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KAPITULLI I NËNTË 

Epërsia	  e	  Kur’anit	  dhe	  Lindja	  e	  Saidit	  të	  Ri	  
 

n Zëri më i Fortë do të Jetë i Islamit 
Në Dhjetor të 1919, Be diuzzamani pa një “ëndërr të vërtetë”, ose 

një lloj vizioni, të cilën ai më pas e regjistroi dhe e përfshiu atë në 
veprën ‘Sunuhat’. Ai na tregon se në një kohë ai kishte qenë shumë i 
dëshpëruar për rrjedhën e ngjarjeve dhe po kërkonte një dritë në 
errësirën e natës.” Në ëndrrën e tij, Bediuzzamanit iu bë ftesë prej një 
“Asambleje të madhe e përbërë nga përfaqësuesit e figurave kryesuese 
të Islamit nga çdo shekull dhe iu bë thirrje për të dhënë llogari për 
gjendjen aktuale të Islamit. Në kundërshtim me atë që do të mund të 
parashikohej, përgjigjja e Bediuzzamanit shfaqi aspektet pozitive të 
mposhtjes, duke përfshirë forcimin e vëllazërisë islamike dhe të qënies 
së Osmanëve (Otomanëve) të shpëtuar prej rrëmbimit deri në një farë 
mase prej rrymës tiranike të kapitalizmit. Pastaj me qëllim që të tregojë 
se përse Islami e refuzon civilizimin modern perëndimor i cili 
simbolizohej e mishërohej nga kapitalizmi i shëmtuar dhe shfrytëzues 
dhe nga imperializmi agresiv i kohës, ai bëri një krahasim të parimeve 
mbi të cilat bazohen civilizimi perëndimor dhe civilizimi Islam dhe 
rezultatet e tyre. Ky shpjegim tejet interesant e origjinal u përshëndet 
me miratim nga asambleja në ëndërr, dhe njëri nga përfaqësuesit e 
asamblesë deklaroi: 

“Po, jini shpresëtar! Zëri më i lartë e më i fuqishëm në revolucionet 
dhe ndryshimet do të jetë ai i Islamit!” 

I njëjti krahasim i civilizimeve perëndimore dhe i Islamit shfaqet 
në kontekste të ndryshme në një numër të veprave të asaj periudhe të 
Bediuzzamanit. Dhe prej këtyre dhe prej referencave të tjera për të 
njëjtin subjekt, ne shohim në detaje më të hollësishme pikëpamjet e tij 
mbi temën, dhe gjithashtu arsyet për optimizmin dhe shpresën për të 
ardhmen të lindura nga ëndrra. 
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Duhet të vërehet së pari se Bediuzzamani shpesh tregoi se ashtu si 
civilizimi modern që nuk ishte produkt dhe as pronë e krishterimit, as 
rënia dhe prapakthimi nuk qëndrojnë tek Islami: “Ta konsiderosh 
civilizimin të jetë pronë e krishterimit, gjë që nuk është, dhe ta 
shfaqësh prapambetjen, e cila është armiku i Islamit, të jetë miku i tij, 
ky mendim do të sugjeronte që kupa e qiellit të rrotullohet në anën e 
kundërt.  

Siç e kemi parë tashmë, Islami urdhëron progresin dhe përmban të 
gjitha domosdoshmëritë e civilizimit. “Unë deklaroj me të gjithë 
fuqinë time se nuk ka ndonjë gjë e cila në realitet është e mirë për 
civilizimin, që është vetë ajo, as çfarë ka më të mirë se ajo, që të mos 
jetë e garantuar ose në mënyrë të qartë ose të nënkuptuar nga Islami...  

Dhe në një vepër tjetër ai shkroi: “Gjërat e Njohura si Virtytet e 
civilizimit janë secila një çështje e transformuar e Sheriatit.” Përveç 
kësaj, Bediuzzamani tregoi se Islami kishte luajtur një rol themelor e të 
rëndësishëm në zhvillimin e civilizimit modern. 

“Unë nuk mund të mohoj se ndodhen disa virtyte në qytetërim, por 
ato nuk janë as pronë e krishterimit, as shpikje e Evropës, ato nuk janë 
as produkti i këtij shekulli; ato janë pronë e përbashkët, të prodhuara 
nga lidhja e mendjeve dhe e ideve, nga ligjet e feve të shpallura, nga 
nevoja e bashkëlindur e njerëzimit dhe veçanërisht nga revolucioni 
Islamik i shkaktuar nga Sheriati i Muhammedit a.s.m.!  

Dhe në një vepër ai e përmbledh atë me terma edhe më të 
fuqishëm: “Gjërat e mira dhe progresi i madh industrial që shihen në 
civilizimin perëndimor reflektohen tërësisht dhe e kanë prejardhjen 
prej civilizimit Islam, udhëzimit të Kur’anit dhe prej feve (të tjera) të 
shpallura....  

Megjithatë, në perëndim të këqijat e civilizimit kanë mbisunduar 
mbi aspektet e tij të dobishëm. Bediuzzamani dha dy arsye për këtë: i 
pari ishte “qëndrimi fakultativ (lejues) i civilizimit perëndimor ndaj 
“shthurjes” dhe ndaj dëshirave të nefsit, që burojnë nga mosbërja e 
fesë dhe e virtyteve si parimet e civilizimit.” Ndërsa i dyti ishte 
“pabarazia e tmerrshme në mjetet e jetesës,” e cila gjithashtu rezultoi 
nga mungesa e fesë. Këto në fund do të çonin në shkatërrimin e tij.  

Kështu, Bediuzzamani parashikoi se “për shkak se civilizimi 
perëndimor është bërë i distancuar nga krishterimi i vërtetë dhe nuk u 
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mbështet mbi parimet e feve të shpallura, por –u bazua– mbi parimet e 
grekëve dhe para së gjithash mbi filozofinë romake, në fund ai do të 
shpartallohej dhe do të ndryshonte formën e tij, dhe do të çante rrugën 
për shfaqjen e civilizimit Islamik. Atëherë, krahasimet e tij janë midis 
parimeve ‘pozitive’ dhe rezultateve të shpalljes, dhe –midis– parimeve 
‘negative’ dhe rezultateve të filozofisë; ose midis udhëzimit Hyjnor 
(Huda) dhe gjenialitetit, që do të thotë ‘arsye’ ‘Deha’, ashtu siç i quan 
ai ndonjëherë.” Civilizimin perëndimor ai e përshkruan siç vijon: 

“Ai e merr si pikën e tij të mbështetjes ‘forcën’ në vend të së 
‘drejtës’; shenja e forcës është agresiviteti dhe armiqësia, rezultati i 
tyre është tradhtia. Objektivi dhe qëllimi i tij janë ‘interesi vetjak’ 
në vend të ‘virtytit’; shenja e interesit vetjak është rivaliteti dhe 
grindja, rezultati i tyre është krimi.  

