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ÖZET  
 

"Politik Demografi" ekonomi, politika ve nüfus arasındaki ilişkileri ele alan ve yeniden şekillenen 

dünya düzeninin dinamikleri arasında çokça gündeme gelmesini beklediğimiz bir  disiplindir.Weiner
1
 

Politik Demografiyi nüfusun büyüklüğü,kompozisyonu ve dağılımının yönetim ve politikayla olan 

ilişkisini araştıran çalışma olarak ele alır.Bu nedenle bu disiplini disiplinler arası bir olgu (trans 

disciplinary)  olarak tanımlar. 

Bu kavram araştırıldığında Politik Demografi alanındaki genel eleştiri standart bir metodolojik yapının 

ve literatürde paylaşılan kriterlerin bulunmayışı  olarak ortaya çıkıyor.1970'lerde bazı araştırmacılar 

tarafından ele alınmaya başlanan bu kavram 2000'li yılların birinci çeyreğinin ortalarında yaşanan 

politik gelişmeler ve dünya nüfusunun demografisindeki radikal değişim eğilimi  nedeniyle daha çok 

gündeme gelmeye başladı. 

 

ABD'de Trump'ın başkan seçilmesinin ve  kendisi tarafından  açıklanan bazı yeni ABD politikalarının   

yarattığı şaşkınlık birçok ülkede  genel seçimlerde etkili olan yeni dinamikler üzerine daha çok kafa 

yorulmasına neden oluyor. 

21. yüzyılın  birçok açıdan 20 yüzyıldan farklı  olacağı düşüncesi kendisini göstermeye başladı bile.. 

Bu durumun, temsili demokrasinin iflasından,demokratik temsiliyeti güçlü bir merkeze teslimiyete 

,merkezi idare'den   şehir devletlerine,Bizim Dünyamızdan Benim Ülkem anlayışına, kas gücünden 

mekanik robotik güce  doğru hızla evrilen bir yeni dünya yaratacağı görünüyor.Bu değişimde büyük 

kitlelerin demografik yapısının ekonomi politikle olan ilişkisi belirleyici oluyor.  

 

Yaşlanan dünya ve teknoloji ile hızlanan dünya aslında  paradoksal bir yapı ortaya çıkıyor gibi 

görünse de  aslında  daha dikkatli baktığımızda hızlananın daha çok  insan değil teknolojik ilerleme 

üzerinden kurulan ticari,siyasi ve insan ilişkileri olduğunu farkediyoruz.Bununla birlikte  insanların 

zorunlu olarak daha hızlı bir dünyada yaşadığını iddia edebiliriz. Değişimin hızı buna zorluyor.Ancak 

bu hızlı dünya  hala yoksulluk içinde yaşayan milyarlarca insanın dünyası değil. 

 

                                                             
1 Weiner, Myron. “Political Demography: An Inquiry into the Consequences of Population Change.” In Rapid 

Population Growth: Consequences and Policy Implications. Prepared by a Study Committee of the Office of the 

Foreign Secretary: National Academy of the Sciences. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1971. 
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Bundan 13 yıl sonra dünyada 1950 yılındaki nüfustan 5 kat fazla insan yaşıyor olacak. Hem de yaşlı 

zenginler ve yoksul gençler olarak.Bu nedenle bu demografik yapının 21.yüzyılın siyasetinde ülke ve 

kurum yönetiminde ve denetiminde   artan bir "politik demografi" etkisi oluşturmasının sonuçları 

araştırmaya değer bir konudur.Bu makalede bu konu neden ve sonuçlarıyla genel olarak ele alınmıştır. 

