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PJESA E PARË 
KAPITULLI I PARË 

 

Saidi i Vjetër 
Fëmijëria dhe Rinia 
 

n Lindja dhe Fëmijëria e Parë.  
Bediuzzaman Said Nursi u lind në një mëngjes pranvere në fshatin 

Nurs, një fshat i vogël në provincën e Bitlisit në Turqinë lindore. Viti 
ishte 1293 sipas kalendarit Rumi i cili atëherë ishte në përdorim në 
Perandorinë Osmane, domethënë më 18771. Rrethanat në të cilat ai u 
lind ishin të thjeshta, me përvuajtmëri; shtëpia, njëra prej afërsisht 
njëzet shtëpive të ndërtuara shpatit, pjerrësirës me pamje jugore të një 
lugine në malet shumë të lartë Taurus nga jugu i liqenit të Vanit. 

Madje si lindja e tij, ashtu edhe fëmijëria shfaqin shenjat e të 
qenurit të tij i jashtëzakonshëm. Thuhet se me ardhjen e tij në botë, ai 
vështroi me vëmendje të madhe përreth, shikimi i tij i trembi shumë ata 
që ishin të pranishëm. Ishte sikur ai do të fliste. Ai nuk qau, vetëm se 
shtrëngoi grushtet e tij. Pastaj ata i kënduan thirrjen –ezanin– e faljes 
në veshët e tij, dhe i vunë emrin Said2.  

Nënën e Saidit e quanin Nurie, dhe babai i tij, një fshatar me një 
pjesë të vogël toke, quhej Mirza. Nga të dyja anët, ata ishin një familje 
prej “Sejjidesh”3. Saidi ishte i katërti prej shtatë fëmijëve. Dy më të 
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mëdhenjtë ishin vajza, Dur-rije dhe Hanëm, pastaj erdhi vëllai i tij më i 
madh, Abdull-llah. Saidi u ndoq edhe nga dy djem të tjerë, Mehmedi 
dhe Abdulmexhidi, dhe në fund ishte një vajzë, Merxhan. 

Stërgjyshërit e Mirzas kishin ardhur në fillim prej Xhizre në Tigris. 
Gjithashtu i njohur si ‘Sufi’ Mirza, ai vdiq në vitin 1920 dhe u varros 
në varrezë në Nurs. 

Tek koka e varrit qëndron një gurë i palatuar me thjesht emrin 
“Mirza” të gdhendur mbi të. Nurija, nëna e Saidit ishte nga fshati i 
Bilkanit, tre orë larg Nursit. Ashtu si bashkëshorti i saj, ajo ishte e 
devotshme dhe e virtytshme. Ajo vdiq gjatë luftës së Parë Botërore dhe 
gjithashtu u varros në Nurs. Në vitet e mëvonshme, Saidi do të thonte: 
“Nga nëna ime unë mësova mëshirën, dhembshurinë, dhe nga babai im 
mësova, rregullin dhe disiplinën.  

Saidi i kaloi vitet e tij të para në Nurs; Dimrat e gjatë në fshat, 
verërat e shkurtra në kullotat më të larta ose në kopshtet dhe në fushat 
përgjatë brigjeve të lumit dhe në fundin e luginës.  

Një stinë e shkurtër për mbjellje, por e mjaftueshme për të 
përmbushur nevojat e fshatarëve. Një jetë e afërt me botën natyrale, në 
harmoni me ritmet e saj, plot çudira me një fëmijë të vetëdijshëm dhe 
të ndjeshëm si Saidi. Ai ishte jashtëzakonisht i zgjuar, gjithmonë duke 
hetuar gjërat, dhe duke pyetur e kërkuar përgjigje. Në vitet e 
mëvonshme ndërsa duke shpjeguar se si metaforat skolastike mund të 
degjenerohen e zëvendësohen në besëtytni “kur ato bien në duart e 
injorantëve”, ai vetë e shpjegoi një rast që e ilustroi këtë.  

Një natë, duke dëgjuar se kanaçet -kuti teneqeje- duke u përplasur 
bashkërisht dhe një pushkë duke hapur zjarr, familja doli me nxitim 
nga shtëpia për të zbuluar se ç’ishte, dhe ajo ishte një eklips i hënës. 
Saidi pyeti nënën e tij: “Përse është bërë hëna ashtu në atë mënyrë?” 
ajo u përgjigj: “Një gjarpër e ka gëlltitur atë.” Ndërkaq Saidi pyeti: 
“Atëherë përse ajo akoma shihet?” “Gjarpërinjtë në qiell janë si xham; 
ato e shfaqin atë çfarë kanë brenda tyre”.4  

                                                                                                               
111, 74; Huseyin Aksu, tek Son Shahitler, 1, 242-3. Dy të parët shënojnë se 
Bediuzzamani tha se të dy prindërit e tij ishin nga një linjë Sejjidash. Bediuzzamani i 
tha Salih Öxhan se nëna e tij ishte “Husejni”, dhe babai i tij ishte “Hasani”.      