Parimi i tij në jetë është ‘konflikti’ ne vend të ‘bashkëpunimit’ 
dhe shenja e konfliktit është kjo: Konflikt dhe shtytje e zmbrapsje e 
ndërsjellë, rezultati i tyre është varfëria, parimi i tij për lidhjet 
midis popujve është racizmi i cili lulëzon duke u bërë dëm të 
tjerëve dhe ushqehet e fuqizohet duke gllabëruar të tjerët. Shenja e 
nacionalizmit negativ dhe e racizmit është gjithmonë përplasja e 
tmerrshme, ndeshja dhe konflikti shkatërrimtar, rezultati i tyre 
është asgjësimi. 

Shërbimi i tij tërheqës është për të nxitur epshin dhe dëshirat e 
nefsit dhe për të plotësuar qejfet e tekave dhe të dëshirave të ulëta, 
rezultati i tyre është shthurja e imoralitetit. Shenja e epshit dhe e 
dëshirave të ulëta është gjithmonë kjo: ato e transformojnë njeriun 
në një bishë, duke ia ndryshuar karakterin e tij; ato e transformojnë 
atë shpirtërisht, duke ia prishur humanizmin e tij.  

Në qoftë se shumica e këtyre njerëzve të qytetëruar do të 
nxirrnin jashtë të brendshmen e tyre, ju do t’i shikonit karakteret e 
tyre në formën e majmunëve, të dhelprave, të gjarpërinjve, të 
arinjve dhe të derrave. Ose ato kështu duken për imagjinatën. 

Nga ana tjetër, parimet mbi të cilat bazohet civilizimi Islamik 
rrotullohet mbi këto: Pika e tij e mbështetjes është e vërteta në vend 
të forcës dhe se shenja e vazhdueshme e të vërtetës është drejtësia 
dhe ekuilibri. Siguria e mirëqënia rezultojnë nga këto dhe 
poshtërsia zhduket. 
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Qëllimi i tij është virtyti në vend të interesit vetjak, shenja e 
virtytit është dashuria dhe tërheqja e ndërsjellë. Lumturia vjen nga 
këto, dhe armiqësia zhduket. Parimi i tij në jetë është bashkëpunimi 
në vend të konfliktit dhe të vrasjes, shenja e tij është uniteti dhe 
solidariteti me të cilat forcohet komuniteti. Shërbimi i tij merr 
formën e udhëzimit dhe të drejtimit në vend të epshit dhe të 
dëshirave të ulëta, dhe shenja e udhëzimit është përparimi dhe 
begatia në mënyrë të përshtatshme me humanizmin, shpirti 
ndriçohet dhe plotësohet në mënyrën që ai e kërkon....  
Nga aspekte të ndryshme të civilizimit prej të cilëve ndodhen 

krahasime më të detajuara në veprat e Bediuzzamanit, ne do të 
përmendim shkurt dy aspekte: i pari i këtyre është letërsia.  

Në një pjesë mbi këtë temë në veprën ‘Lemeat – Rrezëllimat-’, që 
është një koleksion i shkruar në formë të pavargëzuar mbi tema të 
ndryshme, vepër e cila u botua në Stamboll, ndoshta në 1921, 
Bediuzzamani bën një krahasim ndërmjet letërsisë së Kur’anit dhe 
letërsisë së Evropës. Kjo letërsi përfaqësohet nga novelat të cilat patën 
një popullaritet të madh midis Otomanëve të ‘evropianizuar’ që nga 
koha e Abdul Hamidit. Bediuzzamani pohon se letërsia shëtit në tre 
fusha, ajo bredh brenda limiteve të tyre: 

Ose në fushën e heroizmit e trimërisë.... ose në fushën e dashurisë e 
të bukurisë dhe, ose në fushën e përshkrimit të realitetit. Lidhur me 
letërsinë evropiane ai thotë se në fushën e dashurisë e të bukurisë, ajo 
nuk e njeh dashurinë e vërtetë; ajo injekton në shpirt një emocion 
eksitues epsharak.  

Në fushën e heroizmit dhe të trimërisë, ajo nuk e favorizon të 
drejtën dhe drejtësinë, por ngre lart konceptin e forcës. Në përshkrimin 
e realitetit, Bediuzzamani e përshkruan këndvështrimin perëndimor në 
detaje më të mëdhaja. Ai tregon se meqenëse letërsia evropiane e 
shikon universin jo si art Hyjnor, por nga këndvështrimi i natyrës, ajo 
ngulit në zemër dashurinë ndaj natyrës dhe ndjenjën e adhurimit ndaj 
materies. Dhe novela, qoftë në formë libri, ose si teatër apo kinema, 
është i vetmi ilaç që ajo ka qenë në gjendje të gjejë për brengën e 
shpirtit që buron nga ky ç’udhëzim. Ai vazhdon të thotë se secila nga 
të dyja letërsitë shkaktojnë një brengë prekëse, por ndërsa brenga e 
prodhuar nga Kur’ani është e lartësuar, kurse ajo e prodhuar nga 
letërsia evropiane nuk jep shpresë. Ajo që shkakton letërsia e Evropës 
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është një brengë patetike, prekëse, që buron nga mungesa e të 
dashurve, nga të qënit pa pronar; ajo nuk mund të japë një brengë të 
lartësuar. Sepse ai është një dëshpërim i shumëvuajtur i frymëzuar nga 
natyra e shurdhët dhe nga forca e verbër. Ajo e tregon botën të mjeruar 
e të dëshpëruar dhe jo në ndonjë mënyrë tjetër. Ajo e përshkruan dhe e 
paraqet botën në këtë mënyrë, e mban njeriun e dëshpëruar atje, e 
lëshon atë pa pronar midis të huajve dhe e lë atë pa shpresë. Të dyja 
letërsitë japin një entuziazëm dhe një mallëngjim. Por nëpërmjet 
entuziazmit që shkaktohet nga letërsia e huaj nefsi bëhet i eksituar, 
dëshirat e ulëta nxiten, ajo nuk i jep gëzim shpirtit. Ndërsa entuziazmi i 
Kur’anit, e ndez shpirtin dhe e ngjit atë në një lartësi sublime.  