 

 Anahtar Kelimeler: Politik Demografi, 21. Yüzyıl,Yeni Düzen,Nüfus Artışı 

 

1.GİRİŞ 

 

Dünya nüfusunun gelecekte nasıl değişeceğine geçmeden önce bugüne kadar artış eğilimine 

bir göz atalım. Bazı yayınlarda tarımsal üretime geçilmeden yaklaşık 12 000 yıl  önce 

dünyada bir milyona yakın insanın yaşadığı yer alıyor
2
.Bu nüfusun bir milyara yükselmesi 

yaklaşık 12 000 yıl aldı. 1800 yılında dünya nüfusu 1 milyarı bulmuştu.Daha sonra bu 

nüfusun iki milyara çıkması sadece 130 yıl içinde gerçekleşti.1930'da iki milyar olan nüfusun 

üç milyara çıkması için sadece 30 yıl geçmesi yetti.1960 da üç milyar olan dünya nüfusu  

sadece 15 yıl sonra 1975'de dört milyar olacaktı.12 yıl sonra ise nüfusa 1 milyar daha 

ekleniyor ve dünya nüfusu 1987'de  5 milyara çıkıyordu. Bir 12 yıl daha geçiyor ve dünyanın 

nüfusu 1999'da 6 milyara ulaşıyordu. 

Özet olarak dünya 20.yüzyıl boyunca çok kalabalıklaştı. Bunun hızı yüzyılın sonuna doğru 

çok arttı. 

 

20 yüzyılın başındaki dünyaya 1 milyar misafirin   130 yılda geleceği beklenirken,  yüzyılın 

sonunda bu süre  12 yıla düşmüştü. Ancak bu bundan sonra da artışın her 12 yılda bir 1 milyar 

kişi olacağı anlamına gelmiyor.Yapılan projeksiyonların toplam dünya nüfusundaki artış 

eğiliminin azaldığını gösteriyor.Ancak yine de dünya nüfusu 2030 yılında 1950 yılındaki 

nüfusun 5 katı olacak. 

 

OECD ile Hollanda Çevre  Değerlendirme Kurumunun ortak modelleme çalışmalarına 

dayanarak hazırlanan  OECD Çevre Tahmin Raporu'na
3
 göre ; 

2050 yılına dek dünya nüfusu gelecek 33 yılda 2 milyar kişi daha artarak  7 milyardan 9 

milyara çıkacak.Ancak bu dönemde nüfustaki artıştan çok  nüfusun demografik yapısındaki 

değişiklik dikkat çekici.Bu değişiklik 21. yüzyılın yeni bir şekil almasında önemli bir rol 

oynayacak. 

 

 OECD ülkelerinde bugün %15 olan 65 yaş üzeri nüfus oranı 2050'de %25 olacak. Çin ve 

Hindistan'da da nüfusun önemli ölçüde yaşlanması, başta Afrika olmak üzere, dünyanın diğer 

bölgelerinde genç nüfusun hızla artması bekleniyor.  

 

Gelişmiş dünya'da  doğum oranı düşerken, az gelişmiş ülkelerdeki yüksek doğum oranları 

nedeniyle dünya nüfusu hem artıyor hem de yapı olarak değişiyor.Bu demografik değişim 

yaşadığımız yüzyıla  yeni bir şekil verecek. Almanya ve Rusya gibi, dünyanın önemli 

ülkelerinden bazıları nüfuslarının önemli bir kısmını kaybedecekler. Günümüzde yaklaşık 730 

milyon olan Avrupa nüfusu 2050 yılında 557 ile 653 milyon arasında bir rakama düşecek
4
. 

 

ABD ve Avrupa‟da 1800‟lü yılların başında insan ömrü ortalama olarak kırk yıldı. 2000 

yılında ise insanlar ortalama olarak seksen yaşına kadar yaşamaya başladılar ve son iki 

                                                             
2 Laurence .C. Smith 2010 The New North The World in 2050 Profile Books. US. ve www.cencus.gov/ipc 
3 OECD (2012), OECD Environmental Outlook to 2050. The Consequences of Inaction, OECD Publishing 
4 George Friedman. Gelecek Yüz Yıl. Pegasus Yayınları .Kasım 2011  
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yüzyılda insan ömrü iki kat uzadı
5
. Bu da nüfusta bir diğer radikal değişmeyi yaratacak. 

Nüfus yaşlanacak. 

