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۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Önsöz.
Sayın okurlar!
Ağustos ayı sayısında 30 Ağustos Zafer Bayramına ve Şamlar Köyü gelenek ve göreneklerini anlatan S.
Zebilin kitabından alıntılara yer verilmiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kurtuluş Savaşının sonunu ve
günümüzün sınırlarının belirlendiği bir dönemin son çarpışmaları bu tarihe denk geldiği için bu şekil
adlandırılmıştır. Zafer Bayramı, 1922 yılında 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Mustafa
Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni (Büyük Taarruz)
anmak için kutlanan bayramdır. ■

■Oslo, AĞUSTOS 2009 – Seyit Ali Cenar
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Duyuru - Ders yardımı (Leksehjelp)


Türk
Şamlar
Aile
Derneği
ve
Utdanningsetaten arasında yapılan anlaşma
gereği 2009/2010 okul yılı boyunca okul
yaşındaki dernek üyelerine ders yardımı
(leksehjelp) verebilmek amacıyla bir proje
başlatılacaktır. Bu projenin gerçekleşmesi için
olanak sağlayan parasal durum derneğimiz
ve Utdanningsetaten arasında giderilmiştir.
Bu konuda Oslo belediyesi, Enhet for
Mangfold og Integrering (EMI) aracı olmuştur.
Ders verilecek aylar, gün ve ders saatleri
olarak uygun görülen ay, gün ve saatler
aşağıda belirtilmiştir.
Pazar günleri (ayda iki kez)
Saat 13.00 – 15.00
Sonbahar: Eylül, Ekim, Kasım ayları
Bahar: Şubat, Mart, Nisan ayları



Ders yardımı kapsamında şu derslere ağırlık
verilecektir: Ayrıca öğrencilerin isteğine göre
diğer derslerde işleme alınacaktır.
- Matematik
- Đngilizce
- Norveççe



Kapasite ve anlaşma gereği ders yardımı
projesi 4. sınıftan 10. sınıfa kadar giden
çocuklar için geçerlidir (doğum tarihler 1993 1999).
- Sınıf: 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
- Doğum tarihleri: 1993 ten 1999 a kadar
doğanlar.



Ders saatlerinde devamlı iki kişi bulunacaktır.
Bu iki kişi öğretmen olarak görev alacaklardır.
Bu kişiler dernek üyeleri arasından seçilecektir
ve görev alacak kişilere honorar verilecektir.
Görev almak isteyen kişiler (iki yada daha
fazla) en kısa zamanda dernek yönetim kurulu
ile temasa geçebilir. Görevlilerde aranan
özellikler ise şunlardır:
- Üniversite/yüksek okul bitirenler
- Yukarıda belirtilen derslerde
alabilecek kişiler.

görev

Đlk
ders
eylül
ayının
ikinci
haftası
gerçekleşecektir. Bu faaliyetten faydalanmak
isteyen üyelerin ağustos ayı içerisinde
derneğe bilgi vermelerini dileriz.
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Şamlar Köyünde Gelenek ve Görenekler
Bir önceki Şamlar Köyü ile ilgili sayının devamı



Ele güne karşı



Herkes birbirlerinin denetleyicisidirler. Kişiler
yaptıkları bir işte (iyi yada kötü) başkalrının
yorumundan çekinirler. ’El gün ne der’ çok
yaygındır. Bir olay içinde kişiler her şeyin, hal
ve haraketlerin ’el-gün’ ile yorumlaması
sosyal bir çevrenin baskısı sonucudur.
Kökeni
Karahanlılar
dönemine
kadar
varmaktadır. Yusuf Has Hacib ’Kutatgu Biliğ’
(Kutlu sözler) adlı yapıtında bir söz. ’halkın ’el
gün düzenlemesi beylerin işidir’ Bundan bir
şey
anlamak
gerekiyorsa
’el
gün’
düzenlemekle beylerin boy gösteriş işi olsa
gerek. Beyle, ’ele güne karşı’ kendilerinin
gücünü, kudretini olumlu yönde kanıtlaması
gereken
iştir.
Rezil
rüsva
olmama
anlamındadır.
Şamlar Köyündeki anlamı benzer olması, ’el
gün’ önünde rezil, rüsva olmamak ve dik
durmak bir tür fazilettir.

