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Öz: Türkiye’de Cumhuriyetin ilanı ile hız kazanan ve topluma yeni bir kimlik kazandırmaya çalışan devrimler
süreci, Türkiye’nin modernleşmesinde en etkili dönem olmuştur. Dünyada da Türkiye’deki sürecin takipçisi olan
pek çok ülke ortaya çıkmıştır. 20. yy sonlarında güçlenen küreselleşme hareketleriyse, modernleşen ülkelerin
dönüşümünü zayıflatarak sosyo-kültürel yaşamda gerilemeye neden olmuştur. Bu çerçevede araştırmanın amacı,
gelenekten modernleşmeye, tarladan tiyatroya belirgin bir dönüşüm yaşayan ve modern yaşantıyı toplumsal
olarak içselleştirmiş, Bademler Köyü’nün sözü edilen gerileme sürecine direnişinin dinamiklerini ortaya
koymaktır. Bademler Köyü’ndeki dönüşümün ve sürdürülebilirliğin belirlenmesi amacıyla, köyde anket ve
görüşme teknikleri kullanılarak bilgi ve veri toplanmıştır. Elde edilen anket verileri SPSS, görüşme sonuçları ise
metin çözümleme tekniğiyle analiz edilmiştir. Söz konusu sonuçlar daha önceki araştırmalarla ilişkilendirilerek,
çalışma, rapor haline getirilmiştir. Bademler Köyünün sosyo-kültürel dönüşümünde rol oynayan faktörler,
Türkiye’nin diğer kırsal-kentsel yerleşmelerinin sosyo-kültürel dönüşümüne ve sürdürülebilirliğine katkı
sağlayabilecek niteliktedir. Bu niteliğin sürdürülebilirliği için köy muhtarlığının sivil toplum kuruluşları, İzmir
Büyükşehir ve Urla belediyeleriyle işbirliği içerisinde olması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Sosyo-kültürel dönüşüm, modernleşme, tiyatro, Tahtacı-Türkmen, Bademler Köyü.
Abstract: The process of revolutions, which accelerated with the proclamation of Republic in Turkey and tried to
bring a new identity to society, has been the most effective period in modernizing Turkey. Also in the World, a lot
of countries that were followers of the process in Turkey came out. As for globalization movement which gained
strength at the end of 20th century caused regression in the socio -cultural life weakening transformation of the
modernizing countries. In this context, aim of the study is to present dynamics of resistance to the said regression
process of Bademler Village, which has had an explicit transformation from tradition to modernity, field to theatre,
and has interiorized modern life socially. In order for transformation in Bademler Village and its sustainability to
be determined, information and data were collected by using questionnaire and interview techniques in the village.
Obtained questionnaire data were analyzed by SPSS technique and as for interview results by textual analysis
technique. The study was put into report form relating the said results to the previous researches. Factors playing
a role in socio-cultural transformation of Bademler Village are of quality to be able to contribute to socio-cultural
transformation of other rural and urban settlements of Turkey and to its sustainability. For sustainability of this
quality, village headmanship should be in cahoots with non -governmental organizations, İzmir Metropolitan
Municipality, and Urla Municipality.
