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NĐSAN AYI SAYISI ĐÇERĐĞĐ



Önsöz
Dernek ve kolları 2007 yılı gelir ve
giderleri.
88. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk bayramı.
Şamlar köyünün yakın zaman
tarihçesi.
Norveçte Şamlar derneğinin
kuruluşu.
Türk toplulukları ve türkçe dilinin
yayılışı.







Türk Şamlar Aile Derneği
Maridalsveien 3
Postboks 4495 Nydalen
Tel. 41 51 61 63
e-posta: marius-cenar@hotmail.com
Yazı işleri sorumlusu:
Seyit Ali Cenar

Tüm yayın hakları Türk Şamlar Aile Derneği ne aittir.
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۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Önsöz.






Şamlar derneği ve kolları 29. mart günü olağan genel kurul toplantısını Osloda yapmıştır. Bugün dernek ve
kolları gelir ve giderleri açıklanmış 2007 yılı çalışma raporları okunmuştur. Gelir ve giderleri gösteren
grafikleri diğer sayfalarda görebilirsiniz. Görüleceği gibi dernek ve kollarının toplam gelir ve giderleri
gösterilmiştir. Genel kurulda dernek fonlarının durumunada değinilmiştir. Bu bilgiler daha önceki Şamlar
Postası sayımızda da açıklanmıştır.
Dernek yönetim kurullarında boşalan yerlere seçimler yapılmıştır. Buna göre Musa Karabulut Đnanç
derneğine, Ertuğrul Taner ve Mutlu Taner Gençlik derneğine seçilmişlerdir. Denetleme kuruluna Đsmail
Taner, Bülent Sarınç ve Mustafa Doğan seçilmişlerdir. Tüm yeni seçilen arkadaşlara şimdiden başarılar
dileriz. Dernek yönetim kurullarının yeni oluşumunu bu sayımızın sonunda görebilirsiniz.
Bu sayımızda ayrıca değineceğimiz konular: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı, derneğin kısa
tarihçesi, Norveçte derneğin kuruluşu ve türkçe dilinin coğrafi yayılımı olacaktır. Bu sayımızdaki köy
fotoğrafları Đzmir Şamlar derneği WEB sayfasından yönetim kurulu izniyle alınmıştır.
Oslo, nisan 2008
Seyit Ali Cenar
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Dernek ve kolları 2007 yılı gelir ve giderleri.
GELĐRLER

Dernek ve kolları 2007 yılı GELĐRLERĐ dağılımı
Aşağıdada
göreceğiniz
gibi
dernek ve kolları 2007
yılında
toplam
266.639 kron gelir
elde etti. Bu gelirlerin
75% i Oslo belediyesi
ve devletten gelen
kaynaklardır. Bu da
belediye ve devletin
derneğimiz açısından
ne
kadar
önem
taşıdığını
göstermektedir.
Gelirlerin
yaklaşık
11%
i
üye
aidatlarından
elde
edilmiştir.
Diğer
gelirler
genellikle
kutlamalarda yapılan
satışlardan
elde
edilen gelirlerdir.
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Grafik 1: 2007 yılı gelirleri dağılımı.
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Dernek ve kolları 2007 yılı gelir ve giderleri.
GĐDERLER
Aynı dönemde dernek ve
kollarının giderleri 284.957
kron olmuştur. Gelir ve
giderler karşılaştırırsak 2007
yılı
18.318
kron
açıkla
kapatılmıştır. Giderlerin 35% i
kutlamalara
harcanmıştır.
Đkinci büyük gider postası ise
lokal fonuna aktarılan paradan
kaynaklanmaktadır. Kırtasiye
giderlerinin
büyük
bir
bölümünü
Kadınlar kolu,
Gençlik
kolu
ve
Đnanç
derneğine
alınan
bilgisayarlardan oluşmuştur.
Yine sene boyu ödenen kira
giderleri
40.000
krona
yakındır. Diğer giderler ise
örnegin Federasyona ödene
üye aidatlari, Samlar köyünde
gerçekleşen Samlar festivali,
yol,
telefon
ve
pul
giderlerinden oluşmaktadır.