 

 

1.1.Dünya Nüfusunun Temel eğilimleri   

 

Dünya’da belirli bir hızda artış gösteren nüfus aslında çok rahatsız edici değil.Dünyanın doğal 

kaynakları eğer hoyratça yağmalanmazsa bu kaynaklar  bu nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya 

yeterli olacak,  Ama Mahatma Gandhi nin belirttiği gibi “bu kaynaklar herkesin hırsını 

karşılamaya yetecek kadar değil”  Zaten uzmanları da rahatsız eden de dünya nüfusunun 

dünya genelindeki ortalama artışı değil. Demografik yapıda  farklılaşma ve nüfus artışının az 

gelişmiş ülkelerde gerçekleşmesi. 

Ancak bu nüfusun artışından daha dikkat çekici bir şey var. Bu  temel eğilimi 20. Yüzyıldan 

da biliyoruz. Bu da Afrika kıtası dışındaki  dünya nüfusunun hızla yaşlanma sürecinde 

olduğu. 

21. Yüzyıldaki genel tablo gelişmiş ülkelerde yaşlanan ve azalan bir nüfus ile yoksul 

ülkelerde genç ve çoğalan bir nüfusu gösteriyor. 

Bazı araştırmalar ise (BM değil) dünya nüfusunun 2100 yılına doğru azalacağını söylüyor. 

Nüfus için  2.1 rakamı çok kritik. Dünya nüfusunun dengede kalması için her kadının 

ortalama olarak 2.1 çocuk doğurması gerekiyor. Bu rakamın üstü nüfus artışı, altı da nüfus 

azalması anlamına geliyor. 

 

 
Şekil 1. Dünya nüfusundaki demografik değişim projeksiyonu  

 

1.2.Dünya Nüfusunda Demografik değişimler 

 

Değişik araştırmalara göre dünya nüfusu 2050 yılına kadar 9 ila 10 milyar arasında bir rakama 

ulaşacak ve arkasından azalmaya başlayacak. Bu nüfus zirveye erişmeden önce, 20. yüzyıldan 

                                                             
5 Age. 
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da bildiğimiz üzere, dramatik bir biçimde yaşlanacak, sosyal ve ekonomik kurumlar yetersiz 

kalacak
6
. (Şekil 1) 

Bunun sonuçları tabii ki jeopolitik süreçlere etki edecek. Bunun birkaç sebebi var. Bunlardan 

en önemlisi doğum kontrol yöntemlerine erişim, arkasından ailelerin gelir seviyelerinin 

yükselmesi ve birçok toplumda yayılan aile planlamasıydı. Bunların beraberinde getirdiği 

bariz küçülme eğilimleri 21. yüzyılın başında tehlikeli bir hal alıyor. Önümüzdeki on yıl 

içinde bir milyar çocuk tüketici konuma geçecek. Bu insanlık tarihinin gördüğü en büyük 

demografik sıçrama olacak. Peki bunun anlamı ve yansıması ne olacak ? 

 

1.3.Demografik Yapıdaki Değişim Etkisi 

 

Daha önce de belirttiğimiz gibi nüfusun  artışından daha çok nüfusun demografik yapısındaki 

değişme 21. yüzyılın birçok kavramını kökten etkileyecek. Galiba öncelikle ülkeler silahlı 

kuvvetlerinde bu yaşlanmaya göre yeni bir mekanizasyon veya insansız silah ve robot 

teknolojisinden yararlanmayı düşünecekler.Sonra diğer önlemler gelecek. 

Nüfus istikrarının sağlanması için her çiftin 2,1 bebek sahibi olması gerekir. AB de ortalama 

doğum oranı ise 1,5 doğum/çift tir
7
. 

Bugünkü doğum oranlarıyla İspanya ,İtalya,Polonya ve Yunanistan’ın  nüfusunun her nesilde 

yarıya ineceği hesaplanmış.Bu eğilimin  devam etmesi halinde  22. yüzyılın başlarında bu 

ülkelerdeki genç nüfus  bugünkünün sekizde biri kadar olacak. 100 yıl içinde bugünkünden 8 

kat daha yaşlı bir Yunanistan….. 

Yine Çin’in 1,3 milyarlık nüfusu tarihte hiçbir ülke nüfusunun yaşlanmadığı kadar hızlı 

yaşlanıyor.Yaşlanmanın asıl nedeni yaşam süresinin uzaması değil bebek doğumundaki 

düşüklük. 

