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KAPITULLI I DYTË 

STAMBOLLI PARA LIRISË 
 

Parathënie	  
Në nëntor, 1907, Bediuzzamani u nis për herë të dytë për në 

Stamboll me qëllim që të fitonte mbështetje zyrtare dhe ndihmë për 
universitetin e tij islamik, El-medresetu Ez-zehra. Tani ai ishte rreth 
tridhjetë vjeç. Nga fillimet e tij modeste në fshatin e Nursit, ai kishte 
vendosur reputacionin e tij midis ulemave të Kurdistanit, dhe ishte një 
figurë e mirënjohur jo vetëm për rekordin e tij të pa kapërcyer, të 
pathyer në debate, për diturinë e gjerë dhe për aftësitë e 
jashtëzakonshme, por gjithashtu edhe për kërkimin e drejtësisë, 
mbrojtjen e të drejtave dhe për qënien e tij krejtësisht i patrembur 
përpara gjithkujt përveç Krijuesit të tij. Ambiciet e tij përputheshin me 
aftësinë e tij. Kjo e kishte dalluar dhe ndarë atë nga vitet e tij të 
mëparshme.  

Ai nuk kishte qenë kurrë i kënaqur me statukuonë – gjendjen e 
pandryshuar. Diçka brenda vetes së tij e kishte shtyrë vazhdimisht atë 
të kërkonte rrugë të freskëta, të reja dhe më të mira. Ndërsa horizontet 
e tij u zgjeruan, kjo rrugë u bë e qartë. Ashtu siç është përshkruar në 
kapitullin e mëparshëm, krahas procesit të vazhdueshëm të studimit të 
tij, dy ngjarje kyçe mund të shihen si të qënit vendimtare që i dhanë 
atij drejtimin. Njëra ishte të kuptuarit nga ana e tij natyrën teje të 
ashpër të kërcënimeve kundra Kuranit nga armiqtë e përjetshëm të 
islamit dhe se, nëpërmjet diturisë së tij, ai do ta bënte mbrojtjen e tij 
qëllimin e jetës së tij.  

Dhe e dyta ishin njohuritë që fitoi në Mardin më 1892, dhe mësimi 
i tij prej tyre për të luftuar për liri dhe kushtetutësinë, dhe për lëvizjen 
për unitetin Islamik dhe për çështje të tjera lidhur me botën islamike. 
Deri në fillimin e Luftës së Parë Botërore, ishin pikërisht këto çështje 
për të cilat kryesisht u shqetësua Bediuzzamani. 
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n Lëvizja Kushtetuese  
Cila ishte lufta për liri dhe për qeverisje kushtetuese? Çfarë 

çështjesh u përfshinë? Përse një dijetar i ri fetar nga provincat e largëta 
lindore të perandorisë Otomane e kishte përqafuar luftën me një bindje 
të tillë?  

Para së gjithash këto pyetje i gjejnë përgjigjet e tyre në një pyetje të 
mëtejshme, në një pyetje që ishte bërë me ngutje të madhe ndërsa fuqia 
e perandorisë Otomane humbi përballë zhvillimit dhe zgjerimit të 
Evropës në shekujt 18, 19, dhe 20: si mund të shpëtohet ky shtet?  

Debati i madh u vërtit rreth kësaj çështjeje dhe rreth çështjeve të 
rënies së perandorisë dhe botës islamike. 

Lufta për liri u shfaq si përgjigje ndaj një grupi intelektualësh dhe 
figurash letrare, domethënë, Namik Kemalit dhe otomanëve të rinj, për 
zgjidhje ndaj pyetjes së lartpërmendur të bërë nga sunduesit otomanë. 
Sulltanët e ndjerë të shekujve 18 dhe 19 kishin kërkuar ta kthenin 
përkundër rënien e Perandorisë nëpërmjet një sërë reformash, duke u 
përqendruar së pari mbi ushtrinë dhe pastaj ndërmjet 1876 në 
periudhën e njohur si Tanzimat, mbi afërsisht në çdo fushë të qeverisë 
së bashku me arsimimin dhe mbi shumë fusha të jetës otomane. 
Modelet për reforma që të gjitha u sollën prej perëndimit, dhe u 
prezantuan gjerësisht nën presionin dhe këshillën evropiane. 

Për më tepër, evropianët këmbëngulën dhe u mëshuan otomanëve 
idenë se civilizimi i vetëm ishte civilizimi evropian, dhe se vetëm duke 
përqafuar atë, ata do të mund ta grenin perandorinë prej gjendjes së saj 
të prapambetjes relative. 

Kjo ide e rreme dhe e rrezikshme nisi të pranohej gjithnjë e më 
shumë nga klasat e arsimuara otomane41. 

Namik Kemal dhe otomanët e rinj nuk ishin anti-perëndimorë, as 
nuk i kundërshtonin progresin dhe reformat. Përkundrazi, ata 
kundërshtuan reformat e Tanzimatit meqë ishin pengesa për progresin 
dhe, të padobishme, negative në luftën e shpërbërjes së perandorisë. 
Njëra nga arsyet kryesore për këtë ishte rritja dhe jo ulja, në autoritetin 
autokratik të sulltanit si rezultat i reformave, dhe kështu e qeverisjes 

                                                
41 B, Lewis. Shfaqja e Turqisë moderne, Londër 1968, 124 
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arbitrare dhe absolutiste. Otomanët e rinj së pari duhej të propozonin 
një qeverisje kushtetuese dhe parlamentare si një mjet për të zgjidhur 
problemet e perandorisë, Namik Kemal, në mënyrë të veçantë duke 
treguar pajtueshmërinë e saj me Sheriatin, dhe duke demonstruar 
paralelet midis një sistemi të tillë dhe formës së qeverisjes të 
praktikuar nga profeti Muhammed a.s.m dhe nga pasardhësit e tij të 
menjëhershëm. 

Lufta vazhdoi pas ngjitjes në fron të Sulltan Abdul Hamidit më 
1876-ën. Pavarësisht humbjeve të dukshme të territorit, Abdul Hamidi, 
një politikan i aftë, pati sukses në mbajtjen e perandorisë të bashkuar 
për tridhjetë e tre vitet e sundimit të tij duke vënë në grindje me njëra – 
tjetrën fuqitë e mëdhaja dhe duke kundërshtuar interesat e atyre që 
kishin prirje për shkatërrimin e perandorisë. Por çmimi ishte i lartë. 
Politikat e suksesshme të jashtme të tij u paguan nga një shtypje e 
brendshme e një rreptësie të dukshme.  

Përballë mungesës së unitetit në parlamentin e parë të zgjedhur që 
vijoi shpalljen e kushtetutës së parë më 23 dhjetor 1876, dhe shumë 
anëtarë duke përfaqësuar minoritetet, domethënë, armenët, grekët, 
bullgarët, serbët dhe të tjerët duke ndjekur interesat përveç atyre të 
perandorisë, Abdul Hamidi mbeti me një alternativë të vogël veçse për 
ta shpërbërë atë, megjithëse kushtetuta nuk ishte shfuqizuar. Duke 
pasur këtë, sulltani sundoi si një despot nga pallati Yildiz, i mbështetur 
nga rrjetet inteligjente të shtrira, censura të rrepta, denoncime, dhe 
gjëra të ngjashme42.  

Megjithatë, duhet të theksohet, se ky nuk ishte një despotizëm 
gjakatar. Dhe nuk ishte prej njerëzve të zakonshëm që erdhi opozita, 
por prej intelektualëve, studentëve të arsimuar në sistemet e reja 
edukative, dhe veçanërisht prej kadetëve –nxënësve– të ushtrisë në 
akademitë ushtarake. Pavarësisht kritikave të tij të ashpra ndaj 
qeverisjes absolutiste të Abdul Hamidit dhe pasojave të saj, 
Bediuzzamani e përmendi atë si “zemërdhembshur”. Në tridhjetë e tre 
vitet e mbretërimit të tij ai firmosi urdhrin e ekzekutimit me vdekje 
vetëm për tre apo katër kriminelë, duke falur madje edhe ata që bënë 
përpjekje kundra jetës së tij, duke përfshirë edhe armenët të cilët 

                                                
42Y,  Bahadiroglu, Osmanli Padisahlari Ansiklopedisi, III, 722 
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vendosën një bombë në karrocën e tij. Të tjerët ai i çoi në internim, dhe 
jo të derdhte gjakun e tyre43. 

Lëvizja e turqve të rinj në këtë kohë, anëtarët e të cilës përfshijnë 
otomanët e rinj të mëparshëm, përfaqësuan një spektër të gjerë idesh, 
dhe u bashkuan vetëm në opozitën e tyre të përbashkët ndaj 
despotizmit të brendshëm të tij dhe dëshira e tyre ishte të shihnin 
reforma themelore sociale dhe politike dhe rivendosjen e kushtetutës. 