Aspekti i dytë për t’u shqyrtuar këtu është i një natyre socialo-
ekonomike. Kjo ka të bëjë me padrejtësinë e brendaqenësishme në 
civilizimin perëndimor dhe lidhet me ilaçin ndaj pasojave të saj të 
rënda që u dha nga Islami.  

Bediuzzamani e përmbledh shkurtimisht shkakun kryesor të 
tronditjeve të mëdhaja sociale që i ka vuajtur njeriu veçanërisht në këtë 
shekull, në dy fraza. Njëra është: “Sa kohë që jam i ngopur e plot, unë 
nuk shqetësohem nëse të tjerët vdesin nga uria!” Fraza e dytë: “Ti puno 
që unë të ha, ti lodhu që unë të pushoj!” Dhe ai demonstron se në qoftë 
se ato duhet të çrrënjosen, kjo do të bëhet nëpërmjet zbatimit të urdhrit 
Kur’anor për dhënien e zekatit (vuxhubuz zekat) dhe ndalimit të 
kamatës dhe interesave (hurmet’i Riba). Argumenti i tij është siç vijon: 

Fraza e parë i ka shtyrë klasat e larta tek shtypja, imoraliteti dhe te 
mungesa e mëshirës, ndërsa fraza e dytë i ka shtyrë klasat e ulëta tek 
urrejtja, smira e lufta kundër klasave të larta. Si rrjedhojë, është 
plaçkitur qetësia e siguria njerëzore për disa shekuj që kaluan, 
gjithashtu edhe për këtë shekull, ku në Evropë u shfaqën ngjarje me 
pasoja shumë të mëdha nga konflikti midis punëtorëve dhe 
kapitalistëve siç dihet nga të gjithë. Roli i zekatit dhe ndalimi i kamatës 
në rregullimin e kësaj situate është kjo:  

“Faktori më i rëndësishëm në mbajtjen e rendit të shoqërisë si një 
tërësi nuk lejon një hendek të pakapërcyeshëm të zhvillimit midis 
klasave të ndryshme. Klasat e larta dhe të pasurit nuk duhet të 
bëhen kaq shumë të larguara prej klasave të ulëta dhe të varfërve sa 
të këputen linjat e komunikimit, siç ndodhi në civilizimin 
evropian.” Pavarësisht të gjitha shoqatave të tij bamirëse, 
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institucioneve të tij morale, të gjitha masave disiplinuese dhe 
rregullave të sistemit, civilizimi nuk ka mundur t’i pajtojë këto dy 
klasa të njerëzimit dhe nuk ka mundur t’i shërojë dy plagët e rënda 
në jetën njerëzore të shkaktuar nga dy frazat e lartëpërmendura.  
Ndërsa Islamı -Kur’ani- e ka shkulur nga rrënjët frazën e parë, me 
urdhëresat e tij për të dhënë zekatin dhe e kuron atë; dhe e zhduk 
nga themeli frazën e dytë me ndalesat e tij për kamatën dhe 
interesat dhe e kuron atë. Dhe kështu Islami vendos lidhjet midis të 
pasurve dhe të varfërve dhe, vendos lidhjet e respektit të simpatisë 
ndërmjet tyre. Duke mos i lejuar klasat të tërhiqen më vete, ai 
mban rregullin dhe ekuilibrin e shoqërisë. Islami i “çrrënjos” dy 
frazat dhe kuron plagët që ato kanë shkaktuar në njerëzimin.  

Atëherë si është që ndërsa Islami përmban civilizimin e vërtetë, 
është shpartalluar materialisht nga civilizimi perëndimor? Në ëndrrën e 
tij, Bediuzzamani u pyet lidhur me këtë. Ai u pyet nga njëri prej 
përfaqësuesve të asamblesë: “Me cilën nga veprat tuaja ju lejuat për 
vendimin Hyjnor dhe për kaderin saqë vendimi Hyjnor zbriti mbi ju 
këtë fatkeqësi dhe ju dha ju një goditje? Bediuzzamani u përgjigj se 
ishte neglizhenca, lënia jonë pas dore e farzeve, e tre shtyllave të 
islamit –namazet e urdhëruara, agjërimin në muajin e shenjtë të 
Ramazanit dhe dhënien e zekatit me të cilat ne qemë obliguar-. Dhe ai 
pastaj shtoi një shënim për këtë; duke përfshirë neglizhencën e Haxhit. 

 

n Sovraniteti Absolut i Kur’anit 
Shumë arsye janë prekur në përshkrimin e mendimit të 

Bediuzzamanit deri këtu për rënien e botës Islamike dhe Osmanëve në 
veçanti. Përgjithësisht ato mund të klasifikohen në dy tituj kryesorë. 
Njëri është despotizmi dhe tjetri është feja, ose më saktë dështimi për 
t’u kapur pas saj në fusha të ndryshme. Të dy janë të ndërlidhur. 

Despotizmi, së bashku me pasojat e tij të shumta e të përhapura 
gjerë dhe, zgjidhjet për to në formën e kushtetutësisë dhe të lirisë 
brenda sferës së sheriatit, funksionuan me një përkushtim të tillë nga 
Bediuzzamani, gjë të cilën ne e kemi diskutuar me disa detaje.  

