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 TEMË E KËTIJ libri është lindja e një Turqie të re, të dalë nga kalbëzimi i të vjetrës. Pas një shqyrtimi 

njohës së burimeve dhe natyrës së qytetërimit turk, libri ndahet në dy pjesë. Në pjesën e parë, ngjarjet dhe 

proceset kryesore janë vendosur sipas një vazhdimësie kronologjike, jo si një histori narrative e thjeshtë e 

Turqisë, por më tepër si një përpjekje për të gjurmuar dhe përcaktuar fazat kryesore të ndryshimit. 

Studimi  arrin deri në vitin 1950, kur partia e Ataturkut u largua nga pushteti, si rrjedhojë e zgjedhjeve  të 

lira që ajo vet i pat organizuar, duke e futur në këtë mënyrë vendin në një etapë të re të historisë së vet. Në 

pjesën e dytë të librit shqyrtohen në hollësi katër aspekte të ndryshimit – transformimi i ndjenjës së 

trupëzuar të identitetit dhe besnikërisë në gjirin e popullit turk, transformimi i teorisë dhe praktikës së 

qeverisjes, i fesë dhe jetës kulturore mbi të cilën ajo sundonte, si edhe i rendit ekonomik dhe shoqëror. 

Kapitulli i fundit përpiqet të nxjerrë disa konkluzione të përgjithshme rreth natyrës së Revolucionit Turk si 

edhe përmasat e realizimeve të tij. 

 

Një shënim i veçantë përmban shumë falenderime dhe mirënjohje për të gjithë ata që, në një mënyrë 

ose një tjetër, kanë ndihmuar në përgatitjen e këtij libri. Këtu dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për dy 

studjues, të cilët edhe pse nuk kanë qenë drejtpërdrejtë të lidhur me këtë libër, kanë kontribuar gjerësisht 

në meritat e mundshme të këtij libri. I pari është miku dhe kolegu tim, Profesori P. Ëittek, bisedat me të 

cilin gjatë një periudhe shumëvjeçare, kanë pasuruar kuptimin tim për historinë  dhe qytetërimin turk dhe 

për këtë i drejtoj shumë më tepër se sa një shprehje formale falenderimesh. I dyti është i ndjeri, i cili na  

mungon aq shumë, Dr. Adnan Adivar, ndikimit dhe mësimeve të të cilit, personalisht, i detyrohem si për 

kontaktin tim të parë njohës me Turqinë dhe Turqit, ashtu sikurse i detyrohem edhe për njohuritë e mia të 

para të gjuhës dhe letërsisë së tyre, interesa këto, të cilët qysh atëhere i ka dhënë formë jetës sime. 
 

 

      B.L. 

 

Londër 

Janar 1960 

 

KAPITULLI I 

 
Hyrje: Burimet e Qytetërimit turk 

 

 

 

Quis unquam tam sapiens aut doctus audebit describere prudenciam, miliciam et fortitudinem Turcorum? Qui putabant terrere 

gentem Francorum minis suarum sagittarum, sicut terruerunt Arabes, Saracenos et Hermenios, Suranos et Grecor. 

GESTA FRANCORUM, c. 1100 

  

Kush është aq i mënçur dhe i ditur që të guxojë të përshkruaj urtësinë, fushatat ushtarake dhe burrërinë e Turqve? Të cilët mendonin 

të trembnin frëngjit me kërcënimin e shigjetave të tyre, siç trëmbën Arabët, Saraçenët dhe Armenët, Sirianët dhe Grekët. 

GESTA FRANCORUM, c. 1100 

  



Një prej gjërave të çuditshme të Kostandinopojës është që për një monedhë bakri gjithkush mund të degdiset nga Rumelia në 

Frangistan ose nga Frangistani në Rumeli. 

TURSUN BEG, “Tarih-i Ebu’l-Fetih’, v. 1500. 

 

“TURQIT JANË NJË popull që flasin turqisht dhe jetojnë në Turqi.”  Në shikim të pare nuk duket të kemi 

të bëjmë me ndonjë përcaktim tmerrësisht origjinal e as përmbajtja e tij nuk duket të jetë kaq 

revolucionare. Megjithatë, futja dhe përhapja e kësaj ideje në Turqi, si dhe pranimi përfundimisht i saj nga 

ana e popullit turk si shprehje e natyrës së identitetit dhe shtetësisë së tij (kolektive), ka qenë një prej 

revolucioneve më të mëdha të kohëve moderne, duke përfaqësuar një shkëputje rrënjësore dhe të 

dhunshme nga tradita shoqërore, kulturore dhe politike e së shkuarës. 

