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ÖZET
•
•
•
•
•

				

Bir ülkede, nüfus politikasının sonuçlarını görebilmek için 30 ila 40 yıllık bir zamana ihtiyaç duyulmaktayken
İran’da, son 50 yılda birbiriyle farklılık arz eden nüfus politikaları takip edilmiştir.
Pehlevi yönetiminin son dönemlerinde nüfus, kontrol altına alınmaya çalışılırken Devrim’den sonra bu
politika ilk önce gevşetilmiştir.
Devrim’in ilk on yılındaki göçler ve nüfus patlamasından sonra yeniden kontrol siyaseti izlenmiş, 2000’li
yıllarla birlikte tekrar kontrol politikasından vazgeçilerek teşvik politikasına başlanmıştır.
Hâlihazırda İran’da %1’in altına düşen nüfus artış oranının aynı şekilde devam etmesi durumunda, İran’ın 20
yıl kadar sonra dünyanın yaşlı ülkelerinden birine dönüşeceği tahmin edilmektedir.
İran’da, evli çiftlerin çocuk sahibi olma eğiliminin değişmesinin yanı sıra kadınlarda eğitim seviyesinin
yükselmesi, kötü seyreden ekonomik göstergeler, yükselen evlilik yaşı, yükselen boşanma oranları, değişen
evlilik ilişkileri, artan şehirleşme ve yükselen kürtaj oranları nüfus artış hızının düşmesindeki başlıca etkenler
olarak sıralanabilir.
Anahtar Kelimeler: İran, Azalan Nüfus, Düşen Çocuk Sayısı, Ekonomik Göstergeler, Yaşlı Nüfus

SUMMARY
•
•
•

•
•

While 30 to 40 years is generally necessary to see the results of population policies in a country, there have
been myriad – sometimes contradictory – policies that have been followed in the past 50 years in Iran.
There was an attempt to control the population towards the end of the Pahlavi period, but this policy was
loosened following the Revolution.
Following the migration and population explosions in the first decade after the Revolution, there was
a reinstitution of population control policies. This policy was once again relaxed in the 2000s with the
enactment of the incentive policies.
If the rate of less than 1% population increase continues in Iran, it is predicted that within 20 years Iran will
become one of the countries with the oldest population in the world.
The main factors that contributed to the diminishment in the rate of population growth can be listed as: a
changing inclination among married couples towards having children, the rise in education levels among
women, the worsening economic indicators, the rise in marriage ages, the increase in divorce rates, the
shifts in marital relations, growing urbanization, and the rise in the number of abortions.
Keywords: Iran, Diminishing Population, Lower Number of Children, Economic Indicators, Elderly Population

چكیده

 سال گذشته٠٥  در ایران در طی، ساله نیاز است٤٠  تا٣٠ •در حالی که برای دیدن نتایج سیاستهای جمعیتی در یک کشور به یک دوره
.سیاستهای جمعیتی متفاوت از یکدیگر دنبال شده است
. پس از انقالب اما در ابتدا این سیاست کنار گذاشته شد. سیاست كنترل جمعیت آغاز شد،•در سالهای پایانی دوران پهلوی
 لیكن از ابتدای دهه. بار دیگر سیاست كنترل جمعیت به اجرا در آمد،•پس از افزایش مهاجرت و انفجار جمعیت در دهه اول انقالب
. سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت اتخاذ شده است، با كنار گذاشته شدن این سیاست،٢٠٠٠
 ایران پس، به همین ترتیب ادامه یابد، درصد است١ •بر اساس پیش بینی ها چنانچه نرخ رشد جمعیت در ایران كه در حال حاضر زیر
. سال به یکی از پیرترین کشورهای جهان تبدیل خواهد شد٢٠ از
 شاخصهای اقتصادی، می توان افزایش میزان تحصیالت زنان،•در ایران عالوه بر تغییر در تمایل زوجهای متاهل به فرزندآوری
 افزایش شهرنشینی و باال بودن نرخ سقط جنین را به عنوان، تغییر روابط زناشویی، افزایش نرخ طالق، باال بودن سن ازدواج،ضعیف
.عوامل اصلی کاهش نرخ رشد جمعیت دانست
 جمعیت پیر، شاخصهای اقتصادی، تعداد سقط جنین، كاهش جمعیت، ایران:كلیدواژه ها
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Giriş
Nüfus ve özellikle genç nüfus, ülkeler için önemli kaynaklardan biri kabul edilir. Millî güç unsurlarından da biri kabul edilen nüfus bir devletin; askerî
ve siyasi gücü ile ekonomik kalkınmasına insan kaynağı teşkil eder. Öyle ki eğitimli, genç, üretim ve iş
gücüne katkı sağlayan bir nüfus ülkenin gücünü artırır. Buna binaen ülkeler demografik özellikleri ve
ihtiyaçları doğrultusunda genel bir nüfus politikası
ve bu politikaya uygun planlamalar yapar. Nüfusu
politikaları Doğan’ın (2021, s. 296) açıkladığı gibi
genelde üç şekilde belirlenir:
1. Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik olarak
uygulanan nüfus politikası. (Çin ve Hindistan
gibi ülkelerde uygulanan nüfus politikası.)
2. Nüfus artış hızını yükseltmek için uygulanan nüfus politikası. (Son zamanlarda nüfusu hızla düşen İsveç, Finlandiya, Danimarka
gibi ülkelerin uyguladığı nüfus politikası.)
3. Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmek
amacıyla uygulanan nüfus politikası. (Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin
uyguladığı nüfus politikaları.)
Orta Doğu’da nüfus açısından güçlü ülkelerden biri olan İran’da son günlerde ülkedeki siyasi
elitler, din adamları ve uzmanlar tarafından azalan nüfus artış eğilimiyle birlikte yakın gelecekte
ülke nüfusunun yaşlanacağı ve azalacağına ilişkin
endişeler kamuoyu önünde dillendirilmeye başlanmıştır. Azalan nüfustaki en önemli sebebin
ise evli çiftlerin çocuk sahibi olma eğilimlerinin
değişmesidir. Bunun bir yansıması olarak hâlihazırda 2020 yılı itibarıyla %1’in altına düşen
nüfus artış oranının aynı şekilde devam etmesi
durumunda, İran’ın 20 yıl kadar sonra dünyanın
yaşlı ülkelerinden birine dönüşeceğine ilişkin senaryolar konuşulurken başta Devrim Rehberi Ali
Hamenei gelmek üzere devlet adamları, nüfus artış hızını artırmak için toplumu birden fazla çocuk
yapmaya teşvik etmeye başlamıştır. Genelde dinî
argümanlarla bezenmiş bir söylemle desteklenen
4