Për sa ka të bëjë me fenë, shumë fusha të rënies mund të përfshihen 
nën këtë titull, edhe këto gjithashtu, së bashku me zgjidhjet e tyre janë 
përshkruar në vende të ndryshme. Për shembull, rënia në fushën e 
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diturisë dhe të arsimit në medrese, dhe zgjidhjet e paraqitura nga 
Bediuzzamani për këtë të cilat gjithashtu do të pajtonin përçarjet e 
thella të cilat ishin zhvilluar ndërmjet ulemave, komunitetit Sufi dhe 
atyre me edukim perëndimor e laik. Qëndrimi neglizhent ndaj 
shtyllave të Islamit, që u përmendën tek ëndrra lart. Dhe ‘sëmundjet e 
ndryshme në jetën sociale të muslimanëve, dhe në fushën e moralit, 
dhe ‘ilaçet’ e ofruara nga Bediuzzamani në Hytben e tij të Damaskut. 
Sidoqoftë, në vend të përpjekjes për një analizë të gjithanshme të të 
gjitha shkaqeve që i paraqet Bediuzzamani për rënien dhe 
prapambetjen relative të botës Islame, ne vetëm do të shtjellojmë pikat 
e mëposhtme: 

Në Muhakemat, një vepër e shkruar për të vërtetuar Parimet e 
komenteve Kur’anore (tefsir) dhe e botuar më 1911, Bediuzzamani ia 
atribuoi rënien faktit se zemra ose kuptimi i vërtetë i mësimeve të 
Islamit ishin braktisur për kuptimet e tij të jashtëm, sipërfaqësore. Ai 
shkroi:  

“...Duke braktisur esencën dhe thelbin e Islamit, ne i fiksuam 
shikimet tona vetëm tek ana e tij e jashtme dhe tek guaska. Dhe 
nëpërmjet keqkuptimit të të pasjellshmëve, ne nuk ia dhamë Islamit 
të drejtën e tij dhe as nuk ia paguam atij respektin që i takonte. 
Kështu me indinjatë, ai mbështolli vetveten në retë e iluzionit e të 
vegullisë, dhe e fshehu vetveten. Dhe ai pati të drejtë, sepse ne i 
përziem Israilijjatet me themelet e besimit, dhe historitë me bazat e 
fesë, dhe metaforat me të vërtetat e besimit, dhe nuk e çmuam 
vlerën e tij. Kështu për të na ndëshkuar neve në këtë botë, ai na la 
në poshtërim e skamje. Dhe ajo që do të na shpëtojë ne, është 
përsëri mëshira e tij.  
Më vonë në të njëjtën vepër, Bediuzzamani e shtjellon këtë, duke 

shpjeguar se si disa Israilijjate175, dhe një pjesë e filozofisë greke, ishin 

                                                
175 Israilijjat- Thënie që përfliteshin midis jahudive (çifutëve), shumica e tyre 

ishin histori apo tregime dhe që ishin lajme të pabaza dhe të gabuara. 
176 Një çështje me interes që do të përmendet këtu u regjistrua nga studenti i 

Bediuzzamanit, student i viteve të mëvonshme, Ibrahim Fakazli, nga njëri prej 
studentëve të Bediuzzamanit prej Vani, Sejjid Shefik, i cili më vonë do të ishte 
imami i xhamisë Sulltan Ahmed në Stamboll, ia rrëfeu Ibrahim Fakazliut se si Said 
Halim Pasha, në periudhën që vijoi dorëheqjen e tij prej zyrës Sadri Azam 
(kryeministër) më 1917 dhe përpara se të udhëtonte jashtë vendit, kishte vendosur që 



Kapitulli i Nëntë 215 

brendatrupëzuar e shkrirë me Islamin, dhe “duke u shfaqur në veshjen 
e fesë” e patën hedhur mendjen në çrregullim. Duke shpjeguar se si 
ndodhi kjo, ai konkludoi se kur duke komentuar Kur’anin, disa ulema 
sipërfaqësorë -të cilët marrin vetëm aspektet e jashtme të tekstit- i 
kishin shpjeguar disa prej vërseteve të tij (naklijjat) duke i bërë ato t’u 
përshtateshin israilijjateve.  

Ndërsa, ai shkroi: “Ajo çfarë do ta shtjellojë e sqarojë Kur’anin 
është përsëri Kur’ani, jo Ungjilli dhe as Teurati, urdhëresat e të cilëve 
u zëvendësuan e u ndryshuan, dhe tregimet e të cilëve u ndryshuan e u 
dëmtuan.” 

Sa për filozofinë greke, ajo ka buruar prej fabulave dhe 
besëtytnive. Dhe ashtu siç ka shkaktuar ajo konfuzion, po ashtu ajo ka 
hapur një rrugë thjesht për të imituar (taklid) në vend të diturisë 
dinamike, hetuese e shqyrtuese. Duke supozuar të ketë pika 
ngjashmërie dhe përputhshmërie midis filozofisë dhe çështjeve të 
Kur’anit, i cili kërkon përdorimin e arsyes (aklijah), dijetarët e 
aspekteve të jashtme i shpjeguan këto vërsete në termat e filozofisë dhe 
i përshtatën ato me të. Pastaj Bediuzzamani tha:  

Ruajna Zot!.... Sepse kriteri i librit të shpjegimit të mrekullueshëm 
është mrekullia e tij. Shpjeguesi dhe komentuesi i tij janë pjesët e 
tij. Kuptimi i tij është brenda tij. Sedefi i tij gjithashtu është prej 
perlash, dhe jo prej balte...  

Dhe kështu tek Sunuhati, i botuar më 1919-1920, dhe tek një pjesë 
lidhur me Kur’anin dhe rënien e Islamit, e titulluar, Sovraniteti Absolut 
i Kur’anit, ajo përshkruan atë që Bediuzzamani e konsideroi të ishte 
“shkaku më i rëndësishëm i komunitetit Islamik duke shfaqur 
pavëmendshmëri dhe neglizhencë në rregullat e normat e fesë.” 

Thelbi i argumentit të Bediuzzamanit është se ndërsa është 
shenjtëria (kudsijjeh) e Kur’anit, më tepër se sa arsyetimi, ajo që i 
shtynë masat e besimtarëve të zakonshëm që t’u përmbahen normave 
të fesë, rruga që kanë zhvilluar komentet e Kur’anit dhe librat e 
Sheriatit, me kalimin e kohës është e tillë që ata kanë ardhur të 
veprojnë si një perde për shenjtërinë e Kur’anit. Së pari në argumentin 
e tij, Bediuzzamani pohon se megjithëse themelet e besimit dhe 
shtyllat e Islamit, që janë pronë vetjake e Kur’anit dhe e Sunnetit të 
Profetit a.s.m., e sunnetit i cili shpjegon Kur’anin, formojnë 
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nëntëdhjetë përqind të fesë, ndërsa çështjet e diskutueshme të cilat janë 
të hapura për interpretim (Ixhtihad) formojnë vetëm dhjetë përqind, me 
kalimin e kohës të parat janë vënë nën patronazhin e të dytave, janë 
kombinuar me to, dhe janë bërë të varura prej tyre.  

