtaki 

kadın baĢına düĢen çocuk sayısı artacaktır. Günümüzde çiftleri aile büyüklüğünü 

artırmak konusunda teĢvik önlemlerini almak, bazı hükümetler için oldukça 

önemli hale gelmiĢtir. 

o Sağlık ve Beslenme Durumu: Ġyi sağlık ve refah koĢulları, bebek ölüm oranlarının 

belirgin olarak düĢmesine neden olurken, daha az çocuk sahibi olma isteğini 

artırır. Bu durum, yüzyılın sonlarına doğru Batı Avrupa ülkelerinin, yakın 

zamanlarda da Güney Avrupa‟nın bir özelliğidir. Bir kiĢinin sağlığı dönemlere göre 
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doğurganlığı etkileyebilir. Genelde iyi bir sağlığa sahip olan insanların doğum 

yapma ihtimalini artırır. Hastalık türlerinden biri geçici veya devamlı olarak 

doğurganlığı azaltabilir. Bu konuda en önemli hastalıklar zührevi hastalıklardır.  

Yoksulluk nedeniyle çok yetersiz beslenen insanlarda, nedeni belli olmamakla 

birlikte, yüksek doğurganlık gözlenmiĢtir. Bu gibi alanlarda, yüksek doğum 

oranları, yoksulluğun ve kötü beslenmenin sürmesini temin eden bir kısır döngü 

oluĢturmaktadır. Ailelerin sosyal statüsü, tıbbî teknoloji düzeyinin de sağlık bilgisi 

yanında doğumlarda etkili olduğu bilinmektedir. 

o Kültürel Etmenler: Dinsel düĢüncelerin çoğu (Müslümanlar ve Katoliklerde 

olduğu gibi), geniĢ aileyi teĢvik eder. Bazı inanıĢlar, her tür gebeliği önleme 

çabasına karĢı çıkarlar. Böyle ülke veya ülke içi alanlarda, dinsel bakıĢ açısı, 

doğum oranlarının hatırı sayılır derecede yükselmesinde etken konumundadır. 

Oysa toplum sekülerleĢtikçe doğurganlık hızlarında düĢüĢ yaĢanmaktadır. Ġtalya, 

Ġrlanda Cumhuriyeti, Latin Amerika ülkeleri bu konuda örnek oluĢtururlar. 

Kanada‟da yakın zamanlara kadar, Katoliklerin yaĢadığı Quebec eyaletinde, 

Protestanların oturduğu komĢu Ontario eyaletine göre, 3 kat daha yüksek bir 

doğum oranı vardı. Müslümanların çoğunlukta olduğu Cezayir‟de, doğum 

oranlarının binde 50‟ye yakın değerler göstermesinde, din faktörünün etkisi inkâr 

edilemez. Evlilik kavramı, toplumsal ve kültürel gruplar itibariyle değiĢikliğe 

uğrar. Bazı yerlerde, erken evlenme, doğum oranlarının seviyesinin artıĢına 

katkıda bulunur. Hindistan gibi kimi ülkelerde, kızların evlilik yaĢı geleneksel 

olarak 16‟dır. Hindu inanıĢındaki bu insanların ilk çocukları genelde, 18 yaĢında 

dünyaya gelmekte, sonraki yıllarda 8-9 çocuk daha doğurma ihtimali yüksek 

olmaktadır. Evlilik yaĢı yükseldikçe, bir kadının doğurabileceği çocuk sayısının  

azalma eğiliminde olması doğaldır. Bazı toplumlarda, erkek mirasçıya büyük 

önem verildiğinden, hiç değilse, bir erkek çocuğun hayatta kalmasını sağlamak 

maksadıyla, geniĢ aileler yaygınlaĢabilmektedir. 

o Sosyal ve Ekonomik Değişimler: Doğumların azalmasında etken olan etmenler, 

modernleĢmenin yarattığı sosyal ve ekonomik değiĢimler ile örtüĢmektedir. Genel 

bir kanıyla, eriĢilen ileri eğitim seviyesiyle ailelerin boyutlarında bir küçülme söz 

konusu olmaktadır. Eğitimle birlikte doğum kontrolü bilgisi, toplumsal çekinceler 

ve geniĢ bakıĢ açılı davranıĢ seçimi kendini gösterir. Daha özgür ve iyi eğitim almıĢ 

kadınlar, geç evlenmekte ve ev dıĢındaki kariyerleri için daha çok vakit 

harcamaktadır. Bu durum, çocuk doğumu için gerekli olan evlilik süresini 

azaltmakta, aynı zamanda ortalama olarak ilk çocuğun daha geç doğmasına yol 

açmaktadır. Eğitim, toplumsal sınıflarla da iliĢkili olabilir. Genelde toplumsal 
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katmanların alt kesiminde yer alan aileler, orta sınıflara göre, az eğitimli ve 

kalabalık bir yapı ortaya koyarlar. Yüksek gelirli ve boĢ zaman imkânı olan eĢler 

bile, ailede çok çocuk istememektedir. Yeni araĢtırmalar, evli çiftlerin ikiden fazla 

çocuk istememelerinin nedeninin çocukların gelecekleriyle ilgili olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca hayat pahalılığı da bir engeldir. Ġngiltere ve Japonya‟da 

barınacak yer maliyetinin yüksekliği, evlilikte çocuk sahibi olma süresini 

geciktirmekte ve mevcut geliri azaltacağı için de az çocuk isteyen kiĢilerin sayısı 

artırmaktadır. Çocuk yetiĢtirmenin fiziksel-duygusal maliyeti ve eğitimin aile 

büyüklüğü üzerinde sınırlayıcılığı, kariyer engelinden çok, boĢ zaman önceliği ve 

tüketim alıĢkanlıklarıyla ilgilidir. Böyle bir tepkinin düzeyi, muhtemelen ilerlemiĢ 

bir endüstri toplumunun diğerlerinden ayrılmasına neden olmaktadır.  

o Hükümet Politikaları: Devletlerin nüfusu artırıcı veya azaltıcı politikalar 

sergilemesinin de doğumlar üzerinde etkilerinden söz edilebilir. Milyarın 

üzerindeki nüfusuyla yoğun bir nüfus baskısı altında bulunan Çin, bu konuda iyi 

bir örnek oluĢturmaktadır. 1979‟da Çin yönetimi ailelerin tek çocuk sahibi 

olmalarını dayatan bir politika izlemeye baĢlamıĢtır. Oysa aynı Çin, çok değil bu 

tarihten 5 yıl önceki bir konferansta nüfus politikalarını, “geliĢmekte olan 

ülkelerin gücünü azaltmayı hedefleyen emperyalist tasarımlar” olarak 

nitelendirmiĢtir. Politikalarındaki gelgitlere rağmen zor aile planlaması 

politikasını baĢarıyla tamamlayan tek ülke muhtemelen Çin‟dir. Hindistan‟da aile 

planlaması ve sağlığı için 500 milyon dolar ayrılmasına rağmen, siyasi partiler 

ideolojileri nedeniyle aile planlamasını desteklememektedir. Çünkü bu program, 

birçok seçmen tarafından benimsenmemiĢtir. Aynı zamanda aile planlaması 

programının malî harcamaları da göz önünde tutulmaktadır. 1930‟lu yıllar 

boyunca, Ġtalya ve Almanya, doğurgan çağdaki kadınları, prim ve madalya gibi 

çeĢitli teĢviklerle, çocuk doğurmaya sevk etmiĢtir. 1948‟de sıkı bir aile plânlaması 

sürecine girmiĢ olan Japonya‟da yöneticiler, 1991‟den itibaren yeniden geniĢ aileyi 

özendirici tutumlar içine girmiĢtir. Hayat pahalılığı ve çocukların artan maliyeti 

yanında, hükümetlerin vergilendirmeyle aile büyüklüğünü sınırlandırmaya 

gitmesi, aile refahı için bir çiftin sahip olacağı çocuk sayısı üzerinde önemli bir etki 

yapmaktadır. Ġngiltere‟de vergi oranlarının yüksek olması, ailelerin maaĢlarının 

yetersizliği, kreĢ olanakları ve çocuk bakım imkânlarının sınırlı olması, çiftlerin 

yılmasına, bir veya iki çocuktan fazlasını istememelerine neden olmaktadır. 

Doğum oranlarını yükseltmeyi teĢvik etmek için aktif adımlar atan hükümetlerde 

olumlu sonuçlarla da karĢılaĢılmaktadır. Ġsveç‟te bir aile çocuk istediği zaman 

ücretli olarak iĢten izin alabilmekte ve çocuk bakımı için anneye hoĢgörülü 

yaklaĢılmaktadır. Bu tip uygulamalarla doğum oranlarındaki eğilim tersine 
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çevrilmektedir ki, bu ülkede, 1975‟den 1987‟ye kadar geçen sürede kadın baĢına 

düĢen çocuk sayısı 1,65‟den 1,84‟e yükselmiĢtir. Singapur‟da 1987‟den beri 3 veya 

daha fazla çocuğa sahip çiftlere yıllık 5500 dolar para verilmesi, 1990 yılında çift 

baĢına düĢen çocuk sayısının 1,5‟ten 1,9‟a yükselmesine yardımcı olmuĢtur. 

Tayland, dünyadaki en baĢarılı aile planlaması programlarından birine sahiptir. 

Bu ülkede yöntem; medyadan yararlanma, ekonomik teĢvik verme ve doğum 

kontrol yöntemlerine karĢı toplumun ilgisini artırma Ģeklinde iĢlemektedir. Aile 

planlamasını geliştirmek için ailelerin bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu 

durumda doğum oranlarında çarpıcı bir düĢüĢ meydana geldiği görülmektedir. 

BangladeĢ de olduğu gibi 1970‟den günümüze doğurganlık oranı düĢme 

eğilimindedir. 1970‟de 7 olan değer 1991‟de 5,5‟e, günümüzde 3.6‟ya düĢmüĢtür. 

Son Kahire Nüfus Zirvesi‟nde insanlara danıĢarak aile planlamasını ilerletmenin 

öneminin altı çizilmiĢtir. Hükümetler bunu hayat standardının ve eğitimin 

artırılmasıyla sağlamaya çalıĢmaktadır. Bu sayede çiftlerin bilinçli olmaları ve 

uygun kararları alabilmeleri beklenmektedir. 

o Savaşlar: SavaĢların nüfusun artıĢını doğal olarak sınırlandırdığı, çok sık kaleme 

alınan bir gerçektir. Ġki dünya savaĢında, toplam 60 milyon insanın kaybı, buna 

örnek teĢkil eder. SavaĢlar ve seferberlikler genellikle, bir nesil için nüfusu azaltır. 

Ancak savaĢ sonrasında, doğum oranlarındaki artıĢlarla, savaĢlarda eksilen nüfus 

yeniden tamamlanır. Devam eden düĢmanlıklar, çatıĢmalara yol açtığında, 

öncelikle erkekler evlerinden uzaklaĢırlar ve doğumların sayısı önemli ölçüde 

düĢer. Olağanüstü bu hâlin ardından, askerler evlerine dönerler ve doğumlar 

birden bire yükselir. Avrupa ülkeleri bu tecrübeyi, 1918-1920 ve 1946-1949 yılları 

arasında, Türkiye, KurtuluĢ SavaĢı‟nı ve II. Dünya SavaĢı‟nı izleyen yıllarda 

yaĢamıĢtır.  

o Diğer Etmenler: Genel ekonomik durum ile çocuk isteği arasında da bağlar 

saptanmıĢtır. Ülkelerin yaĢadığı ekonomik kriz dönemlerinin ardından doğum 

oranlarında bariz bir düĢüĢ, refah dönemlerindeyse artıĢ ortaya çıkabilmektedir 

(Tümertekin- Özgüç, 1997: 234). YaĢanılan yerin özellikleri, daha doğrusu 

kentleşme doğumlar ve çocuk sayısı üzerinde dolaylı etkilerde bulunmaktadır. 

Kentlerde yaĢayan ailelerin, kadının da kentsel iĢlerde ücretli veya kendi hesabına 

çalıĢma hayatına katılmasıyla birlikte, daha az çocuğa sahip olmayı istedikleri 

gözlenmektedir. Çocukların ekonomik maliyeti yanında ekonomik yararları da 

doğum oranları üzerinde etkili olmaktadır. Doğum oranları dünyanın her yerinde 

hızla düĢerken, Tropikal Afrika‟da iĢ gücüne ihtiyaç duyulması, düĢüĢü çok 

yavaĢlatmıĢtır. Çünkü Afrika‟da, 19. yüzyıldaki esir ticareti ve kırdan Ģehre göç 
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nedeniyle nüfus noksanı ortaya çıkmıĢ, çiftliklerde hissedilir iĢ gücü eksikliği 

kendini göstermiĢtir. Bu nedenle çocuklar çiftlik hayvanlarının bakımına ve 

toprağın iĢlenmesine yardım etme ihtiyacı ile dünyaya getirilmiĢtir. Çok çocuk 

aynı zamanda yaĢlılar için ekonomik ve sosyal güvence anlamını taĢımaktadır. 

Yoksulluk yüksek doğum oranını teşvik etmektedir. Yoksulluk, özellikle kadınlar 

için eğitim fırsatının olmayıĢı anlamına gelmektedir. Kadınlar geleneklerin çok 

daha fazla himayesindedir ki, onların çocuk doğurmak ve ev halkına bakmak gibi 

ikili bir görevden kaçma imkânları yoktur. 1974 ve 1984 yıllarında yapılan Dünya 

Nüfus Konferansları‟nda yoksulluğun kökünün kazınması ve daha iyi eğitim 

fırsatlarının yaratılmasının aile planlaması ve doğum kontrolünün kabulünden 

geçtiği ve çiftler için bir adım oluĢturduğu vurgulanmıĢtır.  

Avrupa‟daki ve diğer bölgelerdeki endüstrileĢmiĢ ülkelerde doğurganlık geçiĢi süreci 

19. ve 20. yüzyılda tamamlanmıĢtır. Bu süreç, doğum ve doğurganlık oranlarında belirgin 

düĢüĢlerin baĢarıldığı geliĢmekte olan ülkelerde halen devam etmektedir. Örneğin, Çin, 

Singapur, Tayland,  Costa Rica ve Sri Lanka‟da aile planlaması yöntemleri yaygın olarak 

kabul edilmiĢtir. Türkiye de doğurganlık geçiĢinin son aĢamasına yaklaĢmıĢ ve toplam 

doğurganlık hızı 2.23 ile, nüfusun kendini yenileme düzeyi olan kadın baĢına 2.1 çocuğa çok 

yakındır.   

Bongaarts’ın Doğurganlık Modeli: Doğurganlık geçiĢi (fertility transition) de denilen 

bu modele göre; toplumlarda zaman içerisinde doğal doğurganlıktan kontrollü doğurganlığa 

geçiĢ olduğu savunulmaktadır. Bongaarts‟ın modelinde, doğum oranlarının yüksek olduğu 

toplumlarda doğal etmenler etkilidir. Sosyal ve ekonomik koĢulların doğum ve doğurganlık 

üzerinde dolayısıyla da aile büyüklüğünün çok etkili olduğu birinci aĢamadan (yüksek 

doğurganlık evresinden) düĢük doğurganlık evresine geçiĢte, eĢlerin aile büyüklüğündeki 

tercih ve kararları, devlet politikaları ve yatırımları, gebeliği önleme ve düĢükler yoluyla 

doğumların denetim altına alınmasının, sosyo-kültürel etkileĢimin dolayısıyla da beĢeri 

etmenlerin rolü egemen durumdadır (ġekil 10). Avrupa‟nın çok önceleri yaĢadığı doğurganlık 

geçiĢi sürecinde, kadının eğitimi ve statüsü, kalkınma göstergeleri gibi yapısal etmenlerin 

yanında toplumların kültürel ve sosyal özelliklerinin çok önemli olduğuna vurgu 

yapılmaktadır (Lesthaeghe, 1977, 1995). Sosyal etkileĢim, etnik ve dinsel kimlik, dil 

homojenliği, sekülerleĢme, toplumsal norm ve değer yargıları bu bakımdan dikkat çeken 

anahtar sözcüklerdir.    

Sonuç olarak dünya genelinde doğum ve doğurganlık oranlarının anlamlı bir Ģekilde 

düĢmeye devam ettiğini yinelemek gerekmektedir. Ayrıca dünya nüfusunun aĢırı büyümesi, 

denetim altına alınma noktasına doğru yaklaĢmaktadır. 1994 Kahire Konferansı, demografik 

hedefler yerine bireysel ihtiyaçlara odaklanan önemli adımlar atmıĢtır. Kahire‟de dünya 
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ulusları kadının eğitimine ve sağlığına, bebeklerin ve küçük çocukların hayatta kalmasına, 

kadınlara yetki verilmesi konusunda imkân tanınmasına özel önem verilmesi 

kararlaĢtırılmıĢtır. Konferansta, eğer hükümetler sosyal politikaları ve üreme sağlığı 

hizmetlerini garanti altına alırlarsa, bu olumlu adımlar sayesinde nüfusun toplumsal eĢitliğe 

yaklaĢması ve yüksek nüfus geliĢim oranının düĢmesi mümkün olabilecektir düĢüncesi de 

kabul görmüĢtür. 

Yüksek Doğurganlık Evresi DüĢük Doğurganlık Evresi

DOĞAL ETMENLER  hâkim ;

Çocuk doğurabilecek yaştaki 

kadın sayısı

Sosyo-ekonomik doğurganlık hızı 

ve aile büyüklüğünü etkiler

BEġERĠ ETMENLER hâkim ;

Eşlerin aile büyüklüğündeki tercih 

ve kararları

Düşükler ve gebeliği önleme 

yöntemleriyle etkili doğum kontrolü

Aile planlamasında devletin 

politikaları ve teşviki

Aile, grup ve devlet ölçeğinde beĢeri 

karar ve tercihler ikinci derecede 

önemlidir

Çocuk doğurabilecek çağdaki kadın 

sayısı ve sosyo-ekonomik koĢullar ikinci 

derecede önemlidir

Şekil  5. Bongaarts’ın Doğurganlık Geçiş Modeli.
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3.2.1.3.Türkiye‟nin Doğurganlık Düzey ve Eğilimleri : 1923-2000 

Türkiye‟de toplam doğurganlık hızları (TDH), cumhuriyetin ilanından (1923) bu yana 

belirgin farklılıklar göstermiĢtir (YüceĢahin ve Özgür, 2008). Buna göre, Türkiye‟de toplam 

doğurganlık hızlarının düzeyi ile ilgili üç dönem ayırt edilebilir: Birincisi, 1960‟ların 

ortalarına kadar süren yüksek düzeyli doğurganlık dönemidir “geçiş öncesi evre”  (1923 ve 

1963 arası).  

Bu dönem, Balkan SavaĢları, I.Dünya SavaĢı ve KurtuluĢ SavaĢı gibi savaĢların hemen 

sonrasına rastlamaktadır. Bu nedenle Türkiye‟de cumhuriyet döneminin özellikle ilk 20 

yılında göreve gelen hükümetler, doğurganlığı artırıcı bir nüfus politikası uygulanmıĢtır. Bu 

yıllarda savaĢlarda ölen nesli telafi etmek ve iĢgücü eksiğini tamamlamak için doğumlar 

özendirilmiĢtir (HUIPS, 1975; Üner, 1984; Kongar, 2004). Buna bağlı olarak TDH, kadın 

baĢına 7.1 (1933‟te) çocuğa denk gelebilecek kadar yüksek düzeylere ulaĢmıĢtır. Ancak bu 

dönemde, II. Dünya SavaĢı yıllarında erkek nüfusun askere alınması, evlenmelerde ve evli 

çiftlerin çocuk sahibi olmasında az da olsa azaltıcı bir etki yapmıĢtır (ġekil 10).  

II. Dünya SavaĢı‟nın ardından doğurganlık hızı yine doğal bir biçimde artıĢ göstermiĢ 

ve kadın baĢına 6.85 (1948‟de) çocuk düzeyine yükselmiĢtir. Doğurganlık, 1948‟den 1963‟e 

kadar ise çok az bir düĢüĢ göstermiĢtir. Doğurganlık geçiĢi itibariyle Türkiye, geçiĢ öncesi 

evrede diğer geliĢmekte olan ülkelerde de görüldüğü üzere, kalkınma hamlelerinin bir cevabı 

olarak değil, doğurganlığın doğal seyir gösterdiği (Cleland, 2001; Bongaarts, 2002) 

ülkelerden biri olarak kalmıĢtır.  

Türkiye‟de 1960‟lı yılların ortalarından itibaren doğurganlıkta sürekli ve hızlı bir 

düĢüĢ gerçekleĢmiĢtir. GeçiĢin baĢladığı bu ikinci dönem “geçiş başlangıcı evresi”, 1980‟lerin 

ortalarına kadar sürmüĢtür. Bu evrede, 1963‟te 6.23 olan TDH, 1985‟te 2.59‟a kadar inmiĢtir 

(ġekil 10). Türkiye‟de bazı demograflar, 1965 sonrasında devletin doğurganlığı azaltmayı 

hedefleyen yeni nüfus politikasının, çok fazla etkili olamadığını savunmaktadırlar (Behar, 

1980; Üner, 1984). Dahası devletin 1970‟lerin sonlarında nüfusun boyutları ve büyüme hızı 

ile ilgili bir amacının kalmadığı Dördüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Plânı‟nda ifade edilmiĢtir. 

Nüfus artıĢ hızının azalması, ekonomik ve sosyal geliĢmenin etkisine bırakıldığı iddia 

edilmektedir (Üner, 1984).  

Türkiye‟de 1985-2008 arası, doğurganlık hızları bakımından üçüncü bir döneme 

“orta/ileri geçiş evresi”ne karĢılık gelmektedir. GeçiĢ sürecinin erken dönemindeki hızlı 

düĢüĢ, bu dönemde yerini daha yavaĢ ve dirençli bir azalmaya bırakmıĢtır(ġekil 10). 1990, 

1993 ve 1998‟de TDH değerlerindeki, olağandıĢı ve tersine doğrultulu hafif artıĢlar, bu 
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dönemde ortaya çıkan dirence iĢaret etmektedir (Salehi-Isfahani, 2000; Bongaarts, 2002; 

Population Reports, 2003).  

Türkiye‟nin 2008‟deki ulusal TDH düzeyi (kadın baĢına 2.16 çocuk), nüfusun kendini 

yenileme düzeyine oldukça yaklaĢmıĢtır (HUIPS, 2004). Türkiye bu yüzden geliĢmekte olan 

ülkeler içerisinde orta/mutedil doğurganlık düzeyi veya geçiĢ sürecinin orta ve son 

aĢamasında olan ülkeler içerisinde değerlendirilmektedir (Behar, Courbage ve Gürsoy, 1999; 

Cleland, 2002; Guengant, 2002; Lim, 2002; Population Division, 2002; Sinding, 2002). 

Böylece, geliĢmekte olan ülkelerin bir özelliği olarak (Casterline, 2001; Cleland 2001; 

Bongaarts, 2002) sosyal ve ekonomik kanallarla meydana gelen geliĢmelerin yayılma ve 

etkileĢimi (Üner, 1984; Gökçe, 2004; Kongar, 2004), bölgesel dengesizliklere rağmen, 

Türkiye‟nin doğurganlık geçiĢi aĢamalarında etkili olmuĢtur. Türkiye‟de sosyal etkileĢim 

sürecini etkin kılan ve doğurganlık geçiĢini sağlayan asıl nedenler ise; batı bölgelere göç ve 

kentleĢmeye bağlı olarak geniĢ aile formasyonundan çekirdek aile yapısına dönüĢüm, kültürel 

entegrasyon, eğitimdeki ilerlemeler, kiĢi baĢına düĢen gelir artıĢı ve tarım dıĢı kesimlerde 

istihdam artıĢı ve medyanın etkinliğidir. 
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Kaynak: DĠE, 1995  ve 2003  ve  HUIPS, 1999. 

ġekil 10. Türkiye‟nin doğurganlık geçiĢi (1923-2008). 

3.2.1.4.Türkiye‟nin Doğurganlık Bölgeleri 

Türkiye‟de toplam doğurganlık hızlarının bölgesel düzeyde değerlendirilmesine imkân 

tanıması açısından iller, 2000 yılında yansıttıkları TDH değerlerine göre dört gruba 

ayrılmıĢtır. Bu dört grup, Türkiye‟nin 2000 yılındaki doğurganlık bölgeleridir (YüceĢahin ve 

Özgür, 2008). Doğurganlığı nüfusun kendini yenileme düzeyinin (2.1) altında olanlar (DüĢük 

Doğurganlıklı Ġller-LFP) bir grubu nitelerken, kadın baĢına 5‟ten fazla çocuk isabet eden iller 

(Çok Yüksek Doğurganlıklı Ġller-VHFP) diğer grubu oluĢturmaktadır. Ayrıca, kadın baĢına 2.1 
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ila 5.0 çocuk isabet eden iller de kendi arasında 2.1-3.5 arasında olanlar (Orta Doğurganlıklı 

Ġller-MFP) ve 3.5-5.0 arasında olanlar (Yüksek Doğurganlıklı Ġller-HFP) olarak iki gruba 

ayrılmıĢtır (ġekil 12 ve 13). Ġllerin bu mekânsal gruplaması, bölgesel doğurganlık 

farklılıklarını açık bir biçimde betimlemektedir. Diğer yandan, 2000 yılı için bölgesel 

gruplamada kullanılan TDH eĢik değerlerinin, 1980 yılına da uyarlanması, 20 yıllık periyotta 

doğurganlığın iller düzeyindeki mekânsal değiĢimini göstermiĢtir.  

Türkiye‟de 1980 yılında orta ve yüksek düzeyli doğurganlık yaygındı ve  doğurganlık 

bölgesel olarak çok büyük farklar göstermemekteydi (ġekil 12). 1980‟de TDH, batı illerinde 

2.41-3.50 arasında iken (MFP), geri kalan illerin büyük çoğunluğunda 3.51-5.00 (HFP) 

arasında değiĢmekteydi ve çok az bir kısmında da 5.00‟in (VHFP) üzerine çıkmaktaydı. Bu 

yılda batıdaki iller (33 adet), 2.4-3.5 (alt-orta doğurganlık düzeyi), geri kalanlar ise büyük 

çoğunlukla 3.6-5.0 (üst-orta doğurganlık düzeyi) arasında doğurganlık hızlarına sahipti.  

2000 yılında TDH ‟nin mekânsal paterninde önemli bazı değiĢiklikler olmuĢtur: 

Birincisi ülkenin batı bölgelerinde bulunan ve sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik bakımından en iyi 

durumdaki 23 ilde TDH 2.1‟in altına inmiĢtir (ġekil 12). Bu illerde (LFP)  TDH, kadın baĢına 

ortalama 1.90 çocuk düzeyindedir ve 1980-2000 arasında toplam doğurganlık hızındaki 

negatif değiĢim dikkat çekicidir (ġekil 13). Bu gruptaki iller, doğurganlık geçiĢinin son 

aĢamasına ulaĢmıĢlardır. Ġkincisi, 1980‟de orta ve yüksek doğurganlıklı iller (MFP ve HFP) 

grubunda yer alan illerde de TDH düĢmüĢtür. Doğurganlıktaki bu düĢüĢ, öncekilerde 

(MFP‟lerde) belirgin bir oranda (-44.2%)  gerçekleĢirken, sonrakilerde (HFP‟lerde) daha az (-

4.4%) olmuĢtur. MFP‟ler kadın baĢına 2.58 çocuk TDH düzeyi ile doğurganlık geçiĢinin son 

aĢamasına hızla yaklaĢmaktadırlar. Buna karĢılık  HFP‟lerde 20 yılda doğurganlık hızı düĢse 

de, TDH kadın baĢına ortalama 4.03 çocuk düzeyindedir ve bu gruptaki iller geçiĢin henüz 

baĢındadır.  

Üçüncüsü ve en ilginç olanı, 1980‟de dağınık haldeki çok yüksek doğurganlıklı iller 

(VHFP), 2000 yılında bir bölge oluĢturmuĢlardır. Türkiye‟nin güneydoğusundaki bu bölgede, 

2000 yılında kadın baĢına düĢen ortalama çocuk sayısı 5.94‟tür. Asıl ĢaĢırtıcı olan durum ise 

bu bölgede TDH‟nin çok yüksek düzeyli olması yanında, 1980-2000 arasında 8 ilde TDH‟nin 

artmıĢ olmasıdır. Bu illerde TDH‟de ortalama %21.9 artıĢ olmakla birlikte, ġırnak ilinde artıĢ 

hızı %51.2 „ye kadar çıkmıĢtır (ġekil 14).  

1980-2000 döneminde TDH‟nin ulusal ortalamasının %-25.8 düĢüĢüne özellikle 

1990‟lı yıllarda ortaya çıkan dirençlerle (Bongaarts, 2002) mekânsal doğurganlık farklılıkları 

arasında iliĢki olduğu düĢünülebilir. Bu düĢünce, 20 yıllık dönemde illerin büyük bir 

çoğunluğunda (73 ilde) TDH değerleri az ya da çok düĢüĢler gösterirken, 8 ilde artıĢ meydana 

gelmiĢ olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan Türkiye‟de bölgeler arasındaki toplam 

doğurganlık hızı farkları da gün geçtikçe artmaktadır.  
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ġekil 12. Türkiye‟de 1980 yılında toplam doğurganlık hızının coğrafi paterni 
 
 
 
 

 

ġekil 13. Türkiye‟de 2000 yılında toplam doğurganlık hızının coğrafi paterni 
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ġekil 14. Türkiye‟de toplam doğurganlık hızındaki değiĢim (1980-2000). 

3.2.2.Ölümlülük 

3.2.2.1.Ölümlülüğün Ölçülmesi 

Ölümlülüğün ölçülmesinde kullanılan ham ölüm oranı daha önce, bir yıl ortası 

nüfusta, 1000 kiĢiye düĢen aynı yıl ölenlerin sayısı olarak tanımlanmıĢtı (Haupt ve Kane, 1998: 

25). Ölümlerin toplam nüfustaki payı hesaplandığı için ham orandan söz edilir. Oysa belirli 

bir zaman diliminde ölüm olasılığı herkes için aynı değildir. Bu nedenle nüfusun yaĢ yapısıyla 

ilintili daha rafine/özel bir ölümlülük ölçüm yöntemi ortaya koymak gerekir. YaĢa özel ölüm 

hızı bu ihtiyaçtan yola çıkılarak geliĢtirilmiĢtir. Çünkü belirli bir zaman aralığında ölüm 

olasılığı biraz da yaĢ ile iliĢkilidir ve genellikle ölüm oranları yetiĢme çağındakiler ve genç 

yetiĢkinlerde düĢüktür (Peters ve Larkin, 2005: 116).  Bu yüzden kadın ve erkeklerin yaĢa 

göre ölüm oranlarını gösteren eğriler, “J ”  Ģeklindedir (ġekil 15).  

YaĢa özel ölüm hızı (age-specific death rate); 

ASDR = ( Da : Pa ) x 1000,  formülüyle ifade edilir. Bu formülde; 

Da = Bir yaĢ grubundan ölenlerin sayısını 

Pa = Aynı yaĢ grubunun yıl ortası nüfusudur. 

Bebek ölüm hızı (infant mortality rate), birinci yaĢ gününe henüz ulaĢamamıĢ 

bebekler arasında, bir takvim yılında kaydedilen ölümlerin, o takvim yılındaki doğumlara 

oranıdır (Üner, 1972: 35). BaĢka bir deyiĢle belirli bir yıl içindeki her 1000 canlı doğan bebek 
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için bir yaĢını doldurmadan ölen bebek sayısı, bebek ölüm hızını vermektedir (DĠE, 2003: 

21). Bu ölçüm yöntemi; 

InMR = ( D : B ) x 1000,  Ģeklinde formüle edilebilir. Bu formülde; 

D = Henüz bir yaĢını doldurmadan ölen  bebek sayısı (sıfır yaĢ grubundaki), 

B = Aynı yıl doğan bebek sayısıdır. 

ġekil 15 Türkiye‟de ölüm sayılarının yaĢ gruplarına dağılımı (2004) 

Türkiye'de Ölüm Sayılarının Yaş Gruplarına 

Dağılımı (2004)
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3.2.2.2.Ölüm Oranlarının Coğrafi Paterni 

Ġyi sağlık önlemleri ve beslenme, iyileĢtirilmiĢ çevresel Ģartlar ölüm oranlarını 

bugünkü geliĢmiĢ ülkelerdeki seviyeye düĢürmekte ve ortalama ömür süresinde göze çarpan 

bir artıĢı beraberinde getiren önemli etmenleri oluĢturmaktadır. Bununla birlikte, nüfusun 

yaĢlanması ölüm oranları üzerinde tehlike arz eden bir etmendir.  

Nüfusun yaĢlanmıĢ bölümündeki artıĢı, ölüm oranını artırmaktadır. YaĢlı nüfus 

ölüme daha yakın grubu oluĢturmaktadır. Böylece bütün nüfus içindeki en yüksek ölüm, 

büyük ölçüde yaĢlı nüfus kısmında (65‟ten fazla olanlarda) görülmektedir.  ĠlerlemiĢ hayat 

koĢulları ortalama ömür süresini uzatmakta, böylece nüfus içindeki yaĢlıların oranı 

artmaktadır.  