bu teşvikin İran’da, evlenme yaşında olan yaklaşık
13 milyon genç (ISNA, 1399a) üzerinde nasıl bir
tesir bırakacağı ise tartışmaya açıktır.
Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı Müşaviri
Şehla Hosrevi’nin aktardığına göre geçtiğimiz yılki (1398/Nisan 2019-Mart 2020) nüfus verilerine bakıldığında ülkede, kadın başı ortalama çocuk
oranı 1,8’e gerilemiştir (BBC, 1399). Bu rakamın
1,5’in altına düşmesi başka bir deyişle tek çocuklu
veya çocuksuz evliliklerin daha da yaygınlaşması
durumunda İran, gelecek 20, 30 ve 50 yıllık süre
zarfında bölgenin nüfus açısından zayıf ülkelerinden birine dönüşme riskiyle karşı karşıyadır. Bunun yanı sıra yaş skalasındaki dengesiz değişim ve
nüfusun yaşlanması, bireylerin çevresine bağlılığı
ve devlete masrafını da olumsuz etkilediğinden
(emekli maaşı, sosyal güvence, sağlık ve bakım
hizmetleri vb.) İran’ı yakın gelecekte ekonomik
açıdan tedbir almaya zorlayacaktır. Çünkü yaş
gruplarının dağılımında ortaya çıkacak dengesizlik, tüketici ve bağımlı grubundaki bireylerin artmasına zemin hazırlar bu durum da ülkede; kalkınma hızı, sektörel üretim, çevre sorunları gibi
sorunlar yaratır.

1. Dalgalı Nüfus Politikaları
İran’da modern tekniklerle ilk genel nüfus sayımı 1956 yılında gerçekleştirilmiş olup ülkenin
toplam nüfusu 19 milyon olarak tespit edilmiştir
(Dünya-yı İktisad, 1391). Bu sayımdan sonra 2006
yılına değin her 10 yılda bir nüfus sayımı gerçekleştirilmiştir. İslam Devrimi’nden hemen önce ülkedeki nüfus artışının dünya standartlarının üzerinde
seyretmesi üzerine nüfus kontrolü için kampanyalar başlatılmışsa da Devrim’den sonra bu politika
gevşetilmiştir.
Öncelikle 1950 yılına değin İran’da herhangi bir
nüfus politikası uygulandığına dair bir bilgiye rastlanmamıştır. Ancak 1956 yılında Sağlık Bakanlığı
bünyesinde kurulan “Anne ve Çocuk Sağlığı İdaresi”nde gebelik önleyici tedbirlerin alındığı bilinmektedir. Aynı yıl kurulan “Aile Rehberi” isimli sivil
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toplum kuruluşu, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun desteğiyle İran’daki sağlık kuruluşlarına gebelik
önleyici malzeme tedarik etmiştir. Bu uygulamalar,
İran’ın nüfus artış hızını kontrol politikasına dair
ilk planlamalar kabul edilebilir. Ancak Cukar’ın
(1393, s. 54) değindiği üzere 1986 yılındaki nüfus
sayımında uzmanlar, ülkenin “nüfus patlamasının”
eşiğinde olduğunu fark etmişlerdir. Zira kadınlarda
doğum oranının 4,6 çocuk ve ülke genelinde nüfus
artışının ise %3,9 dolaylarına ulaştığı anlaşılmıştır.
İran tarihinde benzeri görülmemiş bu nüfus patlamasına ilgililer, esasen savaş sebebiyle Afganistan ve
Irak’tan ülkeye gelen göçmenlerin etkili olduğunu
(Habergozari-yi Mehr, 1399), bu nedenle İran’da
meskûn nüfusta öngörülmedik bir artış olmadığını
öne sürmüştür.

yılında erişilmiştir. Akabinde bu sayının 3’e çekilmesi gündeme alınmıştır. 1993 yılında Meclisten
geçen “Aile ve Nüfus Düzenleme Kanunu”yla kadına doğumdan sonra verilen; annelik izni, çalışan kadınların maaşlarının ödenmesi gibi birtakım sosyal
hak ve güvenceler dördüncü çocuk ve sonrası için
kaldırıldığı gibi yine dördüncü çocuk ve sonrasındaki çocukların doğum masraflarına ayrı bir tarife
getirilmiştir. 1994 yılında ise Birleşmiş Milletler
(BM) öncülüğünde Kahire’de düzenlenen “Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı”na iştirak
eden İranlı yetkililer, İran’da nüfus artış hızını düşüreceklerine dair taahhütte bulunmuşlardır. Nitekim
2010 yılına gelindiğinde ülkede kadın başı çocuk
oranı 1,2’ye gerilemiştir (Habergozari-yi Mehr,
1399).

