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Öz: Dünya nüfusu son 200 yıldan beri daha önce görülmemiş bir hızda artmıştır. Bu dönemde nüfus sadece sayısal
olarak artmakla kalmamış; nüfusun yapısal özelliklerinde de önemli değişimler yaşanmıştır. Nüfus yapısındaki bu
değişimin meydana geliş nedeni ve mevcut durumun analiz edilerek sonuçlarının değerlendirilmesi ve özellikle
planlamalarda dikkate alınması bakımından büyük önem taşımaktadır. Coğrafyada gerek bilimsel araştırmalarda
gerekse her kademedeki eğitim öğretim faaliyetlerinde en başta harita olmak üzere, profil, kesit blok diyagram gibi çeşitli
görsel materyaller kullanılmaktadır. Bu görsel materyallerden biri de grafiklerdir. Görsel materyaller elde edilen
verilerin analizi, yorumlanması, birbirleriyle karşılaştırılması, zaman ve mekânsal olarak değişimin izlenmesi, olay ve
olguların daha kolay algılanması gibi çok önemli amaçlara hizmet etmektedir. Böylece amaca ve konuya uygun olarak
kullanılan görsel materyaller ile teorik, soyut ve sayısal olan istatistiki veriler somutlaştırılarak anlamlı hale
getirilmektedir. Coğrafyada verilerin görselleştirilmesi ve daha anlaşılır hale getirilmesi amacıyla yaygın olarak
kullanılan grafik çizimlerden biri de nüfus piramitleridir. Nüfus piramitleri nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını göstermede
kullanılmakta ve piramitlerle zamansal değişim de tespit edilebilmektedir. Nüfusun zaman içindeki değişimiyle ilgili
teorilerden biri demografik döngü teorisidir. Demografik döngü teorisine göre ülkelerin nüfus gelişimi 4 veya 5 aşamada
gerçekleştiği kabul edilmektedir. Buna göre ülke nüfusları teorinin hangi aşamasında ise ülkelerin nüfus piramidi de
farklı tipte olmaktadır. Günümüzde nüfus piramitlerinin Dünya nüfusunun hızla değişen yapısını göstermede yeterli olup
olmadığı amaca hizmet edip etmediği tartışılmaktadır. Çünkü 4 veya 5 tip olarak hazırlanan nüfus piramitleri hızla
değişen nüfus yapısından dolayı oldukça farklı bir görünüme sahip olmaya başlamıştır. Bu durum özellikle gelişmiş
ülkelerin nüfus piramitlerinde daha belirgin olarak fark edilmektedir. Örneğin; günümüzden 50-100 yıl öncesinde nüfus
piramidi daha çok üçgene benzemekte iken; günümüzde bu şeklinden giderek uzaklaştığı görülmektedir. Hatta bazı
ülkelerin nüfus piramitleri sınıflandırmada kullanılan piramit tiplerinden hiç birine tam olarak uymamaktadır.
Günümüzdeki bazı gelişmiş ülkelerin nüfus yapısı klasik olarak bilinen piramit tipleriyle örtüşmemekte, hatta geometrik
olarak “piramit” şeklinden farklı bir görünüme sahip olarak giderek “diktörtgen” veya “ters piramit” şeklini/halini
almaktadır. Belirtilenlerden hareketle, çalışmanın temel amacı, ülkelerin nüfuslarının değişen yapısı dikkate alındığında
nüfus piramitlerinin kullanımını yeniden değerlendirmektir. Ayrıca çalışmada piramitlerin, günümüzde gelişmiş bazı
ülkelerin nüfus yapıları dolayısıyla yaş ve cinsiyet özelliklerini göstermede amaca hizmet edip etmediği tartışılarak;
gelecekte piramitlerin alacağı görünümü ve kullanımına ilişkin öngörülerde bulunmak da diğer bir amaçtır. Eldeki
verilere dayanarak bugünkü koşulların devam ettiği düşünülürse nüfus piramitlerinin giderek geçmiş yıllardan daha
farklı bir görünüm kazanacağı öngörülmektedir.
Anahtar sözcükler: Görsel materyal, dünya nüfusu, nüfus piramidi.

Abstract: The world population has increased at an unprecedented rate over the last 200 years. The population has
not only increased numerically, there have also been significant changes in the structural features of the population
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during this period. This change in the population structure has a great importance on the incidence reasons in terms of
various sciences and especially in the assessment of the results of the current situation analysis and particularly in taking
into consideration in planning. The maps, being in the first place and a wide range of visual materials, such as profiles
and sectional block diagrams are used both in scientific research, and the education and learning activities conducted in
the field of geography. One of these visual materials are the graphs. The visual materials serve vital purposes such as the
analysis and interpretation of the obtained data, their comparison with each other, following the changes in terms of time
and space, and easier perception of the events and the facts. Thus, theoretical, abstract and numerical statistics data are
materialized with the use of the visual materials used in accordance with the purpose and the subject. There is a wide
variety of materials used in geography in order to visualize the data and make it more clearer. One of the widely used
graphical drawings are the population pyramids. The population pyramids are the graphics which are used to indicate
the age and sex structure of the population. Nowadays, indication of the population pyramids in rapidly changing World
population structure and whether serving a purpose or not are discussed. Because 4 or 5 types of the population pyramids
have become quite different views due to rapidly changing population structure. This situation is distinguished more
specifically in the country's population pyramids. For example; while the population pyramids belonging to 50-100 years
ago resembled more triangle features, today it is understood that they are deviating gradually from this feature. Even at
present, the population structures of some of the developed countries do not match up exactly with any of these pyramid
types known as classical. In fact, it is understood that they have different views from the geometrical "pyramid" shape. In
this context, the key purpose of the study is to reevaluate the usage of the population pyramids considering the changing
structures of the countries' populations in the World. The study will also discuss whether or not the population pyramids
serve to the purpose of indicating some countries' population structures, and thus the age and sex characteristics. It is
also aimed to make predictions about the view and usage of the pyramids for the future. Based on the gathered data, if
the prevailing conditions proceeds, it is predicted that the population pyramids will have gradually different views from
the previous years.
Keywords: Human geography, visual material, world population, population pyramid.