Kadın giysileri
Şamlar Köyü kadın giysileri ’gutni’ denen üç
etek üzerine işlemeli ’fermene’ adlı bir yelek
giyilir. Başa başlık olarak ’kırmızı fes’
çevresi ince bir al kumaş ile sarılır. Eğer
yaşlı bir kadınsa kara bir örtü ile başını örter.
Taze gelinse başına ak bir örtü ile başını
örter. Genç, evlenmemiş kızlarda ise
’yazma’ adı verilen, genelde ’al’ renkliler
tercih edilerek başlarını örtmek için
kullanırlar.
Şamlar Köyü kadınlarında baş örtme olayı
asla siyasi ideolojik değildir. ’Türban’ gibi
siyasi, ideolojik kisveler kullanılmaz. Bir tür
geleneksel
kültürel örtünme
olayıdır.
Yukarıdaki adı geçen giysi gelenekleri ne
yazıkki çok alanlarda olduğu gibi değişmiştir.
Geleneksel giysiler sandıklarda saklanan
birer anı olarak kalmaktadır.
Kaynak: Şamlar Köyü – S. Zebil 2009
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Şamlar Köyünde Gelenek ve Görenekler


Baba Ocağı



Şamlar köyünde baba ‘baba ocağı’ kutsaldır.
Baba ocağında evlenen büyük oğullar sıra ile
ayrılırlar, belli bir süre içinde kendi yuvalarını
kurarlar. En küçük oğlan baba evinde ana
baba ölene kadar kalır. Ana.baba nın
ölümünden sonra baba ocağı genelde küçük
oğlana kalır. Küçük oğlan baba ocağının
sahibidir.
Günümüzde
bu
tür
kültür
kaybolmuştur. Kökeni ta Orta Asya ya Türk
gelenkelerine
dayanan
‘büyük
oğullar
devletin, küçük oğullar baba ocağının
sahibidir’ sözüne bir durumda denk
gelmektedir.


Türkiye genelinde olduğu gibi Şamlar Köyü
geleneğinde de olan ’nazar’ inancı vardır.
Nazara karşı koyduğuna inanılan bazı
objeler:
Đğde
ağacından
ve
iğde
çekirdeğinden yapılan delikli boncuk, mavi
göz biçiminde nazar boncuğu. Katır
boncuğu adı verilen bir tür midye kabukları
’nazara
karşı
koysun’
diye
analar,
çocuklarının giysilerinin koltuk altlarına
dikerlerdi. Şamlar Köyü inancında yeni
yapılan yapılarda ve ya bağ-bahçelerde
herkesin göreceği bir yer olan giriş kapıları
üzerine dikenli iğde dalı ve kuru öküz kafası
ile nal parçası asılır.

Yağmur duası
Şamlar Köyünde de Anadolunun diğer
yerlerinde olduğu gibi kurak geçen yaz
aylarında baş vurulan yöntemlerden biri
yağmur duasıdır. Köy inancında uygulanan
yöntemlerden bir ’yılanı diri diri yanan ateşe
atıp yakmakla yağmur yağar’ düşüncesi idi.

Nazarlıklar



Köpek uluması
Köpek uluması hayra yorulmaz. Ölmüş
kişinin
bedenden
ayrılan
ruhunun
dolaştığına: köpek uluyarak hangi eve
bakarsa o evden ’cenaze çıkacağına’
yorumlanır. Şamlar Köyünde köpek uluması
inancı Altay Şamanlarında yaygın bir
inançtır.
Kaynak: Şamlar Köyü – S. Zebil 2009
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Şamlar Köyünde Gelenek ve Görenekler


Mezar taşları
Şamlar Köyü mezar geleneğinde, ölmüş
kişilerin mezarları üzerine taştan duvarlar
örülür ve iki başına iki taş dikilir. Bu her iki
baş taşların bitişiğine birer ağaç kazıklar
dikilir. Bu ağaç kazıklarıın başına çaputlardan
ve kefen bezinden bir paça bağlanır.