Şimdi dünya genelindeki  duruma bakalım  

21. yüzyılın başında  nüfusun  100 kişisinden 17’si 5 yaşının altında iken  2050 de nüfusun 

100 kişisinden sadece 3 kişisinin 5 yaşının altında olacağı tahmin ediliyor. 

21. yüzyılın başında 100 kişiden sadece 3 kişi  65 yaşın üzerinde iken  2065 yılında bu sayı 

100 kişi içinde 17 kişiye çıkacaktır.Bir diğer deyişle 21. yüzyılın ortasında  bu yüzyılın 

başındaki yaşlı grubu ile bebek grubunun durumu yer değiştirecektir
8
.Bu dünya ortalaması 

olup gelişmiş ülkelerde bu oran çok daha yüksek olacaktır. Bu değişimin Afrika dışındaki 

diğer tüm kıtalarda çok radikal bir şekilde gerçekleşeceği görülmektedir. 

 

 

1.4. 60 Ülkede Nüfus Azalıyor ! 

 

BM araştırmacılarının özel bir proje kapsamında hazırladığı tahmine göre dünyanın önde 

gelen 60 ülkesinin nüfusu 2050 yılına kadar önemli ölçüde azalacak. Bu 60 ülke, dünya 

nüfusunun % 44’ünü oluşturuyor. Örneğin Avrasya fay düzlemindeki en önemli ülke olan 

Rusya’nın nüfusu 2050 yılına kadar % 22 azalacak. Ukrayna, nüfusunun neredeyse %50’sini, 

Çin de nüfusunun %20—30 kadarını kaybedecek. Değişik araştırmalara göre Çin’in insan 

gücü 2020 civarında yok olmaya başlayacak ve yaş ortalaması ABD gibi ülkelerinkinden çok 

daha yüksek olacak. Aynı zamanda Avrupa’da, sadece kara veba döneminde görülen bir 

düşüş yaşanacak. Avrupa, şu anda nüfusundan her sene 700.000 kişi kaybediyor ve 2050’ye 

doğru senede aşağı yukarı 3 milyon kaybediyor olacak.  Avrupa’da bu eğilimi durdurup 

                                                             
6 Prof. David  Passig  2050 –İKİ BİN ELLİ- %100 Koton Kitap. İstanbul .2011 
7 Patrick Dixon (2009) Gelecek 100 Yıl. 21. Yüzyıl Öngörüleri . Neden Kitap .İstanbul s.169 

8 David Passig (2011) 2050  İKİ BİN ELLİ  Koton Kitap Basımevi .İstanbul s.90. 
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tersine çevirecek bir gelişmenin olması azgelişmiş ülkelerdeki nüfus artışının azaltılması 

kadar zor görünüyor. 

 

21. yüzyılda bu iki eğilimin de baskın şekilde yönlendirici olacağı bir demografik yapı ortaya 

çıkacak.İşte bu nedenle 21. Yüzyılda artan bir politik demografi etkisi yaşanacak ve bu 

kavramın siyasal yönetimin seçilmesinde  ve uygulamalarındaki etkisi artacak. 

Bu politik demografik etkinin artmasında, izlenen küresel politikaların ve artan gelir dağılımı 

adaletsizliğinin  rolü ise yeni arayışlara neden olacak.   

 

Çoğu kişinin varsaydığının tersine nüfusun azalması, bir ekonomik krizin sonucu değil. Hatta 

durum bunun tam tersi. Ülke zenginleştikçe doğal artış oranı daha çabuk düşüyor.Afrika'da 

nüfus artışı aynı hızla sürüyor.  

Rusya'da  doğurganlık oranı eğilimine uygun olarak nüfusu azalıyor. Verilere göre bugün 

Rusya’da, her yıl bir önceki seneye göre 750.000 daha az doğum gerçekleşiyor. Bu eğilime 

göre bugün 145 milyon kişinin yaşadığı Rusya’nın nüfusu 2050 yılında sadece 100 milyon 

olacak
9
. 