1. Giriş
Tarih boyunca Dünya nüfusu sürekli artmıştır. Ancak dönemler itibariyle artış hızı aynı olmamıştır.
Öyle ki, dünya nüfusu son 200 yıldır daha önce görülmemiş bir hızda artmıştır. Bu dönemde nüfus sadece
sayısal olarak artmakla kalmamış; nüfusun yapısal özelliklerinde de önemli değişimler yaşanmıştır. Belirtilen
nüfus gelişimini analiz etmek ve bu değişimi planlamalar başta olmak üzere idari hizmetlerin yürütülebilmesi
amacıyla kullanabilmek için çeşitli görsel materyaller kullanılmaktadır. Bu yolla sayısal veriler daha anlamlı
hale getirilmektedir.
Coğrafyada gerek bilimsel çalışmalarda gerekse her kademedeki eğitim öğretim faaliyetlerinde en başta
harita olmak üzere, profil, kesit blok diyagram gibi çeşitli görsel materyaller kullanılmaktadır. Bu görsel
materyallerden biri de grafiklerdir. Görsel materyaller olay ve olguların daha kolay algılanması elde edilen
verilerin analizi, yorumlanması, mekânsal karşılaştırmalar yapılabilmesi, zaman ve mekânsal olarak değişimin
izlenmesi, gibi amaçların gerçekleşmesine yardım etmektedir. Böylece hem verilerin daha anlamlı hale
getirilmesi hem de bilgilerin daha etkin olarak öğrenilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu
materyallerle sayısal veriler görselleştirilmekte; amaca ve konuya uygun olarak teorik, soyut ve sayısal olan
istatistiki verileri somutlaştırılarak anlamlı hale getirilmektedir. Görsel materyaller verilerin tasnif edilmesi ve
gruplandırılmasına da olanak sağlayarak birçok söz veya yazının yerine tek başına yeterli olabilmektedir.
Grafiklerin en yaygın olarak kullanıldığı konuların başında nüfus gelmektedir. Nüfusun gelişimi ve
dağılışı başta olmak üzere her türlü nüfus niteliğinin görselleştirilmesinde çizgi, sütun ve daire grafiklerden
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yararlanılmaktadır. Nüfusun zaman içindeki gelişimi sütun veya çizgi grafikler ile daha anlamlı hale
getirilmektedir. Özellikle dünya nüfusunun son iki yüzyıllık gelişiminin geçmişten farklı bir dinamizme sahip
olması dolayısıyla bu gelişimin yalnızca tablo olarak değil grafik çizimlerle desteklenmesi konunun daha
anlaşılır olması bakımından önemlidir. Çünkü günümüzden yüz veya daha fazla yıl öncesinde nüfusun
değişiminde daha yavaş bir gelişim seyri vardı ve bu durum tek bir tablo veya grafik ile ifade edilebilirdi.
Ancak özellikle 1804 ve sonrasında nüfusun 1 milyardan günümüzde 7 milyarı aşması ve özellikle yapısal
bakımdan farklı özelliklere sahip olması çok daha çeşitli grafiklerin kullanımına zemin hazırlamıştır.
Önemli bir görsel materyal olan grafikler, verilerin, olay ve olguların; kolay anlaşılıp
yorumlanabilmesine, sayısal verilerin görselleştirilmesine, veriler arasında kıyaslama yapılıp ilişki
kurulmasına; değişim ve gelişimin daha kolay izlenebilmesine yardımcı olmaktadır. Coğrafyanın hemen her
alanında görsel materyal kullanılmakla birlikte özellikle nüfus, tarımsal üretim, ulaşım turizm ve ticaret gibi
beşeri coğrafya çalışmalarında grafik kullanımı daha yaygındır (Şahin, Gençtürk, Budanur, 2007).
Dünya genelindeki nüfusun değişimi grafiklerde somut olarak görülebilir. Bu durum özellikle bir ülke
veya bir yerleşim birimi bazında ele alındığında daha kolay gözlenebilmektedir. Örneğin; günümüzden
yaklaşık 200 yıl öncesi nüfus piramidi daha çok üçgene benzer iken; günümüzde tipik piramit şeklinden
giderek uzaklaşmıştır. Nüfus yapılarındaki bu durum en başta ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile yakından
ilişkilidir. Çünkü ülkelerin nüfus yapıları gelişmişlik düzeylerini yansıtmaktadır. Tüm bunların yanı sıra bazı
ülkelerin veya bir yerleşim merkezinin nüfus yapıları bu piramit tiplerinden hiç birine tam olarak uymadığı da
gözlenebilir. Belirtilenlerden hareketle günümüzdeki bazı gelişmiş ülkelerin nüfus yapısı klasik olarak bilinen
piramit tipleriyle tam olarak örtüşmemekte; daha açık olarak belirtmek gerekirse geometrik olarak “üçgen” ve
“piramit” şeklinden çok farklı bir görünüme sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Böylece öğretim süreci içinde öğretimin amaçlarına, hedef kitlenin düzeyine ve özelliklerine uygun
olmalı, öğretimi desteklemek üzere materyaller kullanılmaktadır. Oldukça fazla çeşitleri olan grafikler
coğrafya eğitiminde kullanılan materyallerin başında gelmektedir. Grafik kullanımı konusunda yapılan
araştırmalar konunun önemini ortaya koymaktadır (Şahin, Gençtürk ve Budanur, 2007).
Görsel materyaller elde edilen verilerin analizi, yorumlanması, birbirleriyle karşılaştırılması, zaman ve
mekânsal olarak değişimin izlenmesi, olay ve olguların daha kolay algılanması gibi çok önemli amaçlara
hizmet etmektedir. Böylece görsel materyaller ile verilerin daha anlamlı hale getirilmesi ve bilgilerin daha
etkin olarak öğrenilmesine katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Bu materyaller ile sayısal veriler
görselleştirilmektedir. Böylece amaca ve konuya uygun olarak kullanılan görsel materyaller teorik, soyut ve
sayısal olan istatistiki verileri somutlaştırılarak anlamlı hale getirilmektedir. Görsel materyaller verileri tasnif
edilmesi ve gruplandırılmasına da hizmet ederek birçok söz veya yazının yerine tek bir görsel yeterli
olabilmektedir. Önemli bir görsel materyal olan grafikler, verilerin olay ve olguların; kolay anlaşılıp
yorumlanabilmesine, sayısal verilerin görselleştirilmesine, veriler arasında kıyaslama yapılıp ilişki
kurulmasına ve değişim ve gelişimin daha kolay izlenebilmesine yardımcı olmaktadır. Coğrafyanın hemen her
alanında görsel materyal ve grafik kullanılmakla birlikte özellikle nüfus, tarımsal üretim, ulaşım turizm ve
ticaret gibi beşeri coğrafya çalışmalarında grafik kullanımı daha yaygındır. Bilgisayar kullanımının bu kadar
yaygın olmadığı dönemlerde bile çeşitli görsel materyaller coğrafyada kullanılmaktaydı. Ancak bilgisayar ve
internetin yaygınlaşması ile kullanılan görsel materyallerin sayısı ve çeşidi de oldukça çeşitlenmiş ve artmıştır.
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Coğrafyada gerek araştırmalarda gerekse öğretim süreci içinde çeşitli materyaller kullanılmaktadır.
Çünkü elde edilen verilerin görselleştirilmesi birçok bakımdan önem taşımaktadır. Coğrafyada gerek bilimsel
araştırmalarda gerekse her kademedeki eğitim öğretim faaliyetlerinde en başta harita olmak üzere, profil, kesit
blok diyagram gibi çeşitli görsel materyaller kullanılmaktadır. Bu görsel materyallerden biri de grafiklerdir.
Genel olarak düşünüldüğünde görsel materyal ve özellikle grafikler hem bilimsel araştırmalarda hem de
eğitim öğretim sürecinde beşeri coğrafyada daha çok kullanılmaktadır. Bu konuda yaygın olarak kullanılan
grafik çizimlerden biri de nüfus piramitleridir. Nüfus piramitleri de nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını
göstermede kullanılan grafiklerdir. Nüfus piramitleri oldukça uzun bir zamandan beri kullanılmakla birlikte
ilk olarak ne zaman kullanıldığına dair kaynaklarda oldukça sınırlı bilgiler bulunmaktadır. Eldeki verilere göre
nüfus piramitlerinin ilk olarak 1870 yılındaki bir çalışmada kullanıldığı tahmin edilmektedir
(http://www.radicalcartography.net/index.html?9thcensus). Günümüze yakın yıllarda ise nüfus piramitleri
nüfus ile ilgili araştırmalar ve eğitim öğretimde yaygın olarak kullanılmaktadır.
2. Materyal, yöntem ve amaçlar
Diğer birçok bilimde olduğu gibi coğrafya çalışmalarında da en önemli verilerin başında istatistikler
gelmektedir. Özellikle beşeri coğrafya çalışmalarında istatistiklerden sıklıkla yararlanılmaktadır.
Belirtilenlerden hareketle bu çalışmanın da temel problem cümlesini oluşturan Nüfus yapısının
gösterilmesinde kullanılan piramitlerin durumunu değerlendirebilmek için istatistik verileri kullanılmıştır.
Çünkü dünya nüfusunun değişimini ancak bu istatistik verilerin kullanımıyla açıklamak ve gösterebilmek
mümkün olmaktadır. Bu durum piramit şeklindeki grafiklerle ifade edilerek görselleştirilmiştir.
Çalışmanın hazırlanmasında öncelikle teorik çerçevenin oluşturulmasında literatür taraması yapılarak
kuramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Daha sonra eldeki verilerle nüfusun gelişim seyri değerlendirilerek
geleceğe yönelik öngörüler dikkate alınarak ve konuyla ilgili öneri yapılarak çalışma tamamlanmıştır.
Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, genelde dünyanın ve özellikle bazı ülkelerin nüfuslarının değişen
yapısı dikkate alındığında nüfus piramitlerinin anlamını ve tasnifini yeniden değerlendirmektir. Ayrıca
çalışmada günümüzde gelişmiş bazı ülkelerin nüfus yapıları dolayısıyla yaş ve cinsiyet özelliklerini ifade etme
durumu ile gelecekte piramitlerin görünümü ve kullanımına ilişkin öngörülerde bulunmak amaçlanmaktadır.
Belirtilenlerden hareketle eldeki veriler ile bugünkü koşulların devam edeceği varsayımından hareketle ve
eldeki verilerle yapılan hesaplamalara göre gelecek yıllarda hem nüfusun artmaya devam edeceği hem de nüfus
yapısının daha da değişeceği öngörülmektedir. Bu bağlamda hem dünyada hem de birçok ülkede yaşlı nüfusun
artacağı ve örneğin; 65 ve üzeri nüfusun diğer yaş gruplarından daha fazla olacağı öngörüldüğünden nüfus
piramitleri giderek geçmiş yıllardan farklı bir görünüm ve anlam kazanacaktır. Konuyla ilgili olarak
demografik döngü teorisinde 6. bir aşamadan ve bu dönemi temsil edecek 6. tip nüfus piramidinden söz
edilebilir.
Çalışmanın amaçlarından biri de değişen şartlara göre coğrafyada görsel materyal kullanımı konusunda
değişimlerin yaşanabileceğine dikkat çekmektir. Bu bağlamda belirtilmesi gereken hususlardan biri de
herhangi bir öğrenme ortamında daha etkin öğrenmelerin gerçekleşebilmesinde materyal kullanımının önemli
olduğudur. Çünkü öğrenme işlemine katılan duyu organı sayısı ne kadar fazla ise birey o kadar iyi öğrenir ve
öğrendiklerini o kadar geç unutur. Böylece kalıcı izli öğrenmeler gerçekleşebilir. En iyi öğrendiklerimizin ise
yaparak öğrendiklerimiz olduğu kabul edilmektedir. Diğer yandan öğrendiklerimizin çoğunu gözlerimizin
yardımıyla öğreniriz. En iyi öğretim somuttan soyuta doğru giden öğretimdir (Seferoğlu, 2010, 20-21). Ayrıca
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sınıf ortamında daha iyi öğrenme için çoklu ortam özelliklerini taşıyan öğrenme durumları düzenlenmesi
büyük önem taşımaktadır. Bunun için görsel-işitsel araçlar kullanılması ve daha çok duyu organına hitap
edilmesi etkin öğrenme ortamlarının oluşturulmasının sağlanması beklenmektedir (Seferoğlu, 2010, 64).
Eğitimde materyal kullanımının önemini artıran öğrenme ile duyu organları arasındaki doğrusal ilişkidir.
Çünkü öğretim materyalleri çoklu öğrenme ortamı sağlar. Öğrenmelerimizin % 83’ü görme % 11 i işitme, %
3,5 u koklama % 1,5 u dokunma ve % 1’i tatma duyusuyla gerçekleşir (Demirel, 2010: 29).
Nüfus piramitlerinin zaman içindeki değişimini daha iyi anlayabilmek için öncelikle dünya nüfusunun
gelişimine kısaca değinmek yararlı olacaktır.
3. Nüfus değişimi ve piramitler
Dünya nüfusu artış halindedir. Ancak nüfus artış hızı yıllara ve ülkelere göre farklı gelişim seyri
izlemiştir. İnsanlık tarihi boyunca yaşanan sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin bu gelişim
seyrinde ve dolayısıyla artış hızında etkileri olmaktadır. Böylece ilk olarak 1800’lü yılların başında 1 milyar
olan dünya nüfusu son 200 yılda 7 milyarı aşarak 2016 yılı itibariyle 7,4 milyarı bulmuştur
(https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/; (Şekil: 1). Dünya nüfusu bir yandan artmaya devam ederken; bir
yandan da başta nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı olmak üzere hem dünya genelinde ama özellikle her ülke
bazında düşünüldüğünde nüfus yapılarında da önemli değişimler izlenmektedir.