İranlı karar alıcılar, devam etmekte olan İran-Irak Savaşı’nın yarattığı darboğaz sebebiyle 1988 yılında kabul edilen “İran İslam Cumhuriyeti Birinci
İktisadi İçtimai ve Kültürel Kalkınma Programı’nda” ve akabinde ikinci ve üçüncü kalkınma programlarında nüfus kontrolü ciddi olarak gündeme
alınmış ve buna bütçe tahsis edilmiştir. İran ve Irak
arasında, 1980 ila 1988 yılları arasında cereyan eden
yıkıcı savaşın yıprattığı alt yapı ve ümit vermeyen
ekonomik veriler, İranlı yetkilileri Devrim Rehberi
Ayetullah Humeyni’nin de onayıyla, artan nüfusu
kontrol altına almaya sevk etmiştir. Bu doğrultuda
Ali Ekber Rafsancani (1989-1997) ve Muhammed
Hatemi’nin (1997-2005) cumhurbaşkanlığı dönemlerinde “Az Çocuk Daha İyi Hayat” mottosuyla
ülkede cinsel korunma ve çocuk sayısının azaltılmasına yönelik faaliyetlere hız verilmiştir.

Bu rakamla birlikte (1,2) İran’da nüfus açısından endişelenmeyi gerektirecek yeni bir dönem
başlamıştır. Öyle ki bir yandan Cumhurbaşkanı
Mahmud Ahmedinejad (2005-2013) diğer yandan
Devrim Rehberi Ayetullah Hamenei, geçmişteki
nüfus kontrolü politikasının bir hata olduğunu vurgulayarak toplumu çocuk yapmaya teşvik etmeye
başlamıştır. Dahası nüfus kontrolünün İran’a karşı bir düşman komplosu olduğuna dair demeçlere
tesadüf edilmiştir. Ancak bu kesin dönüş ülkede
şehirleşmenin artıp ekonomik verilerin ise kötü
seyretmeye başladığı bir zaman aralığına tekabül
etmiştir.

Beklenmedik nüfus artışına karşın kurumsal
çalışmalar yürütmek maksadıyla 1990 yılında “Doğum Tehdidi Şûrası” isminde bir yapı teşkil olunmuş, 1991 yılında da “Nüfus ve Aile Düzenlemesi
Genel Müdürlüğü” ihdas edilerek nüfus kontrol
çalışmaları genişletilmiştir. Örneğin 1986 yılında
4,6 olan kadın başı ortalama doğum oranının 2011
yılına kadar 4’e çekilmesi hedeflenmiştir. Ancak bu
hedefe beklenenden oldukça erken bir şekilde 1992

2009 yılında Ahmedinejad hükûmeti tarafından dördüncü çocuğa yönelik hak mahrumiyetleri
kaldırılmıştır. Her ne kadar bazı milletvekilleri, geçmişteki uygulamalarla çelişki arz eden yeni siyasetin ülkedeki sosyoekonomik şartlar sebebiyle doğru
olmadığını savunsa da (BBC, 2010) Ruhani Dönemi’nde de (2013-2021) 2014 yılında, nüfus artışına
yönelik yeni bir strateji belirlenmiş ve Devrim Rehberi’nin talimatıyla teşviklere devam edilmiştir. Bu
teşvikler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
a. Yeni evlilere düşük faizli ev kredisi,
b. Evleneceklere düşük faizli evlilik kredisi,
5

Toplumsal Bir Sorun Olarak İran’da Azalan Nüfus

c. Evlilerin kendi şehrinde askerlik yapması,
d. Doğum kontrolüyle ilgili çalışmalara aktarılan
bütçenin kesilmesi,
e. Kısırlık ve gebelik sorunları için Sağlık Bakanlığınca özel bütçe ihtisas edilmesi,
f. Çalışan kadınların çocuk sahibi olması durumunda
çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik devlet
tarafından kurumlara destek verilmesi.
Ayrıca 1400 (2020/2021) yılı bütçe tasarında,
daha önce İran’da hiç olmadığı kadar nüfus artışını
teşvik için somut adımlar atmıştır. Bu yılın bütçesine giren teşvik kalemleri (Shahraranews, 1399)
aşağıda sıralanmaktadır:
• Nüfus politikası projesinin bütçesinin %15
artırılması,
• 1399 (2019/2020) ve 1400 (2020/2021)
yıllarında üçüncü çocuğuna sahip olan ailelere verilecek ev kredisi oranının artırılması,
• Kısırlık tedavisi gören çiftlere banka kredisi
verilebilmesi,
• Destek fonlarında biriken meblağın nüfus
artışı için kullanılması,

• Kültür Devrim Yüksek Konseyinin koordinasyonunda evliliğin ilk yılında çocuk dünyaya getirilmesine ilişkin faaliyetlerin düzenlenebilmesi için bütçe verilmesi,
• Gençlik ve Spor Bakanlığına yeni evli çiftlerde çocuk dünyaya getirmek için bilinçlendirme çalışması yapmak adına bütçe verilmesi.
Ne var ki yukarıda sıralanan destekler ve daha
öncekiler, İran’da doğum artışına dolayısıyla da nüfus artışına zemin hazırlamaya yetmeyebilir. Zira
çiftler, çocuk teşvik maddelerine tereddütle yaklaşmaktadır. Çünkü özellikle ekonomik teşvikler
yetersiz hatta sembolik kalmakta, çocuklu kadınlara
sağlanan sosyal güvence ise çiftleri ikna edememektedir. Bütün bunlara, ülkedeki istikrarsız ekonomik
ortam ve son yıllarda gittikçe düşen hayat standartları da eklenince İran’daki nüfus artış ve doğum
oranları, ülke tarihinin en düşük seviyelerini görmektedir. Net bir şekilde anlaşılmıştır ki İran’da gerek evli gerekse de yeni evli çiftlerde çocuk yapmaya
olan eğilim günden güne azalmaktadır. Zira yapılan
saha çalışmalarına göre evlilik çağındaki gençlerin
evlenmeden önce istedikleri çocuk sayısı 2,3 iken

