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GİRİŞ
Bir ülkenin nüfusunun cinsiyet yapısı, ülke genelinde yıllar
itibariyle değişebildiği gibi, bu yapı, o ülkenin bölgeleri arasında da
çeşitli değişiklikler ve farklılıklar göstermektedir. Coğrafi dağılış
içerisinde o ülkenin cinsiyet durumu birçok noktaya ışık tuttuğu
gibi, idari bölünüşe göre yapılan çalışma, elbette ki dikkate değer
sonuçlar ortaya koymaktadır. Cinsiyet özellikleri incelenen bir
bölge ya da ülkenin sosyal yapısının kimliği ortaya çıkmakta ve
yine aynı alanın beşeri ve ekonomik özelliklerine ışık tutmaktadır.
Türkiye nüfusunun da cinsiyet bileşimi mevcut sayım yıllan
dahilinde birçok farklılıkları taşımaktadır.
1935-1990 yıllan arasında, Türkiye’de illere göre cinsiyet
oranlan bu çalışmada ele alınmış ve nüfusumuzun cinsiyet
bileşimine ait önemli özellikler ortaya çıkmıştır. Özellikle konunun
coğrafi dağılışı, yapılan çalışmanın sonuçlannı ve tahminleri
destekler niteliktedir.
Daha önceki yıllarda: Ömer Celal Sarç1, Erol Tümertekin2 aynı
konuya değinmiştir. Ancak, E. Tümertekin’in ve Trewartha3'ın
belirttiği gibi cinsiyet durumu Coğrafya’nın en fazla ihmal edilmiş
konularından birisidir. Oysa ki, bir nüfusun cinsiyet yapısı
* Ank. Üniv. Dil ve Tarih - Coğrafya Fak. Coğrafya Bölümü, Ankara.
1. Ö. S. Sarç: “Nüfusun Yaş ve Cinsiyete Göre Bölünüşü”, t.Ü. Neşriyatı, İkinci
Üniversite Haftası, 1-6-1941-7-6-1941, Diyarbakır, 1942, s.373-380.
2. E. Tümertekin: “Türkiye’de Kadın ve Erkek Nisbetinin Dağılışı”, l.Ü . Coğ. Ens.
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demografik olaylarla iç içe olduğu gibi, doğum oranları, sosyal
olaylar; savaşlar ve göçler bu bileşimi son derece etkilemektedir.
Belirli bir süre içinde doğan bebek sayısı çoğunlukla kız veya
erkek ise, zaman içinde sosyal yaşantının diğer bileşimleriyle
nüfusun cinsiyet yapısını son derece etkileyecektir. Doğumda
cinsiyet oranı demograf, sosyolog, hekim, coğrafyacı ve diğer
düşünürleri uzun zamandan beri meşgul eden konulardan biridir.
Doğumda cinsiyet oranının değişkenliğinin nedenleri henüz
açık bir şekilde ortaya konulamamıştır. Ancak şimdiye kadar
yapılan araştırmalar göstermiştir ki; doğumda cinsiyet oranında
biyolojik faktörler, gıdalar (diyet), iklim, bölge, anne yaşı, doğum
sırası ve daha çok sosyo-ekonomik faktörler önemli derecede rol
oynamaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan
bir araştırmada, doğumda cinsiyet oranı ile doğum sırası arasında
tersine bir orantı olduğu görülmüştür4.
Türkiye’de geniş kapsamlı doğum istatistikleri düzenlenmediği
için doğumlardaki cinsiyet oranını tesbit etmek mümkün
olmamaktadır. Ancak yapılan bölgesel ve yerel anketlerde
doğumda cinsiyet oranlarının farklılıklar gösterdiği görülmüştür.
Örneğin, Yücetürk’ün yaptığı bir araştırma sonucu; 1957-1966
yılları arasında tasnifi yapılan 125.158 doğumun 64.892'si erkek,
60.266'sı ise kızdır. Cinsiyet oranı 107.7 veya 108'dir.
Cinsiyet oranı, bir gerçektir ki savaşlar ve göçler ile de
değişmektedir. Tarihin ilk çağlarından beri yapılan tüm savaşlara
erkek nüfus katılmıştır ve doğal olarak erkek nüfusun yitirilmesi ile
pranın dengesi erkek nüfus aleyhine bozulmuştur. Rusya, Japonya,
Ingiltere ve Almanya gibi ülkelerin bugünkü nüfuslarında belirgin
bir kadın nüfus fazlalığının olması yukarıdaki düşünceyi
desteklemektedir. Demografik sonuçları birkaç yıl içinde elde
edilen ve belki de günümüze de yansıyan I. ve II. Dünya Savaşı
gibi toplumsal olaylar Türkiye de dahil olmak üzere bu savaşları
geçirmiş, tüm ülkeleri etkilemiştir.
Türkiye nüfusunun cins bileşiminde, özellikle I. ve II. Dünya
Savaşlarının izleri görülen 1927-1945 yıllan arasında kadın nüfus
4.
A. Yücetürk; “Doğumda Cinsiyet Oranı ve Demografik Neticeleri”, Î.Ü. tkt. Fak.
İstanbul, 1969.