Pastaj, “ndërsa librat e atyre që janë kualifikuar për të interpretuar 
ligjin (muxhtehidët) duhet të jenë si mjete për të shfaqur Kur’anin 
sikur të ishin Xham; ato kurrë nuk duhet të veprojnë në emër të tij dhe 
as ta errësojnë atë. Ishin pikërisht këto libra mbi të cilat u përqendrua 
vëmendja e masave të besimtarëve. Ata kanë menduar për Kur’anin në 
një lloj mënyre të mjegulluar e të turbullt. Ata i kanë lexuar këto libra 
jo me qëllim që të kuptojnë se çfarë thotë Kur’ani, por çfarë thonë 
autorët. Si rezultat i kësaj, vetëdija e besimtarit të zakonshëm “është 
mësuar të jetë indiferente, dhe është bërë e pajetë dhe apatike.” 
Megjithatë, Bediuzzamani vazhdon:  

“Në qoftë se Kur’ani do të ishte shfaqur drejtpërdrejtë në themelet 
e fesë, mendja natyrisht do ta kishte kapur shenjtërinë e tij, e cila 
nxit përshtatje (me normat e fesë), është frymëzuesja e vetëdijes, 
dhe Kur’ani është pronë e Bashkëlindur (e Kur’anit). Në këtë 
mënyrë zemra do të bëhej e ndjeshme ndaj tij, dhe nuk do të mbetej 
e shurdhët ndaj paralajmërimeve të besimit.” 

Pastaj Bediuzzamani pohon se ndodhen tre mënyra për të drejtuar 
vëmendjen e masave të besimtarëve ndaj Kur’anit –“Shpjegimi me 
shembuj i adresimit të parapërjetshëm, i cili vezullon me tërheqjen e 
mrekullisë, ka aureolën e shenjtërisë, dhe vazhdimisht nxit ndërgjegjen 
nëpërmjet besimit.” Mënyrën e parë ai e përshkruan si të dëmshme; të 
dytën si kohën e duhur, ndërsa e treta është për të hequr perdet që 
errësojnë Kur’anin dhe ta shfaqin atë drejtpërdrejtë tek besimtarët e 
zakonshëm;  për të kërkuar pronën e tij të pastër e të papërzier” prej vetë 
atij, dhe vetëm dekretet e tij dytësore t’i kërkojnë nga mjetet (bil vasita). 
Domethënë, themelet dhe esencat, që siç i pamë përbënin nëntëdhjetë 
përqind, duhet të kërkohen nga vetë Kur’ani dhe nga Sunneti, ndërsa 
çështjet e rëndësisë dytësore, të cilat janë të hapura për interpretim dhe 
që formojnë dhjetë përqind, të kërkohen nga veprat e atyre që janë të 
kualifikuar për t’i interpretuar, domethënë, prej muxhtehidëve.  

Në qoftë se çështja do të ishte kjo, kërkesa e shfaqur për këto 
komente dhe libra vërtet të shumtë lidhur me sheriatin dhe të ndarë 
midis tyre do të kishte qenë drejtuar ndaj vetë Kur’anit; në të vërtetë, 
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kërkesa do të kishte qenë më e madhe për shkak të nevojës. Dhe në atë 
mënyrë Kur’ani do të kishte qenë dominant dhe ndikues në kuptimin e 
tij të plotë në komunitetin musliman. 

Bediuzzamani pa një ëndërr domethënëse pak pas shkrimit të kësaj 
pjese, dhe e përfshiu atë në fund të saj. Ne gjithashtu do ta përfshijmë 
atë: 

“Një natë pak pas shkrimit të kësaj çështje, unë pashë në ëndërr 
profetin Muhammed a.s.m.. Unë isha në një medrese në praninë e 
tij të bekuar. Profeti a.s.m. do të më mësonte mua Kur’anin. Kur 
më sollën Kur’anin, profeti a.s.m. u ngrit në këmbë nga respekti. 
Mua m’u shfaq në atë moment se ai u ngrit me qëllim që të 
udhëhiqte komunitetin e tij. Në fund unë ia tregova këtë ëndërr një 
anëtari të drejtë të komunitetit të tij, dhe ai e interpretoi atë në këtë 
mënyrë: “Është një shenjë e fuqishme dhe në të janë njoftime të 
sigurta se Kur’ani i kalibrit më të lartë do të fitojë pozitën e 
lartësuar për të cilën ai është i denjë anembanë botës... 
 

n Lindja e Saidit të Ri 
Pas rreth dy vitesh të rikthimit të tij në Stamboll prej kampit të të 

burgosurve të luftës në Rusi, Bediuzzamani ndërmori një ndryshim 
rrënjësor të brendshëm, “një revolucion të çuditshëm të shpirtit, dhe 
prej kësaj trazire të brendshme, u lind Saidi i Ri. Në të vërtetë, është e 
qartë prej biografisë së Abdurrahmanit dhe nga vetë kërkesat e tij për 
të munguar me leje nga Darul Hikme se pas rikthimit të tij 
Bediuzzamani vuajti disa vështirësi. Angështitë e luftës dhe kushtet e 
vështira të robërisë e kishin munduar shumë nga shëndeti, ndërkohë që 
mposhtja e Osmanëve dhe pushtimi i huaj ishin shkaqet për brengën e 
madhe. Sidoqoftë, siç e pamë tek fundi i pjesës duke përshkruar 
‘zgjimin’ e tij në xhaminë e vogël pranë lumit Vollga, Bediuzzamani i 
konsideroi dy vitet e para të rikthimit te tij, pavarësisht të gjitha 
aktiviteteve të tij, të ishin një periudhë shkujdesjeje gjatë së cilës fama 
e tij dhe brohoritja që mori e bënë atë ta harronte përkohësisht 
vendimin e tij për t’u tërhequr prej jetës sociale, dhe që të përqendrohej 
tek jeta e brendshme.  
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Bediuzzamani e përshkruan pikën më të madhe të kthesës që 
ndodhi atëherë me disa detaje në vende të ndryshme të veprave të tij. 
Ne do të shënojmë rrjedhën e tij prej këtyre.  

