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Ky mekam kaq i stolisur, i ndërtuarë për Babanë,
Ky symbol i bektashizmit, që per jetë e shenjtëron,
Tregon dashurinë e madhe që njerëzija për të kanë
Si edhe nderin e shquarë që myrshidi ynë gëzon
Gjithë jetën e kushtoi pa u lodhur; pa kursim,
Në shërbim të mëmëdheut, në shërbim të Perëndise
Për popullin fort punoi me gjith zëmër pa dallim
U udhëhoq gjithmonë nga ndjenjat e mirësisë
Kjo tyrbe përkujton teqenë; e përjetëson,
Brez pas brezi nëpër mote falëtore do qëndrojë
Dashamirët që e ndihmuanë lartësish po nderon
Edhe pir Haxhi Bektashi gjithnjë do ti bekojë.
Sa herë që e vizitoni këtë vend të shenjtëruar,
Drejtoni mendimin tuajë me adhurim të vërtetë
Mos kurseni Fatihanë për Baba jetë-ndruar,
Që edhe Zoti kurdoherë në zëmër për jetë t’ju këtë.

WHO ARE THE BEKTASHIS
AND WHAT IS BEKTASHISM?
The Bektashi Sufi Order is one of the many mystical branches of Islam. Founded

in the 13th century by the Sufi mystic Hajji Bektash Veli, the ultimate goal of this
path is the perfection of the human soul. It is a path which fortifies its wayfarers with
ethical and spiritual principles, bringing them closeness to God. Being founded on
Islamic principles, Bektashism offers the world a unique and distinctive reading of
the Qur’an, the teachings of the Prophet Muhammad, the Twelve Imams and the
great Sufi saints. In keeping with authentic teachings of Islam, Bektashis respect
all faiths and human beings. For as the great Albanian-American Bektashi saint,
Baba Rexheb, once stated, this tekke “keeps its doors open to all. And, following
faithfully the way of Hajji Bektash, it always preaches peace, love and brotherhood
among all Albanians and all people.”
Since its foundation, Bektashi tekkes [lodges] played an important role in
Muslim religious life in Anatolia and the Balkans. Bektashi babas and dervishes
spread their mystical interpretation of Islam throughout Turkey, Albania, Bulgaria,
Greece, Macedonia, Kosova, Hungary, Egypt and Iraq. A presence has even been
established in North America. In these lands Bektashis quickly earned a reputation for
being forward-looking, tolerant and liberal with others, aiding peaceful interaction
between peoples of all faiths and ethnicities.
The doors of Bektashi tekkes are forever open to all. To give those who may not
be aware a better idea of this point, here is a portion of a description regarding tekkes
in Albania that was published in an issue of the literary review Albania from the year
1897, which was produced in Belgium by the Albanian intellectual Faik Konitza:
A person journeying in Albania makes out a tekke from afar. It is situated
in picturesque scenery, far away from the homes of people. It is surrounded
by many trees, especially those of apple and apricot, fruits preferred by
Bektashis. These trees are so full that they are bent over from their yield.
You are now before the tekke, which is a single-floored structure, irregular
in shape, simple and cool, and whitewashed with lime. The window
shutters are the colour of green grass. You pass through the threshold of a
large door, which, in general, is never closed, day or night. You then find
yourself in an expansive courtyard where dervishes are sitting, warmed by
the sun, engaged in leisurely talk. No one comes to ask you what you want.
If you so desire, you can access the garden, collect apricots and apples,
rest in the shade and then leave as you came. If you approach any of these
dervishes, he will address you with tenderness and sincerity and he will
accompany you to the baba, who is their leader.
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Zëri Bektashizmës
An Albanian-American Bektashi Periodical

---- Muhsin Abdul-Ali El

Z

ëri Bektashizmës (The Bektashi Voice) was the only Albanian-language periodical published by
members of the transplanted Bektashi Order in America. It is evidence of how a small group of
transplanted dervishes and their loyal supporters continued to practice their mystical teachings,
rituals, prayers, and hymns throughout the era of Cold War, when their situation for religion in their
native Albania was very bleak.
After the formation of the Turkish Republic in 1923 and the subsequent outlawing of Sufi orders,
the center of the Bektashism was moved from the main tekke of Haji Bektashi in central Anatolia to
Tirana, Albania. When Communism began to take hold in the late 1940s, many patriotic Bektashis
chose exile rather than give up their religious practices and live under a state that fought the practice
of religion. In 1952 Baba Rexheb came it to the United States. He first lived with his sister Zainab in
New York and then moved to the Detroit area where he became the moving force behind the founding
of the First Albanian American Bektashi Tekke. Given the note Albanian inclination towards religious
tolerance and interfaith cooperation, Baba Rexheb’s work was supported by patriots from outside the
Bektashi community, Sunni Muslims, Catholics, and Orthodox.
Since Baba Rexheb’s full biography is now readily available and well known, there is no need to
detail it here. Suffice it to say, he was born in the town of Gjirokastër in 1901. He became a dervish
at the age of twenty-one in a tekke headed by his uncle, Selim Ruhi Baba, and many years later, when
2
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WWII broke out, both played roles in opposing the
As Bektashism is a mystical Islamic
dogma, we will also speak of mysticism
communist movement of the ruthless strongman
(tesavvuf), its history, and the general rules
Enver Hoxha. With the subsequent communist
of Islam.
victory in Albania, Baba Rexheb left his homeland,
We strive to write our journal in the
first going to Italy, then to Cairo and ultimately to
popular tongue, understandable to all. For
America.
our outlook is positive, as we are looking
After many meetings, the Albanian Bektashi
forward to the contributions Albanian
community in America found a farm outside the
intellectuals. The columns of the magazine
small town of Taylor near Detroit. This was to be
are permanently open to all articles dealing
with moral issues, as well as social and
the location of a new tekke. A commission was
economic topics that are for the general
created, the necessary funds gathered, and the
good. We strongly desire that our periodical
farm was bought. This new tekke officially opened
provides a purely religious assessment that
on May 15, 1954. The dervish of the tekke, Baba
is removed from other trends and currents
Rexheb, was raised to the rank of baba according
that circulate today. We are, in any case,
to the rules of the Bektashi Order by Ahmad Sirri
members of the union and brotherhood of all
Dede, leader of Cairo’s tekke.
Albanians, which is why we will do our best
Baba Rexheb had the idea making the
to avoid harmful controversy. Our journal
will be published regularly twice a year. If
development of Albanian Bektashi culture in the
we are well received and supported, then we
United States his new life work. Almost as soon
will publish more frequently. We expect the
as the tekke opened the bi-annual journal Zëri i
assistance and cooperation of all Albanians
Bektashizmës became “the organ of the Bektashi
and we consign all success to God Almighty.
element, directed and published by the Tekke
All the articles contained in Zëri i
Commission.”
As an editor, Baba Rexheb gave the goal of Bektashizmës are brief (two to three pages) and
cover topics of Islam, Sufism, general mysticism,
launching this journal as:
and Bektashism. The review stands for the
Bektashism is famous everywhere,
brotherhood of all Albanians. At least twelve
especially in our Albania it left an indelible
articles were translated into English for the
mark. Therefore, on the occasion of the
younger generations who may not have mastered
founding of the Bektashi tekke here in the
United States of America, a great curiosity
the language of their fathers and mothers. The
was rekindled about it from everyone.
call to the larger Albanian diaspora for financial
Everybody wants to know what the
and intellectual support was feebly answered
Bektashism – what its philosophical basis is
– only one article and a letter were written by
and about its past in the world and especially
anyone other than Baba Rexheb. The letter was
in Albania.
written by Imam Hysni Hoxha of Kosovo.
To satisfy all these desires, with our
The lack of financial and intellectual support
meager budget, we decided to publish
limited the press run of the small periodical to
our organ Zëri i Bektashizmës which
seeks to provide knowledge to all who are
four semi-annual issues, each 32 pages in length.
interested in everything they want to know
On the cover of each issue was a Bektashi Taxh of
about Bektashism in regards to its religious
twelve folds called a Husein-i Taxh. This symbol of
principles and history.
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the Bektashi Order was placed above the title and
subtitle of the magazine. The first year had two
issues (Vol. I, Issues 1 & 2), and the following year
also had two issues (Vol. II, Issues 1 & 2).
The articles, written primarily by Baba
Rexhebi and Xhevat Kallajxhi, can be classified into
three broad categories: those dealing with Islam in
general, those addressing mysticism and, finally,
the most numerous, those covering Bektashism.
On Islam in general, there are the following: Kurani
[The Qur'an], Cilësit e Imamit [The qualities of the
Imams], a text by Hysni Hoxha preceded by the
letter he addressed to the Editor of the review: Si e
shpjegon islamizmën Ali Mahdi Shkrimtari arab Ibni
Ethir e tij në fibrin ‘Esedul-Galibe’ [How the Arab
writer Ibn Athir explains the Islam of the Exalted
‘Ali in his book Esedul-Galibe], summarized by Ali
Jakupi, Pse respektohet Kurani? [the Qur'an: Why
is it respected?]; Pelegrinazhi Islam [The Muslim
pilgrimage]; Qabea: Vendi i Shenjte Islam [The
Ka`bah: the Holiest Place of Islam], and Ç'thone
auktoret mbadhenj e për të Madhin Ali? [What do
the greatest writers say of the Exalted ‘Ali?].
On the mystical, two sets of items that are
found in each issue; Misticizma [mysticism], and
Historia e Misticizmën [History of mysticism.
As for Bektashism, it is presented through
two sets of items that are complementary to
other texts. Both series are titled: Bektashizmen
[Bektashism] and Si u organizua bektashizmen
[How was organized Bektashism]. The other texts
are Matem [The Matem], Ashureja [Ashura];
Nevruz, Konferenca e festës së Nevruz [Conference
Day of Nevruz]; Merthijeja [The Merthije], and
Lindja e të Madhit Ali [The Birth of Exalted ‘Ali].

Tekke’s celebration of the birth of ‘Ali (i.e. the Sultan
Nevruz).
The Bektashi veneration of Imam ‘Ali is highlighted
in the articles, but the teachings are not isolated from
the larger Islamic Culture, or from Mystic traditions
in general. For the Bektashis, Imam ‘Ali is the second
foundation of Islam (after the Prophet Muhammad)
and their holidays venerate the Prophet Muhammad
(Mevlud), Imam ‘Ali (Sultan Nevruz), and the sacrifice
of the grandson of the Prophet, Imam Hussein, at
Karbala, Iraq (The Matem).
The teachings of Islam, in general, are shown
in articles on the veneration of the Qur’an, the Hajj,
comparative religion, and the history of the founding
of the Bektashi Order. The teachings of Baba Rexheb
are in line with more orthodox Islam, because he
acknowledge the canonical daily prayers along with
the specific Bektashi prayers said at dawn and sunset.
Like other Islamic mystic masters, he held informal
teaching circles (sohbets/muhabets) for initiates and
the articles in the Zeri Bektashismes and later in his
Misticizma Islame dhe Bektashizma were the fruits of
these teaching sessions.

The articles on the history of world mysticism
cover Hinduism, Buddhism, and spirituality of
ancient Egypt and Greece. This discussion led
to a review of the history of Islamic Mysticism
(called tasavvuf). This presentation discusses the
origin of the word “Sufism” and the origins of the
teachings with Imam `Ali. The articles present
the definition of mysticism as “knowledge” of the
tarikat; different types of divine remembrance:
zikr, which could be remembrance of the tongue,
of the heart, of the spirit, as well as hidden zikr,
and the two methods in which to practice zikr
Finally, there are articles specifically related to – with a loud voice (zikri jahri) and in a whisper
the life of the Detroit Tekke. The first is the inaugural (zikri khafi).
The articles specifically about the Bektashi
editorial of the first issue presented above. The next is
an editorial in the first issue of the second year entitled Order trace the history of the order from its
Festim ni Liri [Celebration in Freedom] about the foundation in 1256 AD. These also discuss the
4
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order’s organizational structure, rituals, dress,
and mystical doctrines, which are based on the
Quran and the practice of the Prophet, Sunnah.
In the “mystical hierarchy” after the Prophet
Muhammad recognizes Ali, the other eleven
Imams, and fourteen pure children. Bektashis
are to respect the common rules of Islam. In
Bektashi ritual, there are two kinds of ceremonies
– ceremonies open to the public and secret rites
which only initiated members (muhibs) can take
part. The initiated may later be raised to dervishes
and babas. This is detailed in the articles on the
organization of Bektashism.
Sadly, Zeri i Bektashizmës did not survive
its second year. Only four issues were published.
However, they were instrumental in laying the
foundation for the writing of our tekke’s history by
Xhevat Kallajxhi, in a book entitled Bektashizmi
dhe Teqeja Shqiptare ne Amerike, published to
mark the tenth anniversary of the founding of the
Taylor tekke. Later in his, Misticizma Islam dhe
Bektashizma (largely an anthology of Turkish and
Albanian Bektashi poetry, preceded by an overview
of Islamic mysticism, and various tarikats) Baba
Rexheb lamented the brief run of the periodical.
Finally, the Zeri Bektashismes should be
remembered for the reflection of the profoundly
patriotic Bektashism Albanian ethos. The magazine
is aimed at members of the Albanian community,
as the second editorial recalled:

journal's mission is to explain the Bektashi
Mysticism and highlight the role played
by this sect in Albania, both religious and
national level.”
Further, Bektashism, taught the concepts of
freedom, love for humanity, and the brotherhood
of all men of faith. Baba Rexheb reminded us that
Naim Frasheri wrote in his pamphlet Fletore e
Bektashinjet these words:
The Bektashi are brothers, not only among
themselves but also between all men. They
not only love the Muslims and Christians
in their countries but all men who live on
earth. The Bektashi particularly love their
homeland and their compatriots. This love
is their greatest virtue.
This is the correct way of Bektashism written
in the pages of Zeri i Bektashizmes: “The path of
freedom, justice, love, and righteousness. This
way, we followed, and we will follow as we here
in America, where human dignity and rights are
guaranteed and respected even in holiness.”
In America, the Bektashis found a place to live
in freedom and to continue their struggle for their
national sovereignty. Their celebration of Bektashi
rites, prayers and holidays, and their publishing of
this unique periodical are some of the results of this
struggle for freedom. It is hoped that the meydan
the First Albanian Bektashi Tekke, the Albanian
flag and the American flag that flies at the Tekke
will always be there to remind these AlbanianAmerican Bektashi’s of their homeland, faith, and
roots in their new homeland traced to the work
started in the early 1950s by the Albanian saint
who is now firmly part of the land where he crossed
over to meet his lord, but who will always remain
Bektashi, and of course Albanian.

In the second year, fortunately, outside
the mosques, we have a Bektashi Tekke
Albanians here in America. The building
of this Tekke has been completed thanks
to the tremendous help of the Albanians of
America and through the absolute freedoms
which every man can enjoy in this country.
This Tekke, as we know, also publishes a
magazine called Zeri i Bektashizmês [The
Voice of Bektashism] that, with this issue,
is in its second year of publication. The
5

Bektashism is a mystical stream of thought within Islam that focuses
on perfecting the character and spirituality of human beings. It guides
those who navigate its challenging path to the most sought-after goal: intimacy with God. Bektashism is a spiritual journey that exiles its travelers
away from the pleasures of the material world as it adorns them with love for their Cre-

ator. Committed followers of path will ultimately be washed of masiwa, which is all else but
God; and having been intoxicated by God’s love, they will reach the states of fana’ fillah and baka’ billah.

B e k ta s h i s m
B ab a R e x heb

no deity save God]. If heaven and earth were
placed on one side of the balance and Lā ilāha
ill Allah on the other, Lā ilāha ill Allah would
be heavier. Judgment Day will never come as
long as there are people on earth saying Lā
ilāha ill Allah.” Then I asked, “How should I
recite this?” The Prophet said, “Close your eyes
and listen to me reciting it three times. Then
you say it three times, and I will listen to you.”
The Prophet said it, and I repeated what he said
in a loud voice.

Bektashism recognizes and respects all of the
commandments and practices of Islam. Indeed! Its
very foundations are built upon the Kur’an and the
words and practices of the Prophet Muhammad.
Bektashis worship One God, accepting Him as
the absolute and all-powerful creator of all. They
venerate with great affection the noble Prophet
Muhammad since it was he who illuminated the
world with the faith of Islam. Bektashis likewise
demonstrate boundless devotion to the exalted
Imam Ali, who having been bestowed with mystical
perception by the Prophet was the first to convey the
esoteric dimension of Islam, filling the world with
transcendent ecstasy. Imam Ali is known among all
Islamic mystics as the Shah-i awliya’, the “King
of Saints.” At this point let us relate Imam Ali’s
narration of how this lofty station was bequeathed
to him:

When the recitation ended all of the unseen
mysteries of the cosmos were unveiled to the
great Ali and transcendent perfection permeated
his very being. In the fullness of time, the divine
illumination that issued forth from his immaculate
heart was inherited by the Twelve Imams, who are
the grandsons of the blessed Prophet Muhammad
through his daughter Fatimah and Imam Ali. From
the Twelve Imams, this trust was passed down
through the generations until it came to the pīr of
our spiritual path: the saintly Khunkar Hajji Bektash
Veli. Before we continue with our discussion of the
Bektashism, we would like to cast some light on
the phrase “Allah-Muhammad-Ali” that Bektashis
so often employ. Although the importance of this
phrase is directly related to the chain of spiritual

I once asked the Prophet, “O Messenger of
God! Show me the shortest way to the divine
presence.” The Prophet said, “O Ali! To reach
this, you must continuously remember God,
both silently and aloud.” I replied, “O Prophet!
Everyone does this in one way or another. Give
me something special.” The Prophet said, “O
Ali! The best of what I and all prophets before
me have said is Lā ilāha ill Allah [i.e. There is
6
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throughout the world commemorate it as well. It
is a time of year particularly valued by the Sufis,
who call to mind the sacrifices made at Karbala’
by refraining from water during the first ten days
of the Islamic month of Muharram. We should
emphasize, however, that such self-denials are not
obligatory in Islam; rather they are voluntary acts
of love carried out to venerate the memory of Imām
Ḥusayn and his loyal followers. In addition to the
Matam, Bektashis celebrate the birthday of Imam
Ali in order to show their adoration for his lofty
rank as the fountainhead of Islamic mysticism. This
celebration is known as Sultan Nevruz. Bektashi
rituals are carried out in public, except the initiation
ceremony with its distinctive prayers and rites
in which only muhibs (initiates) can participate.
Guarding the subtle details of the path from those
lacking the proper spiritual maturity and training (or
from those considered incapable of understanding
such details), is a common practice in mysticism.
In fact, the origin of the word “mysticism” is the
Greek mystikos (μυστικός), which means “secret.”

transmission mentioned in the above paragraph,
it has been repeatedly misinterpreted throughout
history by those who have contempt for Bektashi
principles. In addition to recognizing the religious
regulations universally known to Muslims,
Bektashis recite their awrad (litanies) primarily
made up of two special invocations: one for sunrise,
when the day dawns anew, and the other for sunset,
when the day comes to an end. With these prayers
Bektashis ask God to give peace, joy and spiritual
progress to humanity.
In addition to the commonly observed Islamic
fasts, Bektashis fast to honor the tragedy that took
place on the plains of Karbala’. This commemoration
is known as the Matam, or “Lamentation.” During
this time Bektashis recall the holy martyrs of
Karbala', who before being slain on the field of
valor, were forced to endure such thirst that they
burned for a drop of water in the scorching Iraqi
sun. The foremost of these martyrs was the gallant
Imam Husayn. Remembering this event is not only
confined to Bektashis, as many other Muslims

7

Bektashizma është dogma mistike islame që merret me përsosmërinë
e njeriut. Eshte rruga që e udhëheq ndjekësin dhe e shpie në objektivin
e dëshiruar, në afrimin me Zotin. Eshte ajo vijë vetmitare mistike (shettar) që
e mërgon ndjekësin nga të gjitha shijet e kësaj bote dhe e pajis me dashurinë

e Zotit. Ndjekësi në këtë mënyrë pastrohet nga masivaja (nga çdo gjë përveç Zotit) dhe, i
dehur me dashurinë e Zotit, shkrihet fare (fena fillah) në të dhe mbetet tek Ai (beka billah).

B e k ta s h i z m i
B ab a R e x hebi

Bektashizma adhuron dhe respekton gjithë
Vazhdimi i përmëndjes në vetmi dhe kudo
urdhëresat dhe veprimtarinë islame. Baza e saj që të ndodhesh - iu përgjegj Profeti i Madh
është kurani dhe fjala e Profetit Muhammad. Muhammad.
Bektashizma adhuron Zotin e Madh dhe i falet
Por qysh ta përmendim Zotin? pyeti përsëri
Atij, duke e njohur si pushtetin e plotfuqishëm, i Madhi Ali.
Krijues të çdo gjëje.
Atëherë Profeti i Madh qëndroi përpara
Admiron Profetin Muhammad si ndriçues Aliut, i dha urdhër të mbyllte sytë, të afronte
botëror i dritës islame dhe i kushton një respekt veshin dhe të dëgjonte. Në atë rast Profeti
të madh të Madhit Ali, i cili (i frymëzuar shqiptoi tri herë frazën e njëtimit, që është:
nga Profeti Muhammad me frymën mistike
“S’ka Zot tjetër veç Zotit të Madh”!
islame) është Ai që e pajisi botën islame, për
Si mbaroi kjo ceremoni, Aliut iu hapën
herë të parë, me njohuritë dhe dritën mistike,
misteret e fshehta të botës shpirtërore dhe iu
sa u mburr dhe u quajt nga të gjithë mistikët
frymëzua përsosmëria.
islamë Shah-i Evlija, që do të thotë “Mbreti i
I Madhi Ali këtë dritë hyjnore ua la
Shënjtorëvet.”
trashëgim fëmijës profetike, imamëvet me
Ky frymëzim rrodhi në këtë menyrë:
radhë, gjë e cila u trashëgua bres pas brezit
Një ditë i Madhi Ali i tha Profetit ndër ta, deri sa erdhi piri i ynë Hunqar Haxhi
Muhammad: “O Profet i Zotit! Lutem më Bektash Veliu i shenjtë.
tregoni rrugën më të afërt tek Zoti, më të mirën
Ky është, pra, kuptimi dhe rëndësia që i
ndaj Tij, dhe më të lehtën për popullin”.
japin bektashinjtë fjalëvet: Allah, Muhamet,
Eshtë ajo që u përfitua prej profecisë, i Ali, të cilat janë interpretuar keq nga të gjithë
dashuri im, iu përgjegj Profeti.
ata që mundohen dhe duan ta luftojnë e ta
“Por cila është ajo?”, pyeti përsëri Aliu.
përçmojnë parimin bektashian.
8
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Përveç detyravet dhe normave të
përgjithëshme fetare islame, bektashizma
ka si evrad (zakon) dhe dy lutje të veçanta,
njerën në mëngjes, kur agon dita, dhe tjetrën
në mbrëmje, kur perëndon dielli. Në këto i
lutet Zotit për mbarëvajtjen dhe përparimin e
gjithë njerëzimit.
Përveç agjërimit të përgjithëshëm islam,
bektashizma bën edhe agjërimin përkujtimor
të Matemit (zisë), që është zija e Qerbelasë.
Në këto ditë përkujton të gjithë dëshmorët e
Qerbelasë, me Hysenin e Madh në krye, të
cilët ranë dëshmorë në fushën e nderit, duke
qënë të etur e të djegur për një pikë ujë në
vapën e gushtit.
Këtë nuk e bëjnë vetëm bektashinjtë, por
e gjithë bota islame, sidomos të gjitha rrugët
mistike e çmojnë dhe e përkutojnë këtë sakrificë
dhe, për nder të dëshmorëve të Qerbelasë, për

dhjetë ditë me radhë nuk pinë ujë.
Shtojmë këtu se një gjë e tillë nuk është një
urdhëresë fetare, por një dëshirë fakultative,
e vënë në zbatim vullnetarisht nga të gjithë.
Përveç këtyre, bektashizma feston dhe
ditëlindjen e të Madhit Ali, për ta nderuar si
frymëzuesin e parë të dogmës islame.
Ceremonitë bektashiane bëhen të gjitha para
publikut, përveç ceremonive të dorëzimeve
dhe të lutjeve të posaçme, në të cilat marrin
pjesë vetëm ata që janë anëtarë spiritualë,
domethënë muhibë.
Ky është një rregull i përgjithshëm i
misticizmës, e cila i rezervon hollësitë e saj
nga ata që s’kanë pjekurinë e duhur dhe nuk i
quan të aftë për t’i kuptuar këto hollësi. Këtë
e tregon vetë fjala misticizmë, e cila vjen nga
rrënja greke “mistikos”, që domethënë sekret.

