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Për lexuesit shqipfolës të Revistës Studimore Alevizmi-Bektashizmi kemi
përgatitur nga një përmbajtie të shkurtër në Shqip për të gjitha shkrimet dhe studimet
e përfshira në këtë numër, sepse mendojmë që në këtë mënyrë mund të krijojnë një ide
sado të vogël përreth përmbajties së kësaj reviste dhe këshu duam të krijojmë dhe ti
KDSLPUUXJsPXQGsVLVsTsQsUDVWHWHQHYRMVKPHWsEsKHQPsVKXPsSsUNWKLPH'XNH
filluar nga ky numër vazhdimisht do të botojmë përmbledhjet e shkrime në Shqip në
QMsIDTHPsYHWHDVKWXVLGKHHNHPLEsUsQsNsWsQXPsU

* $\GÕQhQLYHUVLWHVL'LGLP0HVOHN<NVHNRNXOX2NXWPDQÕ
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Në ditët e sotme, studimet dhe diskutimet e bëra për kulturën dhe indetitetin
e popujve jo vetëm që tërheqin vëmendjen kombëtare por edhe atë ndërkombëtare
VLGRPRV DWs Ws YHQGHYH 3HUsQGLPRUH 1s UDVWLQ H VWXGLPHYH Ws NXOWXUsV GKH Ws
identitetit Alevian shpesh dalin në pah studimet akademike, studimet e vetë Alevive
GKHVWXGLPHWVKWHWsURUH1sNsWsDUWLNXOOGRWsSsUTHQGRKHPLPsVKXPsQsNXOWXUsQ
dhe identitetin e popullsisë aleviane për periudhën kohore pas viteve 1980 deri në
ditët e sotme dhe do të lukumtohen ndryshimet që kanë ndodhur në këtë periudhë si
pasojë e shpërnguljeve në qytete, format e organizimit të tyre dhe mënyra dhe arsyeja
se si bëhen organizimet në popullsinë Alevianë që banojnë në Evropë si dhe dryshimi
LPsQ\UsVVsSHUFHSWLPLWWsLGHQWLWHWLW3UDQGDMWHPDNU\HVRUHWsNsWLMVKNULPLsVKWs
ndryshimet që parashikohet të ndodhin në konceptualizmin e identitetit të përbashkët
WsSRSXOOVLVsDOHYLDQHVLSDVRMsHGU\VKLPHYHVRFLDOHGKHWsNXILQMYH1sNsWsDUWLNXOO
gjithashtu do të meret në dorë organizimi (organizata, shoqata etj) i popullsisë aleviane
që rrjedh si pasojë e ndryshimit të konceptimit të identitetit të popullsisë aleviane si
dhe nga ndikimi i koncepteve si multikulturor, etnik, minoritet dhe miqësitë-hetero të
FLODWNDQsGDOQsSDKQJDVLVWHPLLNRQFHSWHYH3HUsQGLPRUH
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Tema e marrë në dorë në këtë artikull është bazuar mbi studimin e marëdhënieve
të Perandorisë Osmane dhe Republikës në lidhje më politikat e Islamizimit dhe
7XUTs]LPLW.\VWXGLPPEsVKWHWHWPELGRNXPHQWDWRULJMLQDOsTsJMHQGHQQsDUVKLYDVL
GKHEXULPHWVHNRQGDUH1JDWsFLODWXNRQVWDGXDVHSROLWLNDH,VODPL]LPLWWs1XVD\YH