Duket se disa shkreptima të perceptimit rinisën procesin e ‘zgjimit 
shpirtëror’. Këto ndodhën në një pikë të lartë të volitshme me pamje 
nga Stambolli dhe mori formën e kuptimit të realiteteve të fuqishme të 
vdekjes dhe të ndarjes, pleqërisë dhe përkohshmërisë së gjërave. 
Bediuzzamani thotë se atëherë, para së gjithash, ai u përpoq të gjente 
ngushëllim dhe një rreze drite në diturinë e tij dhe në gjërat që i kishte 
studiuar për kaq vite. Por në vend që ta siguronte këtë, ai zbuloi se ato i 
kishin ndotur shpirtin e tij, dhe kishin qenë pengesë për përparimin e tij 
shpirtëror.  

Deri në këtë kohë, Bediuzzamani e kishte mbushur trurin e tij me 
shkenca filozofike dhe me shkenca Islame gjithashtu, sepse ai mendonte 
se shkencat filozofike ishin mjeti për progres shpirtëror e për ndriçim. 
Përveç kësaj, ai ishte i mendimit se shkenca evropiane dhe filozofia 
mund të përdoreshin për të ‘fuqizuar’ e ‘përforcuar’ Islamin. Ai e 
përshkroi atë kështu:  

“Saidi i vjetër me një grup mendimtarësh pranuan pjesërisht parimet 
e filozofisë njerëzore (ndërsa ajo kundërshtonte njohjen e shpallur) 
dhe shkencën evropiane, dhe i luftonim ata me vetë armët e tyre; ata 
i pranuan ato deri në një farë mase. Ata pranuan në mënyrë të 
patundur disa nga parimet e tyre pozitive, dhe kështu nuk mundën ta 
demonstronin vlerën e vërtetë të Islamit. Thjesht, ata i supozuan 
rrënjët e filozofisë të ishin shumë të thella, dhe e shartuan Islamin 
me degët e saj, sikur ata po e përforconin atë. Por meqenëse fitoret 
ishin të pakta, dhe ajo e zhvlerësoi Islamin, unë e braktisa atë rrugë. 
Dhe unë demonstrova (në Risale-i Nur) se parimet e Islamit janë aq 
të thella saqë ato të filozofisë nuk mund t’i arrijnë ato; madje ato 
mbetën sipërfaqësore në krahasim me parimet e Islamit...  

Dhe tani, kur u mposht nga kuptimi i avancimit të viteve të tij dhe 
nga natyra kalimtare e çdo gjëje me të cilat ai ishte i lidhur, dituria e 
Bediuzzamanit nuk i dha atij as dritë, e as shpresë. “Errësira 
shpirtërore që buronte nga shkencat e filozofisë e zhytën shpirtin tim 
në univers, duke ia zënë frymën. Cilëndo rrugë që shikoja duke 
kërkuar dritë, unë nuk mund të gjeja dritë në ato çështje, unë nuk mund 
të merrja frymë...” 
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Krizat shpirtërore të Bediuzzamanit e shtynë atë të tërhiqej prej 
shoqërimit të njerëzve dhe të kërkonte vetminë në vende larg prej jetës 
së Stambollit. Ai u tërhoq i veçuar tek Jusha Tepesi,176 një kodër e lartë 
në anën aziatike të Bosforit pranë pikëlidhjes me Detin e Zi. Këtu ai na 
tregon neve, se ai nuk do të lejonte as Abdurrahmanin që t’i shërbente 
e të kujdesej për nevojat e tij.  

Në vijim të kësaj ai mori një shtëpi në Sarijer, në anën evropiane, 
dhe ishte pikërisht këtu në këtë shtëpi të vjetër prej druri e cila qëndron 
akoma, që krizat shpirtërore të Bediuzzamanit u zgjidhën dhe ai e gjeti 
atë çfarë kërkonte. 

Ishte Gauth-i A’zam, Abdul Kadir Gejlani, ai i cili i erdhi i pari në 
ndihmë Bediuzzamanit. Një kopje të veprës së tij Futuhul Gajb që i ra 
në dorë Bediuzzamanit “me një koinçidencë të bukur”, dhe duke hapur 

                                                
176 Një çështje me interes që do të përmendet këtu u regjistrua nga studenti i 

Bediuzzamanit, student i viteve të mëvonshme, Ibrahim Fakazli, nga njëri prej 
studentëve të Bediuzzamanit prej Vani, Sejjid Shefik, i cili më vonë do të ishte 
imami i xhamisë Sulltan Ahmed në Stamboll, ia rrëfeu Ibrahim Fakazliut se si Said 
Halim Pasha, në periudhën që vijoi dorëheqjen e tij prej zyrës Sadri Azam 
(kryeministër) më 1917 dhe përpara se të udhëtonte jashtë vendit, kishte vendosur që 
t’i linte në trashëgimi Bediuzzamanit një pasuri, pronë tek Bosfori e cila përmbante 
pyje dhe disa ndërtesa të bukura për qëllimin e themelimit të një universiteti Islamik, 
meqë ai nuk kishte trashëgimtar.  

Sidoqoftë në këtë pikë Bediuzzamani ishte zhdukur nga skena për një muaj. Kur 
u bë e ditur se ai ishte tek Jusha Tepesi, iu dërgua fjala se ai vetëm duhej të paraqitej 
tek zyra e regjistrimit të pasurisë së tokës për t’ia kaluar plotësisht atij. Bediuzzamani 
kërkoi njëzet e katër orë kohë për t’iu lutur Allahut për udhëzim, ndërkaq dy tablotë, 
ose dy tabelat në vargje, që fillonin “Mos më thirrni tek dynjaja”, i ndodhi atij, dhe ai 
e refuzoi ofertën. Domethënë, Bediuzzamani tashmë e kishte marrë vendimin për ta 
braktisur dynjanë, dhe me forcën e dy pjesëve, të cilat ai më vonë i përfshiu në 
Risale-i Nur në fjalën e Shtatëmbëdhjetë, nuk u tërhoq prej vendimit të tij. (shiko 
Sozler 203-4) 

Kjo ngjarje e cila tregon nderimin që i bëhej Bediuzzamanit nga anëtarët më të 
lartë të qeverisë Osmane, japin gjasa se procesi i transformimit të tij në Said të Ri 
filloi në një datë të hershme dhe vazhdoi për një periudhë kohe. Sepse, si një anëtar i 
qeverisë së KUP e cila e kishte çuar Turqinë në luftën e parë botërore, Said Halim 
Pasha, u arrestua në fillim të marsit 1919, dhe së bashku me 66 të tjerë, u dërguan në 
internim në Malta me një anije angleze më 28 maj 1919 (shiko, Inal Ibnu’l Emin, son 
sadri azamlar, IV, 1909-12). Dhe dokumentet ekzistuese e shfaqin Bediuzzamanin si 
banues në Sariyer në shtator 1921.  
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faqet rastësisht, me qëllim që të merrte një shenjë të mirë prej tij, këto 
rreshta u shfaqën: 

 اَن3ت! ف7ى د!ارِ الْح7كْم!ة7 فَاطْلُب3 طَبِيب0ا ي-د!اوِى قَلْب!ك!
“Ti je në Dar el-Hikme, prandaj gjej një doktor që të shërojë 

zemrën tënde.”  