Dernek ve kolları 2007 yılı GĐDERLERĐ dağılımı
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250 000
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Grafik 2: 2007 yılı giderler dağılımı.
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Dernek ve kolları 2007 yılı gelir ve giderleri.

Sene başı ve sene
sonrası
yapılan
hesaplar
sonucu
dernek
kasa
ve
banka hesaplarında
aralık 2007 sonu
nakit 148.366 kron
para bulunmaktadır.
2008
yılı
başı
yapılacak ve giderleri
etkileyecek
olan
çalışma
lokal
yenileme
projesi
kapsamında
yapılacak
giderler
olacaktır.
Bunun
ayrıntıları bir başka
sayımızda
açıklanacakdır.

Net kasa ve bankadaki para durumu
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Grafik 3: Kasa ve banka para durumu
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı.
 Bu sene 88. si kutlanacak olan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı, TBMM'nin 23
Nisan 1920 günü kurulmasının
onuruna, TBMM tarafından
sadece türk çocuklarına değil,
bütün dünya çocuklarına ithaf
edilen, her yıl 23 Nisan günü
kutlanan,
Türkiyenin
milli
bayramıdır. 23 Nisan, TBMM
nin açılışı ve dolayısıyla da
halkın yönetime tam anlamıyla
egemen olmasının ilk günü
olduğu için ulusal egemenlik
açısından da önemli bir anlam
taşır. Değindiğimiz gibi 23
Nisan 1920 Büyük Millet
Meclisi'nin açılış günüdür.

 Her

23 Nisan günü Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramını
bütün dünya çocukları birlikte
kutlarlar. Egemenlik yönetme
yetkisidir. Ulusal egemenlik;
yönetme
yetkisinin
ulusta
olmasıdır.
Osmanlı
Đmparatorluğu
döneminde
egemenlik
padişaha
aitti.
Mustafa
Kemal
Paşa
egemenliğin ulusta olduğuna
inanıyordu. Bu inançla "Ulusu
yine ulusun azim ve kararı
kurtaracaktır. Tek bir egemenlik
vardır,
o
da
ulusal
egemenliktir."
ilkesini
öne
sürdü.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı.
 Yurdun

dört bir yanından
seçilip gelen temsilciler günümüzün milletvekilleri Ankarada 23 Nisan 1920 günü
toplandılar. Đlk Büyük Millet
Meclisinin
toplandığı
yapı
Ankara'da Ulus Meydanından
istasyona
giden
caddenin
başındadır. Bugün Kurtuluş
Savaşı Müzesi olan bu yapı tek
katlıdır. O yıllarda Türkiye
yokluk
içindeydi.
Milletvekillerinin
oturduğu
sıralar bir okuldan getirildi.
Meclis
gaz
lambası
ile
aydınlanıyor,
soba
ile
ısınıyordu.
Top
seslerinin
Ankara'da
duyulduğu
zamanlarda bile meclis düzenli
toplandı.
Mustafa Kemal Atatürk
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Şamlar köyünün kısa tarihçesi.
Köyün tarihi
1071 yılı Malazgirt savaşından sonra Anadolunun
kapıları
Türklere
açılmıştır.
Büyük
Selçuklu
Đmparatorluğuna bağlı Türkler Orta Asyanın kurak
ikliminden çıkıp Anadolu gibi yılda dört iklimi birden
yaşayan coğrafyaya sürüleri ile birlikte göç etmişlerdir.
Bu göç esnasında Horasanın Şamlı Budun aşiretinden
Şamlı Türklerine bağlı 3 ya da 7 Yörük ailesi Anadolu
Selçukluları döneminde (Sultan Sancar) Suriye
üzerinden Karaman yönü ile Konyanın Beyşehir
yöresine yerleşmişlerdir. Bu dönem Eşref Oğlu
Süleyman bey dönemine rastlar (1284). Bugün hala
kalıntıları bulunan Beyşehir Kalesinin surları (1288), ve
sanat eseri olan Eşref Oğlu camiinin yapımında
çalışmışlardır (1297). Zamanın Eşref Oğlu beyi Süleyman
bey
bu
aileleri
Beyşehirin
Şamlar
sokağına
yerleştirmiştir. (Kaynak: Đzmir Şamlar derneği WEB
sayfası (izinle).