Emri Turqi i është dhënë Anadollit turqishtfolës, prej europianëve1, thuajse qysh prej pushtimit të tij 

të parë nga turqit, në shekullin e njëmbëdhjetë. Ndërsa turqit vetë do ta adoptonin atë si emër zyrtar të 

vendit të tyre vetëm në vitin 1923. Kur e bënë këtë gjë ata përdorën formën Türkiye që zbulonte qartë 

origjinën europiane të termit. Njerëzit, dikur, e kishin quajtur veten turq dhe gjuha që flisnin vazhdonte të 

quhej turqisht, por në shoqërinë perandorake të otomanëve, termi etnik Turk përdorej fare pak, edhe 

atëherë kryesisht në një kuptim thuajse përçmues, për të përcaktuar turkun nomad ose, më vonë, fshatarët 

e paditur dhe të pagdhëndur turqishtfolës të fshatrave të Anadollit. Të përdorje këtë term për të treguar 

një fisnik otoman të Kostandinopojës konsiderohej fyerje.2 

Madje edhe termi Otoman merrej jo në kuptimin kombëtar, por në atë dinastik, njëlloj si humajadëd, 

abasidëd dhe selxhukët, ndërkohë që shteti otoman nënkuptohej si trashëgimtar dhe vazhdues, në linjë të 

drejtpërdrejtë, i perandorive të mëdha islamike të së kaluarës. Konceptet e një kombi otoman dhe një 

atdheu otoman, si vatër e besnikërisë kombëtare dhe patriotike janë vetëm novacione të shekullit të 

nëntëmbëdhjetë, të vendosura nën ndikimin europian. Ato do të kishin jetë të shkurtër. 

Deri në shekullin e nëntëmbëdhjetë turqit e konsideronin veten në rradhë të parë  muslimanë; 

besnikëria e tyre i përkiste, në nivele të ndryshme Islamit, dinastisë dhe shtetit otoman. Gjuha që flitej, 

territori ku ata banonin, raca nga pretendonin se rridhnin - mund të kishin një domethënie vetiake, 

emotive apo shoqërore. Por nuk kishin kurrëfarë domethënie politike. Aq fort identifikoheshin turqit me 

Islamin, saqë edhe vetë koncepti i kombësisë turke humbte - dhe kjo pamvarësisht prej mbijetesës së 

gjuhës turke dhe ekzistencës së gjithçkaje që përbënte në fakt, megjithëse jo në teori, një shtet turk.  Midis 

njerëzve të zakonshëm, fshatarëve dhe nomadëve mbijetoi ndjesia e njëfarë përkatësie turke që do të 

gjente shprehje në një letërsi popullore të pasur, por të anashkaluar. Sidoqoftë, grupet qeverisëse dhe të 

arsimuara nuk kishin mundur të ruanin, as në nivelin e arabëve dhe persëve, vetëdijen për identitetin e 

tyre si një grup i veçantë etnik e kulturor brenda Islamit. 

Ideja kombëtare turke në kuptimin modern shfaqet për herë të parë në mesin e shekullit të 

nëntëmbëdhjetë. Në zhvillimin e saj ndikuan shumë faktorë - mërgimtarët europianë në Turqi dhe 

mërgimtarët turq në Europe; kërkimet turkologe të kryera nga europianët dhe dijet e reja të përftuara mbi 

historinë e lashtë dhe qytetërimin e popujve turq; turqit e Rusisë dhe tartarët, të cilët u ndeshën me 

pansllavizmin rus dhe i bënë ballë atij me një ndërgjegjësim kombëtar në rritje, të ushqyer - për një 

paradoks të çuditshëm - prej zbulimeve turkologe ruse; ndikimi i popujve të nënshtruar të perandorisë 

otomane, të cilët si të krishterë ishin më të hapur ndaj ideve kombëtare që vinin nga Perëndimi dhe që 

dora-dorës ndihmuan në infektimin e zotërve të tyre perandorakë. 

Në fillim këto ide kufizoheshin në një rreth të vogël intelektualësh, por gradualisht ato u përhapën 

gjerësisht, dhe triumfi i tyre përfundimisht u simbolizua me adoptimin zyrtar për herë të parë të emrave 

Turqi dhe turk, për të treguar përkatësisht vendin dhe popullin e Republikës. Rritja e ndjenjës së 

identitetit turk lidhej me largimin prej praktikave dhe traditës islamike me kahje gjithnjë drejt Europës. 



Ky proces filloi me masa afatshkurtëra, krejtësisht praktike, të cilat synonin realizimin e një qëllimi të 

kufizuar; më pas ai u shndërrua në një përpjekje në shkallë të gjerë dhe të qëllimshme, për çuarjen e një 

kombi të tërë nga një qytetërim në tjetrin.  