’Ey aşılmaz ulu dağlar, taşlı dikenli yollar.
Gökleri yerleri yaratan Tanrı, aksaçlı
aksakallı erenler, pirle yol verinde geçeyim,
sarayım kollarıma yiğidimi bir daha dünya
gözüyle’ derler.


Ölen kişi genç ve evli bir gelin kişi ise,
bağlanan çaput, al ve ak olarak bağlanır.
Ölen kişi genç evlenmemiş genç kız ise al
renkli çaputlar bağlanır. Ölen kişi erkek ise
yine dünyadaki muradıyla ilgili nesnelerle bu
kazık başları süslenir. Şamlar Köyü geleneği
içinde, eski geleneklerden olan biride, mezar
yanında geçerken (genelde kadınlar) ağıtımsı
yakınma sözlerini mırıldandıklarını duyarız.
Şöyle: ’nice yiğitler var senin kara bağrından:
nice murat almamış gelinler-kızlar var’ derler.


Uzun zaman evli olup ta çocukları olmayan
yada iki üç kız evladının ardından çiftin
oğlan çocuğu olunca, çocuğun babasına ait
iri bir koç süslenerek köyün sokaklarında
tellallar çağrılarak, akşama çocuğu olan eve
bütün köylü davet edilir. Davete katılan her
kişi evinden omzunda bir kütük ile gelir ve
evin giriş kapısına atarak ’analı-babalı
büyüsün’ deyip içeri girer ve kesilen ’koçkurban’ pişirilip yenir, içilir.


Ağıtlar
Şamlar Köyü daha çok gurbet ayaklı bir
yaşam sürdürür. O nedenle yaşlı nineler ve
analar gözleri yollara dikili torun bekler, oğul
bekler. Taze genç gelinler gözleri yollarda
gurbetten er bekler. Đşte o yüreklerde yakılan
ağıtlar bir nebze olsun dindirir. Sızlayan yürek
hasretini şu sözcüklerle:

Kütük atma işi

Ay ve güneş tutulması
Ay ve gün tutulmasına Şamlar inancında
’haramiler ayı-güneşi kuşattılar’ diyerek
davul, teneke çalınır, gürültülü sesler
çıkartılır ve silah atılır. Bu seslerden korkan
haramiler, ayı veya güneşi kuşatmaktan
vazgeçip terk deceklerine inanılır.

Kaynak: Şamlar Köyü – S. Zebil 2009
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Hastalıklar
Dahi: Sıraca, Alazlama, Dalak kesme, sırt
ağrıları kesme için ‘Şişe Vurma’, Varisler için
sülükle bacaklardan kan emdirme gibi birçok
hastalık
tedav,
yöntemleri
yapıldığı
bilinmekte.

Büyük annelerin başı ağrıyan, karnı ağrıyan
yada durmaksızın ağlayan çocuklar için
yakınmalardan biri: ‘dağlar, taşlar, ulu kaba
ağaçlar, çaylar, dereler gelin çocuğumun
ağrısını alın’ derlerdi. Bu duadan beklenen
yardım doğaya bütünleşmiş kişi için Tanrıdan
çok dağlardan, taşlardan yardım beklemek
‘ulu kaba ağaçlar, ulu dağlar’ göçebe
Türklerin Asyadan bir bir taşıdıkları
Anadoluda yaşayan zenginliklerdir.
Yada başka bir olayda: bir anlaşmazlık
karşısında, ‘Dağlar, taşlar, şu ulu kaba
ağaçlar tanığım olsun ki’ diye başlar. Dağı,
taşı tanık göstermek de ulu olan dağlardaki
şeylerin soyut gücünün alana vuruş şeklidir.