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1. Giriş
Dünyada toplumsal değişim ve dönüşüm süreklilik gösteren bir devinimdir. Bu devinimin
dinamikleri mekânsal ve zamansal boyutlarda farklılık gösterir. Türkiye’nin modernleşmesinde en etkili
dönem, Cumhuriyetin ilanı ile hız kazanan ve topluma yeni bir kimlik kazandırmaya çalışan devrimler
sürecidir. Dünyada da Türkiye’deki sürecin takipçisi olan pek çok ülke ortaya çıkmıştır. Buna karşın,
20. yy sonlarında güçlenen küreselleşme hareketleri, modernleşen ülkelerin dönüşümünü zayıflatarak
sosyo-kültürel yaşamda gerilemeye neden olmuştur (Bulut, 2003: 191-193; Aşkın, 2011: 10-22; Sungur,
2008: 126-133; Tümertekin ve Özgüç, 2012; 50-53; Özuğurlu, 2013: 15-20). Bu çerçevede araştırmanın
amacı, gelenekten modernleşmeye, tarladan tiyatroya belirgin bir dönüşüm yaşayan ve modern yaşantıyı
toplumsal olarak içselleştirmiş, Bademler Köyü’nün sözü edilen gerileme sürecine direnişinin
dinamiklerini ortaya koymaktır. Bademler Köyünün sosyo-kültürel dönüşümünde rol oynayan
faktörlerin belirlenmesi, Türkiye’nin diğer kırsal ve kentsel yerleşmelerinin sosyo-kültürel dönüşümüne
ve dönüşümün sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilecek niteliktedir.
Bademler Köyü’yle ilgili akademik araştırmalar sınırlıdır. Kınık (1979), hazırlamış olduğu
lisans tezinde Bademler Köyü folkloru ve etnografyasını detaylı bir şekilde ele almıştır (Kınık, 1979: 1260). Mater (1982), Bademler’i de kapsayan araştırmasında doğal ve beşeri-ekonomik özellikler ile
arazi kullanımı-sınıflandırılması arasındaki ilişkileri sorgulamıştır (Mater, 1982: 59, 94, 157, 163).
Kozanoğlu (1995), Mahmut Türkmenoğlu’nun yaşam hikâyesini ve kurulmasında önderlik ettiği
Bademler Kalkınma Kooperatifi’nin gelişim sürecini ele aldığı araştırmasında Bademler’in sosyokültürel-ekonomik dönüşümüyle ilgili bilgilere de yer vermiştir (1995: 11-322). Ertin (1997) de Urla
Yarımadası güneydoğusunun coğrafi özelliklerini irdelediği çalışmasında Bademler’le ilgili kısa bilgile r
vermektedir (Ertin, 1997: 317-348). Bunlar yanında Bademler’in sosyo-kültürel-ekonomik dönüşümünü
sosyolojik boyutta ele alan araştırmalar da mevcuttur (Varol, 2001; Değerli, 2003; Öz ve Şentürk, 2007;
Tutal, 2013).
Bademler Köyü’ndeki dönüşümün ve sürdürülebilirliğinin belirlenmesi amacıyla, köyde anket
ve görüşme teknikleri kullanılarak bilgi ve veri toplanmıştır. Elde edilen anket verileri SPSS, görüşme
sonuçları ise metin çözümleme tekniğiyle analiz edilmiştir. Söz konusu sonuçlar daha önceki
araştırmalarla ilişkilendirilerek, çalışma, rapor haline getirilmiştir.
Ege Bölümü’nün İzmir-Urla Yöresi içerisinde yer alan Bademler Köyü, Urla Yarımadası’nın
dikkat çeken yerleşim birimleri arasındadır (Şekil 1, Foto 1). Güzelbahçe-Seferihisar arasında uzanan
depresyonun arızalı kesiminde yer alan Bademler, günümüzde 1622 kişiye (2013 yılı) ev sahipliği
yapmaktadır (Ertin, 1997: 320; Mater, 1982: 59; TÜİK, 2014).

Şekil 1. Bademler Köyü lokasyon haritası.
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Yaklaşık 450 haneden oluşan köyde, 100-150 hane köy dışında özellikle Almanya’da
yaşamaktadır. Türkiye genelinde köyler göç verirken, Bademler Köyü, yakın köyler ve İzmir yanında
Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden göç almaktadır. Göçler sonucunda, köyün çevresinde
Ekinköy, Doğa Evleri, Yakınca, Tokatlılar (Topağaç) ve Hisarevleri siteleri kurulmuştur. Bu sitelerde
üst gelir grubunda yer alan insanlar (tekstilciler, fabrika sahipleri vb.) oturmaktadır (Kozanoğlu, 1995:
25; Varol, 2001: 33; Değerli, 2003: 45; Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2014).