Komiteti i unionit dhe i progresit, i cili udhëhoqi revolucionin 
kushtetues të 1908-ës, formoi një grup brenda lëvizjes. Ata i panë 
qeverisjen përfaqësuese dhe lirinë prej despotizmit të ishin kushtet më 
të domosdoshme për ruajtjen e unitetit të perandorisë, veçanërisht 
përballë aspiratave të nacionalistëve të minoriteteve, dhe për të 
siguruar progresin e saj material. Për sa kohë që komiteti i unionit dhe 
i progresit përkrahën këto qëllime, ata vazhduan të gëzonin 
mbështetjen e Bediuzzamanit, ashtu siç bënë duke vazhduar të ndiqnin 
politikat panislamike të Abdul Hamidit, por kur, ndërsa fituan me 
kalimin e kohës një kontroll më të shumtë mbi qeverinë, ata krijuan një 
tirani më të keqe se ajo e mëparshmja, Bediuzzamani nuk ngurroi që t’i 
kundërshtonte ata. Në një artikull gazete që u shfaq në prill 1909, në 
përgjigje të pyetjes: “Në Selanik ti bashkëpunove me komitetin e 
unionit dhe të progresit, përse u ndave prej tyre?” 

Bediuzzamani shkroi: “Unë nuk u ndava prej tyre. Ata u shmangën 
nga rruga dhe u drejtuan për në moçal...”44 

Ndërsa shqyrtojmë shkrimet dhe aktivitetet e Bediuzzamanit, bëhet e 
qartë se ai jo vetëm shikoi tiraninë dhe despotizmin të ishin shkaku i 
parë i rënies së perandorisë Otomane dhe i prapambetjes materiale në 
krahasim me perëndimin, dhe gjithashtu kurrsesi nuk ishte i 
përputhshëm me islamin, por gjithashtu ai tregoi se zgjidhjet për 
rimëkëmbjen dhe progresin e saj qëndrojnë brenda islamit. Ai tregoi 
natyrën dinamike të sheriatit dhe predispozitën, parapërgatitjen e islamit 
për progres, edhe materialisht, edhe moralisht e shpirtërisht, një element 
i rëndësishëm i të cilit është fakti se islami urdhëron ushtrimin e lirinë 

                                                
43Y,  Bahodroglu. Bediuzzaman Said Nursi, 67-8.  
44 Lemeat-i Hakikat ve izale-i izale-i, Shubehat, VolKan No. 101, 29 Mart 

1325/11 april 1909, në Asar-i Bediyye, 329-3 
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themelore dhe të të drejtave, pa të cilat progresi nuk është i mundur të 
arrihet. Përveç kësaj, në kohën e mposhtjes dhe të shpërbërjes së botës 
islame, ai pa të ardhmen –periudhën e shkencës, teknologjisë dhe 
arsyes– të ishin jo më pak se një periudhë e artë e civilizimit islam. Për 
të arritja e saj ishte pasoja e logjikshme e natyrës gjithëpërfshirëse dhe 
universale e fesë së  shpallur të islamit dhe e ecurisë së ngjarjeve në 
botë, domethënë, rënies së civilizimit perëndimor.  

Ruajtja e unitetit brenda perandorisë ishte njëra nga problemet e 
kohës. Bediuzzamani gjithashtu argumentoi se kushtetutësia dhe liria 
brenda kornizave të islamit ishte rruga për të ruajtur unitetin. Ashtu siç 
ajo do të krijonte kushte të përshtatshme për forcimin e unitetit islamik 
dhe vëllazërisë. Megjithatë, “uniteti nuk mund të ndodhë përmes 
injorancës. Uniteti është bashkimi i ideve, dhe shkrirja, dhe bashkimi i 
ideve ndodh nëpërmjet rrezeve elektrike të njohjes.45 Kështu, Bediuz-
zamani harxhoi përpjekje të mëdhaja, sidomos për Kurdistanin amtar. 

Krejtësisht në kundërshtim me akuzat e armiqve të tij të 
mëvonshëm se ai ishte një nacionalist kurd, qëllimi i të gjitha 
përpjekjeve të Bediuzzamanit për reforma dhe përhapjen e arsimit në 
Kurdistan, dhe për zhvillimin kulturor dhe material të këtij vendi, ishte 
forcimi i perandorisë Otomane dhe i botës islamike. Ishte pikërisht ky 
qëllimi që ai ishte nisur për herë të dytë për në kryeqytetin Otoman në 
Nëntor 1907. Le të kthehemi tani tek 1907, dhe tek arritja e 
Bediuzzamanit në Stamboll. 

 

n Letra e Tahir Pashës 
Guvernatori i Vanit dhe i Bitlisit, Tahir Pasha, i cili i kishte dhënë 

Bediuzzamanit shumë kurajo e mbështetje, tani i shkroi një letër atij 
për pallatin, duke treguar famën e Bediuzzamanit dhe pozitën midis 
ulemave të Anadollit lindor dhe duke i kërkuar favorin dhe ndihmën e 
Sulltanit për të siguruar trajtimin mjekësor për Bediuzzamanin. Ky 
trajtim mjekësor ishte për një formë shterimi mendor e shkaktuar nga 
ushtrimi i tij i skajshëm mendor për një periudhë të gjatë kohe. Nipi i 
Bediuzzamanit, Abdurrahmani, shënon se ishte një zgjidhje 
konkurruese e problemeve matematike në veçanti ajo që kishte 

                                                
45 Munadharat, 61. 
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shteruar mendjen e tij, dhe se për një periudhë rreth tre viteve gjatë 
qëndrimit të tij në Van, ai pothuajse e braktisi debatimin e këtij lloji 
dhe do të fliste vetëm kur të ishte e domosdoshme46. 

Kjo që vijon është një përkthim i letrës së Tahir Pashës: 
“Kërkesë nga shërbëtori më modest i tij. 

“Meqenëse Molla Saidi, i cili është i famshëm midis ulemave 
të Kurdistanit për zgjuarsinë e tij të ndritshme, ka nevojë për një 
trajtim mjekësor, duke kërkuar strehim e ndihmë tek 
dhembshuria dhe mirësia e Shkëlqesisë së Tij, ai është nisur në 
këtë kohë për tek Shkëlqesia e Tij e lartë. 

“Megjithëse i lartpërmenduri është një person tek i cili 
drejtohen të gjithë në këto zona për zgjidhje problemesh lidhur 
me njohjen dhe diturinë, meqë ai e konsideroi veten të jetë një 
student, ai ende nuk ka pranuar të ndryshojë veshjen e tij.  

“Së bashku me qënien e tij një shërbëtor besnik dhe i sinqertë 
i Mirëbërësit të tij më të lartë, i lartpërmenduri është nga natyra 
i sjellshëm dhe i kënaqur me pak, dhe në opinionin e këtij 
shërbëtori shumë modest, qoftë lidhur me cilësitë e mira morale 
ose me besnikërinë dhe devocionin ndaj shkëlqesisë së Tij 
mbrojtësit të kalifatit, midis ulemave kurd të cilët deri në këtë 
kohë kanë pas fatin e mirë të shkojnë në Dersaadet –Stamboll–, 
është një person i dalluar me përkushtimin e tij dhe është shumë i 
denjë për dhurata mirëbërësie. Prandaj parashtrojmë hapur se 
në qoftë se ai do të bëhej objekt i një favori të veçantë dhe i 
lehtësisë në çështjen e marrjes së një trajtimi mjekësor, kjo do të 
konsiderohej nga të gjithë studentët e Kurdistanit si të ishte një 
mirësi e favorshme, e paharruar përjetësisht nga dinastia e 
Shkëlqesisë së Tij, Sulltanit. 

“Në këtë dhe në çdo çështje komanda i përket atij të cilit i 
takon i gjithë komandimi. 

“3 Teshrin-i Sani 1323 (16 nëntor, 1907) 
“Guvernatori i Bitlisit, Tahir”47. 

                                                
46 Abdurrahman, Bediuzzaman në Tarihçe Hayat: 33-4. 
47 Tarihçe, 48-9. 
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n Hani Shekerxhi  
Nuk përmendet gjëkundi që kjo letër të ketë ngjallur përgjigjen e 

dëshiruar. Sidoqoftë, detyra e parë e Bediuzzamanit kur arriti në 
Stamboll ishte të vendoste vetveten midis ulemave të Stambollit, të 
tërhiqte vëmendjen drejt problemeve të provincave lindore dhe të 
propagandonte idetë e tij rreth reformës arsimore. Në të vërtetë, duke e 
nxitur, Tahir Pasha i kishte thënë Bediuzzamanit: “Ti mund t’i 
mposhtësh me argumente të gjithë ulematë e Anadollit lindor, por ti 
nuk mund të shkosh në Stamboll e të sfidosh të gjithë peshqit e 
mëdhenj në atë det”, duke ditur se Bediuzzamani nuk do të mund ta 
linte një sfidë të tillë të mbetej e pakundërshtueshme48.  

Kështu, me të arritur, 
Bediuzzamani u vendos 
në qendrën fetare të 
Stambollit, Fatih, në një 
ndërtesë të madhe të 
njohur si Hani Shekerxhi 
‘bërës ëmbëlsirash’, i cili 
shërbente bujarisht si një 
bujtinë për shumë prej 
figurave intelektuale krye-
suese të kohës.  

                                    Hani Shekerxhi 

Poeti Mehmet Akif dhe Fatih Hoxha, drejtor i observatorit ishin 
midis banuesve të saj. Ndodhen shumë përshkrime të bashkëkohësve të 
Bediuzzamanit. Kjo sa vijon, e shkruar nga Ahmed Ramiz Efendi, 
pronari i shtëpisë botuese “Ixhtihad”, përshkruan arritjen e tij: 

“Ishte viti 1323 –1907– kur lajmet u përhapën gjithandej se një 
person me një mendjeshkathtësi të ndritshme –rrallësi e krijimit– i 
quajtur Saidi Kurdi49, duke pas lindur si dielli midis maleve të ashpra e 
të rrëpirët të lindjes, ishte shfaqur në horizontet e Stambollit...” 