Şamlar Köyü ‘Şifa Ocakları’ inancı halen
günümüzde de sürmektedir. Bu ocaklara
öteki komşu köylerdende ilgi gösterenler
oldukça çoktur. Bu benzer ‘Şifa Ocakları’
eski Türk arkaik Şaman inançları içindeki
‘Seğirme, cin toplama, fal bakma, taşlardan
kayıptan haber verme, ‘Yada’ taşıyla
yağmur, kar, tipi yağdırma’ gibi inançların
Anadoludaki uzantıları olsa gerek.


Gökkuşağı
Yağmur sonrası görülen kavis biçimindeki
çok renkli bir doğa olayı olan ‘gökkuşağı,
ebemkuşağı’
başka
bir
adı
da
‘alemizahmen’, Şamlar Köyü inancında
gökkuşağı altından geçen kişi erkekse kız
olacağına inanılır. Yada: gebe bir kadın
gökkuşağı altından geçerse kız çocuğu
doğuracağına inanılır.

Cılız çocukları güçlendirmek için ‘Aydaş
Ocağı’ denen bir ocağa gidilir. Yürüyemeyen
ya da geç yürüyen çocuklar için ‘Duşsak
Kesen Ocağı’ denilen yere gidilir. Bir tür
Kaynak: Şamlar Köyü – S. Zebil 2009
kaşıntı hastalığı olan ‘Dalaz’ içinse ‘Temriye
Ocağı’ denilen ocağa gidilir.
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30 Ağustos Zafer Bayramı
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan
Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşmasıyla
yurdumuz tamamen elimizden alınıyor,
vatanımızda hür olarak yaşama hakkımıza
son
veriliyordu.
Yüzyıllardır
üzerinde
bağımsız olarak yaşadığımız bu topraklar
düşmanlara veriliyor, bizim de bunu kabul
etmemiz
isteniyordu.
Türk milletinin bu durumu kabul etmesi
elbette olanaksızdı. 19 Mayıs 1919'da
Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla, lideriyle
kucaklaşan Anadolu, Atatürk'ün önderliğinde
Kurtuluş
Savaşı'nı
başlattı.
Amasya
Genelgesi'nin
yayınlanmasının ardından
Erzurum ve Sivas Kongreleri yapıldı. Daha
sonra 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen
Atatürk, 23 Nisan 1920'de TBMM'yi kurdu.
Böylece hem memleketin yönetimi halkın
iradesine verilmiş oluyordu. Hem de Kurtuluş
Savaşı'nın
merkezi
Ankara
oluyordu.
TBMM meclisi yaptığı görüşmelerde yurdun
durumunu ve kurtuluş çarelerini aradı.
"Misak-ı Millî sınırları içinde vatanın bir bütün
olduğu ve parçalanamayacağı görüşü"nden
hareketle, düşmanla mücadele kararı alındı.
Oluşturulan düzenli ordularla savaşa girildi.
Đlk başarı, Doğu'da Ermeni çetelerine karşı
kazanıldı.

Daha sonra, Batı cephesinde, Yunanlılarla, I.
Đnönü ve II. Đnönü Savaşları yapıldı. Bu
savaşların kazanılmasıyla Yunanlılar'a büyük
bir darbe indirilmiş oldu. Bunun üzerine Yunan
ordusu yeniden saldırıya geçti. Saldırı üzerine
Mustafa Kemal, ordularına: "Hattı müdafaa
yoktur sathı müdafaa vardır. Bu satıh, bütün
vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın
kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz." emrini
verdi.
Türk askeri, büyük bir azim ve fedakârlıkla
bu karara uydu. 23 Ağustos ve 12 Eylül 1921
tarihleri arasında yapılan Sakarya Meydan
Muharebesiyle, Türk milleti 1699 Karlofça
Antlaşmasından
beri
ilk
defa
toprak
kazanmaya başlıyordu. Sakarya Savaşı, Türk
milletinin savunma durumundan taarruz
durumuna geçtiği önemli bir savaş olarak da
tarihe geçti. Bu zafer sonunda, TBMM
tarafından, Mustafa Kemal'e "gazi" unvanı ve
"Mareşal" rütbesi verildi.
Türk tarihinin
dönüm noktalarından biri olan Sakarya
Savaşı'ndan sonra, büyük bir taarruzla
düşmanı tamamen yok etme kararı alındı.
1922 yılı Ağustosuna kadar, hazırlıklar
tamamlandı. Güneydeki Türk birlikleri, büyük
bir gizlilik içinde Batı cephesine kaydırıldı".
Đstanbul'daki cephane depolarından silah ve
cephane kaçırıldı. Đtilaf Devletleri tarafından
tahrip edilerek kullanılmaz hâle getirilen toplar
onarıldı. Yeni silâhlar satın alındı. Kaynak: MEB
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Sevr Antlaşması sonucu Türkiye