dështoi dhe se duke filluar që nga shekulli i 16-të, Sultan Abdylhamidi i Dytë filloi
të përmisojë marrëdhënjet e shtetit me këtë popullsi duke ndryshuar politikën për
Islamizimin e Nusrayve për arsye se popullsia Nusrayve filloi të mos bindet dhe të
TsQGURMsODUJGUHMWXHVYHTsSsUIDTsVRQLQSHUDQGRULQs.XUVHSsUUHJMLPLQH$WDWXUNXW
(ose ndryshe Qemalistët) këmbëngulet se politikat e Turqizimit të Nusrayve kanë
qenë të suksesshme por pavarsisht nga suksesi i shtetit popullsia syni vazhdon të ketë
paragjykimin negativ ndaj tyre dhe ky paragjykim rrjedh që nga koha e Perandorisë
2VPDQH3sUVDLSsUNHWKLVWRULVsVs1XVUD\YHQsWsUsVLDMRNDOLGKMHWsQJXVKWsPs
HJRL]PDWJMHRSROLWLNHGKHPRGHUQL]PLQ7XUN4HPDOLVWsWDULWsQWDNU\HMQs7XUTL]LPLQ
HW\UHQsVDMsWsSROLWLNDYHODLNHHGXNLPLWDNDGHPLYHGKHEDVKNsSXQLPLQTHYHULWDU
Në fakt çështja e Sanxhakut është një çështje kyçe që ka ndikuar formimin e kufijve të
nacionalizmit Arab dhe identitetit të Nusrayve duke i bërë këto kufij edhe kufi fizikë
HGKH NXILM HPRFLRQDO 3sU DUV\H VH QXPUL L SRSXOOVLVs Vs 1XVUD\YH Qs 7XUTL sVKWs
shumë i vogël dhe se në kohën e Osmallinjve kanë vuajtur shumë regjimi Qemalist
HNDSDWXUPsWsOHKWsTsWsQGLNRQWH]HPUDWGKHPHQGMHWHW\UH1sGLWsWHVRWPHSsU
arsye se fëmijët Nursay po asimilohen nga mënyra e edukimit që marrin në shkolla dhe
VHDWRQGU\VKHQJDSULQGsULWHW\UHQXNÀDVLQGKHQXNPsVRMQs$UDELVKWPXQGWsWKHPL
SDIULNsVHNMRSRSXOOVLSRKDVPHUUH]LNXQHN]LVWHQFLDOGKHUUH]LNXQHDVLPLOLPLW
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Qyteti i Ankarasë ka një rëndësi të veçantë që rrjedhon si nga vjetërsia historike
që ajo ka ashtu edhe nga shumëllojshmëria kulturore që ajo ushqen, përveç kësaj
në kohën e republikes ajo u kthye në një qëndër të rëndësishme akumulimi dhe
SsUIRFLPLLNsVDMNXOWXUH4sQJDYLWHW3DUDHUsVVRQs$QNDUDMDsVKWsQMsYHQG
i përfshirë nga kultura qytetare dhe si nga ana cilësore ashtu edhe nga sasia ka një
kulturë tradicionale muzikore shumë të zhvilluar me anë të cilës del në pah e gjithë
WUDVKsJLPQLDNXOWXURUHHNsWLMYHQGL6LUUMHGKRMsHQMsSDUDOHOL]PLTssVKWsVKNDNWXDU
nga kjo pasuri e madhe kulturore ka bërë që në kulturën muzikore të futen edhe
VLPEROHPLVWLFLNH9HoDQsULVKWQsQMsTLQGYMHoDULQHIXQGLWQMsQXPsULUsQGsVLVKsP
i simboleve të misticizmit mysliman është futur në brendësinë e pasurisë muzikore të
$QNDUDVs.sWRVLPEROHXSsUNDVLQVHNWHYHWsQGU\VKPHWsLVODPL]PLWGKHYHoDQsULVKW