Türkiye’de İllere Göre Cinsiyet Oranları

269

fazla olduğu halde, 1945'ten sonraki yıllarda erkek nüfus öne
geçmiştir. I. Dünya Savaşında kaybedilen 1.3. milyon erkek nüfusu
ve yine Kurtuluş Savaşı yıllarında cephede ve cephe gerisinde ise
sefalet, açlık ve kıtlık nedeni ile ölen 650-700 bin kişi erkek nüfusu
belirtmek yerinde olacaktır5. Burada 1945 yılından sonraki cinsiyet
bileşimindeki durumun erkek nüfus lehine düzelmesini doğumda
cinsiyet oranına bağlamak gerekir. Ancak bu, bir tahminden öteye
geçmez.
Türkiye nüfusunun cinsiyet yapısı toplam nüfus içerisinde ele
alındığında erkek nüfusun fazla olduğu görülmektedir. Bu durum
sayım yıllarına göre incelendiğinde, cins bileşimi oranlarının son
derece hareketli olduğu teşhis edilmektedir. Daha gerçekçi
sonuçlara ulaşmak ve daha belirgin sonuçlar elde etmek için
yapılan yöntemlerin coğrafi bölgelere, yörelere ya da idari ünitelere
(İl, İlçe ve Köy) kaydırılması gerekmektedir. Böylece daha ilginç,
sosyal hareketleri ve olayları en aydınlık biçimde yansıtan
görüntüler elde edilmektedir. Ancak elimizdeki kaynak yetersizliği
yapılan çalışmada, karşılaşılan en büyük sorundur. Bunun için
ülkemizin cinsiyet yapısı, yeni çalışmalarla net görünüme sahip
olacaktır. Ülkemiz nüfusundaki hareketlilik sayım yılları arasında
çok hızlı bir değişim göstermiş ve bu iller bazına net bir şekilde
yansımıştır. Ancak, olayın detayları daha küçük bir idari bölünüş
içerisinde gizlidir.
Açık bir şekilde tespit edilmiştir ki, nüfus veren illerde belirgin
bir kadın nüfus fazlalığı, nüfus çeken illerde ise erkek nüfus
fazlalığı olduğudur. Bu oranlar sosyo-ekonomik olaylara göre
değişmiştir. Göç alan bir il, belki de göç verir hale gelmiş, belli bir
zamana kadar sadece erkek nüfusun göç ettiği iller, artık kadın
nüfusu da çeker olmuştur.
İhmal etmemek gerekir ki büyük bir tarımsal potansiyele sahip
olan ülkemizde, yapılan mevsimlik göçlerin, özellikle Doğu
Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz coğrafi bölgelerinde
cereyan etmesi ve bu cereyanın sayım günlerine denk gelmesi bu
konudaki ayrıntıları etkilemiş olabileceğini düşündürmektedir.

5. H. Doğanay, ‘Türkiye Beşeri Coğrafyası, Atatürk Ü.K.K. Eğ. Fak. Erzurum,

1994.
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Tarihin ilk çağlarından beri, zengin bir kültürü barındırmış,
sayısız sosyo-kültürel çalkantıları yaşamış Anadolu’nun özellikle
doğusunda kadınların sayım günlerinde hariç tutuldukları, nüfustan
sayılmadığı için aile reisleri tarafından gizlendikleri de bir
gerçektir. Çalışmanın kapsadığı ilk dönemlerde, özellikle ülkemizin
doğusunda görülen erkek nüfus fazlalığında, bu tür olayların da
etkisi olmuştur.
Ülkemizin cinsiyet yapısına farklı bir bakış tarzı getiren diğer
bir konu da ülkemizin yaş yapısıdır. Çünkü, sosyal ve ekonomik
amaçlı planlamalarda, stratejilerin yerinde belirlenmesi için nüfus
miktarı kadar önemli bir konu nüfusun cinsiyet durumu ile yaş
yapısını yan yana koymak ve analiz etmektir.
Bir ülkenin nüfusu yapısal yönden ele alındığında, belirli
dönemlerden itibaren kadınların da çalışma hayatına katılması aktif
nüfus içerisinde çalışanların cins bileşimlerini görmek açısından
önemlidir. Nüfusun ekonomik yapısı içerisinde istihdam şartlan,
nüfusta bağımlılık oranı cinsiyet bileşimi ile ele alındığında daha
detaylı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle sosyo-ekonomik
olaylardan doğan sorunlann çözümünde nüfus yapısının her
yönüyle ele alınması daha ciddi sonuçlar ve çözümler ortaya
koyacaktır. Çünkü Türkiye nüfusu genç ve dinamik bir yapıdadır.
Bundan
kaynaklanan
birçok
sosyo-ekonomik
problem
doğmaktadır. Örneğin, işsizlik, konut yetersizliği, kentlerin hızla
büyümesi ve onun getirdiği sorunlar, demografik amaçlı yatırımlara
ayrılması gereken milli gelir payının günden güne çoğalması ve
benzerleri en önemli sorunlardır.
Belirtmek gerekir ki, bu çalışmada öncelikle Türkiye
nüfusunun cinsiyet yapısına değinilmektedir. Bu cinsiyet
durumunun 1935 ile 1990 yılları arasında il bazında göstermiş
olduğu oransal değişiklikler ele alınmış, özellikle cinsiyet
oranlarının ülkede coğrafi dağılımına yer verilmiştir. Coğrafi
dağılışta etkili olan sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel olgular ve
olaylar da göz önünde tutularak yapılacak çalışmalara ışık
tutulması amaçlanmıştır.
Daha önce son derece nadir olarak ele alınan bu konu, önemli
sosyal problemlerin çalkalandığı ülkemizde, söz konusu
problemlerin çözümüne ışık tutacak bir öneme sahiptir.
Ortaya konulan analizde, 1000 kadına düşen erkek sayısı ele
alınmıştır. Burada Birleşmiş Milletlerin tercih ettiği esaslara
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uyulmuştur. Bazı metodolojik karışıklıklar nedeni ile çalışma, şehir
ve kır kesimi olarak incelenememiştir. Bir gerçektir ki, kır
kesiminde yapılacak bir çalışma için genel kır nüfusunda kadın
miktarının fazla olması durumunda kıstas, parametrik olarak erkeğe
düşen kadın sayısı olarak belirlenebilir. Ancak burada yapılan
analiz ve haritalarda kadın başına düşen erkek sayısı esas
alınmıştır.
Yapılan çalışmanın verileri, 1935, 1945, 1960, 1970, 1980,
1990 sayım sonuçlarından elde edilmiştir. Elde edilen sonuçların
bütünlük taşıması ve karşılaştırmanın herbir ilde yapılabilmesi
amacıyla bugünkü idari bölünüşümüz her sayım devresine nüfusları
ayırt edilerek geriye taşınmış ve böylece ele alınan sayım yıllarında
yeni kurulan illerimiz de ayrı ayrı tetkik edilmiştir.
Şu da bir gerçektir ki, 1935-1990 yıllan arasında idari
bölünüşteki gelişmelerin iller bazındaki cinsiyet oranlanna son
derece açık bir şekilde yansıdığı görülmüştür.
Türkiye’de sayım yılları itibariyle ülke genelinde cinsiyet
oranlan belirgin değişiklikler göstermiştir. Özellikle 1945'ten sonra
erkek nüfus kadın nüfusla dengelenme yoluna girmiş, daha sonraki
yıllarda erkek nüfus çok küçük değer oranlanyla kadın nüfusu
aşmıştır. Ülke bütününde erkek ve kadın nüfusun 1945'ten sonra
oldukça dengeli olduğu dikkati çekmektedir.
Nüfusumuzun artış oranlannın belirli dönemlerde özel
durumlar arzettiği de dikkat toplamıştır. Yaşanan sosyolojik olaylar
kadın-erkek nüfus dengesini değiştirmiştir. Özellikle 1945 yılı
öncesi ve sonrası, 1950-1960 dönemi ve 1975 yılında cinsiyet
yapısında bazı farklılıklar doğrusal gidişi değiştirmiştir.
1940-1945 döneminde nüfus artışımız yavaşlamıştır. Bunun
nedeni o yıllarda ana-baba olacak yaştaki nüfusun azaldığıdır, ki bu
kuşak I. Dünya ve İstiklâl Savaşı devresinde doğmuş ve bu
dönemde ölüm-kalım savaşı verildiğinden dolayı çok az doğum
olmuştur. Bir diğeri, II. Dünya Savaşının yarattığı olumsuz
koşullardır. Seferberlik nedeni ile erkeklern silah altına alınması,
beslenme ve sağlık koşullarının bozulmasıdır.
1950-1960 döneminde nüfusumuzda belirgin bir artış
görülmüştür. Bunun nedeni ise, II. Dünya Savaşı sonrasında
evlenmelerin artmış olmasıdır. Eski evliliklerde dahi çocuk
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sayısının artışı ile birlikte doğumların cins oranlan erkek çocuk
lehinedir. Savaş yıllarında yokluğu çekilen ilaçlar daha kolay elde
edilmiş, tıpdaki yenilikler ölümleri azaltmıştır.
1970'li yıllardan sonra, doğal artışlar sonucu erkek nüfus sayısı
yükselmiştir. Bu yıllarda yurt dışına giden işçilerimizin bazılan da
yurda geri dönüş yapmıştır.
Sayım yıllanna göre, erkek nüfus ve kadın nüfusun artış
miktarlan, 1927-1950 yıllan arasında birbirine paralel gidişler
göstermiştir. 1950 yılından 1975 yılına kadar geçen süre içerisinde
erkek nüfus miktan daha hızlı bir artış göstermiştir. 1980 yılından
sonra erkek ve kadın nüfus artış miktarlan hemen hemen aynı
düzeyleri bulmaktadır. 1985 ve 1990 yıllan sayım sonuçlanna göre
erkek nüfus miktan kadın nüfusun üzerinde değerlere sahip
görünmektedir. 1990 yılı sayımına göre 28.607.047 erkek
nüfusumuz ve 27.865.988 kadın nüfusumuz bulunmaktadır (Tablo
DTablo 1: Türkiye’de Sayım Yıllanna Göre, Cinsiyet İtibariyle Nüfus ve Oranlan
Yıllar