Teqeja, 1992
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“His name shall be Rexheb Ferdi,
May God bless him and exalt him...”

In the late 1980s, members of the Teqe recorded an interview with an aging Baba Rexheb. In it he spoke about his
early life, his coming to America and the events surrounding the establishment of the First Albanian- American
Bektashi Teqe. We present here the translation of this interview to the public for the first time.

M

This was really to be the date of my birth [using the
abjad calculation of the Arabic sentence].
It was 1316 according to the Hijrah calendar
...and so I was born.
We were close to the tekke [dervish monastery]...
Baba Selim was my uncle...Baba Ali passed from this
life in 1907, and so Baba Selim was appointed by him
to succeed him.
So when my mother and her mother (who was
Ali Baba’s sister and Baba Selim’s mom) would go to
the tekke, I would go with them. Consequently, by
going there and seeing the many dervishes I came to
like the quiet and peaceful life, and the brotherly love
they showed each other. So, I made up my mind, and
I thought to myself: “This should be my path.” Maybe
this was what was meant to be, as Baba Ali had said!
Therefore, I decided to become a dervish. Starting
from a very young age...as I was when I became dervish
at twenty-two, still without completing three years
of hizmet [service]... since 1919 ...it was, of course, a
little difficult as a young man. But by suppressing your
desires and yearnings, it becomes practice. There were

y father and my mother had been married
for seven years. They had no children. At
the time Baba Ali Gjirokastra was living.
Baba Ali told them: “I will give you two sons. One is to
serve him,” referring to Dervish Selim, our baba. “And
the other will be yours.”
“And since you are an outsider here in Gjirokastër,”
he said to my mother. “I will give you four daughters;
so that when they’re married, you'll have somewhere
to go...since you have no extended family here.”
So Baba Ali made a prayer since they asked for
children and ... in time I was to be born. Yet, before
I was born Ali Baba said: “His name will be Rexhep,
and he will become dervish...to serve him,” referring
to Baba Selim. And actually, it happened!
When I was born, Baba Selim wrote down the
birth date for me, and he wrote in Arabic:
“He was named in the womb...Thumma ismuhu
bi rajabu fardi, barakullahu wa azzahu. His
name shall be Rexheb Ferdi, May God bless
him and exalt him.”
10
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on. I went from house to house in Fushebardhe, in
Zhulat, in Picar - all around I gathered the people. The
Communists saw this as a menacing act since I was
the only one to cause them trouble...no one else was
heard about.
This was the reason why Fehmi Carcani told me:
“Even if everyone stays, you must go. They have their
eyes on you [to kill you]!”
And so I left...
I went to Shkodra and from there to Italy, with
comrades like Mit’hat Bey [Frashëri]. When the people
saw me there - especially our young friends from among
the Balli Kombëtar [the nationalists] - they wondered
what a dervish was doing there. I wouldn’t introduce
myself ...then when the Communist’s accusations were
revealed, they got to know Dervish Rexheb. Because
the Communists would say: “He organized the Ballists
in Gjirokastër” and such and such...then they knew
me. So we went along.
I became a chaplain of sorts because I had nothing
to do. The others would wander here and there, but I
stayed inside [the camp]. The comrades bought me a
radio, and I would listen to the radio from Rome and
London, and every morning I spread the news around
in the camp, to all the comrades residing in the tents.
This is how I passed my time until I went to Egypt.
We friends dreamed of the time when Albania would
be free [from Communism], but we didn’t think it
would take so long!
I told them (Xhevat, Lufto Toto, and the others) once
lightheartedly: “Let’s make a tekke!” We were in New
York then. Lufto replied jesting: “He seems to be out of
his mind! What is he talking about?” He meant to say
such an idea was a dream. So, there in New York, with
this idea in my mind, I tried to find my place.
Apart from the Ballist comrades from the camp,
Xhevat, and the others, I also met two elderly muhibs
in New York. One of them was Veiz Turani and the
other Vejsel Bejo. They were very loyal; and there was
Mrs. Bajame Bejo, who was a muhib of Baba Ahmet
Turani. Veiz proposed buying, or renting, a house for
me to stay in which could be used as a place to gather
on festive occasions. I gave him the okay, but I knew it
wasn’t a feasible option.

Young Dervish Rexheb, 1922

no qualms at all ... and things went smoothly; for as a
horse used to having sugar ...it'll always want it. But
just like a horse which has never tasted sugar...there’s
no problem...one doesn't even think of it!
From 1922 - when I became dervish - until 1944,
I spent twenty-two years with Baba Selim. When I
departed Albania in 1944, and the Communists came,
he left us [passed away].
Baba Selim was an anti-communist. He knew, as a
learned man, that communism wants no religion. So, I
thought that the struggle to free Albania was our duty.
But we were not meant to be communists, putting on a
red star! We could fight to free Albania without being
a communist.
Then, when Albania was free, the people could
choose the color they wanted as they wished. But this
didn't suit the communists’ plans. So, as they used to
do, they started threatening me.
Then, as they put more pressure, I had to extend my
activity to the areas of Zhulat and Fushebardhe… I
went there myself...
Not to make them do what Baba Selim wished,
but to let them know the reasons why Communism
had to be rejected, why it was anti-religion and so
11
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names I, unfortunately, don’t remember. Xhevat must
have mentioned them [in his book]. There were about
seventeen men altogether, and they all agreed [with
the idea of founding a tekke].
Rumor spread that those who didn’t pray in the
mosque wanted to turn it into a tekke; and that they
now had a dervish with them. They didn’t know what
to tell me about what was being said. Nevruz came to
me and said, “O dervish! What do you think about
this [rumor]?”
“This is not a big deal,” I replied, “I didn’t ask for a
tekke to be built here. The people offered to buy me a
house. But honestly, to me, my home is in any Albanian’s
home. I’m free to visit the diaspora communities.
When some time passes, I’ll move to another until
the previous ones begin to miss me and so on. About
this rumor you’re mentioning to me – whatever these
people mean – have you ever heard of [we Bektashis]
bulldozing mosques for our tekkes? On the contrary,
we have restored these! We even have a mosque inside
the courtyard of Haji Bektash Veli’s tekke; in Egypt
too, for anyone wishing to make namaz. What’s more,
our tekke in Gjirokastër was known for not separating
too much from the Sunnis.”

Then the holiday of Sultan Nevruz came. There was
an Albanian Center in New York, mostly controlled
by the communist sympathizers, where Vesel Bejo was
a member. He made a request to hold a gathering on
Sultan Nevruz since I was there in New York. The center
gave their approval, but we were told that any political
discussions would not be welcomed. We ruled out
discussing politics, and so we had an endorsement. In
a place teeming with communists, it would be foolish
to proclaim that communism was no good! On the
contrary, I didn’t even mention it. I have a copy of the
Sultan Nevruz message that presented published in
our magazine.
Overall, the gathering made a good impression.
Fehmi’s father said: “I was very nice to hear about
things we didn’t know before.” The general opinion
about us was very positive, and so this was not good
for the Communists. Therefore, the next time we
made a request to use the venue for the Bayram [Eid]
it was rejected. We had to make the Bayram prayer in
Veiz’s home.
I left and came to Canada. I had some comrades I
knew from the time of the camp. There Nevrus sent
his son-in-law, Nexhip. I told Nexhip not to take me
to Nevrus’s place. “Take me to the café,” I told him so
that the people didn’t ask why I went to this place or
the other, as Albanians own it. “Whoever wishes will
come and take me,” I thought.
To the cafe there came Abaz who invited me to his
place. So I stayed there first. Then I visited Nevrus
and the others. Abaz told me his mother-in-law had
passed away recently, and he asked me to perform a
commemoration service. This was the first time that I
wrote the memorial prayers in the Albanian language.
More friends came to the service, among them Selman
Zagari, Muhamet and others. After the ceremony –
they all had never heard it done in Albanian – Selman
told Muhamet: “Since we have this sympathetic
dervish here, why not make a tekke and keep him?”
So Selman gathered Muhamet, Abaz, and Nevruz,
who were members of the mosque. I was welcomed
in their homes as a Bektashi. Selman discussed the
idea with Muhamet. They agreed and gathered some
people from Kolonja [a region in Albania], whose

Dervish Rexheb visiting the Abaz Myrteza household
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Baba Rexheb meets with Rev. Fan Noli, Albanian patriot and founder of the Orthodox Church of Albania.

together with his followers. Muhamet Zagari, Jace
Selenica, and others were there too. Most of his
supporters, as you know, were Muslims. I told him
“Reverend, Muhamet and Jace here want to found a
tekke for me. I haven’t made any promises about it,
so I’d like to ask your opinion. Should I accept their
proposal or not?” He thought about it for a moment
and answered: “If I were you I would do as Muhamet
and Jace say.”
At that moment, Jace, quite unexpectedly, asked:
“Can Christians become muhibs?” Now, this put me
in a somewhat sticky situation. There was a rather
straightforward answer question, but with Fan Noli
being present, I couldn’t say that Christians couldn’t
become muhibs. After thinking a few moments, I
replied: “To the best of my knowledge, there haven’t
been any cases of Christians becoming Bektashis
or vice versa. Nonetheless, our goal has always
been to make Christians and Bektashis alike be
good Albanians. And for the sake of the nation, we
once dressed up Christians as dervishes.” Everyone
wondered at this, and so I told them:
“In 1908, Çerçiz Topulli [an Albanian nationalist

I told him not to worry about such rumors. So
three men from Gjirokastër – Nevrus, Muhamet,
Syrja Gorica and Gani Nusho, together with the
men from Kolonja ... they were around seventeen
altogether. Muhamet suggested we that we do not do
it alone, but call on others as well.
Faslli Panariti, the head of the mosque wrote a
letter to Liria [an Albanian-American newspaper]
– which I remember since it made an impression on
me – which read: “We, the members of the Muslim
Society, have always been loyal to our mosque. But
the opponents of the mosque, who are Ballists, want
to undo the mosque and for this, they brought a
dervish here, who is also a Ballist.” He ended the letter
with: “Keep strong, O you members of the Muslim
Society! Because we will fight this Ballist dervish, as
we fought Lleko Toko of Greece.”
It was winter, and Fan Noli came. Qerim Panariti
had written something in Vatra [another AlbanianAmerican newspaper] about this issue. Vatra was
widely read among the members of the Muslim
Society.
I asked for a meeting with Fan Noli. I met him
13
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What to do next? Nevrus was confused. “Although
we found the place,” he said, “we won’t receive any
more support from them [the Muslim Society].”
Then Xhemil Beqo joined us. He saw us perplexed, so
Nevrus explained the matter to him. Xhemil suggested
that we buy the property. If we were unable to receive
donations from the people, we could sell half of the
land. The moment the tekke would be opened rumors
about the matter would end.
So we bought the land, and on the fifteenth of May,
we made the ceremonial opening.
On the other hand, there were still “opponents.” One
day, they sent Jashar to take a look around the tekke. I
welcomed him and invited him for lunch.

guerilla] and five of his comrades were staying in
the Tekke of Frashër which was located in a remote
mountainous area surrounded by forests. It was
there that they took refuge. After some time, the
government received information that these ‘bandits’
were being hosted in the tekke. So one night three
hundred soldiers surrounded the area. In the morning
the guerrillas became aware that they were encircled.
They woke each other up and told the baba: “We’re
surrounded! We might break through a siege or we
might be killed – but we dread bringing harm to you
and the tekke.”
“No worries,” replied the baba.
The baba called for his dervishes and said, “Bring
six dervish crowns [taxh] and six dervish robes.” The
guerrillas all had beards, and so with the crowns on
their heads, they looked just like dervishes. Then the
baba went to meet the commander of the surrounding
soldiers.
“We’ve heard that there are evil men in your tekke,”
said the commander, “and we have orders to seize
them.”
“There are no evil men in this here tekke,” the baba
answered. “But since you have orders, please come in
and see for yourself.”
All they found were dervishes, and they left with
apologies!
“So,” I told the group, “in the nation’s best interest
we have turned Christians into dervishes.”
Fan Noli was delighted. “We know little about the
contributions of Bektashis to the national cause,” he
said, “If possible, you must write about it!”
“I will write Reverend,” I replied, “but I would like
you to translate them since I do not speak English.”
“Of course!” he replied.
When Fan Noli went back to Boston, Qerim Panariti
gave up his case against us. “We heard many different
stories about this dervish,” he wrote, “who is supposed
to be a malignant man; but since we have no proof to
substantiate these stories, we will no longer deal with
the issue of the tekke until we have concrete facts.”
Consequently, Vatra ceased writing about it.
One less trouble!

“I will cook for you a dish you have never had in
America,” I told him, “And if you have, don’t tell me!”
“What could it be?” he wondered.
At the time I had just bought ten sheep, and I also
had twenty chickens. I often made përshesh [mixture
of milk and bread]. Families would also bring me
different dishes. That day I had the milk ready, and I
had just baked bread like we did in Gjirokastër.
So I cooked përshesh and some eggs, and we had
lunch.
“Tell me Jashar,” I said, “have you ever had this in
America?”
“No,” he replied.
“I don’t think you have ever had fresh sheep’s milk
here!” I said.
Then he went to the point.
“Baba, we shouldn’t let them approach us,” he said.
“Who? Why?” I responded.
“Those who oppose us,” he said.
“That’s not how I think about it,” I answered. “I
didn’t ask you all to found a tekke. It was you people,
and I agreed. I can’t exclude anyone from visiting this
tekke that was founded on all of your contributions.
Everyone is free to visit us. The tekke is for all. We
mustn’t forget our old traditions.”
So he returned to them and informed them. They
agreed that they should all visit us. They brought the
candle holders for the meydan. There were around ten
guests. One of them, Muhamet, told me: “Dervish,
14
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could we collect the money?
I told them we should make a second fundraising
campaign. I left for Canada. Then another campaign
here in America and we finally had the money. I gave
the funds to Nevrus, and he asked, “Why should we
pay it all right now?” “Well, since we have the money,”
I replied, “why keep what belongs to someone else?”
I sent a message to those in New York that there
was no more need for them to send us money because
we finally paid off the tekke. Then there were no
further problems. Steadily, dervishes came – first
Dervish Arshi, and then Dervish Lutfi. Lastly, in 1961,
Baba Bajram arrived, and we started expanding the
tekke and so on. The tekke progressed, reaching the
condition it is in today.
I’ve been thinking and looking for a proper dervish.
If we don’t find one, I will call for a commission of
four to five people, who should be muhibs and welleducated as Bektashis, so that one of them may serve as
“deputy Baba” until they find a good one. The “deputy
Baba” will somewhat fulfill the duties...
And the reason I’m pleased that the tyrbe has
been built is that the tyrbe is the foundation of every
Bektashi religious institution. The tyrbe is a landmark
that preserves the tekke’s existence evermore.

if you had come here as a baba it would have been
very nice.”
“That’s something easily taken care of,” I replied.
“All of you should write a letter stating that you have
founded a tekke and you need a baba to direct it and
that you have found a suitable dervish. The letter can
then be sent to Sırrı Baba [in Egypt], and he will send
a decree back within no time.”
So I wrote the letter, and they all signed it, around
twenty people. After the letter reached Sırrı Baba he
quickly replied, stating among other things: “I thank
you for your sympathy towards Bektashism.” After
that, we had the first muhibs: Nevrus, Abaz, and others.
The tekke started making good progress. Within two
years, I had collected numerous contributions. I also
had the revenue from the comments I made on Voice
of America radio. These were comments on religious
principles that ran contrary to communist ideology.
I received $75 a month [roughly $600 today]; $15
were from those of New York and $30 from those of
Detroit. I never told them the money came from my
comments, because then they would say that I was
messing in politics, and that was no good!
Eventually, Xhevat [Kallajxhi] told me that there
would be no further comments on the VOA. It was
to be stopped. There still were $2000 left to pay. How
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Në dy vjetorin e kalimit nga kjo botë e Baba Arshi Bazait...

Udhëtar fisnik në udhën mistike
Nga Dervish Eliton Pashaj

G

jashtë vjet pranë, baba Arshiut, këtu në teqenë e famshme të baba Rexhebit në Detroid, teksa i kundroj sot, më duken si gjashtë ditë-netë të
mrekullueshme ku me të vërtetë askurrë nuk e kuptova se ku mbylleshin
qiejt e kësaj bote dhe ku hapeshin qiejt e botës tjetër, mistike, drithëruese deri
në qelizën e fundit të shpirtit. Tek e shihja ashtu në mendim të thellë, në lutje,
në ato vite që pasi kishin lënë shekullin sfidonin mileniumin e ri, baba Arshi
Bazai më ngjallte më shumë se emocione dhe shpresë. Me ngjallte sidomos
krenari kur shkoja ndër mend se ky bir i vuajtur i Labërisë, ky dervish i teqesë
emblematike të Kurorës së Malit, edhe pse i kishte kaluar të njëqind vitet,
rrezatonte ende me një forcë mahnitëse , urtësinë e bektashinjve shqiptarë, në
këtë vend të bekuar, por kaq të zhurmshëm dhe multifetar siç është Amerika.
Rrezatonte përmes fjalëve të buta që i dilnin nga shpirti dhe merrnin udhë siç
marrin zogjtë e marsit në Sevasterin plot ujëra e gjethe.
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Në një hadith kudsi thuhet se “Besimtari më afrohet
Mua pa pushim edhe me lutje nafile dhe paskëtaj Unë nuk
e ndaj nga vetja. Pasi t’i dua, bëhem për ‘ta veshi që i dëgjon, syri që i sheh, dora që i zë dhe këmba që i ecën. I jap
ç’të më kërkojë dhe nëse mbështetet plotësisht tek Unë,
e mbroj nga gjithçka”. Shumë autorë mistikë, janë në të
njëjtën ide se nafilet e kryera me zemër, pasi të jenë kryer
detyrimet me sinqeritetin më të madh në çdo element të
tyre, përbëjnë kushte për mirësi të shkëlqyera të Krijuesit.
Për të merituar këto vlera të rralla, sigurisht ne
kemi zhvilluar ndjenjat tona shpirtërore dhe mbajtur
kurdoherë në ekuilibrin e duhur dëshirat e tjera që
lidhen me gjërat vdektare të kësaj bote. Përmes kësaj
maturie unike, besimtari i vërtetë në çdo qëndrim apo
lëvizje i hedh hapat e sigurt sipas vullneteve hyjnorë
dhe asgjë tjetër e rrejshme , sado epshndjellëse të jetë,
nuk mund të derdhë mjegull e suferinë në këtë udhëtim ku vullneti i njeriut të sinqertë është i shkrirë në
vetë vullnetin e Krijuesit. Jeta e Arshi Bazait nuk është
gjë tjetër veçse një ndërthurje emblematike e porosive
hyjnore me realitetin e bektashizmit në Amerikë, në
gjysmën e shekullit që lamë pas.
Po punoja dikur në oborr të teqesë ndërsa babai
çapitej në itinerarin e zakonshëm, nga dera e teqesë
në tyrbe, ku kujdesej, lutej e llafoste shpesh me myrshidine tij, Baba Rexhebin. Isha lodhur nga vapa, kur
aty erdhën dy-tri vizitorë dhe unë duke i udhëhequr
për në teqe u thashë si me të qeshur: “Pa shikoni
ç’kam bërë sot!”. S’e kisha parë babanë që ishte pranë,
por kur mora t’i qerasja miqtë, ndjeva zërin e tij. Siç
ishte zakoni, i lashë miqtë në dialog me babanë. Vonë
në mbrëmje, pasi kishim ngrënë bukë baba Arshiu
me atë zërin e lartë më tha tek rrinim të dy së bashku: “Dervish, gjithçka që bëhet për t’u dukur, humbet
shpejt. Si ajo vesa në gusht. Gjithçka që bëhet pa u
dukur, mbetet për jetë”. Pastaj më solli ndër mend
atë thënien e bukur të Haxhi bektash Veliut që tetë
shekuj më parë kumtonte: “O dervish, dije se veliu
i Allahut është Nuhu i kohës së vet. Ndihma e tij,
është anija që i shpëton robërit prej ujërave që mbysin. Por në rrjedhën e furishme, një trup i fuqishëm
edhe mund t’ia dalë mbanë, ndërsa mbajtja në padije
është mijëra herë më e rëndë. Sepse nëse humbet aty,
nuk del dot më, në dritë. “
Krejt dijen që do marrësh, e mbylli bisedën baba

Arshiu, ruaje si xhevahir e mos e mburr se e kemi pak
zakon ne vlonjatët.”
Kisha vënë re së në çdo bisedë, këtu në kafeoxhakune teqesë, ndërsa fliste butë but, babait i ndrinin sytë. Veçanërisht kjo dritë, dukej të zbriste prej
syve dhe mbushte kafeoxhakun, kur vizitorët ishin
të vjetër në moshë. Sigurisht kishin çfarë të kujtonin,
ndaj dhe orët kalonin pa u ndjerë. Dikur, dikush prej
vizitorëve tha duke psherëtirë: “Eh mor ejvallah, s’paguhej kopshti i mollëve aherë!” Dhe nisi të tregonte
se kur vileshin mollët, vinin rreth 20 të rinj e të reja
dhe i vendosnin në arka, shumë i shisnin, të tjerat i
ruanin për vizitorë. Dhe 400 rrënjët e mollëve kishin
vetëm një kujdestar, baba Arshiun. Ç’të jetë kjo lidhje kaq e thellë me pemët , e pyesje veten duke parë
babanë me tërë ato vite mbi supe. Pastaj, kur lexova
më shumë për bektashizmin në botë, kur mësova se
çfarë mrekullie frutore kishin mundur të ngrinin dede
Ahmeti dhe dervish Reshati në Drizar, kur pashë me
sytë e mi se çfarë pune bëjnë në Shqipëri sot dervishët
dhe baballarët, mendova se dashuria e tyre për drurët, sidomos për brezat e besimtarëve, do të mbetet një
vullnet hyjnor i pa përsëritshëm. Një muaj para se të
ikte nga kjo botë, baba Arshiu u kujtua që ishte
nëntor dhe më porositi të mbjell disa selvi. I donte
shumë ata drurë. Unë i thashë me shaka, po ç’të duhen
o baba, shiko shëndetin një herë, pa ato i rregullojmë.
Më pa në dritë të syrit dhe tha: Dëgjon dervish e bëj
ç’të them! M’u kujtua ndërkaq një thënie e profetit
tonë të bekuar kur thoshte se, nëse shoh që po afron
kiameti, e ke një fidan në dorë, mbille atë...
Një varg i Dritero Agollit më ka mbetur në mend:
Detin e çmoj, por çmoj dhe një pikë ujë! Baba Arshi Bazai, deri në çastin e mbramë të kësaj bote, vërtetë jetoi pa bujë. Për mua, krejt ata bektashianë që e
njohën, që ja dëgjuan zërin dhe këshillën e urtë, ai do
të mbetet burim i kulluar nga deti i kristaltë i dijeve të
tij. Ne do t’i vëmë buzët në këtë burim sa herë të kemi
etje shpirtërore. Do desha që këtë mendim ta mbyll
me vargjet:
Në zemër rri qetësia e liqeneve që flenë,
Netëve ku hëna digjet si qiriu,
Fjalë të pathëna vijnë përmes ujërash,
Fjalë që i kuptojmë veç unë e Baba Arshiu.
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Trëndafili
- Znj. Nake Premtaj
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ty nga pranvera e vitit

1953,

kam qënë e vogël kuptohet , na

thonë nëna dhe babai në fëmijëve se në shtëpinë tonë , do të vinte

dervish

Rexhebi. Ne

nuk dinim deri atëherë asgjë për bektashizmin

dhe emri dervish se si na dukej .