Şamlar köyüne güneyden bakış.
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Şamlar köyünün kısa tarihçesi.
Bu aileler inançları bakımından yerli halkla
uyum sağlayamadığından Eşref Oğlu Süleyman
beye bazı şikayetlerde bulunmuşlar. Süleyman
bey de kendi yaylası olan şimdiki köyün
bulunduğu yere yerleşmelerini sağlamıştır. Yerli
halk bu ailelere bağlı bulunduğu aşiretin
adından dolayı Şamlılar demişlerdir. Dile
söyleyiş kolaylığı bakımından –lı yapım ekini
kaldırarak Şamlar haline dönüşmüştür. Adı
1927`den bugüne kadar hiçbir değişikliğe
uğramamış, Şamlar olarak kalmıştır. Beyşehir
ilçesi belediyesinde bu sokak Şamlar sokağı
olarak hala bulunmaktadır.
•



Doğusunda Bayafşar batısında Karadiken ve
Üstünler Kasabası güneyinde Tepearası Köyü
kuzeyinde bağlı bulunduğu Beyşehir ilçesi kuzey
doğusunda Ağılönü ve Gökçimen Köyleri güney
doğusunda Seydişehir ilçesine bağlı Kızılca köyü
güney batısında Üzümlü Kasabası kuzey batısın da
Bademli Köyü ile çevrili bulunmaktadır.



Köyümüze en yakın komşu köy Seydişehir ilçesine
bağlı Kızılca köyüdür. Köyümüzde yerleşik hayat
maden devrine kadar dayanır. Köy arazisi üzerinde
çok sayıda maden eritilen yerler bulunmaktadır.
Köy sınırları içerisinde Yunan ve Bizans
medeniyetlerinden kalma (Kaklık Başı ve Söbüce)
höyükler bulunmaktadır.



Şamlar köyü orman köyüdür. Ormanlar en fazla
meşe, ardıç, ladin, ve çok az miktarda çam ağaçları
ile kaplı bulunmaktadır. Davarcılık bu nedenle
fazlaca gelişmiştir. Köyün Dölenik, Kodaman,
Peynirini, ve Karaburun, olmak üzere dört büyük
korusu bulunmaktadır. Ormanlarda odun kesimi
yasaktır ve kesenler köy yönetimi tarafından
celandırılır. (Kaynak: Đzmir Şamlar derneği WEB
sayfası (izinle).

Şamlar köyü
Şamlar Köyü Beyşehir ilçesinin güneyinde Laleli
Dağının eteğin de Kaynak Pınar başına
kurulmuştur.
Denizden
yüksekliği
1500
metredir. Ortalama Şamlar Köyü nüfusuna
kayıtlı yaklaşık 1700 kişi bulunmaktadır.
Beyşehir il merkezine uzaklığı 13 km olup
merkez köyüdür. Kesin olmamakla birlikte
yaklaşık 800 yıl önce kurulduğu tahmin
edilmektedir.
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Şamlar köyünün kısa tarihçesi.