                                                
48 Tariçe, 48-9. 
49Në këtë periudhë, deri pas Luftës së Parë Botërore, Bediuzzamani njihej 

përgjithësisht me këtë emër. Dhe pas kësaj, ai thirrej “Nursi”, emër i fshatit ku ai 
lindi.  
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“Saidi tha: ‘Unë kam ardhur këtu me qëllim që të hap shkolla në 
tokën time amtare. Unë nuk kam asnjë dëshirë tjetër’. Me fjalë të tjera, 
Bediuzzamani deshi dy gjëra, të hapte institucionet arsimore në çdo 
pjesë të provincave lindore, dhe të mos merrte asgjë si shpërblim50. 
Bediuzzamani bëri një figurë tërheqëse, që ra shumë në sy në 
Stamboll. Në derën e dhomës së tij tek Hani Shekerxhi ai vari një 
tabelë, parullë, në të cilën ishte shkruar: “Këtu të gjitha pyetjet marrin 
përgjigje, të gjitha problemet zgjidhen, por asnjë pyetje nuk bëhet”. 

Më poshtë janë përshtypjet e disave prej vizitorëve të tij tek Hani 
dhe të atyre që e panë atë në atë kohë. E para, ajo e Hasan Fehmi 
Basoglu, që më vonë u bë anëtar i Komitetit Konsultativ i 
Departamentit të Çështjeve Fetare. 

“Rreth kohës që po shpallej kushtetuta e dytë unë studioja në 
medresenë Fatih. Unë dëgjova se një burrë i ri i quajtur Bediuzzaman 
kishte ardhur në Stamboll dhe ishte vendosur në një han, dhe madje ai 
kishte varur një shënim në derën e tij në të cilën ishte shkruar: “këtu 
çdo problem zgjidhet, të gjitha pyetjet kanë përgjigje, por asnjë pyetje 
nuk bëhet”. 

Unë mendova se dikush që kishte shfaqur një pretendim të tillë 
vetëm do të ishte i çmendur. Por duke mos dëgjuar asgjë veçse 
lavdërim dhe opinione të mira lidhur me Bediuzzamanin, dhe duke 
mësuar për habinë e shumë grupeve të dijetarëve dhe studentëve që e 
vizitonin atë, kjo ngjalli tek unë dëshirën për ta vizituar vetë. Unë 
vendosa që të përgatisja disa pyetje mbi çështjet më të vështira dhe më 
të ngatërruara për t’ia drejtuar. Në atë kohë unë konsiderohesha të isha 
njëri prej anëtarëve më të rëndësishëm të medresesë. Së fundi një natë 
unë zgjodha një numër termash nga librat më të thellë mbi shkencat 
teologjike dhe i bëra në formë pyetjeje. Përgjigjjet që mora ishin 
shumë të habitshme dhe të jashtëzakonshme. Ai iu përgjigj saktësisht 
pyetjeve të mia, sikur të kishim qenë së bashku në mbrëmjen e 
mëparshme dhe t’i kishim parë librat së bashku. Unë isha plotësisht i 
kënaqur, dhe kuptova me siguri se njohuria e tij nuk ishte “e fituar” –
kesbi– si e jona, por ishte “e bashkëlindur, e dhuruar” –vehbi–.  

                                                
50 N, Shahiner. Said Nursi, 78; Divan-i Harb-Öfri 5-6. 
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“Pastaj ai nxori një hartë, dhe shpjegoi domosdoshmërinë e hapjes 
së një universiteti në provincat lindore, duke treguar rëndësinë e saj. 
Në atë kohë ishin regjimentet Hamidije në provincat lindore, 
administrohej në atë mënyrë. Ai na shpjegoi me bindje mangësitë e 
kësaj forme administrimi, dhe se rajoni duhej të zgjohej nga 
këndvështrimi i edukimit, industrisë dhe shkencës. Ai shpjegoi se 
kishte ardhur në Stamboll për të realizuar këtë synim dhe tha: 
“Ndërgjegjja, vetëdija ndriçohet nga shkencat fetare, dhe mendja nga 
shkencat e civilizimit”.  

Në një raport tjetër, nga Ali Hikmet Berki, një kryetar i mëparshëm 
i gjykatës së Apelit: 

“Gjatë atyre viteve unë isha një student në “Medresetü’l–Kuzat” 
(fakultetin e drejtësisë). Isha në krye të të gjithë studentëve të tjerë. 
Emri dhe fama e Bediuzzamanit ishin përhapur gjithandej Stambollit; 
gjithkush fliste për të në rrethet diturore. Ne dëgjuam njoftime se ai 
qëndronte si një mysafir në një han në Fatih, dhe se ai iu përgjigj çdo 
lloji pyetjeje që gjithkush i drejtoi. Unë vendosa të shkoj me disa shokë 
studentë, dhe ne shkuam t’i bënim vizitë këtij personi të famshëm.  

“Atë ditë ne dëgjuam se ai ishte në një çajtore duke iu përgjigjur 
pyetjeve. Ne shkuam atje menjëherë. Ndodhej atje një turmë njerëzish, 
dhe ai vishte rroba jo të zakonshme. Ai nuk vishte rrobat e një dijetari, 
por veshjen lokale të Anadollit lindor. 

“Kur ne u afruam tek Bediuzzamani, ai u përgjigjej pyetjeve që i 
drejtoheshin. Ai ishte i rrethuar nga dijetarët të cilët e dëgjonin me 
vëmendje të madhe dhe me habi. Çdonjëri ishte i kënaqur dhe i bindur 
me përgjigjet që morën. Ai u kundërpërgjigjej pohimeve dhe ideve të 
filozofëve sofistë. Ai i shkatërroi pikëpamjet e tyre me prova racionale. 

“Ajo ishte hera e parë që unë e pashë dhe e takova atë. Ajo çfarë 
unë kuptova rreth tij ishte kjo: Ai njihte të gjithë fjalorin. Për çfarëdo 
fjale që ta pyesje nga fjalorët e arabishtes, ai do të përgjigjej menjëherë 
dhe do të jepte kuptimin e saj. 

Pastaj në teologji nuk kishte asnjë më të lartë se ai. Në këto dy 
shkenca njohuria e tij ishte e pafund. Ai njihte letërsinë arabe, letërsinë 
persiane dhe letërsinë perëndimore. Dhe ndodhet një pjesë tjetër 
raportimi rreth tij se ai ishte i mirënjohur: si një burrë feje ai nuk 



Kapitulli i Dytë 63 

pranonte dhurata, para etj., nga askush. Ai do të kishte pasë fituar shumë 
gjëra po të kishte dashur. Ai nuk kishte të vetin as edhe një bastun.”51 

Dhe Abdullah Enver Efendi, i njohur si ‘bibliotekë lëvizëse’, dha 
raportimin vijues në një intervistë me Nexhmedin Shahiner: 

“Harbizade Tavasli Hasan Efendi, një mësues në medresenë Fatih, 
ishte një figurë diturore dhe e respektuar. Ai jetoi deri në nëntëdhjetë 
vjeç, duke dhënë mësim deri në ditët e fundit të tij. Ai ishte një person 
që nuk mungoi asnjë ditë tek detyrat e tij; nuk kishte asnjë ditë gjatë 
gjithë jetës së tij mësimdhënëse që ai nuk shkoi të jepte mësim.  

Por një ditë Hasan Efendiu u tha studentëve të tij: “Unë nuk mund 
të vij t’ju mësoj sot, sepse ka ardhur një person nga Anadolli lindor i 
quajtur Bediuzzaman, dhe unë do të shkoj t’i bëj vizitë”. Ai e la 
medresenë dhe shkoi ta vizitonte Bediuzzamanin në Hanin Shekerxhi. 
Kur u kthye, ai shprehu habinë dhe dashurinë që ndjeu, duke u thënë 
studentëve të tij: 

“Një person i tillë nuk është parë përpara, ai është një rrallësi e 
krijimit. Ngjashmëria e të cilit akoma nuk është shfaqur”52. 

Pas dyzet vitesh vetë Bediuzzamani kujtoi në një fjalë mbrojtëse në 
gjykatë se si ulematë e Stambollit kishin kërkuar ndihmën e tij. Ai tha:  

“Para dyzet vitesh dhe një vit para shpalljes së kushtetutës unë 
shkova në Stamboll. Në atë kohë, komandanti i përgjithshëm japonez –
i ushtrisë– u kishte bërë ulemave myslimanë një numër pyetjesh lidhur 
me fenë. Ulematë e Stambollit më pyetën mua rreth tyre. Dhe ata më 
pyetën mua rreth shumë gjërash lidhur me ta...53 

Dhe së fundi, një anekdotë nga Haxhi Hafiz Efendi, i cili gjithashtu 
ishte i pranishëm në diskutimet e mbajtura në medresenë Fatih në atë 
kohë të debatit të gjallë jetik. Përmendet nga Nexhmedin Shahiner 
tamam siç u tregua nga djali i Haxhi Hafizit, Visali Bey, nga kujtimet e 
babait të tij. 