Bademler Köyü nüfusunun % 34’ü kesme çiçek üretimiyle geçimini sağlamaktadır. Söz konusu
çiçekler, Kalkınma Kooperatifi bünyesinde, 25 dekar cam ve 11 dekar naylon kaloriferli seralarda
yetiştirilmektedir. Kooperatif bünyesinde 150 dönüm arazi içinde mandalina ve meyve bahçesi ile bir
zeytinyağı fabrikası da mevcuttur. Köyde üretilen gerbera, lilyum, şebboy, karanfil, frezya ve kasımpatı
gibi çiçekler, yurt içi ve yurt dışındaki önemli merkezlerde satılmaktadır. Nüfusun % 5’i ise büyük veya
küçükbaş hayvancılıkla uğraşmakta ve çok küçük oranda (% 1) sebze üretimi yapılmaktadır. Nüfusun
yaklaşık % 60’ı ise gündelikçi ya da sigortalı olarak tarım işçiliği yapmaktadır. Temel geçim kaynağını
seraların oluşturduğu Bademler Köyü, tarım dışında iş alanlarına da sahiptir. Köyde geçimini, bakkal,
manav, ekmek fırını, kahvehane, pastane, kafeterya ve internet kafe gibi küçük işletmelerden
sağlayanlar da vardır. Bunun dışında İzmir’de hizmetler sektöründe çalışan bir kesimin yanı sıra arazi
satışından elde ettiği gelirin faiziyle yaşayan gruplar da mevcuttur. Köyün % 69’unu, geçimini topraklı
ya da topraksız işçilikle sağlayan alt gelir grubu, % 21’ini tarımsal üretimin kısmen destek üretim olarak
sürdürüldüğü rant ekonomisinden faydalanan üst gelir grubu olarak adlandırabileceğimiz kesim
oluşturmaktadır.

Foto 1. Bademler Köyü’nden görünümler.

Foto 2. Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi.

Foto 3. Musa Baran Çocuk Oyuncakları Müzesi.

Foto 4. Bademler Köy Tiyatrosu.
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Köyün % 10’u ise köye bağımlı olmayan; en azından geçimini köy dışında sağlamaya yönelmiş
olan gruptur (Varol, 2001: 40; Değerli, 2003: 52; Öz ve Şentürk, 2007: 5; Bademler Köyü Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi, 2014). Okuma-yazma oranının % 100 olduğu köyde, Gümrük ve Tekel Eski
Bakanı Mahmut Türkmenoğlu, İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları, Efes ve Milet Müze Müdürü
Arkeolog Musa Baran gibi önemli şahsiyetler yetişmiştir. Bademler’de, İzmir Atatürk İl Halk
Kütüphanesi'nin bir şubesi vardır (günümüzde görevli atanmadığı için kapalıdır). Köyde, Sulama
Kooperatifi, Tarım Teknisyenliği, PTT gibi kuruluşların yanı sıra, Kültür ve Sanat Derneği, Avcılar ve
Atıcılar Kulübü Derneği, Tahtacı Kültür Eğitim Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Şubesi, Gençlik ve
Spor Kulübü de bulunmaktadır. Türkiye’de sayıca az olan çocuk müzelerinin ilki 1990 yılında Ankara
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde açılmıştır. Aynı yıl arkeolog Musa Baran tarafından Bademler
köyünde ‘Musa Baran Çocuk Oyuncakları Müzesi’ kurulmuştur (Foto 3). Bademler köy meydanında
bulunan müzede, uçurtmadan sapana, kargıdan yapılmış silahlardan telden yapılmış arabalara kadar
onlarca oyuncak yanında ilkel tarım aletleri, köy tarihini ve geleneksel yaşamını ifade eden kıyafetler,
mutfak eşyaları vb. yer almaktadır (Kozanoğlu, 1995: 1-22; Öz ve Şentürk, 2007: 7; Bademler Köyü
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2014).