Ose siç i interpretoi ato Bediuzzamani:  
O ti i mjerë! Si një anëtar i Dar el-Hikmeh el-Islamijje, ti je si një 

doktor për të shëruar sëmundjet shpirtërore të njerëzve të Islamit, por ti 
je më i sëmurë se sa ata. Ti para së gjithash gjej një doktor për veten 
tënde, dhe pastaj përpiqu t’i shërosh të tjerët”; Bediuzzamani vazhdoi:  

“Kështu unë i thashë Shejhut: Ji ti doktori im!” Unë e mora atë si 
doktorin tim, dhe e lexova librin sikur ai më adresohej mua. Por ai 
ishte shumë i ashpër. Ai e copëtoi krenarinë time në mënyrën më 
frikësuese. Ai bëri operacionet kirurgjikale më të thella në nefsin 
tim. Unë nuk mund të duroja, nuk mund të qëndroja, pasi unë e 
konsideroja fjalën e tij sikur po më adresohej mua. Po kështu, unë 
lexova afërsisht gjysmën e tij, por nuk pata fuqi e durim që ta 
përfundoja. Unë e vendosa librin në raft. Pastaj një javë më vonë 
dhimbja e atij operacioni iku dhe, në vend të saj erdhi kënaqësia. 
Unë përsëri e hapa librin dhe e lexova atë deri në fund; unë 
përfitova shumë nga ai libër i mësuesit tim të parë. Unë kaloja me 
të orë të gjata duke dëgjuar tek duatë e lutjet e tij, dhe përfitova 
shumë.  

Vepra e dytë e cila ishte e dobishme në transformimin e Saidit të 
vjetër në Said të Ri ishte Mektubati i Shejh Ahmed Sirhindi, Imam 
Rabbani. Pak kohë pas ‘shërimit’ të tij me ndërmjetësimin e Gauth-i 
A’zam, Bediuzzamani hapi Mektubatin e Imam Rabbanit, me qëllim të 
pastër për të marrë një shenjë të mirë. Ai shkroi: 

“E hapa atë dhe gjeta diçka të çuditshme, sepse në dy letrat e tij 
kishte ardhur fjala “Mirza Bediuzzamani,” dhe unë ndjeva sikur ai 
po më adresohej me emrin tim, pasi babai im quhej ‘Mirza’ dhe ato 
dy letra i drejtoheshin Mirza Bediuzzamanit. Atëherë thashë me 
habi, Subhanallah! Këto dy letra po më flasin pikërisht mua, sepse 
në atë kohë edhe Saidi i Vjetër njihej si Bediuzzaman. Unë përveç 
‘Bediuzzaman Hamdanit’ nuk njihja askënd tjetër në treqind vitet e 
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fundit, sipas hixhretit, që të shquhej me atë titull. Duhet patjetër që 
të ketë pasur një njeri tjetër përveç tij që ka qenë bashkëkohës i 
Imam Rabbanit dhe që t’i ketë qenë adresuar me këtë titull, dhe 
gjendja e këtij personi duhet patjetër të ketë qenë e ngjashme me 
gjendjen time, meqenëse unë e gjeta ilaçin tim në ato dy letra. Dhe 
Imam Rabbani porosit me ngulm në shumë nga letrat e tij atë që ai 
shkroi në këto dy letra, në të cilat ai thotë: “Bëje kiblen tënde Një,” 
domethënë, merre një njeri si mësuesin dhe si udhëzuesin tënd dhe 
ndiqe atë, mos e lidh veten tënde me asnjë njeri tjetër.  
Bediuzzamani shkroi se kjo porosi më e rëndësishmja nuk u duk e 

përshtatshme për kapacitetin tim dhe gjendjen time shpirtërore dhe 
fillova të mendoja shumë: “Cilin nga ata të dy të ndjek? A të ec pas 
këtij, apo të ec pas atij?” Unë mbeta në një gjendje të çuditshme, sepse 
tek secili nga ata kishte veçori të ndryshme të cilat më tërhiqnin; vetëm 
njëri nuk ishte i mjaftueshëm për mua, asnjëri prej figurave të mëdhaja, 
të tillë si Imam Gazali, Mevlana Xhelaleddin Rumiu, dhe as Imam 
Rabbani nuk iu përgjigjën të gjitha nevojave të tij. Ndërsa isha kështu i 
ngatërruar, iu shfaq zemrës sime nga mëshira e Zotit xh.sh. se fillimi i 
këtyre rrugëve të ndryshme dhe burimi i këtyre rrjedhave dhe dielli i 
këtyre planetëve është Kur’ani i gjithurtë, atëherë kibleja e vetme e 
vërtetë gjendet veçse në Kur’an. Prandaj Kur’ani është udhëzuesi më i 
lartë dhe profesori më i shenjtë. Kështu unë e shtrëngova fort me dy 
duart e mia dhe u kapa pas tij. 