Şekil 1. Dünya Nüfusunun Gelişimi (1800-2050)
Kaynak: http://www.theaustralian.com.au/news/world/shift-of-young-population-to-cities-may-leave-elderly-withoutsupport-they-need-un-report/story-e6frg6so-1226177302868.

Ülkelere göre ve yıllara göre yaş grubu ile cinsiyet özellikleri daha detaylı olarak incelenirse, konuyla
ilgili hem bu yaş ve cinsiyet yapısının ortaya çıkmasının nedenleri hem de bu görünümün yansımaları ve
etkileriyle ilgili olarak daha detaylı analiz ve değerlendirmeler yapılabilir (daha detaylı sonuçlara ulaşılabilir).
Elde edilen bu veriler uygulanacak planlamalarda etkin olarak kullanılabilir. Bu konuda belirtilmesi gereken
bir husus ise doğan her kişinin üst yaş gruplarına yansıma durumudur. Daha açık olarak belirtmek gerekirse
her hangi bir yerde örneğin 20-25 yaş grubu nüfusun genel olarak oradaki 20-25 yıl öncesinde doğanların
sayısına eşit olması gerekir. Oysa doğanların bir kısmı o yaşlara ulaşamadan öldüğü için bu rakamlar genellikle
birbirini tutmaz. Böylece her yaş grubundaki nüfus miktarı daha genç nüfustaki yaş gruplarından daha az olur.
Bir yerdeki nüfusun yaş gruplarının zaman içinde değişiminde savaşlar, afetler ve göçler de etkili olmaktadır.
Bu nedenle her bir yaş grubu nüfusun durumunda yalnızca doğumlar değil diğer çeşitli etkenleri de dikkate
almak gerekir. Nüfus gelişiminde etkili olan değişkenlerden doğumlar daha uzun dönemde nüfus yapısına
etkilerde bulunurken, afetlerin, göçlerin ve nüfus politikalarının etkisi daha kısa dönemli olarak
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gerçekleşmektedir. Örneğin bir yerde bir yılda doğumlar çok düşük ise bu durum yalnızca o yılın nüfus
yapısına değil, daha sonraki dönemlere etkileyerek bu süreç devam eder (Clarke, ;Weeks, 2005: 343). Sonuç
olarak bu etkenler dünyanın her yerinde aynı şekilde gerçekleşmediğinden nüfus yapısındaki değişim ülkeden
ülkeye ve ülke içindeki daha küçük alanlara göre çok farklı oranlarda olabilir. Daha açık olarak belirtmek
gerekirse; bir ülkede bir yılda doğan 100 kişiden 5 yıl sonraya 80, 10 yıl sonraya 70 ve daha uzun yıl sonrasına
ise kimsenin kalmayacağı öngörülmektedir (Tümertekin, Özgüç, 2015: 266). Nüfus piramitleri yalnızca
günümüzün nüfus yapısını göstermekle kalmayıp; hem geçmiş yıllara hem de gelecek yıllara ait nüfus yapısını
ifade eder. Nüfusun geçmiş, günümüz ve gelecekteki durumuna ilişkin yorum, çıkarım, öngörülerden hareketle
uygun planlama yapılmasına imkan verir.