1920 Sevr Antlaşması sonrası Osmanlı topraklarının bölünmesi – kaynak Wikipedia
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Orduya taarruz eğitimi yaptırıldı. Bu
hazırlıklardan sonra, Gazi Mustafa Kemal'in
başkomutanlığını yaptığı ordumuz, 26
Ağustos 1922'de Yunanlılara saldırdı. Bir
saat içinde Yunan mevzileri ele geçirildi. 30
Ağustos'ta Yunanlılar çember içine alındı.
Sağ kalanlar esir alındı. Esirler arasında
Yunan Başkomutanı Trikopis'te vardı.
Bu savaş, Atatürk'ün başkomutanlığında
yapıldığı
için
Başkomutanlık
Meydan Muharebesi olarak adlandırıldı.
Büyük Tarruzun başarıyla sonuçlanmasından
sonra düşman, Đzmir'e kadar takip edildi. 9
Eylül
1922'de
Đzmir'in
kurtarılmasıyla
yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu.
Kaynak: Wikipedia

Đnönü meydanı yavrum, rüzgar,
soğuklar insanı arı gibi haşlıyor, zemheriler bitti
diyelim, hamsin ya başladı, ya başlıyor.
Muharebe beş gün beş gece sürdü.
Kan gövdeyi götürdü.
Ve nihayetinde düşmanlar karın üstünde,
top arabaları, sandıkları dolusu konyak,
altı kamyon bıraktılar. Sonra, kaçarlarken yavrum,
köyleri köprüleri yaktılar….NAZIM HĐKMET
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Mustafa Kemal Atatürk
ve Đsmet Đnönü

Đstiklal Madalyası
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30 Ağustos Zafer Bayramı
Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal
bayramıdır. Her yıl 30 Ağustos günü kutlanır.
Zafer Bayramı, 1922 yılında 26 Ağustos'ta
başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Mustafa
Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan
Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni (Büyük
Taarruz) anmak için kutlanan bayramdır. Đşgal
birliklerinin ülke sınırlarını terketmesi daha sonra
gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke
topraklarının geri alındığı günü temsil eder.
Zafer Bayramı, ilk defa 30 Ağustos 1923 günü
Afyonkarahisar, Ankara ve Đzmir'de kutlanmıştır.
Resmî olarak Zafer Bayramı ilân edilmesi 1935
yılının Mayıs ayında olmuştur. Zafer Bayramı, tüm
yurtta törenlerle kutlanır. Devlet erkânı ve bir çok
vatandaş, Ankara'da Anıtkabir'i, diğer illerde de
anıt ve şehitlikleri ziyaret edip, Mustafa Kemal
Atatürk'e, silâh arkadaşlarına ve komutasında
savaşmış askerlere şükranlarını sunar. Hemen
hemen her yerleşim yerinde, askerî birlikler geçit
törenlerine katılır. Ayrıca dış temsilciliklerde de
çeşitli kutlamalar yapılır.
30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir.
Kaynak: Wikipedia