Erkek Nüfus

%

Kadın Nüfus

1927

6.563.879

48.09

7.084.391

51.91

1935

7.936.770

49.12

8.221.258

50.88

1940

8.898.912

49.94

8.922.038

50.06

1945

9.446.580

50.27

9.343.594

49.73

1950*

10.572.557

50.47

10.374.631

49.53

1955

12.233.421

50.84

11.831.342

49.16

1960

14.163.888

51.03

13.590.932

48.97

1965

15.996.964

50.96

15.394.457

49.04

1970

18.006.986

50.57

17.598.190

49.43

1975

20.744.730

51.41

19.602.989

48.59

1980

22.695.362

50.73

22.041.595

49.27

1985

25.671.975

50.67

24.992.483

49.33

1990

28.607.047

50.66

27.865.988

49.34

%

* 1950 yılı cinsiyet verileri 1945 ve 1955 yılı cinsiyet oranlanndan tahmin
edilmiştir. D.İ.E.

1940 yılı sayım sonuçlarına göre 1000 kadına düşen erkek
sayısı 977 iken, 1945 yılında, 1927'den itibaren ilk defa erkek
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nüfus lehine gelişerek 101 l'e ulaşmıştır. Yine 1955 yılında 1000
kadına düşen erkek sayısı, bir önceki sayıma göre (1950 de 1019
tahmini değer) 1034 ve 1970-1975 döneminde ise bir önceki
sayıma göre 1023'ten 1058'e ulaşmış, 1000 kadına düşen erkek
sayısı bakımından da sayım yıllan itibariyle en yüksek değeri
göstermiştir.
Tablo-II’den de anlaşıldığı gibi geçen altmışüç yıl içerisinde
1000 kadına karşılık gelen erkek sayısı 100 kişi artarak 927'den
1027'ye yükselmiştir. Buradan anlaşılmaktadır ki altmışüç yıl
içerisinde nüfus artış miktarı erkek nüfusta daha fazla olmuştur.
1940 yılından sonra nüfusumuz içerisinde kadın nüfusun erkek
nüfusu hiçbir zaman geçemediği görülmüştür.
Tablo II: Türkiye’de Sayım Yıllarına Göre, 1000 Kadına Düşen Erkek Sayısı
Yıllar

Erkek Sayısı

1927
1935
1940
1945
1950*
1955
1960
1065
1970

927
965
997

1975
1980

1058
1030
1027

1985
1990

1011
1019
1034
1042
1039
1023

1027

* 1950 yılı cinsiyet verileri 1945 ve 1955 yılı cinsiyet oranlarından tahmin
edilmiştir. B.Î.E.