Kështu, ne mund të themi se ndriçimi i Bediuzzamanit ndodhi në 
tre faza. Së pari, ai kuptoi mangësinë e filozofisë njerëzore që e kishte 
studiuar dhe si ajo kishte qenë një pengesë për ndriçimin dhe 
përparimin e tij. Dhe së dyti, siç e pranon vetë Bediuzzamani, 
nëpërmjet ilaçit të hidhur e të fortë të veprës Futuhul Gajb të Shejh 
Abdul Kadir Gejlani: “Unë kuptova gabimet e mia, perceptova plagët e 
mia, dhe krenaria ime u shkatërrua deri në një far shkalle. Pastaj për të 
përforcuar procesin e transformimit të tij në Said të Ri ai kuptoi 
nëpërmjet Mektubatit të Imam Rabbanit që ai duhet të merrte Kur’anin 
si profesorin e tij të vetëm. Udhëzimi në Unitetin Hyjnor që ai e mori 
atëherë prej Kur’anit nëpërmjet frazës La Ilahe il-lall-llah – nuk ka zot 
tjetër përveç Një Zoti, ishte drita më vezulluese duke larguar errësirën 
në të cilën ai kishte qenë zhytur dhe duke i lejuar atij te merrte frymë 
lirshëm.  
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Bediuzzamani përshkruan se si shejtani dhe nefsi urdhërues i tij për 
të liga nuk do ta duronin e lejonin këtë, dhe duke u mbështetur në atë 
që ato kishin mësuar prej filozofëve dhe njerëzve të ç’udhëzimit, 
sulmuan mendjen dhe zemrën e tij, por debati i zhvilluar përfundoi me 
fitoren e zemrës. Bediuzzamani shënon që ai tani vazhdoi “përmes një 
aleance të mendjes dhe zemrës.” Domethënë, nëpërmjet udhëzimit të 
Kur’anit ai zbuloi një rrugë për tek thelbi i realitetit duke përdorur 
edhe zemrën edhe mendjen. Dhe meqenëse ajo përdori edhe zemrën 
edhe mendjen, ai gjeti përpara çdo gjëje se ajo i shëroi shpirtin dhe 
zemrën e tij të plagosura, dhe duke heshtur shejtanin dhe nefsin 
urdhërues për të liga, e shpëtoi atë prej dyshimeve dhe skepticizmit. 

Kjo atëherë ishte Rruga e Saidit të Ri. Ajo gjithashtu do të ishte 
rruga e Risale-i Nurit. Në fakt, veprën e parë që shkroi Saidi i Ri ishte 
një koleksion prej njëmbëdhjetë trajtesave në arabisht e quajtur Mesnevi 
Nurije, të cilën ai e përshkruan si “një lloj bërthame të Risale-i Nurit,” 
dhe si “farishtë,” ndërsa Risale-i Nurin si kopshtin e saj.  

Siç do të përmendet, Bediuzzamani kishte ndërmarrë “një 
ndryshim rrënjësor në idetë e tij” në fundin e shekullit kur iu bë e ditur 
rreth kërcënimeve të qarta ndaj Kur’anit dhe botës Islamike të bëra nga 
sekretari anglez për kolonitë, dhe kishte kuptuar se ai duhej t’ia 
kushtonte jetën e tij mbrojtjes së Kur’anit dhe botës Islamike me 
diturinë e tij. Megjithatë ngjarjet dhe rinia e tij kishin shërbyer si 
‘pengesa, duke e penguar atë për të marrë detyrën e tij.’  

Nga vetë raportet e Bediuzzamanit për transformimin e tij në Said 
të Ri që u citua lart shihet se ishte perceptimi i tij i parë për mangësinë 
e ‘filozofisë njerëzore,’ si kundërshtare e njohjes së shpallur. Dhe 
kështu, përveç ‘pengesave’ të tjera, të cilat e kishin penguar atë nga 
‘marrja e detyrës së tij për të mbrojtur Kur’anin dhe Islamin’ ishte 
prokopia e tij me ‘filozofinë’. Tani njëzet vite më vonë në moshën 
dyzet e tre ose dyzet e katër, nëpërmjet asaj që ishte në mënyrë të qartë 
një revolucion në mendje e në shpirt, ai kishte gjetur atë që kishte 
kërkuar. Afër fundit të jetës së tij, ai e përshkroi këtë kërkim në prani 
të studentit të tij më të afërt, Mustafa Sungur. 

“Para gjashtëdhjetë vitesh, unë po kërkoja një rrugë për të arritur 
tek e vërteta dhe realiteti në kohën e tanishme. Domethënë, unë po 
kërkoja një rrugë të shkurtër për të fituar Iman, besim të fortë e të 
sigurt dhe një konceptim të plotë për Islamin –besim i cili- të mos 
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mund të lëkundej nga sulmet e rrymave të shumta negative dhe të 
dëmshme.  
Në fillim, unë kisha përdorur rrugën e filozofëve; unë doja ta arrija 
të vërtetën vetëm me arsyen. Unë e arrita atë vetëm dy herë me 
vështirësi të skajshme. Unë hodha vështrimin dhe pashë se madje 
edhe gjenitë më të mëdhenj të njerëzimit kishin bërë vetëm 
gjysmën e rrugës; vetëm njëri ose dy prej tyre kishin qenë në 
gjendje ta arrinin të vërtetën vetëm nëpërmjet arsyes. Atëherë, unë 
thashë: një rrugë për të cilën edhe gjenitë më të mëdhenj nuk kanë 
qenë në gjendje ta marrin, nuk mund të bëhet e përgjithshme për 
gjithkënd, dhe unë e braktisa atë. Sepse shumë filozofë, madje edhe 
Ibn-i Sina (Avicena), Farabiu, Aristoteli dhe të tjerët kishin arritur 
vetëm gjysmën e rrugës. Unë pashë se vetëm një ose dy kishin 
qenë në gjendje që të ngjiteshin tek e vërteta. Ndërkohë unë 
kuptova se një rrugë nëpërmjet të cilës madje as edhe gjenitë nuk 
kanë qenë në gjendje ta marrin, ajo nuk mund të jetë rruga për të 
gjithë.  
Pastaj unë përdora rrugën e sufizmit dhe e studiova. Unë pashë se 
ajo ishte më e shndritshmja dhe më rrezëllitësja, por ajo kërkonte 
kujdes e paralajmërime të mëdhaja. Vetëm më të lartët e elitës 
mund ta merrnin atë. Dhe kështu, duke thënë se, as kjo nuk mund 
të jetë rruga për gjithkënd në këtë kohë, unë kërkova ndihmë prej 
Kur’anit. Dhe lavdi Zotit, Risale-i Nuri m’u dhurua, i cili në këtë 
kohë është një rrugë e sigurt dhe e shkurtër e Kur’anit për 
besimtarët. 

* * * 
 