Grafik 1: 1430 (2051-2052) Yılında İran’da Tahmini Nüfus (Milyon)

Kaynak: Tejaratonline. (1398). “Vaziyet-i Nigaran-konende-yi Cemiyet der İran”.
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evlendikten sonra istenen çocuk sayısı 2’ye gerilemektedir (Habergozari-yi Tesnim, 1399a). Ayrıca
istenen çocuk sayısı ile dünyaya getirilen çocuk sayısı arasında da tutarsızlık olduğunu gene rakamlar
söylemektedir. Evlilik öncesinde çocuk sayısı ya da
çocuk dünyaya getirip getirmemenin deyim yerindeyse çiftler arasında pazarlık konusu olduğuna dair
duyumlar vardır. Dahası özellikle başkent Tahran’da
tek çocuklu ve çocuksuz resmî ve gayriresmî evliliklerin yaygınlaştığı bilinen bir gerçektir.
Görüldüğü kadarıyla İran’da son 50 yılda birbirinden tutarsız nüfus politikaları takip edilmiştir.
Pehlevi yönetiminin (1925-1979) son dönemlerinde nüfus, kontrol altına alınmaya çalışılırken Devrim’den sonra bu tedbirler bırakılmış, Devrim’in ilk
on yılındaki göçler ve nüfus patlamasından sonra
yeniden kontrol siyaseti izlenmiş, 2000’li yıllarla
birlikte tekrar kontrol politikasından vazgeçilerek
teşvik politikasına başlanmıştır. Bu dengesiz politika, İran’da nesiller arası boşluk doğmasına zemin
yarattığı gibi ülkedeki demograf dağılımda da düzensizlik oluşturmuştur.

2. Güncel Durum
İran İstatistik Merkezinin açıkladığı verilere
göre 2016 yılında gerçekleştirilen son nüfus sayımı-

na bakılırsa ülkenin toplam nüfusu 79.926.270’tir.
Nüfus artış hızı %1,24 buna mukabil yaşlanma hızı
ise %3,62’dir. Ülke genelinde ailedeki ortalama birey sayısı 3,4 ve genç nüfusun toplam nüfusa oranı
da %24’tür (İran’da Nüfus Dağılımı ve İstatistikler,
2020). Ayrıca gene aynı nüfus sayımına göre ülke
genelinde kadın başı çocuk sayısı 2,01’dir.
Günümüze doğru geldikçe bu verilerin nüfus
artışı aleyhine değişkenlik gösterdiği bilinmektedir.
Zira güncel nüfus artış hızı %0,96’dır. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda da İran’da doğum hızının düşük
seyretmesi durumunda; 2040 yılında İran’da nüfusun nihai olarak 100 milyona ulaşacağı, 2045 yılında artış hızının sıfıra yaklaşacağı ve 2050 yılında ise
toplumun üçte birinin yaşlanacağı (Başgah-ı Habernigaran-ı Cevan, 1391) öngörülebilir. Böylelikle ülke
nüfusunun üçte ikisinden fazlasının 15 ila 65 yaş aralığında olması anlamına gelen “nüfus penceresi”, İran
için kapanacaktır. İran’da 2006 yılından beri açık olan
nüfus penceresini korumak için en fazla 30 yıllık bir
zaman vardır ancak fiilî durum hiç de iç açıcı değildir.
Bu senaryonun gerçekleşmesi İran açısından
birçok olumsuzluk taşımaktadır. Zira genç nüfusun
kaybedilmesi ülkedeki emekli maaşı, sosyal güvence
gibi masrafların artması anlamına geldiği gibi nitelik-

Grafik 2: 1393-1398 Arası İran’da Doğum ve Ölüm Oranları

Kaynak: İran İstatistik Kurumu Verilerine Dayanarak Hazırlayan Habergozari-yi Mehr. (1399). “Narh Veladet u Vefat der İran”.
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li iş gücü sorununun yaşanmasına da yol açacaktır.
İran’ın hâlihazırda en çok beyin göçü veren ülkelerden biri olduğu göz önünde bulundurulduğunda 20
yıl sonra pek çok sektörde İran, iş gücü ithal eden bir
ülkeye dönüşebilir. Ayrıca mevcut durumda toplumun %10’una tekabül eden yaşlı nüfusa bile gerekli
imkân ve sosyal güvenceyi sunamayan Tahran yönetiminin önümüzdeki süreçte, hedef kitlenin artması
durumunda daha da zorlanacağı açıktır ve İran’da
ileri dönük hazırlık ve altyapı çalışmalarına henüz
rastlanmamaktadır.

Hürmüzgan, Kohgiluyi ve Buyer Ahmed, Huzistan
ve Buşehr illerinin takip ettiği dikkat çekmektedir.
Söz konusu iller, coğrafi açıdan İran’ın sınır hattında
yer almaktadır ve etnik açıdan yaygın etnik gruptan
farklıdır. Örneğin Sistan ve Beluçistan ilinde Beluçlar; Buşehr ve Huzistan illerinde Araplar çoğunluğu
teşkil etmektedir. Merkezden uzak veya kırsaldaki
etnik gruplardaki nüfus artışının merkezden yüksek
seyretmesi dikkat çekicidir. Zira geleneksel yaşamın
hâlâ müşahede edildiği kırsalda çocuk dünyaya getirme oranı şehir merkezlerinden yüksektir.