 

 
Şekil 2.Dünya nüfusunda 5  yaşın altında ve 65 yaşın üzerindeki  nüfusta değişme  

 

2.DEMOGRAFİK-SOSYAL  BUZUL ÇAĞI  

 

Daha önce de belirttiğimiz gibi hız eğilimleri günümüzdeki gibi devam ederse daha 2020 

yılına gelmeden 5 yaşının altındaki çocuk sayısı 65 yaşın üzerindeki nüfusa eşit olacak. 

Yüzyılın ortasına doğru da insanoğlunun bugüne kadarki nüfus dağılımı tamamen tersine 

dönecek. Geçmişte 65 yaşın üstündeki nüfusun yüzdesi bundan önce % 3-4’ün üstüne 

                                                             
9 Age. 
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çıkmazken ve beş yaşından küçük çocuklar hep %15-20 civarlarındayken 21. yüzyılın 

ortasında durum tersine dönecek. (Şekil 2). Bu değişim toplumun kurumlarının, hizmetlerinin 

ve varsayımlarının temellerini sarsacak. Elimizdeki eksik araçlarla bile bunun toplumda 

oluşturacağı ilkel korkunun boyutlarını tahmin etmek kolay.  

 

Ekonomik açıdan bu eğilimin talep ve tüketim oranlarının düşmesine yol açacağını söylemek 

abartılı olmaz. Günümüzde daha az çocuk olması, ileride ekonomiyi döndürecek büyük 

alımlar yapacak daha az insanın olması demektir. Sosyal açıdan da az sayıda çocuk, ileride 

büyük sayıda yaşlı nüfusa bakacak sosyal güvenlik ağlarını destekleyemeyecek kadar küçük 

bir işgücü demektir. Ulusal açıdan bu eğilim, her toplumu canlı tutan yeni ve yaratıcı 

fikirlerin azalması,kültürde donma ve "sosyal soğuk" bir döneme girilmesi anlamına geliyor. 

 

Bu gelişmelerin kısa vadede ülkelerin yönetimine yansımaların görmek hiç de şaşırtıcı 

olmayacak  

 

 
Şekil3. Dünya'da doğum oranındaki durum (Kaynak: U N) 

 

3.SOSYO POLİTİK ANALİZ VE SONUÇ  

 

20.Yüzyıl'dan  21. Yüzyıla miras olarak ne kaldı? Bu soruya çok kısa olarak artık Avrupa 

merkezli olmayan, ekonomik işlerde tek bir operasyonel birim haline gelmiş,eski toplumsal 

insan ilişkileri modelleri dağılmış,geçmişle bugün arasındaki bağlantıları kopmuş,gelir 

adaletsizliği artmış,doğal dengesi bozulmuş,  nüfusu yaşlanmış  bir dünya kaldı diyebiliriz.   

 

Hobsbawn'a göre "Kısa Yirminci Yüzyıl, bir krizden diğerine, bir altın çağdan bir felaket 

çağına doğru gitti geldi. 1980’lerde ve 90’ların başlarında kapitalist dünya yeniden kendisini 

savaş arası yılların yükü altında buldu.Kitlesel işsizlik, şiddetli çevrimsel krizler, evsiz 

dilencilerle lüks ve refah içinde yaşayanların şiddetli yoğunlukta karşı karşıya gelmeleri ve 

sınırlı devlet gelirleri ile sınırsız harcama alışkanlıkları, Altın Çağ’ın sona erişinin 

işaretiydi". 

 

Yirminci Yüzyıl insanların bir tuşa basarak okyanuslar ötesi konuşabildikleri iletişim  ve 

ulaştırma  alanındaki devrimlerle tamamlandı.Ancak bu yüzyıl bu ilerlemenin eşsiz ve 

olağanüstü sevinciyle değil de huzursuz bir ruh haliyle sona erdi. 

 

Bu huzursuzluk seçimlere de yansıdı ve ülkelerde geleneksel siyasal kalıplar zorlanmaya 

başladı. Bunun sonucu olarak birçok ülkede son olarak da ABD'de gerçek ötesi söylemleri 
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2000'li yıllara toplumsal bir dağılma ile girmiş olan kitleleri ayağa kaldırmak için kullananlar 

başarılı oldu. 