DWLM$OHYLDQSRUQXNGXKHWKDUXDUGKHHIHNWLLNRKsUDYHSDUD,VODPL]LPLW1GMHNMDH
gjurmëve të këtyre simboleve që janë në këngët popullore të Ankarasë dhe studimi
i tyre ndihmon në njohjen e preferencës së jetës sosciale të periudhave të ndryshme
WsSRSXOOVLVsVsNU\HT\WHWLW4sOOLPLLNsWLMVWXGLPLsVKWsQGMHNMDGKHQ[MHUMDQsSDK
e simbolleve mistike që janë bërë pjesë e muzikës popullore të Ankarasë sidomos
në njëqindvjeçarët e fundit dhe studimi i lidhjeve që kanë ato me jetën shoqërore të
SRSXOOLVLVsVsNsWLMUDMRQL.sVKWXTsGXNHNXSWXDUIRUPsQHMHWsVVRFLDOHTsHJ]LVWRQWH
në Ankara mund të bëjmë një parashikim më të saktë për mundësitë e ndryshimeve
QsWsDUGKPH
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Bashkimi Evropian sidomos në ditët e sotme ka filluar ti japi një rëndësi të madhe
të Drejtave të Njeriut dhe duke i cilësuar ato si universale po inkuarajon respektimin
e tyre edhe për vendet që janë jashtë kufijve të saje, e kjo vihet re sidomos në
PDUUsGKsQMHW Ts NULMRKHQ PH YHQGHW NDQGLGDWH SsU W¶X IXWXU Qs %( 5HVSHNWLPL L
të drejtave të njeriut dhe të drejtave të minoriteteve për shtetet anëtare në BE dhe
VKWHWHWNDQGLWDWHsVKWsHGHW\UXHVKPHWsEsKHWVLSDVNULWHUHYHWs.RSHQKDJsV3UDQGDM
dhe në BE i jepet shumë rëndësi lirisë së fesë pasi barazija dhe lirija fetare është
QMsQJDSDULPHWWKHPHORUHWsVDMs1JDDQDWMHWsU%(LQ[LWUHIRUPDWSsUWsOHKWsVXDU
pjesëmarjen në të prandaj dhe Turqia luan një rol të rëndësishëm për mbrojtien e të
GUHMWDYHWsQMHULXW
1sWHWRUWsYLWLW7XUTLDNDILOOXUELVHGLPHWSsUDQsWDUsVLPQs%(3DUQGDMGKH
Bashkimi Europian po e nxit Turqinë që të bëjë përparim për çështjet e lirisë së besimit
IHWDUVLGKHWsULVLSsUVKWDWMHQSsUWsGUHMWDWHQMHULUXW1MsQJDNXVKWHWTsNDNsUNXDU
nga Turqia për t’ia arritur qëllimin e anëtarësimit në të është plotësimi i lirisë së fesë
GXNHWsUKHTXUYsPHQGMHQHSUREOHPHYHTsNDQsSRSXOOVLDDOHYLQHGKHEHNWDVKLQMWs
Madje gjendien e popullsisë aleviane vazhdimisht e nxjerin në pah duke treguar për
vështirësitë që hasin ata brenda në BE, dhe se çdo vit gjendia e tyre shqyrtohet nga ana
H.RPLVLRQLWWs(YURSsV%(GXNHILOOXDUQJDYLWLLWsUKHTYsPHQGMHQ7XUTLVsSsU
SUREOHPHWTsNDSRSXOOVLDDOHYLDQHSsUNXOWHWHIDOMHVTsTXKHQ³&HPHYL´SsUEsUMHQ
GKHPsQ\UsQHIXQNVLRQLPLWWs'HSDUWDPHQWLWWsdsVKWMHYH)HWDUHVLGKHSsUOsQGsQH
GHW\UXHVKPHHIHVsTsMHSHWQsDUVLP