Po nëna na tha se kur të vinte ai neve
nuk duhet të flisnim në emër por do t ' i thoshim "N azari " pse ashtu
ishin rregullat . T ërë ato ditë , ndërsa përgatiteshim , në përsëritnim
me vete : N azari , N azari sepse nuk donim të turpëroheshim përpara
këtij dervishi .
Prinderit tanë, therën mish atë ditë dhe kishin
bërë edhe hashure. Kishin dërguar edhe habere
nëpër shqiptarë të tjere që të vinin për hashure e
të takoheshin me dervish Rexhebin. Ne, të katër
fëmijët me ziprisnim të takoheshim duke mbajtur
nëpër buzë emrin Nazar. S’kish gjë me të hijshëm
kur e pamë. Dervishi ishte veshur me uniformën e
tij dhe ajo fustanella e bardhë i ndrite nga pastërtia.
Mjekra e zezë, nuk na frikësoi ne fëmijëve që iu
hodhëm në krah duke u përqafuar aq fortë sikur ta
paskëshim njohr prej kohësh.
Atë ditë në shtëpi na erdhën shumë njerëz. Ne,
fëmijët e shtëpisë nëpër këta njerëz i afroheshim
dervishit dhe nuk i ndaheshim. Por nëna na tha ta
linim me njerëzit e tjerë se kur të iknin ata nga shtëpia
ne do të rrinim gjithë ditën me të. Dhe ashtu u bë
vërtet. Njerëzit hëngrën, pinë u përshëndetën me
dervishin sipas zakonit bektashian dhe u larguan
sejcili për ne shtëpi të vet. Amerika është e madhe
dhe kishin ardhur tek në prej qindra kilometrave
per t’u takuar me dervishin.
Në ditët që erdhën, ndonëse të vegjël, ne nuk
ngopeshim duke ndenjur me dervish Rexhebin. Ai
ndenji rreth një muaj në shtëpine tonë dhe shumë
gjëra u ngulitën në kujtesën tonë, për të mos dalë
asnjëherë prej andej. Neve si fëmijë, ndodhte që
edhe bënim fjalë me njëri-tjetrin dhe të grindeshim
për ato lodrat tona. Kur ishte dikush në shtepi,
dervishi nuk u jepte rëndësi këtyre fjalëve, por kur
ishte vetëm me ne gjente kohën dhe na fliste. Më

kujtohen si sot fjalët e ëmbla që nxirrte nga goja:
“Mos u grindi evlatët e mij! Ta duani njëri-tjetrin
me dashuri. Se dashuria është cilësia e parë e Zotit
tonë të madh. Ajo dashuri krijoi qiellin dhe dheun.
Dashuria është komandanti në fronin c zemrës,
ndërsa një zemër ku mungon dashuria, është si një
fron i zbrazët.”
Pastaj dervishi u largua per në shtepi të
tjera të besimtarëve bektashinj, for në e pritnim
gjithmonë me mall. Pak kohë më pas unë u fejova
dhe po më afrohej dita e dasmës. Babai i bëri
një telefonat dervishit dhe i tha se donte që ai të
merrte pjesë në gezimin tonë familjar. Dervishi
nuk vonoi dhe erdhi. Me kujtohet se ne deshëm
t'i bënim një darkë por dervishi e kuptoi dhe i
tha babait se nuk desh të bëhej asnjë harxh për
të. Hëngri bukë me ç'kishim në shtëpi dhe këndoi
një lutje për fatin tim.
Të nesërmen, kur erdhën edhe dy-tri të afërm
të mij, siç janë zakonet shqiptare që vijnë përpara
dasme, ata u muarën dorën dervish Rexhebit
dhe e uruan. Por dervishi merrte njerëzit i sillte
në dhomën time dhe u thoshë atyre të merrnin
dorën time e ta shtrëngonin fortë se kush e di kur
shiheshim pastaj. Nuk do t’i harroj kurrë fjalët e
tij, në ditën e dasmës sime. Kur unë i putha dorën
dhe i thashë, “Nazari çfarë urimi do me japësh,
ai mu përgjigj: "Evlati im! Të duash burrin tënd
me dashurinë që do Atë. Dhe kopshti ytë do të
mbushet plot me trëndafila dhe erë të këndëshme."
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Fjala e tij me doli sikur ma tha sot e 50 vjet të
shkuara. Ajo fjalë binte erë trëndafili dhe bekimi
i Baba Rexhebit më ndoqi mua në çdo çap. Po
mua më kujtohet mirë edhe kur u çel teqeja ne
fillim. Vajta unë me tim shoq, nëna dhe babai im,
Havaja, Novruzi, Qani Prespa. Kish një javë që ish
hapur teqeja dhe të gjithë ne bënim sejcili punën
e vet. Kur u çuam për të ikur, natën vonë, sapo
duallëm, nëna ime tha: "U korba unë kush do t'i
gatuaj Babai mëngjesin për nësër!" Po eja, i thanë
ata të tjerët shyqyr që u hap teqeja pa do vijnë edhe
dervish të tjerë e nuk do mbetet vetëm Babai.”
Por sado që ne e ndihmonim, Baba Rexhebi
vetë nuk i përtonte punës. Ai ishte pesëdhjet e ca
vjeç por nuk shikonte duart tona se çfarë do t’i
shpinim ne. Një ditë e pamë në dyqan të blinte
një palë pantallona e këmishë. I vishte ato dhe
punonte tokën, mblidhtë perime përreth teqesë,
bleu ca pula dhe filloi ti shtonte dita me ditë.
Sapo mbarontë këto punë, që mund të zgjrrsnin
nga mëngjesi deri në të hyrë të diellit, shkonte
lahej, vishte rrobat e fetarit dhe asnjëherë nuk
jepte shenja se ishte i lodhur. Përkundrazi ai na
shlodhte edhe ne me ato fjalë të ëmbëla, trëndafili.
Në vitet e para, pranë teqesë në Detroit, me
ndihmen tonë Baba Rexhebi bëri nje kopësht

21

me mollë. Por vuri re se prodhimet nuk ishin të
kënaqshme. Mollët donin shumë punë, donin
kujdes, donin ilaçe të shumtë. Kështu Babai
vendos ta prish këtë kopësht dhe të mbidhte diçka
tjetër, me ekonomi më të mirë se teqeja kishte
harxhe e duhej të zmadhohej. Qëlloi nje ditë
që unë shkova atje me djalin tim 7-8 vjeç Baba
Rexhebi e donte shumë dhe e merrte gjithmonë
me vete. Atë ditë shkuan nga mollët dhe djali i
çuditur i thotë: "Baba pse po thyejnë mollët këta?"
Ai përgjigjet: "Nuk ka progres, biri im!" Djali që
çuditur me këtë fjalë dhe në shtëpi na e tregonte
neve këtë.
Më vonë në teqë erdhën dy-tri dervishë,
erdhi Baba Bajrami dhe sejcili prej tyre kishte
punën e tij. Tani sikur iu lehtësua nie çikë barra,
Baba Rexhebit. Por jo se ai rrinte. Prap zanatin
bënte Babai, prashiste, vadiste, kujdesej për
pulat, për vezët dhe ne s’e pamë më të delte në
pazar por e bënim me radhë dhe shkonim vetë të
shisnim vezët. Por unë jam bindur se nëse Teqeja
e Detroitit u lulëzua, u rrit, u bë tamam një vend
bekuar për ne shqiptarët, kjo është vetëm vepra
e Baba Rexhebit, është jeta e tij sa e thjeshtë aq
edhe e shenjtë.
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ervish Mystics
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ne almost feels a need to present a password to penetrate the vast enclosed Harabati
Baba Tekke, the center of the Bektashi dervishes of Tetovo, Macedonia. The
ancient convent, with its 16th-century buildings, lies at the foot of the mountains
which overshadow the city. Baba Tahir Emini, the current head the Bektashi
brotherhood in Macedonia, has never left the tekke, even at the height of the confrontation
between Macedonian police and Albanian guerrillas last March. The tekke enclosure contains
the tombs of quite a few Bektashi holy men as well as the lodgings for its dervishes (monks
of a kind unique in Islamic world), who in the past had to swear a vow of chastity. The baba,
who lives in the tekke with his wife, is the leader of the community and spiritual guide of all
those who claim to be faithful Bektashis.
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Bektashism emerged in the 14th century out
of the mystical world of both Sufi and Shi`i Islam.
Nevertheless, it fully developed in Balkans, where
the Islam normally practiced is entirely of the
Sunni sect. Many outsiders claim that Bektashism
is a syncretic faith, mixing Sunni and Shi’i elements
with pre-Islamic influences. “Contemporary
Shi`ism is too often associated with fanaticism.
We, naturally, have nothing to do with that,” objects
Baba Tahir, for whom Bektashism represents a
broadminded understanding of Islam.
“The goal of this path is to know God,”
explains Baba Tahir, “God’s presence is apparent
to anyone with eyes. He is reflected in beauty, in
friendship, and in righteousness. God’s presence is
everywhere, and this has been made clear by the
mystics of all religions. The aim of Bektashism is
to see all of this; but it is necessary to have eyes to
see, the eyes of the heart which are opened only
through sacrificing the ego and self-negation.
Bektashism calls for people to struggle against
their baser instincts.”
Yet, for the most part, Bektashis believe in
many of the things that other Shi`is hold dear,
including some major celebrations. Nevertheless,
Bektashism has its own rituals, mostly carried
out under the seal of secrecy. Bektashis teach a
metaphorical understanding of Qur’an, which
makes it possible to circumvent many of the
obligations presented through a literal reading of
the sacred text. “We drink alcohol; naturally in
moderation. While wine is commonly believed to

be prohibited in Islam, the Qur’an states that the
elect will drink it in paradise,” explains Baba Tahir.
“For us, paradise and hell are states of mind here
and now.”
All dervish brotherhoods developed within the
framework of the Ottoman Empire, and Bektashis
were found in the ranks of that elite military body
– the Janissaries. This particular order found a
widespread success among the Albanian peoples
of the empire, and it gradually acquired the
markings of a “national religion.” Many Bektashis
are found among the founding fathers of Albanian
nationalism, like the Frashëri brothers, Hasan
Prishtina and Bajram Curri, both of whom were
originally from Kosovo. A number were, in
fact, delegates in the League of Prizren in 1878,
which demanded autonomy for the Albanianpopulated provinces of Ottoman Empire and
which is regarded as the first modern expression
an Albanian national conscience.
The Bektashi Order is arranged in a hierarchy
under the direction a dedebaba, who is promoted
through the recommendation of the other
babas. The Kemalist revolution and subsequent
secularization of Turkey following the First
World War forced Bektashis to move their center
from Anatolia to Tirana in the 1930’s. After the
communist revolution of 1945, Bektashis were not
initially subjected to the same pressures that other
religious confessions had to endure, since Enver
Hoxha wanted to see the sect as a type of “national
religion” in opposition to Catholicism or Sunni
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Islam, both of which were dependent on outside
contacts and thus more difficult to control. The
communists even tried to infiltrate the tekkes, by
championing certain pro-communist “red babas.”
Collaboration with the communist government
caused a rift in the Order, as the sizable Albanian
diaspora refused to recognize the governmentappointed dedebaba in Tirana.
The total banning of religious activity in
Albania that came in 1967 failed to signal the end
of Bektashism, which could count on the faithful of
the diaspora as well as the tekkes still functioning
in Kosovo and Macedonia. Yugoslavia never
imposed the systematic repression of religion as in
Albania, but the Muslim community was under the
domination of the Sunni clergy, who did not have
a favorable opinion of the “heretical deviations”
of Bektashism. Mosques had to conform to Sunni
sensibilities, even if turbes (the tombs of the
saintly dervishes) were located near these places
of worship. The faith of the dervishes endured the
anti-Sufi campaigns, and beliefs and practices were
transmitted through families, often in a distorted
way. Towns like Prizren and Gjakova (both in
Kosovo) remain important centers for dervishes.
In addition to the Bektashis, there are several
other mystical dervish orders. In Preshevë, a small
Albanian town in the south of Serbia, the turbes of
four saints stand in the enclosure of the mosque.
“These graves should not be here,” says one zealous
individual coming out of the mosque following
noon prayers, “People come to pray at the turbes to
obtain a blessing, even though this is not allowed
in the Qur’an.” The dervishes of Preshevë belong
to the Halveti order. “Shaykh Maksud Efendi
was a dervish of Preshevë and he is an important
nationalist figure. He represented our town at the
League of Prizren in 1878. Yet those that claim

to be dervishes now are ignorant and a disgrace
to Islam,” complains the man, pointing out the
houses in the small neighborhood where dervish
traditions are maintained. The revival of Sufism
in the 1970’s hardly affected Bektashism, which
holds a more innovative and coherent vision of
life, to the point where it is almost considered at
times religion distinct from Islam.
Within the last ten years, the Bektashis
have been somewhat restored in Albania, and
everywhere in the country the faithful have
restored tekkes and turbes – sometimes situated
on the summits of barely accessible mountains. If
the network of babas has been put back in some
places, the same can’t be said of the dervishes.
“In Macedonia,” explains Baba Tahir, “two tekkes
have been renovated, in addition to the one in
Tetova; one in Kërçovë and one in the small town
of Kanatlar. In the old days, there were five tekkes
around Tetova alone.” One can estimate thousands
of the faithful in the whole republic, and many
often combine the obligations of Sunni Islam with
a devotion to the holy dervishes.
Scores of graves belonging to holy men can
be found in the compound of Harabati Baba
Tekke. The Bektashis, in fact, have a notion of
saintly intercession similar to Catholicism. “The
saints are the foundation of our faith. Many of
pious Bektashis were big patriots, who laid the
groundwork for the formation of the Albanian
nation,” explains Baba Tahir, who sadly observes
the presence of Macedonian policemen in the
compound. He hopes the faithful will be able to
come peacefully to the celebration of Ashura,
an event that commemorates the death of Imam
Husain at the battle of Karbala. It is the most
significant celebration in the Shi`ism, and it is also
on the Bektashi calendar.
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entering sacred space...

T

Entering the Turbeh

he veneration of saints (awliya’/evliya) continues to be widespread throughout the Muslim world, from
Marrakesh to Malacca, the Balkans to Bangladesh. Sufis – the mystics of Islam – place great importance
on this reverence and adoration, even more so the Bektashis. Notwithstanding the ferocious objection of
Muslim fundamentalists, this veneration of the saints and their resting places is well grounded in the Qur’an,
Prophetic precedent (the Sunnah) and the rulings of countless religious scholars.
One manifestation of the veneration of mystic saints has been the construction and visitation of turbehs
(mausoleums). Most Bektashi tekkes found throughout Anatolia and the Balkans have (or had) turbehs
attached to them containing the graves of the babas and dervishes who had been attached to the monastery.
These places continue to be sights of regular pilgrimage for Bektashis, non-Bektashis and even non-Muslims.
Turbehs are recognized as powerhouses of both spiritual and worldly blessings, as well as conduits for barakah,
divine grace.
Visiting the tombs of God's saints
The turbehs of Bektashi saints are typically walled

structures and covered with a roof (which is often domed).
These small buildings are entered through a door; and on
occasion, there may be an outer door leading to a portico
(as is the case with Baba Rexheb’s turbeh) and an inner door,
leading to the sanctuary. There are often windows in the
wall which allows visitors to see within. Occasionally one
might find a saint’s grave enclosed only by a low stone or
brick wall, or in modern times, an iron fence and without a
roof. Some graves, particularly those in recently established
cemeteries, are directly open to their surroundings without
any enclosure, as are the graves of Baba Bajram, Dervish
Lutfi and Dervish Jusuf in the Woodmere Cemetery.

The inner sanctuary of
Haji Bektashi Veli's shrine

Within the turbeh one finds a sarcophagus (variously
called a merkad or sanduka) covering the ground where the
saint’s body has been buried. This inner part of the turbeh is

and seeing those who visit them.

called the tabutluk, the place where the blessed body rests.

Making a pilgrimage to a saint’s turbeh is formally

This is sacred space, and here one is in the spiritual presence

called ziyaret, which in Arabic means a “formal visit.” To

(huzur) of the saint. As the blessed Prophet Muhammad told

prepare ourselves for the ziyaret we must understand the

us, God’s saints are alive and aware in their graves, hearing

solemnity of the pilgrimage. We are going before God’s
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friends, His saints, and we should never take this lightly. Just

dirt and other unseemly things. At a higher level,
removing our shoes represent a detachment from
the material world; as God commands in the
Quran, “Surely I, Ever I, am your Lord. So take off
your shoes, surely you are in the holy valley, Tuwa.”
(20:12) After removing our shoes, nicely place
them towards the side, so they do not impede
others from entering.

as we would make ourselves presentable before going in front
of our superiors or making a house call on a king, our saints
deserve to be shown no less respect and awe.
Given the geographic spread of the Bektashi community,
traditions for carrying out the ziyaret may differ somewhat
from region to region. Furthermore, there are certain rituals
carried out only by initiated Bektashis (muhibs) and the clergy
(dervishes and babas). For that reason, here we will present a

•

If we are in a group visitors, entry into the tabutluk
is done according to the degree of seniority,
i.e. halife-babas, babas, dervishes, muhibs and
lastly the uninitiated lovers, ashiks. If no muhibs
or clergy are present in the group, then enter
according to age.

•

Before the threshold, we kiss the right door sill
and then the left door sill. Then we prostrate at
the threshold (prag/eşik) and kiss first to the right,
then to the left, and then to the center. Arise
to our feet, make the peymançe pose (i.e., arms
crossed, right over left, right hand touching left
shoulder, left hand touching right shoulder), and
put our feet in the myhyr position (i.e., right big
toe over the left big toe). Then we make a slight
bow from our waist. At this point, we can simply
recite this greeting: “Peace be upon you, O Saint of
God!” Alternatively, we can recite one of the many
addresses traditionally used by Bektashis, such as

basic outline of the rituals that are key among all Bektashis:
We can make a ziyaret on any day, but visiting on Fridays, on
the day of the two Bajrams (Eids), and on Sultan Nevruz is
particularly propitious.
•

We should be clean, not only in our thoughts but in
body as well. It is best to take a shower, or at least
wash our hands and faces before visiting the turbeh.
Our clothing should display dignity and modesty,
since it is a tradition common in all of humankind’s
religions to dress modestly in sacred spaces.

•

We must make our ziyaret knowing that the saint(s)
buried are aware of our presence. Though they
are not physically evident to us, we must behave
as if they were. We should avoid unnecessary
talk, laughing, joking, etc. The turbeh is a place of
connecting to the babas, and through the babas,
God.

•

Whether the turbeh has a vestibule or not, shoes
must be removed before entry. Shoes can track in

In the Name of the Shah, Allah Allah!
Peace, O beloved of the divine presence!
Peace, O one who sacrificed his life on the Way of Saints!
Peace, O possessor of the bountiful oath and confession
Peace, O follower of the pure way of Mustafa!
By the beauty of Muhammad, the perfection of
Imam Hasan and Husain, to Ali be exalted benedictions!
Whether alone or in a group we softly say the
following salavat:
God’s peace and blessings be upon Muhammad
and the family of Muhammad.
•
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After reciting this, we step into tabutluk taking our
first step with the right foot. Care must be taken
not to step on the threshold. As we enter into the
tabutluk, we retake the peymançe pose, with feet in
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the myhyr position, and make a slight bow. Again,
we can simply greet the baba by saying “Peace be
upon you, O Friend of God!”, or use one of the many
prayers traditionally used by Bektashis:
In the Name of the Shah, Allah Allah!
Peace be upon you O Friend of God,
Your beauty is the light of God,
Your face is the sun and moon of the worlds,
O locus of Truth, at your feet
All other saints lay their crowns.
Let Niyâz be made to you in this world and the next,
For you are Padishah of this world and the next!
•

We then move to the merkad (sarcophagus). Kiss
each point in order as numbered in the chart. At
all times we must not turn our back to the saint.
His heart is the real Ka’bah, the House of God, as
opposed to the physical Ka’bah, which is Mecca.
Thus, our face should always face his.

•

To kiss the merkad, we place the fingertips of both
hands on the merkad, then kiss and gently put
the forehead on the spot was kissed. When all of
the points have been kissed, move back from the
merkad, and stand.

•

Now, facing the merkad, we may offer our prayers,
asking for the baba to intercede for us and to bless
us. It is also a custom to recite Surah al-Fatihah (the
first chapter of the Qur’an) and donate the rewards
of its recital to the soul of the saint. When we are
finished with the prayers, if we feel so moved, we
can sit in a respectful manner and meditate.

•

•

Surah al-Fatihah
Bismillah ir-Rahman ir-Rahim
Alhamdu lillāhi Rabbil alamīn
Ar-Rahmān ir-Rahīm
Māliki Yawm id-Dīn
Iyyāka na'budu wa lyyāka nasta'īn
Ihdina Sirāt al-Mustaqīm
Sirāt al-lazīna an'amta 'alaihim, ghayril maghdūbi
'alaihim wa la dāllīn.
In the name of God, Most Merciful, Most Kind.
Praise be to God, the Lord of the worlds;
Most Merciful, Most Kind;
King of the Day of Judgment.
You do we worship, and You do we seek for help.
Show us the Straight Path,
The way of those upon whom You bestowed grace,
Not those who incurred Your anger, nor those who
have gone astray.

When we exit the tabutluk, make sure go out not
turning our back on Baba’s tomb. When you get to
the threshold take the peymançe pose again, with
feet in the myhyr position, and make a slight bow.
Then we back out of the tabutluk, making sure not
to step on the threshold.

Lighting the Candles
Lighting candles at the tombs of saints are customary.
In fact, candles are an essential part of most Bektashi rituals,
such as the ritual of the meydan and the consecrated meal
known as the sofra. Candles and they light they generate
possess a great deal of spiritual symbolism in Bektashism.
According to Bektashi teachings, the first thing that God
created was the light of Muhammad, out of which all things

At Baba Arshi’s resting place we retake the peymançe
pose, with feet in the myhyr position, and make a
slight bow. Then we recite Surah al-Fatihah, again
donating the rewards of its recitation to the soul of
the baba.
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are created and illuminated. With light darkness is banished
and we see things clearly. To offer a candle at the tomb of the
baba is a symbolic sacrifice, a gift that provides inspiration
and comfort to all visitors and pilgrims.
Rather than “light the candle” Bektashis “awaken the
candle,” for like us, the light lies dormant in the candle
waiting to be brought out, or awakened, by the match.
Therefore, before we leave the turbeh, we awaken a candle in
the designated area. We try to use matches, as using a lighter
is considered inappropriate for the sacredness of the act. As
we strike the match, we may say a prayer, such as “May the
light of the Baba Rexheb illuminate our lives!” Alternatively,
we can say any one of the many beautiful prayers traditionally
used by Bektashis when awakening the candle:
Allah Allah!
The candle of glory we awoke for the love of God,
For the love of the Master of the Two Worlds, the Seal of Prophets,

For the love of the Cup-bearer of Kawthar, Ali ul-Murtaza,
For the love of both Khadijah and Fatima, the best of womankind,
For the love of the 12 Imams, Leaders in the forefront of Sainthood,
For the love of the 14 immaculate innocents of the Holy Family,
For the love of His Eminence the Sovereign Haji Bektashi Veli,
For love let it be lit, by God, until Doomsday
By the beauty of Muhammad, the perfection of Imam Hasan
and Husain, to Ali be exalted benedictions!
God’s peace and blessings be upon Muhammad and the family
of Muhammad.
Once we have done awoken the candle, we can leave a
monetary offering in the donation box as a sign of devotion.
As we leave the turbeh we try to maintain our connection
with the saint who resides there, Baba Rexheb, knowing that
through his inspiration we can get through the difficulties
and challenges that may face us in or lives.
- Fakir Delil

“The threshold that Bektashis kiss upon entering the turbeh gives life to the saying of Prophet
Muhammed about Imam Ali: ‘I am the City of Knowledge and Ali is its door.’ This means that we
cannot enter into this city without passing first through this door, which is why we Bektashis kiss
the door’s threshold; because the door symbolizes Imam Ali – therefore we give salutations of peace
to the door of any sacred space. The threshold that we kneel to kiss represents Imam Ali, because
he is an entry, a stepping stone for people to pass onto paradise. The arch of the door represents
Hazret-i Fatimah, the right doorsill Imam Hasan, and the left doorsill Imam Husain. Together
these are the Ahl ul-Bait, the Prophet’s Family. Therefore we Bektashis give salutations before they
enter a sacred site. This is the symbolism of the door.”
– Dervish Mikeli

The turbeh of Gurbi Dede in Novi Pazar, Sanxhak.
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Thank you Dervish Eliton for your Service!