 

Diğer taraftan 21. Yüzyıl'ın ilk yıllarında    insanoğlunun  bir paradoksla  karşı karşıya 

kalacağı ortaya çıkmıştı.Bir taraftan dünyanın gelişmiş ülkeleri hızla yaşlanırken diğer 

taraftan Kuantum fiziği ve genetik şifrelerin sınırlarını zorluyor. ABD 'ye yeni seçilen  

Başkan Trump 72 ,seçim yarışına giren diğer adaylardan Sanders ise 82 yaşında. 

 

 
 

Gelişmiş ülkelerin yaşlı yöneticileri çeperlerdeki gençlerin "değişim-değiştirmek-değişmek"  

özlemleri üzerinden  post-truth söylemlerle politika yapıp iktidarı alıyorlar. Gelecek için derin 

bilimsel sosyolojik analizlerle yapılan "En güzel Dünya " söylemleri artık rafa kalktı. 

 

Yeni Dünya Düzeni Enternasyonel bir anlayışla dünyayı değiştirme,"Barış içinde bir dünya" 

yaratmak dan içe yönelik değişim eksenli güçlü ulus devletler yaratmak paradigmasına mı 

dönüyor ?. 

 

Bu rüzgar AB'nin herkesin kazanması üzerine kurduğu birlikteliği bile zorlayacak kadar güçlü 

esmeye başladı.Avrupa insan hakları tarihinin yazılmasında önemli bir kıta. Bir an Dünyadan 

Avrupa'yı çekin ve nasıl bir dünya ile karşılaşacağınızı düşünün. 

 

Görünen o ki Dünyanın  değişiminde yaşlı ve ileri teknolojiye sahip güçlerin etkisi artacak.  

Yaşlanan dünyanın geleceğinde kentlerde sıkışmış orta yaşlı sınıf ile  çeperlerdeki yoksul 

gençler mi yoksa teknoloji sahibi yaşlı yöneticiler mi etkili olacak ? Bu sorunun cevabı 

şimdiden görülüyor gibi . Yaşlıların teknolojik olanaklarla denetledikleri gençler.20. 
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yüzyıldan farklı olarak Sosyolojiden daha çok Teknolojinin etkisi altında ,yaşlı nüfusun 

denetiminde post-truth  arayışı içinde. 

 

Gelişen tıp,uzayan insan ömrü ,gelişmiş ülkelerde ileri teknolojiye adaptasyon zorlukları 

çekecek olan  yaşlı yöneticiler ,gelişmekte olan dünyada  zorluklarla başa çıkmaya çalışan 

genç dinamik kadrolar,teknolojik olarak hızlanan bir dünya olacak yeni dünya.  

 

  Yaşadığı dönemdeki hızlı gelişmelere ayak uydurmaya çalışan değişimden ve gelişimden 

çok "değiştirme" özlemi körüklenen  bir  genç nesil ,gelişmiş ülkelerde soğuyan sosyal 

hayat,değişen yaşam tarzları ve tüketim alışkanlıkları,değişen siyasal  yönetim anlayışı 

kentlere yığılan nüfus ve işte 21 Yüzyılın Yeni Dünyası..... 

 

Demografik olarak dengeleri değişecek olan insanoğlunu   2050 yılına doğru  çok farklı bir 

dünya bekliyor? Şimdi asıl soru şu; 21. Yüzyılın, teknoloji yoğun yaşlı ve ekonomik siyasi 

olarak içe dönmüş ,1990'lardan başlayarak  ekonomi politikaları geniş yoksul kitlelere çok az 

yarar sağlayan ülkelerin dünyasında insan hakları,emek,demokrasi,özgürlük kavramlarının 

sürükleyici güçleri kimler olacak ?   

 

Soruyu daha anlaşılır bir şekilde soralım :  21. Yüzyılın bir  68 kuşağı olacak mı ? Veya 

tersten soralım.Dünyanın büyük bir bölümünde  "şiddet yoluyla değişimler" gerçekleşirken 

gençler sadece bu "değiştirme" nin dinamiği mi olacak. 
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