Şekil 2. Nüfus piramitlerinde yaş ve cinsiyet durumunun değişimi.
Kaynak: http://www.fsl.orst.edu/pnwerc/wrb/Atlas_web_compressed/5.Human_Populations/5h.pyramids_web.pdf

Şekilden de anlaşılacağı gibi, her bir yaş grubu ve cinsiyete ilişkin oranlar sonraki yıllara azalarak
yansımaktadır. Şekilde 1930 yılı ve 20-24 yaş grubu nüfus oranlarının 1970 ve 1990 yıllarına nasıl yansıdığı
görülmektedir (Şekil: 2).
Genel olarak belirtmek gerekirse bir yerdeki doğumların azlığı veya çokluğu nüfus yapısı dolayısıyla
bunu gösteren piramitlere yansımaktadır. Ancak nüfus yapısının ve piramit görüntüsünün ortaya çıkmasında
başka etkenler de etkili olur. Bu durum ülkeden ülkeye veya bölgeden bölgeye farklı özellikler gösterir. Asıl
olarak, ülkede veya piramidin ait olduğu bölgede doğumlardaki artma ve azalmalar nüfus yapısına yansır.
Nüfus artmaya devam etse bile ülkenin ortalama ömür durumuna ve doğan kişilerin ölüm yaşlarına göre nüfus
piramidine yansır. Bu durum bir örnek ile açıklamak gerekirse; bir ülkede 2000’li yıllarda doğumların her iki
cinsiyette de çok az olması bu 2005 yılı nüfus piramidinde 0-4 yaş grubu nüfusta azlık olarak görülürken, aynı
yere ait 2010 yılına ait nüfus piramidinde ise 5-9 yaş grubu nüfusunda azlık olarak yansımaktadır. Doğumların
veya nüfus yapısında etkili olan herhangi bir faktörün nüfus piramidine yansıması bu şekilde kademeli olarak
yansır. Bu nüfus grubu aynı yerde yaşaması durumunda yaşamları sona erene kadar nüfus piramidinde
yansıması devam eder. Yani doğumlardaki azalma ve nüfusta azalmaya neden olan boşluk sonradan nüfus
artsa bile nüfus piramidinde son yaşlara kadar görülmeye devam eder (Başar, 2010: 82) .
Dünya nüfusunun zaman içindeki değişimi ile ilgili çeşitli görüş ve teoriler bulunmaktadır. Bunlardan
biri de demografik döngü teorisidir. Bu teoriye göre, nüfus gelişiminde temel olarak dört dönem ayırt
edilmektedir (Şekil: 3). Her bir döneme ilişkin doğum, ölüm gibi nüfus değişkenlerinde farklılık olduğu
belirtilmektedir (Rubenstein, 1999: 64-68).
Demografik döngü teorisine göre ülkelerin nüfuslarının çeşitli aşamalardan geçeceği ve bu her bir
aşamada farklı nüfus yapılarına sahip olacağı belirtilmektedir. Demografik döngü teorisine göre ülkelerin
nüfus gelişim seyirleri 4 veya bazı kaynaklara göre 5 aşamada gerçekleşmektedir. Her bir aşamadayken
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ülkelerin nüfus piramidi de farklı olmaktadır. Bu bağlamda nüfus piramitleri ait olduğu yerin nüfusunun
demografik geçiş teorisinin hangi aşamasında olduğunu gösterir/yansıtır. Daha açık bir ifade ile demografik
döngünün hangi aşamasında ise nüfus piramidi o dönemi yansıtacak şekli alır (Warf, 2006: 115; Rubenstein,
1999: 64-68).

Şekil 3. Demografik döngü.
Kaynak: (Tümertkein, Özgüç, 2015: 237; Rubenstein, 1999: 64-68).

Nüfus piramitleri ülkelerin nüfus yapılarının gelişimini izleme fırsatı verir. Bu bağlamda ülkelerin nüfus
değişimleri ile gelişmişlik düzeyleri arasında yakın bir ilişki kurulmaktadır. Genel olarak belirtmek gerekirse
başlangıçta daha az gelişmiş olan ülkelerde genellikle doğum oranları yüksektir. Bu ülkelerde ölüm oranları
da genellikle yüksektir. Böylece nüfus bir yandan artmakta ise de tabanı geniş üst kısmı dar bir piramit şekli
görülmektedir. Dolayısıyla tabanın geniş olduğu bir nüfus piramidi söz konusu iken zamanla ülkenin
gelişmişliğine bağlı olarak doğum oranları azalmaktadır. Bu durum nüfusun giderek durağanlaşmasına hatta
daha sonraki dönemlerde ortalama yaşam süresinin artmasıyla yaşlı nüfusun oransal olarak genç ve çocuk
nüfusa yaklaşmasına neden olmaktadır. Doğal olarak tüm bunlar nüfus piramitlerinin görünümüne de
yansımaktadır (Şekil: 4).

Şekil 4. Demografik döngü teorisine göre bazı ülkelerin piramitleri.
Kaynak: http://www.coolgeography.co.uk/A- level/AQA/Year%2012/Population/Pop%20
Pyramids/Population%20Pyramids.htm