Bademler’de 2007 yılından beri köy meydanında Pazar günleri kurulan Köy Pazarı’nda, her
türlü el yapımı ve doğal (organik) ürünler ile yöresel yemekleri bulmak mümkündür. Bademler Köyü,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Türkiye genelinde, 2012 yılında yaptığı yarışma sonucunda, ‘En
Temiz Köy’ unvanını kazanmıştır. Bunun yanında köy, modern yaşamı simgeleyen bazı eğlence dinlence mekânlarına ve marketlere de ev sahipliği yapmaktadır (Foto 1, 2, 3, 4 ve 5).
Çağdaş gelişmelere rahatlıkla ayak uyduran Bademler halkının günümüzde yaşattığı bazı
gelenek-görenekler de mevcuttur. Köy halkı, Manisa’nın Turgutlu ilçesi yakınlarındaki Hamza Baba,
Urla yolundaki Samut Baba ve köy çevresindeki birçok alanı kutsal saymaktadır. Köyde coşkuyla
kutlanan önemli günler de vardır. Sultan Nevruz, Hıdırellez, Bademler Şenliği (3-4-5 Mayıs), Deniz
Bayramı (19 Ağustos), Derme Devşirme Günü, Keçi Gezdirme gibi (Kınık, 1979: 5-13; Kozanoğlu,
1995: 1-22; Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2014).
2. Gelenekten Modernleşmeye, Tarladan Tiyatroya Bademler Köyü’nün Sosyo -Kültürel
Dönüşüm Süreci
Antik çağdan günümüze yerleşime sahne olan bir yarımada üzerinde yer alan Bademler Köyü,
1830’dan itibaren yerleşik hayata zorlanan ve 1923’te gruplar halinde yerleşik düzene geçen göçebe
Tahtacı-Türkmen toplulukların kurduğu bir köydür (Kınık, 1979: 17-20; Kozanoğlu, 1995: 1-22; Engin,
1998: 13; Öz ve Şentürk, 2007: 8; Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2014).
Köyün sosyo-kültürel-ekonomik dönüşümünde bazı dönemler bulunmaktadır. Bunların ilki
1923’te yerleşik kültüre geçiş, ikincisi 1933’te Türkiye’nin ilk köy tiyatrosunun kurulması, üçüncüsü
1962’de Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kurulması (Foto 2), dördüncüsü 1961’den
sonra başlayan Avrupa ülkelerine (başta Almanya) işçi göçü süreci, beşincisi 1969’da Tiyatro Binası’nın
açılışı (Foto 4), altıncısı 1985 sonrasında kesme çiçek üretimine geçiş ve köye İç, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinden göç edilmesi, yedincisi 1989’da Kültür ve Sanat Derneği’nin kurulması,
sekizincisi 2006’da Köy Senatosu’nun oluşturulması ve dokuzuncusu 2007’de Köy Pazarı’nın
kurulmaya başlanmasıdır (Kozanoğlu, 1995: 1-22; Öz ve Şentürk, 2007: 1-10; Bademler Köyü Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi, 2014).