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*LODQ GKH ED]RKHQ WHN 6KHQMWRU$OLX 4s Ws G\ NsWR WDULNDWH NDQs Qs PRWRQ H W\UH
GDVKXULQsSsU(KOL%HMWLQ3HUDQGRULMD2VPDQPHTsOOLPTsWs]YRJsORMsQGLNLPLQ
HVKWHWLW6DIHYLWHN³NRNsNXTLW´ $OHYLWs 7XUTNDWHUJXDUQMsLQWHUHVWsYHoDQWsSsU
7DULNDWLQ +DOYHWL 3UDQGDM GKH SsU NsWs DUV\H WDULNDWL L +DOYHWLYH sVKWs SsUSMHNXU
që të sillen në formë të përshtatshme për synitë dhe të mundohet të fitojë zemrat e
.RNsNXTsYH
Një nga anëtarët e tarikatit Halveti, Piri Ahmet Efendi deri më ditët e sotme
konsiderohet si një nga njohësit më të nderuar të misticizmit qoftë për synnitë
DVKWXHGKHSsUDOHYLWs1JDDQDWMHWsUSRWsVKRKLPVHQJDNXVKNDPDUUsPsVLPHW
e misticizmit dhe se djali i tij është myfti atëhërë pa frikë mund të themi që ai është
DQsWDU L DNLGH\W V\QL 3RU SUDS VH SUDSs Qs W\UEHQ H 3LULW$KPHW (IHQGL JMHQGHQ Ws
VKNUXDUHPUDWH+]$OLXWGKH+D[KL%HNWDVK9HOLXWGKHNDGLVDIVKDWUDUURWXOOTsMDQs
PHSRSXOOVLDOHYLDQHTsNU\HMQsUULWHQsNsWsYHQGGKHEsMQsFHUHPRQL[KHPL
Si rrjedhojë mund të mendohet se Ahmet Efendi është futur në tarikatin Halveti
për arsye politike dhe se e ka kryer me sykses detyrën e tij duke u shndruar në një nga
VKHQMWRUsWHPLVWLFL]PLW
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Në themelin e studimeve për Sari Saltukun janë të dhënat e përfshira në veprat
me tregime si Velajetnameja dhe Saltiknameja e Haxhi Bektash Veliut si dhe vepra
Selçukname e Yazicizade Aliut por të cilat janë të dhëna të pakonfirmuara nga asnjë
EXULPEDVKNsNRKRU1GsUNRKsGXNHXED]XDUQsYHSUDWEDVKNRKRUHWs6DUL6DOOWXNXW
sVKWsHPXQGXUWs]EDUGKHWLGHQWLWHWLLWLMVLQMsSHUVRQLUsQGsVLVKsPQsKLVWRUL'XNH
u përpjekur për ti lënë menjëanë paradikmat aktuale, në këtë shkrim jemi munduar
të analizojmë identitetin historik të Sari Salltukut duke supozuar sikur nuk dimë
DVQMs JMs SsU NsWs WHPs 3UDQGDM GKH NHPL ILOOXDU VWXGLPLQ GXNH OH[XDU VKNULPHW H
YMHWUDSDVWDMLNHPLNUDKDVXDUGKHSORWsVXDUDWRPHVWXGLPHWEDVKNRKRUH6LUUMsGKRMs
mësuam që ndryshe nga ç’mendohej Sari Salltuku nuk është shenjtor me prejardhje
nga Anadolli por ka mundësi që të ketë jetuar për disa kohë në Anadoll dhe preardhjen
HNDQJDQMsIDPLOMH7XUNHQs.LSFKDNGKHsVKWsQJD'XEURYQLNX1sNURQLNDW*UHNH
kemi hasur me temrin onomastikle, por më pas u konstatua që ky term s’ishte veçse
QMsHPsUQs7XUTLVKW)DNWLNLVKWQsNURQLNDWJUHNHWKXKHWTDUWsTsN\SHUVRQsVKWsQMs
7XUN NXPDQ  3UDQGDM GKH HPUL sVKWs7XUTLVKW 1s Ws QMHMWsQ NRKs sVKWs TDUWsVXDU