GeliĢmiĢ ülkelerde ölüm oranları binde 9 civarındadır ki, bu seviye bugünkü 

geliĢmekte olan bir kısım ülkelerin ulaĢtığı seviyedir. Bazı ülkelerde ölüm oranları geliĢmekte 

olan ülkelerdeki oranları aĢmıĢtır. Örneğin Ġsveç‟te ve Danimarka‟da binde 11 ve Norveç‟te 
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binde 10, hatta Monako‟da binde 16‟dır.  Oysa Türkiye‟de ve Meksika‟da binde 5, Sri Lanka‟da 

binde 6 ve Brezilya‟da binde 7‟dir.  

Dünyada ölüm oranlarının coğrafi paternini gösteren bir haritaya bakıldığında 

Afrika‟da kötü sağlık ve beslenme koĢulları, çevresel felaketler ve çatıĢmalar nedeniyle, 

Avrupa‟da ise nüfusun yaĢlanmasına bağlı olarak ölüm oranlarının arttığı gözlenmektedir 

(ġekil 16).  

 

ġekil 16. Dünyada ham ölüm oranlarının coğrafi dağılımı. 

3.2.2.3.Ölüm Oranlarını Etkileyen Etmenler 

Ölüm oranlarını etkileyen etmenler ülkeden ülkeye ve zamana göre değiĢmekle 

birlikte aĢağıdaki Ģekilde genellemeler yapılabilir: 

(1) Nüfus Yapısı: Her hangi bir ülke ya da bölgede, yaĢ yapısında dengesizlikler 

olabilir. YaĢlı nüfus oranlarının yüksekliği, genellikle yüksek ölüm oranlarına yol 

açar. Ġngiltere‟nin emekli olanların sıkça yerleĢtiği güney kıyıları, bu konuda örnek 

oluĢturabilir. Kadınlara göre erkeklerin sayıca üstün olduğu yerlerde de yüksek 

ölüm oranlarıyla karĢılaĢılabilir. Aksi durumda, tersine bir manzara ortaya çıkar. 

(2) Sağlık ve Eğitim: Daha fazla tıbbi donanım ve hizmetler, ölüm oranlarının 

düĢmesi demektir. Tıbbi imkânlar kadar, belli bir alanda, hastalara düĢen doktor 

sayısı, hatta bu doktorların uzman ya da pratisyen olma durumu da önemlidir. 

Ortalama olarak doktor baĢına düĢen hasta sayısı, geliĢmiĢ ülkelerde az, 

geliĢmekte olan ülkelerde daha fazladır. GeliĢmiĢlik farkı bulunan iki grup 

arasındaki fark, 50 katı bulmaktadır. Orta Afrika‟nın birçok fakir ülkesinde, her 
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70-80 bin kiĢiye bir doktor isabet etmektedir. Ölüm oranlarının düĢmesinde 

Batı‟nın etkisine ek olarak annelerin eğitim seviyesi de önemli bir etmen olarak 

düĢünülebilir. Eğitimli anneler muhtemelen çocuk hastalıklarına karĢı daha 

bilinçli olmakta ve aĢı yaptırmaktadır. Aynı zamanda sağlık bilgisi, temel bakım, 

yemek piĢirme ve hazırlama konularında da eğitimli annelerin daha iyi davranıĢ 

biçimleri geliĢtirmeleri söz konusu olur. Ayrıca her geçen gün tıbbî teknolojide 

yaĢanan geliĢmeler, ölümcül olsun olmasın hastalıkların tedavisinde etkili olmakta 

ve ortalama ömrü uzatmaktadır.  

(3) Gelir ve Toplumsal Statü: Toplumun az gelirli kesimleri, genellikle zenginlere 

göre, yüksek ölüm oranlarına sahiptir. Fakir kesim insanları, dengeli beslenme ve 

yeterli sağlık hizmetleri için gerekli paradan yoksun halde, düĢük standartlı 

evlerde ve sağlıksız Ģartlar altında yaĢarlar. ABD‟de gelir seviyesi nispeten düĢük 

zenci nüfusun ölümlülük oranı, beyaz nüfusunkinden daha yüksektir. Örneğin 

siyah Amerikalıların beyaz Amerikalılara oranla 6 yıl daha erken öldükleri tahmin 

ediliyor. Deliller bunun genellikle zayıf yaĢam koĢullarından kaynaklandığını 

göstermektedir. Zenci ailelerin %31‟i fakirlik ile orta hallilik arasındaki gelir 

sınırında yaĢamaktadır. Beyaz ailelerin ise ancak %9‟u bu koĢullar altında  yaĢar. 

Ġngiltere ve Fransa‟daki yabancı kökenlilerin ölüm oranlarında elveriĢsiz sağlık ve 

çevre koĢullarının benzer etki yaptığı gözlenmektedir. Sosyal güvenlik ve devlet 

güvencesi olan ülkelerde, ölümlülük seviyeleri ile sınıf iliĢkisi nispeten azalmıĢtır. 

Meselâ Ġngiltere‟de, herkese büyük ölçüde ev, beslenme ve sağlık hizmeti düzeyi, 

oldukça iyi durumdadır.  

(4) Ekonomik Faaliyet Türü: Ġnsanların çalıĢtıkları bazı faaliyet kolları, diğerlerine 

nazaran daha tehlikelidir. Bu durum, ölüm sayılarında büyük bir artıĢa yol açar. 

Kömür iĢçileri, ölümle sonuçlanabilecek kaza riski taĢırlar. Aynı zamanda bu 

iĢçiler, toz solumaktan ileri gelen akciğer hastalığı (pneumoconiosis) ve verem 

benzeri solunum hastalıklarıyla da sıklıkla karĢı karĢıyadır. Gerçekten de ağır 

Ģartlar altında çalıĢılan iĢlerin fazla olduğu bölgelerde, ölüm oranlarında bir artıĢ 

belirlenir. Maden ve taĢ ocakları, asbestle ilgili iĢler, yapı ve inĢaat sektörü bu 

kapsama giren bazı iĢlerdir. Yüksek seviyede sorumluluk isteyen iĢlerde de sık sık 

ölümlerle karĢılaĢılır. 

(5) Oturulan Yer: Genel olarak, ölüm oranları, Ģehirsel alanlarda, yeterli sağlık 

hizmetleri sunulan kırsal bölgelere göre, daha yüksek düzeydedir. Kalabalık bir 

ortamda, aĢırı trafik yoğunluğu, hava kirliliği, sinir gerginliği gibi etmenlerle 

ölümler arasında iliĢki kurmak imkân dâhilindedir. Buna karĢın yoksulluğun ve 
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gıdasızlığın yok edilmeye çalıĢıldığı az verimli kırsal bölgelerde ve Ģehirlerdeki 

gecekondu yerleĢmelerinin büyüdüğü alanlarda da ölüm oranları artmaktadır. 

Örneğin, BangladeĢ‟te binde 114 olan ulusal ortalamaya karĢı,  yoksul Ģehir 

bölgelerinde bebek ölüm oranı binde 140‟dır. AraĢtırmalar yüksek kalp hastalığı 

oranlarının Ġngiltere‟de eski ağır sanayi bölgelerinde ve Ģehir merkezinde 

fakirlerin yaĢadığı bölgelerde yoğunlaĢtığını göstermektedir. Akciğer kanseri, hava 

kirliliğinin yüksek olduğu endüstrileĢmiĢ ve yoğun nüfusa sahip bölgelerde 

oldukça yaygındır. 

(6) Su ve Gıda Temini/Kalitesi: Dünyanın pek çok yerinde temiz su ve yeterli gıda 

temini yaĢamsal bir sorundur. Özellikle Afrika‟da ve az geliĢmiĢ ülkelerde yanlıĢ 

kentleĢmenin doğurduğu sefalet mahalleleri bu bakımdan sıkıntı içindedir. 

GeliĢmiĢ ülkelerde ölüm nedeni olan hastalıklar arasında, kalp, kanserli tümör, 

beyin-damar, kronik alt solunum sistemi hastalıkları (Peters ve Larkin, 2005: 123) 

ilk sıralarda gelirken, az geliĢmiĢ ülkelerde özellikle Sahra altı Afrika‟da sıtma, 

nehir körlüğü, çeçe sineğiyle yayılan uyku hastalığı, karaciğeri etkileyen bilarzia, 

kolera ve AIDS (HIV virüsü) gibi hastalıklar yanında,  beslenme bozukluğu ve 

yetersizliğine dayalı marasmus (zayıflayıp kuruma Ģeklinde görülür), 

kawashiorkor (protein eksikliğine bağlı), beriberi (B vitamini türü olan Thamine 

eksikliğine bağlı) en yaygın ve ölümcül hastalıklardır (Tümertekin ve Özgüç, 1997: 

241-245). 

(7) Devletin Etkinliği ve Siyasî İstikrar: Devletlerin bütçeden sağlığa ayırdıkları pay, 

koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerine yaptığı yatırımlar, aĢı kampanyaları 

ölüm oranlarının azalmasında etkin rol oynarken tersi durumda ölümlerin artıĢı 

ĢaĢırtıcı olmasa gerektir. Siyasî istikrarın kalkınma, uluslar arası iliĢkiler 

bağlamında etkileri söz konusudur. Ġç çatıĢmaların ölüm oranlarını artırıcı 

etkilerini kabile savaĢlarının yaĢandığı Afrika ülkelerinde yakından görmek 

mümkündür. 

(8) Çevresel Felaketler ve Savaşlar: Deprem (17 Ağustos 1999 Marmara depreminde 

30.000‟e yakın, 8 Ekim 2005 Pakistan depreminde 75.000 insan yaĢamını 

yitirmiĢtir), sel, fırtına, heyelan, çığ, kuraklık vb. çevresel felaketlerin ölüm 

oranlarına gün geçtikçe özellikle az geliĢmiĢ dünyada etkileri daha fazla 

olmaktadır. ÇeĢitli nedenlerle çıkan savaĢ ve çatıĢmaların etkisini de göz ardı 

etmemek gerekir. DeğiĢik zamanlarda Filistin‟de, Eritre‟de, Bosna‟da, 

Çeçenistan‟da, Afganistan‟da, Irak‟ta (her ay ortalama 3000 kiĢi ölüyor) ve 
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dünyanın diğer sıcak çatıĢma bölgelerindeki kanlı savaĢlar bu konuda örnek 

oluĢturur. 

3.2.2.4.Doğumdan Ġtibaren Ortalama YaĢam Süresi 

Dünyada doğumdan itibaren ortalama yaĢam süresi (ortalama ömür) gittikçe 

artmaktadır. Sağlık koĢullarının düzenlenmesi ve su kalitesinin artırılmasından dolayı günlük 

besinin artması ve iyi sağlık koĢulları ölüm oranlarının belirgin bir Ģekilde düĢmesine neden 

olmakta ve bu suretle dünyada doğumdan itibaren yaĢam süresi uzamaktadır (Çizelge 3 ve 

ġekil 16). Örneğin 1960‟a kadar Hindistan‟da ortalama ömür süresi 40 yaĢına kadardı, fakat 

20 yıl sonra bu artarak 1980‟de 54 olmuĢ ve nihayet 2001‟de ise 63‟e ulaĢmıĢtır. 

Dünya ortalaması 1975‟te 60 iken, bu değer 2001‟de 67‟ye ulaĢmıĢtır. Ancak dünya 

üzerindeki geliĢmiĢlik farklarının ortalama ömür üzerinde de etkili olduğu gözlenmektedir. 

Buna göre, geliĢmiĢ ülkelerde insanların ortalama yaĢam süresi 78 yaĢ olurken, geliĢmekte 

olan ülkelerde 70, geri kalmıĢ ülkelerdeyse 59‟dur. Ülkeler ayrı ayrı ele alındığında, Japonya, 

Ġsveç, Ġsviçre gibi ülkelerde ortalama yaĢam süresi 80 yıla ulaĢmakta, buna karĢılık Sierra 

Leone, Zimbabwe, Botswana, Malawi gibi Afrika ülkelerinde 40‟ın altına düĢmektedir 

(Çizelge 3). Diğer taraftan dünyanın hemen her yerinde kadınlar erkeklere oranla daha fazla 

ortalama ömre sahiptir. Avrupa‟da kadınların yaĢam süreleri erkeklere nazaran 9, Afrika‟da 3 

yıl daha fazladır. Türkiye‟de ise fark ortalama 6 yıldır. 

Çizelge 3. Çocuk ölüm oranları ve ortalama yaĢam süresindeki değiĢim (1990-2008) 

 Beş yaş altı çocuk ölüm 
oranı (binde) 

Doğuştan itibaren yaşam 
beklentisi  (yıl) 

Bölge 1990 2008 1990 2008 

Dünya 92 67 65 69 

Gelişmiş Ülkeler 12 7 76 80 

Gelişmekte Olan Ülkeler 85 57 64 69 

Geri Kalmış Ülkeler 160 118 54 59 

Türkiye 84 22 65 72 

Japonya 6 4 79 83 

İsviçre 8 5 78 82 

Rusya Fed. 27 13 69 68 

Çin 46 21 68 73 

Çad  201 209 51 49 

Afganistan 260 257 41 44 

Kaynak:  2010 World Development Indicators, World Bank 
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GeliĢmekte olan ülkeler hızlı nüfus geliĢim periyoduna girmektedir. Bebek ölüm 

oranındaki düĢüĢler ve yaĢam ümidinin artması ölüm oranlarının azalması için önemli bir 

göstergedir. GeliĢmekte olan ülkelerde ölüm oranları halen çevresel koĢullardan 

etkilenmektedir. Çevresel koĢullar; beslenme, su ihtiyacı, sağlığı koruma (hıfzısıhha), sağlık 

Ģartları, sıtma ve uyku gibi yerel hastalıkları kapsar. 1950 ile 1980 yılları arasında ölüm 

oranlarındaki ve özellikle bebek ölümlerindeki düĢüĢte, refah ve çevresel koĢulların 

iyileĢmesinde, geliĢmiĢ ülkelerin önemli katkısı olmuĢtur. Nüfusta hızla yayılan ve ölüm 

oranlarının artmasına neden olan yerel hastalıkların yok edilmesiyle ölüm oranlarında gözle 

görülür bir azalma gerçekleĢmiĢtir. Bu azalma, Batılı nüfusun temas düzeyinin arttığı 

yerlerde daha da etkilidir. Erken çağda öldürücü olabilen hastalıklara karĢı (sıtma, çiçek 

hastalığı, tüberküloz ve kızamık gibi) aĢılama çalıĢmalarının katkısı çok önemlidir. Zira 

geliĢmekte olan ülkelerde 5 yaĢ altı çocuk ölüm nedenlerinde baĢta ishal (ölümlerin %27‟si) 

olmak üzere, kızamık, boğmaca, verem, kazıklı humma, çocuk felci gibi bağıĢıklık sistemi 

hastalıkları (ölümlerin %25‟i), akut solunum yolu enfeksiyonları, sıtma ve diğer enfeksiyon ve 

parazit hastalıkları ilk sıralarda gelmektedir (ġekil 18).  
Dünyada doğumdan itibaren ortalama yaşam beklentisinin dağılımı, 2000

  

ġekil 17. Dünyada doğumdan itibaren ortalama yaĢam beklentisinin dağılımı, 2000.  
Dünyada bebek ölüm oranlarının coğrafi dağılımı, 2000

 

ġekil 18.  Dünyada bebek ölüm oranlarının coğrafi dağılımı, 2000. 
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3.2.3.Demografik GeçiĢ Modeli 

Ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyi ile doğum-ölüm oranları yani, nüfusun doğal artıĢ/eksiliĢ 

temposu arasında iliĢki kuran bir teori de, Demografik GeçiĢ Modeli‟dir (ġekil 19 ve 20). 

EndüstrileĢmiĢ Avrupa ülkelerinin deneyimleri üzerine oturtulmuĢ bu nüfus teorisi, 4 

aĢamalıdır. 

Birinci aĢama, tarım ve geleneksel hayat tarzlarının hâkim olduğu, geri kalmıĢlığın 

belirgin olduğu toplumlarda, doğum oranlarının son derece yüksek olması yanında, ölüm 

oranlarının da çeĢitli nedenlerden dolayı yüksekliği, nüfusta yavaĢ bir geliĢme yaĢanmasına 

neden olmaktadır (Yüksek Durağanlık Aşaması). Doğum ve ölüm oranları yüksek ülkeler, 

Afrika ve Güney Asya‟da, özellikle, Afganistan, Nepal, Bhutan ve Laos gibi nispeten ayrı 

ülkeler ile Avrupalıların az bulunduğu Zaire, Nijerya ve Gana gibi Orta Afrika‟da 

toplanmıĢtır. 

Söz konusu bu ülkelerde doğumlar, ölümlerden yüksek seviyede gerçekleĢmektedir. 

Ne var ki ölüm oranları, dünyanın diğer ülkeleriyle karĢılaĢtırıldığında yüksek bir düzey 

sergiler. Bu gibi toplumlarda, erken evlenme, eğitim seviyesindeki düĢüklük, tarımda insan 

gücüne olan talebin fazlalığı, kültürel özellikler, doğum oranlarının artmasını sağlarken; 

üretim ve gelir azlığı, temiz su, kanalizasyon, yol gibi hizmetlerin yetersizliği, sağlık 

hizmetlerinin ihtiyaca cevap veremeyiĢi, zaman zaman beliren kuraklık ve kıtlıklar, salgın 

hastalıklar, savaĢlar, ölüm oranlarının yüksek seviyelerde kalması sonucunu doğurmaktadır. 

Demografik geçiĢ modeline göre, bu ülkelerin baĢından yakında bir nüfus patlaması tecrübesi 

geçmesi beklenmektedir. Ġkinci aĢamada, endüstrileĢmenin baĢlamasıyla birlikte hayat 

tarzında modernleĢme ve ekonomideki ilerleme, farklı bir nüfus geliĢim çizgisine yol 

açmaktadır. Bu gruptaki ülkeler, doğum oranlarının yüksek, fakat aynı zamanda, ölüm 

oranlarının binde 20‟nin altında olacak Ģekilde düĢük olduğu yerlerdir. Gıda arzının artması, 

sağlıkla ilgili iyileĢmelerin görülmesi, doğum oranlarının yüksek kalması, ama ölümlerin 

hızla düĢmesine neden olmuĢtur. Avrupa nüfusunu 19. yüzyılda, dünya nüfusunu 20. 

yüzyılda aĢırı artıran aĢama budur (Erken Gelişme Aşaması).  

Üçüncü aĢama, ikinci aĢamanın biraz daha ileri durumudur. EndüstrileĢme, 

modernleĢme ve ĢehirleĢmenin yarattığı, geleneklerden uzaklaĢma, eğitim seviyesindeki 

yükselme, Ģehirlerde azalan çocuk sahibi olma arzusu, evlilik yaĢındaki yükselme, kadının 

Ģehirsel iĢlerde daha fazla yer alması gibi sonuçlar, doğurganlığın aniden hız kesmesine ve 

doğal nüfus artıĢ hızının yavaĢlama eğilimine girmesini sağlamaktadır (Geç Gelişme 

Aşaması). Modele göre nüfus artıĢı hâlâ önemli bir yer tutar ki, artıĢ oranı aĢağı seviyelere 

yavaĢ iner (Türkiye, bu gruptadır). 
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Demografik geçiĢin dördüncü aĢamasında, tarım toplumundan endüstri toplumuna 

geçilmiĢ olması nedeniyle, yüksek bir Ģehirli nüfus oluĢmakta, eğitim herkese ulaĢmakta, ev 

dıĢı iĢlerde çalıĢan kadın sayısındaki artıĢa bağlı olarak anneliği erteleme ya da çocuk 

istememe durumları yaygınlaĢmaktadır. Böylece doğumlar, neredeyse ölümler seviyesine 

düĢmektedir. Nüfus, bu refah düzeyi yüksek toplumlarda ya çok az artmakta ya da 

gerilemektedir. GeliĢmiĢ ekonomilere sahip ülkelerde bu durağanlık evresiyle, nüfusun 

yaĢlılık aĢamasına ulaĢılmıĢ ve nüfus kendi kendini yenileme noktasından uzaklaĢmaya 

baĢlanmıĢtır (Düşük Durağanlık Aşaması). Bu aĢamanın ülkeleri, Avrupalı göçmenlerin en 

fazla yerleĢtiği ılıman topraklarla birlikte, Avrupa‟nın hemen hepsini, Japonya ve Rusya‟yı 

kapsar. Kanada, ABD, ġili, Arjantin, Uruguay, Avustralya da bunlara örnek olarak verilebilir. 

Küba, Barbados ve Porto Rico gibi birkaç Batı Hint adası ülkesi de bunlar arasında yer alır. 

Bu son anılanlarda doğum oranları Avrupa ortalamasına nazaran biraz yüksektir, bunun yanı 

sıra, ölümler dikkat çekecek derecede düĢük oranlıdır. 
DEMOGRAFİK GEÇİŞ MODELİ

 

 ġekil 19. Demografik geçiĢin evreleri 

 

ġekil 20. Birinci ve Ġkinci Doğurganlık GeçiĢi 
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Çizelge 4. Demografik geçiĢ modeline bir örnek: Finlandiya. 

Finlandiya, demografik geçiĢin dört aĢamasını da yaĢayan bir ülke olarak iyi bir örnektir. 
I. AġAMA (1785-1790) 
Yüksek doğum ve ölüm oranı = az nüfus artıĢı ya da nüfusun artmaması 
Doğum Oranı = %o 38 
Ölüm Oranı = %o 32 
Doğal ArtıĢ Oranı = % 0.6 
II. AġAMA (1825-1830) 
Yüksek doğum ve düĢen ölüm oranı = yüksek nüfus artıĢı 
Doğum Oranı = %o 38 
Ölüm Oranı = %o 24 
Doğal ArtıĢ Oranı = % 1.4 
III. AġAMA (1910-1915) 
DüĢen doğum ve nispeten düĢük ölüm oranı = yavaĢlayan nüfus artıĢı 
Doğum Oranı = %o  29 
Ölüm Oranı = %o 17 
Doğal ArtıĢ Oranı = % 1.2 
IV. AġAMA (1996) 
DüĢük doğum ve düĢük ölüm oranı = çok düĢük nüfus artıĢı 
Doğum Oranı = %o 12 
Ölüm Oranı = %o 10 
Doğal ArtıĢ Oranı = % 0.2 

 
 

 

ġekil 21. Demografik geçiĢ ve küresel eğilimler 
 



N Ü F U S   C O Ğ R A F Y A S I 

 

   Prof. Dr. Ertuğrul Murat ÖZGÜR    

 

51 

Doğurganlık geçiĢinin temel etmenleri ve genel iĢleyiĢi (Bulatao 2001)

Ölüm hızının azalıĢı Çocuğun ekonomik 
değerinin azalıĢı

Çocuğun yetiĢkinlerin 
aktivitelerini kısıtlaması

Aile dönüĢümü

DOĞURGANLIK 
GEÇĠġĠ

Evlilik yaĢının 
yükselmesi

EĞĠTĠM

Kültürel normların 
uygulanmasında 

zayıflama 

DüĢünsel yayılma
Aile planlaması 

hizmetlerine 
eriĢimin artması

Yapılacaklar Listesi 

•Kariyer elde etme

•Prestijli meslek

•YaĢam boyu aktivitelere katılım

Değerlendirme

•Anneliğin ve çocuğun değeri

•Çocuğun ekonomik maliyeti

Karar: AZ ÇOCUK!

Kaynak:
Yüceşahin, M.M. 2010. Küresel Demografik Geçiş ve Türkiye. A.Ü.Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Konferansları 18 Mayıs 2010

 

ġekil 22. Doğurganlık geçiĢinin temel etmenleri ve genel iĢleyiĢi 

3.2.4.Göç 

Ġnsanların bir yerden baĢka bir yere hareket etmesi, yani göçü, nüfus ile kaynaklar 

arasındaki dengeyi ve nüfus dağılımını bozan bir olaydır. Göç, demografik, sosyal ve 

ekonomik olayları etkileyen bir etmendir. Göç yoluyla sağlık, gıda tüketimi ve endüstriyel 

verimlilik gibi olaylar arasındaki denge bozulmaktadır. Göç, insanın yaĢadığı doğal ortamın 

değiĢmesinde hem neden hem de sonuçtur. Doğal Ģartlardaki değiĢme, büyük ölçüde göç 

hareketlerine bağlanabilir. Meydana gelen değiĢiklikler, doğaya aĢırı yüklenmeler, yine 

göçlere yol açabilmektedir. 

3.2.4.1.Göçün Ölçülmesi 

Göçün ölçülmesiyle ilgi en temel araçlardan ikisi, içeriye ve dıĢarıya göç hızlarıdır. 

Ġçeriye göç hızı (in-migration rate veya immmigration rate) bir yere dıĢarıdan gelen 

nüfusun yıl veya dönem ortası nüfusa bölünmesi ve çıkan rakamın 1000 ile çarpılmasından 

elde edilen değere eĢittir. DıĢarıya göç hızı (out-migration rate veya emigration rate) ise; bir 

yerden dıĢarıya giden nüfusun yıl veya dönem ortası nüfusa bölünmesi ve çıkan rakamın 

1000 ile çarpılmasından elde edilen değere eĢittir (Çizelge 5). 
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Çizelge 5 Ġçeriye, dıĢarıya, brüt ve net göç hızlarının hesaplanması 

Simge Açıklama Örnek 

k Göç olayına sahne olan yer  

Pk Bu yerin yıl veya dönem ortası nüfusu 250.000 

IMk   Belli bir yıl/dönem boyunca bir yere (içeriye) 
göçle gelen nüfus miktarı 

 
35.000 

OMk   Belli bir yıl/dönem boyunca bir yerden (dışarıya) 
göçle giden nüfus miktarı 

 
70.000 

IMRk (k) nın İçeriye Göç Hızı (%o olarak) 
(Gelenler : Yıl/dönem ortası nüfus) x 1000 
İMRk = ( İMk : Pk ) x 1000 

(35.000 : 250.000)  
= 0.14 x 1000 = 140 %o 

OMRk (k) nın Dışarıya Göç Hızı (%o olarak) 
(Gidenler : Yıl/dönem ortası nüfus) x 1000 
OMRk = ( OMk : Pk ) x 1000 

(70.000 : 250.000)  
= 0.28 x 1000 = 280 %o 

GMR Brüt Göç Hızı (%o olarak) 
[(Gelenler+Gidenler) : Yıl/dönem ortası nüfus] x 
1000 
GMR=(IMRk + OMRk ) 

 
[(35.000 + 70.000) : 250.000] x 1000 
= (105.000 : 250.000) x 1000 
= 0.42 x 1000 = 420 %o veya  
(140 + 280) = 420 %o 

NMR Net Göç Hızı (%o olarak) 
[(Gelenler – Gidenler) : Yıl/dönem ortası nüfus] x 
1000 
NMR=(IMRk – OMRk ) 

[(35.000 – 70.000) : 250.000] x 1000 
= (- 35.000 : 250.000) x 1000 
- 0.14 x 1000 = - 140 %o veya 
(140 – 280) = - 140 %o 
 

Brüt göç hızı (gross migration rate), bir yere gelenlerle o yerden ayrılanların toplamını 

ifade eden bir kavramdır. Önce brüt göç hızı hesaplanacak alana gelen nüfus ile bu alandan 

giden nüfus toplanır. Daha sonra çıkan sonuç yıl/dönem ortası (yıl ortası nüfus, yılın 1 

temmuz tarihindeki nüfusunu ifade eder, dönem ortası nüfus en basit şekliyle sözü edilen 

dönemin başlangıç ve bitiş tarihlerindeki nüfuslar toplanarak ikiye bölünmesiyle 

hesaplanan değerdir) nüfusa bölünür ve elde edilen rakam 1000 ile çarpılırsa brüt göç hızı 

hesaplanmıĢ olur. BaĢka bir Ģekilde söylenecek olursa içeriye göç hızı ile dıĢarıya göç hızının 

toplamı brüt göç hızını verir (Çizelge 5). 

Bir yerden göçle ayrılan ve o yere dıĢarıdan göçle gelen nüfus arasındaki kurulacak 

bağlantıyla net göç denilen kavrama ulaĢılabilir. Gelen nüfustan giden nüfus çıkarıldığında 

net göç miktarı bulunur (NMk= IMk  - OMk ). Bulunan değer bazen (-) bazen de (+) olabilir. 

Başka bir deyişle eğer dışarıya göç miktarı (bir yerden ayrılan nüfus), içeriye göç 

miktarından (o yere gelen nüfustan) fazla ise net göç değerleri negatif (-), tersi durumdaysa 

pozitif (+) olacaktır. Net göç hızı (net migration rate) ise, net göç miktarının yıl ortası nüfusa 

bölünmesinden sonra bulunan rakamın 1000 ile çarpılması suretiyle elde edilir (Çizelge 5).  

3.2.4.2.Göçün Tipleri ve Nedenleri 

Ġnsan göçlerinin özellikleri karmaĢık olmasına rağmen göç olgusunu daha açık 

anlayabilmek için sınıflandırma esas olduğundan değiĢik göç sınıflandırma giriĢimleri 

olmuĢtur. Göç tipolojisi adı altında toplanan bu sınıflandırmalarda önemli bazı değiĢkenler 

kullanılmıĢtır (Guinness, 2002: 7) : 

 Göçün (hareket) mesafesi 

 Göçün geçici veya devamlı oluĢu 
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 Göçün nedenleri 

 Göçün seçiciliği 

 Göçün uluslar arası veya iç göç oluĢu 

Örneğin Smith, göçleri ulusal ve uluslar arası göç diye ayırdıktan sonra: 

 Kırdan kente 

 Kentten kıra 

 Ülkeden ülkeye (bölgeden bölgeye) 

 Yerel hareketler Ģeklinde alt tiplere bölümlemiĢtir (Guinness, 2002: 7). 

Göçün çeĢitli Ģekilleri vardır ve geliĢmiĢ ülkelerdeki insanların çoğu, bir yerden baĢka 

bir yere, bireysel veya aile olarak serbestçe yer değiĢtirmeyi bu her zaman tipik göç paterni 

olmasa da göç akıĢı olarak düĢünürler. Pek çok göç tipi tanımlanmıĢ olmakla birlikte ilk 

düzenlemeyi demograf W.Petersen (1958) yapmıĢ, daha sonra bu tipolojide bazı 

değiĢikliklere gitmiĢtir (Peters ve Larkin, 2005, Yalçın, 2004). Onun göç tipolojisi Ģöyledir: 

1.İlkel göç, bir anlamda insanın doğal çevre ile olan iliĢkisinin bir sonucu olarak 

ortaya çıkan yer değiĢtirmelerdir (Guinness, 2002:8). Ġlkel göçlerde dikkat çeken bir yön, 

doğal afetler (volkanik patlama, deprem, sel veya kuraklık gibi) karĢısında insanın 

çaresizliğinden kaynaklanıyor olmasıdır (Yalçın, 2004: 14). Geleneksel toplumlarda hayvan 

yetiĢtiriciliği veya tarım için yapılan göçler bu kapsamda düĢünülebilir. 

2.Zorunlu göç, ilkel göçlerde itici güç doğal etmenler iken zorlama ile yapılan 

göçlerde, daha çok toplumsal yapı ön plandadır. Bu tipte göç edenler (Nazi Almanyasındaki 

Yahudi göçü gibi) göç kontrolünün tamamen dıĢındadır. GeçmiĢte köle ticareti, günümüzde 

sivil iç savaĢ ve çatıĢmalar nedeniyle gerçekleĢen insan hareketlerini anlatır (Weeks, 2002: 

267). 

3.Serbest göç (Bireysel göç), tehdit veya zorlamanın göç kararında bir etmen olmadığı 

ve göç edenlerin kendi kararlarıyla gerçekleĢen göçleri içerir. Bu göçler, daha çok bireysel 

arayıĢlardan kaynaklanan göçlerdir (Yalçın, 2004: 15).  

4. Kitlesel göç (Grup göçü), Avrupalıların Kuzey Amerika‟ya yaptıkları tarihteki en 

büyük kitlesel göç gibi çok sayıda insanın katıldığı göçlerdir. Kitlesel göçün bir diğer Ģekli 

kolonizasyondur. SömürgeleĢtirmenin baĢlangıç evresinde kitlesel nitelik taĢıyan göçler, 

ilerleyen zamanlarda bireysel göçe veya aile göçlerine dönüĢmektedir (Peters ve Larkin, 

2005:197). 

Yukarıdaki bilgiler ıĢığında tarihteki tüm göçler zorunlu ve isteğe bağlı (gönüllü) 

göçler diye iki gruba ayrılabilir. Buna bir bakıma irade esasına göre göç tipolojisi diyebiliriz 

(Yalçın, 2004: 17).  Zorunlu göçler, günümüzde de yaĢanan ve insanların dini, etnik 

özelliklerinden dolayı ya da savaĢ ve çatıĢmalar nedeniyle istekleri dıĢında bir yerden baĢka 

bir yere gidiĢlerini içeren bir göç tipidir.  Halen dünyanın çeĢitli bölgelerinde bu Ģekilde göç 
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etmiĢ, mülteci konumuna düĢmüĢ milyonlarca insan yaĢamaktadır. Afrika‟dan zencilerin köle 

tüccarları tarafından Amerika‟ya götürülüĢü, Türkiye‟nin doğu bölgelerinde, özellikle 1980‟li 

ve 1990‟lı yıllarda yaĢanan olaylar sonucunda, insanların büyük Ģehirlere gitmek zorunda 

kalıĢı da bu tip nüfus hareketlerine örnek oluĢturmaktadır. SavaĢ ve çatıĢma tehlikesi, siyasi 

istikrarsızlık, terör olayları, dikta rejimlerinin muhaliflere ve baĢka gruplara karĢı baskı ve 

tehditleri, insanların zorla baĢka bir yere gönderilmelerine veya bu ortamdan 

kendiliklerinden kaçmalarına yol açan iki tip zorunlu göçü doğurur. Belki bunlara doğal 

afetlerin zorlayıcılığıyla gerçekleĢenler de katılabilir. 