Köyün ekonomik kalkınma süreci, sosyo-kültürel kalkınmaya paralel olarak gelişmiştir. Başka
bir deyişle sosyo-kültürel gelişmeyi etkileyen faktörler, iktisadi kalkınmaya da yön vermiştir. Esas
olarak 1930’lu yıllarla birlikte sosyo-kültürel dönüşümünü yaşamaya başlayan Bademler Köyü, iktisadi
dönüşümünü ise 1960’lı yılların başlarından itibaren gerçekleştirmiştir (Foto 5). Bademler’de
1830’larda yerleşik hayata geçmeye başlayan göçebe Tahtacı Türkmenler, daha çok tahtacılıkla
geçinmiştir. 1925 yılında yedek subay öğretmen Mustafa Anarat’ın Bademler Köyü’ne atanması, köyün
sosyo-kültürel dönüşümünde bir kilometre taşı olmuştur. Sözü edilen öğretmen 1933’te Bademler’de
Türkiye’nin ilk köy tiyatrosunu kurmuştur. Köylüler, 1960’lı yılların başlarına kadar, tütün, zeytin
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üretimi ve palamutçuluk yanında taşımacılık ve yakın köylerde rençberlikle uğraşmıştır. 1962 yılında
Mahmut Türkmenoğlu önderliğinde açılan ve Türkiye’nin ilk köy kooperatifi olan, ‘Bademler Köyü
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ sayesinde hem yeni iş alanları açılmış hem de Almanya’ya işçi olarak
gitme fırsatı doğmuştur.

Şekil 2. Bademler Köyü’nün sosyo-ekonomik dönüşüm tarihçesi.

Yurtdışına (özellikle Almanya) kooperatif aracılığıyla gönderilen yurttaşların ekonomik
durumu eskisine nazaran oldukça iyileşirken, köyde kalanlar, yıllardır yaptıkları gibi kendi yağıyla
kavrulmaya çalışmışlardır. 1969’da Bademler Köyü Tiyatro Binası’nın açılması, köyün sosyo-kültürel
dönüşümüne hız kazandırmıştır. Mahmut Türkmenoğlu ve beraberindeki köylülerin gayretleriyle açılan
su kuyuları, kooperatif seralarında 1972 yılından itibaren sulu tarıma (daha çok sebze üretimi) geçişi
hızlandırmıştır. Bu durum, Bademler için adeta bir kurtuluş lokomotifi olmuştur. 1980’li yıllara kadar
sıkıntılı ve zorlu bir süreç yaşayan kooperatif yöneticileri, 1981 yılında göletin hizmete girmesinin
ardından sebze üretiminden çiçekçiliğe geçiş yapmaya karar vermişlerdir. Bu tercih köyün kalkınmasına
olumlu katkılarda bulunmuştur. Nitekim bugün nüfusun neredeyse yarıya yakını, geçimini kesme çiçek
üretiminden sağlamaktadır. Köydeki görece refah ortamı, 1985 sonrasında Bademler’e İç, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerinden göç edilmesine neden olmuştur (Kozanoğlu, 1995: 1-22; Bademler
Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2014). Nitekim 1985’den günümüze Bademler nüfusu 695 kişi
(% 75 oranında artış) artmıştır. 1935-2013 yılları arasında, nüfus artış hızının en yüksek olduğu dönem,
köy çevresindeki site yapılaşmasına bağlı olarak 2000-2010 yılları (‰ 40) arasıdır. 2000-2013 yılları
arasındaki 14 yıllık süreçte ise köy nüfusu 444 kişi (% 38) artmıştır (TÜİK, 2014; Foto 5).

Şekil 3. 1935-2013 yılları arasında Bademler Köyü nüfusunun (kişi) ve nüfus artış hızının (‰) değişimi (TÜİK, 1935-2013).
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Köyün sosyo-kültürel dönüşümünde etkili olan bir diğer gelişme 1989’da Kültür ve Sanat Derneği’nin
kurulmasıdır. Bu dernek, 1989’dan günümüze, kısa film ve belgesel yarışmaları, tiyatro oyunlarının
sergilenmesi, konserler düzenlenmesi ve film gösterimleri vb. gibi geniş bir yelpazede faaliyet
göstermektedir. Böylesi bir ortamda 2006 yılında Bademler Köy Senatosu’nun oluşturulması, köyün
sosyo-kültürel seviyesini göstermesi açısından oldukça dikkat çekicidir. İktisadi dönüşümün önemli
halkalarından birisi de 2007’de her pazar günü Köy Pazarı’nın kurulmaya başlanmasıdır. Söz konusu
pazar, Bademler ve yakın çevredeki köylüler için önemli bir ekonomik getiri sağlamıştır.