Bir yerdeki doğumların giderek azalması nüfusun yaş yapısının değişmesine, toplam nüfus içinde yaşlı
nüfusun payının artmasına ve yaşlı nüfusun artmasına neden olmaktadır. Bu durum nüfusun durağanlaşmasına
neden olmaktadır. Nüfus yapısındaki bu değişimi piramitlerden izlemek mümkündür. Piramidin şeklindeki
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değişim tabanın daralması ve üst kısmın genişlemesi nüfusun yaşlanması anlamına gelmektedir. Böylece nüfus
piramitleri nüfusun yaş yapısındaki değişimin ve yaşlanmanın izlenebilmesinde önemli bir araçtır (Başar,
2010; 80). Nüfus piramitlerinde de ülkelerin gelişmişliklerine paralel olarak değişiklikler meydana gelir.
Gelişmiş ülkelere ilişkin nüfus piramitlerinde yaşlı nüfusun artmasıyla piramidin üst kısmı genişlemeye başlar.
Bu durumun temel nedeni bu ülkelerde özellikle 20. Yüzyılda görülen doğum hızlarındaki azalmalardır. Ayrıca
söz konusu ülkelerde yetişkin nüfustaki ölüm hızlarındaki azalmanın da böyle bir piramit yapısında etkileri
olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresinin artmasıyla piramidin boyunda da artış görülmektedir.
Çünkü örneğin günümüzde çoğu az gelişmiş Afrika ülkesinde doğumlar genel olarak yüksek olmakla birlikte
hemen her yaş grubunda; özellikle çocuk ve genç yaşta ölümlerin fazlalığı dolayısıyla nüfusun önemli bir
kısmı 60 yaşına girmeden ölmektedir. Böylece bu ülkelerde 60 yaş ve üzeri nüfus miktarı ve oranı oldukça
düşük olduğundan piramidin boyu daha kısadır. Oysa gelişmiş ülkelerde 85 veya 90 yaş üzeri nüfus bile toplam
nüfus içinde önemli bir orana sahip olduğundan piramit daha uzun olmaktadır. Dolayısıyla bu ülkelerde yaşlı
nüfus miktarı ve oranından dolayı piramidin üst kısmı genişlemektedir.
Belirtilenlerden hareketle nüfus piramitleri klasik piramit tipinden farklı görünüm kazanmaktadır.
Gelecek yıllarda piramitlerin giderek dikdörtgen veya ters piramit şekli alacağı öngörülmektedir.
4. Nüfus piramitlerini yeniden sınıflandırmak
Nüfus piramitlerinin ilk olarak ne zaman kullanıldığına dair kaynaklarda oldukça sınırlı bilgiler
bulunmaktadır. Eldeki verilere göre nüfus piramitlerinin 19. yüzyılın ikinci yarısından beri kullanıldığı
belirtilebilir (http://www.radicalcartography.net/index.html?9thcensus).
Belli bir yerde yaşayan insan sayısı olarak kabul edilen nüfus öncelikle yaş ve cinsiyet gibi özellikleri
bakımından gerek zaman içinde gerekse mekânsal dağılışı bakımından analiz edilerek değerlendirme ve
yorumlamalar yapılmaktadır. Nüfusun yaş ve cinsiyet özellikleri çeşitli kriterler kullanılarak gruplandırılabilir.
Nüfusun yaş durumu genellikle, 0-14, 15-64 ve 65 ve üzeri yaş grubu olarak geniş aralıklı veya 0-4, 5-9, 1014, 15-19 ….80-84, 85-89, 90-94, 95-99 ve 100+ şeklinde dar aralıklı olarak sınıflandırılabilir. Ülkedeki nüfus
yapısının genel olarak üç yaş grubuna göre sınıflandırıldığında çocuk, genç ve yaşlı nüfus olarak belirlenir.
Böylece nüfus ile ilgili daha çok genel bilgiler ve genel yorumlamalar yapılır. Bu durumda özellikle çocuk
nüfus oranının azlığı ülkede doğurganlığın azlığına, yaşlı nüfusun fazlalığı ise ortalama yaşam süresinin
fazlalığına işaret eder. Diğer yandan sözü edilen gruplamalar dışında her bir yaş grubunun cinsiyet durumuna
göre de nüfus piramitleri hazırlanabilir. Ancak nüfus piramitlerini hazırlayabilmek için dar aralıklı yaş grupları
ve nüfusun cinsiyet yapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş yıllarda milimetrik kâğıtlarda elle hazırlanan
piramitler bilgi çağı ile birlikte yerini dijital ortamlarda hazırlanan piramitlere hatta son yıllarda interaktif
olanlarına bırakmıştır. Böylece değişimi daha kolay takip etmek ve daha detaylı analizler yapmak mümkün
olmaktadır (http://populationpyramid.net/).
Klasik olarak nüfus piramidi denildiğinde yüksek doğum ve yüksek ölüm oranlarına sahip olan
toplumların nüfus grafiği resmi (piramidi) akla gelir. Çünkü son otuz kırk yıl öncesine kadar dünyadaki çoğu
ülkede yüksek doğum ve yüksek ölümlerin birleşiminden oluşmaktadır. Günümüzde hala birçok ülkenin nüfus
yapısı da klasik piramit görünümündedir. Nijerya Kenya gibi birçok Afrika ülkesi bu duruma örnek olarak
verilebilir. Ancak ABD ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde doğum oranları oldukça düştüğü için yaş ve cinsiyet
yapısı rektangular bir şekle sahiptir (Newbold, 2010: 63). Öyleki bu ülkelerin nüfus yapısına ilişkin grafiği
şekli piramit olmasa bile hala piramit olarak adlandırılmaktadır (Weeks, 2005; 329).
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Nüfus piramitleri nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını grafiksel olarak ifade etmede yaygın olarak kullanılan
grafik çizimlerdir. En basit tanımıyla nüfus piramidi denildiğinde nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını gösteren
diyagramlar olarak ifade edilebilir (Johnston, Gregory, 2003: 603; Rubenstein, 2005: 67; Warf, 2006: 393;
Pitzl, 2004: 188). Bazı kaynaklarda ise yaş cinsiyet piramidi veya yalnızca nüfus piramidi olarak da adlandırılır
(Poston, Bouier, 2010: 240; Holdsworth, ve diğerleri, 2013; 51-60). Nüfus piramitleri zaman içinde nüfus
yapısını izleyebilmek için en yaygın olarak kullanılan grafikler olarak belirtilebilir (Harris, 1999; 301).
Nüfus grubu içinde genç, orta yaşlı veya yaşlı yapısı çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelir.
Örneğin; yüksek doğurganlığa sahip ülkelerde çocuk ve genç nüfus oranı daha fazladır. Afrika ülkelerinin çoğu
bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Ancak Afrika kıtasında aynı zamanda açlık, kıtlık, kuraklık, savaş gibi
nedenlerle ölüm oranları da yüksek olduğundan yaşlı nüfus miktarı oldukça düşüktür. Doğurganlık oranının
oldukça düşük olduğu Avrupa ülkelerinin en başta geldiği ve ABD, Japonya, Rusya ve Avustralya gibi
ülkelerde ise çocuk ve genç nüfus oldukça düşük bir değer gösterir. Diğer yandan bu ülkelerde yaşam şartları
ve ülkenin ekonomik, sosyal kültürel gelişmişliğinin de etkileriyle ortalama yaşam süresi daha uzun
olduğundan yaşlı nüfus miktarı fazladır. Tüm bunların yanı sıra nüfus yapısı geçmişte yaşanan olayların
kanıtları ve gelecekteki nüfus yapısına ait işaretleri taşımaktadır. Daha açık bir ifadeyle geçmişteki dönemlere
ilişkin doğumlar, ölümler ve göçler yanında çeşitli olayların işaretlerini nüfus piramidinde görmek mümkün
olabilir (Holdsworth, ve diğerleri, 2013; 50-54).

Şekil 5. Japonya’nın Nüfus Piramidi.
Kaynak: Kaynak: (Haupt-Kane, 2004: 12).