1927 yılından itibaren her sayım devresinde kadın başına
düşen erkek adedi artmış olmasına rağmen, 1927, 1935 ve 1940
yıllarında I. Dünya Savaşı ve İstiklâl Savaşının getirmiş olduğu
olumsuz koşullar sonucu nüfusta, kadına göre erkek nüfus azlığı
meydana gelmiştir.
Türkiye’de 1935-1990 Yılları Arasında Cinsiyet Oranlarının
Dağılışı

Türkiye nüfusunun cinsiyet bileşimini incelemek amacıyla
D.İ.E.'nin yapmış olduğu sayım sonuçlan gözden geçirilerek her
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sayım devresine ait belli değerler elde edilmiştir. İncelemeye,
Cumhuriyetimizin ilk sayım yılı olan
1927 yılından
başlanamamıştır. Çünkü savaş yıllarını kapsayan bu ilk sayım
sağlıklı veriler içermemektedir. Bu nedenle ilk aşama 1935 devresi
olmuştur. 1950 yılında ise sayım sonuçlarının cinsiyet bölünüşüne
göre düzenlenmeyişi bu yılı aşama olarak seçmeye imkân
tanımamıştır.
Böylece 1935'ten sonra 1945, 1960, 1970, 1980 ve 1990
yıllan, olaylann değişimine uygun periyotlar olarak seçilmiş ve
incelenmiştir.
I. 1935 Yılı Cinsiyet Oranlarının Coğrafi D ağılışı

Türkiye’de 1935 yılı nüfus sayımı sonuçlanna göre, ülke
genelinde kadın nüfusun erkek nüfustan fazla olduğu daha önce
belirtilmişti. Aynı durum ülkemizin idari bönüşüne de yansımış
durumdadır (Harita-I).
Kadın nüfusun azami boyutlara eriştiği ve 1000 kadına ancak
920 ve daha az erkeğin düştüğü alanlan, Karadeniz Bölgesinin
büyük bir kesimi ile Göller Yöresi ve çevresi, İçbatı Anadolu
Bölümü ve Konya Bölümüdür. Doğu Anadolu Bölgesinde birkaç il
bu durumu göstermiştir. 1000 kadına 921-960 erkeğin düştüğü
sahalar, Orta Anadolu Bölgesinin büyük bir kesimi, Orta Karadeniz
Bölümü, Doğu Karadeniz Bölümünün doğusu, Güney Marmara
Bölümünün doğusudur. 1000 kadına düşen erkek sayısının 961999'a çıktığı sahalar ise küme halinde Doğu Anadolu Bölgesinin
kuzeydoğu sahalan ile biraz güneyde Bingöl ve Tunceli illeri ile en
güneydoğu kısımlarıdır. Anadolu’nun batısında, bu alanlar
Balıkesir, Sakarya, Manisa ve Kütahya illeridir. Anadolu’nun
güneyinde İçel, Şanlıurfa ve Mardin illeri alanlan da aynı
kategoride yer almıştır.
Görüldüğü gibi 1935 yılı sayım sonuçlarına göre ülkemizin
çok büyük bir kısmında kadın nüfus erkek nüfustan fazladır. Bu
yılda erkek nüfusun kadın nüfustan fazla olduğu sahalar, adeta
harita üzerinde benekler halinde kalmış gibidir. I. Dünya Savaşı ve
Kurtuluş Savaşının yarattığı olumsuz durumlar nedeni ile genel
nüfusta olduğu gibi kadın nüfusun fazlalığı hemen hemen ülkenin
her tarafında açık bir şekilde hissedilmektedir.
II. Dünya Savaşı öncesinde ekonomik sıkıntılann yaşandığı
1930'lu yıllarda, ülkedeki sosyo-ekonomik tedbirlerin yayıldığı ve
bu nedenle stratejik sahaların cins bileşiminde farklılıkların
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görülmesi olağandır. Marmara Bölgesinin boğazlar çevresi, Trakya,
İstanbul doğusu, Ege Bölgesinin stratejik alanı; İzmir ve Ankara ili
1000 kadına 1041-1081 ve daha fazla erkeğin düştüğü sahalardır.
Yine Misak-ı Milli sınırlarının henüz çok yeni olduğu doğu sınırına
komşu sahalar, kuzeyden güneye doğru artan bir erkek nüfus
miktarına sahiptir. Ardahan, Kars, İğdır, Ağrı, Van illeri bu
özelliktedir.
Bütün bunlar dışında erkek nüfusun kadın nüfustan fazla
olduğu sahalar, Doğu Anadolu Bölgesinin güneyinde ve
doğusunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise Adıyaman,
Diyarbakır, Siirt, Gaziantep ve Akdeniz Bölgesinde K. Maraş ve
Adana illerinde doğal artışlar sonucu belirmiştir. Bu alanlarda
kadın nüfusun saydınlmaması da göz önünde tutulacak düşüncedir.
2. 1945 Yılı Cinsiyet Oranlarının Coğrafi D ağılışı:
İllere göre cins bileşiminin özellikle yurdun doğusunda 1935'e
göre değişmeye başladığı, ancak illerin büyük bir çoğunluğunda
kadın nüfusun fazla olduğu genel bir görünüm 1945 yılına aittir
(Harita: II).
Zonguldak ili dışında Karadeniz Bölgesinin tamamı, Orta
Anadolu Bölgesi ile Ege ve Akdeniz Bölgelerinin çok büyük bir
kesimi ve Marmara Bölgesinin Edime, Tekirdağ ve Bursa illeri
kadın nüfusun fazla olduğu yerlerdir. Böylelikle, Türkiye’de 1945
yılı sayım sonuçlarına göre idari bölünüş dahilinde birçok ilde
kadınların erkeklerden daha fazla olduğu dikkat çekmektedir.
Özellikle Doğu Karadeniz Bölümü, Batı Karadeniz Bölümünün
büyük bir kesimi, Göller Bölgesi ve Nevşehir ilinde 1000 kadına
920 ve daha az erkek denk gelmektedir. Ülkemizin İçbatı Anadolu
ve Konya Bölümü ile Akdeniz Bölgesinin batısı, yine kadın
nüfusun (1000 kadına 921-999 erkek) fazla olduğu sahalardır.
1935 yılına göre erkek nüfusun fazla olduğu lekeler halindeki
sahalar, 1945'te özellikle ülkenin doğusunda ve güneydoğusunda
bütünlük arzeder hale gelmiştir. Yine II. Dünya Savaşının
tedirginliğinin daha fazla yansıdığı sahalar boğazlar çevresinde
yoğunlaşmıştır. Edime ve Tekirdağ illerinde ise erkek nüfus cephe
gerisine çekilmiştir.
Zonguldak’ta taşkömürü sayesinde erkek nüfus gereksinimi
artmış ve erkek sayısı kadın nüfus karşısında azami boyutlara
ulaşmıştır.
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Şehirleşme hareketlerinin tomurcuklarının atıldığı, idari
fonksiyonların kuvvetlendiği, bunun yanında endüstrileşme
yolunda ilk ciddi atılımlann olduğu İstanbul, Eskişehir gibi illerle,
bu illerin temas sahalan erkek nüfusun çoğunluğunun görüldüğü
alanlar haline gelmiştir. Ankara ilinde ise başkentin yer alması
nedeniyle, mevcut olanakların artması sonucu erkek nüfus
çoğunluktadır.
Hatay’ın Anavatan’a katılması ve asker nüfusun yeni yeni
çekilmeye başladığı bu ilde ve yakın çevresinde aynı zamanda
şehirleşme hareketlerine katılmaya başlayan Adana ve Gaziantep
illerinde erkek nüfus fazla çıkmıştır.
Özellikle doğal koşulların yıllardır tehdit ettiği sahaların
yoğunlaştığı, ülkemizin doğusunda, zorlaşan ekonomik koşullar
gereği hızla ilerleyen kırdan kente göç hareketleri ve bu hareketlere
henüz erkeklerin daha çok katılması, Doğu, Güneydoğu ve Güney
illerinde erkek nüfusu ön plana geçirmiştir.
1945 yılında Adana, K. Maraş, Elazığ, Tunceli, Erzurum,
Ardahan illerinin güneydoğusunda görünüm açısından ayrı bir saha
dikkat çekerken, Adana, Hatay, Gaziantep üçgeni, Eskişehir,
Ankara, Kırıkkale doğrultusu ve Marmara Denizi çevreleri temas
alanlarından ayırt edilen parçalar halinde kalmışlardır.
1935 yılında cins bileşiminin kadınlar lehine olduğu, ancak
1945'te cinsiyet durumlarının erkek nüfusta ağırlık kazandığı illere
örnek vermek yerinde olacaktır: Balıkesir, Sakarya, Eskişehir,
Kırıkkale, Erzurum, Tunceli, Urfa, Mardin, Şımak, Hakkâri,
Batman, Bingöl....
Muş, Malatya, Erzincan illeri yoğun olarak göç yoluyla nüfus
kaybeden iller olması nedeniyle doğuda ayırt edilen sahalar
içerisinde lekeler halinde kalmışlardır.
3. 1960 Yılı Cinsiyet Oranlarının Coğrafi Dağılışı:

1960 yılı sayım sonuçlarına göre Türkiye’de 1000 İcadına 1042
kişi erkek isabet etmektedir. Bu durum, açıkça göstermektedir ki;
Türkiye’de artık erkek nüfus kadın nüfusu geçmiştir. I. Dünya
Savaşı, İstiklâl Savaşı ve II. Dünya Savaşında kaybedilen nüfusun
çok daha fazla erkek nüfus olmasına rağmen ve özellikle 20 yıl
öncesinde kadın nüfusun hakim olduğu görülürken, 1960'lı yıllarda
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erkek nüfusun öne geçmesini ilk etapta doğumdaki cinsiyet
oranlarına bağlayabilmekteyiz. Bunun yanında toplumda sosyo
ekonomik, sosyo-kültürel koşulların iyileşmeye başlaması,
yürütülen hizmetlerin düzene girmesi ölümleri azaltmış, topluma
rahat bir ortam hazırlamıştır. Böylelikle nüfusumuz günden güne
artmış, doğum oranlarında cinsiyet itibariyle erkek bebek
doğumunun çokluğu, sonuçta (1960 yılı), Harita-3'te sunulan
durumu ortaya çıkarmıştır.
Görülüyor ki 1960 yılında, idari bölünüşte erkek nüfus
hakimdir. Kırdan kente göçün henüz yeni başladığı Karadeniz
Bölgesi ve özellikle Doğu Karadeniz Bölümü kadın nüfusun yine
en fazla olduğu sahalardır. Buraya Kastamonu’yu da katmak
gerekir. 1945-1960 yıllan arasında idari bölünüş değişikliklerinin
yaşandığı Nevşehir ili 1945'teki durumunu yitirmiş olmasına
rağmen yine de Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde dörtgeni
kadın nüfusun fazla olduğu alanlardır.
Türkiye’nin henüz deniz turizmine açılmamış ve şehirleşme
hareketlerinde çok yeni olan güneybatısı kadın nüfusun fazla
olduğu sahalar içerisindedir. Uşak, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya
illeri bu guruba dahil illerdir.
Cins bileşimleri 1927'den 1960'a kadar kadın nüfus lehine olan
Bilecik, Bolu ve Çankırı doğrultusu 1960'ta yine kadın nüfusun
fazla olduğu illerdir.
Görüldüğü gibi 1960 yılında artık önceki yıllarda olduğu gibi
kadın nüfusun fazla olduğu iller arasında bütünlüğün olmadığı
görülmektedir. Kadın nüfusun fazla olduğu iller belirli sahalarda
kümelenmiş durumdadır.
Erkek nüfusun fazla olduğu sahalar İçel, Adana, Gaziantep,
Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl, Erzurum, Ardahan illeri ve bu
illerden devlet sınırına kadar olan alanlarda toplanmıştır. Bu alan
tümüyle ülkenin genelinden aynlır özelliktedir. Bu alan içerisinde
1000 kadına 1081 ve daha fazla erkeğin isabet ettiği alanlar,
doğuda bir gruplaşmaya gitmiştir. Erzurum, Kars, İğdır, Ağrı, Muş,
Bitlis, Van, Siirt ve Hakkari illeri bu durumdadır. Güneydoğu
Anadolu Bölgesi illerinin tamamında erkek nüfus fazladır. Bu
alanlarda tüm illerde 1000 kadına 1041-1081 erkek düşmektedir.
Yoğun şehirleşme hareketlerine, mevsimlik göçlere ve
endüstrileşme hareketlerine sahne olan Mersin, Adana, Hatay
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üçgeni de erkek nüfusun 1041-1081 ve daha fazla sayıda
denklendiği alanlardır. Doğu Anadolu Bölgesinin özellikle kır
kesiminde kadınların nüfustan sayılmayışı belki haritayı
koyulaştırmıştır ama ülke geneli ile kıyas yapıldığında erkek
nüfusun fazla olması genel görünümü bozmayacaktır.
Doğu Anadolu Bölgesinin batısı ile Orta Anadolu Bölgesinin
ve Konya ili, Ege Bölgesinin doğusu ve Marmara Bölgesinin
Sakarya ve Bursa illerinde henüz erkek nüfus kadın nüfusu yeni
geçmiş bulunmaktadır. Halbuki, asker nüfusun memleketi haline
gelen bazı sahalarda erkek nüfusun kadın nüfusun çok önüne
geçtiği dikkat çekmektedir. Trakya’nın tamamı, Çanakkale,
Kocaeli yarımadası, Balıkesir, İzmir illeri ve yine iç kısımda askeri
özellikler taşıyan Amasya, asker nüfusun çokluğundan oranlan
erkekler lehine yüksek görünen illerdir. Zonguldak ise Batı
Karadeniz Bölümünde göze çarpar niteliktedir. Bu durum
Zonguldak’ın taş kömürü yataldan ve demir-çelik endüstrisi
sayesinde ortaya çıkmakta ve işçi nüfusu açık bir şekilde
yansıtmaktadır.
Nüfusun hareketliliğinin canlı bir şekilde cereyan ettiği
başkentin de içinde yer aldığı Ankara ili ve Orta Anadolu
Bölgesinin sanayileşme akımlanna katılan Eskişehir’de göçün
getirdiği bir sonuç olarak erkek nüfus çokluğu azami boyutlara
ulaşmıştır.
Böylece 1935 ve 1945 yıllannda görülen ülke geneli görünüm
1960'ta değişme yoluna girmiştir. İdari bölünüşe göre cins
bileşiminde genel görünüm artık erkek nüfus lehine kaymıştır.
1935 ve 1945'te lekeler halinde görülen erkek nüfusun çok olduğu
iller, 1960'ta ülkenin doğusunda, Karadeniz Bölgesi hariç, tam bir
bütünlük sağlarken, batıda kümelenmeye başlamıştır.
4. 1970 Yılı Cinsiyet Oranlarının Coğrafi D ağılışı