Üzerinde durulması gereken bir başka husus ise
kadınların ortalama evlenme yaşıdır. Her ne kadar
2016 nüfus sayımında bu rakam 23 olarak ilan edilmişse de söz konusu rakam şimdilerde 25’e yükselmiştir (Habergozari-yi Tesnim, 1399b). Mevcut
rakam ülkenin genel ortalaması olup büyük şehirlerde çalışan ve okuyan kadınlarda evlilik yaşının daha
yüksek olduğu bilinmektedir. Ülkedeki genç kızların
yarısının 25 yaşından sonra evlendiği varsayıldığında ve evlilikten sonra gene ülke genelinde ilk çocuğu dünyaya getirmenin 4,5 yıl, ikinci çocuğun ise
5,3 yıl olarak hesaplandığı düşünüldüğünde nüfus
artış hızının düşük seyretmesi daha iyi anlaşılabilir.
Somutlaştırmak gerekirse örneğin Tahran’da 30 yaşında evlenen bir kadının ilk çocuğunu 34,5 yaşında
dünyaya getirmesi hâlinde ikinci çocuğunu dünyaya
getirmek için pek bir zamanı yoktur. Her ne kadar bu
varsayım, kadınların sosyoekonomik ve sosyokültürel durumuna göre değişkenlik arz etse de çalışan şehirli kadınlarda tek çocuklu veya çocuksuz evlilikler
artık sıradanlaşmış durumdadır.

Son olarak koronavirüs salgının ülkede doğum
oranın gerilemesini etkilediği/etkileyeceğine dair
görüşler bulunmaktadır. Bir yandan bazı uzmanlar
salgın şartlarının doğum oranları üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılması için 1399 (2020-2021) yılının ikinci yarısına ait verilerin beklenmesi gerektiğini
ileri sürmektedir. Zira ilk altı ayda doğanlar daha çok
salgın öncesi birlikteliklerden doğan çocuklardır. Diğer yandan Kültür Devrimi Yüksek Konseyi Nüfus
Politikası Araştırmaları Başkanı Muhammed Cevad
Mahmudi (Habergozari-yi Tesnim, 1399c) salgının
doğum oranını doğrudan etkilediğine dikkat çekerek 1399 (2020-2021) yılında doğum sayısının yaklaşık bir milyon olacağı tahmininde bulunmuştur.
Bu sayının 1398 (2019-2020) için 1.196.000 olduğu göz önünde bulundurulursa 1399’da nüfus artış
hızının 1398’e göre %1’den yaklaşık %0,7’ye gerileyeceği netlik kazanır ki İran açısından oldukça düşük
bir rakamdır. Nitekim Nüfus Kayıt Kurumunun verilerine göre 1398 yılının (2019-2020) ilk altı aylık
zaman diliminde 614.559 çocuk dünyaya gelmişken
1399 yılının ilk altı ayında bu sayı 580.606’ya düşmüştür. Ayrıca boşanma oranlarında da gene geçen
yılın ilk altı ayına göre (288.091’den 288.874’e) bir
miktar artış gözlenmiştir (Sazman-ı Sebt-i Ahval,
1398 ve 1399). Boşanmadaki artışla doğumdaki
düşüşün seyrinin 1399 yılının ikinci yarısında da
kendini göstermesi beklenmektedir. Netice olarak
koronavirüs salgınının İran’da karantina uygulamalarına rağmen nüfus artış hızını olumsuz etkilediği,
rakamlar doğrultusunda ifade edilebilir.

İran’da dikkat çeken diğer bir husus ise şehirlerde doğum oranının kırsala göre daha düşük
seyretmesidir. Şehirleşmenin ülke genelinde %74
olduğu İran’da, ülke nüfusunun yarısı başkent Tahran, Meşhed, Isfahan, Şiraz gibi büyük şehirlerde
kümelenmiştir. Bu şehirlerde nüfus artış hızının
düşük seyretmesi, ülkedeki çevre/merkez ilişkisi
açısından da önemli sonuçlar doğurabilir. Öyle ki
Harita 1 incelendiğinde Sistan ve Beluçistan ilinin
ülke genelinde en genç nüfusa sahip olduğu, onu;
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Harita 1: İran’da İl Bazında Yaşlılık Haritası