 Ġsteğe bağlı göçler, kiĢi veya insan topluluklarının kendi iradeleriyle 

gerçekleĢtirdikleri hareketleri kapsamaktadır. Ġsteğe bağlı göçlerde, göçe (gidilecek yer dâhil) 

karar verme ve göçü gerçekleĢtirmede irade bireyler ve/veya ailelerdedir. Ġnsanlar baĢka bir 

yere gidip gitmeme konusunda özgürdürler (Yalçın, 2004: 17).  

Ülke içinde meydana gelen yer değiĢtirme hareketleri iç göç, ülke sınırlarını aĢan 

hareketler ise uluslar arası göç (dıĢ göç) olarak isimlendirilmektedir. Bir yerden ayrılmaya 

dıĢarıya göç (iç göçte out-migration, uluslar arası göçte emigration), bir yere gelmeye içeriye 

göç (iç göçte in-migration, uluslar arası göçte immigration) denilmektedir (Guinness, 2002: 

4, Newman ve Matzke, 1984: 160, Weeks,2002: 249). Ġç göçler kendi arasında kırdan kıra, 

kırdan Ģehre, Ģehirden Ģehre ve Ģehirden kıra Ģeklinde gruplandırılabilir. Az geliĢmiĢ 

ülkelerde kırdan Ģehre, geliĢmiĢ ülkelerdeyse Ģehirden Ģehre ve/veya Ģehirden kıra göçler 

daha dikkat çekicidir.  

Yer değiĢtirme hareketlerinin bir diğer Ģekli olan geçici nüfus hareketleridir. 

Mevsimlik, periyodik veya günlük Ģeklinde cereyan eden bu yer değiĢtirmeler, dolaĢımla ilgili 

(sirkülasyon) hareketlerdir (Whynne-Hammond,1987:58). Tarım sezonunda mevsimlik iĢçi 

olarak çalıĢmaya gitme, yazlığa gitme sezonluk bir yer değiĢtirme niteliği taĢırken, devri 

olarak belirli dönemlerde gerçekleĢen yer değiĢtirmeler periyodik hareketlerdir. Ġnsanların 

alıĢ veriĢ, çalıĢma amaçlı gün içerisindeki gidiĢ-geliĢleri günlük hareketleri meydana getirir. 

Günümüzde insanların üstünde doğup, öldükleri yerlerin sayısı gittikçe azalmaktadır. 

Buna karĢılık, hayatın iki ucu arasında duraklanan yerlerin sayısı artmakta, kat edilen 

mesafeler uzamaktadır. Bunun çok sayıda ve Ģartların doğurduğu zorunluluklardan 

kaynaklanan, ekonomik baskılara ya da kiĢisel tercihlere bağlı nedenleri vardır. 

Ġnsanoğlu çoğu kere farkında olmadan her zaman dünya üzerinde, bilinçsizce göç 

etmiĢtir. Eski zamanlarda bu hareket açık bir Ģekilde belli değildi. Ġnsanlar gittikleri yerleri 

bilmeden dolaĢır ve uygun buldukları yerlere de yerleĢirlerdi. Medeniyetlerin beĢiği olan 
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Mezopotamya da insanlar tarafından bu Ģekilde bulunmuĢ ve zaman içerisinde bu bölgeye 

baĢkaları akın etmiĢtir. 

Göçler bazen zorunluluklar nedeniyle gerçekleĢmiĢtir. Çoğu zorunlu göç, dini, askeri, 

siyasi ve ekonomik temele dayanan baskılar yoluyla gerçekleĢmiĢtir. Orta Çağın baĢlarında 

bir çok topluluk Fransa krallığı tarafından yaĢadığı topraklardan kovulmuĢtur. Bunun gibi 

köle ticareti de insanları yer değiĢtirmeye mecbur bırakmıĢtır. Ġspanyol, Alman, Fransız ve 

Ġngilizler, Afrika‟dan getirdikleri zenci köleleri Yeni Dünya‟daki büyük tarımsal 

iĢletmelerinde çalıĢtırmıĢlardır. 19. yüz yılda 10 milyondan fazla kara insan, Amerika kıtasına 

göç ettirilmiĢtir.  

20. yüzyılda yaĢanan büyük savaĢlar da nüfusun yer değiĢtirmesinde kuvvetli bir etki 

yapmıĢtır. I. Dünya SavaĢı sonunda yaklaĢık 6 milyon insan, yenilmiĢ ülkelerden göç etmek 

zorunda kalmıĢtır. SavaĢ sonrasında Ege Denizi‟nin iki kıyısındaki Türkler ve Rumlar 

karĢılıklı yer değiĢtirmiĢtir. II. Dünya SavaĢı sonrasında ise 60 milyon kadar insan göç 

etmiĢtir. 1930‟lu yıllarda pek çok Alman, Nazi zulmünden kurtulmak için ülkelerinden 

ayrılmıĢlar, bazıları ise ağır baskı altındaki bölgeleri boĢaltmıĢlardır. BarıĢ sağlandığında bile 

göç devam etmiĢ ve çeĢitli etnik gruplar baĢka ülkelere gönderilmiĢtir. Polonyalılar, Almanya 

ve Rusya‟dan ülke dıĢına sürülmüĢ, Slavlar, Çekoslovakya içlerine doğru göç ettirilmiĢtir. 

Aynı Ģekilde yaklaĢık 12 milyon Hindu ve Müslüman Hintli karĢılıklı göç ederek, Hindistan ve 

Pakistan‟da toplanmıĢtır. 

Bir baĢka siyasal kökenli göç hareketi de sömürge imparatorluklarının 

parçalanmasıyla ortaya çıkmıĢtır. Endonezya‟ya yerleĢmiĢ Hollandalıların yurtlarına dönüĢü 

ve bir kısmının yeniden göçmesi, Kuzey Afrika‟daki Avrupalı nüfusun ülkelerine aktarımı, 

Japon Ġmparatorluğu‟nun II. Dünya SavaĢı sonrası dağılıĢını takiben Kore, Büyük Okyanus 

adaları ve Sahalin‟e göçmüĢ Japonların geri gelmeleri bu konudaki baĢlıca örneklerdir. Bu 

hareketler, ulusal toplulukların yeniden anavatanlarına sığınmalarının ve 19. yüzyıldaki 

yayılma serüvenlerinin sonu olmuĢtur. 

Yine, 20. yüzyılın ikinci yarısında, Sovyet yöneticileri, yerleĢtirme programı 

çerçevesinde çorak ve verimsiz arazileri ıslah ederek, buraları tarıma açmak veya buralarda 

endüstri tesisleri kurmak suretiyle, Sovyet halklarını göçe zorlamıĢtır. 

Zorunlu göçe tabi olanlar arasına totaliter rejimlerden kaçan veya yönetim 

değiĢikliklerinin kurbanı olan mültecileri de katmak gerekir. “Irkı, dini, milliyeti, belirli 

toplumsal grubun üyesi oluşu ya da siyasal görüşleri nedeniyle zulüm göreceğinden 

korkan, uyruğunda olduğu ülkenin dışında bulunan ve söz konusu ülkenin korumasını 

istemeyen ya da söz konusu korku nedeniyle isteyemeyen ya da yaşadığı ama uyruğu 



N Ü F U S   C O Ğ R A F Y A S I 

 

   Prof. Dr. Ertuğrul Murat ÖZGÜR    

 

56 

olmadığı ülkelerin dışında bulunan ve söz konusu olaylardan ötürü dönemeyen veya 

yukarıda sözü edilen korkular nedeniyle dönmek istemeyen” mültecilerin hareketleri, 

etkileri uzun bir zamana yansıyan radikal olaylardan (devrimler), bazen de sık sık 

tekrarlanan çatıĢmaların sonucunda gerçekleĢirler. Afrika bu zorunlu yer değiĢtirmelerin 

sıklıkla görüldüğü kıtadır. 1960‟lı yılların sonunda Nijerya‟daki yabancı iĢçilerin sınır dıĢı 

edilmeleri, Doğu Afrika‟da Tutsi ve Hutu kabileleri arasında patlayan çatıĢmalar, Mozambik 

ve Angola‟daki kanlı kardeĢ kavgaları sonucunda ortaya çıkan hareketler, bu tip göçlere örnek 

oluĢtururlar (George, 1991: 101-102). Bunlara daha yakın tarihlerde yaĢanan Afganistan, 

Ġran, Irak, Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk ve Karabağ‟daki (Azeri-Ermeni çatışması 

nedeniyle) olaylarla ortaya çıkmıĢ mültecileri de ekleyebiliriz.  

Dünya üzerinde isteyerek bir yerden baĢka bir yere giden insan grupları da olmuĢtur. 

Gönüllü / isteğe bağlı göç olarak nitelenebilecek bu hareketler, insanların doğdukları yerlerin 

doğal, sosyal ve ekonomik Ģartlarındaki elveriĢsizlikler, aynı zamanda bu insanların daha iyi 

yaĢayabileceklerini düĢündükleri yerlerin varlığı nedeniyle ortaya çıkmaktadır. ÇeĢitli 

iticilikler ve çekiciliklerden, daha doğrusu kaynak bölge ile hedef bölge arasındaki yaĢam 

koĢulları ya da biçimlerinin eĢitsizliklerden kaynaklanan göç etme isteği, genel olarak hayat 

standartlarını yükseltme amacı gütmektedir (ġekil 23). Ġki yer arasındaki sosyal ve ekonomik 

farklar ne kadar kuvvetliyse, göç eğilimi de o kadar artmaktadır. 

Bu konuda Kuzey Amerika, Avustralya, Güney Amerika (Brezilya, Arjantin ve Şili’ye), 

Uzakdoğu‟da Çinlilerin Mançurya‟ya XIX. Yüzyılda gerçekleĢen nüfus göçleri iyi birer örnek 

oluĢturur. Bu hareketler günümüzde Ģartların değiĢmesi nedeniyle son bulmuĢtur. Aynı 

Ģekilde Avrupa‟da Endüstri Devrimi‟nin etkisiyle, doğum oranlarının yüksek cereyan ettiği 

fakir kırsal bölgelerden, fabrika ve madencilik bölgelerine yönelen iĢgücü hareketleri de 

ekonomik kökenli bir baĢka göç tipi meydana getirmiĢtir. Böylece Ġngiltere, Almanya ve 

Fransa gibi ülkelerin nüfus dağılımı yeniden ĢekillenmiĢtir. 1960‟lı yıllardan itibaren 

Türkiye‟den Avrupa ülkelerine doğru olan göçleri de bu kapsamda düĢünmek gerekir. 

KarĢılıklı talepler sonucunda ortaya çıkan bu geliĢme daha sonra ekonomik olmaktan 

çıkarak, toplumsal bir boyut kazanmıĢtır. Her yıl Türkiye üzerinden batıya ulaĢmaya çalıĢan, 

bazen hazin bir Ģekilde sonuçlanan, binlerce Pakistanlı, Afgan, BangladeĢli, Ġranlı, Iraklının 

göçü, bu toplumsal farkların bir sonucu olsa gerektir. 

Bazı insanlar sadece yakındaki kasaba ya da Ģehirlere göç ederler. Bazıları ise daha 

uzak mesafelerdeki yerlere göçerler. Genel olarak iç göçler kısa mesafelerde gerçekleĢir. Ġç 

göçlerde, göçün kaynaklandığı yerdeki yetersiz iĢ imkânları ve büyük Ģehirlerde yaĢama 

arzusu etkili olmaktadır. Bu nedenle iç göçler, genellikle kırsal yerleĢmelerden Ģehirsel 

yerleĢmelere, fakir bölgelerden zengin bölgelere doğrudur. Ancak son yıllarda, özellikle 
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geliĢmiĢ ülkelerde, bunun tam tersi bir durum yaĢanmaktadır. Buralarda insanlar, büyük 

Ģehirlerden küçük kır yerleĢmelerine göç etmektedir. Ekonomik geliĢme ve refah düzeyinin 

yükselmesi, Ģehirlerde yaĢayanları buralardan ayrılmaya, Ģehir gürültüsünden ve stresinden 

uzak baĢka ortamlarda yaĢamaya itmektedir. Bunun yanı sıra, Ģehirsel yerleĢme merkezleri 

arasında da yeni bir sınıflandırma ortaya çıkmakta, Ģehirler arası rekabet yeni eğilimler 

doğurmaktadır. Mesela, ABD‟de Kaliforniya (Silikon Vadisi), Teksas ve Georgia‟da beliren 

yeni teknolojilere dayalı faaliyetler, insanları GüneĢ kuĢağı (Sunbelt) denilen kuĢağın 

Ģehirlerine çekmektedir. Güneyin çekiciliği Avrupa‟da da yaĢanmaktadır. 

Uluslar arası göçle kat edilen mesafe, iç göçlere oranla daha fazladır. Ġç göçlere göre 

nedenleri daha karmaĢık olan bu hareketlerle insanlar, kendi ülkelerinden ayrılıp, iklimi, 

kültürü, düzeni, siyasi sistemi, dili farklı ülkelere göç etmektedirler. O nedenle de her Ģeyi 

farklı bu yeni ortamlara ayak uydurmaları, iç göçlere göre daha zor ve zaman alıcı olmaktadır. 

Periyodik yer değiĢtirmeler diğer göç tiplerine göre daha eskiye dayanır. Bu tip göçler 

her yerde çeĢitli ekonomik, kültürel, geleneksel ve fiziksel etmenlere bağlı Ģekilde değiĢiklik 

gösterirken, süresi birkaç ay ile sınırlıdır. Mevsimlik göçler, normalde tarımsal faaliyetler ve 

iklim koĢullarıyla iliĢkili bir takvime sahiptir. GeliĢmekte olan bölgelerde karĢılaĢılan, tarıma 

dayalı iĢ gücü göçleri de bu gruba girmektedir. Kurak bölgeler, yağıĢlı dönemlerde 

kendilerine iĢçi çekmektedirler. Yaz aylarında yüksek alanlardaki çayırlarda hayvanların 

otlatılması için yaylaların, kıĢ aylarında ise alçak kesimlerin, ovaların kullanılması amacıyla 

insanların yer değiĢtirmeleri de mevsimlik göçlere girer. Bu durum Alplerde, Türkiye‟de, 

Ġran‟da veya Himalayalarda oldukça sık görülen bir durumdur. 

Büyük çiftlik sahipleri, hasat mevsiminde fazlaca iĢçi çalıĢtırırlar ve iĢçiler genelde 

baĢka bölgelerden gelirler. Bu tür geçici iĢçiler geliĢmekte olan ülkelerde, mono kültür olarak 

yetiĢtirilen kakao, kahve gibi ürünlerin hasat zamanlarında çalıĢmaktadırlar. GeliĢmiĢ 

ülkelerde de meyve, Ģeker kamıĢı, patates ve üzüm hasatlarında çalıĢtırılmak üzere sonbahar 

aylarında geçici iĢçiler getirilmektedir. Bu iĢlerin bulunduğu bölgelere yakın yerlerde yaĢayan 

yoksul insanlar, buralarda çalıĢmaktadırlar. 

Geçici hareketlerin bir diğer türü de endüstride çalıĢan iĢçilerle ilgilidir. Ekonomik 

olarak zayıf olan bölgelerin insanları belli dönemler için çalıĢabilecekleri iĢler aramaktadırlar. 

Böyle bir iĢ bulunca geçici olarak oraya yerleĢmekte ve yeteri kadar para kazandıktan sonra 

tekrar memleketlerine dönmektedirler. Güney Afrika‟da altın madenlerinde çalıĢan iĢçilerin 

durumları buna benzer. Bir baĢka geçici yer değiĢtirme türü turizme dayalıdır. GeliĢmekte 

olan ülkelerde turizmin yoğun olduğu alanlara mevsimlik olarak gidiĢler olmaktadır. Turizm, 

önemli bir geçim kaynağı yarattığı için, bu faaliyetlerin yoğun olduğu alanlar, turizm sezonu 

boyunca nüfus almaktadır.  
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3.2.4.3.Göç Teorileri 

 Ravenstein‟ın Göç Kanunları 

Dünyada gerçekleĢen göçlerle ilgili olarak bazı bilim insanları, çeĢitli teoriler 

üretmiĢlerdir. Bu teoriler, değiĢik alanlarda yaĢanan göçlerin genel sonuçlarına bakarak, 

göçün iĢleyiĢindeki ortak noktaları içermektedir. Söz konusu teoriler içinde Ravenstein‟a ait 

olanı, Ġngiltere, ABD ve Avrupa‟daki nüfus hareketlerini, deneysel bir tabana oturtmak 

suretiyle, ilk defa sistemleĢtiren bir çalıĢmadır. Onun ileri sürdüğü fikirlerden bir bölümü, 

yere ve zamana göre bazı değiĢikler gösterse de, hazırladığı kanunlardan hâlâ geçerliliğini 

koruyanlar vardır. Bu göç kanunları özetle Ģöyle sıralanabilir: 

1. Göçlerin büyük bir kısmı, kısa mesafelidir.  

2. Art ülkeden (hinterlanttan) şehre doğru hareketler, çoğu kere kademelidir.  

3. Uzun mesafelerde hareket eden insanlar, genellikle büyük endüstri ve ticaret 

merkezlerine yönelmektedirler.  

4. Her göç dalgası, karşılığında daha az bir karşı göç üretir.  

5. Şehirlerin yerlileri, kırsal alanlardaki insanlara göre daha az göç ederler.  

6. Kadınlar doğdukları bölge içinde göçe, erkeklere göre daha çok katılırlar.  

7. Doğdukları yerlerden ayrılmak söz konusu olduğunda, ailelerden çok yetişkinler bu 

harekete katılırlar. Büyük şehirler, doğal artıştan ziyade göçler vasıtasıyla 

kalabalıklaşırlar.  

8. Göçün temel nedeni ekonomiktir.  

 

 Lee‟nin Göç Modeli 

Göç konusunda önemli bir kavramsal çerçeve Lee (1966) tarafından öne 

sürülmüĢtür. Lee, göçü etkileyen unsurları aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırmıĢtır: 

1. Göç edenlerin kaynak alan ile iliĢkili etmenler 

2. Göç edenlerin hedef alan ile iliĢkili etmenler 

3. Aradaki engeller 

4. KiĢisel etmenler 

 Ġnsanlar iĢ değiĢtirme/arama, evlilik, boĢanma, emeklilik, mezuniyet, hukuki bir 

zorunluluk gibi değiĢik bir nedenle hareket ederler. Bu hareketler, kaynak veya hedef 

alandaki koĢullar, bazen de her ikisinin bileĢimi nedeniyle olur. Belirli bir alandaki 

insanların tamamı koĢulları aynı Ģekilde algılamazlar, aynı uyarıcılara farklı cevap 

verirler. Lee, iyi iklim koĢullarının çoğunluk tarafından çekici, tersinin ise istenmeyen 

bir durum olduğunu ileri sürmektedir. Bu nedenle yakın zamanlarda bazı 
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araĢtırmacılar göç paternlerinde çevresel tercihlerin rolünü araĢtırmaya 

odaklanmıĢlardır. Lee‟nin modeli Ģekil 24‟te özetlenmektedir. Bu Ģekilde kaynak ve 

hedef alanlar; artılar, eksiler ve sıfırlara sahip daireler ile gösterilmiĢtir. Artılar 

muhtemel göçmenler/göç edecekler için olumlu, eksiler olumsuz, sıfırlar ise önemsiz 

unsurlara iĢaret etmektedir. Kavramsal olarak muhtemel bir göçmen/göç edecek, 

artıları ve eksileri kaynak alan ve bir veya daha fazla sayıdaki hedef alan için toplar,aha 

sonra artı-eksi dengesini göz önünde bulundurarak hareketlenme veya yerinde kalma 

konusundaki kararını verir. Göçle ilgi itme-çekme modeli, kaynak alanın göç edenler 

bakımından itici bazı unsurları, diğer taraftan hedef alanın çekici unsurlarının 

gözlenmesi yoluyla türetilmiĢtir. Bunun yanında göçe katılanlar hareketlenme 

kararında, aile, arkadaĢ ve topluluk bağlarının kopacağı düĢüncesini de bir veri seti 

olarak alır. 

Gekici güçler

- İş imkanı

- Yüksek ücret

- Daha iyi konut

- Yüksek yaşam standardı

- Çekici çevre

- Hoşgörü

Engeller

Seyahat masrafları

Dil

Din

Ulusal politikalar

Bürokrasi

Politik farklılıklar

Okur-yazar olmama
Aile baskısı

 

ġekil 23. Göç Tipleri ve Nedenleri 

Göç kararında muhtemel göç edeceklerin sağlığı, yaĢı, medeni durumu, çocuk sayısı 

gibi kiĢisel etmenler de etkilidir. Açıkçası bir kiĢinin göç kararı almasında pek çok hususu 

dikkate almasını gerektirmektedir. Göç gerçekleĢmeden önce bu hususların olgunlaĢmıĢ 

olması önemlidir.   
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ġekil 24. Lee‟nin Göç Modeli. 

 Zelinsky‟nin Hareketlilik GeçiĢ Modeli 

Genel olarak Ravenstein‟ın görüĢlerinin bir bölümü, onun araĢtırmalarını yaptığı 

zamanın Ģartlarını yansıtmaktadır. Daha sonraları bu genellemelere yenileri de eklenmiĢtir. 

W.Zelinsky bunlardan biridir ve Zelinsky, 5 aĢamalı hareketlilik modelini meydana 

getirmiĢtir. Bu model demografik geçiĢ modeliyle iliĢkilidir. 

Hareketlilik modelinin I. AĢamasında, yani doğum ve ölüm oranlarının her ikisinin de 

yüksek olduğu dönemlerde, küçük ölçekli göçler oluĢmaktadır. DıĢ veya iç göçlerin (kırdan 

şehre ya da şehirden şehre) bu dönemde belli belirsiz olduğu söylenebilir (ġekil 25). 

II. AĢamada, hızlı bir nüfus artıĢ devresine karĢılık gelen demografik geçiĢ aĢamasıdır 

ki, ölüm oranlarındaki ani düĢüĢ, fakat aynı zamanda doğum oranlarının hâlâ yüksek 

seviyelerde dolaĢtığı bu dönemde büyük miktarlı göç zamanı gelmiĢtir. Ġnsanlar, koloni 

bölgelerine veya bilinmeyen uzak diyarlara doğru, kıtalar arası göçlere katıldıkları gibi, ülke 

içinde de yoğun Ģekilde, kırdan Ģehre ve Ģehirden Ģehre olan hareketlere, büyük ivme 

kazandırmıĢlardır. 

Zelinsky‟nin ortaya attığı III. Hareketlilik aĢaması, nüfus artıĢında önemli bir 

yavaĢlamanın görüldüğü devreyle çakıĢır. Koloni bölgelerine göç azalmıĢ, hatta kimi yerde 

sona ermiĢ, kırsal alanlardan Ģehirsel alanlara olan hareketler eski temposunu yitirmiĢtir. 

Bunun yanında, Ģehirsel yerleĢmelerden baĢka Ģehirsel yerleĢmelere hareket sürmektedir. 

Göçün IV. AĢaması, nüfus artıĢ hızının çok yavaĢlamıĢ ya da durmuĢ olduğu bir 

devredir. Bu devrede göçler, Ģehirlerin içinde veya Ģehirler arasında etkin hâle gelmiĢtir. 

Kırsal alanlardan Ģehirlere olan hareketlerin azalması, yeni yerleĢmeler kurma Ģeklinde 

sonuçlanan hareketlerin durma noktasına gelmesi, az geliĢmiĢ alanlardan vasıfsız ve fazla 
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niteliği olmayan iĢçi göçleri ile uluslar arası düzeyde nitelikli ve profesyonel insan göçleri, bu 

dönemin diğer belirtileridir. 

Bu hareketlilik modelinin V. Basamağı, gelecek için ön görüleri içerir ki, iç göçlerin 

ana özelliğinin Ģehirsel alan içi ve Ģehirler arasında süreceği, uluslar arası göçlerin devletler 

tarafından sıkı denetim altında tutulacağı, bazı vasıfsız iĢçi hareketlerinin olacağı, bu ön 

görülerdendir.  

ġekil 25. Zelinsky‟nin (Demografik GeçiĢ Modeline Uyumlu) Hareketlilik GeçiĢ Modeli, 1971 

 Hareketlilik GeçiĢ Evreleri 

I. Demografik geçiĢin birinci evresi olan yüksek durağanlık evresinde göçler belli belirsizdir. 

II. Bu evrede hızlı nüfus artıĢına paralel olarak her tip göçün attığı belirlenmiĢtir. 

III. Nüfus artıĢ hızının nispeten yavaĢladığı bu dönemde, kırdan kente göçlerbirkaç belli bir düzeye eriĢmiĢ 
ve bu düzeyini korurken, uluslar arası göçler (a) ile yeni yerleĢim alanlarına olan göçlerde (b) bir 
yavaĢlama gözleniyor. Kentten kente göçler ve kent içi yer değiĢtirmeler (d) artmaya devam ediyor.  

IV. Bu evrede kırdan kente göçlerde hızlı bir düĢüĢ, kentten kente göçlerde devamlılık, uluslar arası göçler 
düĢük düzeyde yatay bir seyir izlemektedir. Yeni yerleĢim alanlarına göç durmuĢtur. 

V. Geleceği ifade eden bu tahmin evresinde kentler arası göçler ve kent içi nüfus hareketleri en önemli yer 
değiĢtirme tipini oluĢtururken, uluslar arası göçler belli bir düzeyde devam edecek, kırdan kente göçler 
ise sona erme noktasına gelecektir. 

 

 Uluslar arası Göç Teorileri 

 Neoklasik Ekonomi: Makro Teori (Neoclassical economics: Macro theory) 

Bu teoriye göre insanların gidecekleri ülkede kazanmayı umdukları yüksek ücretler, 

göç sırasında ödeyecekleri bedellerden daha yüksekse hareket edeceklerdir (faydayı 

maksimize etme). Dolayısıyla uluslar arası göç (muhtemelen iç göç de) iĢgücü arz ve 

talebindeki coğrafi farklar nedeniyle olmaktadır. Emeğin sermayeye göre sınırlı olduğu 

ülkelerde yüksek ücretli; emeğin sermayeye göre bol olduğu ülkelerde ise düĢük ücretli bir 

iĢgücü piyasası vardır. Ortaya çıkan ücret farkları, çalıĢanların ücretlerin düĢük olduğu 

ülkeden yüksek olduğu ülkeye doğru hareket etmelerine neden olmaktadır. Hareketin bir 

sonucu olarak sermaye bakımından yoksul olan ülkede iĢgücü arzı düĢerken, ücretler 

yükselir; sermaye zengini ülkede ise iĢgücü arzı artarken ücretler de düĢer.  

 Neoklasik Ekonomi: Mikro Teori (Neoclassical economics: Micro theory) 

Bireysel rasyonel aktörler, fayda-maliyet hesabı yaparak pozitif net getiri beklentisiyle 

göç eder. Ġnsanlar, sahip oldukları becerileriyle daha verimli olacakları yere hareket etmeyi 

isterler. Ancak onlar tercihen yüksek ücret isterler ve çalıĢmak için gitme veya kalmanın 

bedellerini gözden geçirirler. Yolculuğun maddi bedellerini, masraflarını, yeni bir dil ve 

kültürü öğrenme, yeni emek piyasasına uyum sağlama, yeni birilerine uyum ve eski bağları 

kesmenin psikolojik bedellerini gitme-kalma değerlendirmesinde dikkate alırlar.  
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 Emek Göçünün Yeni Ekonomisi (The new economics of labor migration) 

Bu teoriye göre göç kararları yalnız bireysel aktörler tarafından alınmamaktadır. 

ĠliĢkili insanlar grubunun (genellikle aileler veya hane halklarının) ortaklaĢa kararıyla sadece 

beklenen geliri maksimize etmek için değil; riskleri minimize etmek ve emek piyasalarından 

baĢka piyasalardaki bozuklukların kısıtlamalarını çözmek için de alınmaktadır.  

 BölünmüĢ Emek Piyasası Teorisi (Segmented labor market theory)  

BölünmüĢ Emek Piyasası Teorisi‟ne göre uluslar arası emek göçü, büyük ölçüde talebe 

dayalıdır ve geliĢmiĢ toplumlardaki iĢverenler veya onlar adına hükümetler tarafından 

baĢlatılmıĢtır. Göçmen iĢçi talebi ekonominin yapısal gereksinimlerinden doğar; ücret 

teklifleri ve uluslar arası ücret farkları emek göçünün oluĢması için zorunluluk 

değildir. Göçmen kabul eden toplumlardaki düĢük düzeyli ücretler, göçmen iĢçilerin arzı 

azalsa bile yükselmez. Ücretler, sosyal ve kurumsal mekanizmalar tarafından yerinde tutulur, 

arz ve talepteki değiĢimlere karĢı bağımsız değildirler.  Göçmen iĢçi arzındaki artıĢa paralel 

olarak düĢük düzeyli ücretler de düĢebilir, düĢük düzeyli ücretlerin daha da düĢmesine sosyal 

ve kurumsal denetimler engel olmaz. Hükümetlerin ücretlerde veya istihdam oranlarındaki 

küçük değiĢimler yaratan politikalarla uluslar arası göçü etkilemesi zordur. Göçmenler, 

modern, endüstri sonrası ekonomilerde yapısal olarak oluĢan bir emek talebiyle ĢiĢmektedir. 

Etkilenen bu talep ekonomik organizasyonda önemli değiĢimleri gerektirmektedir (Massey, 

vd.,  1993).      

 Dünya Sistemleri Teorisi (World systems theory)  

Göç, kapitalist geliĢme sürecinde ortaya çıkan düzensizliklerin ve bozulmaların doğal 

bir sonucudur. Dünya sistemi kuramı, uluslar arası göçün giderek geniĢleyen küresel 

piyasanın siyasal ve ekonomik organizasyonlarını izlemekte olduğunu ileri sürer. Kapitalist 

ekonomik iliĢkilerin çevre ülkelere nüfuz etmesi, kapitalist olmayan toplumlarda dıĢarıya 

göçe eğilimli hareketli bir nüfus yaratır. Göç süreci, geçmiĢteki sömürgecilik olgusu ile çok 

yakından ilintilidir.  

 Ağ Teorisi (Network Theory) 

Göçmen ağları, akrabalık, arkadaĢlık ve ortak kökenli topluluk bağları aracılığıyla, 

kaynak ve hedef alanlardaki; yeni ve eski göçmenler ile göçmen olmayanları bağlayan bir 

kiĢiler arası bir topluluktur. Ağlar hareketin maliyetini ve risklerini azaltır ve net getiri 

beklentisini arttırmak suretiyle muhtemelen göçü arttırır. Ağ bağlantıları, yurt dıĢında bir iĢe 

ulaĢmada kullanılan sosyal sermaye biçimini oluĢturur. Göçmenlerin sayısının kritik bir eĢiğe 

ulaĢması ve ağların geniĢlemesi; göçün maliyet ve risklerini azaltır ki bu nedenle göç olasılığı 

artar, ağlar daha da geniĢler. Zamanla göç davranıĢı, göç veren toplumun geniĢ katmanlarına 

yayılarak geniĢler. 

 Göç Sistemleri Teorisi (Migration systems theory) 
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Göç sistemleri teorisi, göç hareketlerinin genellikle veren ve alan ülke arasında 

sömürgecilik, sosyal etkileĢim, ticaret, yatırım veya kültürel bağlara dayanan ve önceden var 

olan bağlantılar üzerinden ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Temel yaklaĢımı, her hangi bir 

göç hareketinin makro ve mikro yapıların etkileĢiminin bir sonucu olarak görülmesi 

gerektiğidir. Makro yapılar, dünya piyasasının ekonomi politiğini, devletlerarası iliĢkileri ve 

göç veren/alan ülkeler tarafından göçmen yerleĢimini denetlemek amacıyla düzenlenen 

kanunları, yapıları ve uygulamaları içeren büyük ölçekli kurumsal yapılara iĢaret ederken; 

mikro yapılar, göç hareketinin baĢlaması ve devam etmesi, bilgi (diğer ülke, yolculuk 

organizasyonu, iĢ bulma, yeni çevreye uyum vb. hakkında) ve kültürel/sosyal sermayeyle 

iliĢkilidir. Enformel ağlar da denilen kiĢisel iliĢkileri, aile ve ev kalıplarını, arkadaĢ ve cemaat 

bağlarını, sosyo-ekonomik konularda karĢılıklı yardımlaĢmayı kapsar (Castles ve Miller, 

2008).  Bu iki yapı, aracı yapılar denen bir dizi mekanizmayla birbirine bağlantılıdır. ĠĢçi 

bulma örgütleri, avukatlar, acenteler, kaçakçılar ve diğer aracıların birleĢmesiyle bir göç 

endüstrisi ortaya çıkarır.  