1960 yılına göre illerimizin bir çoğunda değişikliğin olduğu
görülmektedir. İllerin cins bileşimlerinde kadın nüfusun ağır bastığı
bir durum bulunmaktadır. Bu haliyle 1945 yılına benzemektedir.
1960-1070 yıllan ülkemizden yurt dışına olan işçi göçleri ve
dış göçe daha çok erkek nüfusun katılması birçok ilde erkek nüfusu
azaltmıştır. Başta İçbatı Anadolu Bölümü illeri olmak üzere,
Karadeniz Bölgesi ve Orta Anadolu Bölgesinden yurt dışı göçlere
katılma oranlan fazla olmuştur.
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1960 yılına göre ülke genelinde 1000 kadına düşen erkek sayısı
1042'den 1023'e gerilemiş bulunmaktadır. 1000 kadına isabet eden
erkek sayısının azami olduğu iller yine Doğu Karadeniz bölümü
başta olmak üzere, Orta Anadolu Bölgesinde Aksaray ve Nevşehir
illeridir. Kırdan kente göçlerin hızlandığı, aynı zamanda yurt dışına
göçün de yaşandığı Zonguldak ili dışında tüm Karadeniz Bölgesi
illeri, Güneybatı Anadolu kadın nüfusun erkek nüfustan fazla
olduğu sahalardır. İçel, Adana, K. Maraş, Malatya, Erzincan,
Erzurum ve Kars illeri ve bu alanın güneydoğusunda kalan sahalar
erkek nüfusun fazla olduğu kısımlardır. Erkek nüfusun azami
boyutlara ulaştığı Ağrı, Diyarbakır, Bitlis, Van, Siirt, Şımak,
Hakkâri illeri ile kadın nüfusun fazla olduğu sahalar arasında bir
tampon bölge olarak nitelenebilecek durumdadır. Bu alan, 1000
kadına 1001-1080 erkeğin düştüğü sahalardır. Tunceli ili ise 1000
kadına 961-999 erkeğin düştüğü bir alan olarak ayrılmaktadır.
Askeri hizmetlerin yoğun olduğu Trakya ve üç büyük kentin
yer aldığı İstanbul, Ankara, İzmir illeri ve bu alanlara komşu
sahalar erkek nüfusun fazla olduğu illerin bulunduğu alanlardır.
Zonguldak ise, yine kendine has özelliği sayesinde işçi nüfusun yer
aldığı bir görünüme sahiptir. İsparta da garnizon şehri özelliğini il
alanına yansıtmış durumdadır.
Görüldüğü üzere 1970 yılı cins bileşimi, Türkiye’de güneybatıkuzeydoğu yönünde uzanan çok geniş bir alan dahilinde kadın
nüfusun fazla olduğu illeri sergilemektedir. Bu alan üzerinde
lekeler halinde erkek nüfusun ön plana çıktığı bazı illere
rastlanmaktadır (Harita IV).
5. 1980 Yılı Cinsiyet Oranlarının Coğrafi Dağılışı

1980 yılında cinsiyet oranları 1970'e göre, özellikle ülkemizin
batsmda değişme göstermiştir. Ancak, doğuda ve Kuzey
Anadolu’da fazla bir değişim göstermemiştir. 1970-1980 yıllan
arası dönem,
1960-1970'li yıllarda yurt dışına giden
soydaşlarımızın geri dönüş yaptıklan bir devreyi de içermektedir.
Bu nedenlerdir ki; göçmenlerimizin memleketi olan iller ve daha
önce göç eden arkabalannın bulunduğu iller bu yıllarda, erkek
nüfus yönünden çoğunluğun olduğu iller haline gelmişlerdir.
Trabzon, Gümüşhane, Bayburt illeri yine kırdan kente göçün
en hızlı olduğu illerdir. Orta Anadolu Bölgesinin doğusu ve güneyi
kadın nüfusun fazla olduğu sahalardır. Özellikle erkek nüfusun göç