2017: A Year of Activity!
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Analiza e veprës “Qerbelaja”
e

Naim Frashërit
Ikballe Berisha Huduti

Hyrje
Ne do ta shqyrtojmë këtë krijim memorial të shkrimtarit Naim Frashërit me ndikimin e tij bukur të dukshëm
tek krijuesit e tjerë letrar, jo vetëm në nxitjen të shkëndijave ndriçuese që poema “Qerbelaja” ka inspiruar shumë poet
shqiptarë, por edhe qasjen se si kanë ndikuar mesazhet me plot dituri dhe urtësi hyjnore e zbritur në rrafshin njerëzor
për të mirën e shoqërisë. Duke gërshetuar mesazhet letrare të krijuesit të madh kombëtarë siç është Naim Frashëri,
duke vlerësuar punë e palodhur të shumë autorëve në këtë fushë dhe zhanër letrar, ne gjeneratat e ardhshme u jemi
mirënjohës të gjithë këtyre krijuesve, ideologëve të mëparshëm, të cilit kanë sjellë mjaft elemente të përbashkëta si në
ideologji (këtë rast atë fetare), por edhe në aspekte të tjera të përditshmërisë së jetës.
Detyra dhe qëllimi ynë konkret në këtë punim diplome është që të bëjmë një zbërthim adekuat strukturor, duke
nxjerr domethënien qenësore të 25 këngëve brenda poemës epike të quajtur “Qerbelaja”. Sesi të përshkruajmë një
analizë përmes interpretimit tekstual që poeti ka brumosur në brendinë e kësaj poeme të bukur. Përmes kësaj analize
strukturore ne do të arrijmë:
•

Të shtjellojmë kodin poetik të ligjërimit Naimjan,

•

Të shtjellojmë estetikën e ndërthurur përmes fjalëve dhe ideve vizionare,

•

Të shtjellojmë mënyrën se si e ka bërë periodizimin e ndodhive që nga koha e Profetit Muhamed, deri tek
ndodhia e Qerbelasë, e më pas deri tek hakmarrja si një ndër obligimet fetare me shumë përgjegjësi morale
dhe shpirtërore.

•

Do të arrijmë t’i nxjerrim mesazhet, këshillat, shembujt nga gjithë kjo ndodhi historike, e cila nuk njeh
as kufijtë metafizik, as kufijtë metahistorik, e që këtë poeti arrin ta rrumbullakosi dhe të shpreh mesazhin hyjnor për popullin e tij shqiptarë. Poeti na përcjellë mesazhin se Imam Husejni, edhe pse ishte
një hero me origjinë arabe, nuk njeh as kohë as vend me ndodhin dhe sakrificën e tij, ku më pas edhe
poeti ia ofron si shembull qëndrese për bashkatdhetarët e tij, në vjershën e njëzetë e pestë, pra të fundit
të kësaj poeme të titulluar “Qerbelaja”.

•

Shqyrtimi dhe angazhimi në zbërthimin përmes interpretimit tekstual, do të na shpie te bota e Naim
Frashërit, përmes një poeme të zhanrit letrar në poezi e trajton një ngjarje historike që ka ndodhur
brenda pesë dekadave. Mjeshtëria dhe intelekti gjenial e shkrinë dhe e sjellin pranë nesh gjithë këtë
ngjarje voluminoze në një poemë me shumë kuptim domethënës dhe esencial, me paraqitjen e lëvozhgës
historike, por pa anashkaluar shprehjen e brendshme artistike, letrare dhe shpirtërore. E shtyn lexuesin,
por edhe studiuesin të thellohet në brendinë e saj duke u kuptuar se çka ka dashur të kumtojë autori në
këtë vepër poemë.

•

Dhe në fund do të arrijmë të paraqesim një rezymetë gjithë këtij punimi tematik.

Struktura e kësaj poeme në vete përmban, stilin e saj mahnitës të pyetjes dhe përgjigjes, përcjell shumë momente
nga ngjarjet dramatike dhe ndjenjat që përjetuan protagonistët në çdo vjershë të kësaj poeme. Pse e themi protagonistët, në numrin shumës? Sepse pothuajse në çdo vjershë është nga një protagonist kryesor,i cili fuqizohet nga poeti
duke e paraqitur me karakteristika të ndryshme në mënyrën e ligjërimit, dukjes dhe veprimit të tyre si heronj në mesin
e mizorëve të cilët janë antagonistë në secilën vjershë.
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Naim Frashëri, poet i shquar i Rilindjes Kombëtare
Naim Frshëri lindi më 25 maj 1846 në Frashër, nganjë
familje feudalësh të kohës. Halit Beu ishte i ati i tij, i cili
merrej me tregti dhe nëpunësi, ashtu si i vëllai i tij Abdyli.
Naimi mësimet e para i brumosi me mësimet e hoxhallarëve
dhe shejhëve Bektashian nëpër objektet fetare, në xhamia
dhe teqe të ndryshme. Të gjitha këto mësime nuk i mori në
gjuhën shqipe, por në atë turke arabe dhe persiane e më pas
edhe shqipe, por me shkronja arabe.
Pas vdekjes së babait e tërë familja shpërngulen në Janinë,
ku Naimi së bashku me Samiun, studiuan në kolegjin grek
“Zosimea” ku poeti i ardhshëm u njoh me filozofinë dhe
letërsinë klasike greke. Pas mbarimit të kolegjit, Naimi
shkoi në Stamboll për të punuar, por edhe sepse ishte i
sëmurë nga mushkëritë, ku më pastaj edhe ndërroi jetë
në vitin1990. Gjithashtu vlen të përmendim se pas një
ndërhyrje shtetërore, sot eshtrat e Naimit prehen në Tiranë
në vendlindjen e tij, në Shqipëri.
Naimi shkroi vepra në poezi dhe në prozë, në ligjërimin
lirik dhe në atë epik. Sipas tematikës krijimtaria e tij
klasifikohet në: patriotike, personale dhe filozofike. Veprat
më të rëndësishme të Naim Frashërit janë: Ëndërrimet,
Bagëti e Bujqësi, Lulet e verës, Fletore Bektashiane, Histori
e Skënderbeut dhe vepra Qerbelaja e cila u shkrua 2 vite
para vdekjes, pra në vitin 1898 .
Naim Frashëri, siç thotë akademiku Rexhep Qosja, ishte
ndjekës i tarikatit Bektashinj andaj në përgjithësi shquhet
për një ndërtim shpirtëror të ngritur, që një pjesë i detyrohet
gjuhës, letërsisë dhe filozofisë së vjetër persiane. Naimi
ishte shkrimtar që gufon e zgjohet duke njohur dhe kuptuar
historinë e botës dhe të popullit të vet që nga kolegji grek
në shkollë të mesme dhe më konkretisht vjen duke e kalitur
popullin e vet me batica e me zbatica shoqërore të cilat i
përjetoi së bashku me ata me, shpresë se Shqipëria do të
rinohej e gëzohej.
Naimi ishte poet që nuk mori frymëzime prej fatkeqësive
subjektive, por prej fatkeqësisë kombëtare. Ai e tejkaloi
individualizmin për hir të një kauze më të madhe, që
përjetonte populli i tij. Nuk është dëshmi e madhështisë
njerëzore vetëm vepra e tij e shkruar, por edhe vet ambienti
ku jetonte Naimi, në këtë rast shtëpia e tij ishte siç thonë
populli, një teqe e të gjithë liridashësve që përpiqeshin
për pavarësinë e atdheut. Ata aty frymëzoheshin mësonin
dhe merrnin kurajë për të vazhduar jetën e më tejshme
patriotike. Gjithashtu vlen të përmendim se në kohën e tij,

emri i Naimit kishte marrë jehonën e mësuesit të kombit,
poetit, vizionarit dhe dijetarit të madh.
Naim Frashëri tërë jetën e tij u përpoq të mbante një
baraspeshë ndërmjet mësuesit dhe poetit, ndërmjet etikës
universale dhe estetikës fetare edhe u bë popullor në të dy
drejtimet, por në esencë dominonte mësuesi. Përveç faktit
që Naimi u njoh me epitetin si Mësuesi i Kombit, është një
ndër figurat më të spikatura patriotike dhe simbol i zgjimit
kombëtar dhe uniteti të popullit shqiptar.
Struktura e poemës “QERBELAJA” e Naim Frashërit
Në këtë poemë vargjet janë të njëpasnjëshme, nuk
ndahen në strofa, por janë vargje që kanë numër radhitës.
Këto vargje koekzistojnë (bashkëveprojnë), në suaza të
njësive që poeti i paraqet si elemente përbërëse të rrëfimit
narrativ, përmes vargjeve poetike, ku më pas formojnë një
kontekst shumë domethënës të idesë së poetit.
Në këtë poemë të përbërë nga 25 këngë, shumë qartë
shihet se vargjet janë të renditura njëra pas tjetrës pa
ndërprerje, nga fillimit deri në fund të njërës këngë,
prandaj kjo mënyrë e shkrimit letrar i përket poemës me
vargje astrofike. Kjo radhitje astrofike nuk ndikon aspak
në funksionin estetik të poezisë,madje përkundrejt kësaj
jepet komplet mesazhi me një frymë të së lexuarit.
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Naimit si një krijues i kohës së klasicizmit të shekullit
XVIII, iu desh të zgjedhë, metrikëndhe rimën, në mënyrë
që të jetë tërheqës për masat e gjera popullore. Prandaj,
ai zgjodhi tetërrokëshin e këngës lirike popullore, sepse
ajo qe më e përhapur dhe më e afërt me lexuesin. Në disa
vende ai përdor edhe ritmin e gjashtëmbëdhjetërrokëshit.
Naimi nuk kënaqej me përmbajtjen që i ofronte lexuesit
të veprës së tij, gjithashtu ai nuk kënaqej edhe për
kumbimin dhe rikumbimin e fjalës që i përgjigjej shumë
ritmit të poezisë.
Për sa i përket lidhshmërisë së këngëve me njëra-tjetrën,
nuk mund të themi se ato janë të varura njëra nga tjetra,
sepse pothuajse secila nga këngët ka fillimin, zhvillimin,
kulminacionin e ngjarjes dhe përfundimin e saj (nëse këtë
e shikojmë si tekst narrativ).
Kjo poemë është një ndër poemat e njohura të poetit
së bashku me poemën “Historia e Skënderbeut”, sidomos
tek komuniteti Bektashian. Ka shumë arsye për të qenë
e njohur dhe e përshpirtshme tek myslimanët, sepse
përmes kësaj poeme të quajtur “Qerbelaja”, një komb i
tërë shqiptarë njihen me një realitet qënë vetvete përmban
shumë mesazhe e mësime të trimërisë, dinjitetit, vlerave
kombëtare dhe fetare, të atdhedashurisë, të bindjes,
sinqeritet dhe trashëgimisë së një bindje të fortë në fenë e
trashëguar të paraardhësit të tij Profetit Muhamed.
Për sa i përket idesë, apo motivit në këtë poemë, ajo është
marrë nga një realitet historik, nga kultura arabo-persiane,
sepse ngjarja ka ndodhur në tokat arabe ndërsa inspirimi,
frymëzimi i poetit është bërë më shumë nga dijet e teqeve
Bektashiane si dhe shkrimet Persiane, sepse persianët ishin
ata që e mbrojtën atëherë edhe e mbrojnëderi më sot dhe e
ngritën lartë ngjarjen e Qerbelasë si një fenomen historiko
shkencorë, në mënyrë që mos të harrohet mesazhi hyjnor i
kësaj ndodhie.
Gjithashtu nën dërtimin e poemës Qerbelaja tek autori
ka ndikuar shumë edhe shkollimie frymëzimi bektashian,
sepse Naimi ishte ndjekës i këtij sekti Islam. Më pas ai u
bë edhe një ideolog i cili u mor me shkrimin e librave,
mësimeve të ndryshme për Bektashinjtë e këto shkrime
i emërtoi me emrin “Fletore Bektashiane”. Prandaj, si
ndjekës i sektit Bektashi, Naim Frashërinë përgjithësi,
siç shkruan edhe profesor Rexhep Qosja, “shquhet për
një ndërtim shpirtëror, që në një pjesë i detyrohet gjuhës,
letërsisë dhe filozofisë, së vjetër persiane.
Bota në të cilën është ndërtuar kjo poemë, nga aspekti
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fizik është Fusha e Qerbelasë në Irak, si dhe Gadishulli
i Arabisë, mirëpo kjo poemë edhe pse përshkruan këtë
vend gjeografik, me rërë të nxehtë e ajër të dendur, prapë
se prapë, nuk njeh as kufij metafizik, as kufij metahistorik,
pra nuk njeh as kohë as vend, sepse ndodhia e Qerbelasë
me mesazhin e saj hyjnor u bë e lavdishme për të gjitha
fiset, kombet, kohët, trojet dhe për gjithë njerëzimin
e çdo kohe të së kaluarës, së tashmes dhe të ardhmes.
Prandaj themi se Qerbelaja u bë një ngjarje për të cilën
me qindra mija libra, krijime letrare edhe sot e kësaj dite
i thurin poezi, poema, tregime, rrëfime, fakte historike
hulumtuese. Kështu pra Qerbelaja mbetet ndodhi kolosale
që ngjall shumë shpirtra krijues, që të shkruajnë dhe
krijojnë për të nga çdo fushë e artit dhe shkencës, qoftë
ajo në letërsi, histori, filozofi, si dhe prodhim të zhanrit
filmik etj.
Përmes kësaj poeme Naim Frashëri e ka konstruktuar
me shumë mjeshtëri tërë ndodhinë e myslimanëve që
nga koha e Profetit Muhamed e deri tek dashamirësit
e Imam Husejnit, të cilët disa vite pas kësaj tragjedie u
ngritën t’i hakmerren Jezidit dhe përkrahësve të tij me në
krye Ibni Zijadin. Pra, ky vëllim poetik hodhi dritë mbi
një tragjedi të paharrueshme njerëzore të shprehur në
gjuhën e poezisë, të mbushur me ndjenja shpirtërore dhe
fetare. Ku kjo vepër e tij frymëzonte atëherë por edhe sot
e kësaj dite me frymën e lirisë, drejtësisë dhe pavarësisë.
Gjithashtu këtë epope mund të themi se Naimi e krijoi
duke u mbështetur në dijet dhe frymëzimet e tij të çiltra
dhe bëri që kjo të jetë si një indikator dhe shërbesë për
shqiptarët, si një frymëzim në luftën e tyre patriotike.
Naimi dëshironte që njeriu i tij të mos kënaqte vetëm
veshin, por dalëngadalë, e me masë të ushqente edhe
shpirtin, ta fisnikëronte atë, ta edukonte e ta mësonte,
duke u përgatitur për jetën, të bëhej i vlefshëm për
vetveten dhe për të tjerët, ta ngjiste lartë idealin për të
ardhmen e tij dhe të shoqërisë ku ai jetonte, për një të
ardhme më të ndritur.
Kodi poetik
Kodi poetik i Naimit në poemën Qerbelaja zhvillohet
dhe rrëfehet me një koherencë artistike siç e kërkon
poetika e këtijzhanri letrar, gjithashtu edhe ndërlidhja
e përkryer e këngës me këngën pasardhëse, lexuesin e
bën kurajoz dhe nuk e lëshon lehtë të kalojë tek kënga e
ardhshme pa u ndalur të kuptojë mirë se çfarë ka dashur
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të thotë poeti.
Për sa i përket kodit të komunikimit me lexuesin, ka një
ton poetik jo të qetë, por të trazuar, menjë revoltë brenda
vetes që kishte ndaj kundërshtarëve antagonistë, si dhe nga
ana tjetër paraqitet një sërë elementesh që shfaqin tonin
e dhembshurisë që gërshetohen me dinjitetin, trimërinë,
sinqeritetin dhe qëllimin shumë hyjnor që kishte Imam
Husejni dhe shokët e tij, për vazhdimësinë e fesë së gjyshit
të Husejnit:

Muhamed me një kod të lartë shoqëror, me të gjitha tiparet
e personave më të përsosur. Prandaj Naimi përshkruan
luftërat, ku përmes luftës, përpjekjeve, krimeve që u zhvilluan
me pasuesit e Imam Husejnit, dolën në shesh fytyrat e
kriminelëve dhe armiqve të Shtëpisë së Shenjtë Profetike.
Prandaj, specifika e kërkimit të elementeve substanciale
në veprën e Naimit mbështetet në temën e zgjedhur, në
gjuhën poetike, në shkëlqimi e fjalës shqipe, ku parapëlqehet
kodi ligjërimor që e sipër thekson himnizimin.

Pa Hinduja e pabesë
Q’ishte mëm’e Mavijesë
I pat ngrënë mushkërinë
E shqeu si ujku dhinë,
O Hind moj egërsirë,
Gjakën e njerëzve ke pirë.

Estetika e ndërthurtë përmes fjalëve dhe ideve vizionare
Aspekt i përmbajtjes së poemës “Qerbelaja”ka dy anë të
medaljes, njëra anë ku poeti me shumë mjeshtri paraqet
të bukurën e njerëzve të mirë, nga ana tjetër del në pah
e shëmtuara e njerëzve të ligë, si mësim për të mirën e
njerëzisë, prandaj themi se edhe e liga në këtë rast është
anë e medaljes. Me një fjalë mund të themi se në poemë
krahas së bukurës del në shesh e shëmtuara, e mira dhe
e liga, trimëria dhe tradhtia, virtytet dhe veset, drejtësia
dhe padrejtësia, urtësia dhe çmenduria, si dhe shumë
fenomene të tjera antagoniste e shoqërore të asaj kohe.
Përmes vargjeve, estetike që Naimi me shumë mjeshtri
e paraqet ndjenjën e së bukurës dhe së mirës, ai arrin ta
bëjë të dashur të mirën tek lexuesi, të njerëzishmen si dhe
të ngulisë në zemër bindjen dhe dashurinë për njerëzit e
Zotit siç ishte Muhamedi dhe Familja e tij:

Si dhe toni i dhembshurisë, urtësisë dhe trimërisë
paraqitej menjëherë pas atij toni, kërcënues, trishtues që
ndikohej nga veprat kriminale dhe të liga.
Zoti i madh, q’e donë njerinë
I fali ndihmës Alinë,
Q’ish dragoj i Perëndisë
Edhe mbret i trimërisë.
Edhe pse toni i poetit ishte ai i revoltës, dhembshurisë
dhe mburrjes reale, nga ana tjetër, dobia më e madhe
vërehet në funksionalizimin, në frymëzimin e kodit të
komunikimit, mënyrës së përcjelljes së mesazhit poetik,
që ka bërë natyralizimin poetik d.m.th, në formën më të
mundshme që zhanri poetik, këtë rast poema “Qerbelaja”,
të arrijë ta prezantojë vetveten.
Gjithashtu njohja e mirëfilltë e poetit me jetën e Familjes
së Profetit dhe ndodhisë së Qerbelasë, e bëri që poeti ta
prezantojë veprën me fjalë që buronin nga bindja dhe
dashuria. Vrulli i tij poetik transmetohet shumë bukur,
sepse krijimi i tij e plotëson ndjeshëm venerimin e poetit
për gjithçka që sheh përreth, ose e ndjen si vlim në brendësi
të shpirti dhe mendjes së tij.
Natyralizimi i rrafshit të komunikimit vjen dukshëm
përmes një thjeshtësie rrëfimtare, kumtuese, çfarë i bënë
këto 25 këngë të dallueshme, mbresëlënëse dhe me frymë
po të natyrshme, jashtë atyre sforcimeve që shpeshpoetët
dinë të kombinojnë për të arritur te të shprehurit poetik
më superior.
“Qerbelaja” është një ep fetar që merret me historinë
e shenjtë islame. Ku Naimi e klasifikon Familjen e profetit

Kush do Muhamet-Alinë
edhe beson Perëndinë
do Hasan e Fatimenë
dhe qan për Imam Hysenë
nuk bën jezitërinë
djallëzinë e ligësinë
se ata që janë vrarë
e ranë dëshmimëtarë
ranë për një të vërtetë
q’ajo na nderon në jetë.
Konflikti midis së mirës dhe së keqes që skematizon
subjektin dhe personazhet e veprës, poeti e shfaq brenda
shpirti të çdo njeriu ku fle edhe engjëlli edhe djalli. Por
Individi i gjallë, me dilemat dhe luftën e tij të brendshme
midis forcave të së mirës dhe së keqes, nuk arrin të bëhet
protagonist i poemës, ana e jashtme rrëfimtare e ngjarjeve
dhe toni predikues moralizues, mbizotërojnë në veprat në
dëm të paraqitjes së përjetimeve subjektive të personazheve.
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Naimi në poemën “Qerbelaja” i shpreh përvojat e
ndryshme të jetës dhe arritjeve të tij intelektuale, si ato të
krijimtarive e dijetarëve lindorë dhe atyre të perëndimorëve,
kjo vërehet tek vjersha e Naimit. Në këtë vepër është prania e
epiteteve homeriane të tipit këmbë-artë, krahë- zjarrtë, fjalëëmbël, punë-lumë etj.
Lëvrimi i poemës së gjatë epike të tipit të Qerbelasë nuk
ishte shprehje e një inercie që vinte prej traditës lindore
të poemave të zvargura epike, po më shumë prej etjes së
lexuesit shqiptarë që donte të shijonte bukurinë e rrëfimit
tronditës për tragjedinë e Qerbelasë dhe sakrificën e
heronjve të kësaj lufte.

e dhënë për popullin shqiptarë të krishterë e myslimanë,
ku në këngën e XXV poeti e përmbyll këtë poemë të
mrekullueshme. Pra, në njëfarë mënyre poeti poemës së
tij i jep një ndërtim shumë ideal, si lloj shablloni adekuat
duke rrëfyer një histori të tërë që ka ndodhur brenda 50
viteve, me një poemë prej 25 këngëve.
Qerbelaja e Naim Frashërit është një ngjarje
metahistorike dhe metafizike që nuk njeh as kohë as
vend, Pra është një ndodhi që i jep shembull të shtypurve
se si duhet vepruar në çdo vend e në çdo kohë. Qerbelaja
si tokë gjendet 100 km larg në veri të Bagdadit, buzë
shkretëtirës dhe lumit Eufrat. Në tetor të vitit 680 aty u
vra nipi i Profetit, Imam Husejni me 72 meshkuj luftëtarë,
ndërsa femrat mbetën gjallë por shumë të munduara e
robëruara nga ushtria e Jezidit. Është interesante të kemi
njohuri se në histori ka pasur miliona viktima të dhunës
ç’njerëzore, krejt të pafajshme, krejt të pafuqishme,
krejt të pambrojtura, mirëpo rrallë herë krijimtaria
letrare i ka regjistruar kaq shumë sa është regjistruar
Ndodhia e Qerbelasë, si në historiografi si në letërsi si
në tregimet gojore. Për nder të kësaj ndodhie poeti jon
Naim Frashëri ishte ndër të parët që e ndriçoi dhe e la
vepër memorandumi poemën e tij Qerbelaja për të gjitha
gjeneratat shqipfolëse gjer sa të ekzistojë koha.
Krahas gjitha ndodhive në botë, “Qerbelaja” është
vështirë të shpjegohet, se si ka arritur të bëhet një fenomen
me kritere historike. Poema “Qerbelaja” është ndarë në
25 këngë, në të cilën shqyrtohen shumë ndodhi, vuajte,
sakrifica, trimëri, dhe mesazhe hyjnore.
Ne këtu do të cekim veç e veç disa elemente përbërëse të
çdo njërës këngë në këtë poemë siç janë:

Periodizimi i ndodhive në poemë
Poema “Qerbelaja” trajton temën e marrë nga historia
fetare arabe, duke filluar prej shekullit IX deri në shekullin
XVII. Lufta zhvillohet ndërmjet Profetit Muhamed dhe
Sufjanit, Imam Aliut dhe Muaviut, Imam Husejnit dhe
Jezidin si dhe Muhtarit me Mervanin (birin e Jezidit),
pra me një fjalë luftëra të dy fiseve dhe atë gjeneratë pas
gjenerate. Në këto vjersha këndohen luftërat ndërmjet
familjeve kundërshtare për trashëgimin e Halifatit duke
e neglizhuar Imamatin që ishte zgjedhje nga ana e Zotit
dhe Profetit Muhamed. Kur Profeti ndërroi jetë në
vendin e quajtur Sakife u themelua kalifati në mënyrë
demokratike nga ana e shokëve të ngushtë të Profetit,
dhe harruan se në Luginën e Gadirit kishin dhënë fjalën
Profetit se pas tij do të vijë Imam Aliu si lider i emëruar
Imam i gjithë umetit musliman.
Poeti me shumë precizitet i përshkruan kohët e
ndodhive, kështu që pas dyluftimeve të gjeneratës së
parë, vijnë gjenerata e dytë e Imam Aliut dhe Muaviut,
pastaj vijnë gjenerata e tretë e Imam Husejnit me Jezin
në Qerbela si dhe në fund të poemës paraqiten edhe
luftimet e gjeneratës së katërt, Muhtarit me Mervani si
kryengritje e revoltuar dhe e kurdisur për tu hakmarrë
ndaj Jezidiut për shkak të gjakut të shehidëve të Qerbelas
dhe Familjes së Profetit.
Poema historike “Qerbelaja” është thurur me disa
ngjarje historike kolektive brenda një periudhe 5
dekadash, duke filluar nga lajmërimi i ardhjes së një feje
të re me një misionar profet të quajtur Muhamed deri tek
nipi i tij i quajtur Imam Husejni, ku poeti nuk mbaroi
poemën Qerbelaja me martirizimin e Imam Husejnit,
por vazhdon me hakmarrjen e Muhtarit si dhe mesazhin

Kënga e I: autori që në fillim cakton se do të këndojë për
urtësinë dhe do të rrëfejë për Aliun, për fëmijët e tij që të
jenë si mësim për njerëzinë. Edhe pse poema titullohet me
emrin “Qerbelaja”, vjersha e parë nuk fillon me ndodhinë
e Qereblasë. Kënga e parë protagonist kryesor ka profetin
Muhamed, ndërkohë hynë edhe familja e tij. Muhamedi
përmendet me vullnetin e tij për ta shpërndarë fjalën e
Zotit që ishte Shpallja.
Aty ishte Muhameti, po s’e besonte rrëmeti?
Edhe zunë ta mundoni, / zemërënë ja përvëlonin.
Protagonist në këtë këngë është Profeti Muhamed, Aliu
dhe Fatimja e tij, për këtë rast e përmend edhe ajetin Kuranor
kur profetit i zbret shpallja dhe i thotë se: (All-llahu ka për
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qëllim që nga ju o familje e shtëpisë (se Pejgamberit) të
largojë ndotësinë e mëkateve dhe t’ju pastrojë deri në skaj.)
Kaptina 33:33.
Poeti ynë i nderuar, këtë rast e shpreh me një ngazëllim
dhe dashuri të madhe se si profeti Muhamed pas zbritjes
të këtij verseti, e fton nën mantelin e tij Aliun, Fatimen,
Hasanin, Husejnin dhe këtë e bën në prani të Melekut
Xhebrail. Ja si e paraqet këtë ndodhi poeti. Dhe më pastaj
i mblodhi shokët e tij dhe i kumtoi se ajeti kishte zbritur
për familjen e tij të pastër dhe i tha që:

Antagonistët e këngës së parë dhe personazhet e parë
negativë që përmenden janë Ebu Sufjani dhe gruaja e tij
Hinda e cila ja kishte mbytur më të dashurin xhaxha Ebu
Hamzan dhe ia kishte ngrënë mushkëritë duke e masakruar
kufomën. Pastaj përmendet, Mervani djali i Ebu Sufjanit,
si dhe Muvaija nipi i tij, e babai i Jezidit, të gjithë këtyre i
thonë pjellë e ligë e Hindas dhe Sufjanit.
Kënga e II: fletë për dredhitë, mashtrimet dhe
egërsinë e Muavijut kundrejt Familjes së Profetit. Poeti e
paraqet karakterin e Muavijut në mënyrë shumë drastike,
njëkohësisht edhe i jep nëmët më të liga.

kurrë tymos mi mundoni/ kush më ka dashur mua,
të i dojë këta që i dua,/ të parë ua lë Aliun ta keni si
Perëndinë.

Muavija pastë nëmë, /që ishte mynxyrë e gjëmë!/ish
i lik e i pa besë,/prej njerëzisë s’kishte pjesë,/djalli vet
ishte faqeziu,/me fytyrë prej njeriu.

Ky pra ishte amaneti i Profetit edhe pse në këngën
e 13 paraqitet tradhtia e myslimanëve të cilët ia
mbytën gjithë anëtarët meshkuj të Profetit përveç një
mashkull që ishte vullneti i Zoti dhe ai mbeti i gjallë
për të shumëzuar sojin e Profetit e ai ishte djali i Imam
Husejnit, pra Zejnel Abedini.

Poeti në këtë këngë përdor figurën stilistike të
krahasimit, duke e krahasuar të mirën dhe të keqen,
të bukurën dhe të shëmtuarën. Më lartë e pamë se si e
karakterizon Muavijun, ndërsa tani të shohim se si e
lavdëron Aliun:

Muhamedi duke marrë Alinë dhe Fatimen,/edhe Hasan
e Husejn,/ Posi squka zogjt i mblodhi,/pëqinjtë sipër u
hodhi,/ djemtë e mi këta janë,/Al-i Aba i thanë./

Aliju ishte e vërteta,/ që mbante soje jeta,/
ishte vetë njerëzia,/ q’atje është Perëndia./
Është interesante të përmendim, se kur kemi parasysh
edukimin fetarët të Naimit, të gjitha ndodhitë që i
përmend në Kuran i lidh me argumente të sakta Kuranore

(Al-i Aba, nënkupton Ahlul Bejt që në shqip i bie Pronarët e
Shtëpisë së Profetit, apo Familja e Profetit)
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dhe kjo bënë që lexuesi i cili ka njohuri me mësimet
Kuranore, ta kuptojë me shumë lehtësi dhe të shkrihet
në botën Naimjane me estetikën e tij poetike. Ja një
shembull nga ajeti Kuranor, Në kaptinën 33: 33, ku gratë
e profeti nuk janë të kënaqura me jetën e tyre, kërkonin
lukset e kohës dhe duke mos treguar respekt ndaj profetit
ato ankohen. Zoti ia tërheq vërejtjen dhe i le të lira gratë
e Profetit, e këshillon profetin që mund t’i shkurorëzosh
dhe t’u japësh dhuratat e shkurorëzimit, ndërsa ato që
rrinë pranë teje ato nuk kanë të drejtën të dalin jashtë
shtëpisë, por të jenë të përkushtuara ndaj Zotit.
Mirëpo Ajshja ishte gruaja më e re e Profetit e cila e
theu këtë ligj të Zotit dhe këshill të Profetit duke dal me
dy shokët e Profetit, Talhan dhe Zubejrin për ta luftuar
Aliun në betejën në Siffin, apo siç e quanin “Lufta Rreth
Devesë” apo Naimi e quante “Lufta rreth Kamiles” e në
deve ishte e hipur Ajshja gruaja e Profetit.
Poeti këtë ndodhi e paraqet me dhimbje, se Ajshen e
kishin mashtruar dy djajtë, Naimi shokët e profeti i emëron
me emrin djajtë, ndërsa Ajshe e paraqet si antagoniste në
këtë këngë, sepse ajo bëri ç’ rregullim në shoqëri, doli nga
shtëpia me qëllim që të e luftojë Imam Aliun, dhëndrin e
Profetit. Ja si e reciton poeti:

ishte në një çështje të rrezikshme, andaj Imam Aliu
përkrah gradës së lartë që kishte si Imam i përcaktuar nga
shpallja e Zotit, e kumtuar nga goja e profetin në Luginën
Kum, apo e quajtur në origjinal Gader ul-Kum, u desh
të bëhej Halif siç e thërriste poeti “Emirul Muëminin”
pra, udhëheqësi i besimtarëve. Në rrëfimet e historisë
Islame, shtjellohet dhe përcillet shumë bukur sa ishte i
gatshëm Imam Aliut për t’u bërë halife, por ai këtë poezitë
e mori vetëm për të rregulluar situatën e mjerueshme të
myslimanëve, pra pas vdekjes së Osmanit. Prandaj Imam
Aliu para njerëzve tha: “Këtë (kalifatin) që po më ofroni
ju, për mua është si një plëndës (brendia e barkut) të dhisë
në duart e zgjebura”, aq pra e kishte rëndësinë kalifati.
Edhe në këtë këngë poeti e përdorë figurën e
krahasimit, por jo duke krahasuar dy persona por duke
krahasuar veprat e dy personave. Gabimi i Ajshes ishte
që kishte dal nga shtëpia dhe këtë gabim Ajshja e kuptoi
se kur filluan të lehin qentë përreth devesë së saj, asaj iu
kujtua thënia e profeti, se: “pas vdekjes sime do të ngihet
njëra nga gratë e mia, do të jetë e hipur në deve dhe
qentë do të lehin përreth devesë, dhe këtë parashikim
ja tregoi Ajshes duke i thënë direkt në fytyrë se ti do
të jesh ajo”, prandaj Ajshes kur ju kujtua kjo thënie e
Profetit ajo deshi të largohej nga beteja dhe ishte bërë
pishman, mirëpo Talha dhe Zybejri dy shokët e Profetit
as që dëshironin të dëgjonin dhe nuk e lanë të kthehet.
Të shikojmë pra se si e paraqet këtë ndodhi poeti.

Pa i dërgonë Ajshes, / nja dy a tre të pabesë,/Si emësoj
Muavija,/del në meqë Aisheja,/edhe xegit njerëzia,/....
Kënga e III: Flitet për urtësinë e birit të madh të Aliut,
Imam Hasanit, i cili me tolerancën e tij, e anashkalon
të drejtën e tij vetëm e vetëm mos të derdhet gjaku i
bashkëvendëseve të tij Medinas. Në këngën e dytë u
përmend edhe vrasja e halifit të tretë Osmanit, kështu që në
këngën e tretë poeti vazhdon ta përshkruaj ngjarjen“Rreth
Devesë”, apo “Lufta në Sifinë” me një revoltë dhe ton
shumë trishtues ndaj protagonistëve të këngës.
Në këtë këngë Ajshen e paraqet si një femër xheloze
ndaj Fatimes, edhe pse Fatimja tani më nuk ishte në këtë
botë, Ajshja jo vetëm që theu ligjin e Zoti që të mos dal
nga shtëpia, por ajo bëri edhe një mëkat shumë më të
madh, sepse u ngrit të kërkojë gjakun e Osmanit duke e
kërkuar vdekjen e Aliut.
Poeti këtë ndodhi e pasqyron si të jetë një roman
narrativ, e jo një poemë me shumë metrikë, ritëm dhe
melankoli nëpër rreshta. Mavia dëshironte pas Osmanit
të merrte pozitën si halife. Ndërsa Imam Aliu as që i jepte
rëndësi kësaj pozite, por populli pas vdekjes së Osmanit

Tani e doni gjakn’ e tija (Aliut),/S’kini turp nga Perendia,/
Gruan e të parit tonë,/përpara e keni lënë,/e keni bërë si
shtrigë,/dhe të pabesë e të ligë,/.
Ndërsa nga ana tjetër e tregon fisnikërinë e Imam Aliut
dhe sjelljen e tij shumë tolerante ndaj Ajshes, edhe pse ajo e
kishte thyer urdhrin e Zotit dhe fjalën e burrit të saj profetit
Muhamed. Imam Aliu për hirtë asaj që ishte gruaja e
Profetit Muhamed, urdhëroi ushtrinë që me shumë respekt
ta përcjellin në shtëpi si një femër mëkatare, por e falur nga
fisnikëria e shenjtë e Imamit.
Aishja me Mehmenë,/motër e vëlla qenë,/pastaj Ajshja
dolli,/zoti Ali e përcolli,/
Pa i dha edhe Mehmenë, edhe Hasan e Husejnë,/
atë në Meqe e shpunë,/kshtu u mbaru kjo punë./.
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me nj’anë ishte mirësia
m’anën tjeter djallëzia,
më nj’anë’ ishin urtësitë,
m’anë tjatrë marrëzitë,
më nj’an ishte e vërteta
më nj’an’ e rremja e shkreta

Kënga e IV: Përsëri i përshkruan me shumë mjeshtri
hilet, nënçmimet, jodëgjueshmërinë e Muaviut ndaj
Profetit Muhamed dhe Halifatit të Imam Aliut. Përmendet
dredhia se si vihet Muaviu në pozitë përmes dy ndihmëse
të tijqë i siguruan halifatin Muaviut.
Kënga e V: Këtu gjithashtu vazhdon të rrëfejë për
Muavijun dhe komplotin që i bëri Halifit të tretë Osmanit
në mënyrë që t’ia merrte pozitën e halifatit. Protagonistë
në këtë këngë janë prapë Aliu, Malikul Ashtari komandant
shumë trim, ndërsa antagonistë janë Muaviju dhe ushtarët
e tij. Luftuan 4 muaj resht, dredhitë e Muavijut s’kishin të
ndalur, pjesa më e njohur në histori dhe e përmendur në
poemë është kur Muaviju i merr librat e shenjtë Kuranët
dhe i vendos në shtizë dhe kështu hilja e Muaviut ishte një
pretekst, sepse e dinte që Aliu ishte i devotshëm dhe nuk
lejonte veten të bënte hile në baza të Kuranit.

(vjersha VII 73 , Poema“ Qerbelaja”)

Kënga e VIII: Pasqyron trimërinë e Muhtarit dhe
Mehmed Qethirit dhe i përshkruan me tipare të një
shqiptari, se nëse armiku ia kërkon mysafirin, ai më parë
jep veten se sa besën e mysafirit. Gjithashtu i përshkruan
karakteristikat e Hanit nikoqiri i njohur në këtë poemë
me bujarinë, guximin dhe respektin e madh që kishte ndaj
Familjes së profetit, ai e pranoi Muslimin dhe rrezikoi për
të si për vete dhe në fund edhe u mbytë nga dora e ushtarëve
të Ibni Zijadit.

Kënga e VI: Tregohet urtësia e Imam Aliut dhe
pamundësi e Muavijut për t’u ballafaquar me të. Poeti
në këtë këngë paraqet edhe zakonet e femrave arabe,
të cilat para se të martohen me një mashkull, kishte të
drejtën t’i jepni ndonjë kusht. Prandaj Abdurrahmni i
biri i Mulxhemit, që poeti e thërriste, i rremi birë i të
rremit, ai kërkoi këtë femër të bukur për t’u martuar, por
ajo i dha kusht që ta mbyste Aliun, sepse kishte urrejtje
të madhe ndaj tij. Për fat të keq këtë bëri e mbyti Imam
Aliun në Mihrab, vendi ku udhëhiqet namazi
Gjithashtu në këtë këngë përmendet edhe Esma gruaja e
Imam Hasanit e cila gjithashtu nga premtimet e Jezidit, që
nëse e mbyt burrin e saj, Jezidi do ta merrte për grua. Kështu
pra bëri Esma e helmoi burrin e saj dhe poeti e përshkruan
si një femër të ligë që për shkak të kësaj bote e humbi
Xhenetin dhe do të digjej në Xhehenemin e këndellur.

Kënga e IX: Nga kjo këngë fillon shtjellimi i ngjarjes
së Qerbelasë, duke treguar karakterin e Jezidit dhe tiparet
e shenjta njerëzore të Imam Husejnit. Imam Husejni
në mes të natës ishte thirrur nga paria Medinase të cilët
i trasmetuan mesazhin e Jezidit nga Damsaku, se Imami
duhet t’i japi bejatin, besën dhe ta pranojë Jezidin si halife,
si Emirul Mu'minin, Lider i Muslimanëve.
Por, Imam Husejni duke e ditur se Jezidi bënte tirani të
pa durueshme mbi myslimanët, si edhe kishte bërë shumë
çrregullime dhe devijime në fe, Husejni ngrihet nga pallati,
dhe largohet në shtëpinë e tij. Atje ai tubon të gjithë të
afërmit e tij, prej tyre 72 burrash dhe të tjerat gra e fëmijë.
Kështu pra Imam Husejni niset për në Fushën e Qerbelasë,
fushë e cila mbeti simbol i martirizimit për të shtypurit që
e ngritën zërin e tyre kundër shtypësit mizor dhe kriminel
i popullit të vet.
Poeti e përmend edhe Muslimin, lajmëtarin e Imam
Husejnit që e dërgon në Kuffe, mirëpo ai vritet dhe kjo
është një shenjë shumë e frikshme se nuk ka negociate, por
familja e Profetit me të gjithë pasuesit e tyre refugjatë nga
Medineja për në Kuffe ishin në rrezik për jetën.

Kënga e VII: Tregohet se Muaviu tani më ishte bërë
halife, apo siç e thotë poeti "Mavijeja mbret ishte bërë",
e mbretërit nuk ishin të lëvduar as në Kuran e as në
predikimet e Profetit Muhamed, sepse ata pas çdo lloj
sundimi që kishin, pas vete lënin gërdi e shkatërrim. Në
këtë këngë poeti bënë krahasimin e Urtësisë drejtësisë së
Aliut me mashtrimin dhe keqbërjet e Muaviut.
Ky krahasim shihet shumë qartë në rreshtat e thurur
që paraqesin ndeshjen midis së mirës dhe të keqes, midis
forcave të errësirës dhe forcave të dritës, ku lexuesit mund
të nxjerrin disa mësime morale dhe të zbrisnin në truallin
historik të jetës së tyre, ku ndarja qe e prerë.

Kënga e X: Imam Husejni me një qëndrim stoik del
para ushtarëve të Jezidit, me qëllim që të bëjë negociata,
të mos fillojë lufta, sepse myslimanët e Kuffes e kishin
ftuarve të, por fjalët e Imam Husejnit nuk kishin mundësi
të dëgjoheshin nga veshët e shurdhër e zemrat e vulosura
që iu ishin përbetuar Jezidit dhe që e donin në thes kokën
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e Husejnit për t’u shpërblyer me flori nga Jezidi. Kështu pra
fillon edhe lufta e përgjakshme në fushën e Qerbelasë.

e kishte emëruar me emrin Zejn Eb që do të thotë Zburim i
Babit (Aliut). Zejnebja tani pas martirizimit të 72 martirëve
në Qerbela, kishte rolin dhe përgjegjësinë më të madhe, si
dhe amanetin që ia kishte dhënë vëllai, që kjo ndodhi të
flitet e përflitet në mënyrë që të mos harrohen të ligat e
jezidëve dhe të mos shuhet e të mbetet në harruar sakrifica
dhe gjaku i trimave të Qerbelasë që dhanë jetën e tyre për
ta ruajtur e ringjallur fenë e Profetit Muhamed, i cili ujit me
gjakun dhe gojët e helmuara të 12 imamëve.

Kënga e XI: Paraqet betejën në Qerbela, këtu poeti e
përshkruan gjithë atmosferën kobzezë që mbretëronte, si
dhe fillimi ne dyluftimeve ndërmjet 72 peronave me më
shumë se tridhjetëmijë ushtarë kundërshtarë të Jezidit të
ardhur nga Shami
Kënga e XII: Përshkruhet dita e parë pas martirizimit
të Imam Husejnit,si edhe vazhdimësia e vuajtjeve të grave
të Familjes së Profetit, që u morën rob nga ushtria Jezidite.

Kënga e XIV: Përshkruan dhe rrëfen fjalët e Imam
Husejnit i cili ia drejtonte popullit, duke i treguar se kush
jemi ne Familja e Profetit, këtë elaborim e bën Zejnebja
motra e Imam Husejnit në pallatin Jezidit, pasi që Imam
Zejnel Abidinit nuk i kishte mbetur forcë e zë, nga sëmundja
e hidhërimi që kishte.

Kënga e XIII: Përshkruan arrogancën e Jezidit dhe
urtësinë e të robëruarve nga familja e Profetit, që në këtë
karvan të mirësisë ishin robëruar të gjitha femrat dhe
vetëm njëri prej tyre ishte mashkull. Ai ishte djali i vetëm
i mbetur nga Imam Husejni, pra Zejnel Abidini, i cili ishte
shumë i sëmurë. Ndërkaq në traditën arabe, i sëmuri plaku
dhe femra ishte turp ushtarak të mbyteshin nga dora e tyre.
Por besimtarët pasuesit e Imam Husejnit këtë sëmundje e
quanin mrekulli nga Zotit, sepse nga gjaku i Imam Husejnit
i vetmi trashëgimtar ishte Zejneli i cili e vazhdoi lozën dhe
trashëgimin e Profetit Muhamed me 12 imamët resht.
Në këtë këngë merr fund jeta e Imam Husejnit, i cili
pas vetes le shumë amanete dhe vet martirizimi i Imam
Husejnit mbetet simbol i drejtësisë, përkrahjes së të
shtypurve dhe ngritjes së zërit kundër tiranëve të padrejtë
e mizor. Ndërsa Zejnebja ishte femra e cila i dha jehonë
kësaj ngjarjeje madhështore, e cila ndodhi dhe e transmetoi
atë. Deri më sot përkujtohet çdo vit nëpër botë nga miliona
njerëz duke u solidarizuar me dhimbjen dhe sakrificën e
nipit të profeti, pra Imam Husejnit. Zejnebja paraqitet në
poemën e Naimit si femra më elokuente që njihte bota. Ajo
e kishte tipar të babait të saj Imam Aliut, andaj edhe profeti

Kënga e XV: Përshkruan trimërinë e djemve dhe nipave
të Imam Husejnit të cilët ishin së bashku në Qerbela. Por,
rasti më i vështirë për Imam Husejnin ishte Abdullahu djali
i vëllait të tij, të cilin Imam Hasani ia kishte lënë amanet
që mos t’i ndodhë diçka e keqe. Abdullahu kërkonte që të
dilte në mejdan, por ai ishte i ri në moshë dhe Imamai nuk
e lejonte. Abdullahi insistonte aq shumësa që shkoi edhe
tek halla e tij Zejnebja që t’i bëjë rixha, të përgjërojë Imam
Husejnin që t’i jap leje për të luftuar me armikun.
Kënga e XVI: Përshkruan trimërinë e djemve të Imam
Husejnit, edhe pse ishin në moshë shumë të re, për ta ishte
më e ëmbël vdekja në rrugë të babait se sa jeta nën poshtërim
të Jezidit. Në këtë këngë, poeti rrëfen përmes vargjeve me
shumë ton gufues nga shpirti, duke e përmendur foshnjën
e vogël gjashtë muajsh Ali Ekberin, djalin e tij, që Imami e
morri në duar, dhe i tha kundërshtarëve “nëse keni punë
me mua, çfarë faji ka ky fëmijë që nëna e tij nuk ka pik
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qumështi për t’i dhënë, e ju ujin ia keni ndaluar”.
Gjithashtu në këtë këngë përmendet trimëria dhe
dhembshuria e Ali Abbasit, vëllait të Imam Husejnit, i
cili nuk mundi më t’i shikojë fëmijët se si vdesin me buzë
të shkrumbuara për një pik uji në shkretëtirën e nxehtë
përvëluese. Sukejna vajza e Husejnit iu ankua xhaxha Ali
Abasit, dua ujë dua ujë thoshte ajo, e xhaxha Ali Absi nuk
iu durua dhe pa marrë lejen e Imamit shkoi në Eufrat, iu
afrua ujit, armiqtë ia kishin bërë pritën, ai deshi të pijë një
grusht ujë, ai ujin e hodhi ujin tej, sepse iu kujtuan fëmijët
dhe gratë e etshme, por për fat nuk arriti t’ia dërgojë ujin
fëmijëve sepse shigjetat e armikun u lëshuan mbi të si
kokrra breshëri, por më pas edhe të dy duart iu shkurtuan
me shpatat katile. Në këtë mënyrë u vra edhe Imam Husejni,
pas shumë luftimesh, nuk kishin më mundësi ta mbysin
dhe i lëshuan qindra shigjeta njëkohësisht dhe kështu morri
fund jeta fizike në këtë botë.