Ağ ve göç sistemleri teorileri, esas olarak göçe neden olan, onu Ģekillendiren ve devam 

ettiren faktörler üzerine odaklanmıĢtır. Özellikle de göç sistemleri teorisi, göç paternlerinin 

mekânsal coğrafi yapılanma süreçlerinin tanımlanması ve modellenmesinde kullanıĢlıdır.  

3.2.4.4. Küresel Göç Tahminleri ve Eğilimleri 

Dünya çapındaki tahmin edilen uluslar arası göçmen sayısı 2010 yılında 214 

milyondur ve bu sayı 10 yıl önce 2000 yılında 150 milyondu. Eğer göçmen nüfusu geçmiĢ 20 

yılda olduğu gibi aynı hızda artmaya devam ederse; 2050 yılında dünya çapında uluslar arası 

göçmen stokunun 405 milyon kiĢiye kadar yükselebileceği sanılmaktadır (IOM‟un tahmini).  

Halen dünya nüfusunun %3.1‟i göçmendir. Bu dünyadaki her 33 kiĢiden biri ülkesinin 

dıĢında göçmen olarak yaĢadığı anlamına gelmektedir ve bu rakam 2000 yılında her 35 

kiĢiden biri Ģeklindeydi.  

Göçmenlerin oranı toplam nüfus içindeki payı bakımından nispeten sabittir. Oran, 10 

yılda 2,9‟dan 3,1‟e yükselmiĢtir, artıĢ sadece %0,2‟dir. 1965 ile 1990 arasında uluslar arası 

göçmen sayısı yıllık %2.1 artarken bugün yıllık artıĢ hızı yaklaĢık %2.9‟dur.  

Göçmenlerin bulundukları ülkenin nüfusu içindeki yüzdesi ülkeden ülkeye 

değiĢmektedir. Örneğin Katar‟da % 87, BAE‟de %70, Ürdün‟de %46, Singapur‟da %41 ve 

Suudi Arabistan‟da % 28 gibi yüksek değerler gösterirken; Güney Afrika %3.7, Slovakya %2.4, 

Türkiye %1.9, Japonya %1.7, Nijerya %0.7, Romanya %0.6, Hindistan %0.4  ve %0.1 ile 

Endonezya düĢük göçmen yüzdeli ülkeler arasında sayılabilir. Göçmenler dünyadaki en 

kalabalık beĢinci ülkesini meydana getirmektedir ve göç gittikçe daha fazla ülkeye yayılan bir 

olgu halini almıĢtır. Bugün en fazla göçmen alan ilk on ülke, 2000 yılındaki tüm göçmenlerin 

küçük bir oranını almaktadır. 
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Dünyadaki göçmenlerin %49‟unu kadınlar oluĢturmaktadır ve kadınların uluslar arası 

göçe katılımları her geçen gün artmaktadır. Diğer taraftan uluslar arası göç,  artık geçmiĢteki 

çok daha fazla etnik ve kültürel grup çeĢitliliğine sahiptir. Aynı zamanda düzensiz statüleriyle 

yurtdıĢında yaĢayan ve çalıĢan insan sayısı da artmaya devam etmekte, geçici göç ile 

dolaĢımla ilgili hareketlerde anlamlı bir artıĢ gözlenmektedir. 

Göç ekonomik boyuta da sahiptir ve göçmenler tarafından ülkelerine gönderilen 

dövizlerin tutarının 2009 yılında 414 milyar  ABD doları olduğu tahmin edilmektedir ve iĢçi 

dövizi havaleleri katlanarak artmaktadır. Zira 2000 yılında 132 milyar $ düzeyindeki havale 

tutarı, ekonomik krizin düĢürmesine rağmen 2009„da 414 milyar $ olmuĢtur. Mevcut 

rakamın formal ve enformal kanallar aracılığıyla kayıt altına alınmamıĢ akıĢlar da 

katıldığında daha da büyüyeceği açıktır.  

2009‟da, kayıtlara geçmiĢ en fazla iĢçi dövizi alan ülkelerin baĢında Hindistan, Çin, 

Meksika, Filipinler ve Polonya gelmektedir. Fotoğrafın döviz gönderen ülke tarafında zengin 

ülkeler bulunmaktadır. 2008‟deki kayıtlı dıĢarıya döviz akıĢlarında ABD 46 milyar dolar ile 

ilk sıradadır. Rusya ikinci sırada gelirken; Ġsviçre ve Suudi Arabistan onları izlemektedir. 

GeliĢmekte olan ülke göçmenlerinin 2009 yılında ülkelerine 307 milyar dolar döviz 

gönderdikleri sanılmaktadır. 2009‟un bu rakamı gönderilen toplam iĢçi dövizlerinin %74‟ünü 

oluĢturmaktadır ve oransal olarak artıĢ eğilimi göstermektedir. Zira 2000 yılında 83 milyar 

dolardı ve geliĢmekte olan ülkeler bunun %63‟ünü alıyordu. ĠĢçi dövizleri kalkınma için 

önemli bir kaynak oluĢturmaktadır. GeliĢmekte olan ülkelere gönderilen kayıtlı dövizlerin 

miktarı,  doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yaklaĢık  2/3‟ü resmi yardımların iki 

katından daha fazladır.  

2009 yılında dünyada 27.1 milyon Ülke içi Yerinden OlmuĢ Nüfus (Internally 

Displaced Persons-IDP) bulunmaktadır ve bu sayı artmaktadır: 2000‟de 21 milyon 2009 

sonunda 27 milyon. Günümüz dünyasında mülteci sayısı ise 15.2 milyondur ve 2000‟de 15.9 

milyon olan mülteci sayısı biraz azalmıĢtır. Sınıflandırma ve tahmin yöntemindeki değiĢiklik 

nedeniyle 2007 öncesiyle bütünüyle karĢılaĢtırma yapmak zordur. ABD‟de Mülteciler ve 

Göçmenler Komitesinin kullandığı farklı bir yöntemle elde edilen veri, mülteci sayısının 2000 

yılındaki 14 milyondan 2009 yılında 13.6 milyona gerilediğini göstermektedir. Böylece dünya 

göçmen stoku içinde mültecilerin oranı 2000‟e göre 2010 yılında %8.8‟den %7.6‟ya 

gerilemiĢtir.  

 

3.2.4.5. KüreselleĢme, politik değiĢimler ve göç 

 Yeni uluslar arası iĢ bölümü 

 1980‟lerin düzenlemelerinden beri  küresel para piyasalarının ortaya çıkıĢı 

 Teknolojinin ulus aĢırılaĢması ve iĢten çıkarmaların hızlanması 
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 ġirketler üzerindeki rekabetçi baskının küresel bir hal alması 

 Politik faaliyetlerin ve ulus aĢırı ekonomik diplomasinin küreselleĢmesi 

 Küresel yoksulluk ve eĢitsizlik artıĢı 

 Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesi, çatıĢmaların artıĢı 

 Coğrafi sınırların anlamını yitirmesi ve kentler, bölgeler ve yönetiĢim yapıları 

arasında yeni bağlantıların ortaya çıkıĢı 

 Ġç sorunların yönetiminde hükümetlerin yapabileceklerine güvenin azalması 

 Küresel kültürel akıĢların, iletiĢimin ve göçlerin yoğunlaĢması 

3.2.4.6.Uluslar arası Göç Paternleri 

Uluslar arası göçün modern tarihinde dört ana dönem ayırt edilebilir:  

1. Merkantil (büyük ticaret) dönemi,  1500‟den 1800 yılları arası 

2. Endüstriyel dönem (dıĢarıya) göçü, 1800-1920‟lere kadar 

3. Sınırlı göç dönemi, Dünya savaĢları ve Büyük Buhran 

4. Endüstri sonrası göç dönemi,  II. Dünya SavaĢı sonrası. 

 

Pek çok bilim insanı, ilk insanların Afrika‟da ortaya çıktığı ve buradan dünyanın 

değiĢik yerlerine yayıldığı inancını taĢımaktadır. Bunun anlamı, insanoğlunun ortaya 

çıkıĢından itibaren, yer değiĢtirmeye baĢladığıdır. Ancak bu ilk yer değiĢtirmelerin ötesinde, 

yeni alanlara yerleĢme olayıyla beliren göçlerin en önemlileri, son iki yüzyıl boyunca, özellikle 

Avrupalıların nüfus hareketleridir (ġekil 26).  

YaklaĢık 65 milyon Avrupalı bu göçlere katılmıĢ ve dünya tarihindeki en geniĢ 

katılımlı, kıtalar arası göçler ortaya çıkmıĢtır. Bu nüfus hareketleriyle, Ġspanyol ve 

Portekizliler, Orta ve Güney Amerika‟ya, Ġngilizler Kuzey Amerika, Güney Afrika ve 

Avustralya‟ya, Fransızlar Kanada ve Kuzey Afrika‟ya göç etmiĢlerdir. Ayrıca, bu önemli nüfus 

akıĢları içerisinde, Alman, Ġtalyan, Macar, Polonyalı, Rus, Yunan, Hollandalı ve Ġrlandalılar 

da yer almıĢlardır. 

Avrupa‟dan göç edenlerin 45 milyonu Kuzey Amerika‟ya, 20 milyonu da Latin 

Amerika‟ya gitmiĢtir. 1830-1860 yılları arasında Kuzey Amerika‟ya gidenlerin büyük bir 

bölümünü Ġngiliz, Ġrlandalı ve Almanlar oluĢtururken, 1860-1890 arasında onlara, 

Ġskandinav ülkelerinden yola çıkanlar katılmıĢ, XX. Yüzyılın ilk çeyreğinde, kökenleri Doğu 

Avrupa ve Akdeniz ülkeleri olan insanların hareketleri, daha da önemli hâle gelmiĢtir. 

ABD‟nin göçmenler için sınırlama getirdiği 1920‟den sonra, 1930‟ların büyük ekonomik 

buhranı da buna eklenince, nüfus akıĢında bir yavaĢlama olmuĢtur. Bütün sınırlama ve 

seçiciliklere rağmen 1960‟lardan itibaren, ABD‟ye giren göçmen sayısında (kaçak olarak 

girenler büyük miktarlara ulaşır) tekrar bir artıĢ ortaya çıkmıĢtır. Tahminlere göre 10 ilâ 20 
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milyon insan, değiĢik yollardan ABD‟ye girmeyi baĢarmıĢtır. Yakın zamanlarda ABD ve 

Kanada‟ya göç edenlerin ¾‟ü, Asya ile Meksika baĢta olmak üzere Latin Amerikalıların 

olduğu tespit edilmektedir. 

ġekil 26. Dünyada XVI. yüzyıldan bu yana gerçekleĢen büyük göçler  

 

Amerika‟ya göçler içerisinde, köle ticaretinin ayrı bir yeri vardır. Sayıları tam olarak 

bilinmemekle birlikte, bu gruba giren ve Afrika kökenli göçmenlerin miktarının 10-12 milyon 

dolayında olduğu sanılmaktadır. Bu insanların büyük çoğunluğu, Brezilya ve Karaip 

Adaları‟na götürülmüĢtür. 

Diğer bir önemli göç akıĢı, Avrupa‟dan Afrika ve Okyanusya‟ya yaĢanmıĢtır. Kuzey 

Afrika‟ya, Fransız, Ġtalyan ve Ġspanyollar yönelirken, Ġngiliz ve Hollandalı göçmenler, Güney 

Afrika‟ya yerleĢtirilmiĢtir. Bunlara ilave olarak, Avustralya ve Yeni Zelanda, Ġngilizlerin 

yerleĢtirildiği bir baĢka alan olmuĢtur. Her iki kıtaya, Avrupa‟dan 17 milyon civarında bir 

nüfusun gittiği hesaplanmıĢtır. 
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XIX. Yüzyıldan bu yana gerçekleĢen göçler arasında, Hintlilerin Doğu ve Güney 

Afrika‟ya, Vietnamlıların Doğu Hint Adaları‟na, Rusya baĢta olmak üzere dünyanın değiĢik 

yerlerindeki Yahudilerin Ġsrail‟e, Çinlilerin Mançurya‟ya ve Kuzey Amerika‟ya, Afrika‟daki 

eski sömürge devletlerinden Avrupa‟ya olan nüfus akıĢlarını da saymak gerekir. 

XX. Yüzyıl içerisinde, büyük bir insan kitlesini etkilemiĢ bir baĢka göç, Pakistan ve 

Hindistan devletlerinin kurulduğu 1947 yılında yaĢanmaya baĢlamıĢtır. YaklaĢık 17 milyon 

Ġslâm ve Hindu dininden insan, karĢılıklı yer değiĢtirmek zorunda kalmıĢtır (ġekil 27). 
Dünyada II. Dünya Savaşı Sonrası Gerçekleşen Önemli Göçler

 

ġekil 27. Dünyada II. Dünya SavaĢı sonrası gerçekleĢen önemli göçler 

Endüstri sonrası göç dönemi, 1950‟lerin baĢına kadar savaĢ sonrası sınır 

değiĢiklikleri, sömürgeci devletlerin tasfiyesi, yeni devlet oluĢumları. 1950-1973 arası, 

SavaĢın ardından Batı Avrupa‟nın hızlı ekonomik canlanma ve yapılanmasına bağlı iĢgücü 

talebi (10 milyon misafir iĢçi) gibi önemli olayları kapsar. 1974-1980 arasındaysa, petrol Ģoku 

ve kapıların göçmenlere kapanması; aile birleĢmeleri, profesyonellerin hareketi uluslar arası 

göçte rol oynamıĢtır.  

1980-2000 arası, sığınmacılar, mülteciler ve düzensiz göç, Sovyetler Birliği‟nin 

çöküĢü, Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesi, yeni sınırlar ve çatıĢmalar, II. küreselleĢme dalgasının 

baĢlaması, yeni ekonomik göç hedefleri uluslar arası hareketlere damgasını vurmuĢtur.  

2000 sonrası, göçmen etnik kimliklerinde çeĢitlenme, düzensiz göçte artıĢ, göçün 

kadınlaĢması, çevresel mülteciler/göçmenler, küreselleĢmenin emek piyasasına etkileri, 

yaĢam tarzı/emekli göçü, artan insan hareketliliğinin esasını oluĢturmuĢtur. Göç 

sistemlerinde insan akıĢları; mal, sermaye ve bilgi akıĢlarına paraleldir ve kısmen uluslar 

arası politikalarla yapılandırılmıĢtır. Günümüzde beĢ ana göç sisteminden söz edilebilir: 

Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Körfez Ülkeleri, Asya-Pasifik Bölgesi ve Güney Amerika Konisi. 
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Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı-Bölgesel Coğrafya Lisansüstü Programı

Başlıca uluslar arası göç doğrultuları ve sistemleri

 ġekil 28. Endüstri sonrası dönem oluĢan uluslar arası göç sistemleri 

Dünya üzerinde, ülkeler arasındaki sosyal ve ekonomik geliĢmiĢlik farkları oldukça, 

fakat aynı zamanda, iç çatıĢmalar ve savaĢlar sürdükçe uluslar arası göçün devam etmesi 

kaçınılmaz bir olgu olacaktır. Fakat çağımızda, eskisi kadar yerleĢilebilecek alanın kalmamıĢ 

olması, göçmenlere getirilen kotalar, insanların rahat hareket etme imkânlarını büyük ölçüde 

sınırlandırmaktadır. Onun içindir ki, kaçak göçmen akıĢında bir artıĢ ortaya çıkmıĢtır. 

Kabileler arası kanlı çatıĢmalar, rejim sorunları, insanların yaĢadıkları ülkelerdeki siyasal 

baskılar, bölgesel savaĢlar, dünyada ciddi bir mülteci sorunu yaratmıĢtır. Eski 

Yugoslavya‟daki iç savaĢ ve çatıĢmalar, Filistin ve Karabağ sorunları, Irak‟ın ve Afganistan‟ın 

iĢgali, Vietnam ve Sri Lanka‟da yaĢanan olaylar, Ruanda-Burundi çatıĢması, Eritre-Etiyopya 

savaĢı, Guatemala, Liberya ve Sierra Leone‟deki iç hesaplaĢmalar, dünyanın baĢta gelen 

mülteci hareketlerini doğurmuĢtur. Bu ve benzeri olaylar sonucunda, BirleĢmiĢ Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiserliği‟nin (BMMYK-UNHCR) ilgi alanına giren yaklaĢık 43.3 milyon 

(2009) insan olduğu bilinmektedir (Çizelge 7). Bunların 15.2 milyonu mülteci,  1 milyonu 

sığınmacı ve 27.1 milyonu da ülke içi çatıĢmalardan kaçan yerinden olmuĢ nüfustur (YON). 

Mülteci sayıları yıllar itibariyle biraz azalırken, YON miktarı her geçen gün artmaktadır (ġekil 

29). Söz konusu bu zorunlu ve kaçak yollardan gerçekleĢen yer değiĢtirmelerin, XXI. Yüzyılda 

uluslar arası toplumu meĢgul edecek nüfus sorunlarının baĢında geleceği tahmin 

edilmektedir.  

 

 

Çizelge 7. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği‟nin ilgilendiği zorunlu göç eden nüfus, 2008-2009 
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ġekil 29. BMMYK tarafından korunan ve yardım YON ve mülteci sayılarındaki değiĢim, 1997-2009  

Çizelge 8  BMMYK (UNHCR)‟nin ilgilendiği mültecilerin bölgelere dağılımı 
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Kaynak: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, UNHCR, 2011 http://www.unhcr.org/4ce5317d9.html 

ġekil 30. BMMYK‟nin ilgilendiği3 nüfusun küresel dağılımı, 2009 sonu 

    

ġekil 31.BMMYK‟nin ilgilendiği mültecilerin kaynak ve ev sahibi ülkeleri 

                                                           

3
 Mülteci (refugee), sığınma hakkı isteyen (asylum seker), ülke içi yerinden olmuş nüfus (internally displaced people), vatansız (stateless), 

yurduna geri dönen (returnees) ve yeniden yerleştirilenleri (resettlement) içerir. 
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ġekil 32. Önemli mülteci kaynağı olan ülkelerin dağılımı, 2009 sonu 

 

ġekil 33. BMMYK tarafından korunan ve yardım edilen ülke içi yerinden olmuĢ nüfusun dağılımı, 

2009 sonu 
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3.2.4.7. Göçün Sonuçları 

Göçler, coğrafi ortam ve bu ortamda yaĢayan insan toplulukları üzerinde, olumlu ya 

da olumsuz pek çok etki yaratır (Carr, 1997, Guinness,2002, Peters ve Larkin,2005, Weeks, 

2002, Whynne-Hammond,1987). Bu hareketler sonucunda, her Ģeyden önce, nüfusun dağılıĢ 

düzeni değiĢikliğe uğrar ki, bu durum doğrudan veya dolaylı olarak, hayatı temelden etkiler. 

Göçün eğilimlerine göre, büyük oranda ĢehirleĢme ve bunun karĢılığı olarak kırların 

boĢalması, bu etkilerin baĢında gelir. Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde yaĢanan iç göçlerle, 

Ģehirler kapasitelerinin çok üzerinde insanın biriktiği yerler hâlini alır. Böylece, konut 

ihtiyacına uygun Ģekilde gecekondulaĢma veya sefalet mahallelerinin ortaya çıkması, trafik ve 

gürültü, güvenlik, alt yapı yetersizliği ve buna bağlı olarak salgın hastalıklar, gelen nüfusa 

olması gereken ölçüde sağlık ve eğitim hizmetlerinin sunulamayıĢı, plânsız ve düzensiz bir 

Ģehirsel geliĢim gibi yerleĢme sorunları ortaya çıkmaktadır. Nihayet, göçün çevre üzerinde, 

bazen onarılamaz düzeye ulaĢan yıpratıcı etkilerinden söz edilebilir. Göçler, nüfus bileĢimini 

de derinden etkiler, nüfusun yaĢ, cinsiyet, ekonomik özelliklerinde, yeni dağılım düzenine 

göre, büyük çaplı değiĢiklikler olur ki, buna bağlı sorunlar da hemen belirir. 

Göçün ekonomik sonuçları da söz konusudur. Ġnsanların yer değiĢtirmesiyle, iĢgücü, 

sermaye ve hatta endüstrinin de baĢka yerlere gitmesi ihtimali oldukça yüksektir. Bunun 

yanında göçmenlerin yerleĢtikleri yerlerde, endüstriyel ve hizmete dair yeni talepler ortaya 

çıkmakta, müteĢebbislerin buna cevap verecek iĢler kurabilmelerine ortam hazırlamaktadır. 

Diğer taraftan, insanların ayrıldıkları yerlerde, daha önce yapılmıĢ sosyal ve ekonomik 

yatırımların, verimlilikten uzaklaĢması, kaynakların israfı anlamına gelmektedir. Öğrencisiz 

okullar, iĢlenmeyen tarlalar, bu kapsamda ilk akla gelenlerdir. Bazen göçler, iĢgücünün belirli 

yerlerde yığılmasıyla, iĢsizlik oranlarının buralarda yükselmesine de yol açar. Bu aĢırı 

yığılma, ucuz ve sosyal güvenlikten yoksun iĢçi çalıĢtırma ve kayıt dıĢı ekonomilerin etkinlik 

kazanması sonucunu da doğurmaktadır. Bunların yanında, göçlerle birlikte, kimi tarım 

ürünlerinin baĢka bölgelere ulaĢması, araziden yararlanma tarzlarında ve tarımsal yapıda 

önemli değiĢiklikleri beraberinde getirmektedir. 

Göçün sonuçları arasında, sosyal ve kültürel değiĢiklikler de büyük öneme sahiptir. 

Etnik ve kültürel özellikleri farklı olan insan gruplarının karıĢımı ya da birbirleriyle teması, 

bu insanların gittikleri yerlere uyum süreçleri, yaĢadıkları çatıĢmalar, göçün bir baĢka 

boyutunu oluĢturmaktadır. Hayat tarzlarının yayılması ve sonucunda, yeni toplumsal 

görünümlerin meydana gelmesi, kaçınılmaz bir olgudur. Göçle ulaĢılan yerin 

isimlendirilmesinden, oranın mimari çehresini oluĢturmaya kadar, kültürün damgasını 

hissetmek mümkündür. 
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Göç, siyasi ve idari bazı sorunların doğmasına da yol açmaktadır. Ülke içi veya ülkeler 

arası politik dengelerin bozulması, bu konuda yeni değer yargılarının geliĢmesi, yönetim 

sistemlerinin yetersiz kalıĢı, idari sınırların değiĢtirilmek zorunda oluĢu, mülteci ve kaçak 

göçmen sorunları, bunlar arasında sayılabilir. 

Göçün belki de en dramatik sonucu, özellikle kaçak yollardan gerçekleĢtirilen 

hareketlerde ortaya çıkan, ölüm olaylarıdır. Bu Ģekilde baĢka bir ülkeye gitmeye çalıĢan 

insanların ölmeleri, günümüzde sıklıkla yaĢanmaya baĢlamıĢtır. Türkiye de, bu tip 

hareketlere sıçrama tahtası olan ülkelerden biri hâlini almaya baĢlamıĢtır. Her yıl, uluslar 

arası insan tacirlerinin organizasyonu ile binlerce Afgan, BangladeĢli, Iraklı, Pakistanlı ve 

diğer az geliĢmiĢ ülke insanı Avrupa‟ya veya A.B.D.ye ulaĢmaya çalıĢmaktadır. 

3.2.4.8.Türkiye‟nin Ġç Göç Hareketleri 

 Türkiye‟de Göçün Kısa Tarihi 

1923‟te cumhuriyetin ilanından itibaren Türkiye, karma ekonomi sistemine dayalı 

olarak ülkenin modernizasyonu kapsamında tutarlı kalkınma stratejilerini amaçlamıĢtır. 

Böylece 1923‟ten ilk çok partili seçimlerin gerçekleĢtirildiği 1950‟ye kadar Türkiye ekonomisi 

dikkate değer değiĢikliklere sahne olmuĢtur. Bu süreçte hem özel hem de kamu sektöründe 

modern endüstriyel hamleler gerçekleĢtirilmiĢ olmasına karĢılık tarımı geliĢtirmeye yönelik 

çabalar oldukça yetersiz kalmıĢ, tarımsal sektörde üretim yavaĢça artmıĢtır. Ekilebilir 

arazilerdeki artıĢ ve kırsal alanlar ile kentler arasındaki zayıf iletiĢim, bu dönemde kırsaldan 

kentsele olan göçleri sınırlandırmıĢtır. Öte yandan ekonomik geliĢmenin dengesiz 

gerçekleĢmesi, ülkenin özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde olduğu üzere kırsal 

alanlarının geri kalmasına yol açarken, Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir gibi büyük kentlerin yer 

aldığı batı bölgelerinin daha da geliĢmesine ve bu alanların cazibesinin gün geçtikçe 

artmasına neden olmuĢtur (Tanfer, 1983:78-79). 

Türkiye‟de Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında baĢlayan ancak 1950‟den sonra giderek 

hızlanan kırsal alandaki yapısal dönüĢüme paralel olarak kırsaldan kentlere doğru 

gerçekleĢen göçte çok ciddi artıĢlar meydana gelmiĢtir (Tekeli ve Erder, 1978:301; KeleĢ, 

1983:38; Akkayan, 2002:39). Bu olgunun ortaya çıkıĢında iki temel etmenden söz edilebilir ki 

bunlardan birincisi, nüfusun sürekli artması ve artıĢ hızının yüksek değerler göstermesi, 

ikincisi ise; tarımsal kesimde hızlı bir mekanizasyona gidilmesidir. Bu iki değiĢkene bağlı 

olarak toplumun kazandığı dinamik yapı, daha elveriĢli yaĢam koĢulları elde etmek arzusuyla 

iliĢkili olarak bireyleri yeni arayıĢlara itmiĢ ve üst seviyede bir coğrafi nüfus hareketliliğine 

neden olmuĢtur (Tunçdilek ve Tümertekin, 1959:63; Tümertekin, 1968:4; Sencer, 1979:71; 

Özgür, 1998:33; Tandoğan, 1998:74; Ġçduygu ve Sirkeci, 1999:249; Özbay ve Yücel, 2001:13). 
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Kısaca ülke içindeki bu hareketlilik daha çok itici5 güçlerin etkisiyle, isteğe bağlı bir emek 

göçü Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. Nitekim Türkiye‟de ilk emek göçü dalgası olarak kabul edilen 

ve 1950‟den sonra tarımda modernleĢme politikalarının uygulanmasıyla baĢlayan kırdan 

kente kitlesel göç hareketleri, kentleĢmenin asıl belirleyicisi olmuĢtur (Kartal, 1983:21; Sezal, 

1992:52-53; Ġçduygu ve Sirkeci, 1999:250; Özbay ve Yücel, 2001:12). Türkiye‟de özelikle 1960 

sonrasında göreve gelen hükümetlerin ekonomik ve siyasi tercihleri (sermaye birikim 

süreçlerine yaklaĢım ve iktidar-giriĢimci iliĢkileri) doğrultusunda ithal ikameci endüstrileĢme 

politikası uygulanınca, sermaye ve emeğin, dolayısıyla nüfusun yeniden coğrafi dağılımı 

sonucuyla karĢılaĢılmıĢtır. Bu da ülke içindeki nüfus hareketlerine büyük ivme 

kazandırmıĢtır (Boratav, 1989:86). Böylece 1950 sonrasında hızla artan kentsel nüfus oranı, 

1980‟lerin ortalarında kırsal nüfusu geçmiĢ, 2000 yılında ise %65 düzeyine ulaĢmıĢtır (Özgür, 

2003:47; KeleĢ, 2004:58; Özer, 2004:51; ġekil 34).  

1950-1980 periyodu için Türkiye‟nin göç karakteristikleri hususunda belirtilmesi 

gereken süreçlerden biri de nüfusun uluslar arası göçe katılımıdır. Bu katılım sayesinde, 

iĢgücünün yıllık büyümesinin 1/3‟ünün emilmesiyle, ülke içinde hareket eden nüfusun daha 

fazla artması bir anlamda engellenmiĢtir (Özgür, 1998:55). Nitekim iĢgücü talepleri 

doğrultusunda ve Türkiye‟deki yetersiz sosyo-ekonomik kalkınma nedeni ile 1960‟ların 

baĢından 1973‟teki petrol krizine kadar Batı Avrupa‟ya yönelen yoğun Türk iĢgücü akıĢı, 1973 

sonrasında Arap ülkelerine, 1989 sonrasında ise eski Sovyetler Birliği‟ne yönelmiĢtir 

(Ġçduygu, vd., 2001:43-44; Martin, vd., 2002:122-126; Mutluer, 2003:37-38).  

Türkiye‟de iller arası göçe katılan nüfusa dönemler itibariyle bakıldığında, Türk 

toplumunun yüksek düzeyli coğrafi hareketliliğine veya ne denli göç eğilimde olduğuna tanık 

olunmaktadır. Nitekim 1965 ve 2000 arasında ülke içinde iller arası göç eden nüfusun 

miktarı incelendiğinde, beĢer yıllık her bir dönem boyunca 2.7 milyon ile 4.8 milyon arasında 

insanın söz konusu göçlere katıldığı saptanmaktadır (Çizelge 9). Veri olmayan 1990 ve 1995 

arası dönemde de ortalama 4.4 milyon kiĢinin yer değiĢtirdiği ettiği varsayılırsa, Türkiye‟de 

35 yılda (1965 ile 2000 arasında) 25 milyon kiĢiyi aĢan bir nüfus büyüklüğünün daimi 

ikametgahını değiĢtirerek iller arası (inter-provincial) göç ettiği ortaya çıkmaktadır.  
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Kaynak: DĠE, 2003 

ġekil 34. Türkiye‟de kırsal ve kentsel nüfus geliĢimi (1927-2000). 

Kentlerdeki politik kökenli sokak çatıĢmalarının yarattığı güvensiz ortamın, 12 Eylül 

1980 askeri müdahalesinin ve sonrasındaki sıkı yönetimin etkisiyle 1975-1985 devresinde 

ülke içinde iller arası emek göçüne katılan nüfus nispeten azalmıĢsa da (KeleĢ, 2004: 59) 

1985 sonrasında değiĢen koĢullar altında iç göç tekrar sürekli artıĢ eğilimi göstermiĢtir  

(Çizelge 9). Türkiye‟de 1985 ve 1990 arasında,  iller arası iç göçe katılan insanların sayısı 4 

milyonu biraz aĢarken, 1995 ve 2000 döneminde 4.7 milyonu bulmuĢtur. Bu periyotlarda göç 

oranları ise sırasıyla binde 81‟e ve binde 78‟e karĢılık gelmektedir (Özgür, 1999:159-161). 

Üstelik bu sayılara il içinde (intra-provincial) göç edenlerin miktarları dâhil değildir. Bu 

nedenle 1985-1990 ve 1995-2000 dönemlerinde iller arası göç eden nüfustan ayrı olarak 

3.241.587 kiĢinin de il içinde göç etmiĢ olması burada vurgulanması gereken diğer bir 

noktadır (Çizelge 9).  

Türkiye‟de yüksek düzeyli nüfus hareketlerinin mekânsal doğrultusu aslında çok 

çeĢitli ve karmaĢık değildir. Nitekim doğal koĢulların çerçevesini çizdiği bölgesel düzeydeki 

sosyo-ekonomik eĢitsizlikler, Türkiye‟de iç göç akıĢlarını genelde doğudan batıya doğru 

yönlendirmiĢtir (Ritter ve Toepfer, 1992:269; Özgür, 1998:40; Özbay ve Yücel, 2001:22). Bu 

çerçevede kurak Orta ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile dağlık Doğu Anadolu ve Karadeniz 

bölgeleri batıya yoğun emek göçü vermiĢtir (Tümertekin, 1968:20-21; Cerit, 1986:99-101). 

Böylece 1950‟li yılların baĢlarından itibaren doğudan batıya doğru ivme kazanan emek göçü 

sonucunda en fazla nüfus kaybına uğrayan bölgeler arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu, 

Karadeniz Bölgesi ile birlikte ilk sıralarda yer almıĢtır. Ne var ki, 1980‟li yılların baĢlarından 

itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin iç göç profiline farklı bir ilave-boyut 

kazandıran husus, Türkiye‟nin bu bölgelerinin özellikle kırsal kesiminden zorunlu göçlerin 

baĢlamıĢ olmasıdır.  
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Çizelge 9. Türkiye‟de iç göçler (1965-2000) 

Dönem Beş yaş ve üzeri 
nüfus 

Toplam göç 
eden nüfus 

Göç oranı 
(‰) 

İl içinde göç 
eden nüfus 

İl içi göç 
oranı(‰) 

1965-1970 30.350.040 3.224.724 106 - - 

1970-1975 34.646.470 3.421.025 99 - - 

1975-1980 38.776.334 2.700.977 70 883.444 23 

1980-1985 44.587.257 2.885.873 65 934.037 21 

1985-1990 50.518.291 4.065.173 81 1.337.517 27 

1995-2000 60.752.995 4.788193 79 1.904.070 31 

Kaynak: Kocaman ve Bayazıt, 1993 ve DĠE, 1997. 