Mustafa Kemal Atatürk – Ağustos 1921
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Her yıl, Kara Harp Okulu bu tarihte mezun
verir. Tüm subay rütbe değişiklikleri bu tarihte
geçerli olur. Türk tarihi zaferlerle doludur.
Ama 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan
Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun yeniden
dirilişidir.
Malazgirt Savaşı’yla (1071) 26 Ağustos’ta
Anadolu’nun Türklere kapıların açan Türk
ordusu;
Başkomutanlık
Meydan
Muharebesi’yle de Anadolu topraklarının Türk
Vatanı" olduğunu önünde durulmaz bir
iradeyle düşmana kanıtlamıştır. Ve yine
ulusumuzun
iradesiyle
Cumhuriyet
kurulmuştur. Atatürk, ünlü "Nutuk"unda
Kurtuluş Savaşı’nı anlatır. Her Türk
yurttaşının
okuması
gereken
Nutuk
(Söylev)’da
Atatürk
savaşa
nasıl
hazırlandığımızı da anlatmaktadır.
O’ndan öğrendiğimize göre: Başkomutan
Gazi Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi
Komutanı ve Đnönü Savaşları kahramanı
Đsmet Paşa ve Genelkurmay Başkanı Fevzi
Çakmak Paşa büyük bir gizlilik içinde taarruz
planlarını hazırlarlar.

1922 Ağustos ayında Türk Ordusu taarruza
geçmek için, Kurmay heyeti’nce karar verilir.
Mustafa Kemal, Đsmet Bey, Fevzi Çakmak
ve diğer paşalar ile kurmaylar; savaşı
yönetmek üzere Kocatepe’ye gelirler.
26 Ağustos sabah, saat 05.30’da Türk topçu
birlikleri Afyon’un güneyinden Yunan
siperlerini ateşle vurmaya başlar. Ardından
piyadeler hücuma geçerler. Planlandığı gibi
Büyük Taarruz devam eder ve Yunanlılar
gerilemeye başlar, bozguna uğrayarak ikiye
ayrılır.
30 Ağustos’a kadar Yunan ordusu çembere
alınır. 30 Ağustos sabahı, 1. Ordu ve avcı
hatlarını ile 4. Kolordu’yu denetleyen
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa; saat
14.00’da Aslıhanlar yakınındaki "Komuta
Karargâhından
taarruz
emrini
verir.
Dumlupanır’da ordumuz Yunanlılara son
darbeyi vurur. Yunan askerleri kaçmaya
başlar. Mustafa Kemal Paşa; kaçan Yunan
askerlerini kovalamak için, "Ordular, ilk
hedefiniz Akdeniz’dir. Đleri!" komutunu verir.
Yunan Başkomutanı General Tikopıs dâhil
çok sayıda esir alınır. Kaynak: Wikipedia
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۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
30 Ağustos Zafer Bayramı
Türk Ordusu Yunan güçlerini Đzmir’e kadar
kovalar. 9 Eylül 1922 günü Türk Ordusu
Đzmir’e girer. Batı Anadolu’yu yakan yıkan
Yunan güçleri canlarını zor kurtararak,
geldikleri gibi gemilere binerek giderler. 30
Ağustos 1922 tarihi, Türk ulusunu esir etmek
isteyen emperyalist güçlere karşı; kadınıyla
çocuğuyla, ordusuyla topyekûn verdiği bir
savaşın ve ulusal benliğini kurtardığı ve Zafer
Destanı’nın yazıldığı gündür.
Kaynak: Wikipedia

KAĞNILAR GĐDERDĐ ĐSTĐKLAL YOLUNDA

öküzler ve mandalar
inisiyatifi ele almışlar
kağnıların göblerini hoplatarak
kendi kendilerini hizaya soktular
daha işin başında anlaşılmıştı
yolculuk çetin geçeceğe benziyordu
dedeler kağnıların önünde yola koyulmuştu
siyatiklerini romatizmalarını unutmuştu
çoğu kadınlar sürüyordu kağnıları
kimisi hamileydi zoru karnındaydı
kimisinin aklı evde kalmış
kimisinin de sırtında
uykuya varmıştı çocukları..
komut alınca duraksamadan
tek sıra ve birer metre arayla
yola düşmüş nefer gibiydiler......VADĐ ÇĐÇEKLĐ

Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak (Đzmir – 10 Eylül 1922)
KADINLAR

onlar cephane çekerdi yalnızca
evi ocağı bırakıp giderdi
yolda ölmüştü kimileri
sorsan bilinmez
künyeleri
isimleri.....VADĐ ÇĐÇEKLĐ
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