Foto 5. 1830’lu yıllarda tahtacılıkla geçinen Bademler köylüleri (1), Cumhuriyetin İlanı sonrası yerleşik hayata geçmiştir (2).
1930’lu yıllarda başlayan tiyatro serüveni, günümüze dek süregelmiştir (3). 1960’lı yılların ortalarına kadar daha çok tütün,
zeytin üretimiyle geçinen ve yakın köylerde tarım işçisi olarak gündeliğe giden köylüler, kooperatifin açılmasıyla birlikte
yurtdışına işçi olarak gitmişler ve sebze üretimi, 1980’li yıllarda da kesme çiçek üretimiyle tanışmışlardır. Böylesi bir ortamda
Bademler Köyü, tarladan tiyatroya, gelenekten modernleşmeye sosyo-kültürel-ekonomik bir dönüşüm yaşayarak Türkiye’nin
dört bir yanından göç eden sakinleriyle modern bir kasaba görünümünü kazanmıştır (4).

3. Anket ve Görüşme Sonuçlarının Analizi
Bademler Köyü’nün sosyo-kültürel-iktisadi dönüşüm dinamiklerini belirleyebilmek ve bu
dönüşümün sürdürülebilir olmasını sağlayabilmek bakımından, köyde yaklaşık 200 kişiye anket
uygulanmış, yaklaşık 50 kişiyle de görüşme yapılmıştır. Aşağıda anket ve görüşme sonuçları genel
olarak değerlendirilecektir.
Ankete katılanların yaklaşık yarısının (% 46) lise ve üstü bir öğrenim kurumundan mezun
olması ve % 47’sinin ise herhangi bir yabancı dil bilmesi sosyo-kültürel dönüşümün göstergelerindend ir.
Yine Bademler Köyü’nde ailedeki çocuk sayısının genellikle 1-2 (% 60) ve ailedeki toplam kişi sayısının
ise genel olarak 3-4 (% 56) olması, Bademler’de modern aile yapısının hâkim olduğunu göstermektedir.
Nüfusun % 29’unun kiracı olması, köyün göç aldığını ifade etmektedir. Bunlar yanında köy nüfusunun
% 78’inin tarım dışı faaliyetlerle uğraşması, meslek çeşitliliği (yönetici, öğretmen, berber, aşçı, işçi vb.)
ve nüfusun % 82’sinin sosyal güvenceye sahip olması köydeki modern yaşamı simgelemekted ir.
Katılımcıların % 16’sı ise köye göç yoluyla geldiklerini ifade etmişlerdir. Daha çok sosyal-kültürel
nedenlerle ve iş bulmak için göç ettiklerini söyleyen köylüler, Bademler çevresindeki köylerden ve
Ankara, Çorum, Erzurum, Van gibi uzak illerden geldiklerini belirtmişlerdir. Bademler’de anket
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katılımcılarının % 35’inin bir sivil toplum kuruluşuna üye olması, % 42’sinin ise son 6 ayda kitap
okuduğunu belirtmesi yanında, yaklaşık yarısının son 6 ayda sinema ve son bir yılda da tiyatro izleme
şansına sahip olduğunu belirtmesi modern yaşamın diğer göstergeleridir.

Şekil 4. Bademler köyü sakinlerinin başlıca sosyo-ekonomik özellikleri (%).