Köyün çevresi
Köyün çevresi dağlık ve ormanlıktır. Köyün
kurulduğu yer Laleli Dağının güney eteğinde,
poyraza kapalı güneye karşı kurulmuştur. Sepenni Aktaş - Karaburun – Peynirini Tepeleri, Đncebel ve
Laleli dağı ile çevrilidir. Soba ovası geniş olmayan
köyün otlak besinini sağlayan yaylası vardır. Köyün
Kodaman, Eskikel, Yanıksöğüt, Mahmatça Aşağı Bağ
Deresi, Küre Korusu, Samanini, Ayı Öldüğü,
Karayaka, Karaağaçalanı, Külleme Gargılı, Yıldızan,
Bozyer, Olukyanı, Bademli Yol Üstü ve Yol Altı,
Çukurağıl, gibi araziler bulunmaktadır.
Bu araziler 1 metreyi geçmeyen meşe çalılıkları ile
kaplı arazinin içinde traktör çalışmaz derin vadilerle
oyulmuş engebelerle dolu bir yayla biçimdedir. Halk
1968`lerde karabasanla yapılan çiftçiliği tamamen
bırakmıştır. Araziler ekilip biçilmektedir. 1956 yılında
köyde tapu kadastro çalışması yapılmış köy içi ve köy
civarı Olukyanı, Bademli Yol Altı, Çukurağıla kadar
tapulanmış, buna Orman Müdürlüğü duruma
müdahale ettiğinden tapulama durdurulmuş araziye
orman şerhi konulmuştur. (Kaynak: Đzmir Şamlar
derneği WEB sayfası (izinle).

1980 yılında orman arazi ayrımı yapılmış 2006
yılında bu arazilerin kadastro tarafından tespit ve
tescili yapılarak tapulanmıştır.


Göç
60 lı yılllarda Şamlar köyü yavaş yavaş göçle tanışdı.
1965 yıllarında köyün insanları Almanya ve
Avusturya gibi ülkelere çalışmaya gitmeye başladı.
1970 yılının başında odunculuk yasaklandı ve köy
halkı önemli bir gelir kaynağını kaybetmiş oldu.
Buda göçü bir ölçüde hızlandırdı. 1971 yılında bazı
köylüler ilk kez Norveçe çalışmaya geldi. 1973
yılında 14 kişilik bir grup sezon işcisi olarak Norveçe
geldi. Ertesi yıl, 1974 yılında, 16 kişilik grup
çocuklarını
ve
yakınlarını
da
beraberinde
bulunduğumuz ülkeye getirdiler.
Geçici bir dönem için buraya gelen insanlar daha
sonra ailelerini getirerek devamlı yerleşmeye
başlamıştır. 1977 yılından sonra özellikle aile göçleri
başladı ve göç hızlanmış oldu. (Kaynak: Dernek 20.
yıl nedeniyle hazırlanan kitapcık.)
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Şamlar köyünün kısa tarihçesi.


Okul
Altmışlı yıllarda köyün okulunda ders gören
yaklaşık 160 ögrenci bulunurdu. Bu sayıdaki
öğrenciyi
4
ögretmen,
okulda
sınıf
yetersizliginden dolayı sabah ve akşam
guruplarına ayırtarak okuturdu. Köyde dışa
göçün getirdiği bir başka durum ise gençlerin
sayısının gün geçtikçe azalması oldu. Köy
okulunda eğitim gören ögrenci sayısı geriledi.
1995 yılından itibaren köyde çocuk/öğrenci
yetersizliginden dolayı köyün okulu kapatılmak
zorunda kalındı. Köyde geride kalan onun
altındaki çocuk Beyşehir merkezindeki okullara
günlük gitmektedir.



Şamlar köyünden yaylaya bakış.

Elektrik ve su
Şamlar köyüne ilk elektirik bağlantısı 1975
yılında yapıldı. Telefon bağlantısıda aynı yıl
gerçekleşti. Köyün suyunun evlere boru hattı ile
getirilmesi 1980 yılında gerçekleşti. Daha önce
köylü, köy meydanında bulunan ‘Büyük Çeşme’
den evlere testi, bidon ve buna benzer aletlerle su
taşırdı. Köyümüze su köy dışından iki kaynaktan
getirilen su ile merkezde ki su birleştirilerek
şebeke sistemine geçilmiştir. (Kaynak: Dernek 20.
yıl nedeniyle hazırlanan kitapcık.)

Şamlar köyünde bir kış günü.
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Şamlar köyünün kısa tarihçesi.

Köy barajı.