Kënga e XIX: Prezanton paditurinë dhe injorancën e
besimtarëve të asaj kohë me anë të fjalëvetë Imam Husejni
(paqja qoftë mbi të).Me fjalët që tha Imam Husejni
mbetën simbole të poshtërimit për tradhtarët dhe tiranët
e Qerbelasë, si edhe këshilla për gjeneratat e ardhshme që
do të vinin.
Kënga e XX: Paraqet virtytet e larta të shokëve të Imam
Husejnit, që trazuan rrugën e Imamit e ai ishte Muhtari
dhe shokët e tij. Imam Husejni e kishte blerë këtë vend në
Qerbela, para se të vinte në këtë betejë, Imam Husejni ishte
evlia i afërm i Zotit, ai shikonte shumë larg nga e sotmja,
prandaj i paditi njerëzit e kufjes për tradhtinë që i bënë dhe
i urdhëroi meshkujt e kësaj rrethine, që pas martirizimit të
tyre në Qerbela, të dalin meshkujt e Kufesë që t’i tubojnë e
varrosin kufomat e tyre, që mos t’i shohin vendet e tyre të
turpshme.
Këngë e XXI: Tregohet riorganizimi i jetës së
Muslimanëve, me në krye Muhtarin i cili në fund e mori
hakun e Imam Husejnit, ku ia preu kokën Ubejdit siç
ja kishin prerë Husejnit. Muhtari ishte me prejardhje
persiane. Kur ai kishte dëgjuar se Husejni është nisur
për në Qerbela, ai kishte bashkuar shumë fise dhe kishte
bërë ushtri për t’i dalë në ndihmë Imam Husejnit. Mirëpo
Ymer Saadi Ubejdullahu, i kishte burgosur dhe mbytur të
gjitha këto grupe që ishin për Husejnin, ndërsa Muhtarin e
kishte burgosur e nuk e kishte mbytur, sepse do të hynin në
gjakderdhje me fisin e tij. Por Muhtari i kishte dhënë besën
Imam Husejnit se do të hakmerret për gjakun e tij

Kënga e XVII: Përshkruan mallëngjimin e Familjes
së profetit për Medinën, pas gjithë atyre trishtimeve,
masakrave dhe krimeve që përjetuan në Qerbela. Në këtë
këngë tregohet gjithashtu edhe besnikëria e gruas së Imam
Husejnit, Shehribanes, e cila dëshironte të dilte në mejdan
së bashku me burrin e saj Imam Husejnin.
Në këtë këngë paraqitet edhe fytyra e Shimrit që i
përngjante derrit dhe biseda e Shimrit me Imam Husejnin,
i cili i thotë Shimrit, kur të bie në sexhde për namaz, atëherë
të ma presësh kokën, sepse ne Familja e Pejgamberit vetëm
në namaz e japim jetën.
Kënga e XVIII: Naimi thërret besimtarë shqiptarë që
të kujtojnë Qerbelanë dhe të mbajnë gjallë këtë tragjedi të
shenjtë. Ta mbani gjallë duke lexuar poemën e tij, por edhe
duke e përkujtuar çdo vit, duke u solidarizuar në matem,
në muajin Muharem, duke përkujtuar Ashuran, që bota në
mend të na mbajë sa të ketë jetë njerëzimi.
Në këtë këngë përshkruhen vajtimet e grave që e qajnë
kalin që erdhi në mesin e grave pa trupin e Imam Husejnit.
Këtu poeti i përshkruan edhe llojet e mallkimeve që bëjnë
gratë, duke i kënduar me lot në sy dhe i mëson edhe
atdhetarët e tij shqiptarë se për sa kohë ka gjëma e vajtime,
njerëzit asnjëherë nuk do të dalin nga kujtimet, e sidomos
për njerëzit e mëdhenj si Imam Husejni, i cili e dha jetën e
tij për njerëzinë duke i mësuar ata, se jeta është e shenjtë
dhe atë duhet ta ruash me nder e jo të jetosh me nënçmim
nga tiranët mizorë e të mjerë.

Kënga XXII: Përshkruan edhe njëherë burrërinë dhe
trimërinë e shokëve të Imam Husejnit dhe më pas marrjes
në dorë të pushtetit nga Dinastia Abasite.
Kënga e XXIII: Në këtë këngë poeti e përshkruan
përsëri mjerimin e besimtarëve të vërtetë nën pushtimin e
Dinastisë Abasite, kohën e të urtit Imam Xhaferit, si dhe
ndarjen e myslimanëve në Zejditë dhe Imamitë etj.
Kënga e XXIV: Flet për vazhdimësinë e ligësive, krimeve
dhe pushtimit jo njerëzor të Abasidëve, në këtë rast në krye
kishin Aba Xhigerin, i cili e ngriti mbretërinë në Bagdad.
Kënga e XXV: Pas gjithë këtij përshkrimi të vlerave të
besimit dhe sakrificave që bën Familja e Profetit Muhamed,
poeti me një vrull patriotik dhe anim njerëzor, i rrëfen
shqiptarëve, atdhetarëve të vet, se si duhet çmuar feja
dhe urtësia e mbi të gjitha e drejta dhe njerëzia. Poeti
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Një dervish bektashian (Dervish Ali Mostari) viziton faltoret e shenjta në Irak.

e përfundon poemën në formë lutjeje duke i shpreh
ndjenjat e thella patriotike duke nxitur bashkëkombësit
që ta shpëtojnë Shqipërinë dhe shqiptarët, për t’ia mësuar
gjuhën shqipe, për t’i sjell shqiptarët në udhë të mirë dhe
të mbarë për mirësitë e dituritë, për nderin e kombit, për
mëmëdhenë, se si të dalin në dritë:

Mjeshtëria dhe intelekti gjenial e shkrinë gjithë këtë ngjarje
voluminoze, në një poemë me shumë kuptim domethënës
dhe thelbësore, me paraqitjen e lëvozhgës historike por me
shprehjen e brendshme artistike, letrare dhe shpirtërore, që
e shtynë lexuesin edhe studiuesin të thellohet në brendi të
saj, se çka ka dashur të thotë i nderuari poet.
Me qasjen e interpretimit tekstual të kësaj poeme
“Qerbelaja” ne do ta kuptojmë botën Naimijane që e
projekton me shumë mjeshtri e urtësi. Çdo varg në poemën
Qerbelaja ka intencën e tyre, vargjet janë përplot kuptime
nxitëse që lexuesin e bëjnë jo vetëm të ndiej një rehabilitim
shpirtëror përmes estetikës, metrikës dhe rimës së dukshme
në vargje, por edhe e bënë më vigjilentë që të marrë njohuri
për një ndodhi, një rrëfim me plot të vërteta të bazuara në
histori islame.
Naimi qe poet i arsyes e jo i justifikimit për atë që e
ka thënë, për atë që ka dashur ta interpretoj tek njerëzia.
Prandaj, çdo fjalë e tij interpretohet me nivelin më të lartë
të urtësisë, mençurisë dhe vërtetësisë. Frymëzimet e tija
ishin të bazuara në të vërtetën dhe dëshirën e të jetuarit të
bukur me etik, me urtësi e dashuri për njerëzinë, drejtësinë,
bagëtinë, bujqësinë, heronjtë kombëtarë e fetarë, që kishin
një ideal të shenjtë, të duan dhe të rrojnë për drejtësi dhe
dinjitet, për mirësi dhe dashuri.
Të gjitha shkrimet e Naimit bazohen në mësimet e
shenjta islame bektashiane, ngase ai ishte rritur në atë
frymë, dhe koha e tij ishte kohë kur kultivohej romantizmi
që kishte elemente religjioze në përbërjen e një krijimi

Zoti i madh e i vërtet
mos na lerë kurr shkret,
ti je Zot i gjithësisë
Perendi e Shqipërisë,
urdhëri ytë po të jetë
e po të duash ti vetë,
gjithë punët mbarohen
gjëkundi nuk ndalohen.
(nga vjersha e fundit, e XXV, vargu 393 )

Në indin filozofik të poemës, shkrihen parimet e
doktrinës Bektashiane që Naimi i pati formuar më parë
në traktatin me titull “Fletore Bektashiane” (1896). Kjo
doktrinë si u thamë sipër kishte karakter sinkretik, me
konceptin për Zotin si “tërësi” dhe manifestimin e jetës
Universale (Faik Konica) dhe me frymën e saj ekumenike
të vëllazërimit të njerëzve dhe të shqiptarëve mesnjëritjetrit zuri vend në shpirtin e tyre.
Interpretimi tekstual i poemës
Naim Frashëri përmes poemës “Qereblaja”, e paraqet
një ngjarje historike që ka ndodhur brenda 5 dekadave.
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letrare. Bektashizmi e Naimit kishte të bëjë me filozofinë,
teologjinë dhe letërsinë e teqeve bektashiane, mbështetur
në krijimtarinë, traditën e interpretimet e Pirit ose Hyjit
Haxhi Bektash Veli-u, Ballëm Sulltani etj..

i mirë për të mirën e njerëzisë dhe gjeneratave të ardhshme,
qofshin ato shqiptare apo jo shqiptare, myslimane apo të
krishtere.
Në këtë përfundim vlen të rikujtojmë se Naimi me
veprën e tij “Qerbelaja” dëshiron jo vetëm të afrohet tek
lexuesit shqiptarë por njëkohësisht ta bind atë, ta edukojë
dhe ta bëjë sa më të qytetëruar, të civilizuar, me vlera
dinjitoze, trimërie, patriotike, fetare e kombëtare, me një
fjalë ta bëjë një komb të mirë shqiptarë ashtu siç dëshironte
ai ta shihte. E këtillë ishte dëshira dhe vizioni i Naimit si
e çdo romantiku evropian që e preokuponte, mundonte,
shqetësonte kalueshmëria e kohës.
Atdhedashuria e Naimit në radhë të parë manifestohet në
ruajtjen e identitetit, në ruajtjen e zakoneve kombëtare, në
ruajtjen e gjuhës simbolit kombëtarë dhe kultivimin e fesë
për të cilën është i bindur dhe kryesisht në flijimin heroik
për atdhe. Vetë flijimi, martirizimi dhe atdhedashuria ishte
ideja e shenjtë e Naim Frashërin.

Përfundim
Poema “Qerbelaja” e Naim Frashërit ishte një krijim
nga vitet e fundit të jetës së shkrimtarit, e botuar në vitin
1898, dy vite para vdekjes së tij. Përkundër sëmundjes së
mundimshme, që përjetoi Naimi, ai e shkroi këtë vepër aq
të dhimbshme, aq të prekshme, ku në njëfarë mënyre ai e
solidarizoi dhimbjen e tij fizike me dhimbjen e trimave të
Qerbelasë. Kur e lexojmë këtë poemë të Naimit e kuptojmë
se ai ishte i lidhur shpirtërisht me personazhet e kësaj
poeme, sepse nga qasja e tij shihet se Naimi ishte besimtarë
i denjë dhe atdhetar i përkushtuar ndaj kombit të tij edhe
pse shumicën e jetës së tij e jetoi dhe vdiq në Turqi.
Poema Qerbelaja është shumë mirë e renduar dhe
e shkruar në vargje të njohura të kohës së klasicizmit
romantik, e cila njihet si poemë epike por edhe si një histori
e rrallë. Me këtë poemë epike u plotësua zbrastia e madhe që
në ato kohë ishte në mesin e besimtarëve dhe dashamirëve
shqiptarë të islamizmit dhe sektit Bektashi.
Poema “Qerbelaja” është vepër e njohur artistike,
historiko-letrare e cila me një mjeshtri të madhe shpalos
plotësisht historinë, jetën dhe luftërat e Imam Husejnit
dhe Imam Aliut. Poeti Naim Frashëri, përmes poemës
“Qerbelaja” prezanton projektin e tij të planifikuar kulturor
dhe historik. Më këtë poemë shkrimtari ia mësoi popullit
të tij se si duhet njeriu të mos jetë dredharak dhe servil,
regjimeve të ndryshme të kohës, por të jetë i bindur, të
ketë vetëbesim në atë që e ka trashëguar nga të parët e
vetë. E në këtë rast është një trashëgimi dhe një bindje më
specifike sepse besimi dhe brumi i tij shpirtëror ishte gatuar
e kultivuar nga vetë duart e shenjta të gjyshit të tij që ishte
i dërguar i Zotit.
Ai dëshiroi që popullit shqiptar t’ia mësoj qëndresën,
drejtësinë, durimin, ballafaqimin me urtësi , me të ligën
dhe të paudhën, si dhe ta mësoj një popull të tërë, se
Husejni nuk ishte trim vetëm i luftës së Qerbelasë por
ai ishte një shembull i të shtypurve, shembull i Urtësisë
mirësisë, dashurisë dhe sakrificës më të shenjtë për të cilën
nuk duhet kursyer as gjaku as trupi Naimi ia mësoi popullit
të tij se shpirti ashtu se ashtu nuk vdes por vetëm kalon nga
një botë në një botë tjetër, por njeriu i mirë mbete shembull
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In the Albanian Mountains with

DedebabA
Azim Looker
We are hurtling through the Albanian Mountains in a Range Rover aptly maneuvered by our driver
George. In the front passenger seat is Bektashi Hajji Dedebaba, (‘Grandmaster’ of the Bektashi Worldwide
Community) Edmond Brahimaj, a.k.a. “Baba Mondi,” who appears to be in a deep sleep (he is snoring). Suddenly an eyelid shoots upwards…and Baba’s voice commands “turn right!” Instantly George responds, and
the Range Rover turns into complete blackness…the rushing stars bleed light into an indigo sky… miraculously a road appears underneath us, and we fly downhill surrounded by stars, and in the air by stones and
gravel…and inside by Baba’s resounding snores…
The journey has a characteristically hallucinatory quality, driven by exhaustion, and the complete
absence of familiar things…there is no tea, only strong Turkish coffee. The most popular form of food is
borek…but not like the well-filled borek eaten in Turkey, with spinach or cheese, but here merely thick slabs
of cooked dough. Baba has told me in a lighthearted kind of way, “You won’t be able to do this I expect; but
we’re going to Albania for a time…come with us and travel with me.” One knows very well Albanians who
actually live like this, who regard vegetables, salads, etc. with complete horror. Strangely enough, they’re a
very healthy people…
Baba Mondi spends almost all of his time traveling between the communities in Albania, Macedonia, and Kosova, as well as making frequent journeys
to Turkey, where the Bektashi originated as followers
of Hajji Bektash Veli, the Sufi saint, and early humanist. It is sometimes remarked that Bektashism is “human-centered,” making little play with ostentatious
mentions of God or public prayer, or transcendental
experiences coming from spiritual practices like zikr,
the chanting of God’s names. In Bektashism’s view, the
aim of the path is to become a real, complete, human
being, and the starting place is not in induced temporary “states” often evoked by practices like zikr, but

simply where we actually are.
Baba Mondi is constantly travelling because
he must respond, as father (or “baba”) to his flock;
whenever one of this family - his community - requests
help, or is ill he must be there; this is in addition to his
multiple duties as head of the order and his wish to
promote international peace.
The previous dedebaba who I met many times,
sharing meals and considerable amounts of “mountain
spirits”, one said: “We all adore the same God. All the
prophets - from Adam to Muhammad - were sent
to spread this message.” The dedebaba's faith, which
contains a strong mystical strain, is often described as
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a Sufi order. But, he tells me, “Though akin to Sufism,
Bektashism cannot truly be considered a part of it.”
He once willingly discussed some aspects of his faith:
“God, Mohammed, and Ali are seen by us as one —
they are inseparable.” He confirms the existence of
other practices, like ritual meals and confessions, but
he says no more: “Not everything regarding our path
can be spoken of.”
Mysteriousness pervades Bektashism in such a
way that it cannot be easily pinned down. A deliberate
"mysteriousness" has been consciously retained by
the spiritual guides of the order. “Our teaching is a
mystery,” said Balim Sultan, the second Pir, or founder,
200 years after Hajji Bektash himself. Yet I do not think
that this mystery is about the concealing of a secret
expressible in words (the famed “Bektashi Secret” that
so many books have been written about or mentioned,
especially in Turkish), but rather it is about a different
type of knowledge that is not intellectual but direct; not
‘ilm (knowledge) but the ‘ilm-i ladunni, God's secret
knowledge of Himself, that is transmitted through
being… interestingly the Qur'an says “…even the bees
have this knowledge.” It is not an intellectual knowledge
but direct experiential knowledge, or gnosis. In the
Beshara “Discovering Unity” course this is explained
very clearly that the “knowledge” we are talking about
is not an accumulated intellectual knowledge at all,
but another knowledge, much as Al-Khidr, the hidden
saint, shows us within the Qur'an itself that there is
another knowledge that the prophetic knowledge does
not encompass...this is demonstrated in the story of
Musa and Al-Khidr in the Qur’anic chapter “The Cave”.
So the divine revelation itself points to a knowledge
that is outside of all prophetic knowledge...this is very
important, that there is another form of knowledge.
The transmission of this mystery is, of course,
mostly non-verbal. One acclimatizes to the dervishes
and spiritual lovers (the ashik and muhip) by many
months of contact and frequent visits to the tekke (or
lodge) and the baba. Those attracted to Bektashism
Order slowly come into an organic and familial
friendship and relationship with it, and become known

as its lovers, quite naturally, without any ceremony or
initiation as yet.
The baba of a tekke does not take a role like a
sheikh or teacher found in other Sufi orders; the
baba is the father of a family of followers, and the
relationship is of a family character. Should you be
in any difficulties, your spiritual father, brothers, and
sisters will assist you.
Of course, you are also being quietly evaluated as
to your honesty, and ability to love and live the life
of the order. A tekke environment means there is a
great deal of physical labor to do and your willingness
to undertake this is also closely observed. In my own
experience I have seen a distinct disinterest or distance
kept from visiting scholars or the more intellectual
who may come thirsting for book knowledge, which
Bektashis are not obviously engaged with…and not
only are there generally no “study groups” there is
also no daily communal prayer, no group zikr, and no
sema (meaning "hearing" in Arabic, and in Turkish
having another extra meaning of 'heaven/ sky) - the
sometimes whirling dance of the dervishes, most
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popularly known from the Mevlevi Sufi Order or the
Alevi traditions.
The form is more than specific ritual prayers
are said by a dervish or Baba when eating a meal,
lighting candles, and on innumerable other occasions,
as a blessing. There is a very secret ceremony in the
meydan (roughly, “sacred space”) for the fully initiated
only, perhaps once a week or even less often. There is
also a ritual meal, a sofra held after that ceremony,
and on other important occasions, which all attached
to the order and their families may participate in,
which is an occasion for the baba to impart Bektashi
teachings, stories, and advice, in a cordial and friendly
atmosphere. Much to the outrage of mainstream
Muslims, alcohol is drunk, albeit in a ritual of some
complexity. Drunkenness is not encouraged …no
one drinks until the baba drinks a "toast," and even
then spirits are distributed under a watchful eye.

Mainstream Muslims often assume that Bektashis are
irreverent believers or not even Muslim at all, with
their free association with women (even as babas are
usually vowed to celibacy) and ritual consumption of
alcohol.
The Bektashi clearly regard ostentatious displays
of religious ceremony undesirable…even in the case
of zikr or communal ritual prayer, as inducing an
inadequate transcendent state, a kind of “spiritual
schizophrenia” - such experiences are not necessarily
effective in changing for the better one's actual
character. It is said that “The path begins where you
actually are” not in some elevated and rapturous
state. Bektashis teach a very pragmatic and practical
approach that does not appreciate the mouthing of
pieties or talk of God or love amongst mystics, except
in the right circumstances. “Right time, right place,
right people!” it is said.
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Fryma
Kombëtare
e Kongresit të Parë Bektashian
- Dorian Koçi

të ndjeshme në shekujt e XVII dhe XVIII. Në
raportet e mëvonshme përmendet se “më shumë se
2/3 e popullsisë ka pranuar Islamin si besim fetar”.
Bektashizmi është një nga sektet mistikë islamë më të
vjetër në Shqipëri. Si i tillë ai mendohet u përhap në
fillimet e shekullit të XVII, shekull i cili përkon dhe
me islamizimin masiv të shqiptarëve. Shumë shpejt
brenda një shekulli sekti i Bektashinjve u bë një nga
sektet mistikë më popullorë dhe më me influencë në
Shqipëri.
Bektashinjtë mendohet se kanë qenë prezentë në
Shqipëri përpara Otomanëve qysh në shekullin e XIII,

Situata fetare në Shqipëri në prag të zgjimit
kombëtar ishte pothuajse shumë e ndryshme nga
ajo e vendeve të tjera ballkanike apo dhe vendeve të
tjera të Evropës Juglindore. Pushtimi otoman kishte
sjellë një factor tjetër në skenë përsa i përket situatës
fetare në Shqipëri. Në fillimin e shekullit të XVI
filloi procesi i Islamizimit të një pjese të popullsisë.
Megjithëse ky konvertim nuk ishte masiv në fillim
(sipas një raporti që dokumenton vizitën e Marino
Bizzi, arkipeshkopit të Tivarit në 1610, përmendet
se “vetëm 30% e popullsisë ishte konvertuar në
besimin Islam”), ky numër do të rritet në mënyrë

pretendim ky i mbështetur në legjendat e shekullit të XIII të Sari-Salltikut, me qendër qytetin e rrethinat e
Krujës, por në fakt ishte vetëm fundi i shekullit të XVIII që shënon dhe fuqizimin e tij. Rritja dhe fuqizimi i
tarikatit mistik të Bektashinjve ka tërhequr vëmendjen e studiuesve të ndryshëm, të cilët kanë dhënë arsye të
ndryshme për ta shpjeguar këtë fenomen. Hulumtimet e tyre janë përqendruar më shumë në të ashtuquajturin
natyrë liberale të tarikatit, si dhe manipulimin e situatës religjioze në Shqipërinë e pushtimit otoman .
Shpesh herë këto përfundime janë kundërshtuar nga mendimtarët bektashinj, ku ndër ta spikasin Baba
Rexhepi në veprën e tij “Misticizma Islame” dhe Baba Selim Kaliçani, kur ky i fundit nënvizon në veprën e
vet “Testamenti Bektashian”, se bektashinjtë, jo vetëm që kryejnë namazet e përditshme në mejdanet e tyre
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Përfshirja e tarikatit bektashi në Lëvizjen Kombëtare
shqiptare është tashmë një histori shumë e njohur, por
që është me shumë rëndësi të përmendet, është se
edhe gjatë kohës së stabilizimit dhe forcimit të shtetit
kombëtar shqiptar, udhëheqësit e komunitetit bektashi
të mbështetur edhe nga ithtarët e tyre ishin pionerë të
reformimit dhe fitimit të autonomisë të institucioneve
nga varësia e huaj shpirtërore. Kështu vetëm një vit
më vonë, pasi ishte mbajtur Kongresi i Lushnjës,
në data 14-17 janar 1921 u mbajt Kongresi i Parë
Bekteshian në Teqenë e Prishtës. Më parë se të mbahej
ky Kongres kishte pasur përgatitje te ethshme nga
ana e baballarëve më të shquar bektashinj. E veçanta
e këtyre përgatitjeve është kërkesa drejtuar qeverisë
së Sulejman Delvinës. “ N’emin klerkal bektashian, thuhej ndër të tjera, - baballarët bektashi do të bajnë
një mbledhje të përgjithshme në teqe të Prishtës së
Skraparit në janar 1921 për një reformë bektashiane
morale në Shqypni, e sipas rregullave duam edhe një
përfaqësues që të jetë në atë tarikat.” Kërkesa zyrtare
është firmosur nga baba Ahmet Turani i Tepelenës dhe
Baba Hyseni i Teqesë së Prishtës. Aqif Pashë Elbasani i
drejtohet Kryeministrit me shkresë: “Kabineti i parë u
pat dhënë leje baballarëve që ta bajnë atë mbledhje dhe
janë lajmëruar Prefektura e Beratit dhe e Gjirokastrës
mbi këtë gja”…
Kongresi u mbajt më 14–17 janar të vitit 1921.
Morën pjesë delegatë nga e gjithë Shqipëria. Kishte
baballarë nga i gjithë vendi, intelektualë dhe besimtarë
bektashinj. Përfaqësuesi i qeverisë ishte Feim Zavalani,
një patriot i njohur i kohës. Sëbashku me të, sipas
Baba Ali Tomorrit, morën pjesë shumë të dashurit
bektashinj, si Sami Mezhgorani, Javer Bej Gjirokastra,
Zihni efendi Leskoviqi, Mustafa efendi Elbasani,
Ahmet Aliko Kullësi (Vlora) e të tjerë zotërinj të
ndershëm.
Si shikohet dhe nga teksti i kërkesës, baballarët
bektashinj nuk bënin thirrje vetëm për një reformë të
tarikatit pas pavërësimit të Shqipërisë nga Perandoria
Osmane dhe kur Teqeja mëmë gjendej në Turqi, por
edhe për një reformë morale. Ky veprim vinte në
kohë kur në Shqipëri ishin pjekur kushtet për një
pavarësim të plotë, jo vetëm administrative, por edhe
shpirtëror. Falë vendimeve historike të Kongresit të