Katılımcılar, tiyatro binasını (% 22), Tahtacı-Türkmen kültürünü (% 16), dostluk-dayanışmayı
(% 13) ve özgürlük-eşitliği (% 10) köyün önemli özellikleri olarak belirtmişlerdir. Nitekim Bademler
halkının yaklaşık yarısı köyün sosyo-kültürel dönüşümünde tiyatronun, Tahtacı kültürünün,
kooperatifleşmenin ve yurtdışına göçün etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Buna karşın katılımcılar,
köyün sosyo-kültürel dönüşümünde coğrafi konumun pek etkili olmadığını dile getirmişlerdir. Tiyatro,
kooperatif, kültür-sanat derneği gibi kurumsal yapıların köyün modernleşmesinin devamlılığın a
katkısının çok (% 45) olduğuna inanan Bademler köylüleri, Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerdeki
modernleşmenin geriye gidişinin kendilerini kaygılandırdığını söylemişlerdir. Nitekim dayanışmanın
zayıfladığını (% 25), eğitimli insan-yönetici sayısının azaldığını (% 19), iş-yatırım olanaklarının (% 18)
ve kültürel etkinliklerin (% 10) yetersiz olduğunu dile getiren katılımcılar, köydeki alkol-uyuşturucu
bağımlı sayısının artması yanında elektrik-su kesintilerinin de diğer sorunlar arasında yer aldığını ifade
etmişlerdir. Bademler sakinleri, modernleşmenin sürdürülebilirliliğinin sağlanması için; daha çok
demokratik ortam sağlanması (% 16), spor tesislerinin ve köy tiyatrosunun daha faal olması (% 8),
altyapı sorunlarının çözülmesi (% 5), kentsel dönüşümün Bademler’i de kapsaması (% 5) ve köy
okuluna yapılacak yardımların artırılması (% 5) vb. gerektiğini belirtmişlerdir.
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Şekil 5. Bademler köyü sakinlerine göre köyün sosyo-kültürel dönüşümünde etkili olan faktörler (%).

4. Sonuç ve Öneriler
Bademler Köyü’nde 1830’lardan günümüze kadar süregelen sosyo-kültürel-ekonomik dönüşüm
oldukça dikkat çekicidir. Söz konusu dönüşüm sürecinin sosyo-kültürel yönü, ekonomik kalkınmadan
önce gerçekleşmeye başlamıştır. Cumhuriyetin ilanı sonrası öğretmen Mustafa Anarat’ın Bademler
Köyü’ne atanması ve 1933 yılında tiyatro çalışmalarına başlanması, sosyo-kültürel dönüşümün ilk
kilometre taşıdır. Bademler Köyü’nün sosyo-ekonomik dönüşümünde kendi içerisinden çıkardığı
liderlerin de katkısı önemlidir. Nitekim köyün sosyo-ekonomik dönüşümünde ikinci önemli gelişme,
Mahmut Türkmenoğlu önderliğinde Bademler Köyü Kalkınma Kooperatifi’nin kurulmasıdır.
Kooperatif süreciyle birlikte, yurtdışına özellikle Almanya’ya işçi göçü, Bademler insanının modern
değerlerle daha çok iletişime geçmesine neden olmuştur. Bu işçilerin gönderdikleri aidatlar ve izin
dönemlerinde köye gelmeleri köyün sosyo-ekonomik dönüşümünü hızlandırmıştır. Sosyo-ekonomik
dönüşümün bir diğer önemli ayağı, 1969’da tiyatro binasının açılmasıdır. Nitekim tiyatro binası, köyün
sosyo-kültürel dönüşümünün simgesi haline gelmiştir. Tiyatroda 150’den fazla oyun sahnelenmiş,
senfoni orkestraları, konserler düzenlemiştir. Köyün sosyo-ekonomik dönüşümünde diğer kırılma
noktası, 1980’li yıllarla birlikte kesme çiçek üretimine geçilmesidir (1985). Bu üretim süreci, Bademler
kooperatifini canlandırmış, köylülerin gelir seviyesinin de yükselmesine neden olmuştur. Nitekim 237