“Një ditë, disa ulema po debatonin mbi një temë në oborrin e 
xhamisë Fatih, por ata në asnjë mënyrë nuk mund ta bindnin njëri–

                                                
51 Berki, Ali Himmet, në Son Shahitler, 11,12. 
52 N, Shahiner. Said Nursi, 84. 
53 Shualar, 300 
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tjetrin dhe të zgjidhnin çështjen. Subjekti nuk u bë i qartë dhe i 
dukshëm për të gjithë. Debati vazhdoi. Në atë pikë, Bediuzzamani u 
shfaq i veshur me veshje të thjeshta e modeste, me një shall, dhe një 
kësulë gëzofi në kokën e tij. Unë e njoha atë dhe dija rreth njohurive të 
tij rreth çështjeve diturore, kështu unë pashë situatën dhe dëgjova. 
Bediuzzamani u tha dijetarëve: 

“Çfarë çështjesh po diskutoni? A mund ta di? A do të ma tregonit 
ju lutem?” 

Duke parë veshjen e tij të thjeshtë, dijetarët u përgjigjën: 
“Shiko këtu, bari efendi! Ti nuk mund t’i kuptosh këto çështje. 

Shporru, dhe shiko punën tënde!”  
Bediuzzamani nuk u ofendua aspak nga kjo. Ai mësoi se cila ishte 

çështja, pastaj e shpjegoi dhe e zgjidhi atë aq bukur me vërsete nga 
Kur’ani dhe hadithet saqë gojët e gjithsecilit mbetën të hapura nga 
habia. Të gjithë ata dijetarë fetarë u bindën plotësisht për temën. Ai i 
shpjegoi vërsetet me aq mjeshtëri saqë ishte sikur ai të kishte qenë 
përkrah profetit a.s.m. kur ato vërsete qenë shpallur. Dhe dijetarët 
deklaruan: “Vitet e tua janë pak, por njohja jote është e madhe. Na lejo 
të puthim dorën tënde”. 

Bediuzzamani u përgjigj: “Nuk është nevoja për të”, dhe u largua 
në mënyrën më modeste dhe të matur. 

 

n Propozimet për Reformën Arsimore 
Brenda një kohe të shkurtër pas arritjes në Stamboll, Bediuzzamani 

qe i suksesshëm për përgatitjen e një peticioni tek sulltan Abdul 
Hamidi duke parashtruar mendimet e tij për sistemin arsimor në 
provincat lindore. Duke ndjekur këtë, sulltani e priti në audiencë. 
Teksti më vonë u botua në gazetën lindore dhe të Kurdistanit, që daton 
më 19 Nëntor 1908. Megjithatë, siç tregon hyrja e letrës së artikullit, 
takimi i Bediuzzamanit me sulltanin do të kishte rezultate të 
pakënaqshme. Gjatë kohës së shkurtër që pati qenë në Stamboll, 
Bediuzzamani pati tërhequr shumë vëmendje, edhe duke u parë me sy 
të mirë, ndërsa për sa kishte të bënte me autoritetet, u shikua keq, e 
pavolitshme. Meqë ishte e pashmangshme gjatë atyre kohëve tiranike, 
duke qenë një figurë e diskutueshme, një njeri i prirur për të 
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kundërshtuar, ai u mbajt nën mbikëqyrje të shumtë.54 Ai gjithashtu 
kishte tërhequr armiqësinë e të tjerëve në të njëjtin profesion, xhelozë 
ndaj diturisë dhe famës së tij. Sidoqoftë, Bediuzzamani kishte një 
qëllim: t’i shërbente çështjes së islamit dhe perandorisë, dhe ai nuk 
njihte frikë për ta bërë këtë. 

Atëherë, duke iu dhënë pritja në audiencë me sulltanin, ai 
shfrytëzoi rastin për të parashtruar idetë dhe kritikat e tij. Përveç 
kritikave hapur ndaj aparateve të despotizmit, të cilat do t’i shohim, 
Bediuzzamani i konsideroi të ishin njëra prej pengesave më të mëdhaja 
të progresit si dhe në kundërshtim me islamin, kritika e tij kryesore 
ndaj Abdul Hamidit u duk të ketë qenë dështimi i tij për t’i përmbushur 
funksionet e kalifit në mënyrë të mjaftueshme e bindëse. 

Ishte detyra e tij kryesore si kalif i muslimanëve të kishte treguar 
një interes më të madh e më konstruktiv për çështjen e edukimit të 
ulemave, meqë kjo ishte baza e rigjallërimit të islamit dhe të botës 
islamike. 55  Qortimi i Bediuzzamanit ndaj Abdul Hamidit për 
neglizhencën ndaj thirrjeve për ndihmë të Abdurr-rreshid Ibrahim e 
përmendur më poshtë, pavarësisht politikave të tij panislamike, duhej 
të shiheshin në këtë dritë. Të pamësuar, ashtu siç ishin me një mënyrë 
të tillë të drejtëpërdrejtë, troç, dhe me vërejtje haptazi, ndonëse ishin të 
arsyeshme dhe me qëllim të mirë, nuk është për t’u habitur që sulltani 
dhe pashatë të reagonin në mënyrën jo favorizuese që ata bënë. 

                                                
54Ali Riza Sagman, në Son Sahitler, IV, 294-5. 
55 Në një artikull gazete të botuar në Mars 1909, Bediuzzamani e përshkroi 

sulltanin në një bisedim imagjinar, si ai duhej të vepronte si kalif në periudhën e re të 
kushtetutës: 

“Meqenëse despotizmi nuk ka lënë gjak në Stamboll, në zemrën e vendeve 
muslimane, tregon se qëllimi yt është i mirë, dhe bëje pallatin Yildiz, i cili tani është i 
urryer, të dashur për zemrat në mënyrën që ju me dhembshuri e pranuat 
kushtetutësinë pa gjakderdhje: ngjite pallatin Yildiz tek plejadat duke e mbushur atë 
me ulematë kryesues si engjëjt e mëshirës në vend të demonëve të mëparshëm të 
ferrit, dhe duke e bërë atë si një universitet dhe duke gjallëruar shkencat islamike, 
dhe duke çuar përpara zyrat e Shejhul Islamit dhe të kalifatit dhe duke i ngritur tek 
pozitat e tyre të drejta, dhe duke kuruar me fuqinë dhe pasurinë tuaj dobësinë e fesë e 
cila është sëmundja e zemrës së kombit, dhe injorancën, e cila është sëmundja e 
kokës së saj. Atëherë dinastia otomane mund të perhapë rrezet e drejtësisë në yjësinë 
e kalifatit…Bediuzzaman Kurdi’nin Fihriste-i Makasidi-ve Efkarinin programi? 
Volkan Nos, 83-4, 11-12 mart 1325/23-4 mars 1909, si në Asari Bediyye, 375-6.    
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Teksti i peticionit të Bediuzzamanit ishte sa vijon: ajo paraprihej 
prej disa fjalëve paraprake nga gazeta: 

“Ne jemi kureshtarë të përfshijmë tekstin e saktë të propozimit të 
cilin Bediuzzaman Molla Said Efendi e paraqiti tek pallati, dhe si 
rrjedhojë u bë objekt i shumë fatkeqësive”. 

“Ndërsa me qëllim që të ishte në harmoni, në progres, ashtu si 
vëllezërit e tjerë në këtë botë të civilizimit dhe periudhës së përparimit 
dhe konkurrencës, themelimi dhe ndërtimi i shkollave është urdhëruar 
si një shërbim i qeverisë në qytetet dhe fshatrat e Kurdistanit -dhe me 
falënderime- vetëm fëmijët që njohin turqisht mund të përfitojnë prej 
tyre. Meqenëse fëmijët kurd të cilët nuk kanë mësuar turqisht i 
konsiderojnë burimet e vetme të plotësimit të jenë medresetë -shkollat 
fetare tradicionale-, dhe mësuesit në mektebe -shkollat e reja 
sekulariste- nuk dinë gjuhën lokale, këta fëmijë vazhdojnë të privohen 
nga arsimimi. Sjellja e tyre e pacivilizuar dhe çrregullimi ftojnë 
perëndimin të gëzohen me fatkeqësinë tonë. Për më tepër, meqenëse 
njerëzit mbeten në një gjendje primitive, të pacivilizuar dhe duke 
imituar verbërisht, ata bëhen pre të dyshimeve dhe mosbesimeve. Dhe 
janë duke përgatitur një goditje të tmerrshme për Kurdistanin në të 
ardhmen, dhe u kanë shkaktuar vuajtje atyre me intuitë, 
mendjemprehtësi. 

“Ilaçi për këtë: Tre institucione arsimore duhet të hapen në zona të 
ndryshme të Kurdistanit si shembuj për t’u ndjekur, dhe si nxitje e 
stimulim. Një në Bejtussevab, e cila është qendra e fiseve Ertushi, një 
tjetër në mes të fiseve Mutkan, Belkan dhe Sasun’, dhe një tjetër mu në 
Van, i cili është në mes të fiseve Hajdar dhe Sipkan. Këto duhet të 
njihen nga emri familjar i medresesë, dhe në to duhet të jepen mësim 
edhe shkencat fetare, edhe ato moderne. Secila duhet të ketë të paktën 
pesëdhjetë studentë, dhe mjetet e tyre të jetesës duhet të sigurohen nga 
qeveria e shquar. Gjithashtu rigjallërimi i një numri prej medreseve të 
tjera do të ishte një mjet i rëndësishëm për të siguruar jetën e së 
ardhmes, –qoftë materiale, ose morale dhe shpirtërore– të Kurdistanit. 
Në këtë mënyrë, baza e edukimit do të vendosej, dhe së bashku me 
lënien në trashëgimi për qeverinë këtë forcë të madhe e cila tani është 
duke u prishur e shpërhapur në konflikte të brendshme, ajo do t’i 
shkaktonte asaj të shpenzohej jashtë. Dhe kjo do të demonstronte se ata 
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janë plotësisht të denjë për drejtësi, janë në gjendje për t’u civilizuar, si 
edhe për të shfaqur aftësitë e tyre të bashkëlindura56. 