Türkiye‟de 1980‟li yılların baĢında uygulanan sıkıyönetim ve ardından Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu‟da baĢ gösteren iç çatıĢmalar, bir yandan yurt dıĢına sığınmacı (mülteci) 

göçlerine (Özbay ve Yücel, 2001:18), diğer taraftan da nüfusun yurtiçi yerinden olmasına 

(yeni göç dalgası) yol açmıĢtır. Bu durum, Türkiye‟deki nüfus hareketlerine yeni bir göç 

olgusunun ilave olduğu anlamına gelmektedir (Ġlkkaracan ve Ġlkkaracan, 1999:305 ve 308). 

Yeni göç dalgası, cumhuriyetin ilk yıllarında devlete baĢkaldıran Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu‟daki bazı aĢiret reisleri ve ileri gelenlerinin ikiĢer-üçer aileler halinde Anadolu‟nun 

çeĢitli bölgelerine sürgün edilmelerinden oldukça farklı bir zorunlu yer değiĢtirmedir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki uygulamalarda önceden belirlenmiĢ nüfusun yine önceden 

belirlenmiĢ batı illerinde zorunlu iskâna tabi tutulması yasalar ile tanımlanmıĢ ve bu yasalar 

ile zorunlu iskâna tabi tutulan nüfusun geride kalan malları için de yapılacak iĢlemlere açıklık 

getirilmiĢtir. Oysa son dönemki zorunlu göçlerde bu düzenlemelere rastlanmamaktadır. 

Dolayısıyla bu yeni göç olgusunun emek göçü ve önceki zorunlu göçlerden bazı farkları 

vardır. Bu farkların en belirgin olanları, zorunlu göçün iç çatıĢmalardan kaynaklanan, 

çatıĢmanın Ģiddetiyle artan, geniĢ bir alana yayılan, önemli miktarda nüfusu ilgilendiren ve 

plansız-düzensiz bir yapıda olmasıdır (ĠHD, 2000; Özbay ve Yücel, 2001:26). ÇatıĢmanın 

neden olduğu yerinden olmanın (conflict-induced displacement) isteğe bağlı emek göçü ile 

olan bağıntıları hususunda ise Ģunlar söylenilebilir: Zorunlu yer değiĢtirme zaten süregelen iç 

göçün büyüklüğünü artırmıĢtır; zorunlu göçün akıĢ doğrultusu emek göçününkine 

benzemektedir ve YON‟lar yerleĢmek için batıya giden daha önceki göç edenlerin 

deneyimlerinden yararlanmıĢlardır.  

 Mevsimlik Yer DeğiĢtirmeler 

Türkiye‟de il içinde veya iller arasında gerçekleĢen ve devamlı oturma yerini 

değiĢtirmek gayesiyle gerçekleĢen göçler konusuna girmeden önce, bu olayın bir provası 

niteliği taĢıyan mevsimlik nüfus hareketlerine kısaca değinmek gerekebilir. 

Türkiye‟nin bazı kırsal kesimlerinde ve kentsel yerleĢmelerinde, değiĢik iĢ kollarında 

ve değiĢik zamanlarda, ek iĢgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm, inĢaat, yükleme-
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boĢaltma, orman iĢçiliği, seyyar satıcılık, ticari tarımsal faaliyetin çeĢitli aĢamalarında 

(kazma, sulama, toplama, nakletme vb.) bu ihtiyaç kendini göstermekte ve bir kısım 

nüfusun genelde yaz mevsimini esas oturdukları yerler dıĢında bulunmaya teĢvik etmektedir.  

Mevsimlik harekete katılanlardan niteliksiz tarım iĢçisi durumundakiler, basit sulama 

iĢlerinde, pamuk, tütün ve mısır çapasında, zeytin, fındık ve narenciye gibi ürünlerin 

toplanmasında, soğan, buğday, Ģekerpancarı ve pirinç gibi ürünlerin hasadında doğan iĢgücü 

talebini kapatırlar. Bu tip iĢlerde çalıĢanların çalıĢma, dolayısıyla göçle gittikleri yerlerde 

kalma süreleri, değiĢik kültür bitkilerinin üretim süreçleri ve ek iĢçi açığına bağlı olarak 

birkaç ay ile sınırlıdır. Göçe katılanlar çalıĢabilecek yaĢa ulaĢmıĢ, kadın, erkek ve çocuklardan 

oluĢmaktadır. Tarım iĢçilerinden belli bir zaman zarfında deneyim, bilgi ve değiĢik iĢ 

kollarında faaliyette bulunabilme yeteneği kazanmıĢ olanları, yılın neredeyse yarısını daimi 

ikametgahları dıĢında geçirir olmuĢlardır. 

Daha çok kasaba ve kentlerde veya bayındırlık hizmetlerinin yoğunlaĢtığı yerlerde 

inĢaat iĢçiliği, yol ameleliği, seyyar satıcılık yapmak üzere göç eden erkek nüfusun evlerinden 

ayrı kalma süreleri, sözü edilen yerleĢmelerin verdiği iĢ imkanlarıyla paralellik gösterir. Bu 

tip göçlerde kaynak bölge ile hedef bölge arasındaki mesafenin artmıĢ olması dikkat çekicidir. 

Tarım dıĢı iĢ kollarında nitelikli eleman olarak mevsimlik çalıĢan nüfusun gittikleri 

yerde kalıĢ süresi yılın ¾‟üne kadar uzayabilir ve bunların hemen hemen tamamı 

erkeklerden meydana gelmektedir. ĠnĢaat ustalığı, boyacılık, sıvacılık, turistik tesislerdeki 

hizmet faaliyetlerinde çalıĢanların durumu buna uymaktadır. Bu gruptakilerin daimi göçlere 

katılma payı oldukça yüksektir (ġen, 1984: 5). 

 Ġç Göçler 

Türkiye‟de insanların ülke içinde daimi olarak yer değiĢtirmesi, belirli ölçüler içinde 

gerçekleĢse de tarihi dönemlerden beri varolan bir olgudur. Ne var ki, geliĢmiĢ ülkelere göre 

endüstrileĢme ve kentleĢme aĢamasına gecikmeli olarak girmiĢ Türkiye‟de, cumhuriyetin ilk 

yıllarında büyük merkezlere doğru yönelmiĢ nüfus akınları, 1950‟li yıllardan itibaren ivme 

kazanmıĢtır ve halen de devam etmektedir. 

 Türkiye Cumhuriyet‟inin kuruluĢundan sonra gerçekleĢtirilen ikinci nüfus sayımında 

(1935) bir milyonu aĢan bir nüfus grubunun (toplam nüfusun binde 68’i) yaĢadığı ilden baĢka 

illerde doğmuĢ olduğuna iĢaret etmektedir. 1960 sayımında baĢka illerde doğanların sayısı 3 

milyonu aĢarken toplam nüfustaki oranı da binde 110‟u bulmuĢtur. 1990‟da ise, 13.3 milyon 

insanın yani nüfusumuzun binde 236‟sının doğduğu il dıĢında yaĢamakta olduğu 
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belirlenmektedir. Bunun anlamı, her dört kiĢiden birinin doğduğu yerden baĢka bir yerde 

hayatını sürdürdüğüdür.  

Doğduğu yer dıĢında yaĢayan nüfusun yarıdan fazlası Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir 

illerinde sayılmıĢlardır. Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Ġçel, Kocaeli ve Manisa illeri de dikkate 

alındığında, doğduğu il dıĢında yaĢayan 10 kiĢiden 7‟sinin zikredilen bu illerde yerleĢmiĢ 

olduğu gerçeğiyle karĢılaĢılır. 

Son yıllarda iller arası göçe katılan nüfus hakkında daha ayrıntılı ve sağlıklı bilgiler 

elde etme imkanı doğmuĢtur. DĠE‟nin verilerine göre, 1965-2000 (1990-1995 dıĢında) 

arasındaki dönemde, ülke nüfusunun binde 65 ile 106 arasında değiĢen oranlardaki bölümü 

(2.7 ile 4.8 milyon kadar nüfus), beĢer yıllık sayım dönemlerinde iller arası göçe katıldığı 

ortaya çıkmaktadır (Çizelge 9). 

Yukarıdaki çizelgeden her yıl ortalama 540 bin ile 940 bin arasında değiĢen 

miktardaki insanın göç ettiği ve 25 yıllık bir sürede bu harekete katılan nüfus miktarının 21 

milyonu aĢtığı anlaĢılmaktadır. Bu rakama 1990-1995 dönemi dahil değildir. Sayım olmayan 

bu dönem için de 4 milyon insanın göç etmiĢ olabileceği varsayılırsa ülke içinde iller arasında 

yer değiĢtiren nüfus miktarı rahatlıkla 25 milyon kiĢiyi bulacaktır. Bu rakamlarda il içindeki 

göçler yoktur. 1975-2000 periyodunda TÜĠK‟in istatistiklerine göre 5 milyonun üzerinde de il 

içinde yer değiĢtiren nüfustan bahsedilebilir (Çizelge 9). Bu durumda ülkedeki gerçek yer 

değiĢtirmenin boyutları 30 milyon boyutuna eriĢir. Bu görünüm, bir bakıma Türkiye‟de 

nüfusun yeniden dağıldığını ve yer değiĢtirmelerin rakamsal boyutunun pek çok soruna yol 

açabilecek büyüklükte olduğunu ima etmektedir.  

Ülkede genel olarak nüfusun aĢırı hareketliliği dikkati çekmekle birlikte, bu harekette 

bazı yerler nüfus kaybeden, diğer bazı yerler ise nüfus kazanan mekânlar konumundadır. 

Ülkemizdeki göç olayına bu açıdan yaklaĢıldığında, genelde Türkiye’nin doğu yarısından 

batı yarısına bir nüfus akışı olduğu gözlenir (ġekil 35 ve 36). BaĢka bir söylemle Türkiye’de 

göç akış doğrultusu; doğu, orta ve kuzey bölgelerden batı ve güney bölgelerine doğrudur. 

Yoğunluğu ve zamanı değiĢmekle birlikte, bu ana yapı hemen her dönemde karĢımıza 

çıkmaktadır. ġüphesiz göç yoluyla yer değiĢtiren nüfusun, ülkenin doğu yarısındaki her ilden 

aynı miktar ve oranda bu olaya katıldığı, diğer taraftan göçün ulaĢtığı yerlerin de bu gelenleri 

eĢit Ģekilde paylaĢtığı söylenemez.  

Türkiye‟de göç ile nüfus kazanan yerler, endüstri ve alt yapısı gelişmiş, çeşitli 

faaliyetlere imkân tanıyan (Ġstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Ġzmir, Ġçel ve Adana gibi) 

illerdir. Antalya ve Muğla illeri de kültürel ve turistik iĢ alanları sayesinde bu geliĢmiĢ iller 
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arasına katılabilir. Bunun tersi olarak Doğu, Güneydoğu, Karadeniz ve kısmen Orta Anadolu 

illeri dıĢarıya önemli oranda nüfus göndermektedir. 

Türkiye‟deki göç olaylarında, göç-mesafe iliĢkilerinde de söz edilebilir. Genel olarak 

insanlar çekim gücüne sahip, değiĢik iĢ imkânları sunan ve en yakında bulunan yerlere 

yönelme eğilimi içerisindedirler. Daha iyi yaĢam koĢulları arayan nüfusun öncelikle doğduğu, 

büyüdüğü ata toprağı civarındaki yerleri göç edilecek merkez olarak seçmeleri, bir ölçüde 

doğal karĢılanmalıdır. En yakındaki merkezlerin kabul edebileceğinin üzerinde bir nüfus söz 

konusu olduğunda, göç edilen bu merkezlerden de dıĢarı gidiĢler artmaktadır (Tümertekin, 

1968: 73).  

Ülkemizde geçmiĢ dönemlerde sadece Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir‟in kuvvetli çekim 

gücüne sahipti ve diğer iller kendilerine yakın illerden nüfus almaktaydı. Oysa son yıllarda 

adı geçen 3 il dıĢında, iş olanaklarıyla nüfus barındırma kapasitesi yükselmiş illerin sayıca 

artışı, göç olayında mesafenin ikinci plana itildiğine işaret etmektedir. Bursa, Kocaeli, 

Antalya, Mersin, Adana gibi illerde bu durumu açıkça görmek mümkündür. Mesela 

bunlardan Kocaeli 40 yıl kadar öncesinde, Ġstanbul, Sakarya, Bursa ve Bolu gibi çevre illerden 

önemli miktarda nüfus toplayan bir il durumundayken, bugün göç etki alanı Artvin, Kars, 

Erzurum, Ağrı, MuĢ gibi ülkenin en doğusundaki illere kadar uzanmıĢtır. 

Türkiye’deki iç göçlerde büyük yerleşim merkezlerine doğru bir eğilim çok 

belirgindir. Özellikle nüfusu 100 bini aĢmıĢ kentler ve metropoller bu konuda tartıĢmasız bir 

üstünlüğe sahiptirler. Türkiye‟de göçün iĢleyiĢinde uzunca bir süre kırsal yerleĢim 

birimlerinden, çoğunlukla il ve ilçe merkezi özelliği gösteren kasaba, Ģehir ve metropollere 

nüfus akıĢı olmuĢtur. Ancak son yıllarda göçün kentten kente boyut kazandığı 

saptanmaktadır (AkĢit,1998: 26). 

Türkiye’de kadınların göçe katılımı İslam geleneği olan ülkelere göre yüksektir. 

Önceleri göç edenler arasında erkekler (1960’da %61) çoğunlukta iken, manzara son yıllarda 

biraz değiĢmiĢtir (1990’da erkekler %55 oranında). Ancak kadın nüfusun hareketi hemen her 

zaman gecikmeli olarak sonradan veya evlilikler yoluyla olmuĢtur. 

Göç edenlerin çoğunluğu 25-44 yaşlar arasındakilerdir (%40). Göçe katılanların 

eğitim seviyeleri düşüktür. Bu nüfusun %13‟ü okuma-yazma bilmezken, %47‟si ancak ilkokul 

mezunudur. Doğu ve Güneydoğu illerinde bu oranlar daha da düĢmektedir. Mesela Siirt‟ten 

ayrılanların 1/3‟ünün okur-yazar olmaması bu durumu açıkça göstermektedir. 
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Türkiye‟de göç olayının hız kazandığı 1950‟li yıllarda, bu olayla en fazla nüfus veren 

illerin Karadeniz bölgesinde yer aldığı belirlenmektedir. Ülkenin Doğu ve Güneydoğu bölgesi, 

1950-1960 arasında yer değiĢtirme olaylarına nispeten daha az katılmıĢtır. 

1965-1970 döneminde Orta Karadeniz, Ġç Batı Anadolu ile Orta Anadolu‟nun doğu 

yarısındaki illerde göçün fazlaca etkili olduğu, Doğu, özellikle Güneydoğu Anadolu‟da belirgin 

bir hareketlenme yaĢandığı, 1970-1975 devresinden itibaren de Karadeniz bölgesinin göç 

yoğunluğu konusundaki ilk sıradaki yerini bu bölgelere bıraktığı gözlenmektedir. Kars, Ağrı, 

Tunceli, Erzurum, Bingöl, MuĢ, ġanlıurfa ve Mardin bu bakımdan dikkat çeken illerin 

baĢında gelmektedir.  

Yine 1975-1980 devresinde Sivas, Çorum ve Yozgat gibi Orta Anadolu illerinin göçle 

nüfus kaybının yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. 1980-1985 arasındaki 5 yıllık dönemde 

Kars, Erzurum, Tunceli, Ağrı, MuĢ ve Sivas‟ın içinde bulunduğu ve çoğunluğunu Doğu 

Anadolu‟nun kuzey kesimindeki iller yoğun Ģekilde göç vermeye devam etmiĢlerse de, göçle 

nüfus veren diğer illerde oransal bir tekdüzelik göze çarpmaktadır. 1985-1990 devresindeyse, 

1965 sayımından 1985‟e kadar ülke geneli ve iller ölçüsünde etkinliği zayıflayan bir eğilimde 

gördüğümüz göç olayları tekrar hız kazanmıĢ, boyutları artmıĢtır. Erzurum, Kars, Bingöl, 

Siirt illerinde çok belirgin, fakat diğer Doğu Anadolu illeriyle birlikte Karadeniz ve Orta 

Anadolu (özellikle Sivas ve Yozgat) illerinde de göç ivme kazanmıĢtır. Sadece Kars ve 

Erzurum illerinden ayrılan nüfus miktarı 250 bini aĢmıĢtır.  

Ülke genelinde göç eden nüfusun %25‟ini Doğu ve Güneydoğu illeri, %18‟ini 

Karadeniz bölgesi illeri verir olmuĢtur. Kabaca bu üç bölgeden 2 milyona yaklaĢan bir nüfus 

kitlesi 5 yıl zarfında ayrılmak zorunda kalmıĢtır (yılda ortalama 400 bin kiĢi). 

Türkiye‟de göç yoluyla nüfusu daha da artan, baĢka bir deyiĢle göç eden nüfusu 

cezbeden illerin baĢında tartıĢmaya yer bırakmayacak Ģekilde Ġstanbul gelmektedir. Ġstanbul 

ili sadece 1965-1990 arasındaki 25 yıllık dönemde göç olaylarıyla 2.250.000 nüfus 

kazanmıĢtır. Bu il tek baĢına, yer değiĢtiren nüfusun %14‟ünün toplandığı bir alan özelliği 

taĢımaktadır. Yani göçe katılan her 7 Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢından birisi Ġstanbul‟un 

yolunu tutmuĢtur. Ġstanbul ili her yıl ortalama 50 binin altına düĢmemek üzere zaman zaman 

150 bine yaklaĢan (1985-1990 arası 131 bin kişi) bir nüfusun eklendiği bir göç yoğunlaĢma 

alanıdır. 1990 sayımında Ġstanbul ilinde yaĢayanların %58‟inin baĢka illerde doğmuĢ olması 

da  göçün bu ildeki etkinliği konusunda bize ipuçları vermektedir. 

1955-1960 devresinde ilk defa çekim gücü kendini göstermeye baĢlamıĢ olan Bursa ili, 

son yıllarda göç alan iller arasında ön sıralardaki yerini almıĢtır. Benzer Ģekilde Marmara 

bölgesindeki bir diğer il olan Kocaeli de 1975-1980 devresinden itibaren, endüstrileĢmeyle 
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birlikte önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Her iki ilin de ortak özellikleri, Türkiye‟nin her 

yerinden az çok nüfus kabul etmelerinin ötesinde, Ġstanbul, Ankara, Erzurum ve Kars‟tan 

yoğun Ģekilde göç almalarıdır. 

ġekil 35. Türkiye‟de net göç oranlarının coğrafi dağılımı (1985-1990) 

 

Ġstanbul‟un Türkiye çapındaki çekim alanına karĢılık, 1975-1980 dönemine kadar bu 

ilin ardından gelmiĢ olan Ankara‟nın daha bölgesel bir göç etki alanı vardır. Ankara, Orta 

Anadolu‟nun özellikle de Çorum, Çankırı, Yozgat ve KırĢehir kökenli vatandaĢların birinci 

derecede itibar ettiği bir yer durumundadır. Türkiye genelinde Ankara ilinin göç edilen yerler 

sıralamasındaki yeri 1975‟den itibaren değiĢmiĢ ve Ankara ili sıralamada alt sıralara 

gerilemiĢtir. 1985-1990 döneminde 70 bin net göç kazancıyla sıralamada 7. il olabilmiĢtir. 

1965-1970 devresinde Ankara‟ya bu son anılan dönemindeki miktarın 3.5 katı insan geldiği 

düĢünülürse, gerileme kendiliğinden ortaya çıkmıĢ olur.  

Orta Anadolu bölgesinde zaman zaman Kayseri ve Konya illeri göç yoluyla nüfus 

kazanan iller arasında yer alsalar da, 1980‟den sonra bu iller göçle nüfus kaybeden iller 

grubuna dâhil olmuĢlardır. Bu bölgede silik de olsa uzun süreden beri EskiĢehir ilinin net göç 

değerleri pozitiftir. EskiĢehir ili, Afyon, Kütahya ve Bileciklilerin yöneldiği bir idari ünitedir. 

1975‟den sonra en fazla göç alan iller sıralamasında ikinciliğe yükselen Ġzmir, büyük 

ölçüde Ege bölgesi illerinden ve Mardin‟den gelenleri kendine çekmeyi bilmiĢtir. 1965-1990 

arasında göç ile 600 bin kiĢinin geldiği Ġzmir, sadece 1985-1990 devresinde 150 bin kiĢiye 

yurt olmuĢtur ve Ġzmir iline her yıl bir Hakkâri veya Bartın Ģehri eklenmiĢtir. Ege bölgesinde 
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Muğla ve Aydın illerinin göçle gelen nüfusu kabul kapasitesi Ġzmir‟in çok altında kalmaktadır 

(İzmir binde 64, Muğla 33, Aydın 27 net göç oranına sahiptir). 

Akdeniz bölgesinde önce Adana, sonraları onu geçen Ġçel ve turizmin devreye 

girmesiyle Antalya illeri nüfus çekim ve toplanma alanları meydana getirmektedir. Bu 

illerden Adana, göç olaylarından net kazancı fazla olmasa da, kademeli göçlerde basamak 

özelliği taĢıması ve gelenlerin 2/3‟ünün Güneydoğu kökenli olmasıyla dikkati çekmektedir. 

Adana ilinin Ġçel, Ġstanbul, Antalya, Ankara ve Bursa illeriyle nüfus değiĢ tokuĢunda zararlı 

çıkması, göç olayında Adana ilinin basamak olarak kullanılmasını doğrulayan bir durumdur. 

YaklaĢık %40 oranında Güneydoğu‟dan gelenlerin tercih ettiği Ġçel ili ve onun merkezi 

Mersin Ģehri, son yılların en gözde çekim yerleri arasında yer almakta, orta ve kısa mesafeli 

göçlerin önemli bir varıĢ noktasını oluĢturmaktadır.  

Antalya ise, tıpkı Ġçel gibi göçle hızlı bir nüfuslanma süreci yaĢayan iller arasındadır. 

Genelde orta mesafeli göçlerin son durağı olan bu il, Burdur, Isparta, Konya, Ankara, fakat 

aynı zamanda Siirt ve Diyarbakırlıların ilgi odağı halindedir. 

Türkiye‟de dönemler itibariyle sayılar değiĢmekle beraber, her dönemde 45-50 ilden 

mutlak olarak, çoğu denize kıyısı bulunan ve ülkenin batı yarısındaki 20-25 ile nüfus göç 

etmektedir. Bu açık tablonun içinde iki il bulunmaktadır ki; bunlar uzunca bir süre nüfusunu 

dıĢarıya göçle kaptırdığı halde, 1980‟den sonra durumu tersine dönerek, göç alan il özelliği 

kazanmıĢlardır. Denizli ve Bilecik illerine devletin uyguladığı baĢarılı ve yerinde kalkınma 

teĢvik ve tedbirleri sayesinde, göç olayı tersine çevrilmiĢtir (ġekil 30). 

Bazı bilim adamlarının savunduğu ekonomik gelişme arttıkça iç göçler de artar 

görüĢü, ülkemiz için de geçerli gibi gözükmektedir. Büyük Sanayi Devrimi‟nden sonra 

Avrupa‟da olduğu üzere, ekonomik kalkınmanın Türkiye‟de bölgeler arasında büyük farklarla 

gerçekleĢmesinin doğurduğu göçler, fakat aynı zamanda genel mânâda ülkenin makro 

göstergelerinin kalkınmayı göstermesi, toplumun daha uzun bir süre göçleri konuĢacağının 

iĢaretidir. 

Bu çerçevede göç, kaçınılmaz bir sosyo-ekonomik bir süreç olduğuna göre, sorun 

göçten değil, onun belli yerlere çok yoğun Ģekilde ve kısa bir zaman diliminde 

gerçekleĢmesinden kaynaklanmaktadır. Onun içindir ki, aĢırı nüfus akınlarına hazırlıksız 

yakalanan birçok yerleĢme, plansız ve sağlıksız ĢehirleĢmenin yarattığı sorunlarla uğraĢmak 

zorunda kalmaktadır. 
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ġekil 36. Türkiye‟de net göç oranlarının coğrafi dağılımı (1995-2000) 

 

Neredeyse baskın Ģeklinde ve artan bir tempoda büyük Ģehirlere yığılan insan 

kitleleri, baĢlangıçta konut (genel anlamda barınma) ihtiyacını karĢılamak, sonraları rant 

elde etmek üzere, devlete veya kiĢilere ait araziler üstünde izinsiz yapılar yaparak, içinden 

çıkılması çok zor bir gecekondu ve/veya Ģehircilik sorunu yaratmıĢlardır. 1970‟li yıllarda 

baĢkent Ankara‟daki konutların %72‟sinin gecekondulardan meydana geliyor olması, göç-

gecekondulaĢma iliĢkisini çarpıcı olarak ortaya koymaktadır. 

 ġehre gelenlerin tek sorunu baĢlarını sokacakları bir ev bulmak değildir ve bu 

insanların çok çeĢitli hizmetlere de gereksinmeleri vardır. Su ve elektrik temini, kanalizasyon, 

ulaĢım sistemleri, temizlik ve çöp toplama, güvenlik, sağlık, eğitim ilk akla gelen acil 

ihtiyaçlardır. Her yıl büyükçe bir Ģehrin eklendiği Ġstanbul‟a, orta büyüklükte Ģehirler kadar 

insanın geldiği Ġzmir‟e, Mersin‟e, Ġzmit‟e, Ankara‟ya, Antalya‟ya bu hizmetleri götürmek hiç 

de kolay değildir. ĠĢte bu zorluktur ki, günümüz büyük Ģehirlerini, metropollerini çekilmez 

hale getirmiĢtir. 

Göçle birlikte toplumsal değiĢim ve yeni ortamlara uyum sorunları da gündeme 

gelmektedir. Sağlıksız ortamlarda, bin bir güçlükler içinde yaĢayan, ne köylü kalabilen ne de 

Ģehirli olabilen göç insanı, yeni bir kültür ve hayat tarzı doğurmaktadır.   

3.2.4.9.Türkiye‟nin Uluslar arası Göç Hareketleri 

 Türkiye‟den YurtdıĢına Olan Göçler 
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Türkiye‟den baĢka ülkelere göç edenlerden önemli bir bölümü, 1923 Lozan antlaĢması 

uyarınca, Türkiyeli Rumlarla Yunanistanlı Türklerin mübadelesi esnasında ülkeyi terk 

etmiĢlerdir(150 bin kişi kadar). YurtdıĢına yönelen bir baĢka göç hareketi, 1948‟de Ġsrail 

devletinin kurulmasıyla bu ülkeye olmuĢtur. 1948-1954 yılları arasında Türkiye‟yi bırakıp 

Ġsrail‟e yerleĢenlerin sayısı 30 bini aĢmıĢtır (Darkot, 1956: 87).  

1960‟lı yılların sonlarında, belli Ģartlarla göçmen kabul eden Avustralya, Kanada ve 

ABD‟ne yerleĢmek üzere gidenler olmuĢtur. Bu grupla ilgili kesin rakamlar vermek çok 

güçtür. Ancak Avustralya‟ya gidenlerin sayısının 60 bine ulaĢtığı sanılmaktadır (Tandoğan, 

1994: 52). 

II. Dünya SavaĢı sonrası Batı Ekonomilerinde meydana gelen hızlı ekonomik büyüme 

ve sermaye birikimi 1950‟li yılların baĢlarında bu ülkelerde iĢsizliğin hemen hemen ortadan 

kalkmasına, hatta özellikle endüstri kesiminde iĢgücü açığına yol açmıĢtır. SavaĢ sonrasında 

Fransa, Almanya ve Ġsviçre‟ye gerçekleĢen 1950-1960 arasındaki göçlere Türkler 

katılmamıĢlarsa da 1961‟de F.Almanya ile Türkiye arasında yapılan bir anlaĢma ile Avrupa 

ülkelerine düzenli olarak gerçekleĢen iĢçi göçü (1476 kiĢi ile) baĢlamıĢtır. Bu hareket 1973 

yılında 103.793 kiĢi boyutuna ulaĢmıĢtır. Böylece siyasi nedenlere dayanmayan, ekonomik 

kökenli yurtdıĢı göç hareketi ülke gündemindeki yerini almıĢtır. 1961-1987 arasında, ĠĢ ve ĠĢçi 

Bulma Kurumu aracılığıyla F.Almanya‟ya 657.917 kiĢi gitmiĢtir. Gidenlerin % 98‟i 1961-1973 

yılları arasında bu ülkeye giriĢ yapmıĢlardır. 1973 petrol bunalımından sonra F.Almanya‟ya 

ve diğer Avrupa ülkelerine yönelen çalıĢma amaçlı göçler yavaĢlamıĢ, hatta durma noktasına 

gelmiĢtir. Resmi kayıtlara yansıyan ve 1988‟e kadar geçen 27 yılda 812.000‟e varmıĢ olan 

Avrupa‟ya çalıĢmaya giden Türk nüfusunun % 96‟sı 1974‟e kadar olan 13 yılda bu harekete 

katılmıĢtır. Ancak kaçak yollardan Avrupa ülkelerine gidenlerin miktarı da 120.000-150.000 

arasında tahmin edilmektedir. Böylece 1970‟lerin baĢlarında yurtdıĢına iĢçi göçü, Türkiye‟de 

iĢgücündeki yıllık büyümenin yaklaĢık 1/3‟ünü emecek duruma gelmiĢtir.  

Almanya ile birlikte, Fransa, Avusturya, Hollanda, Belçika, Ġsviçre, Danimarka, 

Ġngiltere, Türk nüfusunun çalıĢmaya gittiği diğer Avrupa ülkelerdir. 1970‟li yılların 

ortalarında Avrupa ülkelerine Türkiye‟den göçün ağırlığı iĢçi eĢleri ve diğer aile fertlerine 

kaymıĢtır. 1974‟den itibaren Avrupa kapıları büyük ölçüde Türk iĢçilerine kapanırken, 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine bayındırlık iĢlerinde çalıĢmak üzere, Türk müteahhitlik 

firmaları tarafından iĢçi götürülmeye baĢlanmıĢtır. 1989‟a kadar 500 bine yakın Türk insanı 

(ki hemen hemen tamamı erkek nüfus), Libya ve Suudi Arabistan baĢta olmak kaydıyla, Irak, 

Ürdün, Kuveyt gibi Arap ülkelerine gitmiĢtir. Buna göre 1974‟ten sonra ülke sınırları dıĢına 

çıkanların % 91‟inin Ortadoğu ve Kuzey Afrika‟daki bir kısım ülkelere gittikleri 

belirlenmektedir.  
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 Avrupa ve Arap ülkelerine gidiĢlerin iĢleyiĢ ve sonuçları bakımından farklılıklar 

gösterdiği söylenebilir. Bugün Avrupa‟da özellikle Almanya‟da yoğunlaĢmıĢ bir yerleĢik Türk 

nüfusu, o ülkelerde kök salmıĢlar, bunlar arasından Alman vatandaĢı olanlar çıkmıĢ, 

kendilerine ait iĢ yerleri kurmuĢlar, hatta belediye meclisi üyesi, parlamenter seçilenler 

olmuĢtur4. Oysa Arap ülkelerine giden inĢaat iĢçileri, aileleri Türkiye‟de kaldığından ve inĢaat 

sektörünün geçici oluĢu nedeniyle geri dönmüĢlerdir. 

 1991 sonrası yani Sovyetler Birliği‟nin dağılmasını müteakip, eski birlik üyesi 

ülkelerde, Türk firmaları iĢler almıĢ ya da kurmuĢlar ve buralara çalıĢma çağındaki nüfusu 

götürmüĢlerdir. Kendi adına ticari ve endüstriyel faaliyetlerde bulunan kimseler,  Rusya 

Federasyonu, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelere ailelerini de götürmüĢlerdir. 

1960‟dan sonra resmi istatistiklere yansıyan ya da yansımayan 1.5 milyon kiĢilik bir 

nüfusun yurtdıĢına gittiği söylenebilir. Halen yaklaĢık 4 milyonu AB ülkelerinde, 300.000‟i 

Kuzey Amerika‟da, 200.000‟i Orta Doğu‟da, 150.000‟i de Avustralya‟da olmak üzere, 5 

milyon civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı yabancı ülkelerde yaĢamaktadır 

(http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa). 

 YurtdıĢından Türkiye‟ye Olan Göçler  

Türkiye, cumhuriyetin ilanından bu yana önemli miktarda göçmen alması nedeniyle, 

göçmen kabul eden ülke konumuna gelmiĢtir. Göçmen, mübadil ve sığınanların sayısı 1923-

1989 arasında 2 milyonu aĢmıĢtır (Doğanay, 1994: 193). Bu miktarın 1.2 milyonu 1960‟a 

kadar ülkeye giriĢ yapmıĢ ve gelenlerin sayısı % 55‟i 1923-1935 devresinde bu giriĢi 

gerçekleĢtirmiĢtir. 1935-1940 arasında 175.000 olan göçmen sayısı, 1941-1949 yılları arasında 

40.000‟e gerilemekle birlikte, 1950-1951 yıllarında tekrar artarak 155.000 kiĢi seviyesine 

eriĢmiĢtir. 1955‟e kadar nispeten sakin geçen kısa bir devrenin ardından 1955-1960 arasında 

156.000 kiĢinin ülkemize geldiği belirlenmektedir. 1989-1990 devresinde önemli miktarda 

bir nüfus kitlesi (345000 kişi kadar) daha Türkiye‟ye gelmiĢtir. Ancak bu son gelenlerin 

130.000 kadarı geri dönüĢ yapmıĢtır.  