Nüfus piramitlerinin şekli uzun dönemde doğum, ölüm trendlerini daha kısa dönemde ise bebek
patlaması, göçler, savaşlar ve salgın hastalıklar gibi olayların etkilerini yansıtır (Warf, 2006: 393). Piramidin
şekli aynı zamanda gelecekte nüfusun artacağı veya azalacağının da işaretlerini verir. Sonuçta nüfus yapısı ve
nüfus piramidinin görünümü öncelikle ve doğrudan doğumlarla ilgili olmakla birlikte göçler, salgın hastalıklar,
savaşlar ve afetler gibi etkenlere bağlı olarak da değişebilir. Nüfus yapısındaki değişimleri yaşanan çeşitli
olaylardan etkilenen ülkelerin nüfus yapıları ve dolayısıyla bu yapıya ilişkin hazırlanan nüfus piramitlerinde
görmek mümkündür. Örneğin; Japonya ve Rusya’nın nüfus piramitlerinde, açık olarak I. Ve II. Dünya
savaşları ile bebek patlaması olarak adlandırılan dönemlere ilişkin yaş gruplarına yansımaları anlaşılmaktadır
(Şekil: 3; Pitzl, 2004:188; Haupt-Kane, 2004: 12). Örneğin; 1999 yılında Ülkemizde meydana gelen depremin
bölgedeki doğumlara ve dolayısıyla nüfusun yaş yapısına doğrudan etkileri yanında neden olduğu göçler
aracılığıyla da nüfus yapısı üzerinde etkili olmuştur. Benzer şekilde 2. Dünya savaşının Almanya ve Japonya
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başta olmak üzere birçok ülkenin nüfus yapısı ve dolayısıyla nüfus piramidine yansımaları geçen yüzyıl
boyunca devam etmiştir. Japonya’nın nüfus piramidinde bu durum açık olarak görülebilir (Şekil: 5).
Nüfus piramitleri ülkelerin gelişmişlik düzeyleri hakkında bazı bilgiler verir. Çünkü tabanı geniş
piramitler geri kalmış ve az gelişmiş ülkelerin nüfuslarını yansıtır. Tabandaki daralma ise gelişmiş ülkelerin
nüfus özelliklerini yansıtır. Nüfus piramitleri ülkelerin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durum ile nüfusun
yaş ve cinsiyet yapısı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Nüfus piramitleri ülkelerin bugünkü nüfus yapısını
göstermekle kalmaz; geçmiş yıllara ait siyasi, askeri ve demografik olayların nüfusa etkilerini de yansıtır.
Piramitlerin yorumlanmasından gelecek yılarla ait yaş ve cinsiyet durumu ile ilgili öngörülerde de
bulunulabilir (Gürtan, 1969:125).
Nüfus piramitlerindeki her bir yaş grubu ayrı ayrı da yorumlanabilir. Yani herhangi bir yaş grubundaki
azlığın özel bir nedeni olabilir. Örneğin 40-44 yaş grubu nüfusta bir azlık var ve bu durum özellikle erkek
nüfusta ise; geriye doğru 40-44 yıl öncesinde bir savaşın varlığına işaret edebilir. Örneğin; Şekil 3
incelendiğinde Japonya’nın nüfus piramidinde geçmiş yıllardaki çeşitli olayların farklı yaş gruplarına
yansıması görülmektedir. (Şekil: 2). Benzer şekilde Türkiye’nin 1940 yılı nüfus piramidinde 20-24 yaş
grubundaki erkek nüfus azlığı ise 1920’li yıllardaki savaşlarda ölenlerle ilgilidir. Şüphesiz bir yaş grubundaki
böyle bir azlığın nedeni sadece savaşlar değil; aynı zamanda o yılki salgın hastalıklar, o yıl o cinsiyet
grubundaki doğumların azlığı veya herhangi bir doğal afetle de ilgili olabilir. Hatta bir yerdeki göçler de etkili
olabilir.
Nüfus piramitleri küçük bir yerleşim birimi için hazırlandığında, daha ayrıntılı yorum yapma imkânı
verir. Böylece her bir yaş grubunun değeri ayrı ayrı incelenerek yorumlama yapılabilir. Örneğin; bir yerde 1014 yaş grubu nüfusun fazla olması, piramit hangi yıla ait ise geriye doğru 10-14 yıl öncesindeki doğurganlık
durumu ile ilgili bilgi verir. Ayrıca bu durum, orada okul çağındaki nüfusun fazla olduğunu gösterir. Örneğin
Türkiye’de bir yerleşim biriminde 20-24 erkek nüfusun fazlalığı askeri birliğin varlığıyla ilgilidir. Nüfus
piramitlerinden yararlanarak, gelecekteki nüfus özellikleri ile ilgili yorumlar da yapılabilir. Gelecek yıllarda,
hangi yaş grubu ve cinsiyetten, yaklaşık kaç kişinin olacağı tahmin edilir ve bunlar, hazırlanacak planlamalarda
önemli bir veri olarak kullanılır. Böylece nüfus piramitlerinin yorumlanması özellikle idareciler açısından
önemli bilgiler sunar.
Nüfus piramitleri yaygın olarak 3, 4 bazen de 5 tip olarak hazırlanır (Robinson, 1981: 14; DaughertyKammeyer, 1995: 87). Piramitte yer alan her yaş grubu ve cinsiyetin bu değerde olmasının anlamı ve önemi
vardır. Klasik ve yaygın olarak bilinen haliyle taban geniş ise doğumlar fazla daralıyor ise doğumlar düşük
anlamına gelmektedir. Nüfus piramidinin şeklini belirleyen temel olarak iki değişken vardır. Bunlar doğumlar
ve ölümlerdir. Bunlar arasında doğumlar, piramidin özellikle taban kısmını ölümler ise üst kısmını belirler.
Ancak her bir yaş grubu için ayrı değerlendirmeler yapılırsa farklı dönemlere ilişkin alınan ve verilen göçler
ile piramidin ait olduğu yer, bölge veya ülkede meydana gelmiş afetler, salgın hastalıklar ile alınan ve verilen
göçler de piramidin aldığı şekilde etkili olmaktadır. Böylece piramidin ait olduğu yerdeki yüksek doğum
oranları varsa tabanın geniş düşük doğum oranları tabanın dar olmasına neden olur. Ortalama ömür
değerlerinin yüksek olması ise yaşlı nüfusun fazlalığına ve piramidin üst kısmının geniş olmasına neden olur
(Newbold, 2010: 63). Böylece çeşitli piramit tipleri çıkar ki ülkelerin doğum ve ölüm özellikleri dikkate
alınarak nüfus yapılarına ilişkin piramitler buna göre ülkeden ülkeye ve yıldan yıla değişkenlik gösterir.
Piramidin genel görünümünde etkili olan doğumlar ve ölümler gibi iki esas faktör yanında her bir yaş grubunun
miktarı veya toplam nüfus içindeki oranına göre de piramitlerde farklı şekiller görülebilir.
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Belli başlı özellikler dikkate alınarak yapılan sınıflandırma sonucu nüfus piramitleri çeşitli tiplere
ayrılarak incelenmektedir. Buna göre;
1. tip piramit: Temel olarak hem doğum hem de ölüm oranlarının yüksek olduğu nüfus yapısını
gösteren piramit tipidir. Bu grafik olarak tipik piramit şekline sahiptir. Genellikle az gelişmişliğin
göstergesi olarak kabul edilir. Bu tip piramitlerin taban kısmı geniş olup, üste doğru daralmaktadır.
Bu durum üst yaş gruplarında nüfusun giderek azaldığını ifade etmektedir. Bu tip nüfus piramitleri
gelişen nüfus yapısını ifade etmektedir. Bu tip piramitler çocuk ve genç nüfus oranının yüksekliği
ile dikkati çeker.
2. tip piramit: Ait olduğu yere ilişkin olarak yüksek doğum oranlarının devam ettiği ve çocuk
ölümlerinin biraz azalmaya başladığı piramit tipidir. Bu tip piramitler genellikle gelişmekte olan yer
ve ülkelerin nüfus yapısını yansıtmaktadır.
3. tip piramit: Sanayi faaliyetlerinin daha gelişmiş olduğu doğum ve ölüm oranlarının diğer iki tipe
göre daha düşmeye başladığı alanların nüfus yapılarını gösteren piramit tipidir. Bu tip nüfus
piramitlerde doğum oranlarının düşmeye başlaması taban kısmının daralmaya başlaması şeklinde
piramide yansımaktadır. Piramidin ait olduğu alanda ortalama yaşam süresinin yükselmeye
başladığı ve yaşlı nüfus miktarının giderek arttığı görülmektedir.
4. tip piramit: Uygulanan nüfus politikalarının da etkisiyle doğum oranlarının oldukça düştüğü ve
hatta bazen yaşlı nüfus ile çocuk nüfus arasında farkın oldukça azaldığı nüfus yapılarına ilişkin
piramit tipidir. Bu tip nüfus yapısına sahip ülkeler tekrar nüfusun artırılması yönünde politikaların
uygulanmaya başladıkları ifade edilebilir. Yüksek hayat standardına sahip ve ortalama yaşam
süresinin fazla olduğu ülkelerin nüfus piramitleri bu tipe örnek teşkil eder. Günümüzün birçok
gelişmiş ülkesinin nüfus piramidi bu tipe örnek verilebilir.
5. tip piramit: Doğurganlık oranlarının çok düşük olduğu nüfus yapısını yansıtır. Nüfus artışı yoktur.
Hatta ait olduğu alanda düşük doğurganlıktan dolayı nüfus kendini yenileyemez bir özelliktedir.
Öyle ki, nüfus grafiği klasik piramit yapısından oldukça farklı bir görünüme sahip olup adeta
dikdörtgen şeklini almıştır. Bu tipe örnek olarak Japonya’nın nüfus piramidi verilebilir (TümertekinÖzgüç, 2015: 267-269; Weeks, 2005: 329-364; Şekil: 6).
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Şekil 6. Nüfus Piramit Tipleri.
Kaynak: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html

Öneri:
6. tip piramit: Doğum oranlarının nüfusun yenilenmesine imkan vermediği, nüfusun yarıdan
fazlasının yaşlı nüfustan oluştuğu piramit şeklinin tersine döndüğü, yaşlı nüfus miktarından dolayı
ölüm oranlarının da yüksek olduğu, nüfusun gerileme durumunda olduğu gelişmiş ülkelerin nüfus
piramit tipi olarak tanımlanabilir. Bu piramit tipine tersine piramit adı verilmesi önerilmektedir.
Nüfus piramitlerinin şekli süreklilik göstermez. Piramitler ülkenin veya bölgenin doğum, ölüm ve göçler
gibi nüfus değişkenleri yanında bu değişkenlerde etkili olan diğer şartlara bağlı olarak nüfus yapısı ve
dolayısıyla nüfus piramitleri de belli bir süre içinde değişiklik yaşanır. Eğer bu durum daha yakından
incelenirse ve yıllara göre durumu örnekleriyle ortaya konulursa konu daha kolay anlaşılabilir.
4. Değişen dünya nüfus yapısına ilişkin örnek nüfus piramitleri
Bir ülke ya da bölgenin nüfus grafiklerine bakılarak, nüfus hareketleri ile toplumsal ekonomik tarihi
hakkında bilgi edinilebilmektedir (Tümertekin-Özgüç, 2015; 268; Başar, 2010; 82). Genel olarak geniş bir
piramit tabanı hızlı bir nüfus artışı ve yüksek doğum oranına işaret eder. Eğer piramit her yaş grubunda daha
az nüfus göstererek ilerliyorsa ideal bir nüfus yapısını gösteriyor demektir. Dar taban ve dik kenarlarla uzayan
bir piramit doğum ve genç yaşlarda ölüm azlığını ifade eder. Eğer piramit şekil değiştirip dışbükey bir durum
almışsa piramidin ait olduğu ülkede yakın bir gelecekte nüfus azalması olacağı öngörülebilir. Herhangi bir
yerdeki doğumların değişmesiyle birlikte, yaş yapısı da değişmektedir. Doğum hızının veya doğurganlığın
azalması aynı zamanda yaş yapısının ve nüfusun yaşlanmasına neden olmaktadır. Dünyada birçok ülkede
doğum hızlarının azalmasına bağlı olarak nüfus piramitleri geniş tabanlı biçimden dar tabanlı biçime doğru
değişmektedir. Ortalama ömrün yükselmesi nedeniyle özellikle gelişmiş ülkelere ilişkin nüfus piramitlerinin
boyu uzamış, yaşlı nüfusun payının artmasıyla piramidin üst kısımları genişlemiş, doğumların azalması
nedeniyle de taban daralmıştır. Dünya nüfusunun 1970-2015 yılları arasındaki gelişimi nüfus piramitleriyle
ifade edildiğinde geçmiş yıllardakinden daha farklı bir görünüm ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. 1970 yılındaki
nüfusun yaş grupları durumu dikkate alındığında en fazla oran 0-5 yaş grubu nüfusa (%14) ile ait olduğu 6-10
yaşın ise % 13 olduğu anlaşılmaktadır (Çizelge: 1) (http://www.unfpa.org/world-population-dashboard).
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Çizelge 1. Dünya nüfusunun bazı yaş gruplarına göre oranları (%).
Yaş grubu