Kaynak: Etemadonline. (1399). “Nakşe-yi Salmendi-yi İran”.
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3. Nüfusun Azalmasındaki Sebepler
Bütün teşviklere rağmen İran’da nüfusun azalmasında, birden çok husus aynı anda ve değişen
oranlarda etkilidir denebilir. Nitekim Aliyi (1394,
s. 130) İran’da nüfus artış hızının düşmesini iç ve
dış faktörler şeklinde ayırmaktadır. Ona göre şehirleşme, okuryazarlığın artması, özellikle kadınlar
arasında yükseköğretimin yayınlaşması ve bunun
sonucu olarak iş hayatına katılımın da artması,
modernizmin etkisiyle çiftlerin evliliğe bakışının
değişmesi ve yabancı medya kuruluşların etkisi iç
faktörler; uluslararası kuruluşların dolaylı ve doğrudan aile planlaması uygulamaları ise dış faktörler
arasındadır. Buna benzer şekilde Cukar (1393) da
İran’da modernizmin hayat tarzını ve değer yargılarını değiştirdiği için ülkede nüfus artış hızının
düşmeye başladığını öne sürmüştür. Alanyazındaki
yayınlar ışığında çalışmanın bu bölümünde nüfustaki azalmayı etkileyen faktörler yedi madde hâlinde sıralanmıştır.
a. Kadınların Eğitim Seviyesinin Yükselmesi:
İran’da son yıllarda yükseköğretime ilişkin verilere
bakıldığında üniversiteye kabulde uygulanan bazı
kısıtlamalara (Alizade ve Daniş, 1396) rağmen kadınların, erkeklerin önünde olduğu görülmektedir.
Ülkede yapılan son üniversiteye giriş sınavından
(1399/2020) sonraki tercihlerde de kadınların
üniversiteye kabulde erkeklerin önüne geçtiği görülmüştür (ISNA, 1399b). Bu durum, doğal olarak
kadınların iş hayatına girmesine de kapı aralamaktadır. Kadınlarda eğitim ve çalışma oranının yükselmesiyle evlilik yaşı ve evlilik sonrası boşanma
oranlarının yükselmesi İran özelinde birbirinden
bağımsız değişkenler değildir ve çocuk sahibi olmayı doğrudan etkilemektedir. Ayrıca eğitimli ve
çalışan evli kadınların çocuk sahibi olmayı belli bir
müddet ötelediği de bilinmektedir.
b. Kötü Seyreden Ekonomik Göstergeler: Ülkede son 10 yılda işsizlik, enflasyon, bütçe açığı
gibi ekonomik parametrelerdeki kötü gidişat
son günlerde, İran tarihinde hiç olmadığı kadar toplumun gündelik hayatını etkilemektedir.
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Öyle ki bugünlerde 1 dolar 30.000 tümen barajını test etmektedir. Daha açık bir ifadeyle dolar,
İran para birimi karşısında 30 kat daha değerli
hâle gelmiş ve buna bağlı olarak ülkede durdurulamaz bir hayat pahalılığı kendini göstermiştir. Bunun bir getirisi olarak özellikle alt ve orta
tabakaya mensup insanların hayat standartları,
İran-Irak Savaşı’ndaki yokluk günlerini aratmayacak derecede düşmüştür. Hayat standardının
düşmesi ve gençlerdeki işsizlik1 bekâr çiftlerde
evlenmeyi, evli çiftlerde ise çocuk yapmayı geciktirmektedir.
c. Yükselen Evlilik Yaşı: Evlilik yaşının yükselmesi aslında ülkede kötü seyreden ekonomik
göstergelerin de bir yansımasıdır. Özellikle
başkent Tahran’da evlilik yaşının gözle görülür
şekilde yükseldiği bilinmektedir. Bu duruma binaen İranlı devlet adamları, erken yaşta evliliği
teşvik etse de ekonomik olarak henüz rahatlamamış bireyler evliliği öteleyebilmektedir. Bu
durum ise nikâhsız birlikteliğe zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda Tablo 1’de son 10 yılda
İran’da değişen evlilik yaşı gösterilmektedir:
Tablo 1: İran’da Yükselen Evlilik Yaşı

Yıl
)2006-2007( 1385
)2007-2008( 1386
)2008-2009( 1387
)2009-2010( 1388
)2010-2011( 1389
)2011-2012( 1390
)2012-2013( 1391
)2013-2014( 1392
)2014-2015( 1393
)2015-2016( 1394
)2016-2017( 1395

Kadın
22,1
22,3
22,4
22,6
22,7
22,8
22,1
23,1
23,4
23,8
23

Erkek
26,6
26,8
26,9
26,11
27
27
27,4
27,8
28,1
28,5
27,4

Kaynak: İran İstatistik Merkezi. (1395). “Berresi-yi Şahesha-yi
Umde-yi Bazar-ı Kar der Salha-yı 1384 ta 1395”.
1

1399 yılının ilk çeyreği (20 Mart-20 Haziran 2020) itibarıyla İran’da resmî
genç işsizlik; 15-24 yaş arası nüfusta %25, 18-35 yaş arası nüfusta ise %17 oranındadır (İran İstatistik Merkezi, 1399).
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde ülke genelinde evlilik yaşının tedricen bir yaş yükseldiği
görülmektedir. Son üç yılın verileri henüz elde
değildir. Ancak ekonomik zorluklar devam ettiğinden evlenme yaşındaki artış seyrinin de
sürdüğüne şüphe yoktur. Yukarıda İran genelini
yansıtan ortalama rakamlara kırsaldaki erken yaştaki evlilikler dâhildir. Dolasıyla yalnızca Tahran,
Meşhed ve Isfahan gibi büyük şehirlere ilişkin
veriler alınmış olsaydı, evlilik yaşının daha yüksek çıkması gerekecekti. Bunun yanı sıra İran’da
artan evlilik yaşına paralel bir şekilde “mutlak
bekârlık” da artmıştır. 1986 yılında kadınlarda
mutlak bekâr sayısı %2,1 iken bu rakam 2006 yılında %4,4’e ve 2011 yılında ise %8’e yükselmiştir
(Halaçabadi, vd., 1392, s. 9). 2011 yılındaki veriler dikkate alınarak İran genelinde 12.240.000
kişinin mutlak surette bekâr olduğu söylenebilir
ki bu nispeten büyük bir rakamdır (Golçin ve
Seferi, 1396, s. 31). Bir yandan mutlak bekârlık
diğer yandan evlilik yaşının yükselmesi hem biyolojik açıdan kadının çocuk sahibi olmasını zorlaştırmakta hem de çiftlerde birden fazla çocuk
dünyaya getirme eğilimini azaltmaktadır.
d. Yükselen Boşanma Oranları: İran’da boşanma oranları düzenli bir şekilde anlamlı artış
göstermektedir. Örneğin İran’da 1982 yılından 1986 yılına değin boşanma oranı %8,9
(her 1.000 kişiden 92’si) iken bu sayı, 1998
yılında %10,3’e yükselmiştir. 2001 yılında ise
Tahran’da her dört evlilikten birinin boşanmayla sonuçlandığı görülmektedir (Muradzade, 1386, s. 55). Başar’ın (2020, s. 6) aktardığına göre 10 yıl kadar sonra 2010 yılında ise
Tahran’da boşanma oranının her üç evlilikte
bire yükseldiği ve hâlihazırda boşanma oranları bakımından İran’ın dünyada dördüncü sırada olduğu anlaşılmaktadır.
Ülkedeki ekonomik verilerin gidişatıyla boşanma oranlarının artışı arasında ters bir
orantı bulunmaktadır. Buna göre İran’da eko-