 1923-1924‟te mübadele edilen Yunanistan Türklerinin, 1950-1951‟de Bulgaristan 

göçmenlerinin, 1954‟ten sonra da eski Yugoslavya‟dan gelenlerin sayısal bir üstünlük 

sağladıkları gözlenmektedir. 1989 yılında Bulgaristan‟dan ikinci bir göçmen dalgası daha 

gelmiĢtir. Balkan ülkelerinden Türkiye‟ye yönelen nüfus hareketlerinin siyasi kökenli ve 

                                                           
4
 Ekonomik alanda, birçok Türk vatandaşı, işçi konumundan çıkarak işveren konumuna geçmiş bulunmaktadır. 

Avrupa’daki Türk işletmelerinin sayısı 140.000 civarındadır (Almanya’da 70.000). Bu işletmeler, yaklaşık 
640.000 kişiye istihdam sağlamaktadır (Almanya’da 330.000). Bu işletmelerin yıllık toplam cirosu 50 milyar 
Avro’yu aşmıştır (Almanya’da 32,7 milyar Avro). Son istatistiklere göre, Batı Avrupa’daki Türklerin tüketim 
harcamaları 22,7 milyar Avro’dur. 
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geçmiĢte Osmanlı idaresinde kalmıĢ bir kısım devletlerin, toprakları üzerinde varlığını 

sürdüren Türk azınlığı, buralardan uzaklaĢtırmak, asimle etmek ve zaman zaman devletimizi 

sosyal ve ekonomik zora sokmak gayesiyle uyguladıkları sistemli çabaların bir sonucu 

olduğuna Ģüphe yoktur. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında en fazla göçmenin Yunanistan‟dan gelmesine karĢılık 

(408.000’i 1960’dan önce olmak üzere 425.000 kişi kadar) Bulgaristan göçmenlerinin payı 

son göçlerle bu ülkeyi geçmiĢ (yaklaşık 915.000 kişi)  ve % 42‟ye ulaĢmıĢtır. Yugoslavya 

göçmenlerinin %26 (562.000 kişi), Romanya‟dan gelen 210 bin kiĢinin payı da %10 kadardır. 

Eski SSCB., Afganistan ve Çin gibi ülkelerden gelenlerin Türkiye‟ye dıĢarıdan gelen 

göçmenler içindeki oranı %2.5‟den ibarettir. Ġran‟da Ģahın devrilmesi, Ġran-Irak savaĢı (1979-

1988), Sovyetler Birliği‟nin Afganistan‟ı iĢgali, Bosna‟daki iç savaĢ, Körfez savaĢı sonrasında 

ülkemize sayıları tam tespit edilemese de sığınanlar olmuĢtur. 

Uzun süre uluslar arası göç hareketlerinde göçmen veren ülke olarak bilinen Türkiye, 

geçmiĢ birkaç on yılda bu özelliğinin yanına, göçmen kabul eden ve geçiĢ ülkesi olma 

özelliklerini de katmıĢtır (Gülçür ve Ġlkkaracan 2002; Ġçduygu 2004, 2010; KaĢka, 2006; 

KiriĢçi 2003; SüdaĢ ve Mutluer 2008). KüreselleĢen dünyada özellikle eski Sovyetler 

Birliği‟nin (SSCB) dağılmasından sonra ortaya çıkan politik değiĢim, kötü ekonomik durum 

ve toplumsal çözülme; sınır kapılarının açılmasıyla esnekleĢen seyahat olanaklarıyla 

birleĢmiĢ, dağılan bu ülkeler topluluğundan 1989 sonrasında Türkiye‟ye yönelen ulus aĢırı 

göç hareketlerini tetiklemiĢtir. Doğu Avrupa ve eski SSCB vatandaĢlarının dolayısıyla da 

Rusların Türkiye‟ye doğru hem çalıĢma ve bavul ticaretiyle ekonomik hem de tatil amaçlı 

yaptıkları kısa süreli hareketler, zaman içerisinde etki alanı ve kapsamı çok daha geniĢleyen 

bir sürece dönüĢmüĢtür. Bu hareketlere katılanların geçmiĢte Türkiye‟ye gelen kalıcı 

göçmenlerden farkı, mekik göçü de denilen (Erder 2010) salınımlı seyahat paterni  veya 

döngüsel göçmenlerin Türkiye ile Rusya arasında periyodik gidiĢ-geliĢleriyle karakterize 

edilmeleridir (Erder 2010; Gülçür ve Ġlkkaracan 2002). 
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4.NÜFUSUN DAĞILIġI ve YOĞUNLUĞU 

4.1.Nüfus Yoğunluğu Kavramı 

Nüfus yoğunluğu, insan ile alan iliĢkisini yansıtan, nüfusun mekânsal dağılımında, 

doğal ve beĢerî pek çok faktörün oynadığı rolü aksettirmeye çalıĢan bir kavramdır. Basit 

olarak söylenecek olursa nüfus yoğunluğu, belli bir ünitenin alanı ile oradaki nüfus 

arasındaki oransal ifadedir. Yoğunluk, nüfusta sıklaĢma derecesidir. Belli bir alanda 

yaĢayanların sıklaĢması, insanların birbirine yakın olma düzeyi; sosyal ve ekonomik 

zenginliklerin mekânsal dağılımının bir sonucudur. Nüfus yoğunluğu, aynı zamanda nüfusun 

çevre üzerindeki baskısını ölçebileceğimiz bir ölçüt özelliği de taĢımaktadır. 

Bir ülkenin nüfusu demografik, ekonomik, politik süreçlerin sonucunda, o ülke 

mekânı üzerinde sürekli olarak yeniden dağılmaktadır (Tekeli, 2005: 85). 

Aritmetik, fizyolojik, tarımsal kavramları, insanın üzerinde yaĢadığı, ondan 

faydalandığı, değiĢtirmeye çalıĢtığı, mekân ile bu mekândaki nüfusun miktarı arasındaki bağı 

ortaya koyabilmek üzere geliĢtirilmiĢ kavramlardır. Ancak, nüfus yoğunluğu kavramları, tam 

anlamıyla hedeflediği gibi insan ile yeryüzü arasındaki iliĢkileri ve bu iliĢkilerden yola 

çıkarak, çeĢitli ülke ve bölgelerin oldukça karmaĢık demografik, sosyal ve ekonomik 

durumlarını gözler önüne serebilecek yetenekte değildir. Bu kavramların önem veya gerçeğe 

yakınlık derecesi değiĢmekle birlikte, nüfus çalıĢmalarında bir baĢlangıç noktası ve araç 

olarak kabul edilmeleri gerekir. 

Sınırları belli bir alanda yaĢayan toplam nüfusun, o alanın toplam yüzölçümüne 

bölünmesiyle elde edilen rakama, aritmetik nüfus yoğunluğu denilmektedir. Genelde km²ye, 

daha küçük alanlı yerlerde ise hektara isabet eden insan sayısı olarak da ifade edilebilir 

(kişi/km² veya kişi/ha). Nüfus yoğunluğu kavramı, bir alanda eğer nüfus araziye eĢit olarak 

dağılsaydı, bir kilometre karelik alanda, kaç kiĢinin yaĢayabileceğini gösterebilirdi. 

Dünya nüfusu 6,65 milyar olduğuna göre, bu değer karalar yüzölçümü olan 

134.288.000 km² (güney ve kuzey kutup karaları hariç) bölündüğünde, ortalama 50 kiĢilik 

bir aritmetik nüfus yoğunluğu hesaplanır. XX. Yüzyılın baĢında 11.5 olan bu yoğunluk 

değerinin yüz yıllık bir sürede 4 kat arttığı belirlenmektedir. 50 yoğunluk değeri, dünya 

nüfusunun yeryüzüne eĢit ve düzenli bir tarzda dağıldığını farz eden bir rakamdır. Oysa nüfus 

karalar üzerinde son derece eĢitsiz, kesintili ve düzensiz dağılmıĢtır. Dolayısıyla kıtalar ve 

bölgeler itibariyle farklarla karĢılaĢılır. Bir ülke içinde dahi nüfus yoğunluğu büyük 

değiĢiklikler gösterir. Meselâ, yüzölçümü 1 milyon km² yi bulan Mısır‟da nüfus (75.4 milyon), 

yaklaĢık 25 000 km² alan kaplayan Nil vadisi ve deltasına sıkıĢmıĢtır. Türkiye‟de de bu kadar 
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keskin olmasa da nüfusun gerçek dağılıĢı bakımından ıssız alanlarla çok kalabalık insan 

topluluklarının yer aldığı alanlar, yan yana gelebilmektedir (Türkiye‟de 2007 sonu itibariyle 

nüfus 70.5 milyon, göller hariç alan 769.604 km2, ortalama nüfus yoğunluğu 92 kiĢi/km²dir).   

Yoğunluk değerlerine göre dünyada üç yoğunluk grubundan söz edilebilir: 

 Çok yoğun nüfuslu alanlar (km2 ye 100 kişiden fazla) 

Hayat standardı yüksek bölgeler: Hollanda, Belçika, Almanya, Kuzeydoğu ABD, Ġngiltere. 

Hayat standardı düĢük bölgeler : Güneydoğu Asya, Hindistan. 

 Nüfus yoğunluğu orta düzeyde olan alanlar (km2 ye 25 ile 100 kişi) 

Hayat standardı yüksek bölgeler : Fransa, Avustralya ve Kanada‟nın güneydoğu kesimleri. 

Hayat standardı düĢük bölgeler : Türkiye, Gana, Ekvator. 

 Düşük nüfus yoğunluklarına sahip alanlar (km2 ye 25 kişiden az) 

HSYB: Ġsveç, Norveç, Yeni Zelanda, Batı Kanada. 

HSDB: Kuzey Afrika, Orta Brezilya, Patagonya, Yeni Gine. 

ġüphesiz bu sınıflandırma sorunsuz değildir. Ortadoğu‟da, Doğu Hindistan gibi 

yerlerde hayat standardı ve yoğunluk kavramları değiĢebilmektedir. Ġkinci olarak hızlı 

büyüme nedeniyle bazı ülkeler, düĢük yoğunluktan yüksek yoğunluğa ve fakir ülke 

grubundan zengin ülke grubuna çok kısa bir süre içinde geçebilmektedir. Güneydoğu 

Brezilya, Nijerya, Ġtalya ve Ġspanya örneklerinde olduğu üzere. 

4.2. Nüfus Yoğunluğu ve TaĢıma Kapasitesi 

Nüfus dağılıĢıyla ilgili en sık kullanılan göstergelerden birisinin, aritmetik yoğunluk 

kavramı olduğundan söz edilmiĢti. Bu nüfus dağılıĢ göstergesi, basit olarak bir toprak 

parçasının yüzölçümü ile nüfusunu iliĢkilendirmektedir. Ancak bu gösterge, söz konusu 

toprak parçasının nüfus taĢıma kapasitesinin veya sahip olduğu nüfusun hayat 

standartlarının bir açıklaması olamaz. O nedenle aritmetik yoğunluk göstergesi, çok sınırlı bir 

değer ifade etmektedir. Yoğunluk, söz konusu alanın taĢıma kapasitesi göz önüne alınarak 

değerlendirilmelidir. 

Taşıma kapasitesi ekolojik bir kavramdır. Örneğin, belirli bir otlak alanın 

besleyebileceği çiftlik hayvanı sayı taĢıma kapasitesiyle yakından iliĢkilidir. Bu kavram, insan 

nüfusuyla ilgili çalıĢmalarda da kullanılır. Bir alanda yürütülen tüm faaliyetlerin 

besleyebileceği insan sayısı taĢıma kapasitesini gösterir ki yaĢamsal bir sınır söz konusudur.  

Bilindiği üzere bir nüfus, teorik olarak farklı artıĢ hızlarıyla farklı sürelerde ikiye 

katlanma eğilimindedir(yıllık ortalama %2 hız ile 35 yıl, %3 hız ile 23 yılda nüfus ikiye 

katlanır). Gerçekte çevresel sınırlar olduğundan artıĢ temposu, herhangi bir canlı türü için bu 

düzey bir baĢka türe göre veya bir yaĢam alanından diğerine farklılık gösterecektir. Bu 
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durum, türlerin beslenme gereksinimleri ve çevresel koĢullarla da yakından iliĢkilidir. Bu 

konuda belirli bir yaĢam alanındaki güvenilir yiyecek kaynağı miktarı, iklim koĢulları, 

düĢman tehditleriyle ve yiyecek açısından rekabet de rol oynar. 

Belirli bir yaĢam alanında, nüfus taĢıma kapasitesinin üst sınırına ulaĢtığında, 

büyüme hızı sabitleĢecek ve nüfus durağanlaĢacaktır. Sıra dıĢı olumlu Ģartlara bağlı olarak 

nüfusta herhangi bir geçici artıĢ olursa(bitkiler için iyi sezon vb.) bu durumdan normal 

Ģartlara dönüldüğünde, dıĢarıya göç ve doğal denetim yoluyla nüfus tekrar azalarak tekrar 

denge sağlanacaktır. Böyle bir çizgiye doğal denetim ve dıĢarıya göçler yardımıyla 

varıldığında, söz konusu alan için taĢıma kapasitesine ulaĢıldığı düĢünülür. Ġnsan nüfusu için 

bunun anlamı, hayatta kalmak için yeterince yiyecek bulunabileceği, ancak tam bir geliĢme 

sağlanamayacağı, öte yandan çevresel koĢullarda istenmeyen küçük değiĢikliklerde bile yıkıcı 

etkilerle karĢılaĢacağıdır. Bugün özellikle Afrika‟nın kurak kesimlerinde bu tür koĢulları 

yaĢayan insan grupları vardır. Yaşamsal taşıma kapasitesi iki kavramla daha bağlantılıdır: 

optimum taşıma kapasitesi, tolerans kapasitesi. 

Nüfus miktarı, yaşamsal taşıma kapasitesinden daha düşük olduğunda, optimum 

taşıma kapasitesinden bahsedilebilir. Bu durum yeterli beslenme ve bireysel geliĢmeye 

olanak sağlar. Ġnsan nüfusu düĢünüldüğünde bu, yaĢam standardında da iyileĢme demektir 

ki, bu noktada demograflar tarafından kullanılan optimum nüfus kavramı hatıra gelir. 

Hiçbir nüfusta yaĢam kalitesi, basit bir maddi refah/mutluluk meselesi değildir. Bu 

durumda tolerans kapasitesinden bahsedilebilir. Örneğin yoğun bir bölgede yaĢama, strese, 

memnuniyetsizliğe, depresyona yol açarken aynı zamanda da daha katlanılabilir sahalara 

göçü cesaretlendirebilir. Bu yüzden tolerans kapasitesi, aĢırı kalabalık nüfuslu Ģehirsel 

alanlara iliĢkin bir kavramdır. 

4.3.Optimum, AĢırı ve Noksan Nüfus  

Optimum nüfus (optimum population), ideal taĢıma kapasitesi ile eĢ anlamlı 

kullanılabilirken, aĢırı ve noksan nüfus, her ikisi birden taĢıma kapasitesi ve nüfus yaĢam 

standardının desteklenmesine iĢaret eden kavramlardır. En uygun nüfus da diyebileceğimiz 

optimum nüfus, belli bir geliĢme düzeyinde, ülkenin belli kaynakları ve teknolojisi ile nüfus 

baĢına üretimini en çok artıran nüfus miktarıdır (ġekil 37). 

Bir yerdeki nüfusun azalması, geride kalan nüfus için yaĢam standardında bir artıĢa 

yol açıyorsa ve bazı kaynakları, geliĢme için gelecekteki yatırımlara uygun hale sokuyorsa, 

aĢırı nüfustan söz edilebilir (over population). AĢırı nüfus, baĢka bir Ģekilde belli bir geliĢme 
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düzeyinde, kaynaklarla toplam nüfus karĢılaĢtırıldığında, nüfusun miktarında bir azalmanın 

yararlı gözüktüğü nüfus büyüklüğünü belirten göreli bir kavram olarak tanımlanabilir. 

Yüksek nüfus yoğunlukları, aĢırı nüfuslanmaya yol açabilir. Ancak aĢırı nüfus, nüfus 

yoğunluğunun düĢük olduğu yerlerde de olabilir. Örneğin çöllerde temel kaynak desteği çok 

düĢüktür ve bu yüzden nüfustaki en küçük artıĢ, aĢırı nüfusa yol açabilir. Alternatif olarak 

aynı tür çevrede uzayan kıtlık, varolan bir nüfus için kaynak desteğini azaltabilir. Bununla 

birlikte eğer dıĢ etkenler temel yiyecek ve teknoloji açısından kaynakların bu bölgeye giriĢine 

olanak tanırsa, aĢırı nüfuslanmaya çare olabilir. 

ġekil 37. Teorik olarak optimum, aĢırı ve noksan nüfus. 

 

GeliĢmiĢ ülkelerde sermaye, teknoloji ve bilgi, daha yerel ve uluslar arası kaynaklar, 

amaç doğrultusunda kullanılabilir. Artan nüfus yoğunluğunun geliĢtirilmiĢ yaĢam 

standartlarıyla desteklenmesi sağlanabilir. Buna rağmen aĢırı nüfuslanma devam ederse, 

malzeme akıĢı sürdürülse de aĢırı toplanma, yaĢam kalitesini düĢürecek diğer baskı 

unsurlarına yol açacaktır. Nüfusun düzeyi tolerans kapasitesinin üzerine çıkacaktır. AĢağıda 

aĢırı nüfusun var olduğu farklı ülke örnekleri verilmiĢtir (Çizelge 10). Bu örnekler 

incelendiğinde, aĢırı nüfus ortak payda olmasına karĢın ülkelerin farklı görünüm, sorun ve 

çözüm yolları olduğu belirlenmektedir.  

Nüfus miktarındaki artıĢ, kaynaklardaki kullanımı daha etkili hale getirir ve yaĢam 

standardında iyileĢme sağlarsa, noksan nüfus var demektir (under population). Yani, belli bir 

geliĢme düzeyinde, kaynaklarla toplam nüfus iliĢkisi kurulduğunda, nüfusun artması 

gerektiği sonucuna varılıyorsa, böyle bir durum noksan nüfusa(yetersiz nüfuslanmaya) iĢaret 

eder. 
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Yeterli kaynaklar olmasına karĢın eğer bir bölge diğer bölgelerden daha az çekici ise 

noksan nüfus gözlenir. Avustralya ve Sibirya‟nın bazı bölümleri mineral ve diğer kaynaklar 

bakımından oldukça zengindir ve geliĢmeyi beklemektedir. Ancak problemlerden biri yeterli 

iĢ gücü çekememesidir. Ġnsanlar ĢehirleĢmiĢ alanlardan bu yerlere gitme konusunda 

isteksizdir. ĠletiĢimin geliĢmesiyle, ulaĢım olanaklarıyla ve yüksek ücret ödenerek belli sayıda 

insan buralara yönlendirilebilmiĢtir. Fakat nüfus hala düĢük düzeydedir. Benzer bir sorun 

Brezilya‟da da vardır(yoğun nüfuslu kıyı kesimi, seyrek nüfuslu Amazon bölgesi). Ġnsanları iç 

kesimlere çekebilmek amacıyla 1960 yılında yeni baĢkent Brazil kıyıdan 960 km. uzaklıkta iç 

kesimde kurulmuĢ ve iyi bir yol ağıyla kıyı bölgelerine bağlantısı sağlanmıĢtır. Brezilya 

geliĢtirdiği son bölgesel geliĢim programıyla, iç kesimlerin ve Amazon bölgesinin kullanımını 

artırmayı dolayısıyla nüfusunu artırmayı hedeflemektir. 

Çizelge 10. AĢırı nüfuslanmaya farklı ülke örnekleri (2006). 

Bazı Temel Göstergeler Çad BangladeĢ Hong Kong Hollanda 

Nüfus (milyon kiĢi) 10 146.6 7 16.4 

Doğum oranı (‰) 48 27 8 12 

Ölüm oranı(‰) 20 8 6 8 

Yıllık doğal artıĢ(%) 2.8 1.9 0.3 0.3 

Nüfus yoğunluğu (kiĢi/mil²) 20 2637 16915 1037 

Gelir     

KiĢi baĢına milli gelir ( $ ) 1470 2090 34.670 32480 

Yıllık ekonomik büyüme (%) 3.2 2.1 5.4 1.7 

Gıda     

KiĢi baĢına alınan kalori (asgari 
ihtiyacın %‟si olarak) 

73 88 125 129 

İstihdam (%)     

Tarım  83 59 1 5 

Endüstri 5 13 35 22 

Hizmet 12 28 64 73 

Bazı bölgelerde nüfus kaybına bağlı olarak da noksan nüfustan söz edilebilir. Yetersiz 

nüfuslanma, Batı Avrupa‟nın geliĢmiĢ ülkelerinin kırsal çevrelerinde karĢımıza çıkmaktadır. 

Ġngiltere‟nin özellikle Güneybatı Bölgesi ve Galler kırsal kesimlerinde, Ġskoçya Yüksek 

bölgesinde düĢük nüfus yoğunluğu ve iĢsizlik oldukça belirgindir. Sonuç olarak dıĢarıya göç 

akıĢı önlemediği sürece bu olay devam edecektir.  

Türkiye‟nin bazı kesimlerinde özellikle kırsal alanlarda kaynak-nüfus dengesi nüfus 

lehine aĢıldığı için nüfus önce hızla boĢalmıĢ, bu boĢalma sonucunda bu defa noksan nüfus 

durumu ortaya çıkmıĢ, köyler adeta birkaç hanenin (nüfusu genelde 100 kiĢinin altında), 

çoğunlukla da yaĢlıların yaĢadığı yerler halini almıĢtır. 
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4.4.Dünya Nüfusunun DağılıĢı 

Nüfus dağılıĢının iki doğal etmeni olan yükselti ve deniz kıyılarına uzaklık arasında 

bir iliĢki belirlenmiĢtir. Nüfus yoğunluğu kıyılardan uzaklaĢtıkça ve yükselti arttıkça azalma 

eğilimindedir (ġekil 38). Ġnsanların genellikle kıyı ovalarında oturmaları bir rastlantı 

değildir. Dünyada nüfusun dağılıĢı yakından incelendiğinde yükselti artıĢı ve kıyıdan 

uzaklaĢma ile nüfus yoğunluğundaki azalması arasındaki ters orantı daha iyi gözlenebilir. 

Nüfusun dağılıĢında pek çok etmenin bir arada rolü olmakla birlikte, bu konuda 

sistematik olarak fizikî ve beĢerî diye iki ana etmen grubundan söz etmek mümkündür: 

A.Fizikî etmenler 

1. EriĢebilirlik  

2. Yer Ģekilleri ve yükselti 

3. Ġklim ve hava durumu 

4. Doğal bitki örtüsü ve yabanî hayvan yaĢamı 

5. Toprak verimliliği 

6. Maden ve enerji kaynakları 

B. BeĢerî etmenler 

1. Toplumsal gelenek ve görenekler 

2. Ekonomik yapı, örgütlenme ve teknolojik durum 

3. Din ve inanıĢlar 

4. Siyasî ve tarihî olaylar, göçler 

5. Coğrafî konumdaki değiĢiklikler 

 

ġekil 38. Yükselti ve kıyıya uzaklığa göre nüfus yoğunluğundaki değiĢim. 

Dünyada nüfus eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır. Yeryüzünde nüfusun dağılıĢı, 

önemli eĢitsizlikler ve zıtlıklar ortaya koymaktadır. Dünya nüfusunun; %80‟inin karaların 
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%20‟sinde, %90‟ının kuzey yarımkürede, %85‟inin Eski Dünya‟da, % 60‟ının Asya‟da yaĢıyor 

oluĢu, bu eĢitsizliği somutlaĢtıran oranlardır. 

Karaların 1/5‟i dünya nüfusunun 4/5‟ine ev sahipliği yapmaktadır. Kıtaların bazı 

bölümleri çok yoğun ve sık nüfuslu kalabalık alanları oluĢtururken, bazı kısımları çok seyrek 

nüfuslu, hatta kimi yerlerde hemen tümüyle ıssız, insandan yoksun alanlardan meydana 

gelmektedir.  

Dünya üzerinde, nüfusun eĢit olmayan dağılıĢında, öncelikle kuzey yarım kürede, 

güney yarım küreye oranla, daha fazla insan yaĢadığı belirlenir. Karaların kuzey yarım kürede 

daha geniĢ alan kaplaması, bu sonucu çok da ĢaĢırtıcı kılmamaktadır. Ayrıca, günümüzde 

dünya nüfusunun 4/5‟inden fazlası, Asya, Afrika ve Avrupa‟da, yani, Eski Dünya karalarında 

hayatını sürdürmektedir. Sadece Asya kıtası yaklaĢık 4 milyarlık bir nüfusa ev sahipliği 

yapmaktadır ki, bu rakam toplam dünya nüfusunun %60‟ından biraz fazlasının Asya‟da 

toplandığını göstermektedir. Önceleri nispeten az nüfuslu kabul edilen Afrika, XX. Yüzyılda, 

tüm dünyayı etkisi altına alan nüfus patlamasıyla, en kalabalık kıtalar sıralamasında, ikinci 

sıraya yükselmiĢtir (Çizelge 11). 

Dünyanın dört ana nüfus ocağından söz edilebilir (ġekil 39). Bunlar dünya nüfusunun 

yaklaĢık 3.9 milyarlık kısmını oluĢturmaktadır. 

(1) Çin, Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore, Moğolistan ve Tayvan‟ı içine alacak 
Ģekilde, 1,5 milyarı aĢan nüfusuyla Doğu Asya. 

(2) Toplam 1,64 milyar nüfusuyla, Hindistan, Pakistan, BangladeĢ, Sri Lanka ve 
Myanmar‟ın da  (Burma veya Birmanya) içinde yer aldığı Güney Asya. 

(3) Rusya‟nın içine katıldığı, Türkiye‟nin Asya‟da bırakıldığı, 732 milyon nüfuslu 
Avrupa. 

(4) 332 milyon insanın bir araya geldiği, ABD ve Kanada‟nın yer aldığı Kuzey 
Amerika‟nın 100. Batı meridyeni doğusunda kalan ve toplam nüfusun ¾‟ünün 
bulunduğu kısmı (Hudson körfezi-Michigan gölü-Mississippi ırmağı 
ekseni ile Atlas Okyanusu kıyıları arası). 

Asya‟nın iki büyük nüfus bölgesi, yoğunluğu yüksek ve toplam 565 milyon insanın 

yerleĢtiği bir kıyı Ģeridiyle birbirine bağlanır. Bu alanda Tayland, Kamboçya ve Vietnam 

bulunmaktadır ki Güneydoğu Asya‟nın Endonezya, Filipinler gibi diğer kalabalık ülkeleriyle 

birlikte bu bölge toplam 565 milyon nüfusludur.  
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Çizelge 11.  Dünya nüfusunun kıtalara dağılımı, 2010 ve 2003 (yıl ortası nüfus) 

Kıtalar 2010 Nüfusu 
(milyon kiĢi) 

% Alan 
(1000 km²) 

Yoğunluk 
(kiĢi/km²) 

ASYA 4.157 60.3 31.796 131 
AFRĠKA 1.030 15.0 30.333 34 
AMERĠKA 929 13.5 40.570 23 
AVRUPA 739 10.7 23.015 32 
OKYANUSYA 37 0.5 8.573 4 
DÜNYA  6.892 100 134.288 51 
Kıtalar 2003 Nüfusu 

(milyon kiĢi) 
% Alan 

(1000 km²) 
Yoğunluk 

(kiĢi/km²) 

ASYA 3.830 60.7 31.796 120 
AMERĠKA 863 13.7 40.570 21 
AFRĠKA 861 13.6 30.333 28 
AVRUPA 727 11.5 23.015 32 
OKYANUSYA 32 0.5 8.573 4 
DÜNYA  6.313 100 134.288 47 

Kaynak: 2003 ve 2010 World Population Data Sheet,  (Washington D.C. Population Reference Bureau)  

Avrupa yoğun nüfus bölgesi, Asya‟nın iki kalabalık alanından, nispeten boĢ veya 

seyrek nüfuslanmıĢ Orta ve Batı Asya topraklarıyla ayrılmıĢtır. Kuzey Amerika‟nın doğu 

kesimi ise, bu ana toplanma alanlarının çok ötesinde kalmıĢtır.  Dünya nüfusunun geri kalan 

bölümü, Afrika‟da, Gine körfezi, Güney ve Kuzey Afrika kıyıları ile Nil vadisinde, Orta 

Amerika kıstağında, Güney Amerika ve Avustralya‟nın doğu kıyılarında kendini daha fazla 

belli edecek Ģekilde dağılmıĢtır. Yengeç dönencesinin kuzeyinde nüfus, kıtaların iç 

kısımlarına sokulma eğilimi gösterirken, dönenceler arasında ve güney yarım kürede, iç 

bölgelere fazlaca sokulmaktan yana değildir. 

 
 

ġekil 39. Dünya‟da nüfusun dağılıĢı (2000) 
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Nüfusun dağılışı sadece fizikî etmenlerle açıklanamaz. Yer yüzünde nüfusun 

dağılıĢını denetim altında tutan doğal ve insana dair pek çok etmen vardır. Bu etmenler 

içinde fiziki ortamın yaĢamaya ve yerleĢmeye uygunluğunu belirleyenler; kıyı ya da kara 

içinde oluĢ, iklim, su kaynakları, toprak verimliliği, yüzey Ģekilleri, bitki örtüsü ve hayvan 

yaĢamı, maden ve enerji kaynakları oluĢmaktadır.  

Bu doğal etmenler içinde, enlem ve yer Ģekillerinin de etkisini yansıtan, aĢırı soğuk 

veya sıcaklar, aĢırı yüksek ve düĢük miktarlardaki yağıĢlar, yüksek nem oranları, dolayısıyla 

iklim elemanlarının dağılıĢ düzeni, birinci derecede öneme sahiptir. Dünya üzerinde, özellikle 

aĢırı derecede kurak ya da soğuk alanlarda çok az insan yaĢar. Kuzey Amerika, Avrupa ve 

Asya‟nın kuzey kıyı bölgeleri, Antarktika gibi alanlarda, yılın büyük bir bölümünde hava çok 

soğuktur. GeniĢ alanların aylık ortalama sıcaklıkları, 10˚C‟ın altındadır. Kara ve deniz 

üzerindeki ulaĢımın kar ve don nedeniyle ciddi boyutlarda engellendiği bu devrenin dıĢındaki 

zamanlarda, buralarda az sayıda insan faaliyeti gerçekleĢtirilebilir. KıĢın  res k Denizi ve 

Hudson körfezinin kuzeyindeki alanlar ile Arktik Okyanusu, neredeyse tümüyle donmuĢ 

hâldedir. 8-10 ay buzların hiç çözülmediği ve termometrenin -30˚C ile -60˚C arasında 

oynadığı, sürekli kıĢ bölgeleri olan kutup ve kutup çevrelerinde, soğuk iklimin olağan dıĢı 

Ģartları, nüfusun bu bölgelerde hemen hiç görülmeyiĢini açıklar. Bundan dolayıdır ki, Alaska, 

Kanada‟nın kuzeyi, Grönland ve Antarktika‟nın yüzölçümü, karaların toplam alanının % 

20‟sine karĢılık geldiği halde, dünya nüfusunun % 0.2‟sine ev sahipliği yapmaktadır. 

Kuraklığın en üst seviyede olduğu çöl alanlarında, ürün yetiĢtirmek sulama 

yapılmaksızın mümkün değildir. Eski Dünya‟nın büyük kurak kuĢağı, Kuzeybatı Afrika‟dan 

baĢlamak suretiyle, Arabistan‟ın içinden geçerek, Ġran, Afganistan ve Pakistan, oradan 

Moğolistan‟a kadar neredeyse kesintisiz Ģekilde uzanır. Bu kurak kuĢak, Asya‟nın iki nüfus 

ocak alanı ile Avrupa nüfus ocağını birbirinden ayırır. Diğer kurak arazileri, ABD‟nin batı 

bölümü, ġili ve Peru‟daki Atakama çölü, Güneybatı Afrika‟nın Kalahari çölü ve Avustralya‟nın 

orta ve batı kısımları (Büyük Viktorya Çölü) oluĢturur. YağıĢ yetersizliği ve yüksek 

sıcaklıkların yarattığı Ģiddetli buharlaĢma ile ortaya çıkan kuraklık, nüfus boĢluklarının 

doğmasına yol açar. Nispeten yüksek nüfus yoğunluğuna sahip parçalar, sulu tarımın 

geliĢmiĢ olduğu kurak alanlarda yer almıĢtır. Meselâ Peru‟nun kıyı bölgesi, Mısır ve Sudan‟da 

Nil vadisi, Orta Asya‟nın bir kısmı, bu alanların içine girmektedir.  

Ekvatoral alanların iklimi, çoğu kere aĢırı sıcak ve nemli olarak tanımlanır. Ekvatoral 

kuĢakta da yüksek sıcaklık ve aĢırı yağıĢ, insan yaĢamasına elveriĢsiz ortamlar yaratmaktadır. 