1975

2015

0-14

37

26,1

15-64

58

65,6

65+

6

8,3

Kaynak: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?end=2015&start=1975

Ülkelerin nüfus piramitleri o ülkede geçmiş yıllarda meydana gelmiş deprem, sel su baskını salgın
hastalıklar gibi afet ve olaylar yanında oradaki sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerden de etkilenmektedir.
Dünya nüfusunun 1950 yılından itibaren nüfus piramidi incelendiğinde zaman içinde doğumların azalmasının
etkisiyle piramidin tabanının giderek daralmaya başladığını ve ölüm oranlarının giderek düşmesi ve ortalama
ömür değerlerinin yükselmesiyle piramit şeklinin klasik tipinden uzaklaştığı dikkati çekmektedir (Şekil: 7).

Şekil 7. Dünya’nın Farklı Yıllara İlişkin Nüfus Piramidi (1950-2100)
Kaynak: https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/World_Population_2015_Wallchart.pdf

Dünya nüfusuna ilişkin 2015 yılı nüfus piramidi incelendiğinde geçmiş yıllardan farklı olduğu
anlaşılmakla birlikte halen klasik piramit şeklinden çok uzak olmadığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar 50-60 yıl
öncesine göre doğumların azalmaya başladığı, ölüm oranlarının düşüş gösterdiği ve ortalama yaşam süresinin
arttığı görülmekte ise de halen özellikle bazı ülkelerdeki nüfus artışının da etkisiyle piramit şekli
korunmaktadır (Şekil: 8).

Şekil 8. Dünya’nın Nüfus Piramidi (2015).
Kaynak: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World
Population Prospects: The 2015 Revision, New York: United Nations .
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Şekil 9. Dünyada nüfus yapısındaki değişimin piramitler ile gösterimi.
Kaynak: http://www.prb.org/Multimedia/Video/2014/jeff-jordan-world-population.aspx (video 1,39-2,35)

Dünya nüfusunun yaş ve cinsiyet yapısı geçmiş yıllardan önemli farklılık göstermektedir. Buna bağlı
olarak hazırlanan dünya nüfus piramidi de giderek değişmektedir. 1950 yılında tabanı daha dar bir piramit
özelliği göstermekte iken günümüzde daha farklı bir şekil almıştır (Şekil: 9).

Şekil 10. Kıtaların farklı tarihlere ilişkin nüfus piramitleri.
Kaynak: https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2015_DataBooklet.pdf

Nüfus piramitlerinin yıllara göre değişimi dünya geneli yanında kıtalar bazında ele alındığında daha açık
olarak görülebilir (Şekil: 10). Ülkeler bazında daha ayrıntılı bilgilere ise bu linkten ulaşmak mümkündür
(https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2015_Volume-II-Demographic-Profiles.pdf).
Dünya nüfusunun mevcut doğum ve ölüm oranları dikkate alınarak yapılan projeksiyonlara göre nüfus
piramidi hem geçmişten hem de günümüzden daha farklı bir şekil alacağı öngörülmektedir. Yapılan tahminlere
göre dünya nüfusunun 2085 yılında 10 milyar olacağı ve 2100 yılında ise 11,2 milyar olacağı öngörülmekle
birlikte 2010 yılında % 7,6 olan 65 yaş ve üzeri nüfusun 2100 yılında % 22,3’e yükseleceği tahmin
edilmektedir (https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/). Buna göre nüfus piramitlerinin geçmiş yıllardan ve
günümüzden
daha
farklı
bir
görünüme
kavuşacağı
belirtilebilir
(http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/05/world_population?fsrc=rss).
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Şekil 11. Kanada’nın Farklı Tarihlere Ait Nüfus Piramitleri.
Kaynak: -https://human-geography-ss11.wikispaces.com/Population

Ülkeler düzeyinde ele alındığında nüfus yapılarının değişimine ilişkin daha detaylı değerlendirme ve
analizler yapılabilir. Günümüzün gelişmiş ülkelerinin bundan 50-100 yıl öncesindeki nüfus yapıları ve
dolayısıyla nüfus piramitleri ile günümüzdeki nüfus piramitleri arasında bu gelişim ve değişimin bir sonucu
olarak önemli farklılıklar ayırt edilmektedir (Şekil: 11).

Şekil 12. Çin’in farklı tarihlere ait nüfus piramitleri.
Kaynak: http://churchousepublishing.com/the-churchouse-letter/a-billion-shades-of-grey/

Konuyla ilgili olarak; Örneğin farklı yıllara ilişkin Kanada’nın ve yüz yıllık süreç içinde Çin’in nüfus
piramitlerindeki değişim incelendiğinde bu durum daha kolay anlaşılabilir (Şekil:11). Çin’de 1950 yılında
doğumların ve ölümlerin fazla olduğu ve klasik nüfus piramidi şekli görülmekte iken 2050 yılında hem
doğumların hem de ölümlerin azaldığını ve genç nüfus ile yaşlı nüfus arasında farkın oldukça azaldığı
anlaşılmaktadır. Böylece nüfus yapısında klasik piramit yapısından farklı bir görünüm dikkati çekmektedir
(Şekil: 12).
Nüfus piramitlerinin geleceği nüfusun geleceğinden ayrı düşünülemez. Dolayısıyla Dünya nüfusunun
geleceğine ilişkin senaryolar dikkate alınarak nüfus yapısı ve bu yapının gösterildiği nüfus piramitlerine ilişkin
öngörülerde bulunmak mümkündür. Dünya nüfusuna ilişkin projeksiyonlar incelendiğinde 2050 yılında
nüfusun, 9,7 milyar, 2080 yılında 10,8 milyar ve 2100’de ise 11,2 milyar olacağı tahmin edilmektedir
(https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/). Buna göre dünya nüfusu artacağından yapısal özelliklerinde de
önemli değişiklikler gösterecektir. Eldeki veriler dikkate alındığında, hali hazırda kullanılan nüfus piramit
tiplerinden farklı olarak özellikle doğurganlığın günümüzde oldukça düşük olduğu ve ortalama ömür
değerlerinin dolayısıyla yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu ülkelerde nüfus yapısı klasik piramit tiplerine
uymayacaktır. Böylece nüfus piramitlerinin taban kısmı ile üst kısmı arasındaki farkın azalmasına bağlı olarak
giderek dikdörtgen haline dönüşeceği öngörülmektedir. Özellikle çoğu gelişmiş ülkede yaşlı nüfusun giderek
artacağı beklenmektedir. Hatta bazı ülkelerde yaşlı nüfusun fazlalığı ters bir piramit tipinin ortaya çıkmasına
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neden olabilecektir. Söz konusu bu ülkelerin çoğunda çocuk nüfus kadar hatta bazen daha fazla yaşlı nüfusun
ortaya çıkacak olması bu görünümde belirleyici olacaktır.