data e lindjes, vendi i lindjes data e ndrimit të jetës dhe vendi ku ka ndëruar jetë Sari
6DOOWXNX*MLWKDVKWXsVKWsNRQVWDWXDUVHQGU\VKHQJDo¶PHQGRKHMDLLVKWHQMsDQsWDUL
WDULNDWLW.DUPDWL,VPDLOLTssVKWsQMsGHJsHVKNROOsV%DWLQLøVODPLLPHVKUHSLW$OHYLDQ
SRUsVKWsQGLNXDUHGKHQJDWDULNDWHW+DMGDULGKH5XIDQL
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Pa dyshim që Alevizmi është një nga temat më të komplikuara të historisë së
ILOR]RILVs,VODPHSUDQGDMGKHGXKHWWsVWXGLRKHWPsVKXPsQJDWsJMLWKDSLNsSDPMHW
Historia e Alevizmit nuk duhet parë thjesht si një letërsi e besimeve fetare por edhe si
një burim i rëndësishëm me të dhëna të rëndësishme që ndriçojnë historinë e Selxhukut
Ws 0DGK .XU VWXGLRQ KLVWRULQs H$OHYL]PLW QMs QJD SLNDW Ts Ws WsUKHT Ps VKXPs
vëmendjen është se konceptet e Alevizmit janë shumë të hershme dhe kanë burime që
LSsUNDVLQQMsNRKHPsWsKHUVKPHVHWsVKHNNXOOLWWsWs1JDDQDWMHWsUsVKWsQMs
WMHWsUS\HWMHTsLGXKHWJMHWXUSsUJMLJMH6LXSsUKDS$OHYL]PLQsNRKsQH(PHYLYHGKH
$EEDVLYHQs]RQDWH,UDNXW,UDQLW7XUNLVWDQLW$]HUED[KDQLWGKHQsEULJMHWH.DVSLNXW
d¶QGMHQLQ$OHYLWsSDVNU\HQJULWMHVVs$EED]sYH"1sWsGKsQDWHKLVWRULVsVs6HO[KXNXW
Ws0DGKGDOLQFDSDQRUDPDVKXPsLQWHUHVDQWH6LsVKWsSsUKDSXU$OHYL]PLWHN7XUTLW
GKH VL sVKWs NULMXDUPLWL$OHYLDQ" .sWR QXN MDQsS\HWMHWs OHKWD3sU W¶MXSsUJMLJMXU
NsW\UHS\HWMHYHGXKHWTsWsPEOLGKHQGKHVKT\UWRKHQGRNXPHQWDFLRQHWTsÀDVLQSsUWs
shkuarën dhe është e detyruar që të bëhet një rishqyrtim objektiv dhe të komentohen
SsUYRMDWDNWXDOHWs$OHYLYH3sUJMLJMMDHNsW\UHS\HWMHYHQsWsQMsMWsQNRKsGRWsMDSL
Ws GKsQD HGKH  PEL MHWsQ VRFLDOH GKH VMHOOMHW SROLWLNH Ws QMHUs]YH Ws DVDM NRKH 1s
këtë artikull do të lukumtojmë jetën dhe klasat shoqërore që ishin nën sundimin e
Perandorisë së Selxhukut të Madh, dhe se si i konsiderote ky shtet këto klasa, si dhe
VMHOOMDHPDVDYHVLSDVVHNWHYHIHWDUH1HQsNsWsDUWLNXOOGRWsVWXGMRPsVHVLMDQs
sjellë e ç’farë ka menduar popullsia Aleviane që ka jetuar në kohën e Perandorisë së
6HO[KXNXWWs0DGK
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Në këtë artikul do të përpiqemi që të tregojmë për ritualin kryesor të alevive që
sVKWs[KHPL3DNUsQGsVLNDVHVLHTXDMPsDWsQsVHHTXDMPs³;KHPLL%DVKNLPLW´
RVH³;KHPLL$EGDO0XVDXW´1HSRWUHJRMPsSsU[KHPLQTsSsUPEDQULWHWVLGMHJLD
e pishtarit, pregatitja e kurbanit, dëgjimi i nefeseve (këngë fetare) të kënduara nga