O nedenle, Ekvator‟a yakın (Amazon ve Kongo havzaları, Sumatra ve Borneo adaları gibi) 

bazı geniĢ alanlar çok seyrek nüfuslanmıĢ, hatta, bazen buralarda nüfus ortadan kalkmıĢtır. 
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Bu kuĢakta insan hayatını zorlaĢtıran baĢlıca unsurlar, bakteri, bitki ve hayvan yaĢantısının 

bolluğudur. Sürekli sıcak ve nemli bu bölgelerdeki insanların fizyolojisi, her zaman tehdit 

altındadır. Yine buralarda, böceklerin taĢıdığı hastalıklar, hayvan yetiĢtiriciliğine imkân 

tanımazken, ormanın yakılmasıyla elde edilmiĢ tarlalarda, yürütülen tarım pek tatmin edici 

değildir. Buna rağmen, Doğu Afrika platoları, Güney Amerika‟da And Dağları, Güneydoğu ve 

Güney Asya‟da, Cava ve Sri Lanka (Seylan) adaları, yer Ģekilleri, yükselti ve Muson rüzgârları 

sayesinde, nüfusun arttığı Ekvatoral bölgelerdir. 

Yükselti de nüfusun dağılıĢında etkili olmaktadır. Kuzey Amerika‟nın Batı 

Cordillerası, Himalayalar ve Tibet Platosu, Güney Amerika‟nın Andlar‟ı, Avrupa‟nın Pirene ve 

Alpler‟i gibi yüksek ve dağlık alanlar, düĢük nüfus yoğunluklarına sahiptir. Bunun için bir çok 

neden sayılabilir. Yükselti, havanın içerdiği oksijen miktarı düĢük düzeyde olduğu için, 

insanın nefes almasını güçleĢtiren bir etki yapar. Everest gibi çok yüksek dağlara tırmanmak 

için bile özel takımlara ihtiyaç vardır. Basınç azalmasının, insan vücudunda baĢka yan etkileri 

de söz konusudur. Yükseltiyle birlikte sıcaklığın hızla düĢmesi de önemli bir etmendir. Bu 

etmen yüzünden yüksek dağlar, ekvator kuĢağında bile, kutup alanları kadar soğuk olabilir. 

Üstelik dağlık alanların yamaç eğimleri de çok kuvvetlidir ve böylece toprak kolayca aĢınıp, 

taĢınmaktadır. Diğer etmenler uygun olsa da buralarda tarımı geliĢtirmek son derece zordur. 

Diğer taraftan Tropikal alanlardaki orta yükseklikteki platolar, nüfus yoğunluğu 

bakımından biraz daha uygun Ģartlar sunabilmektedir. Meselâ, Venezuela, Bolivya ve 

Kolombiya And platoları, Güneydoğu Brezilya, Doğu Afrika ve Etiyopya platoları, bu gibi 

alanlara örnek oluĢturur. 

Coğrafî konum, tarihî olaylar, sosyal ve ekonomik yapı, örgütlenme, teknolojik 

durum, yani daha çok insanın topluluk halinde, coğrafî çevreye uyum sağlama yetenekleriyle 

ilgili etmenlerin, nüfusun dağılıĢındaki etkileri gün geçtikçe artmaktadır. 

Medeniyetlerin doğuĢu ve geliĢmesi, hangi nedenle olursa olsun göçler, savaĢlar, 

istilâlar, toprağa bağlı ekonomik faaliyetlerin dıĢındaki endüstri ve hizmet sektörlerinde, yeni 

üretim alanlarının ortaya çıkması, bilim ve teknoloji alanında kaydedilen ilerlemeler, ulaĢım 

ve iletiĢim alanında sağlanan geliĢmeler, politik karar ve uygulamalar, insanın doğa Ģartlarına 

daha fazla karĢı durmasını ve onu denetim altına almaya çalıĢmasını, dolayısıyla yayılmasını 

mümkün hâle getirmiĢtir. Dolayısıyla fiziki etmenler, dünyanın seyrek nüfuslanmıĢ 

kısımlarındaki dağılıĢı anlamamıza yardımcı olurlar. BaĢka bir deyiĢle fiziki etmenler 

dünyada eĢit olamayan nüfus dağılıĢının sadece bir bölümünü açıklayabilir. 

 Yoğun nüfusluluğun dağılıĢ olgusu ile ekonomik faaliyet tipleri ve bunların yayılıĢı 

arasındaki iliĢki daha kuvvetlidir. Dünyadaki dört büyük ekonomik faaliyet tipiyle, bu iliĢkiyi 
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gözlemek mümkündür. Bu faaliyet tipleri Ģunlardır: 1.Ġlkel geçim etkinlikleri, 2.Yoğun geçim 

etkinlikleri, 3.Ticari çiftçilik ve tahıl tarımı, 4.Endüstri ve çeĢitli entansif çiftçilik/hayvancılık. 

Ġlkel geçim ekonomilerinde insanlar, kendi ihtiyaçları için ürün yetiĢtirmekte ve av 

veya evcil hayvanlarla bu faaliyeti desteklemektedir. Dünyanın diğer kısımlarına göre 

buralarda ticaret az geliĢmiĢtir. Ġlkel tekniklerin kullanıldığı bu ekonomilerde, yararlanılan 

arazinin geniĢ bir bölümü insan eliyle kazanılmıĢtır. 

Kuzey yarım kürenin yüksek enlemli ve soğuk alanlarında, Eskimolar ve Laponlar gibi 

ilkel gruplar, avcılık ve balıkçılıkla geçimlerini sağlarlar. Kanada Kalkanı‟nda olduğu üzere, 

maden ve kereste kaynaklarına sahip yerlerde, sınırlı ölçüde bunları iĢleten ileri insan 

grupları yerleĢmiĢtir. Buna göre, madencilik ve kerestecilik yerleĢmeleri, neredeyse insansız 

geniĢ bir alanda, çok küçük yüksek nüfus yoğunluğu parçaları ortaya çıkarırlar. 

Eski Dünya‟nın büyük kurak kuĢağı, hayvan sürüleri peĢindeki göçebe gruplar 

tarafından kullanılmaktadır. Bu insanlar, nesillerinin devamı için otlak bulmak amacıyla, 

geniĢ alanlar üzerinde dolaĢmak zorundadır. Böyle bir durum mecburen düĢük nüfus 

yoğunluklarını doğurmaktadır. Bazı alanlarda su temin edilebildiği için sulama 

yapılabilmekte ve kısmen ilerleme sağlanmaktadır. Sonuç olarak da Mısır, Irak ve baĢka 

yerlerde, yüksek nüfus yoğunluğu ortaya çıkmaktadır. 

Afrika, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya‟nın iç kesimlerindeki sıcak ve yağıĢlı 

tropiklerde, ürün üretiminin çok ilkel Ģekilleri hâlâ yaygındır. Kaçamak tarım, tarlaların ürün 

verme kapasitesi azalıncaya kadar birkaç yıllığına iĢletilmesini ifade etmektedir. Bu tip bir 

tarımın yapıldığı alanlar, ormanın yakılarak ya da sürülerek ortadan kaldırılmasıyla elde 

edilmiĢlerdir. Söz konusu ilkel çapa tarımının yapıldığı alanlar, düĢük nüfus yoğunluğu olan 

yerlerdir. Bununla birlikte kimi alanlarda ticari ürün üretimi geliĢmiĢtir ve arazi kesintisiz 

olarak bu ürünlerle kaplıdır. Örnek olarak Batı Hint Adaları, Doğu Brezilya, Nijerya ve Doğu 

Afrika‟nın yüksek yoğunluklu bölgeleri verilebilir. 

Doğu ve Güney Asya‟nın pirinç üreticileri, yoğun geçim ekonomileri içinde yer alırlar. 

Üretimin hemen hepsi, yerel tüketim içindir ve ticareti çok önemli değildir. Buralardaki 

insanlar, iĢ gücünden tasarruf sağlayan küçük makinelere sahiptir. Bu sayede tarım 

tekniklerinin ilerlemesiyle, birim alandan elde edilen verim bir hayli yükselmiĢtir. Bu yüzden 

nüfus yoğunlukları, özellikle sulama sistemleri kurulmuĢ alüvyal ovalarda oldukça yüksektir. 

Ticarî tarım ve tahıl üretimi, Kuzey Amerika‟nın batısı, Güney Amerika‟nın güneyi, 

Orta Asya, Afrika‟nın güneyi ve Avustralya‟nın geniĢ alanlarında kurak iklimler nedeniyle 

hâkim durumdadır. GeliĢme, büyük ölçüde Avrupa kökenlilerin buralara gitmesiyle olmuĢtur. 
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Bu alanlar, kuzey yarım kürenin endüstrileĢmiĢ bölgelerindeki besin ihtiyaçları bakımından 

önemlidir. Üretim süreçleri, çeĢitli donanımların kullanımını gerektirmektedir. Bu, iĢçi 

miktarını azaltmak için, neredeyse bir zorunluluktur. Onun içindir ki buralarda nüfus, düĢük 

yoğunluk değerleri gösterir. Hektara verim düĢük olmakla birlikte, makineli tarım nedeniyle 

kiĢi baĢına üretim yüksek sayılabilir. Buna bağlı olarak, hayat standartları da genelde 

yüksektir. 

Avrupa, Rusya‟nın bir bölümü ve Kuzey Amerika‟nın doğusu, büyük oranda yoğun 

nüfuslu alanlara karĢılık gelir. Çünkü çok sayıdaki Ģehirde, endüstriyel geliĢim bileĢeni ile 

tarımsal ürün üretiminde ve hayvan yetiĢtiriciliğinde, yüksek verimlilik söz konusudur. 

Çoğunlukla iĢçi ve sermayenin büyük bir miktarı, Pazar için yoğun Ģekilde üretim yapan 

küçük alanlarda toplanmıĢtır. Bu tip bir ekonomi, Avrupa‟dan göç edenler tarafından, Güney 

Amerika‟nın River Plate alçak bölgesinde, Güney Afrika‟nın Cap ve Veld bölgelerinde, 

Avustralya‟nın kıyı kesimlerinde ve Yeni Zelanda‟da geliĢtirilmiĢtir. 

4.4.1.Asya‟da Nüfusun DağılıĢı 

Dünyanın en kalabalık kıtasının, Çin ve Hindistan gibi iki nüfus devine sahip Asya 

olduğunu bilmeyen yok gibidir. 2006 yılı ortasında, toplam 4 milyara yakın insanın bir araya 

geldiği Asya kıtasının nüfusunun, %61‟i, Çin ve Hindistan‟a aittir. Bunlardan km2 ye 137 

kiĢinin düĢtüğü ve 2010 yılında 1 milyar 350 milyonluk bir nüfusa eriĢecek Çin (2006’da 1.31 

milyar), özellikle de ülkenin doğusu, küresel anlamda önemli bir nüfus birikim alanıdır. Alan 

olarak ülke yüzölçümünün (Tibet, Mançurya, Doğu Türkistan ve İç Moğolistan ile birlikte 

9.572.900 km2 lik geniş bir alanın) 1/3‟üne karĢılık gelen Doğu Çin‟de, bilhassa Sarı nehir 

(Hoang Ho) ve Yangçe ırmaklarının vadi tabanları ve delta ovalarındaki verimli tarım 

alanları, nüfusun yoğunlaĢmasına (km2 1000-1200 kişi) neden olmuĢtur. Orta kuĢağın 30. Ve 

40. Paralelleri arasına karĢılık gelen bu alanda, ġanghay, Beijing (Pekin) ve Tiençin gibi 20-

25 milyon nüfuslu Ģehirsel toplanma merkezleri de yer almıĢtır. Daha güneyde Hsi nehri 

boyunca ve kıyıda nüfus yine çok sıkıĢık haldedir. Öyle ki, yerleĢilecek alan darlığı nedeniyle 

insanlar, teknelerde (mavnalar) yaĢamak zorunda kalmaktadır. Kanton Ģehri buranın odak 

noktası olmakla birlikte, 1997‟de tekrar Kıta Çin‟ine dönüĢ yapan Hong Kong„u  ayrıca 

belirtmek gerekir. 1000 km² yi biraz aĢan bir alan üzerinde, 7 milyon kadar insanın 

yaĢaması, nüfusun yoğunluğu (7000 kiĢi/km²) bakımından çok anlamlıdır. 

Diğer yandan Çin‟in orta ve batı kesimlerine doğru, baĢlıca akarsuların belirlediği 

verimli tarım alanlarından çıkılır çıkılmaz, nüfusun miktarı birden bire azalır. Kısa 

mesafelerde, 300 kiĢilik yoğunluklardan, km² ye 10-15 kiĢinin isabet ettiği alanlara geçilir. 

Bazı maden iĢletmeleri, nüfusu yoğun tarım bölgeleri dıĢına çekiyorsa da, bu durum, ülkedeki 

genel nüfus dağılım tablosunu bozmaya yetmez. O nedenle de Çin, aĢırı kalabalık nüfuslu 
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doğudaki ovalar ve iç havzalar ile batıdaki ıssız dağlar arasındaki karĢıtlıkların yaĢandığı bir 

ülkedir. 3.3 milyon km2 lik bir alan dahilindeki uçsuz bucaksız topraklarda, sadece 50 milyon 

nüfusun yaĢaması bu karĢıtlığın en çarpıcı göstergesidir. 

Asya‟da nüfus bakımından dikkat çeken bir baĢka alan, kıtanın güneyinde yer almıĢtır. 

Hindistan, BangladeĢ, Pakistan ve Myanmar‟ın içinde bulunduğu bu alanda, Yeni yüzyılın 

baĢında 1,64 milyar insan yaĢamaktadır. Bunlar arasında, 1 milyarı aĢkın (2006‟da 1,122 

milyar) nüfuslu Hindistan‟da, bu nüfusun dağılımını etkileyen en önemli etmen, yağıĢtır. 

Esasen bir tarım ülkesi olan Hindistan‟da, halkın büyük çoğunluğu, 750 binden fazla köy ve 

kasabada toplanmıĢ çiftçidir. Nüfus, yağıĢın bol (genelde 750 mm.den fazla), sıcaklığın bütün 

yıl tarım yapmaya ve yılda birkaç ürün almaya uygun olduğu, alüvyal topraklı yerlerde 

birikmiĢtir. Hızla Çin‟in nüfusuna yaklaĢan Hindistan‟da, nüfusun esas yığılma alanı, Ganj 

nehrinin vadisi ve onun Brahmaputra ile beraber oluĢturduğu delta alanıdır. 

EndüstrileĢmemiĢ, sık sık taĢkınlara maruz kalan ve Muson rüzgârlarının mutlak etkisindeki 

bu bölgede hayat, mevcut doğal Ģartlara uydurulmuĢ bir tarım ekonomisi (pirinç tarımı) 

Ģeklinde geliĢmiĢtir. Köylü nüfusun egemen olduğu bu bölgede, nüfus yoğunluk değerleri, 

500 kiĢiyi bulmaktadır. Hindistan‟da nüfusun bugünkü dağılıĢında doğal Ģartlar kadar, tarihi 

faktörlerin de etkisi vardır. Zira Hint medeniyeti, Ganj ovası ve deltasında doğmuĢ ve 

geliĢmiĢtir. 

Güney Asya‟da yer alan Pakistan (nüfus büyüklüğü bakımından dünyanın 8. Sırasında 

yer alan ülkesi) topraklarının büyük bir bölümü kuraklık sorunu yaĢayan çöle komĢu 

alanlardan meydana geldiği için, 166 milyona ulaĢmıĢ nüfusunun önemlice bir kısmı, 

sulamalı tarımın yapılabileceği Ġndus vadisi boyunca toplanmıĢtır. Ganj ve Brahmaputra 

nehirlerinin oluĢturduğu düz ve deniz seviyesinden biraz yüksek deltada bulunan BangladeĢ 

de, 147 milyon insanın yaĢadığı, sık nüfuslu bir alandır. Yaz musonları ve Bengal körfezinden 

kuzeye doğru sokulan siklon fırtınaları, km2‟ye 1000‟den fazla insanın düĢtüğü bu yoksul 

ülkenin talihsizliğini daha da artırır. 

Asya‟daki kalabalık nüfuslu diğer iki ülke, Japonya ve Endonezya‟dır. Topraklarının 

2/3‟ü yükselti, eğim, iklimin sertliği ve tarıma elveriĢsiz olma gibi nedenlerden yerleĢmeye 

uygun olmayan Japonya‟da nüfus (127 milyon), doğu kıyısındaki Tokyo-Yokohama 

bölgesinden baĢlayarak kesintisiz bir Ģekilde, Nagoya, Osaka, Kobe üzerinden Japon 

Denizi‟nin kuzey kıyısı  boyunca, HiroĢima‟ya oradan da Kyu-Ģu adasında Nagasaki‟ye kadar 

olan Ģehirler dizisinde toplanmıĢtır. Burada yoğunluk değerleri 1000 kiĢiyi aĢmaktadır.  

225 milyonu aĢkın nüfusuyla dünyanın dördüncü kalabalık ülkesi olan Endonezya‟da, 

Cava adasının hemen her yerine yerleĢilmiĢtir. Bu adadaki kilometre kareye 1200 kiĢiyi bulan 
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nüfus yoğunluğunu, azaltma çabaları sonuç vermemiĢtir. Buna karĢılık Sumatra‟da az bir 

nüfus barınırken, Borneo adasının henüz büyük bir kısmı ıssızdır. 

4.4.2.Avrupa‟da Nüfusun DağılıĢı 

Avrupa‟da, Kuzey Denizi çevresinde, Orta ve Güney Ġngiltere‟den baĢlayıp, Belçika, 

Hollanda ve Almanya‟nın büyük bir bölümünü içine alan belirgin bir hat boyunca nüfus, 

oldukça yoğun ve kalabalıktır. Tarımsal bakımdan bir hayli verimli bu eksen, aĢırı 

nüfuslanmasını, Endüstri Devrimi‟ne borçludur. Uzun yıllar sömürgecilik faaliyetleri 

sonucunda, baĢka kıtalardan aktarılan kaynaklarla desteklenen Avrupa‟nın bu kesimi, yeni 

ekonomik yapısıyla geniĢ insan kitlelerine ortalamanın çok üstünde yaĢam koĢulları 

sunabilmiĢtir. Endüstri ve hizmet sektörlerindeki geliĢme, Batı Avrupa için gerekli besin, 

ham madde ve her türlü ihtiyacın dıĢarıdan rahatlıkla karĢılanabilmesi imkânını yaratmıĢtır. 

Bir taraftan üretim süreçleri, dolayısıyla ekonomik yapı değiĢirken, öte yandan toplumsal 

süreçlerde de değiĢiklikler kaçınılmaz olmuĢ, nehirler (Rhein ve Thames gibi) ve Kuzey 

Denizi kıyısı boyunca, kömür havzaları ve endüstri bölgelerinde yoğun nüfuslu kasaba ve 

Ģehirler doğmuĢtur (Londra, Manchester, Amsterdam, Rotterdam, Brüksel, Essen, Berlin 

,Varşova bu kuşağın başlıca şehirsel yerleşmeleridir). 

Orta Avrupa‟da nüfusun batıdaki olağanüstü yoğunluğu yerini orta derecede bir 

yoğunluğa bırakır. Nüfusun toplanma alanları genelde büyük Ģehirler olup, bu Ģehirler 

Kuzeybatı Avrupa‟dakilere nazaran daha aralıklı dizilmiĢ, buna karĢılık daha az nüfusludur. 

YaklaĢık 1.4 milyon km² alan üzerinde 150 milyon civarında bir nüfus yaĢamaktadır. Doğu 

Avrupa‟da (eski SSCB’nin Avrupa kesimi) batıda Polonya ve Romanya sınırlarından doğuda 

Volga nehrine kadar uzanan 3.5 milyon km² yi aĢan arazi üzerinde, 230 milyon insan yaĢar 

ki, nüfus yoğunluğu km² ye 65 kiĢi kadardır. Moskova çevresinde 200 km.lik bir yarıçap 

içinde 50 milyon kiĢi hayatını sürdürür ve burada yoğunluk neredeyse Batı Avrupa 

seviyesindedir. 

Avrupa kıtasında doğal Ģartların, nüfusun eĢit olmayan dağılıĢ düzeninde etkisi çok 

fazladır. Batıdan doğuya gidildikçe, karasallaĢma eğilimi gösteren iklimin, tarımda yarattığı 

daha az güven ve çeĢitlilik, bununla birlikte verim düĢüklüğü, insan hayatını zorlaĢtırmıĢtır. 

Söz konusu alanların önemli bir kısmında, asit karakterli topraklar, bataklık ve turbalıklar, 

drenaj yetersizlikleri, sıcaklık derecelerindeki azalmalar, tarımsal faaliyetleri sınırlandıran 

etmenler olarak karĢımıza çıkar. Ayrıca kuzeye doğru kıta buzullarının çekilmesinden sonra 

arta kalan malzeme de yerleĢilmeye elveriĢsiz ortam özellikleri taĢımaktadır. 



N Ü F U S   C O Ğ R A F Y A S I 

 

   Prof. Dr. Ertuğrul Murat ÖZGÜR    

 

101 

4.4.3.Afrika‟da Nüfusun DağılıĢı 

Afrika kıtası, XX. Yüzyıl boyunca nüfusu hızla artan alanlar arasında ilk sıralarda 

gelmektedir. Buna bağlı olarak kıtanın nüfusu günümüzde, 800 milyonu aĢmıĢtır. Afrika ana 

karası üzerinde nüfus, seyrek yerleĢilmiĢ çöller ile birkaç nüfus toplanma bölgesi dıĢında, orta 

derecede yoğunluklu bir dağılım göstermiĢtir. Bu görünüm, Afrika‟nın coğrafi karakterleriyle 

yakından ilgilidir. Kıta, yer Ģekli özellikleri bakımından oldukça sade görünüĢlüdür. Bu sade 

yapı, iklimle iliĢkili bazı sınırlamaların dıĢında, kıtada nüfusun dengeli bir dağılım göstermesi 

sonucunu ortaya çıkarmıĢtır. ġüphesiz bu dağılımda, genelde geçim tipine dayalı ekonomik 

yapının da katkıları vardır. Afrika‟da FildiĢi Kıyısı‟ndan Kamerun‟a kadar olan kıyı bölgesi 

(özellikle Nijer nehri deltasında), Nil vadisi ve deltası, Doğu Afrika‟nın, kırık hatları boyunca 

belirmiĢ vadi ve havzaları ile platoları, Güney Afrika‟nın güneydoğu kesimleri, biraz daha 

yoğun nüfuslu bölgeleri olarak belirir. 

Nijerya ve Mısır, kıtanın en fazla nüfusu olan ülkeleridir. Bunlardan Nijerya‟da, 

sömürge döneminde, Tropikal ürünleri ve madenleri Avrupa‟ya taĢıma kolaylıkları sayesinde, 

kıyıda birikmeye baĢlayan nüfus, Nijer deltasındaki petrolün çıkarılmasıyla, burada daha da 

fazla toplanmıĢtır. Ġkinci büyük ülke Mısır için Nil nehri her Ģeydir. Ülkeyi güneyden kuzeye, 

baĢtan baĢa kat eden Nil nehri boyunca dünyanın en yoğun nüfuslu alanlarından biri ortaya 

çıkmıĢtır ki, burada km2‟ye isabet eden insan sayısı, 2000‟e yaklaĢır. 

Afrika kıtasında, Büyük Sahra ve Kalahari çölleriyle, Orta Afrika‟da bazı kesimler 

seyrek nüfuslu, hatta insansız alanlar durumundadır.   

4.4.4.Kuzey Amerika‟da Nüfusun DağılıĢı 

Kuzey Amerika‟da, ABD ve Kanada‟nın nüfusları, benzerlik ve zıtlıkları bir arada 

taĢırlar. Ġki ülke de, etnik gruplar bakımından çeĢitlilik, yüksek refah düzeyi ve ĢehirleĢme, 

benzer hayat tarzları ile düĢük nüfus artıĢ oranları gösterir. Her ikisinde de nüfus, düzensiz 

bir dağılım ortaya koyar ki, nüfusun aĢırı derecede biriktiği ya da, geniĢ insansız alanlar 

dikkat çekicidir. Öte yandan, ABD, 300 milyonluk nüfusuyla, dünyanın üçüncü kalabalık 

ülkesi olmasına karĢılık, Kanada, 10 milyon km2 ye yakın bir alanda (dünyanın Rusya’dan 

sonra en geniş yüzölçümlü ülkesi) sadece 32 milyon insanın yaĢadığı bir ülke konumundadır. 

Kuzey Amerika‟nın en kalabalık kesimleri kuzeydoğusuna karĢılık gelen ve 

Megalopolis denilen devasa Ģehirler bölgesidir. Dünyanın ilk konürbasyonu olan, Boston-

Washington D.C. megalopolisi dıĢında burada, Chicago-Detroit-Pittsburgh, Ģehirsel bölgeleri 

ortaya çıkmıĢtır. Bunlardan sadece, Boston-Washington D.C. megalopolisinde, ABD 

nüfusunun %20‟si yaĢamaktadır. 
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ABD‟de, kabaca 100. Batı meridyeni ya da baĢka bir yaklaĢımla 500 mm. YağıĢ 

eğrisinin batısında nüfus açısından, baĢka bir görünümle karĢılaĢılır. Buralarda, kuraklık ve 

engebeli arazi nedeniyle yerleĢme, dolayısıyla nüfus miktarı azalmıĢtır. Nüfus yoğunluğunun 

oldukça düĢük olduğu 100. Batı meridyeni ile Sierra Nevada ve Kaskad dağları arasındaki bu 

alanda, Denver, Salt Lake City, Phoenix gibi Ģehirlerde daha fazla insanla karĢılaĢılır. 

Ülkenin en batısında, Pasifik kıyılarında, nüfusun esas toplanma alanı, Güney 

Kaliforniya‟da, Los Angeles havzasından Meksika sınırına kadar olan kesimdir. Latin 

Amerika ve Güneydoğu Asyalıların göçlerinin katkısıyla kalabalıklaĢan bu bölgede, 21 

milyonu aĢan nüfusuyla Los Angeles-San Diego konürbasyonu, nüfus bakımından en dikkat 

çekici alandır. 

Kanada nüfusunun 9/10‟u, ABD sınırından 300km. derinlikteki sınıra yakın 

kısımlarda hayatını sürdürür. Ontorio yarımadası ve St.Lawrence nehri vadisi, nüfus 

yoğunluğu fazla olan baĢlıca alanlardır. Buralar Kanada‟nın önemli tarım potansiyeli sunan 

alanları dıĢında, endüstrileĢme ve ĢehirleĢmenin en üst düzeyde olduğu kısımlardır. Bir 

anlamda Kuzeydoğu Amerika‟nın devamı olma özelliği gösteren bu alanda, Montreal-

Toronto, ülke nüfusunun ¼‟ünün oturduğu büyük bir Ģehirsel alan oluĢturmaktadır. 

4.4.5.Orta ve Güney Amerika‟da Nüfusun DağılıĢı 

Önceleri, Ġspanyol ve Portekizliler, daha sonra, Afrikalı köleler, Japon, Hintli ve diğer 

Asya kökenlilerin göçleriyle, nüfusu artan Latin Amerika, XX. Yüzyılda dünyanın önde gelen 

nüfus alanlarından biri hâlini almıĢtır. 550 milyonu aĢkın miktarıyla Orta ve Güney 

Amerika‟da nüfus, özellikle kıyılar ve orta yükseklikteki (600-1800m yükselti kuşağında) 

plato ve dağlarda daha fazla yer bulmuĢtur. Büyük bir bölümü Tropikal ve Ekvatoral kuĢakta 

yer alan bu kıtanın, iklim Ģartları (yüksek sıcaklık ve nem), bu durumu doğurmuĢtur. 

Nüfusun kıyılarda toplanmasında okyanustan esen serin rüzgârların, nispeten yaĢanabilir 

ortamlar yaratmasının yanında, Latin Amerika‟nın Avrupa ve Kuzey Amerika‟ya, ham madde 

ve gıda sevk eden ekonomik yapısının da etkisi vardır. Orta yükseklikteki yerlere 

yerleĢilmesinin nedeni de, sıcağın etkilerinden biraz olsun kurtulmaktır. 

Latin Amerika ülkelerinin pek çoğunda, birkaç Ģehirde yüksek miktarda insan 

yığılması, ülkenin geri kalan kısımlarının ise, seyrek nüfuslu ya da boĢ olması durumu, 

neredeyse ortak bir özellik hâlini almıĢtır. 

Brezilya ve Meksika, Orta ve Güney Amerika‟nın iki büyük nüfus devidir. Bunlardan 

Brezilya, 187 milyon nüfusuyla (Population Reference Bureau, 2006 World Population Data 

Sheet) dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında yer almaktadır. Rio de Janeiro ve Sao Paolo, 
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ülke nüfusunun %20‟den fazlasının yaĢadığı, nüfus birikim alanlarını oluĢtururlar. Orta 

Amerika‟daki 108 milyon nüfuslu (2006) Meksika‟da da Mexico City ve Guadalajara‟yı içeren 

alan, yoğun bir Ģehirsel nüfus barındırır. Her iki Ģehir ülke nüfusunun %25‟inden fazlasının 

yaĢadığı mekânlardır. Brezilya‟nın yağmur ormanlarıyla kaplı Amazon havzası, Meksika‟nın 

ABD sınırı bir yana bırakılırsa, çöle karĢılık gelen kuzey kesimleri seyrek nüfuslu alanları 

oluĢturur. 

Venezuela‟da, ulusal zenginliğin ana kaynakları olan plantasyonlar ve petrol 

yataklarının bulunduğu ve içinde baĢkent Karakas‟ın da yer aldığı, Orinoco nehri ağzı ile 

Maracaibo gölü havzası arası, yoğun nüfuslu bir alandır. Kolombiya‟da da devam eden, 

Tropikal çayırlar bölgesi Llanos, bu yoğun nüfuslu çekirdek bölgeyle, nüfus açısından tezat 

oluĢturur. 

Aynı tezatlar Arjantin ve ġili‟de de yaĢanır. Arjantin‟de tahıl üretilen ve sığır 

yetiĢtirilen, Buenos Aires‟in de yer aldığı kalabalık Pampa bölgesiyle, Patagonya ve And 

Dağları, ġili‟nin merkezî kısmı ile Atakama çölü arasında bu durum yakından gözlenir. 

4.4.6.Okyanusya‟da Nüfusun DağılıĢı 

Dünyanın en az yerleĢilmiĢ alanlarından birisi de Okyanusya kıtasıdır. Km²ye 3-4 

kiĢinin düĢtüğü, seyrek nüfuslu Avustralya‟nın üçte ikisi çöl Ģartlarının etkisi altındadır. Bu 

kara parçasında, yıllık ortalama yağıĢın 500 mm.yi aĢtığı, doğu ve güneydoğu kıyı kesimleri, 

nüfusun büyük bir bölümünün yaĢadığı baĢlıca alanları oluĢturmaktadır. Zaten ülkenin iki 

büyük Ģehri olan Sydney ve Melbourne de, bu alanda yer almaktadır. Bu kesim kadar olmasa 

bile, Akdeniz iklimi Ģartlarının yaĢandığı Güneybatı Avustralya‟da da, nüfusun bir miktar 

arttığı gözden kaçmaz. Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine‟de, çoğu ada devletlerinde olduğu 

üzere nüfus, kıyılarda toplanmıĢtır. Ancak, Avustralya ve diğer adalarda, toplam 34 milyon 

insan hayatını sürdürmektedir. 
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5.NÜFUSUN NĠTELĠKLERĠ 

Bir ülkede yaĢayan insanların nitelikleri,  en az sayısı kadar önemli bir konudur. O 

ülkenin yaĢ ve cinsiyet yapısı, ekonomik ve sosyal durumunun mutlaka bilinmesi ve o 

ülkenin, diğer ülkelere göre insan kaynakları bakımından bulunduğu yerin belirlenmesi 

gerekir. Ayrıca her ülkenin kendi içindeki farklılıkların da ortaya konması neredeyse bir 

zorunluluktur. 

5.1.YaĢ Yapısı 

Her hangi bir yerin, değiĢken bir nüfus özelliği olarak yaĢ bileĢiminin bilinmesinde, 

pek çok faydalar vardır. Karar ve strateji geliĢtirme, plan yapma ve uygulama çalıĢmalarında 

yaĢ yapısı analizlerinin rolü inkâr edilemez. Bir yerdeki insan topluluğunun, belirli yaĢlar 

veya yaĢ grupları itibariyle sergilediği kompozisyon olarak tanımlanabilecek yaĢ yapısı, baĢta 

ekonomi olmak üzere, askeri, toplumsal ve demografik olaylar bakımından çeĢitli anlamlarla 

yüklüdür. YaĢ yapısı, nüfusun iĢgücü potansiyeli, toplumun günlük hayat içindeki talep ve 

istekleri, doğum, ölüm ve göç olaylarının, bugünkü ve gelecekteki durumları hakkında, 

kıymetli ip uçları verebilecek bir özelliktir. 