nomik olarak durgunluk ve ticari olarak küçülmenin yaşandığı dönemlerde, ekonomik
şartların ailede yarattığı baskı sebebiyle boşanma sayısında artış kaydedilmektedir. Dolasıyla ekonomik şartların iyileşmesi, evlilik
ilişkisinin devamlılığına olumlu katkıda bulunacaktır. Böylelikle aile kurumunun korunması dolaylı olarak da çocuk sayısının artışı
sağlanabilecektir.
e. Değişen Evlilik İlişkileri: Yükselen evlilik
yaşı ve boşanma oranlarına paralel bir şekilde
İran’da farklı evlilik türleri ortaya çıkmaktadır.
Bir tür nikâhsız evlilik olan “beyaz evlilik” ve
resmî nikâha alternatif teşkil etmeye başlayan
“Aryan Nikâhı”yla yaşama bu duruma örnek
olarak gösterilebilir. Bir nevi ev arkadaşlığını
andıran bu evlilik türünde çocuk yapma eğiliminin az olduğu bilinmektedir. İran’da nikâhsız yaşama konusunun hassasiyeti ve devletin
beyaz evliliğe koyduğu yasak sebebiyle ülke
genelinde beyaz evlilik yapan çiftlere ilişkin
net bir istatistik yoktur. Fakat küçük örneklem gruplarıyla yapılan saha araştırmaları; beyaz evlilik yapanların genellikle eğitim düzeyi
yüksek, çalışan ve şehirli orta sınıftan olduğunu saptamaktadır (Golçin ve Seferi, 1396).
Başkent Tahran ise beyaz evliliğin en sık görüldüğü şehir olarak öne çıkmaktadır. Bu normal bir durumdur zira cemaat ilişkisinin yaygın olduğu orta ve küçük şehirlerde gelenekçi
toplum tarafından hoş karşılanmayan beyaz
evliliklerin açığa çıkması kolaydır.
f. Artan Şehirleşme: Şehir hayatında kadının
rol ve sorumluluklarının değişmesi de kadınların çocuk yapma eğilimini etkilemektedir.
Aktif olarak çalışan ya da eğitim hayatını sürdüren kadınların geç evlendiğine ve evlense
bile çok çocuk dünyaya getirmediğine yukarıda dikkat çekilmişti. Bunun yanı sıra şehirlerde artan nüfusla birlikte ortaya çıkan gecekondulaşma beraberinde altyapı ve sosyal
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güvence sorunlarını getirmiştir. Çocuğuna iyi
eğitim ya da sağlık imkânlarını sunamayacağını düşünen ya da çocuklarının geleceğinden
emin olamayan birçok çift, çocuk dünyada
getirmede çekimser davranmaktadır ki bu
durum da doğal olarak ülke genelinde düşen
doğum oranını etkilemektedir.
g. Yükselen Kürtaj Oranları: İran’da zorunlu
hâller dışında kanunen kürtaj yasaklanmış,
kanuni kürtajlar ise hastanelerde olmak koşuluyla doktor onayına bağlanmıştır. Kürtaja ilişkin tanımlama ve hususlar; İran İslami
Ceza Kanunu’nun 306, 556 ve 716 ila 121.
maddelerinde yer almaktadır. Annenin can
tehlikesi bulunması durumunda kürtaja serbestlik tanındığı bunun dışında kürtajın kısastan muaf tutulup farklı oranlarda para cezasına (diye) tabi olduğu anlaşılmaktadır (Meclis
Araştırma Merkezi, 1392). Bu durum ülkede
çiftlerin gayriresmî kürtaj yaptırmasına zemin
hazırlamaktadır. Bu nedenle kürtaja ilişkin
ülkedeki rakamlar arasında tutarsızlık dikkat
çekmektedir. Örneğin Adli Tıp Başkanı Abbas Mescidi Arani’nin 6 Şubat 2020’deki açıklamasına göre 2020’de, 9.700 yasal ve yaklaşık 125.000 yasa dışı kürtaj gerçekleşmiştir
(IRNA, 1398). Hâlbuki 2018’de bir grup
doktor, dönemin Sağlık Bakanı’na yazdıkları
açık mektupta yıllık 220.000’in üzerinde yasa
dışı kürtajın gerçekleştiğini ifade etmişti (Habergozari-yi Mehr, 1398). Sağlık Bakanlığının
söz konusu mektuba dair yayımladığı cevapta
zikredilen rakama dair herhangi bir açıklama
yapmaması dikkatlerden kaçmamıştır. Son
olarak Khabaronline (1395) 2016’da Adli Tıp
Kurumundaki kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre 2006’tan 2015’e kadar İran’da yasal
kürtaj oranın 3 kat arttığını aktarmıştır. Haberde ayrıca 10 yıllık süreçte yasal kürtaj sayıları da aşağıdaki gibi verilmiştir:
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Tablo 2: İran’da 2006 ila 2015 Yılları Arası Yasal Kürtaj