lutësit, njësimi i xhemit (para se të fillojë ceremonia e xhemit zgjidhen 5 motra që
bëjnë faljen e parë bashkë me burrat dhe këtë e bëjnë në emër të të gjitha motrave),
kërcimi i semasë, shpërndarjes së ujit, shpërndarjes së lokmave (kafshatave) si dhe
ULWHWsWMHUDVLNsWR7sVKSUHKXUQGU\VKHGRWsPXQGRKHPLWsWUHJRMPsVHVLNU\KHWGKH
]KYLOORKHWQMsFHUHPRQLVWDQGDUWHH[KHPLW1MsSMHVsHVKNULPWDUsYHTsNDQsVKNUXDU
dhe botuar artikuj për alevizmin shpesh kanë përdorur fjalë fyese duke folur keq për
besimin e tyre për ritet dhe kulturën e tyre, kurse një pjesë tjetër e këtyre shkrimtarëve
pretendojnë se alevitë nuk kanë një gjuhe të tyre dhe nuk fjalë të pështatshme për
ritet dhe konceptet e tyre prandaj dhe përpiqen ti shpjegojnë ato duke përdorur
WHPLQRORJMLQsHVHNWHYHWsWMHUDVLDWsWs6\QQLYH6KLYHDSRHGKHWsWs.ULVKWHUsYH
Në këtë shkrim jemi përpjekur të shpjegojmë konceptet e xhemit ashtu siç përdoren
Qs[KHP

$OHYLOLN%HNWDúLOLN$UDúWÕUPDODUÕ'HUJLVL
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Arnavutça Özet

),*85$(7851É6'+(32(=,$³75(*,0,,7851$9(3É5
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1ø=$0%2=.857¶87³
1ø=$0%2=.857¶817851$/$5'(<øùø1'($/(9ø%(.7$ùø
.876$/=ø<$5(7<(5/(5ø9(7851$)ø*h5h
&DQVX$.<2/
7XUQD QMsOORMVKSHQGLODWLQLVKW*UXLGDH sVKWsQMsVLPEROVKXPsLSsUGRUXUQs
kulturën Turke si rrjedhojë përdoret shumë edhe në këngët popullore, frazat, vjershat
GKHSRHPDWHSRSXOOLW7XUN3UDQGDMSsUSRSXOOVLQs$OHYL%HNWDVKLDQHILJXUDH7XUQsV
NDQMsYHQGWsYHoDQWs.\VKSHQGLTXDMWXU7XUQDSUDQRKHWVLSsUIDTsVXHVLLK\MQLVs
VsTLHOOLWSUDQGDMGKHNUDKDVRKHWPHSsUIDTsVXHVLQH+]$OLXWNsVKWXTsPXQGWs
VKSMHJRKHWSsUVHQsGLVDYHSULPHJMDWsNsUFLPLWQs[KHPQJMDVRMQsPHÀXWXULPLQH
Turnës i cili në të njejtën kohë është dhe një zog shtegtar që endet nëpër shumë vende
të botës duke u bërë kështu dhe simboli i sjellësit dhe dërguesit të lajmeve nga njerëzit
HHPLJUXDUQsYLVHWsODUJsWDGKHVKsUXHVLLVKSLUWUDWYHWsORGKXUQJDPDOOL

1s NsWs VKNULP  sVKWs OXNXPWXDU SRH]LD PH SHVHGKMHWs VWURID Qs Ws FLOsQ ÀHW
SsU ³7XUQDW´ GKH VH VL (UHQsW OsQs JMXUPsW H W\UH Qs XGKsWLPHW Ts L UHDOL]RMQs PH
QGsUPMHWsVLQs H NsW\UH ]RJMYH Qs Ws QMHMWsQ NRKs ÀHW HGKH SsU YHQGHW H VKHQMWD Ws
NXOWXUsV7XUNH0\VOLPDQHVLGKHDWs$OHYLDQH7UHJRQVHNXQGRGKHQNsWRYHQGHGKH
SsUYOHUDWHW\UHVSLULWXDOHEXNXULWsHW\UHQDW\URUHGKHYOHUDWKLVWRULNHTsNDQs
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