Şekil 13. Dünya’nın ve kıtaların 2030 yılına ilişkin nüfus piramitleri.
Kaynak: http://ec.europa.eu/epsc/publications/notes/sn8_en.htm

Kıtaların nüfus yapılarına ve nüfus piramitlerindeki değişime ilişkin değişim başka bir grafikte şu
şekilde görünmektedir (Şekil: 13,14 ve 15).

Şekil 14. Asya ve Afrika kıtalarının 2000 ve 2050 yıllarına ilişkin nüfus piramitleri.
Kaynak: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/population-pyramids-for-europe-africa

Şekil 15. Avrupa Birliği ve Afrika’nın nüfus piramitleri.
Kaynak: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/population-pyramids-for-2000-and

Belirtilenlerden hareketle, bugünkü şartlar devam ettiği düşünülürse dünya nüfusunda yaşlı nüfusun
daha fazla olacağından hareketle dünya nüfus piramidinde 65 ve üzeri yaş nüfusu gösteren üst kısım normal
bir piramit görüntüsünden farklı bir hal alacağı öngörülmektedir. Bu durum özellikle doğumların az ortalama
yaşam süresinin fazla olduğu ülkelerde belirgin olması kaçınılmazdır. Örneğin; 2015 yılına ilişkin Japonya
veya Kanada gibi ülkelerin piramitleri bundan 50-100 yıl sonra hem 1950’li yıllardan hem de
günümüzdekinden oldukça farklı bir hal alacaktır. Böylece tıpkı demografik döngü teorisinde olduğu gibi
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nüfusun son aşamasının yaşandığı bir dönem anlamına gelecektir. Bu durum ise klasik nüfus piramitleriyle
ifade edilmeyi zorlaştıracak klasik piramit tipinin dışında bir piramit görüntüsü ortaya çıkaracaktır. Öyleki,
dünya ülkelerinin zaman içinde değişen yaş ve cinsiyet yapısını gösteren nüfus piramitleri gelecek yıllarda
günümüzdeki anlamından farklı bir boyut kazanacaktır. Bu durumda nüfus piramitleri işlevini kaybetmese
ortaya çıkan nüfus yapısı halen kullanılan piramit tipleriyle gösterilemeyeceğinden yeni bir nüfus piramit tipi
eklenebileceği ve piramitlerin farklı bir görünüm kazanacağı belirtilebilir.
5. Sonuç ve öneriler
Dünya nüfusu sadece sayı olarak artmakla kalmamış doğal olarak nüfus yapısında da önemli
değişiklikler meydana gelmiştir. İster toplam nüfus olsun isterse nüfusun yapısal özellikleri olsun bu değişim
ve gelişime ilişkin sayısal ve istatistik veriler coğrafya araştırmalarında ve eğitim öğretim süreçlerinde
grafikler ve çeşitli görsel materyaller kullanılarak ifade edilmektedir. Nüfusun yapısal özelliklerini göstermek
için yaygın olarak nüfus piramitler kullanılmaktadır. Nüfus piramitleri hem ülkeden ülkeye hem de zaman
içinde önemli farklılıklar içermektedir.
Nüfus piramidinin şekli ülkeden ülkeye bazı farklılıklar içermektedir. Başka bir ifadeyle nüfus
yapıları ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile yakından ilişkilidir. Öyleki, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
nüfus piramitleri daha üçgen şekline benzemekte iken; gelişmiş ülkeler piramidinin üst kısmı yaşlı nüfus
fazlalığından dolayı daha geniş dolayısıyla klasik piramit görüntüsünden giderek uzaklaşmaktadır. Konuyla
ilgili olarak tek tek her bir ülkeye ilişkin gelişim seyrini gösteren daha çalışmaların yapılması piramitlerin
gelecekteki durumuna ilişkin daha detaylı yorumlar yapılabilmesi açısından önemlidir. Çünkü ülkelerin nüfus
yapıları zaman içinde bazı değişiklik gösterir. Böylece değişen nüfus yapısı farklı nüfus piramit tiplerini ortaya
çıkarır. Bu bağlamda hangi ölçekte ele alınırsa alınsın her türlü değişkeni ile nüfus dinamik bir olgudur. Gerek
dünya genelinde gerekse bir ülkede veya ülkenin daha küçük bir alanında zaman içinde nüfus verilerinde
önemli değişim yaşanmaktadır. Özellikle son iki yüz yıldan beri bilimsel teknolojik gelişmeler başta olmak
üzere birçok faktörün etkisiyle dünyada nüfus hem miktar olarak artmakta hem de nüfus yapısında çok önemli
değişim yaşanmaktadır. Nüfus özelliklerinin gösteriminde kullanılan nüfus piramitlerinde de bu değişimi
görmek mümkün olmaktadır.
Belirtilenlerden hareketle bugünkü şartlar dikkate alınarak geleceğe yönelik yapılan öngörülerde
piramit görünümünde değişim yaşanacağı belirtilebilir. Bu bağlamda dünya nüfusunda yaşlı nüfusun daha
fazla olacağından hareketle dünya nüfus piramidinde 65 ve üzeri yaş nüfusu gösteren üst kısım normal bir
piramit görüntüsünden farklı bir hal alacağı öngörülmektedir. Bu durum özellikle doğumların az ortalama
yaşam süresinin fazla olduğu ülkelerde belirgin olması kaçınılmazdır. Örneğin; 2015 yılına ilişkin Japonya
veya Kanada gibi ülkelerin piramitleri bundan 50-100 yıl sonra hem 1950’li yıllardan hem de
günümüzdekinden oldukça farklı bir hal alacaktır. Böylece klasik piramit tipinin dışında bir piramit görüntüsü
ortaya çıkaracaktır. Sonuç olarak dünya ülkelerinin zaman içinde değişen yaş ve cinsiyet yapısını gösteren
nüfus piramitleri gelecek yıllarda günümüzdeki anlamından farklı bir boyut kazanacaktır. Bu durumda nüfus
piramitlerinin işlevini kaybetmeyeceği ancak yeni bir nüfus piramit tipi eklenebileceği ve piramitlerin farklı
bir görünüm kazanacağı belirtilebilir. Tüm bunların yan ısıra ülkeler hatta ülkelerin daha küçük birimleri için
hazırlanacak nüfus piramitlerine göre detaylı analiz ve yorumlamaların yapılması anlamlı sonuçlar ve
değerlendirmeler yapılmasına imkan verecektir.
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Ülkelerin nüfus yapılarına ilişkin gelişimleri demografik döngü teorisi ile açıklanmaktadır. Herhangi
bir yerin nüfus piramidi ise bu teorinin hangi dönemindeyse ona ait şekil aldığı gözlemlenmektedir. Diğer
yandan nüfus piramitleri geçmiş yıllarda klasik üçgen şeklinden günümüzde dikdörtgen şekline doğru bir
görüntüye sahip olmaya başlamıştır. Bu görünüm bazı ülkelerde tersine piramit haline de dönüşebilecektir.
Daha önce de belirtildiği gibi ülkelerin nüfusunun zaman içindeki değişimi demografik döngü teorisi
ile açıklanmaktadır. Buna göre bir ülkenin nüfusu teorinin hangi aşamasında ise ülkelerin nüfus piramitlerinin
ona göre şekil almaktadır. Günümüzde bazı gelişmiş ülkelerin demografik döngü teorisine göre beşinci
aşamada yer alır. Bu ülkelerin nüfus yapılarının gelecekte bu aşamanın da ötesine geçmesi olasıdır. Dolayısıyla
6. Aşamada bulunacak bu ülkelerin nüfuslarının yeni bir piramit tipiyle gösterilmesi gerekli olacaktır. BU
çalışmada bu yeni piramit tipine “tersine nüfus piramidi” veya “ters dönmüş nüfus piramidi” ifadesi
önerilmektedir.
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