ortağı ve 315 dekarlık arazisiyle kalkınma kooperatifi, ekonomik kalkınmanın motor gücü haline
gelmiştir. 1985 sonrası, Türkiye köylüleri adeta kentlere akın ederken, Bademler Köyü’ne iç göç
yaşanmış, 1985’den günümüze Bademler nüfusu 695 kişi (% 75 oranında artış) artmıştır. 2000-2013
yılları arasındaki 14 yıllık süreçte ise köy nüfusu 444 kişi (% 38) artmıştır. Bademler Köyü’nün sosyokültürel dönüşümünde; 1989 yılında açılan Kültür ve Sanat Derneği’nin, 2006’da oluşturulan Köy
Senatosu’nun ve aynı yıl kutlanmaya başlanan azmak şenliklerinin büyük payı vardır. 2007’de haftanın
her Pazar günü kurulmaya başlanan Köy Pazarı ise sosyo-ekonomik kalkınmanın bir diğer ayağını
oluşturmaktadır (Foto 5). Gelenekten modernleşmeye, tarladan tiyatroya belirgin bir dönüşüm yaşayan
ve modern yaşantıyı toplumsal olarak içselleştirmiş, Bademler Köyü, küreselleşmenin dayattığı
gerileme sürecine direnmeye çalışmaktadır. Bademler Köyünün sosyo-kültürel dönüşümünde rol
oynayan faktörler, Türkiye’nin diğer kırsal ve kentsel yerleşmelerinin sosyo-kültürel dönüşümüne ve
dönüşümün sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilecek niteliktedir. Mahmut Türkmenoğlu’nun kurup
geliştirdiği kooperatifleşme modeli, diğer kırsal yerleşmelerce örnek alınabilir.
Öneriler: Bilindiği gibi 2014 yerel seçimleri sonrası, İzmir’e bağlı bütün köyler, bütünşehir
yasası çerçevesinde mahalleye dönüştürülmüş, başka bir deyişle ekonomik özerklikleri ellerinden
alınmıştır. Bu çerçevede Türkmenoğlu Parkı vb. gibi köy malları bir an önce Urla Belediyesi’ne
devredilmelidir. Tuvaletlerin işletilmesi ve bakımı, Köy Pazarı’nın düzenlenmesi, Türkmenoğlu
Parkı’nın yeniden ıslah edilip hizmete açılması, çöplerin düzenli toplanması vb. gibi konularda İzmir
Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi, köy muhtarlığıyla işbirliğine geçmelidir. Daha önce yapıldığı
gibi ‘Kardeş Okul’ kampanyası çerçevesinde her yıl Almanya, Belçika, Japonya vb. ülkelerden misafir
öğrenciler davet edilmeli, Bademler Köyü dünyaya tanıtılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı mülkiyetinde
olan İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi'nin Bademler Şubesi, Urla Belediyesi’ne devredilmeli ve bir an
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önce kütüphane görevlisi atanmalıdır. Kapalı olan Sağlık Ocağı, yeniden açılmalı ve yörenin geneline
hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip olmalıdır. Köy Muhtarlığı, Kültür ve Sanat Derneği, Köy
Senatosu vb. işbirliğiyle Bademler Köyü’nün muazzam birikimi ve potansiyelini yerel, ulusal ve
evrensel boyutta tanıtabilecek süreli gazete, dergi ve bültenler çıkarılmalıdır. Köydeki sivil toplum
kuruluşları, muhtarlık ve kalkınma kooperatifi önderliğinde işbirliğine gitmeli, köyde canlılığın ı
yitirmeye başlayan sosyo-kültürel-ekonomik gelişme süreci canlandırılmalıdır. Musa Baran Çocuk
Oyuncakları Müzesi, Tiyatro Binası vb. gibi başlıca mekânlara tanıtıcı levhalar asılmalı ve
ışıklandırılmalıdır. Her yıl düzenlenen Deniz Bayramı ve Bademler Şenliği vb. gibi faaliyetler,
‘ekoturizm-doğal/kültürel miras’ kapsamında ele alınıp geliştirilmelidir.
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