Kështu, Bediuzzamani përfundimisht qe i suksesshëm të paraqiste 
te sulltani një shkrim të propozimeve të tij, frutin e përvojës së tij të 
disa viteve. Dhe duke treguar disa rezultate të dëmshme të sistemit siç 
ishte atëherë, ai parashikoi me largpamësi problemet e përmasave të 
mëdha në të ardhmen. 

Idetë e Bediuzzamanit mbi reformën arsimore ishin të shtrira, me 
rreze të gjerë veprimi dhe risi. Ato pjesërisht u përshkruan lart dhe në 
bashkëbisedimin e Bediuzzamanit me doktorin që vijon këtë pjesë. Por 
për shkak të rëndësisë së tyre, para se të vazhdojmë me audiencën e 
Bediuzzamanit me sulltanin, ne po përfshijmë një përmbledhje të tyre 
në tërësinë e tyre. 

Thelbi i propozimeve të Bediuzzamanit qëndron në pajtimin e tri 
“degëve kryesore” të sistemit arsimor, medreseve ose shkollave fetare 
tradicionale, mektebeve ose shkollave të reja laike, dhe teqeve ose 
institucioneve të sufive dhe disiplinave që ata përfaqësojnë. Mishërimi 
i këtij afrimi ishte El-medresetu ez-zehra, e cila u përmend më herët. 
Bediuzzamani i kushtoi rëndësi të madhe ngritjes së këtij universiteti 
ku shkencat fetare dhe ato moderne të jepeshin mësim krah për krah 
dhe të bashkoheshin, kombinoheshin; dhe këtë e ndoqi deri në fundin e 
ditëve të tij. 

Fusha e dytë kryesore e propozimeve të Bediuzzamanit qëndronte 
në ristrukturimin e plotë të sistemit edukativ të medreseve dhe ishin 
tejet ‘moderne’ në afrimin e tyre. Këto përbëheshin nga çfarë do të 
përshkruhej si ‘demokratizim’ i sistemit të medreseve, dhe nga larmia 
e saj që ‘rregulli i ndarjes së punës’ të mund të aplikohej.  

Një fushë e tretë kishte të bënte me predikuesit, të cilët “udhëzonin 
njerëzit në përgjithësi”.  

Ndërsa roli që do të duhej të luante El-Medresetu Ez-Zehra shihej 
nga Bediuzzamani të ishte jetik për të siguruar të ardhmen e 
Kurdistanit dhe unitetin e perandorisë si dhe të vepronte si një qendër e 
rëndësishme për botën lindore islamike, parimet e përgjithshme që ajo 

                                                
56 Athar-i Bediyye, 366-7; N, Shahiner. Said Nursi, 85-7. 
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përfaqësoi ishin të aplikueshme për të gjitha medresetë. Disa prej 
kushteve të cilat Bediuzzamani i konsideroi të ishin thelbësore u 
përmendën në peticion: El-Medresetu Ez-Zehra dhe dy institucionet e 
saja motra do të njiheshin me emrin familjar të medreseve dhe 
instruksioni duhej të ishte në një gjuhë të njohur nga studentët 
potencialë, të mundshëm. 

Në një vepër tjetër, “Munadharat”, Bediuzzamani pohoi se ato duhej 
të ishin tre gjuhëshe, me arabishten duke qenë ‘e detyrueshme’, 
kurdishten ‘e lejueshme’, dhe turqishten ‘e domosdoshme’. Në të njëjtën 
vepër, ai gjithashtu pohoi se dijetarët kurdë të cilët ishin të besuar nga 
turqit dhe kurdët duhej të zgjidheshin si mësues, si dhe ata të cilët 
njihnin gjuhët lokale, dhe se ishte e domosdoshme të merrej në shqyrtim 
aftësia dhe niveli kulturor i komunitetit që ata duhej t’u shërbenin. 

Gjithashtu, këto “medrese” duhej të ishin me një ecuri të barabartë 
me shkollat zyrtare sekulariste, dhe si ato, provimet e tyre duhej të 
njiheshin. Megjithatë bazat e sistemit që propozonte Bediuzzamani 
ishte mësimdhënia e kombinuar prej shkencave fetare dhe moderne. 

Me kalimin e kohës programet e medreseve ishin bërë të ngushta e 
sterile, të pafrytshme, me zhvillimet moderne në shkencë duke u 
hedhur poshtë krejtësisht. Kështu, në fillimin e shekullit të njëzet, 
medresetë prodhonin ulema të cilët besonin, së bashku me evropianët, 
se ndodhej një përplasje dhe kontradiktë ndërmjet disa –teksteve– ‘nga 
aspekti i jashtëm’ i islamit dhe i disa çështjeve të shkencës -çështje aq 
themelore si qënia e tokës e rrumbullakët. Kjo ide e rreme kishte 
shkaktuar ndjenjat e dëshpërimit e të humbjes së shpresës, dhe kishte 
mbyllur derën e progresit dhe të civilizimit. “Ndërkaq, Bediuzzamani 
tregoi se ‘islami është profesori dhe udhëzuesi i shkencave, dhe prijësi 
dhe babai i të gjithë njohjes së vërtetë.57  

Në nivelin human, Bediuzzamani e pa fenë të përfaqësonte zemrën 
dhe ndërgjegjen, ndërsa shkencën e pa të përfaqësonte ‘arsyen’; të dyja 
ishin të domosdoshme që të arrihej progresi i vërtetë. Ai e shpjegoi atë 
me sa vijon:  

“Shkencat fetare janë drita e vetëdijes, ndërgjegjes, dhe shkencat 
moderne janë drita e mendjes; e vërteta shfaqet nëpërmjet kombinimit 
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të të dyjave. Përpjekja e studentëve do të fluturojë mbi këto dy krahë. 
Kur ato të dyja ndahen, kjo i jep shkas fanatizmit në njërën dhe 
dredhive dhe skepticizmit në tjetrën. 

Në një shkallë më të gjërë, El-Medresetu Ez-zehra do t’i bashkonte 
të tre traditat në sistemin arsimor nëpërmjet përfaqësimit të “Mektebit 
më të lartësuar nga arsyeja, pikërisht medresesë më të mirë nga zemra, 
dhe zavijes më të shenjtë nga ndërgjegjja”.58 Si rezultat i veçantë i 
vlerës së saj të veçantë për botën islamike, ajo me kohë do të fitonte 
pavarësinë financiare me anë të donacioneve, dhuratave dhe 
trashëgimisë së të devotshmëve që ajo do të merrte. 

Dobitë e një sistemi të tillë do të ishin të shumëfishta dhe të 
larmishme. Ashtu siç do të siguronte ajo të ardhmen e ulemave në 
provincat lindore, në të njëjtën kohë ajo do të lëvizte përpara drejt 
unifikimit dhe reformës së sistemit të përgjithshëm. Kështu, ajo do ta 
çlironte islamin nga fanatizmi, besëtytnitë dhe nga besimet e rreme, të 
kota të cilat kishin veshur pjesë të tij gjatë shekujve. Dhe me rëndësi 
do të ishin mjeti për të paraqitur arsimimin modern në medrese në një 
mënyrë e cila do të largonte dyshimet e ulemave lidhur me shkencat 
moderne. Gjithashtu, ajo do të hapte derën për përhapjen e aspekteve të 
dobishme të kushtetutësisë”. 

Bediuzzamani deshi për islamin të funksiononte si një këshill 
konsultativ, domethënë, nëpërmjet konsultimit të ndërsjellë, reciprok të 
të tre divizioneve të ushtrisë së edukimit islamik, atyre të medreseve, 
mektebeve dhe teqeve, me qëllim që “secila të mund të plotësonte 
mangësitë e tjetrës”. Qëllimi i tij ishte që El-medresetu’z zehra të ishte 
një mishërim i kësaj. 

Sipas Bediuzzamanit, ky transformim i medreseve nga qënia e tyre 
institucione ‘një fakultet’ në ‘multi fakultet’, dhe duke vënë në 
praktikë “parimin e ndarjes së punës” ishte në përputhje me ligjet e 
krijimit. Dështimi për ta praktikuar atë në shekujt e mëparshëm pat 
çuar në despotizëm dhe në shfrytëzimin e të mësuarit në medrese, dhe 
në mësimdhënien duke u ndërmarrë prej atyre që ishin të pakualifikuar 
për ta bërë atë. Ajo i kishte çuar medresetë drejt shkatërrimit të tyre.59 
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Në shumë vende Bediuzzamani thekson nevojën e specializimit të 
studentëve në një lëndë për të cilën ata kanë prirje, dhe përveç studimit 
vetëm të lëndëve që e plotësojnë atë. Meqenëse ajo përshkruhet në disa 
detaje në ‘bashkëbisedimin e tij me doktorin’, së bashku me nevojën për 
studim kreativ, debat dhe një rikthim për shkencat themelore fetare nga 
studentët, ne do ta lëmë përshkrimin për atje. Megjithatë, duhet të 
shënohet se specializimi në mënyrë të veçantë paraqiste e 
paralajmëronte një thyerje, prishje rrënjësore të metodave tradicionale.  