Me çimentimin e lëvizjeve nacionaliste dhe moderniste, në vend u shfaq një prirje e re interesante - 

pohimi i identitetit të përbashkët me qytetërimet më të hershme, paraekzistuese vendase. Kjo lëvizje e 

gjente paralelin e vet në disa vende të tjera islamike dhe është, natyrisht, rrjedhojë e importimit të idesë 

europiane të atdheut laik dhe territorial si edhe e një marrëdhënieje mistike, të përhershme midis 

territorit dhe popullit që e banon atë. Në Turqi, ky fenomen çoi në lindjen e të ashtuquajturës Lëvizje 

Anadolliane dhe më pas në teoritë e krijuara nga Ataturku, lidhur me origjinën turke të popujve të tillë të 

lashtë si Sumerët, Trojanët dhe mbi të gjitha Hititët.3 

Kjo lëvizje ishte pjesërisht politike, pasi ajo kishte qëllim të nxiste turqit në identifikimin e vetes me 

vendin ku ata banonin - duke shkurajuar njëkohësisht çdo lloj aventure të rrezikshme pan-turaniane. Por, 

megjithë ekseset politike dhe absurditetet e ndryshme që ajo ngërthente, teoria anadolliane e Ataturkut 

përmbante ose, më saktë, nxorri në pah disa elementë të rëndësishëm vërtetësie.  

Kësisoj, mund të dallojmë tri rryma ndikuese kryesore, të cilat do të kontribuonin në krijimin e 

Turqisë moderne: rryma islamike, ajo turke dhe, së treti, një rrymë e përzier, të cilën në mungesë të një 

përcaktimi më të mirë do ta cilësonim si rrymë vendase. 

 

I. Ndikimi vendas. 

Turqit muslimanë, që u vendosën në Turqi, dalloheshin nga një traditë dhe kulturë komplekse. Një 

element dallues ishte ai anadollian, rëndësia e të cilit del në pah në tezën zyrtare turke. Hititët kanë lënë 

pas gjurmët më mbresëlënëse dhe kanë qenë gjithnjë subjekt i teorive nga më të dëgjuarat, edhe popujt e 

tjerë të lashtë të Anadollit,  kanë lënë edhe ata pa dyshim vragën e tyre. Por, sidoqoftë, anadollianët nuk 

përfaqësojnë elementin e vetëm. Qysh prej shekullit të parë të krijimit të saj, Perandoria Otomane 

përfaqësonte një fuqi si ballkanike ashtu edhe anadolliane dhe, për një kohë të gjatë, Rumelia 

përfaqësonte qendrën e saj kryesore. Kjo e fundit e ka humbur pozicionin e saj qëndror vetëm në ditët 

tona dhe kjo ka ndodhur edhe me  

ën - Stambollin, qytetin perandorak me traditat e tij mijëvjeçare shtetërore dhe qytetëruese, e që 

përbënte lidhjen e lashtë midis territoreve europiane dhe aziatike të Perandorisë. 

 

 

 
Cover tekst 

 

Ky libër ka për subjekt historinë e dy shekujve të fundit të Turqisë, pra lindjen e Turqisë moderne mbi 

gërmadhat e Perandorisë Otomane. Një temë për të cilën janë shkruar një mori librash, por mes tyre libri i 

Bernard Lewis pranohet tashmë si një “klasik”, si një ndër librat që duhet të bëjnë pjesë në bibliotekën e 

çdokujt që i intereson historia.  

Një libër që të ndihmon të kuptosh më mirë shumë nga dukuritë me të cilat u përballën shqiptarët  (dhe që 

vazhdojnë të përballen dhe sot e kësaj dite) në rrugën e tyre për t’u bërë pjesë e botës moderne. 

 

“Autori ka vënë në punë njohuri të pashoqe si të burimeve turke, ashtu dhe të atyre perëndimore për të 

analizuar rëndësinë e revolucionit që kreu Ataturku, si dhe për të na dhënë kontekstin esencial që të 



ndihmon për të kuptuar problemet me të cilat përballet Turqia bashkëkohore, si dhe për të gjykuar të 

ardhmen e këtij vendi.” 

The Times Literary Supplement 

 

“… një libër po aq i vlefshëm si për studiuesin që ka në plan të ndërmarrë një punë kërkimore, ashtu dhe 

për mësuesin apo gazetarin, të cilëve u duhet të shpjegojnë dhe të analizojnë zhvillimet e Turqisë 

moderne.” 

The Economist 

 

“Një kontribut autoritar i një prej historianëve më të shquar anglezë, që përmbush nevojën e ndjerë prej 

kohësh për një studim interpretativ të zhvillimeve që kanë ndodhur në Turqi gjatë dy shekujve të fundit.” 

American Historical Review          

  

 

  

 

 
 