Yıl
1385/2006
1386/2007
1387/2008
1388/2009
1389/2010
1390/2011
1391/2012
1392/2013
1393/2014
1394/2015

Müracaat
Sayısı
2.929
3.467
3.268
3.480
4.202
4.961
6.656
7.616
8.462
9.955

İzin
Sayısı
1.222
2.156
2.365
Veri yok
Veri yok
Veri yok
4.818
5.404
6.272
7.125

Artış
Sayısı
538
-199
212
722
759
1.695
960
846
1.493

Kaynak: Khabaronline, 1395.

Tablo 2’ye bakıldığında İran’da yasal kürtaj talebinin gittikçe artış kaydettiği görülmektedir. Tabloda son altı yılın verileri yer almamaktadır ancak bu
altı yılda da talebin yükseliş eğiliminde olduğu tahmin edilebilir. Sayısı hakkında net bir fikir edinemediğimiz yasa dışı kürtajlar düşünüldüğünde İran’da
son 15 yılda yasal ve yasa dışı kürtajın tedrici olarak
yükseldiği bunun da doğum oranlarının düşmesine
etki ettiği söylenebilir.
Sonuç
İran hâlihazırda siyasi, iktisadi ve sosyal birçok problemle karşı karşıyadır. Öyle ki özellikle
ekonomik açıdan, İslam Cumhuriyeti tarihinin
en zor günlerinin tecrübe edildiği ifade edilmektedir. Nitekim Uluslararası Para Fonunun (IMF)
tahminlerine göre İran’da 1399 (2020-2021)
yılında, üst üste üçüncü defa (-%5’e yakın) küçülme kaydedilecektir. Anlaşıldığı kadarıyla son
dört yılda %18’lik bir küçülme yaşamıştır. Bu
dört yılda ülke nüfusu yaklaşık %5 artmışken
ekonomi ciddi anlamda daralmıştır. İranlıların
alım gücü ise her yıl %22 azalmıştır (BBC, 1399).
Üstelik kötü giden İran ekonomisi, koronavirüs
salgınının olumsuz etkilerini de göğüslemek durumunda kalmıştır.
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İşaret edilen bu ciddi ekonomik buhrandan toplumun etkilenmemesi beklenemezdi. Ağır ekonomik şartların çocuk işçiliğinden hayat kadınlığına
değin birçok sosyal sorunu tetiklediği bilinmektedir. Bunun yanı sıra son günlerde İran basınında
genç kız ve erkeklerin para karşılığında yaşlı insanlarla sevgili olmasının yaygınlaştığına dair haberler
çıkmaktadır (Site-yi Haberi-yi Firaru, 1399). Böyle
bir sosyal ortamda evliliğin azalarak doğum sayısının düşmesi anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü ekonomik istikrarın olmadığı ülkede yarınından emin
olmayan çiftler, evliliği veyahut çocuk sahibi olmayı ötelemektedir. Somut bir örnek olarak salgın
sebebiyle ülkede karantina tedbirinin uygulandığı
günlerde kürtaj sayısının arttığına (Maşrık News,
1399) ilişkin kayıtlar bulunmaktadır. Bu sebeple
İran’da ekonomi düze çıkmadıkça insanlarda çocuk
yapma eğiliminin kısa ve orta vadede değişmeyeceği kesindir. Bu nedenle İranlı yetkililerin endişeleri
yersiz değildir.
Nüfus politikalarındaki dalgalanma da İran’daki
nüfuz artış hızının dengesiz seyretmesinde etkili
olmuştur. Öyle ki ülkede nüfus sayımlarından takip
edildiği kadarıyla “istikrarsız bir artış” yaşanmış,
demografik yapının değişimi ve dönüşümünde ve
ayrıca şehirleşmede plansız bir ilerleme görülmüştür. Bir nüfus politikasının sonuçlarını görmek için

30-40 yıllık bir zaman dilimine ihtiyaç varken kısa
süreli politika değişikliği, Sai Ersi’nin (1388, s. 128)
belirttiği aşağıdaki sorunlara sebep olmuştur:
• 1977 yılından sonra nüfusun kontrolsüz bir şekilde artması,
• Yaş skalasının düzensiz dağılması ve genç nüfusun birden çoğalması,
• Şehirleşmenin hızlanması sonucunda gecekondulaşmanın artış kaydetmesi,
• Göç hareketinin artış göstermesi,
• Coğrafi ve iktisadi kaynakların dağılımında sorunların baş göstermesi,
• İşsizliğin artmaya başlaması,
• Hane başı çalışan oranının düşmesi.
Bu problemlerle yüzleşmek durumunda kalan
genç neslin ise “Daha Az Çocuk Daha İyi Yaşam”
şiarıyla çok çocuk yapmaktan imtina etmesi, İran’ın
tarihinde hiç olmadığı şekilde yakın gelecekte yaşlı
nüfus sorunuyla karşı karşıya kalacağını göstermektedir. Bu sorunun İran’daki sosyal dokuyu etkileyeceği ise şüphesizdir. Yöneticilerin henüz etkisini
göstermeyen çağrılarının nasıl sonuç vereceğini
görmek için ise bir müddet daha beklemek gerekecektir.
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“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”
“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin
2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”
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