Së fundi, një pikë e mëtejshme që mund të mendohet si radikale 
ishte vështrimi i Bediuzzamanit që “opinioni publik” të sundonte midis 
ulemave dhe studentëve. Domethënë, ai besoi se ishte një ‘despotizëm 
shkollor’, një pinjollë e despotizmit politik, “e cila ka hapur rrugën për 
imitimin e verbër –taklid– dhe ka penguar rrugën për të bërë kërkimin 
për të vërtetën”.  

Për t’u përballur me problemet e periudhës moderne dhe që të 
sigurohet përparimi, ‘kushtetutësia midis ulemave’ duhet të vendosë 
“Shtetin e ulemave.” 

Në të njëjtën mënyrë, midis studentëve, ‘opinioni publik’ ose idetë 
mbisunduese që dalin prej debatit dhe shkëmbimit të ideve të 
disiplinave të ndryshme duhet të merren si mësues. Bediuzzamani 
parashikoi se kjo do të jepte një nxitje të fuqishme dhe një stimul për 
progres. Kështu, “ashtu si opinioni publik që dominon në shtet, po 
ashtu duhet që opinionet dominuese të ulemave të jenë myfti, dhe 
opinionet dominuese të studentëve të jenë profesorë e mësues.60 

Kështu gjatë audiencës së tij, duke i dhënë sulltan Abdul Hamidit 
informacion të drejtpërdrejtë rreth gjendjes së provincës lindore dhe 
duke shpjeguar këto ide dhe rëndësinë e propozimeve të tij, veçanërisht 
lidhur me themelimin e shkollave të reja, me aftësinë e tij si një burrë 
feje, Bediuzzamani vazhdoi t’i kujtonte sulltanit lidhur me peticionin 
që i ishte bërë atij nga udhëtari i famshëm dhe dijetari Abdurreshid 
Ibrahimi. 

Abdurreshid Ibrahimi kishte kërkuar azil politik në Japoni pasi 
ishte internuar më 1904-ën nga Uzbekistani amtar prej rusëve, dhe 
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duke udhëtuar edhe atje, në Kinë, kishte harxhuar përpjekje të mëdha 
për përhapjen e rigjallërimit të islamit. Duke parë injorancën dhe 
varfërinë e shumë myslimanëve në Kinë, ai i kishte dërguar kërkesa 
sulltan Abdul Hamidit edhe për ndihmesë materiale edhe për dijetarë 
fetarë dhe instruktorë të dërgoheshin atje. Në këtë kohë, sulltani po i 
jepte rëndësi të madhe politikës së tij të kalifatit, domethënë politikave 
panislamike, dhe në dukje u ishte përgjigjur në mënyrë te favorshme, 
duke instruktuar Shejhul islamin Xhemaleddin Efendiun, të bënte 
gjithçka që ishte e domosdoshme për zbatimin e saj. Megjithatë një 
kohë duhet të ketë kaluar, sepse me një guxim të padëgjuar, 
Bediuzzamani iu drejtua Sulltanit, duke i thënë: 

“Rangu i kalifatit nuk është i kufizuar tek ceremonia zyrtare e 
faljeve të së Premtes. Ashtu siç posedon kalifati fuqi morale, po 
ashtu ai do të ketë fuqi materiale, dhe garanci dhe do të jetë 
përgjegjës për të gjitha trajtimet e komunitetit musliman në çdo 
qoshe të botës. Abdurreshid Ibrahim Efendiu është një luftëtar i 
madh në rrugën e islamit. Do të ishte një mëkat i madh ta lësh 
kërkesën e tij të mbetet e pafrytshme. Madje edhe sikur zyra e 
Shejhul Islamit të mos kishte fuqi, gjenden, lavdi Zotit, shumë 
burra feje në këtë vend të gatshëm për t’i sakrifikuar personat e tyre 
për këtë çështje. Përse kjo kërkesë nuk është shpallur e transmetuar 
gjithandej tokave otomane?”  

Ndërkohë Bediuzzamani vazhdoi ta kritikonte në sy Sulltanin për 
denoncimet dhe rrjetet e spiunëve dhe të agjentëve për të cilat regjimi i 
tij ishte aq me nam. Bediuzzamani kishte qenë zbuluar para një 
raportimi të tillë më 1906-ën. Si dikush që kurrë nuk ngurronte të fliste 
hapur në çështjen e lirisë në atë kohë represioni e shtypjeje, ishte e 
pashmangshme se ai do të kishte qenë. Ai i tha Sulltan Abdul Hamidit:  

“Despotizmi nuk ka vend në islam. Të shpallurit e një vendimi 
për dikë është e drejta vetëm e gjykatave të veprojnë hapur dhe 
brenda drejtësisë së sheriatit. Këto vendime mund të mos jepen 
sipas raportimeve të bëra nga persona me identitet të panjohur, të 
cilat nuk hedhin dritë mbi fytyrat e tyre të vërteta dhe fshehin 
intrigat e tyre...” 

Shejhul Islami Xhemaleddin Efendi, i cili ishte i pranishëm, më 
vonë e tregoi biri i tij Muhtar Bey: “Deri sot, unë kurrë nuk kam hasur 
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ndokënd të shprehte mendimet e tij në prani të monarkut me një guxim 
të tillë”.  

Megjithatë kjo trimëri vetëm se e bëri Bediuzzamanin të dërgohej 
përpara Gjykatës Ushtarake të Pallatit Yildiz. Pasojat e rënda të 
audiencës së Bediuzzamanit me Sulltan Abdul Hamidin nuk u kufizuan 
vetëm tek gjykata ushtarake, sepse ai do të dënohej nga ajo për një afat 
në spitalin e çmendurisë “Toptashi” në Uskudar. Gjyqtarët në gjykatë 
s’dinin nga t’ia mbanin, se si ta trajtonin këtë çështje, dhe spitali i 
çmendurisë ishte zgjidhja me të cilën ata dolën para gjyqit. 

Kur u pyet nga gjenerali i divizionit Shakir Pasha në gjykatën 
ushtarake për fisin Kurd të cilit ai i përkiste, Bediuzzamani u përgjigj: 
“Cilit fis Tatari i përket? Unë jam një otoman. Qënia ime kurd është 
vetëm për llogari të emrit që u jepet njerëzve të vendit ku unë kam 
lindur dhe ku u rrita”.  

Dhe vazhdoi të përsëriste çfarë ai i kishte thënë Sulltanit. Duke 
dëgjuar këtë, prokurori i përgjithshëm, Shururi Efendi, e pyeti:  

“Si mund të thuash fjalë të tilla fyese rreth shkëlqesisë së tij të lartë 
Sulltanit? Bediuzzamani u përgjigj: “Unë ia thashë të njëjtat gjëra vetë 
kalifit. Në qoftë se nuk më beson, shko dhe pyeti?”  

Përballë gjithë kësaj, gjyqtarët ishin të shqetësuar se në qoftë se 
Bediuzzamani do të internohej në Fezzan, Tripoli apo Jemen, siç ishte 
dënimi i zakonshëm, ai do të vazhdonte të përhapte idetë e tij. Kështu, 
me qëllim që të çliroheshin prej tij, me rekomandim të Zuluftu Ismail 
Pashës, inspektori i shkollave ushtarake, ata morën pesë doktorë, dy 
çifutë, një grek, një armen, dhe një turk për të përpiluar një raport duke 
thënë se Bediuzzamani nuk ishte mirë mendërisht, dhe pastaj e çuan 
atë tek spitali i çmendurisë “Toptashi”.  

Pas disa vitesh, Bediuzzamani shkroi: “I lindur në fshatin e Nursit 
në provincën e Bitlisit, si një student unë hyra në debate me të gjithë 
dijetarët që takova, dhe duke vazhduar nëpërmjet përkujdesjes Hyjnore 
t’i mposhtja në debate shkencore të gjithë ata që më ftonin për sfidë, 
unë vazhdova debatet në këtë famë të kobshme, dhe si rrjedhojë e 
nxitjeve të rivalëve të mi, me urdhër nga Sulltan Abdul Hamidi, më 
tërhoqën aq larg deri në spitalin e çmendurisë.  
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n Toptashi dhe “Bisedimi me Doktorin”   
Sa gjatë duhej të vazhdonin mundimet dhe gjyqet ndaj 

Bediuzzamanit në spitalin e çmendurisë nuk dihet, por përfundimisht 
ai u lirua me fuqinë e raportit të doktorit, i cili pohoi: “Në qoftë se do 
të ndodhej edhe shenja më e vogël e çmendurisë tek Bediuzzamani, 
nuk do të ndodhej njeri me mend në botë”. 

Pa dyshim Bediuzzamani duhej të ndërmerrte shumë kontrolle 
mjekësore në spital. Në vijim është teksti i bashkëbisedimit të tij me 
doktorin, i cili kontribuoi drejtpërdrejt për raportin favorizues. Në të 
Bediuzzamani i shpjegon doktorit me këtë qartësi të zakonshme dhe 
me logjikë qëllimet dhe synimet e tij, dhe përse ai kishte ngjallur 
opozitë në Stamboll. 