YaĢ yapısı analizleri, çocuk nüfus olarak kabul edilen 15 yaĢın altındakilerin, miktar ve 

oranları yardımıyla, onların sağlıklı büyüme, iyi beslenme ve nitelikli eğitim almalarını 

kolaylaĢtıracak ortamların hazırlanması bakımından önem arz ettiği gibi, 15-64 yaĢlar 

arasındaki yetiĢkinlerin (ergin nüfus), mesleki eğitim ve meslek sahibi edilmeleri, onlar için 

istihdam alanları yaratma çabalarını, yakın ve uzak gelecekteki konut taleplerini saptamaya, 

fiziksel ve ruhsal olarak gerileme dönemi yaĢayan 65 ve daha fazla yaĢtaki yaĢlı nüfusun 

sağlık, bakım ve sosyal güvenlik istemlerini ön görmeye yarayan değerli bir araçtır. 

Bir yerde belli bir yılda doğan nüfus, ilerleyen yıllarda ölümcül hastalık, kaza, savaĢ, 

doğal afet, göç gibi nedenlerle azalacak, sonunda tamamen ortadan kalkacaktır. ĠĢte yıllar 

itibariyle gittikçe yaĢlar olarak azalan nüfusun, her yaĢ grubu üst üste bindirildiğinde, ortaya 

bir piramit çıkmaktadır. Nüfus veya yaĢ-cinsiyet piramidi denilen bu piramit, her yerin 

konumuna, özelliğine, geliĢmiĢlik durumuna bağlı olarak, o yerin baĢından geçen çeĢitli 

sosyal, siyasal, demografik ve ekonomik olayları yansıtan görünümler kazanmıĢtır. Bu 

birbirinden farklı yaĢ yapısı görünümleri, bize ülkeler ya da daha küçük alanlar için, oranın 

hem geçmiĢine ait bilgiler, hem de bu bilgiler ıĢığında geleceği düzenleme konusunda fikirler 

oluĢturmamızı sağlarlar. 

Nüfusun yaĢ bileĢimine yansıyan ortak etmenler söz konusu ise de, bu etmenlerin etki 

derecesi ve zamanındaki farklılıklar, çok değiĢik nüfus piramitlerinin ortaya çıkmasına yol 
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açar. Ülke ölçeğinde yapılacak genellemeler sonucunda 4 ayrı karakterdeki nüfus 

piramidinden bahsedilebilir. Bu tipler: geliĢen (progressive), gerileyen (regressive), durağan 

(stationary) ve orta tip (intermediate) gibi isimlerle anılmaktadır (ġekil 40). Ancak 

unutulmamalıdır ki, nüfus piramitleri ait olduğu yerin bir anlamda sosyo-ekonomik ve 

tarihsel fotoğrafıdır ve bu fotoğraf her yerde farklı ve kendine özgü bir görünüm sunabilir 

(ġekil 41 ve 42). 

 
 
ġekil 40. Nüfus piramidi tipleri (Whynne-Hammond, 1987) 

 

ġekil 41. Az geliĢmiĢ ve geliĢmemiĢ bölgelere ait nüfus piramitleri 

Gelişen yaĢ yapısında, doğum ve ölüm oranları yüksektir (binde 40’lık doğum, binde 

30’luk ölüm oranları). Çocuk nüfusun toplam nüfustaki payının %45-55 arasında değiĢtiği bu 

tipin piramidinde, kenarlarının içe çöküklüğü dikkat çekicidir. Tabandaki geniĢleme doğum 

fazlalığını, yaĢlar ilerledikçe belirginleĢen daralma ölümlerin yüksekliğine iĢaret eder.  
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ġekil 42 Türkiye‟nin 2000 yılına ait nüfus (yaĢ-cinsiyet) piramidi. 

 

BangladeĢ, Angola, Nijerya gibi az geliĢmiĢ ülkelerde, ülkemizin Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi illerinde, sosyal, kültürel ve belki de dini ve ekonomik durumları nedeniyle, 

doğurganlık yüksek, yoksulluk, kötü beslenme ve yetersiz sağlık hizmetlerinden dolayı, aynı 

zamanda da ölüm seviyesi yüksektir. 

Arı kovanı görüntüsündeki gerileyen yaĢ piramidine sahip ülkelerde, doğum ve ölüm 

oranları düĢüktür ve düĢüĢ devam etmektedir. Çocuk nüfus oranı %30‟un altındayken, yaĢlı 

nüfusun toplam nüfustaki oranı %15‟i aĢan bir manzara sergilemektedir. Ġsveç, Ġngiltere gibi 

ülkelerin yer aldığı geliĢmiĢ Batı Avrupa‟daki yüksek hayat standartları, eğitim ve toplumsal 

bilince eĢlik eden iyi beslenme ve ileri sağlık hizmetleri böyle bir yaĢ yapısını doğurmuĢtur. 

Durağan yaĢ yapısını gösteren bir nüfus piramidinde, toplam nüfus içinde çocukların 

oranı aĢağı yukarı %35-40‟ı, yaĢlılarınki %10‟u bulmaktadır. Bu patern, uzun yıllar 

değiĢmeden bu Ģekilde kalabilecek bir yapı ortaya koyar. 

Orta tipe ait yaĢ piramidi, karakter bakımından çeĢitlilik gösterir ve geliĢiminde farklı 

aĢamalar geçirmiĢ olan ülkelerde yaygındır. Bu tür ülkeler, geçmiĢinde bir kez ilerleyen bir 

yaĢ yapısına sahip olmuĢ ve büyük bir ihtimalle gelecekte gerileyen bir nüfus yapıları 

olacaktır. 

YaĢ-cinsiyet piramitleri, ülkelerin sosyal ve ekonomik özelliklerini yansıtır. Ülkelerin 

statülerindeki ilerleme, toplumun doğası ve hatta onların geleceğe bakıĢ açısı, bu bakımdan 

önemlidir. Piramitlerin görünümü ülkelerin nüfus geliĢim tarihini de ortaya koyar ki, savaĢ, 

salgın hastalık, doğal afet gibi olaylar bu tarihte etkin rol oynarlar. 



N Ü F U S   C O Ğ R A F Y A S I 

 

   Prof. Dr. Ertuğrul Murat ÖZGÜR    

 

107 

Gerçek hayatta çocuk ve yaĢlıların oluĢturduğu yaĢ grupları, baĢkalarına bağımlı nüfus 

olarak kabul edilirler. Çocuklar çoğunlukla eğitim gören, 65 yaĢ üzerindekiler, emekli ve bir 

köĢeye çekilmiĢ hâldedir. Bu iki grup, zorunlu olarak çalıĢan ve üreten orta yaĢ grubu 

tarafından bakılırlar. Durum bu olunca, diğer iki gruba göre yetiĢkinlerin azlığı, ülkelerin 

sosyal ve ekonomik güçlüklerini artırıcı etkide bulunur. YaĢlanma dolayısıyla gerileyen ya da 

çocuk sayısındaki fazlalığa bağlı Ģekilde ilerleyen toplumların bu nüfus yapısı, her birinin 

baĢlıca sorunu durumuna gelir. Genellikle bağımlılık oranının yüksekliği, kalkınmaya 

çabalayan, geliĢmekte olan bir ülke için, çok daha önemli bir güçlüktür. 

YaĢ yapısı, toplumsal, ekonomik ve demografik etmenlerden etkilenir. Az geliĢmiĢ 

ülkelerde 10 yaĢın altında çalıĢma hayatına giren genç yaĢtaki birinin varlığı yaygınlaĢır. 

GeliĢmiĢ ülkelerde 15 yaĢın altındakiler üretime katılmadıkları gibi, yaygın olarak daha üst 

düzeyde eğitim alma imkânları vardır. 

Muhtemelen göç olayları da yaĢ yapısına benzer Ģekilde etkide bulunur. Genellikle 

yetiĢkin yaĢ grubunun (15-64 yaşlar arası) genç kısmı (bu 15-35 yaşları kapsar) çok 

hareketlidir. Bu yüzden bir ülkenin ya da bölgenin göç yoluyla nüfus kazanması halinde, 

nüfus piramidinde hafif bir ĢiĢkinlik, dıĢarıya aldığından fazlasını göndermesi 

durumundaysa, hafif bir girinti göstermesi söz konusu olmaktadır. 

Nüfus geliĢimindeki değiĢimler de kaçınılmaz Ģekilde yaĢ yapısına yansır. DüĢen bir 

nüfus artıĢ oranı yaĢlanan, yükselen bir artıĢ hızı ise gençleĢen bir nüfusun habercisidir. Her 

iki durumda da nüfus dengesiz bir hâl alır ki küçük bir yetiĢkin grup geriye kalanların 

geçimini temin etmek zorunda kalır. Demografik geçiĢ aĢamalarına göre toplumların nüfus 

piramitlerine yansıyan farklı görüntülerden de söz edilebilir. Yüksek durağanlık aĢamasında 

değiĢken, bazen daralan bazen de geniĢleyen bir piramit tahmin edilebilirken, ikinci aĢamada 

tabanı geniĢleyen bir yaĢ yapısı, üçüncü aĢamada tabandaki geniĢlemenin durduğu, orta yaĢ 

grubunda ĢiĢmenin baĢladığı bir nüfus yapısıyla karĢılaĢılır ki, yeni endüstrileĢmiĢ ve bu 

aĢamadan çıkma üzere olan Singapur gibi ülkelerde nüfus piramidinin tabanında daralma 

kendini gösterir. DüĢük durağanlık dönemine geçmiĢ olan geliĢmiĢ ülkelerin piramitlerinde 

taban ile tavan arasındaki hatta orta yaĢ grubundaki nüfus miktarları neredeyse birbirine 

eĢittir.  

Türkiye‟de 1990 sayımında %35 olan çocuk nüfus oranı, 2000 sayımı sonuçlarına göre 

%30‟un altına inmiĢ görünmektedir. 15-64 yaĢ grubu oranı ise, %62‟ye yaklaĢmıĢtır. 60 yaĢ 

üzerindeki nüfusun toplam nüfustaki hissesi %8.4‟e ulaĢmıĢtır. Bu değerlerle Türkiye, genç 

ve yaĢlı nüfus için dünya ortalamasının altında, ergin nüfus için ise üstünde bir konuma 

sahiptir. Türkiye bu yaĢ yapısıyla hem az geliĢmiĢ, hem de endüstrileĢmiĢ ülkelerden farklı, 

ama ikisinin arasında bir yerdedir (Çizelge 12).  
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Dünyada nüfusun bazı ülkelerde yaĢlanma eğiliminde olduğu bilinmektedir. Nüfusta 

yaĢlanmanın en fazla gözlendiği alan Avrupa ülkeleridir. Aynı zamanda doğal nüfus artıĢının 

da düĢük düzeyde olduğu geliĢmiĢ ülkelerin bu nüfus yapısı, fırsatlar ve sorunları beraberce 

bünyesinde barındırmaktadır. Bu gibi ülkelerde farklı yaĢ kuĢaklarında ekonomik büyümenin 

sürdürülebilirliği ve refahın eĢit dağılımının mümkün olup olamayacağı tartıĢılmaktadır. 

Ulusal bütçelerden yaĢlılara ve onların sorunlarının çözümüne, önemli miktarda pay 

ayrılmaya baĢlanmıĢtır. Sosyal hizmet, sağlık hizmetlerinin sunumu programları, ulaĢım, 

konut, yaĢlıların tek baĢına yaĢayıp yaĢayamayacakları konusundaki belirsizlikler, iĢ gücü 

açığı, emekli maaĢları ve sağlık giderlerinin finansmanı, arazi kullanımındaki değiĢiklikler 

sözü edilen yaĢlanma sorunları arasında sayılabilir. 

Az geliĢmiĢ ülkelerde de nüfusun yaĢlanma belirtileri ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. 

GeliĢmiĢ ülkelerden farklı olarak yaĢlılar az geliĢmiĢ ülkelerde aileleri tarafından 

bakılmaktadır. Bu ülkelerin yaĢlı nüfus oranı arttıkça sosyal güvence ve emeklilik sistemlerini 

geliĢtirmeleri gerekmektedir ki, bunu baĢarabilmeleri için bir iki nesillik süreleri kalmıĢtır. 

Çizelge 12. Türkiye‟de ve dünyada nüfusun yaĢ yapısı, 2000 ve 2010 

YaĢ Grubu  Türkiye, %  Dünya, %  GeliĢmiĢ 
Ülkeler, %  

Az GeliĢmiĢ 
Ülkeler, %  

0-14 25.6 28.2 17.0 30.7 

15-24 17.0 17.9 13.7 18.9 

25-59 46.8 43.5 49.2 42.2 

60-79 9.3 9.1 16.5 7.3 

80+ 1.3 1.3 3.7 0.8 

60+ 10.6 10.4 20.2 8.1 

YaĢ Grubu  2000  %  2010 % 

0-14 20.220.095 29.8 18.878.582 25.6 

15-64 43.701.142 64.5 49.516.670 67.2 

65+ 3.857.949 5.7 5.327.736 7.2 

Kaynak: DİE ve TÜİK Genel Nüfus Sayımları, 2010 World Population Data Sheet 

5.2.Cinsiyet Yapısı 

Cinsiyet yapısı, toplam nüfus içinde kadın-erkek oranlarının bir ifadesidir. Bu yapı, 

100 kadına düĢen erkek veya 100 erkeğe isabet eden kadın sayısı arasındaki oran ile 

gösterilebilir. Yaygın bir kanaate göre, iki cinsin miktar olarak eĢit olması beklenir.  

Günümüzde her ülkenin cinsiyet oranı, 100 kadına 90 ile 110 erkek arasında 

değiĢmektedir. Meselâ bu oran, 100 kadına Ġngiltere‟de 94, Hindistan‟da 102, Türkiye‟de 103 

erkek Ģeklindedir. Oysaki her bir yaĢ grubunda cinsiyet oranları bakımından farklılıklar 

mevcuttur. YaĢ yapısının sonunda, kadın sayısı erkeklerden fazla olmasına karĢılık, erkek 
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bebek doğumları kız doğumlarından daima fazladır. BaĢka bir deyiĢle, 50 yaĢına kadar erkek 

nüfusun fazlalığı devam ederse de, bu yaĢ aĢıldıktan sonra, sayısal olarak gittikçe artan bir 

Ģekilde kadınlar üstünlük sağlarlar. Türkiye‟de 10-14 yaĢ grubu nüfus için cinsiyet oranı 100 

kadına 108 erkek iken, bu oran 44-49 yaĢlar arasında 103, 50-54 yaĢ grubunda kadınlar 

lehine dönen cinsiyet yapısı bundan sonraki yaĢ gruplarında da hep kadınların fazlalığını 

anlatır ki,  85 yaĢ üstündekilerde GCO 63 değerini göstermektedir(Çizelge:13) 

Ġngiltere örneğinde olduğu gibi geliĢmiĢ ülkelerde her 100 kız bebek doğumuna 

karĢılık 106 erkek bebek doğumu gerçekleĢmektedir. 60 yaĢın üzerindekilerde bu oran 100 

kadına 91 erkek Ģeklindedir. Doğumdan itibaren ömür beklentisi erkeklerde 70, kadınlarda 

76‟dır. GeliĢmekte olan ülkelerde erkek ölümlülüğü kadınlarınkini çok belirgin Ģekilde geçer. 

Mesela FildiĢi Sahili‟nde, yüksek erkek bebek doğumlarına karĢın, hayatın ilk yıllarında bu 

bebeklerin ölümleri çok yaygındır. 

Doğal ölümlülük oranı, her yaĢ grubunda sosyo-ekonomik, çevresel ve biyolojik 

Ģartlar gereği, erkeklerin aleyhinedir. Erkeklerin güçlü cins oldukları sanılsa da, kadınlardan 

daha fazla hastalıklara tutulurlar ve bu yüzden genç yaĢta ölmeye meyillidirler. ġurası bir 

gerçektir ki, erkeklerin çok ve ağır iĢlerde çalıĢmaları, aynı zamanda hayatta çok daha fazla 

sorumluluk ve risk almaları, onların ölüm oranlarını artıran etmenlerdendir. Dünya üzerinde 

az sayıdaki ülkede kadınların ölüm oranları erkek ölüm oranlarını aĢar. Güneydoğu Asya, 

Afrika‟nın bazı kısımları buna örnek olarak verilebilir. Çünkü buralarda, kadınların toplum 

içindeki statüleri daha düĢüktür ve ağır iĢlerde çalıĢmak zorunda kalırlar. 

Çizelge 13.  Türkiye nüfusunun 2000 yılında cinsiyet yapısı  

Yaş Grubu Genel Cinsiyet Oranı* 

0-14 107 
15-64 103 

65+ 83 

Türkiye ortalaması 103 

10-14 108 
44-49 103 
50-54 99.7 
85+ 63 

*100 kadına düĢen erkek sayısı 

Erkek ölümlerindeki fazlalıkta savaĢların etkisi çok önemli bir yer tutar. Hatta yakın 

zamanlarda bile, kadınların da katıldığı top yekun savaĢlarda dahi erkekler daha fazla 

ölmüĢlerdir. Zira her Ģeyden önce erkekler orduların büyük bir kısmını oluĢturmaktadırlar. 

Pek çok Avrupa ülkesinin yaĢ-cinsiyet piramitleri hâlâ, geçen yüzyıldaki iki dünya savaĢının 

izlerini taĢımaktadır. 
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Göçler, yaĢ gibi cinsiyet yapısını da etkiler. Genel olarak erkekler, özellikle ergin grup 

içerisindekiler, kadınlardan daha hareketlidirler. Net göç kazancı olan yerlerde erkek nüfus, 

kaybı olan yerlerdeyse kadın nüfus fazladır. Yüzyıl baĢına kadar ABD‟nin Orta batısı, 

Avustralya‟nın kuzey toprakları, Alaska‟nın ilk yerleĢilen kesimleri birinci durum, Ġrlanda ve 

Batı Hindistan ikinci durum için örnek oluĢtururlar. Küçük bir alanda bile bu iĢleyiĢle 

karĢılaĢılabilir. Ülkemizden örnek verilecek olunursa Kastamonu Ģehrinde cinsiyet oranı 100 

kadına 106 erkek iken, Kastamonu‟ya bağlı köylerde 85 erkektir. Göçle, hızla nüfusları artan 

Ġstanbul ili köylerinde, oran tersine dönerek, 100  kadına 121 erkek hâlini alır. Kutup 

bölgeleri, yüksek dağlık alanlar, çöller gibi yaĢam koĢularının güçleĢtiği alanlarda erkek 

nüfusun daha yüksek değerler gösterdiği söylenebilir. Madencilik, ormancılık, askerlik gibi 

faaliyetlerin cinsiyet seçiciliği bu durumun belirmesinde etkendir. 

5.3.Nüfusun Ekonomik Özellikleri 

Nüfus meslekler, faaliyet kolları, gelir, çalıĢma saatleri, refah düzeyi, iĢsizlik gibi 

ölçütler açısından değerlendirildiğinde bir toplumun ekonomik yapısı belirlenir ki, bu bir 

anlamda insanların hayat standartlarını yansıtmaktadır. 

5.3.1.Nüfusun Ekonomik Özellikleriyle Ġlgili Bazı Kavramlar 

Çalışma Çağındaki Nüfus: Çalışma hayatının normal yaĢ sınırları içinde bulunan ya 

da bazı ülkelerde 15-64 yaĢlar, bazılarındaysa 12-64 yaĢlar arasındaki nüfus çalıĢma 

çağındaki nüfus olarak değerlendirilmektedir. 

Çalışan (Faal) Nüfus: ÇalıĢma çağındaki nüfus içinde de eğitim, sağlık, evlilik, aile 

durumu nedenleriyle çalıĢamayan veya malî durumu iyi olduğu için çalıĢma gereği duymayan 

bir kısım bireyler vardır. Bu nedenle çalıĢma çağındaki nüfusun tümü değil, ancak bir kısmı 

emeğini fiilen iĢ piyasasına sunmakta ve iĢte bu kısım çalıĢan nüfus kabul edilmektedir. 

ÇalıĢma çağındaki nüfusun tümü çalıĢmadığı gibi, çalıĢan nüfusu(iĢgücünü) oluĢturan 

bireylerin tamamı da fiilen çalıĢmayabilmektedir. BaĢka bir deyiĢle çalıĢan nüfus içinde bir 

iĢle uğraĢanlar dıĢında iĢsizlerde yer almaktadır. 

İşsiz: Çalışan nüfus istatistikleri için bir kimsenin iĢsiz sayılabilmesi için, istem dıĢı 

iĢsiz bulunmak, çalıĢabilir durumda olmak ve iĢ aramak gibi koĢulları taĢıması gerekir. 

İstihdam Edilenler: Referans tarihinde en az bir saat ücretli, maaĢlı, yevmiyeli, 

iĢveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile iĢçisi olarak aynî(mal) ya da nakdî(para) gelir elde 

etmek amacıyla ekonomik faaliyette bulunan veya bir iĢle bağlantısı bulunan 12 ve daha 

yukarı yaĢtaki kiĢiler. 
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İşgücü : ĠĢgücü istihdam edilenler ve iĢsizlerin oluĢturduğu nüfus 

ĠĢgücüne Katılma Oranı: ĠĢgücüne katılma oranı, 12 ve daha yukarı yaĢtaki her 100 

kiĢi içinde iĢgücünde(istihdam edilenler ve iĢsizlerin oluĢturduğu nüfus) olan kiĢi sayısıdır. 

Bir baĢka deyiĢle iĢgücündeki nüfusun 12 ve daha yukarı yaĢtaki nüfusa oranıdır.  

ĠĢ Gücüne Katılma Oranı = (ĠĢgücü: 12 ve daha yukarı yaĢtaki nüfus) x 100 

İşsizlik Oranı: İşgücündeki her 100 kiĢi içinde iĢsiz olan kiĢi sayısıdır. ĠĢsiz nüfusun 

iĢgücüne oranıdır. 

ĠĢsizlik Oranı = (ĠĢsiz nüfus : ĠĢgücü) x 100 

Ekonomik Faaliyet: İstihdamda olan kiĢinin mal veya para cinsinden gelir elde etmek 

amacıyla iĢini veya mesleğini yaptığı kurum, kuruluĢ, ev vb. yerlerin faaliyet türüdür.  

Devlet Ġstatistik Enstitüsü ekonomik faaliyete göre istihdam edilen nüfusu Tarım 

(ziraat, avcılık, ormancılık ve balıkçılık), Sanayi (madencilik ve taĢ ocakçılığı, imalat, 

elektrik/gaz/su üretimi), İnşaat (çoğu kere endüstri içinde düĢünülür), Hizmet (toptan ve 

perakende ticaret,lokanta ve oteller, ulaĢtırma/haberleĢme/depolama, malî 

kurumlar/sigorta/taĢınmaz mallara ait iĢler ve kurumları, yardımcı iĢ hizmetleri/toplum 

hizmetleri/kiĢisel ve sosyal hizmetler ve Ġyi tanımlanmamıĢ faaliyetler Ģeklinde ana 

sektörlere ayrılmaktadır. 

Tarım çalışan nüfus oranı = (Tarımda çalışan nüfus miktarı : Toplam çalışan nüfus) x 100 

Endüstride çalışan nüfus oranı = (Endüstride çalışan nüfus miktarı : Toplam çalışan nüfus) x 100 

Hizmet çalışan nüfus oranı = (Hizmette çalışan nüfus miktarı : Toplam çalışan nüfus) x 100 

İşteki Durum: Ġstihdamda olan kiĢinin iĢteki durumu dört ana grup altında 

toplanmıĢtır: 1)ücretli/maaĢlı/yevmiyeli, 2)iĢveren, 3)kendi hesabına, 4)ücretsiz aile iĢçisi. 

Bunlardan birincisi, bir baĢkasının iĢinde, aynî(mal) ya da nakdî(para) bir gelir elde etmek 

amacıyla, ücretli veya maaĢlı olarak çalıĢan veya bir iĢverene bağlı olarak, düzenli ve sürekli 

olmadan iĢine göre mevsimlik veya geçici Ģekilde, bazen de iĢ buldukça çalıĢanları ifade 

etmektedir. Ġkincisi, kendi iĢ yerinde en az bir ücretli veya yevmiyeli çalıĢtıran kiĢidir. Bir 

iĢyerinde iĢveren durumunda birden fazla ortak bulunabilir ki, bu durumda her ortak bir 

iĢveren kabul edilmektedir. Kendi hesabına çalıĢanlar, iĢinde, tarlasında, bağ ve bahçesinde, 

dükkânında, yazıhanesinde, atölyesinde vb. yerlerde tek baĢına veya ücretsiz aile fertleriyle 

birlikte(yanında ücretli veya yevmiyeli kimse çalıĢtırmamak kaydıyla) mal veya para olarak 

gelir elde etmek için çalıĢanlardır. Ücretsiz aile iĢçisi ise, aynı hanede yaĢayan birisi 

tarafından iĢletilen ve piyasaya yönelik faaliyet gösteren iĢletmelerde ücretsiz olarak çalıĢan, 
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fakat iĢletmenin ortağı konumunda olmayan kimseleri kapsamaktadır. Bu göstergeler, iĢçi 

iĢveren iliĢkilerini veya iĢçi yoğunluğu konularını irdelememize, sosyal ve ekonomik 

politikalar geliĢtirilmesine yardımcı olur.  

5.3.2.Faaliyet Yapısı 

Her ülkede toplam nüfusun bir bölümü ekonomik olarak faaldir. Bu çalıĢan nüfus, 

ücret karĢılığında, aile iĢçisi, iĢveren ya da kendi hesabına olarak bir iĢle uğraĢır. Genellikle 

çocuk, öğrenci, emekli ve yaĢlı, ev hanımı gibi gruplar faal nüfus dıĢında bırakılır. ÇalıĢan 

nüfusun büyüklüğü, değiĢik ekonomik, sosyal ve siyasi etmenlerden etkilenmekle kalmayıp, 

zaman içerisinde demografik Ģartlardan da (doğum, ölüm, göç gibi) etkilenir. Toplam 

nüfustaki bu çalıĢan nüfusun oranına, faaliyet oranı denilmektedir. 

 Avrupa‟dakiler gibi geliĢmiĢ ülkelerde, genç nüfusun sayıca azalmasından beri, 

faaliyet oranı yükselme isteği göstermiĢtir(%50 kadar). Günümüzde kadınların çalıĢma 

hayatında yer alması daha yaygın bir hâl almıĢtır. GeliĢmekte olan ülkelerde, kadınların 

çalıĢmama/çalıĢtırılmama geleneği ve yüksek çocuk oranları nedeniyle faaliyet oranı, düĢme 

eğilimi içinde olacaktır (%20’nin altında). Kadının toplumdan soyutlanmıĢ konumu, özellikle 

Müslüman toplumların bir özelliğidir. Eski Doğu Bloku ülkelerinde siyasi ideoloji, faaliyet 

oranında önemli bir artıĢa yol açmıĢtır. Kadınlar erkeklerin bile çalıĢmakta zorluk çektiği 

iĢlerde dahi, çalıĢabilecek serbestliğe sahiptirler. Buralarda faal nüfus oranı %50‟yi de 

aĢmaktadır. 

ÇalıĢan nüfus mesleklerine göre de ayırt edilebilir. Bu sayede daha belirgin bir faaliyet 

yapısına ulaĢılır. Bu sınıflandırmayı daha çok sosyo-ekonomik etmenler belirler. Genellikle 

geliĢmiĢ ülkelerdeki birincil sektörde (çiftçi, balıkçı, avcı vb.) çalıĢanların oranı düĢük, daha 

az geliĢmiĢ ülkelerdeyse yüksektir. Bunun aksine, ikincil(imalat, inşaat, elektrik ve gaz) ve 

üçüncül(ticaret, ulaştırma-depolama, bankacılık, sigortacılık ve emlakçilik gibi işler, sağlık, 

eğitim, yönetim ve savunma hizmetleri vb.) sektörlerde çalıĢanların oranı geliĢmiĢliğe 

paralel Ģekilde artar. Onun içindir ki, Batı Avrupa ve ABD‟de faal nüfusun %5 ya da daha azı 

tarım ve hayvancılık konularında faaliyet göstermektedir. Oysa bu oran, Çin ve Hindistan gibi 

ülkelerde %80‟in üzerine çıkabilmektedir. Türkiye‟de de geliĢmiĢlik farklarına bağlı olarak 

Ġstanbul ilinde %5 olan birincil sektör nüfus oranı, MuĢ, Yozgat gibi az geliĢmiĢ illerde 

%80‟ler civarındadır. Aslında çok geliĢmiĢ ülkelerde hizmet sektörünün önemi imalat 

faaliyetlerinin bile ötesindedir. Otomasyon faktörleri, boĢ zaman faaliyetlerinin artıĢı, 

endüstrinin eski yapısından uzaklaĢma süreci, bunda etken olmuĢtur. ABD, Ġngiltere ve 

Almanya‟da, çalıĢan nüfusun %50‟si tek baĢına hizmet sektöründe yer almaktadır. 
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5.3.3.ĠĢsizlik 

Zengin ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde, refah dönemlerinde bile, 

belli bir miktar iĢi olmayan insan vardır. Bu, endüstriyel çıktılardaki doğal değiĢiklikler, 

sakatlık veya hastalık, çalıĢma isteksizliği, ikâmetgah değiĢtirmeler ve benzeri, farklı etmenler 

nedeniyledir. Tam istihdam gösteren yerlerde bile %3‟ten az olacak Ģekilde, kaçınılmaz bir 

olaydır. ĠĢsizliğin arttığı dönemlerde, açık iĢlere talep de artar. Bununla birlikte, zamanla 

istihdam alanı azlığından iĢsizlik, gittikçe ciddi ve tehlikeli bir durum hâlini alır. DeğiĢik 

tiplerde iĢsizlikten söz edilebilir. 

Genel iĢsizlik, tüm çalıĢan grupları etkileyen bir kavramdır. ABD‟deki 1930‟ların 

büyük ekonomik bunalımı sırasında, iĢten çıkarılanlar, iĢgücünün %15‟i dolaylarındaydı. 

Ġngiltere‟de 1980‟lerin gerileme döneminde, iĢsiz varlığı toplam iĢgücünün %12‟sine 

ulaĢmıĢtı. Türkiye‟de de 1994‟te yaĢanan ekonomik kriz, çok sayıda insanın iĢinden olmasına 

neden olmuĢtur. ĠĢsizliğin bu tipi, çoğu kere canlanma ile durgunluğun en uç noktaları 

arasında, sürekli değiĢiklik gösteren ticari çarka eĢlik eder. 

Mevsimlik iĢsizlik, yılın belli bir döneminde meydana gelen bir olaydır. Normal 

olarak, iklim Ģartlarına bağlı iĢ alanlarında(turizm, tarım, inşaat gibi)bu tip iĢsizlikle daha 

sık karĢılaĢılır. Bu sektörlerdeki çalıĢma takvimine göre, çoğunlukla kıĢ sezonlarında olmak 

üzere, iĢin tatil edilmesi ya da yavaĢlatılması söz konusu olduğundan, bir kısım insanlar bu 

süre boyunca iĢsiz kalırlar. 

Yapısal iĢsizlik, kimi ürün ve hizmetlere olan talebin, eskiye oranla azalmasıyla ortaya 

çıkan bir iĢsizlik tipidir. Çoğunlukla bazı sektörleri bu tip bir iĢsizlik etkilemektedir. 

Avrupa‟da çelik endüstrisi ya da Ġngiltere‟deki öğretmenlik mesleği bu durumdadır. 

Gizli iĢsizlik, çalıĢma istatistiklerinde görünmeyen iĢsizlikler için kullanılan bir 

terimdir. Ġnsanlar kısa süreli çalıĢtıklarında veya tam gün çalıĢamadıklarında bu kapsama 

girerler. Bunlardan ilkinde iĢçiler, zorunlu olarak az bir süre için iĢte tutulurlar. 

Diğerlerindeyse, iĢçiler gönüllü olarak yarım gün veya baĢkasıyla dönüĢümlü tarzda çalıĢırlar. 

Bu kapsamdaki iĢsizlere Türkiye‟deki gibi aslında onlara ihtiyaç olmadığı halde, aile 

iĢletmelerinde çalıĢıyor görünenleri de katmak gerekir. 

Bütün bu iĢsizlik tipleri, mevsimlik olan dıĢarıda bırakılırsa, çalıĢma ve yönetim 

sorunları, hükümet politikası, dünya ticareti ve fiyat dalgalanmaları, üretim değiĢiklikleri ve 

insan denetiminin dıĢındaki (doğal afetler vb.) diğer etmenler gibi pek çok etmenin 

sonucudur. 
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Bir baĢka bakıĢ açısıyla, sadece coğrafyacılar değil, aynı zamanda plâncılar, 

sosyologlar, idareciler ve diğerleri de aynı fikirdedir ki, ona bağlı sorunlarla(sosyal bunalım 

ve ekonomik çöküntü) birlikte iĢsizlik, dengesiz bir dağılım gösterir. Ülkelerde iĢsizlik 

açısından birbirinden farklı alanlar ortaya çıkabilir. Ġngiltere‟de Güney Galler ve Kuzeydoğu 

Ġngiltere bölgelerindeki iĢsizlik, Londra ve Güneydoğu Ġngiltere‟ye oranla daha fazladır. 

Bazen daha geliĢmiĢ olduğu düĢünülen bölgelerde dahi, buralara gerçekleĢen göçler 

nedeniyle iĢsizlik oranları artmaktadır. Türkiye‟de Adana ve Mersin illerinin böyle bir özelliği 

vardır. 
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