Köyün geçim kaynağı.
Köy ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.
Başlıca geçim kaynağı küçük baş hayvancılıktır.
Büyük baş hayvanlardan inek, eşek sadece
ihtiyaç için beslenir. Genelde kıl keçi ve koyun
beslenmektedir. Bunun yanında tarımda
bahçecilik ve meyvecilik gelişmektedir. (Kaynak:
Đzmir Şamlar derneği WEB sayfası (izinle).

Köyün genel sosyal, ekonomik, kültürel
durumu.
Şamlar halkının genel sosyal, ekonomik ve
kültürel durumu göç yoğunlaşmadan önce
homojen bir yapıya sahipdi. Fazla farklılıklar
olmayan bir ortam vardı. Ekonomik açıdan fakir
bir köy olduğu söylenebilirdi. Ancak kültürel
açıdan yapısı güçlü ve zengin bir köydü.
Toprakları verimli olan ve bunun verdiği
olanaklardan yararlanarak ekonomik açıdan rahat
olan ailelerde yok değilmiş. En önemli olanı köyde
birlik, yardımlaşma, fakir fukarayı koruma ve
dayanışma
bugünkinden çok daha güçlü
durumda imiş. Bir çok gelenek köyden aile
göçünün başlamasıyla eski güncelliğini yitirmiş
oldu.
Şamlar köyü Alevi köyü olması nedeni ile
ve kurulu olduğu bölgede ve çevrede tek alevi
köyü olması özelliğinden dolayı köy halkı birbirine
daha yakın ve sıkı bağlılık geliştirmiştir. Bu güç
dayanışma anlayışı içerisinde önemini karşı karşı
kalınan durumlarda göstermiş ve göstermektedir.
(Kaynak: Dernek 20. yıl nedeniyle hazırlanan kitapcık.)
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Norveçte Şamlar derneğinin kuruluşu.


ĐLK GENEL KURUL TOPLANTISI
Đlk genel kurul toplantısı 6 nisan 1985
yılında Drammende, Austadveien 26 da
yapılmıştır. Toplantı salonu için bedel olarak
200 kron verilmiştir! Bir cumartesi gününe
denk gelen bu tarihde toplantı saat 16002100 arası gerçekleşmiştir. Toplantıya
katılanların sayısı dördü 16 yaş altında
olmak üzere toplam 40 kişi olmuştur. Divan
başkanlığına Abdi Cenar seçilmiştir. Sekreter
olarak Muhsin Cenar, Ali Kılınç ve Hüseyin
Aydın seçilmişlerdir.



KURUCU ÜYELER
Aşağıda belirtilen kişiler derneğin kurucu
üyeleridir ve aynı anda ilk dernek
tüzüğünün hazırlanışında ve yazımında
görev almışlardır (alfabetik sırayla):
Đdris Aydın, Mehmet Azman, Rahmi Bulut,
Abdi Cenar, Muhsin Cenar, Đbrahim Derbent,
Ali Gözet, Kazim Karabulut, Mustafa Karakuş,
Ali Kılınç, Cafer Taner, Đsmail Taner.

Toplantıda alınan en önemli karar,
“Cenaze fonu derneği” adı altında bir
derneğin kurulması olmuştur. Daha
sonra yapılan ilk yönetim kurulu
seçimleri aşağıda belirtildiği gibi
sonuçlanmıştır.


ĐLK YÖNETĐM KURULU

Yapılan seçimlerin sonucunda genel
kurul
Şamlar
derneğinin
ilk
yönetim
kurulunu
seçmiştir.
Yönetim kurulu şu kişilerden
oluşmuştur (alfabetik sırayla):
Đsmail Aydın, Rahmi Bulut, Abdi
Cenar, Muhsin Cenar, Muzaffer
Karabulut, Ali Kılınç, Ali Đ.Pervane,
Đsmail Taner ve Süleyman Taner.
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Norveçte Şamlar derneğinin kuruluşu.