dhe besojnë tërësisht në Shari’at, por kryejnë dhe dy
falje të tjera të rekomanduara në mëngjes dhe në mbas
dite. Mbështetja e fuqishme që kish sekti nga feudalët
shqiptarë, si Ali Pasha Tepelena, në fakt zbulon një faktor
tjetër përcaktues për fuqizimin e tij në këtë periudhë.
Ajo lidhet ngushtë me mbështetjen që kishte tarikati
në radhët e ushtrisë në Perandorinë Otomane. Tarikati
i Bektashinjve kish përfaqësuar tradicionalisht trupat
jeniçerë, pasi besohej gjerësisht se në sajë të influencës
së Haxhi Bektash Veliut këto të fundit kishin pranuar
Islamin dhe kishin shënuar në këtë mënyrë një numër
të madh fitoresh për sulltanët otomanë. Shekujt e
XVI-XVII përkojnë dhe me zgjerimin e vazhdueshëm
të Perandorisë Otomane, ku trupat jeniçere luanin
një rol të madh në fushatat pothuajse të përvitshme
të otomanëve në të tre kontinentet Evropë , Azi dhe
Afrikë. Është e rëndësishme të theksohet se përreth
100 oficerë të lartë të jeniçerëve ishin shqiptarë , çka
përbën një fakt më tepër për të kuptuar vlerësimin dhe
reputacionin që gëzonte tarikati në qarqet religjioze,
politike dhe natyrisht mes popullit të thjeshtë.
Duke marrë parasysh këtë realitet,ideatorët e
lëvizjes kombëtare shqiptare u përpoqën ta shmangin
ndërgjegjen fetare si një faktor bashkues drejt krijimit
të identitetit kombëtar dhe i dhanë më shumë rëndësi
kulturës shqiptare, ndjenjës së origjine të përbashkët
dhe në mënyrë të veçantë gjuhës shqipe. Por nuk
munguan dhe prirjet dhe rrugët e tjera të tërthorta, të
cilat duke e ditur rëndësinë e identitetit fetar kërkojnë
të ndërmarrin hapa të rëndësishëm për bashkimin e
shqiptarëve, duke nxitur përqafimin e një feje të vetme
apo konvertimin në një tjetër perëndimore, siç ishte
protestantizmi. Është i ditur fakti se në këtë rast Naim
Frashëri preferonte dhe propozonte bektashizmin si
sekti islam që ishte dhe më afër kristianizmit. ”Për
bektashizmin, ai shprehte shpresën se ai do të bëhej
një ditë feja e gjithë Shqipërisë, derisa bektashizmi
merrte frymëzimin e vet, si nga Ungjilli dhe nga
Kurani”. Përmes të tjerave, Naim Frashëri u atribuonte
bektashinjve dhe rolin e tyre shpëtimtar, meseanik kur
shkruante se “Baballarët duhet të kryesojnë me fjalë të
shenjta luftën e lirisë shqiptare, varfët t’u bëhen shokë
në gëzim e në hidhrim kombëtarëve. Të dashurit
(myhypët) të mos kursehen nga vdekja për atdhe”.
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Lushnjës në janar të vitit 1920, që mori në mbrojtje
besimet fetare, Bektashizmi shqiptar filloi organizimin
e tij me statut dhe këshill, duke e forcuar atë vit pas
viti. Kongresi miratoi Statutin me 28 nene, i cili u
quajt “Lidhja Bektashiane”. Në të shprehej organizimi
dhe veprimtaria e bektashizmit në Shqipëri. Statuti
saksionoi organin më të lartë të tarikatit bektashian,
këshillën atnor. Ky Kongres miratoi projekt-statutin,
në të cilin sanksionohej themelimi i Komunitetit
Bektashian të Shqipërisë. Në nenin 8 të statutit jepen
raportet e Këshillit Atnor me Prindin e Bektashinjve
në teqenë e madhe të H.B. Veliut, ku shprehej
pavarësia e Bektashizmit Shqiptar. Ky veprim do të jetë
lehtësuar shumë edhe nga fakti që kryegjyshi botëror
i bektashinjve në atë kohë ishte me origjinë shqiptare.
Ai do të largohet nga Turqia (për arsye politike?), për
t’u vendosur në Tiranë, qytet i cili dy vjet më vonë,
më 1925 (në kohën kur në Turqi u suprimuan të gjithë
urdhrat mistikë) do të bëhej zyrtarisht qendra botërore
e Bektashinjve. Ky projekt-statut në janar të vitit 1923
u dërgua në Këshillin e Lartë për t’u miratuar. “Lidhja
Bektashiane”, me anën e statutit, shprehte ushtrimin e
këtij tarikati në Shqipëri.
Rëndësia historike e Kongresit të parë Bektashian
qëndron edhe në vendimin e tij për përkthimin në
gjuhën shqipe të gojëdhënës bektashiane dhe çeljen
e shkollës për përgatitjen e klerikëve “Mësimorja
bektashiane”. Fryma kombëtare e përfaqësuar nga
ideologu i Rilindjes Kombëtare, Naim Frashëri në
veprën e vet “Fletore e Bektashinjve” shprehej më së
miri që në programin për organizmin e këtij kongresi
që iu paraqit qeverisë, sidomos në pikat 2, 5 dhe 7.
Në veprën e dijetarit bektashi Baba Ali Tomorri
“Bektashinjtë e Shqipërisë”(1921) qëështë vepra më
e plotë dokumentare e shkruar dhe botuar fill pas
Kongresit të Prishtës, në parashtrimin “Bektashizmi
, çfarë përparimi ka bërë?” sendërtohet një paradigmë
të qartë të ndarjes nga fanatizmi fetar dhe mesazhit
universalist të tyre. Kështu ai shprehet sekëtu
mbretërit turq sa kombe të huaj robëronin, i shtypnin
, i varfëronin mbase dhe i çkombësonin, po nën
anën tjetër bektashinjtë me liridashjen e tyre thyenin
fanatizmin e mbjellë prej turqve, u jepnin shpirt e
ndjenjë lirie e kombësie kombeve fatkeq të shkelur

dhe të robëruar.
Kjo lloj ndarje dhe paradigme ligjërimi në fakt
pasqyron edhe rolin që luajti tarikati bektashi gjatë
kundërvënies me autoritetet osmane sa herë që
diskutohej e ardhmja e Shqipërisë dhe shqiptarëve.
Përfshirja e tyre në të gjitha ngjajet e afirmimit të
kombësisë shqiptare dhe përpjekjeve për mëvetësi, që
nga Kuvendi i Frashërit me organizator Baba Alushin në
1880 e deri në shpërndarjen e mësimin e gjuhës shqipe
apo dhe mbështetjes së hapurtë pavarësisë shqiptare
të kujton rolin që u atribuon studiuesi Miroslav
Hroach grupeve të ndryshme fetare në lindjen e idesë
kombëtare të një popullsie. Hroach njohu nevojën për
lidhjet gjuhësore ose fetare duke bërë të mundur një
nivel më të lartë komunikimi brenda grupit dhe përtej
tij, në formimin e një kombi modern. Ai argumentoi se
identiteti kombëtar ishte më i fortë kur ai mbështetej
nga institucione kishtare dhe shënonte në shumë raste
rolin e klerikëve në formimin e grupeve patriotike
në Evropë. Rasti i triumfit të idesë kombëtare dhe
përfshirjes së bektashinjve në ringjalljen e Shqipërisë
është pikërisht i tillë.
Pika 7 e programit për të mbajtur Kongresin e
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e popullit dhe të atdheut në pjesën që na përket neve
bektashinjve? Këshillat e tij janë:
Të arrihen nga Universitete, Varfa, filozofë,
vjershëtorë, profesorë e oratorë, për të stërvitur
shqiptarët me jetën e re sociale qytetare. Të goditen
Akademira, Biblioteka e të tjera kundër fanatizmës
dhe çfarëdolloj prapësie.
Ai shkon dhe më tej kur parashikon edhe mësimin e
gjuhëve të tjera dhe shndrrimin e dervishëve në lëvrues
të letërsisë shqipe. Do të jemi të lumtur ne djemtë tuaj
po të shohim se në Kongresin që do të mbahet prej
bektashive në 1922, shkolla të ketë fuqi arsimore dhe
financiare që të bëhet Universiteti i Varfave, në të cilin
të studiohen veç filozofisë edhe të tjera diturira, dmth
ata varfë (dervishë) që do të marrin diplomë nga kjo
mësimore të jenë të mbaruar në dijen e gjuhërave
Frëngjisht, Latinisht, Arabisht, persisht etj, të jenë
shkrimtarë të fortë në literaturën e gjuhë shqipe.
Si mund të shikohen mesazhet e Kongresit të Parë
Bektashian përmes veprës Bektashinjtë shqiptarë
(1921), Baba Ali Tomorrit janë shumë aktuale edhe
sot për shqiptarët përmes një rrugëtimit të gjatë të
formimit të shtetit të tyre modern.<
Statuti bektashian luajti një rol të veçantë, jo vetëm
për zhvillimin e tarikatit bektashian në Shqipëri,por
gjithashtu u bë një model i shkëlqyer për hartimin e
statuteve të tjera të komuniteteve fetare me përmbajtje
kombëtare dhe që i shërbente unifikimit kombëtar.
Ky statut e shpalli të pavarur tarikatin bektashian,
duke u bërë frymëzues dhe shembull për proçesin e
vrullshëm të sendërtimit të institucioneve të tjera të
Shqipërisë së re. Qeveria shqiptare e kohës u tregua
shumë e interesuar dhe e mbështeti kongresin e 17
janarit në Teqenë e Prishtës, i cili saksionoi krijimin
e Komunitetit Bektashian Shqiptar”. Këtë vepër e
shikojmë të mishëruar edhe sot, jo vetëm në rregullimet
ligjore brenda komunitetit bektashi, por edhe në
tolerancën fetare të demonstruar sot në Shqipëri, ku
komuniteti bektashi ka dhënë një kontribut të çmuar.

parë Bektashian ishte “Këshilla të shenjta popullit
për atdhetarinë dhe lehtësira të posaçme qeverisë
shqiptare”. Ky formulim është ndoshta, formulimi
më i drejtë për së drejtë në historinë moderne të
shqiptarëve i angazhimit patriotik dhe krijimit të
konceptit të qytetarisë sipas parimeve iluministe të
revolucionit francez. Mendimtarët dhe udhëhëqësit
e tarikatit bektashi duket se e kanë parjetuar si një
realizim ëndrre stabilitetin e Shqipërisë, njohjen e saj
prej Lidhjes së Kombeve në 1921, duke i përbashkuar
mesazhet e lirisë kombëtare me lirinë fetare. Madje
këtë të fundit ata e shikojnë të realizuar përmes forcmit
të diturisë. Në veprën e vet “Bektashinjtë e Shqipërisë”
(1921), Baba Ali Tomorri shkruan se: “Lavdi Zotit,
bektashinjtë nuk mbetën pas nga pjesa e punimit që u
ra për lirinë e Shqipërisë; më duket se lanë pas edhe të
tjerët që duhej të punonin si këta dhe prapë lavdi. Sot
po gëzojmë Shqipërinë e lirë si e ëndërronim. Kështu
realizohet ideali i të pavdekurit, vjershëtorit të madh,
Naimit”. Kongresi i Prishtës hodhi themelin e jetës së
re për bektashinjtë. Ky themel forcohet me dituritë, jo
me tjetër gjë, ligjet e tjera janë për të mbajtur situatën e
pëlqyeshme të sotmen në grupin liberal të natyrshëm
të bektashinjve.
Në fakt në gjithë veprën promovuse të Baba Ali
Tomorrit “Bektashinjtë e Shqipërisë”(1921) që është
një pasqyrim i drejtë për së drejtë i vendimeve dhe
frymës së Kongresit të Prishtës, mbisundon mesazhi
iluminist e përparimtar për të ardhmen e Shqipërisë.
Në të hasim dhe konceptin modern, ku feja i
nënshtrohet kombësisë dhe kompaktësisë së populates,
kur ai shprehet “Mos u çudisni këndonjës. Realizohen
ëndrrat e të pavdekurve Prindër të kombësisë: Naimit,
Vretos, Kristoforidhit etj. Zot qoftë me ne!” Në këtë
pasazh gjejmë për herë të parë përcaktimin e etërve
të kombit, ku nuk numërohen vetëm veprimtarët e
Rilindjes Kombëtare që i përkisnin besimit bektashi
por edhe të besimeve të tjera. Një rol shumë të
rëndësishëm Baba Ali Tomorri i atribuon arsimit kur
pyet se qysh duhet të punojmë paskëtaj për të mirën
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Abas-Aliu

Naim Frashëri

Ëngëll ! që m’uqase pranë,
Nga i madhi Zot,
Pse më rrëfén Qerbelanë ?
A do të derth lot ?
O moj fush’ e Qerbelasë !
Që më rri ndër sy,
Plot me g jak, t’ Ali-Abasë ;
Vallë ç’ësht’ ajý ?
Ç’ësht’ajý që shkon kaluar,
Ikën si veriu,
Me dy-tri foshnja nër duar ?
Ësht’ Abas-Aliu !
Shpije fóshnjatë në lumë,
Se s’durojnë dot,
I ka marrë etja shumë,
E qajnë me lot !
Ujëtë uà kanë prerë,
Janë në shtrëngîm,
Si të var fër e të mjerë,
Në zî, në hidhrím.
Më ç’do an’i ka rrethuar
Kombi faqezî,
Komb’i lik i mallëkuar,
Posi mizërí.
Në për mest të ushtërisë
Të armikut shkon,
Si ëng jëll i Perëndisë,
Nd’ erë f luturón !
Shig jetat si breshërimë
I vinë ngadó,
Ajý po si vertëtimë
Ikën nëpër tó.
Shërbëtor’ njerëzisë,
Shig jeta s’e shpon
Edhé nderr’ e trimërîsë
Zoti e mburón.
Ç’ikën ajý kal’i shkretë,
Mi dhê nuk shkel
Nga potkonjtë q’ikën shpejtë
Zjâr e f lak’ i del !
O moj káfshëz’ e uruar,
Mos shkel për mi dhê,
Se ‘shtë g jaku i bekuar
Ikë nëpër rê.

Frat, o more lum’i shkretë ?
Mos këndó, po qaj ;
Derth lot e rënkó për jetë,
Mos qesh paskëtáj ;
Se Hysejn’e Fatimesë
Me farët të tî,
E vranë komb’i pabesë,
Kombi faqezî.
Abas-Aliu zu Tomorë,
Erdhi afër nesh.
Shqipëria s’ mbet e g jorë,
Se Zoti e desh.
Hyseni desh njerëzinë,
Dhe për të u vrá.
Për të shpëtuar njerinë,
Ra në Qerbelá.
Hysejni ‘shtë dashurija,
Që fatbardhësón.
Burón soje miqësija,
Që na lartësón.
Jeziti ‘shtë egërsirë,
Që sjell ligësi,
Dhe s’ del soje pun’e mirë,
Po dëm edhé zî.
Kushdó që bën mirësinë
E ka njerëzî,
Ka besúarë Alinë
Dhe údhën’ e tî.
Gënjeshtra ‘shtë Mavijeja,
Që prish edhé sot.
E drejta ‘shtë Fatimeja,
Dhe i madhi Zot.
E liga është Mer vani,
Që nxin e shkretón,
Djallëzija ‘shtë Sy fjani,
Që dhe sót dëmón.
Imámëtë dymdhjetë,
Nga der’e Aliut,
Hoqn’e vúanë ndë jetë,
Për nder të njeriut.
Zotërînj ! u qofsha falë !
Që hoqtë për nê.
Na latë vetëm një fjalë,
Për bes’e për fê.
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Bektashi Way

S ome F requently asked Q uestions answered
Dawud Jones

I

n this humble work, we present brief answers to
frequently asked questions regarding the Bektashis,
their path, and their history. It has been written in a way
to address such questions as precisely as possible all the
while remaining brief and to the point. We hope that
those who seek answers and understanding will find it
useful as they begin their learning of the Bektashi way.
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When a falsehood is repeatedly told, magnified
through the course of time, it will eventually come
to be taken as fact. In the days gone by, a tendency to
interpret Islam through the lens of various absurdities
shaped the average Westerner’s view of Muslims and
the lives they led. Indeed, in retrospect, it is easy to
ascribe misinformation to sheer ignorance of custom
and religion, ignorance coupled with a hefty dose of
wishful thinking and, starting in the nineteenth century,
imperial haughtiness. One can hardly blame a midnineteenth century colonial bureaucrat for misreading
the nature of folk Islam in Java, or an early twentieth
century anthropologist getting the wrong idea about
particular rituals practiced by Albanian Muslims, when
it’s unlikely such individuals could speak the local
language with any particular skill, nor draw reference
from a corpus of proper scholarly work on what they
were witnessing.
When it comes to Islam as a whole, the
misinformation and half-truths transmitted in the
course of centuries have only recently dismantled
with the maturation of modern scholarship. Academic
journalists, for the most part, are more likely to do
justice to the subject on which they are writing and
speaking, especially in regards to explanation and
context. Yet, when it comes to the Bektashi, one is
hard-pressed to find any other Islamic issue more
misread, misconstrued, and misinterpreted. From news
reporters to university professors, we find the constant
recycling of age-old conjectures regarding this Islamic
mystical order. In this misunderstanding, Bektashis
have been incessantly stamped as an off the wall,
freethinking, and innocuous offshoot of either Sufi or
Shi`a Islam. What is remarkable about this persistent
misrepresentation of the Bektashi is that it no longer
originates exclusively from the Western academia, but
now can be witnessed amongst Muslims themselves
who have interjected their own misconstrued ideals
designed to fit particular agendas, thus doing to the
Bektashi what they have long complained Westerners
have done to Muslims in general.

day eastern Iran. In his forties, he left his homeland and
traveled to Anatolia, which at the time was regarded as
the frontier between Islam and Christendom. A detailed
telling of the life of this friend of God is recorded in the
Vilayatname; thus we will not get too heavily involved
in it here. What is worth noting is that in this account
of his life and in popular legend, we can conclude that
Hajji Bektash most likely followed a particular path of
Islamic mysticism that became known as the path of
renunciation.
The path of renunciation embodied an
understanding of Islam that encouraged its adherents
to adopt a life of intense asceticism and rejection of
the world, and it often appeared to normative Muslims
(that is to say those Muslims who chose to follow a
more literal interpretation of Islam) as disreputable
and unconventional. Yet, no matter one’s position on
this particular form of mysticism, it cannot be denied
that it was within the broad bounds of Islam, and it is
here we find the roots of the Bektashi Way.
This early history of Bektashism ignites in academics
of all persuasions a fascination with alternative readings
of religious thought, or as it is more commonly referred
to in such works, “heresy” and “heterodoxy.” This
sort of categorization is a purely modern phenomenon.
Before the Age of (supposed) Reason, religious dissent
was something only condemned in polemics, not studied
with sympathy. Despite the disapproving attitude of
most orthodox Muslims, there was nonetheless an
attitude of tolerance (though at times grudging) for these
uncontrollable mystics from whom the Bektashis would
spring. For generations, relationship between Bektashis
and mainstream Sunni Muslims was for the most
part harmonious, especially in the Balkans, where an
accommodation rather than animosity tended to be the
norm. Yet, there were periodic moments of contention

What Is Bektashism?
The Bektashi path is a form of Islamic mysticism
established by Hajji Bektash Veli, a saintly figure who
lived from the middle of the thirteenth to the early
fourteenth century. Hajji Bektash lived most of his
early life in the province of Khorasan, now in modern-
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between Bektashis, the scholarly elites of Sunni Islam
and the government (which backed Sunni Islam).
T he P ath

of

Renunciation

The Bektashi way is an approach toward spirituality
and the understanding of its mysteries that emerged
within Islam during an era where we witness the rise
of a reaction to the centuries of institutionalization
of the religious sciences, in particular, the study of
mysticism. This reaction we have called, for the purpose
of convenience, “the path of renunciation,” though
historically and throughout academia, it has often been
referred to as Qalandarism, Melamism, etc.
In understanding Bektashism, it is essential first to
understand this path of renunciation and the dervish piety
that became popularly represented during the period of
the thirteenth to the sixteenth century. The Bektashi
trace their spiritual heritage back to the beginnings
of our faith, in the person of the exalted Prophet
Muhammad and in the spiritual way of the great Imam
Ali, whom themselves began the tradition of initiation
into our religion’s sacred mysteries. Nonetheless, the
Bektashi, as they came to be known, arose during a
particular time in history – and in understanding any
path, it is essential to have a historical context to place
its adherents within to understand their motivations
better in so far as possible.