Para së gjithash, Bediuzzamani i tregon doktorit katër pika që ai 
duhej t’i merrte në konsideratë kur të përcaktonte diagnozat e tij.  

Së pari: Mjedisin e Bediuzzamanit, sepse “virtytet mbisunduese në 
Kurdistan janë guximi, sedra, forca e fesë, dhe pajtueshmëria e zemrës 
dhe e gjuhës. Çështjet që konsiderohen të jenë të sjellshme dhe të 
përpunuara në civilizim, konsiderohen prej tyre të jenë lajkatari”. 

Së dyti: Doktori nuk duhet ta bëjë gjykimin e tij përciptas sipas 
normave aktuale devijuese, por duhet të kuptojë që Bediuzzamani e 
merr islamin si kriter për aktet e tij nëpërmjet të cilave ai synon t’i 
shërbejë kombit, shtetit dhe fesë. 

Së treti: Bediuzzamani tregon se disa prej atyre në pushtet nuk 
mund ta duronin atë, sepse ai dha përgjigje për një numër problemesh 
të kohës të pazgjidhshme deri më sot dhe mjeti i vetëm i shpëtimit –
përdorimit– ishte ta deklaronin atë të çmendur. 

Dhe së katërti: Ai për pesëmbëdhjetë vite ka ndjekur lirinë 
islamike, domethënë lirinë e cila është në përputhje me sheriatin”. Dhe 
tani që ajo është e afërt për t’u realizuar, ai është i privuar nga të 
shikuarit se çfarë po ndodh, si të mos ishte ai i zemëruar?  

Dhe ai shton: “Dhe është vetëm një në njëmijë që nuk është goditur 
nga çmendia e përkohshme”. 

Pastaj Bediuzzamani vazhdon t’i zgjerojë këto pika dhe t’i 
shpjegojë në detaje më të mëdha, duke theksuar se ai nuk do të ishte i 
gatshëm të sakrifikonte asnjë prej qëllimeve dhe parimeve të tij të 
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shenjta, të cilat janë për të mirën e përgjithshme, për dobitë e tij 
personale, dhe kështu që ai do ishte më mirë i pranuar. 

Së pari, qëllimi i Bediuzzamanit ishte për forcimin dhe progresin e 
perandorisë Osmane nëpërmjet zhvillimit dhe përparimit –arsimor, 
material dhe kulturor– të pjesëve përbërëse të saj. Nëpërmjet mbajtjes 
së veshjes së rajonit të tij të lindjes dhe shfaqjes së dashurisë së tij për 
të, ai deshi të theksonte në kryeqytetin e perandorisë rëndësinë e 
zhvillimit provincial, dhe të shfaqte nevojën për industritë lokale. Dhe 
duke deklaruar se ai i kishte dhënë besën sulltan Selimit, domethënë, 
Javuz Selimit, i njohur në Perëndim si Selimi i zymtë, i rreptë, 1512-
1520, Bediuzzamani pohonte se ai do t’i përkushtohej të njëjtit qëllim 
ashtu si Selimi, domethënë, unitetit. Reformat që synonin zhvillimin e 
provincave do të shërbenin për forcimin e unitetit të perandorisë, dhe si 
rrjedhim do të forconin unitetin islamik. 

Së dyti, Bediuzzamani kishte ngjallur opozitë nëpërmjet 
praktikimit të debatit të tij me dijetarët. Tani ai do t’i shpjegonte 
doktorit se duke vepruar kështu, donte të ofronte një shembull praktik 
për një zgjidhje për amullinë në medrese. Ai rekomandonte më shumë 
pjesëmarrje aktive në procesin e studimit nga ana e studentëve.  

Një arsye tjetër që ai jep për prapambetjen është se shkencat 
instrumentale –gramatika, sintaksa, logjika– kishin qenë theksuar, 
kishin dalë në pah, në vend të shkencave të shenjta –komentet e 
Kuranit, tefsirit, hadithit, teologjisë, kelam dhe të tjera të ngjashme–. 
Kështu, së pari, Bediuzzamani është duke theksuar nevojën për një 
debat të gjallë dhe rolin e konkursit në rigjallërimin e medreseve, dhe 
së dyti, rëndësinë e shkencave të shenjta themelore. Pastaj ai vazhdon 
të theksojë nevojën për specializim. Ishte nëpërmjet marrjes së një 
shkence si bazë dhe përveç vetëm studimit të lëndëve të mëtejshme 
deri tani me qëllim që të plotësonin subjektin kryesor, që studentët të 
mund të studionin në thellësi të mjaftueshme dhe të depërtonin tek 
lënda siç kërkohej, siç duhej. 

Në pikën e tretë, Bediuzzamani shqyrton arsyet për mospërputhjet 
dhe ndryshimet ndërmjet degëve të ndryshme të sistemit arsimor, të 
cilat, pohoi ai, janë një shkak kryesor i prapambetjes së civilizimit 
islamik, i cili përbën civilizimin e vërtetë, në krahasim me civilizimin 
modern. 
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Ai thotë: “Ata në medrese i akuzojnë ata në mektebe për dobësi në 
besim për shkak të interpretimit të tyre të fjalëpërfjalshëm të çështjeve 
të sigurta, ndërsa ata në mektebe i konsiderojnë ata në medrese të jenë 
injorantë dhe të pasigurtë për shkak se nuk kanë njohuri rreth 
shkencave moderne. Kurse ata në medrese i shohin ata në teqe sikur po 
ndjekin bidate, risi. 

Ndërsa duke njohur ndryshimet në rrugët e tyre, ai thekson se 
barrierat, pengesat, midis tyre duhet të thyhen dhe nëpërmjet një 
rregullimi, rrugëzgjidhjeje, shkenca moderne të jepet mësim nëpër 
medresetë “në vend të filozofisë së lashtë të dalë mode, të dalë jashtë 
përdorimit”; shkencat fetare të jepen plotësisht në shkollat laike, dhe 
dijetarët nga medresetë, “disa nga ulematë e ditur”, të jenë të 
pranishëm në teqetë e sufizmit.  

Ndërkaq ai vazhdon të analizojë arsyet për paefektshmërinë e 
predikuesve, të cilët luajtën një rol të tillë jetik në edukimin e masave 
të njerëzve. Ai jep tre ‘shkaqe’, të cilat do t’i citojmë plotësisht: 

Shkaku i parë: Duke krahasuar të tashmen me të shkuarën, ata 
thjesht paraqitën çfarë ata pretenduan me terma të shndritshme. Në  
kohët e hershme lehtësia e mendjes dhe imitimi i verbër i ulemave 
mbisundoi dhe për këto nuk ishte e domosdoshme prova. Por tani një 
nxitje për të hetuar e shqyrtuar të vërtetën është shfaqur tek gjithkush. 
Përballë kësaj, të qëndisurit e një pretendimi nuk ka efekt. Me qëllim 
që ta bësh atë efektive, është e domosdoshme të provosh çfarë 
pretendohet dhe të kesh aftësi bindëse.  

Shkaku i dytë: Nëpërmjet përfrikësimit dhe të ndaluarit dikë të mos 
bëjë diçka dhe kurajimit, nxitjes së një tjetri, ata pakësojnë vlerën e 
diçkaje tjetër më të rëndësishme. Për shembull, ata thonë se të kryesh 
dy rekate falje natën është si rrotullimi rreth Qabesë, ose në qoftë se 
dikush zhytet në përgojim është sikur ai që ka bërë kurvërim.  

Shkaku i tretë: ata nuk flasin në përputhje me kërkesat e situatës 
dhe nevojave të kohës, e cila është kërkesa e elokuencës. Është sikur 
ata po i tërheqin njerëzit nëpër qoshet e kohëve të mëparshme, dhe 
atëherë u flasin. Domethënë, unë dëshiroj që predikuesit të jenë 
dijetarë kërkues, me qëllim që ata të mund të provojnë çfarë 
pretendojnë, dhe të jenë edhe filozofë të hollë me qëllim që të mos 
prishin balancën, peshën e sheriatit, si dhe të jenë elokuentë dhe 
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bindës. Është e domosdoshme që ato të jenë kështu. Bediuzzamani 
përfundoi duke iu drejtuar me sa vijon”:  

“Pika e katërt: Unë thashë se mendja ime ishte ngatërruar. Por 
qëllimi im, nga e gjitha kjo, është t’i tregoj harresës memorien time, 
dëshpërimin në mendjen time, dhe të qëndruarit i huaj në natyrën time. 
Meqenëse asnjë i çmendur nuk thotë se është i çmendur, si mund të 
jetë ajo një provë për çmendurinë time? Gjithashtu, unë thashë se unë 
kisha tre muaj studim pas idh-harit.61 Kjo sjell dyshim në dy drejtime. 
Ose ajo është e pavërtetë... ndërkohë që shumica e Kurdistanit e dinë 
se ajo është e vërtetë, ose megjithëse është e vërtetë... ashtu siç the ti, o 
doktor, gjërat si krenaria dhe vetëmburrja do të tregonin çmendinë 
time...  

“Domethënë është të kuptuarit e doktorëve se është sëmundja, dhe 
raportet e tyre që janë të çmendura, dhe se ministri i sigurisë publike 
është i çmendur, meqë ishte zemëruar. Hë, doktor! Ti je doktor i mirë, 
shëroji dhe ata fatkëqinj së pari, pastaj mua!” 