Yeni yönetim kurulu “Cenaze fonu
dernegi” nide aynı yıl gerekli çalışmayı
başlatıp tüzüğünü hazırladı. Genel
kurulda onaylandı. Dernegin üye
sayısı 1985 yılında kurulduğunda
çocuklarda dahil olmak üzere toplam
115 kişi olarak belirlenmiştir.

DERNEK TÜZÜĞÜ ve DERNEĞĐN ADI
Yukarıda belirtilen yönetim kurulu ilk
dernek yüzüğünü hazırlama ve yazma
çalışmalarını
başlatmış
ve
sonuçlandırmışlardır. Sonuçta derneğin adı
hem türkçe ve hemde norveçce olarak
aşağıdaki şekilde belirlenmişdir:
Türkçe adı:
”Türkiye Şamlar Köyü Drammen ve Oslo
Çevresi Aile Birliği Yardımlaşma Derneği”.
Norveçce adı:
“Drammen og Oslo Områdets Forening for
Enhet blant Familier fra Şamlar Landsbyen i
Tyrkia”
Tüzük çalışmaları yönetim kurulu ve
kurucu üyeler tarafından tamamlandıktan
sonra dernek genel kurulunda tartışmaya
açılmış ve onayına sunulmuştur. Önerilen
tüzük genel kurul tarafından 23.06.1985
tarihinde onaylanmış ve kabul edilmiştir.



DERNEĞĐN KURULUŞ AMACI

Türk Şamlar Aile Derneği 1985 yılında
kurulmuştur. Đlk aşamada bir cenaze
fonu kurulması amacını taşıyan bir
fikirle
çalışmalar
başlatılmışdır.
Yapılan çalışmanın ürünü olarak
Şamlar derneği, Norveçte cenaze fonu
kuran ve bu fona para aktaran ilk Türk
derneği olma özellliğini taşımaktadır.
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Türk toplulukları ve türkçe dili.
Yandaki ve gelecek sayfadaki
haritalarda Türki topluluklarının
dağılımını
gösteren
haritaları
bulabilirsiniz. Görüldüğü gibi küçük
ve büyük bir çok Türki toplulukları
Avrupa
ve
Asya
kıtalarına
yayılmışlardır. Bazı verilere göre
kesin
olmasada
günümüzde
yaklaşık 230 milyon kişinin Türkçeyi
ve diğer tarihi lehçelerini ana dili
olarak
konuştuğu
üzerinde
durulmaktadır.
Buna
Türkiye
Türkçesini de içeren Türk lehçelerini
ikinci veya üçüncü dil olarak
konuşanlar da dahil edilecek olsa,
bu sayı gözle görülür derecede
artacaktır. Bu nedenle Türkiye
Türkçesinin en çok konuşan kişi
sayısına sahip olduğu Türk dilleri
ailesi, tüm lehçeleri ile dünyanın en
çok konuşulan dil ailelerinden birini
oluşturmaktadır (Kaynak – Wikipedia).

Türki topluluklarının dağılımı.
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۩ ŞAMLAR POSTASI ۩
Şamlar dernek ve kolları YENĐ yönetim kurulları oluşumu.
Türk Şamlar
amlar
Kadınlar
Kad nlar
Derneği
Derne i

Türk Şamlar
Aile Derneği

Enver Taner
Başkan

Seyit Ali
Cenar
Başkan yard.
Kasadar

Nurten Cenar
Sekreter

Arfiye Doğan
Do an
Başkan
Ba kan

Musa Karabulut
Sekreter

Sevim Sarın
Sar nç
Kasadar

Türk Şamlar
amlar
Çocuk
ocuk ve
Genç
Gençlik
Derneği
Derne i

Anadolu AleviAleviBektaşi
nanç
Bekta i Đnan
nanç
Derneği
Derne i

Kadir Sarınç
Sar
Başkan
Ba kan

Sevim Cenar
Sekreter

Abdi Cenar
Kasadar

Eren Cenar
Başkan
Ba kan
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Mutlu Taner
Sekreter

Ertuğrul
Taner
Ertu
Kasadar