A wandering Bektashi dervish of the early period.

the personalities to which it occurs becomes the
response to the conventional religiosity that is behind
the institutionalization of the religion, in particular,
the study of mysticism. This explains the path of
renunciation and the dervish piety of the wandering
dervishes, whom we know popularly from their
legends. It was these "unruly friends of God," who
lived lives most unconventional, which provided the
foundation for the emergence of the Bektashis.
Interestingly, this approach toward mysticism
has its roots in Islam and can be traced back to
the mystics of the first generations of the faith.
In the early Muslim community too, a culture
of scholarship developed that would lead to the
birth of some of the greatest minds known in
the history of our religion. This period we call
“Golden Age.” During this time, however, mystics

The path of renunciation, as we have mentioned,
was a reaction to the increasingly institutionalized
nature of the religion of Islam as well as the crass
materialism that beset the early Muslim empires. It
must be understood that this is the natural course
of religion, which like faith itself rises and recedes
as the tides, experiencing its highs and its lows, its
moments of passion and later periods of conventional
caution that reduces religion to instructions for social
etiquette principled on either the fear of punishment
in the hereafter or a genuine desire to be in harmony
with the divine by obedience to what is perceived
as divine commandments. In this natural course of
religion there often occurs spontaneous moments
of “awakening,” that is the annihilation of the self
within the divine. This is a realization of selflessness
and non-numerical oneness while overcoming the
illusion of duality, or tawhid as it is referred to in
Islamic spiritual terminology, and perhaps more
accurately translated into English as “wholeness.”
These spontaneous moments of awakening and

chose lives of asceticism and renunciation, often taking
on the role of hermits and living for the sole purpose
of devoting their existence to the remembrance of
God. Similarly, the wandering dervishes of the period
under discussion were initially as reclusive, but others
eventually chose to devote themselves to service rather
than seclusion, and travel here and there in hopes of
inspiring others to attain their own awakening. This
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compassion for others is born of selflessness. It cannot
be compared to the sort of compassion we imagine
when we feel sympathy, nor even empathy. Instead, it
is the compassion of one who sees creation as one with
themselves that is the selflessness we have referred to.
This is the embodiment of the divine and holy names
Most Compassionate (Ar- Rahman) and Most Merciful
(Ar-Rahim). In attaining their own awakening, these
renunciant dervishes viewed themselves as indebted to
the responsibility to lead other beings to awakening.
It is often noted by contemporaries that these
renunciants were habitually neglectful of orthodox
religious rituals, such as the obligatory daily prayers and
fasts. It is important to understand that it is true that
the dervishes wandering on the path of renunciation
were by no means conventional Muslims, they were
not neglectful of ritual out of spite. They understood
that mysticism possesses levels of understanding, often
poetically referred to as gates, which we pass through
as we are initiated into the mysteries by a master of the
way, a murshid. The shari`ah, which is a term historically
used to describe sacred law, was one such gate and the
first that one must pass through in the ascension through
all the successive gates of spiritual understanding and
mystical awareness.
This led to the belief among the renunciant dervishes
that the rituals of mainstream Islam fixed by the shari`ah
are something one must transcend, or rather pass through.
To become awakened is to be become unreliant upon their
necessity. This is an important point and the distinction
between the obligation to carry out religious ritual and
spiritual responsibility among the dervishes, Bektashis in
particular, is something we will discuss further. It suffices
now to say that the shari`ah is the first of the gates,
and the most natural to the human consciousness. The
dervish upon the path of renunciation seeks to awaken
from consciousness, and so this gate is first one must pass
through upon the path of renunciation and initiation into
the mysteries of Islam.

own search for awakening. It was this compassion that
lead to the harmony of the Bektashis, which balanced
the spiritually mundane of the normative Islam with
the spiritually extravagant of the path of renunciation
and dervish piety. They founded their tekkes as places
of simplicity, often amongst the solitude and beauty
of nature, and devoted themselves to lives of work and
service. In this way their very lives became their rites
and rituals, their every breath a prayer. The renunciants
pursued liberation from the human condition, which
they had perceived as a state of suffering. The Bektashis
discovered that while suffering was an integral part of
existence, we overcome it not by embracing suffering
but rather cultivating mindfulness and accepting divine
will. This is the path of contentment, to be entirely in
harmony with the divine and all that transpires in our
lives. In other words, to be content, carefree, and joyful
in the understanding of selflessness and oneness with
the divine is the real awakening, for as the great Prophet
Muhammad said, “Contentment is an endless treasure.”
The Bektashis became the guardians of the secrets
of the path of renunciation, having fully understood and
mastered their reality. In their compassion to see all beings
awakened in unity with God, they presented to the world
a path where even the common man or woman can taste
from the rivers of paradise, and experience awakening.
They maintained the delicate and sacred path of initiation,
guarding the higher mysteries and secrets of the Bektashi

What is the Path of Contentment?
It was the Bektashis who, from among the renunciants,
discovered what we will call the path of contentment. The
asceticism of the wandering dervishes was but the prelude
to this harmony. The Bektashis eventually understood
that the lifestyle of the renunciant was not one that could
be endured in what the world was becoming, nor was it a
path that the common man or woman could take in their
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Way amongst the dervishes of the various ranks of path.
In the centuries that would follow the dervishes of the
carefree path would endure hardships of their own, but
always remaining steadfast in their devotion to their
compassion and selflessness, guardians of their secrets.
The Bektashis became known for their wit and service,
their good-humored teasing of conventional Islam, and,
most importantly, for the impact on the lives of those of
they served.

he said to his traveling companions, “It is the evening
before the Bayram [Eid], they must be making the pastries
back home.” It was at that moment the young Hajji
Bektash appeared to Lukman carrying a platter with the
pastries. In awe, Lukman ate from the platter, and Hajji
Bektash disappeared. Upon his return, the locals came
out to welcome him and praise his pilgrimage. “It is the
pilgrimage of my pupil you should praise,” and he kissed
the hand of Hajji Bektash who had come to welcome him
as well, and told those around them of the miracle.
It was later in life that Hajji Bektash took on the
spiritual life the ascetic for himself, forsaking his
inheritance and taking the path of the renunciant. The
years that followed would be filled with miracles and great
deeds, acts of humility and sacrifice, all accumulating in
Hajji Bektash’s travels to Anatolia where though initially
opposed, he demonstrated his sainthood to the dervishes
of that land and began his teachings of the ‘carefree
way.’ These miracles and deeds are all found with the
Vilayatname, and we encourage the reader to refer to that
book if they so wish and benefit from the inspiration of
its stories.
Though much remains a mystery to us of the life of the
Saint of Saints, and a great deal that many would discount
as legend, what we know best is his extraordinary legacy

Who is Hajji Bektash Veli?
There is much we know of Hajji Bektash Veli … and
just as much we do not. The legend of the Saint of Saints,
his miracles and life story as it accounted by the dervishes,
is canonized within the Vilayatname of Hajji Bektash Veli.
It is here we learn most of what we know about the Saint
of Saints, and we will provide a summary as suits our
purpose in this endeavor.
Hajji Bektash was born sometime in the mid-13th
century to a noble family in Khorasan from the lineage
of the Prophet Muhammad. His interest and aptitude
for matters of the spirit were recognized at an early age,
and his father brought to his court a dervish known as
Lukman Perende, who was himself a murid of the great
saint Khwaja Ahmad Yasavi. It was in these early
teachings that Lukman recognized that Hajji Bektash was
not the average student, and possessed a moral character
and connection with divine such as he rarely witnessed
except in this experienced in the mystic path. In one
such moment, Lukman Perende came upon Hajji Bektash
in the courtyard where they studied, and saw him with
two men he had never seen before at the court. They
appeared to be teaching the young Hajji Bektash from the
Qur’an, one speaking and next the other. When Lukman
went to approach them, they disappeared. Astonished,
Lukman knew he had witnessed something great. Hajji
Bektash turned to him then and asked Lukman Perende,
“Cherished scholar, do you know who those two beings
were?” Lukman asked his charge to tell him and Hajji
Bektash replied, “The one sitting to my right was my
grandfather, the Sunlight of the Two Worlds, Muhammad
Mustafa. The one sitting to my left was the Lion of God,
the Commander of the Faithful, Murtaza Ali. One was
teaching me the manifest wisdom, the zahir, of the Qur'an,
and the other the hidden wisdom, the batin.”
It was from Lukman Perende that Hajji Bektash first
was endowed with the honorable title of Hajji. He had
already made the rites and rituals of the pilgrimage when

Painting of Haji Bektashi by K. Özcivan
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that is embodied in the Bektashi way. Hajji Bektash Veli
taught his disciples with care and affection, to overcome
the illusion of the self, and awaken into their divine
consciousness. His disciples traveled far and wide, by the
instruction of his most trusted student Mother Kadindjik,
so that the world may witness the love of Hajji Bektash
and know his way. It was in the home of Mother Kadindjik
that Hajji Bektash lived, and chose to renounce transience
for eternity, leaving for us the ‘way of contentment.’

Do Bektashis Worship like other Muslims?
The most common questions asked of the Bektashis
often have to do with the seemingly neglectful attitude
toward the rituals of normative Islam. It is understandable,
as Islam has become a religion mostly understood by
its practitioners as a codified set of divinely inspired
principles and rituals that can be traced back to the example
of the Prophet Muhammad, and salvation is attained
through living life in obedience to this understanding.
As we have discussed above, the Bektashis arose from an
understanding of spirituality we have referred to as the
path of renunciation. It was understood by Bektashis that
religion and its mysteries possess levels of understanding.
Bektashis often refer to these levels as the “Four Gates,”
which are

Who is Balım Sultan?
It was Balım Sultan who provided the Bektashi with
form, presenting them their traditions inspired by the
teachings and life of Hajji Bektash Veli. The “Second
Pir,” as he is often called, was born in Thrace in the early
15th century to a princess of that land through a miracle
performed by the Bektashi saint Mursel Baba, who was
a descendant of Mother Kadindjik. The princess, being
encouraged to marry and raise a family, declared after
hanging a prayer rug upon the walls of her palace, that
whoever was next to pray upon the prayer rug would be
the father of her children. It happened that Mursel Baba
was traveling nearby and sought shelter for the night
and the hospitality of the princess and her family. They
welcomed Mursel Baba, who upon entering the palace saw
the prayer rug and decided to pray. When the princess
saw Mursel Baba, standing upon the prayer rug, she
quickly ran up to him and grabbed the rug by its edges,
pulling it up in a quick motion and throwing Mursel
Baba off his feet and onto his back. Those who witnessed
this were horrified, but Mursel Baba only laughed and
declared, “Your strength will bring forth a child destined
for greatness!” He then asked for honey, and presented it
to the princess, who in turn ate it. The princess became
heavy with the child, the child that would later become
Balım (Honey) Sultan.
In his youth, he joined his mystic father Mursel Baba
at his tekke, and began his path. His passion for the way
was remarkable to his father and peers, rising quickly
within the ranks of the initiation, and more importantly
embodying the character and consciousness of one who
had attained the awakening of oneness, that absolute
selflessness, and a servant of compassion. His spiritual
station was as such that he was inspired to give Bektashis
the traditions and rites they are known for to this day,
including those that remain a mystery to the uninitiated.
It is for this reason he is honored as the “Second Pir,” the
second founder of our order.

•
•
•
•

Shari`ah
Tariqah
Ma`rifah
Haqiqat

The shari`ah is the first of these gates, and naturally,
the first that we pass through on the spiritual journey.
It is in the shari`ah we find the sacred law of Islam,
codified principles of faith and traditions, rites and
rituals. They are derived from an interpretation of the
Qur’an and the recorded traditions and sayings of the
Prophet. The explanation of these sources by various
proven methods and analytical reasoning were done in
the hope of providing Muslims with an accurate tradition
to cultivate mindfulness of the prophetic tradition in
their daily lives and an awareness of the divine in all
action and thought. This necessary dogma provides a
foundation for religion, and naturally for its mystical
tradition. Bektashis do not divert from this, but rather
build upon it. The differences occur in how the Bektashi
understand attachment, in this particular matter, our
attachment to the shari`ah.
The question “do Bektashis pray?” is a question
fallacy, as the notion that Bektashis would instruct
anyone to pray or not pray is uncharacteristic of the
dervishes of the carefree path. What the Bektashis
encourage is the removal of attachment from the belief
in the obligation of prayer, as the attitude of obligation
enforces the sense of duality, and is counterproductive
to the mystical teachings of Islam that instruct us on
selflessness or the unity of being. In other words, if
people would pray let them pray in genuine sincerity
(not out of fear or obedience), for that is a prayer of one
who has attained awakening through selflessness.
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Bektashis encourage not the obligation to ritual, but
the responsibility to sacred rite. The distinction is delicate
and important. Obligation, when it pertains to matters
of the spirit, is born of the illusion of separation, that
terrible feeling that we are absolutely detached from all
else, namely the divine. We perhaps say to ourselves, “I
must pray, for if I don’t it’s a sin, and in the hereafter I
shall be punished,” or perhaps we say, “I must pray, for I
must be mindful for God at all times, and perhaps I will
be granted His love,” and so on the variations of our fears
and cautions go as we mull over the feeling of obligation.
The responsibility to sacred rite that is encouraged
by the Bektashi is the understanding that because we
are naturally and innately one with the divine, we are
responsible to act by that reality. The dervish prays not
because they must, but simply because that is what the
dervish does. We are naturally aware of the presence of the
divine because we are one with that presence. When our
existence is understood in this manner, we seek worship
not out of obligation, but rather through an understanding
that worship is what we are, as what we are is the praise of
the divine itself. The rites and rituals of worship are but
the ways man has created through divine inspiration to
cultivate mindfulness of that reality.

Sirri Dede Glina with guests. Cairo Tekke, 1940s

overcomes none of the participants.
In the dem, one frees oneself from the attachment to
fear of obligation to interpretation, and begins a journey
toward the awakening in the divine reality. In other words,
we begin to leave behind reliance upon the commands of
interpretation, and embrace faith as experience through
participation with those who have attained awakening.

Do the Bektashi Drink?
Perhaps the second most commonly asked question
of the Bektashi is about their tradition of partaking in
dem, the ceremonial consuming of alcoholic beverage. In
the manner we have discussed the matter of prayer, so to
can we approach the issue of dem. The attachment to the
conventional interpretation of religion enforces upon us
the idea of an obligation to such interpretations in the guise
of prophetic tradition. It is often remarked by Bektashis
that it is the dem that is the gatekeeper of their mystic
traditions, as it is one of the most challenging matters to
understand for one approaching the order especially if
they are approaching it as an orthodox Muslim.
The ceremonial consuming of the dem defies this
attachment to religious interpretation, but that is not its
purpose per se. It is, in fact, a symbolic gesture intricately
woven into the ritual sofra, the communial meal, which
is one of the most important Bektashi rituals. It is the
wine of gnosis, the nectar of the divine essence, water
from the rivers of paradise. There is always in the sofra
a person (usually a dervish) entrusted with the specific
purpose of guarding the dem, pouring when instructed by
the baba overseeing the sofra, and ensuring drunkenness

Are the Bektashi Sunnis or Shi`as?
We have discussed at some length the purpose and
nature of the Islamic mystical path, or “Sufism” as it
is more commonly known. What we have established
is that it is a initiatory tradition wherein the wayfarer
is instructed by a spiritual master, inducted into its
mysteries at various levels, and conditioned spiritually
for the spontaneous awakening that comes after years of
mystic practice during which the seeker is overcome the
sense of duality and attain annihilation with the unity
of being. In such a tradition, the restrictions of sectarian
categories have no place.
It is perhaps not uncommon that a mystic order would
take on the spiritual language of the dominant orthodox
tradition in the region they reside. In order to speak to a
people, one must speak in a language and manner readily
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understood. Thus, Islamic mystical orders may be of
a Sunni or Shi`a “disposition,” but this the necessary
consequence of context. The truth is that the mystical
tradition of Islam is a place where one transcends
the limitations and boundaries of sectarianism. The
Bektashis are no exception to this, as they are neither
Sunni nor Shi`a, despite the attempts of outsiders to
align them within either category. The misconception
regarding the Bektashi specifically in due to the
seemingly Shi`a elements of the order, and disputes
among academics and orthodox scholars regarding
Hajji Bektash Veli’s sectarian leanings. This has created
confusion, and it has left many with the understanding
that the Bektashi are a Shi`a Sufi order, or that Hajji
Bektash Veli was an orthodox Sunni whose order was
infiltrated and corrupted by heterodox Shi`a elements.
We reiterate: Hajji Bektash Veli and his order
developed within the context of the ‘path of renunciation,’
the wandering dervish trend that arose during the period
between the thirteenth to sixteenth centuries. This
approach toward of Islamic mysticism crystallized in a
Sunni milieu, in that it developed in a region where the
predominant understanding of Islam was understood
according to the language of Sunni dogmatism, and
the manner in which rites and rituals were practiced
was based on the four schools of Sunni Islam. Shi`a
elements were already rooted in many forms of Sufism,
where great emphasis placed on the Twelve Imams of
the Prophet’s house and the gnosis they imparted. This
should not be mistaken as an allegiance with orthodox
Shi`a Islam, just as the fact that the development
within a Sunni context does not imply that the nature
of Bektashism is by default Sunni. Instead, we must
reiterate what was said at the beginning of this section,
which is that Bektashism cannot be neatly placed into
an orthodox Sunni nor Shi`a interpretation of Islam.
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and holidays, they are in truth two distinct paths within
Islamic mysticism.
Throughout this modest presentation we have
repeatedly referred to Bektashism as an order, because
the Bektashis developed within the initiatic tradition of
Islamic mysticism. It is a fraternity of Islam’s divine
mysteries open to all to join if they are capable of
proving themselves worthy. Alevis, though possessing
an initiatic tradition of their own, did not develop in
this manner, but rather theirs is a cohesive and distinct
understanding of Islam that developed into its own
religious community. The Alevis possess rites and
rituals and an initiatory tradition that, while similar, are
distinct in a number of ways from those of the Bektashis.
To only say one is the identical to the other does injustice
to both of these noble paths. It may be easiest to describe
Alevis and Bektashis as being spiritual siblings, sharing
the same DNA in different combinations and amounts.
However, they are not identical twins!
We hope that our humble essay will provide some
light to those who seek it, and ignite a spark in the hearts
of those seeking to find the path of God’s saints. All faults
or errors presented within it are the writer's alone.

Are Bektashis & Alevis the same thing?
Alevism are a form of Islamic spirituality
indigenous to Anatolia, or modern-day Turkey. Their
teachings are rooted in centuries of tradition, devotion to
understanding the mysteries of the Ahl ul-Bayt, and the
incorporation of that understanding into the mundane
of one’s daily life. For many Bektashis and Alevis are
practically synonymous. The reality is that though the
two communities share much in common, venerate
many of the same saints, and share numerous holy sites
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Sulltan Nevruzi festohej si festa e ardhjes së pranverës dhe më vonë si ditëlindja e imam
Aliut. Dervishi i Kryegjyshatës Botërore Bektashiane Mikel Onjea, për gazetën “Shekulli”
tregon se Kryegjyshata Botërore Bektashiane vizitohet nga shumë besimtarë dhe turistë të
huaj, të cilët vijnë të organizuar në grupe nga e gjithë bota. Kryegjyshata mban lidhje me
shumë teqe, si në Lindje ashtu edhe në Perëndim. Teqeja më e madhe ndodhet në SHBA, e
cila është një qendër patriotike dhe fetare, ku mblidhen bektashinjtë që jetojnë aty.
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Çfarë domethënie ka festa e Sulltan Nevruzit?

vizitojnë Kryegjyshatën. Ne kemi lidhur marrëveshje
me shtetin, si komunitet fetar që të presim turistë.
Që kur është hapur Kryegjyshata kanë ardhur shumë
turistë të huaj. Në të shumtën e herës kanë qenë të
organizuar në grupe nga agjencitë turistike, por ka
pasur nga ata që kanë ardhur edhe privatisht. Ka
pasur edhe zyrtarë të lartë, të huaj që kur kanë vizituar
shtetin tonë kanë ardhur edhe në Kryegjyshatë. Ne i
ftojmë të gjitha ambasadat dhe trupat diplomatike,
sa herë që kemi festa fetare. Një teqe shumë e madhe
është ajo në Miçigan, në SHBA, ku mblidhen grupet
e bektashinjve. Ajo është një qendër patriotike dhe
fetare. Në derën e asaj teqeje shkruhet: Komb, Fe,
Atdhe. Ka një hartë të Shqipërisë së madhe dhe një
shqiponjë me dy krerë.

Para islamit, këtë festë e kanë festuar persianët.
Ata kanë pasur dy stinë, verën dhe dimrin. Në 22 mars
ata festonin ardhjen e verës, e cila zgjaste deri në 22
shtator. Më vonë, në botën islame në 22 mars lindi
imam Aliu, i cili është i vetmi fëmijë i lindur brenda
në Qabe. Që prej asaj kohe Sulltan Nevruzi u festua
nga tarikatet si ditëlindja e imam Aliut. Komuniteti
bektashian ka rreth 800 vjet që e feston këtë festë në
të njëjtën datë. Kjo festë simbolizon rigjallërimin e
natyrës. Kafshët zgjohen nga gjumi dimëror, pemët
çelin sythat dhe bimësia gjallërohet. Çdo gjë nis të
marrë jetë dhe gjallëri. Emri “Nevruz” ka ardhur nga
persishtja dhe domethënia e tij është “ditë e re”. Emri
“Sulltan” është titulli më i lartë që mund të merret. Në
Shqipëri kjo festë ka nisur të festohet rreth shekullit
XIV, kur u përhap bektashizmi në Shqipëri.

Ritet dhe gatimet tradicionale
për festën e Sulltan Nevruzit
Festa e Sulltan Nevruzit është shumë e
rëndësishme për besimtarët bektashinj. Besimtarët
gostiten me ëmbëlsira të shumëllojshme, për të
treguar dashurinë që kanë për njëri-tjetrin dhe
bujarinë e tyre. Ata duhet të ndihmojnë të varfrit dhe
personat që janë në vështirësi duke ju falur ushqime
ose të ardhura. Nëse nuk kanë mundësi ta bëjnë këtë,
duhet të luten për njerëzit që vuajnë. Në këtë ditë
feste bektashinjtë mbjellin lule në shtëpitë e tyre ose
bimë të tjera. Vendosin nëpër portat e shtëpive degë
thane ose ulliri. Një rit interesant është dhe varja e
veroreve të Ditës së Verës në degët e trëndafilit ose
të shegës. Në mëngjes duhet pirë qumësht dhe duhet
bërë sherbet, sepse këto dy pije quhen pije parajse.
Në këtë ditë bektashinjtë gatuajnë disa ushqime
karakteristike, të cilat janë trashëguar brez pas brezi.
Për Sulltan Nevruz bektashinjtë gatuajnë byrek me 12
lloje të ndryshme barishtesh. Bimët e tokës kanë një
rëndësi të veçantë, sepse simbolizojnë jetën e re, që
çel në pranverë dhe begatinë. Në byrek futet edhe një
monedhe metalike. Pasi është pjekur byreku ndahet
nga amvisa e shtëpisë në pjesë dhe i jepet secilit prej
anëtarëve të familjes. Ai që gjen monedhën në pjesën
e tij konsiderohet njeri me fat dhe se do të ketë një

Si festohet kjo festë?
Kjo festë zgjat tri ditë. Në 22 mars ka lindur imam
Aliu dhe pas tri ditëve i është vënë emri. Besimtarët
shkëmbejnë vizita tek njëri-tjetri dhe më pas luten
dhe falen. Ndihmojnë njerëzit që kanë nevojë. Në
mëngjes, për besimtarët dhe të gjithë të pranishmit,
shpërndahet qumësht dhe sherbet, që simbolizon
pastrimin e trupit dhe shpirtit. Këto dy pije
konsiderohen pije parajse. Gjithmonë në orën 10:00
bëhet ceremonia. Dalin klerikët përjashta, bashkë
me besimtarët këndojnë në kor këngën e Sulltan
Nevruzit. Më pas, jepen bekimet nga udhëheqësi
shpirtëror për jetimët, të vobektit, për të gjithë ata
që gjenden në vështirësi. Jepen bekime për ushtrinë
shqiptare, Presidentin, mësuesit, intelektualët etj.
Ceremonia e festës vazhdon me hyrjen në tyrbe, ku
bëhen lutje.
Vizitohet Kryegjyshata Botërore Bektashiane nga
shumë besimtarë?
Të gjitha Gjyshatat nëpër rrethe vizitohen nga
shumë besimtarë, por kjo në Tiranë ka vëmendje të
veçantë. Përveç besimtarëve kemi dhe turistë që vijnë
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vit të mbarë dhe të begatë. Në këtë ditë gatuhet edhe
përshesh me pulë ose me mish qengji. Për Sulltan
Nevruz besimtarët duhet të therin kurban. Në
tryezat e tyre nuk mungon mishi i pjekur. Ëmbëlsira
tradicionale e kësaj feste është sultiashi. Kjo
ëmbëlsirë përbëhet nga qumështi, që është simbol
i qumështit të nënës; orizi, që simbolizon drithërat
dhe bollëkun, dhe sherbeti që merret i kënduar në
teqe. Si ëmbëlsirë mund të gatuhet edhe kabuni (me
oriz, lëng mishi, sheqer, rrush të thatë dhe arra). Në
zonat fushore bëhet edhe kulaç me petë që fëmijët
i rrokullisin në arat me grurë për të sjellë bollëk në
familje.

u kthye në muze dhe funksionon edhe sot e kësaj
dite. Atje bëhet pelegrinazhe në gusht të çdo viti, në
përkujtim të Haxhi Bektash Veliut. Qeveria e Mbretit
Zog duke respektuar vullnetin e klerikëve bektashi
me dekret të veçantë e emëroi në mars të vitit 1931,
Sali Njazi Dedenë, Kryegjysh Botëror të Bektashinjve
dhe me vendimin nr. 659, dt. 02.08.1930 vendosi
Selinë e Shenjtë Botërore në Tiranë. Kryegjyshi Botëror
Sali Njazi Dede qëndroi në krye të bektashinjve duke
i trajtuar ata si bashkësi fetare e organizuar, jo politike
dhe jo shtetërore. Kryegjyshata Botërore Bektashiane
ka historinë e saj të hershme dhe të sotme edhe si
është një nga katër komunitetet tradicionale fetare
në Shqipëri. Në një dokument të vitit 1932, të arkivit
të shtetit shqiptar thuhet: “Kryetari i teqesë së varrit
të Haxhi Bektash Veliut në Kërshehir, Hirësija e Tij
Kryegjyshi Salih Njazi, që është i fisit shqiptar dhe
njihet si Papa i gjithë bektashinjve të botës, u shtrëngua
të largohet nga qendra e madhe e bektashizmit, dhe
erdhi e zu cak në Tiranë si Kryegjysh i Shqipërisë,
gjithë duke mbajtur dhe ofiqin e tij të lartë si Krye i
madh i këtij besimi në gjithë botën”. Sot Kryegjyshata
Botërore Bektashiane përveçse një objekt kulti është
kthyer edhe një destinacion turistik për shumë turistë
nga e gjithë bota.

Vendosja e Kryegjyshatës Botërore Bektashiane në Tiranë
Kryegjyshata Botërore Bektashiane fillimisht ka
qenë në Turqi. Në vitin 1925 qeveri e Ataturkut nxori
vendimin e mbylljes së të gjitha teqeve. Qeveria turke
urdhëroi fetarët të hiqnin petkat e tyre sepse Turqia u
kthye në shtet laik. Gjyshi Sali Njazi Dede nga Staria
e Ersekës, refuzoi të heqë petkun dhe qeveria turke e
vendosi përkohësisht në një hotel në Ankara. Në 1929
qeveria e Zogut e solli Kryegjyshatën në Shqipëri.
Fillimisht ajo u vendos në Korçë, në teqenë e Turanit
(fshat në Korçë), ku qëndroi dy vjet. Qendra në Turqi
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