TÜRKİYE'DE

İLLERE

GÖRE

CİNSİYET

OR ANL AR I

(1970)

Türkiye’de illere Göre Cinsiyet Oranlan

283

284

Türkiye’de İllere Göre Cinsiyet Oranlan

ettiği Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale illeri erkek nüfusun fazla
olduğu illerdir. Bu yıllarda sosyo-ekonomik koşulların zorluğunun
yaşandığı Kars ili de sürekli göç yoluyla nüfus verir hale gelmiştir.
1927'de Aksaray ile başlayan ve 1954-1957 yıllan arasında
hızla cereyan eden Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir illerinin
idari bölünüşlerindeki değişiklikler 1980'lere uzanmıştır ki, bu
yılda da Kırşehir’de kadın nüfus oranı dikkat çeker bir durum
arzetmektedir. 1935'te Zonguldak’ın, 1970'te Bursa’nm ve 1980'de
Kayseri illerinin erkek ve kadın sayılan birbirine eşitlenmiş
durumdadır. Cinsiyet bileşiminde sözü edilen yıl ve illerde tam bir
dengeleme mevcuttur.
1980 yılı ilginçtir ki; en doğudan batıya doğru, üç dikkat çekici
alan göstermektedir (Harita V). En doğuda erkek nüfusun en fazla
olduğu iller; İğdır, Ağn, Bitlis, Van, Siirt, Şımak ve Hakkâri illeri,
I. bölge olarak görülebilir. II. bölge ise erkek nüfusun birinci
bölgeye göre bir derece azaldığı, Erzurum, Bingöl, Muş,
Diyarbakır, Batman, Ş. Urfa ve Mardin illeridir. Son bölge ise
Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep illerinin
yer aldığı erkek nüfusun II. bölgeye göre bir derece daha azaldığı
III. bölge olarak tampon bir sahayı oluşturmaktadır.
Elbette ki, doğu ve güney siyasi smırlanmızla komşu sahalarda
görülen kanşıklıklann önlenmesi ile asker nüfusun yeni yeni
kaydınldığı sahalar, erkek nüfus yoğunluğunun izlerini taşır
niteliktedir.
Deniz turizminin yeni yeni canlandığı Akdeniz ve Ege
Denizleri kıyıları illerimizde erkek nüfusun sosyo-ekonomik
nedenlerle artışı dikkat çeker niteliktedir. Trakya, bir garnizon alanı
Çanakkale, İstanbul, 1000 kadına 1081'den fazla erkeğin düştüğü
illerdir. Ankara ve İzmir illeri ve bu illerden bir derece daha az
göze çarpan Eskişehir, Bursa, Sakarya, Bilecik, Manisa gibi iller
de, endüstrileşme süreçleri yoğun devam eden iller olarak erkek
nüfusun çokluğunu hissettiren sahalardır. Kınkkale’deki silah
fabrikası, İskenderun’un askeri deniz üssü ve demir-çelik endüstrisi
sayesinde Hatay ili, askeri bir alan İsparta ili ve komşusu Afyon ili
erkek nüfusun çok olduğu illerdir.
Manzaranın değişme yoluna girdiği 1980 yılı, 1970-1979'lu
yıllann ülke genelindeki hareket izlerini taşır niteliktedir. Bu yılda
birçok toplumsal olayların işleyişi ve sonuçlannı ortaklaşa
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görebilmek mümkündür. İlginçtir ki, erkek nüfusun fazla olduğu
sahalar, Türkiye’nin sınırlarına komşu sahalara yönelmiş
durumdadır.
6. 1990 Yılı Cinsiyet Oranlarının Coğrafi Dağılışı