Atëherë, u bë e qartë për doktorin se Bediuzzamani kurrsesi nuk 
ishte i çmendur, dhe ai përgatiti raportin në përputhje me këtë gjendje; 
çfarëdo të ishin arsyet për dërgimin e tij në spitalin e çmendisë, ato nuk 
ishin mjekësore, dhe doktori nuk u interesua fare për ta. Natyrisht, 
ishte për arsye politike që Bediuzzamani pati qenë burgosur, dhe me 
lirimin e tij ai përsëri u mbajt në mbikëqyrje. Ndërkaq autoritetet nisën 
një taktikë tjetër me qëllim që ta heshtnin atë; ata u përpoqën ta blinin 
me para, por kot, pa dobi. Bediuzzamani ashtu siç nuk e njihte frikën, 
po ashtu dhe nuk mund të trembej dhe as të frikësohej për braktisjen e 
rrugës që ai e njihte të ishte e drejtë ta braktisje, po ashtu ai nuk kishte 
dëshirë për pasuri e as për pozitë, gjatë gjithë jetës së tij njëra prej 
veçorive të tij më të spikatura ishte refuzimi i tij për të pranuar ndonjë 
përfitim personal, materiale nga diçka ndryshe; nuk kishte mënyrë që 
ai të mund të blihej. Në qoftë se bota islamike duhej të përparonte dhe 
të ringjallej, kjo do të mund të ndodhte nëpërmjet lirisë dhe 
kushtetutës; ai nuk do të mund të bëhej të hiqte dorë nga çështja. 
Propozimet iu bënë atij nga Shefik pasha, ministri i sigurisë publike, 
dhe shkëmbimi i fjalëve  midis tij dhe Bediuzzamanit vazhdoi sa vijon: 

                                                
61 një libër në programet e medreseve. 
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Ministri: “Sulltani të çon përshëndetje. Ai ka caktuar për ty një 
mijë kurush si rrogë. Ai tha se më vonë, kur ti të rikthehesh në 
lindje, ai do ta bëjë atë njëzet deri në tridhjetë lira. Dhe ai t’i dergoi 
ty këto lira si një dhuratë mbretërore.” 

Përgjigjja: “Nuk jam një lypës pas një rroge; unë nuk do të mund 
ta pranoja edhe sikur ajo të ishte një mijë lira. Unë nuk erdha në 
Stamboll për vetën time. Unë erdha për kombin tim. Gjithashtu ky 
ryshfet që ju doni të ma jepni është ryshfet për të të mbyllur gojën.”  

Ministri: “Ti je duke refuzuar një dekret perandorak. Një dekret 
perandorak nuk mund të refuzohet.” 

Përgjigjja: “Unë po e refuzoj atë, me qëllim që sulltani  të 
zemërohet dhe të më thërrasë mua, dhe unë të mund t’ia them atij 
të vërtetën.”  

Ministri: “Rezultati do të jetë shkatërrimtar.” 

Përgjigjja: “Madje edhe në qoftë se rezultati do të ishte deti, ai 
do të ishte një varr i gjerë. Në qoftë se ekzekutohem, unë do të 
pushoja e prehem në zemrën e një kombi. Gjithashtu kur erdha në 
Stamboll, e solla jetën time si një ryshfet, bëni çfarë të doni. Dhe ju 
them seriozisht se unë dëshiroj t’u jap një paralajmërim praktik 
bashkëvendësve,  patriotëve të mi se, të formuarit e një lidhje me 
shtetin është me qëllim që t’i shërbesh asaj, dhe ajo  nuk është me 
qëllim që të marrësh një rrogë. Dhe dikush si unë i shërben kombit 
dhe shtetit duke këshilluar dhe paralajmëruar. Dhe ajo është 
nëpërmjet të qënurit i paanshëm, e cila është nëpërmjet të qënurit 
pa paramendim, gjë e cila është nëpërmjet braktisjes së të gjitha 
dobive personale. Si rrjedhojë, unë jam i shfajësuar nga 
mospranimi i një rroge.” 

Ministri: “Qëllimi yt për përhapjen e edukimit në Kurdistan 
është duke u diskutuar në kabinet.” 

Përgjigjja: “Në përputhje me çfarë rregulli e vononi edukimin 
dhe shpejtoni rrogat? Përse preferon dobitë e  mia personale mbi 
dobitë e përgjithshme të kombit?” 

Ministri u bë i zemëruar. 
Bediuzzamani: “Unë kam qenë i lirë, kur u rrita në malet e 

Kurdistanit, i cili është vendi i lirisë së plotë. Nuk ka aspekt për t’u 
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zemëruar; mos e lodh veten për asgjë. Më dërgo në internim; le të 
jetë Fizani dhe Jemeni, unë s’kam kundërshtim. Do te jem i 
shpëtuar prej rënies prej një lartësie. 

 Ministri: “Ju keni hapur një perde aq të hollë sa një letër 
cigareje sipër gjithkujt në fytyrën e të gjithë këtyre ideve dhe 
emocioneve të cilat janë duke zier, dhe e quani atë ligj dhe rregull. 

Përfundimi: Gjithsecili është duke rënkuar prej shtypjes suaj si 
kufoma lëvizëse. Unë isha i papërvojë. Unë nuk hyra nën perde, 
unë mbeta sipër saj. Pastaj njëherë ajo u gris në pallat. Unë isha në 
një shtëpi Armeni në Shishli; ajo u gris atje. Isha tek Hani  
Shekerxhi; ajo u gris edhe atje, gjithashtu. Unë isha në spitalin e 
çmendisë dhe tani unë jam në këtë vend arresti.” 

Shkurtazi, ju bëni shumë arnime që unë të mërzitem, gjithashtu. 
Unë u mësova me ju kur isha në Kurdistan. Dhe tani ngjarjet e 
lartpërmendura m’i kanë mësuar mirë sekretet tuaja. Në mënyrë të 
veçantë spitali i çmendisë, ai m’i shpjegoi qartë këto tekste. Kështu 
që unë ju falënderoj juve për të gjitha këto ngjarje, sepse unë 
gjithmonë mendoja në mënyrë të favorshme pozitive, në vend të 
mosbesimit.” 
 Dhe së fundi, një artikull gazete mbi subjektin e shkruar më vonë 

nga figura letrare Eshref Edip, i cili ishte një shokë i ngushtë i 
Bediuzzamanit, dhe luajti një rol aktiv në lëvizjen kushtetuese me 
shkrimet e tij dhe me revistën Sirat-i mustekim, e quajtur më vonë 
Sebilur- reshad:  

“Askush, dhe më kryesori i të gjithëve Sulltani, nuk ka menduar në 
ndonjë kohë se ndodhej edhe sasia më e vogël e pabesisë tek ai. Ata e 
vlerësuan virtytin dhe zellin e tij.” 

“Ai kishte ardhur në Stamboll me qëllim që të hapte shkolla në 
provincat lindore për të rigjallëruar edukimin. Ai kujdesej shumë për 
lirinë, ai kishte guxim të madh dhe civilizim. Mendoni për rrethanat e 
kohës. Cili ishte qëndrimi i pallatit ndaj Namik Kemal, Zija pashës dhe 
i përkrahësve të tjerë të lirisë? Bediuzzamani ishte shumë para atyre 
lidhur me guximin, mospasjen frikë, patriotizmin dhe dashurinë për 
lirinë. Pallati shfaqi tolerancë të madhe ndaj kësaj luftës së tij për liri 
nga respekti për diturinë dhe virtytin e tij. Por nuk ishte e mundur të 
shkurtohej lufta dhe përpjekja e tij. Rinia e tij, mendja e tij plot dritë, 
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dashuria e tij për lirinë, shpirti i tij luftarak nuk mund ta shpëtonin prej 
pasojave  para të cilave u zbuluan përkrahësit e tjerë të lirisë.  

“Ai shfaqi një shkallë të tillë guximi dhe trimërie në luftën për 
lirinë në një kohë kur gjithkush ishin të frikësuar të hapnin gojën e tyre 
dhe vetëm hidhnin një fjalë dhe bënin aluzione që ishin të 
pakuptueshme për ta. Ishte veçse e bashkëlindur, e natyrshme, për dikë 
të vinte nga provinca lindore dhe të shfaqte kaq shumë trimëri kur 
pallati dhe pashatë, mbretëronin dhe kishin fuqi absolute, të mbeteshin 
të çuditur e të habitur. Pashatë despotikë, të cilët i konsideronin 
njerëzit të ishin skllevërit e tyre, nuk mund të shihnin ndonjë mënyrë 
tjetër për t’i çliruar vuajtjet e tyre prej tij dhe të rifitonin qetësinë veçse 
duke thënë: “Të shfaqësh kaq shumë guxim nuk është në përshtatje me 
gjendjen e mirë mendore, dhe duke e futur atë në spitalin e çmendisë. 
Kjo ishte arsyeja pse ai u dërgua atje. 

“Ajo çfarë i tha ai doktorit në spitalin e çmendisë e la doktorin të 
habitur; ai u habit nga zgjuarsia dhe njohja e tij, nga guximi dhe 
trimëria. Ai e kuptoi përse ai ishte dërguar atje, dhe i kujtoi 
Bediuzzamanit mënyrat e përpunuara e të stërholluara të kohës. Ai 
këshilloi maturi, dhe atëherë i kërkoi falje. 

“Po, ky është burri që ata thanë se është i çmendur, ky luan i 
çmendur! 

 

* * * 
 

 