1980 yılı sayım sonuçlarına göre Türkiye nüfusunda 1000
kadına 1030 erkek düşerken, bu durum 1985'te 1027'ye gerilemiş
ve 1990 yılında hiç değişmeyerek 1027 olarak gerçekleşmiştir.
1990 yılı sayım sonuçlan itibariyle Özellikle Doğu Anadolu
Bölgesinin doğu kesiminde cins bölünüşü oranlannda önceki
yıllara göre bir sadeleşme görülmektedir. Genel hatlan ile
1980'deki durum özel yapılara sahip bazı iller dışında 1980'e
taşınmış görünmektedir (Harita-VI).
Nüfusumuzun cinsiyet yapısı içerisinde durumunu yıllardır
koruyan Karadeniz Bölgesi illeri, 1990'da aynı özellikleri sergiler
niteliktedir. Rize, Kastamonu ve Sinop illeri, 1990 yılında 1000
kadına ancak 920 ve daha az sayıda erkeğin düştüğü, kırdan kente
göçün kesilmediği ya da hızın pek değişmediği illerdir. Yapılan
araştırmalar göstermiştir ki bu illerin cinsiyet durumlarında kadın
nüfusun yaş yapısı ileri bir görünüm içerisindedir. Bu da yukandaki
düşünceleri kanıtlar niteliktedir.
İçbatı Anadolu Bölümünde Uşak ve Afyon illerinde kadın
nüfusun çokluğu bir derece azalmıştır (1000 kadına 961-999
erkek). Orta Anadolu Bölgesinin tüm illeri, Orta Kızılırmak
Bölümünün Kayseri ve Kırıkkale illeri dışındaki iller ve Yukan
Kızılırmak Bölümünün tüm illeri ile Karadeniz Bölgesiyle birleşip
devam eden bu sahalar kadın nüfusun erkek nüfustan fazla olduğu
sahalardır. Doğu Anadolu Bölgesinde küçük bir kümeleşme
gösteren Elazığ ve Bingöl illeri de 1000 kadına 961-999 erkeğin
düştüğü sahalann bir parçasıdır.
Bu durum açıkça göstermektedir ki; Türkiye’de kırdan kente
göç hala devam etmektedir. Özellikle endüstrileşme sürecine pek
katılamayan, idari fonksiyonları kuvvetli olmayan ve etki alanlan
da dar olan il merkezleri ve o ilin diğer idari ünitelerinden büyük ve
endüstri kentlerine göçler devam etmektedir.
Erkek nüfusun fazla olduğu sahalann başında ilk göze çarpan
alan, günümüzdeki terör olaylannın cereyan ettiği sahalardır.
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Özellikle en stratejik durumda olan Şımak ve Hakkâri illeri 1000
kadına 1081'den daha fazla sayıda erkeğin düştüğü ve adeta
garnizona ayrılmış sahalardır. Bu sahaların arkasında, 1000 kadına
1041-1080 erkeğin düştüğü tampon sahalar -ki bu alanlar; Ş. Urfa,
Diyarbakır, Muş, Batman, Bitlis ve Siirt il sahalarıdır- yine asker
nüfusun çokluğuna bağlı olarak oranın erkekler lehine çıktığını
göstermektedir. Aynı durumu 1980 yılında ülkemizin doğusunda
tonları birbirinden farklı ama en koyu olan iki bölge olarak
seçmekteyiz. Ancak, 1990 yılında bu alanlar daralmış ama daha
kuvvetlenmiş olarak güneye doğru kaymıştır.
1990 yılında, 1970'teki durumu izleyen ve İçel ili ile başlayıp,
kuzeydoğuya doğru devam eden doğrusal bir kuşak bulunmaktadır.
Bu alan; İçel, Adana, Kayseri, K. Maraş, Malatya, Tunceli,
Erzurum, Kars, İğdır, Ağrı ve Van biraz daha güneyde, Hatay,
Gaziantep, Adıyaman ve Mardin illeri de bu alana katılmaktadır.
Bu illerde 1000 kadına 1001-1041 erkek düşmektedir. Bu durumu
ile sözü edilen iller doğal bir cins bölünüşe sahip görünmekte ise de
asker nüfusun erkekler oranını yükselten illerin sayısı da az
değildir.
Endüstrileşme sürecinin çok hızlı olduğu bir coğrafi bölge
olan, Marmara Bölgesi tamamiyle erkek nüfusun ön plana çıktığı
bir alandır. Trakya illeri ile Çanakkale, askeri özellikleri şehirlerin
yer aldığı sahalardır. Bununla beraber İstanbul, Kocaeli illeri ise
endüstrileşmenin hızla geliştiği ve bu yüzden erkek nüfusu çeken
illerdir. Bu yıllarda, Marmara Bölgesinin sanayileşmesine ayak
uydurmaya başlayan Bursa, Balıkesir ve Bilecik illeri de belki bir
kategori altta olsa da Trakya illeri ile İstanbul ve Kocaeli’nin
yanında yer almışlardır. İkinci ve üçüncü büyük şehirlerimizin yer
aldığı Ankara ve İzmir illeri erkek nüfusu cezbedici özellikleri ile
1000 kadına 1041-1080 erkeğin düştüğü alanlardır. Yine bir alt
kategoride bulunan ve koyuluğu fazla olan batı illerimizin, tampon
sahaları haline gelen, sürekli bir kuşak oluşturan; Sakarya, Bolu,
Eskişehir, Kütahya, Manisa, Aydın, Denizli, Burdur illerini
belirtmek yerinde olacaktır. Bu illerde 1000 kadına 1001-1040
erkek isabet etmektedir. Yine bir garnizon şehrinin yer aldığı
İsparta ili erkek nüfusun fazla olduğu bir alandır.
1990 yılında oldukça ilginç bir görünüm veren Muğla ve
Antalya illeri, son zamanlarda deniz turizmi sayesinde moda haline
gelen, bu nedene turizmin getirmiş olduğu, istihdam şartlarının da
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artması nedeniyle, çekiciliği hızlanan bu illerin, cins bileşimindeki
erkek nüfusun hakimiyeti vardır.
Karadeniz Bölgesinde yer alan, Amasya ili de asker nüfusun
yansıdığı bir görünüme sahiptir.
SONUÇ
1935-1990 yıllan arasında Türkiye Nüfusunun cinsiyet yapısı,
altı dönem halinde ele alınmıştır. Bu dönemlerde cinsiyet bölünüşü
bazı yıllarda ülke genelinde veya il bazlannda sapmalar göstermiş,
bazı yıllarda ise benzerlikler arzetmiştir.
1935 ve 1945 yıllannda Türkiye’de kadın nüfus fazla iken, bu
yıllardan sonra erkek nüfus öne geçmiştir. Bu genel görünüm
dışında cins bileşimi hemen hemen hiç değişmeyen illerin olmasına
karşın, cins bileşimi az farkla süregelen iller olduğu gibi, hiç
değişmeyen iller de mevcuttur.
Buna göre kadın nüfusun fazla olduğu sahalar, Karadeniz
Bölgesi (özellikle Doğu Karadeniz Bölümü) ve Orta Anadolu
Bölgesinin büyük bir kesimidir. İçbatı Anadolu Bölmünde Uşak ve
Afyon illeri de bu kategoride ele alınabilir.
Erkek fazlalığının azami değerleri bulduğu sahalar ise bazı
askeri alanlar (Trakya, Çanakkale ili, Amasya ili ve yurdun
güneydoğu köşesi) İstanbul merkez olmak üzere, Kocaeli ve bu
alanlara komşu sahalar, Ankara, İzmir illeri dışında, Doğu Anadolu
Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve son zamanlarda Akdeniz
Bölgesidir.
Bir dikkat çekici yön ise, Türkiye genel nüfusunda mevcut
olan kadın nüfus fazlalığının azalmış olmasının yanında, erkeklerin
kadınlardan fazla olduğu sahalar genişlemiştir. Bunun yanında
kadın fazlalığın mevcut olduğu alanlarda cins bileşimi çekişme
haline gelmiş, bazı yerlerde durum tersine ilerlerken, bazı yerlerde
kadın nüfus durumunu korumuştur.
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