4 N, Shahiner. Said Nursi, 46; lem’alar, 87; Muhakemat, 22-3.   
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Saidi vetëm do ta mësonte përgjigjjen e vërtetë kur të studionte 
astronominë pak vite më vonë. Sa herë që i jepej rasti, dhe veçanërisht 
në mbrëmjet e gjata të dimrit, Saidi do të shikonte e do të dëgjonte çdo 
diskutim që mbahej nga studentët dhe mësuesit e medreseve apo prej 
figurave fetare. Këto diskutime, shpesh rreth dijetarëve të famshëm, 
evlijave dhe udhëheqësve shpirtërorë të së shkuarës përgjithësisht 
merrnin formën e një kundërshtie dhe debati. Në qoftë se ndonjëri prej 
studentëve ose studiuesve shfaqte më shumë zgjuarsi se të tjerët, apo 
ishte fitimtar në debat, ai do të shquhej shumë nga të tjerët dhe mbahej 
me nderim të madh. Kjo e joshi edhe Saidin e ri gjithashtu. Për më 
tepër më shumë se qënia thjesht i pavarur në mendime, ishte sikur qysh 
prej viteve të tij të hershme Saidi po kërkonte ose po shtyhej të 
zbulonte një rrugë ndryshe nga ajo që ata përreth tij kishin ndjekur, 
ashtu siç tregon sa vijon, që shkruhet prej disa studentëve të tij: 

“Vetë profesori ynë tha: ‘kur unë isha tetë ose nëntë vjeç, ndryshe 
nga familja ime dhe nga gjithkush tjetër në zakonet e afërta, të cilët 
ishin lidhur me një tarikat të quajtur Nakshibendi dhe kërkonin ndihmë 
prej një figure të famshme të quajtur Gauth el-A’dham, unë thoja: qysh 
kur isha fëmijë, në qoftë se ndonjë gjë e parëndësishme si një arrë do të 
humbiste, [unë do të thoja] o shejh! Unë do të them një “fatiha” për ty 
dhe ti gjeje këtë gjë për mua!’ Është e çuditshme dhe akoma betohem 
se shejhu i nderuar më erdhi në ndihmë një mijë herë me anë të duave 
të tij dhe të influencës shenjtërore.  

Prandaj, sado shumë fatiha dhe dua që unë kam thënë në përgjithësi 
në jetën time, pas personit të profetit Muhammed a.s.m., ato janë 
dhënë për Shejh Gejlanin. Ndërsa unë jam një Nakshibendi në tre apo 
katër drejtime, tarikati Kadiri dhe dashuria për të mbisundoi tek unë në 
mënyrë të pavullnetshme”. Por prokopia [me studimin e shkencave 
fetare] pengoi bërjen time të përfshirë me tarikatin.5 Megjithëse, ashtu 
siç pohohet këtu, Saidi kurrë nuk iu bashkua ndonjë tarikati dhe nuk 
ndoqi tarikarin Sufi –ai më vonë do ta përshkruante sufizmin si të qënit 
i përshtatshëm për nevojat e epokës moderne-, lidhja e tij e ngushtë me 
Shejh Abdul Kadir Gejlanin vazhdoi gjatë gjithë jetës së tij; në raste të 
shumta gjatë jetës së tij, Saidi mori udhëzim dhe asistencë nëpërmjet 
influencës së tij shenjtërore. 

                                                
5 Sikke-i Tasdik Gaybi,116. 
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n Saidi Fillon Studimet e Tij.  
Saidi nisi studimet e tij në moshën 9 vjeçare. Ai tani shfaqet si një 

fëmijë agresiv, –luftarak–, i gatshëm për t’u grindur si me shokët e tij 
po ashtu dhe me ata që janë më të mëdhenj se ai. Por kjo nuk buronte 
nga ndonjë e metë, defekt –i bashkëlindur–, por nga zhgënjimi pasi 
mbante përbrenda tij një shpirt të madh e brilant, i cili akoma nuk 
mundi të gjente rrugë –mënyrë– për të shprehur vetveten, dhe nga 
moskuptimi, paqartësia me të cilën ndeshej, si nga mësuesit e tij, ashtu 
edhe nga shokët. 

Ishte vëllai i tij më i madh, Molla Abdullah, shembulli i cili në 
fillim e shtyente Saidin e Ri të niste studimin. Ai kishte vërejtur se si ai 
kishte përfituar prej studimeve të tij. Abdullahu gradualisht kishte 
pasur përmirësime dhe kishte përparuar aq sa kur Saidi e pa atë së 
bashku me shokët e tij nga fshati të cilët nuk kishin studiuar, epërsia e 
tij e vetëkuptueshme zgjoi tek Saidi një dëshirë të fortë dhe një shtytje 
që të studionte vetë. Me këtë qëllim, ai u nis me të për tek medreseja e 
molla Mehmed Efendi në fshatin Tag, afër Isparitit. Por, ai u zu, u 
përplas me një student tjetër i quajtur Mehmed, dhe nuk qëndroi atje 
gjatë, sepse edhe Saidi e mbante veten në një nderim të lartë. Ai madje 
nuk mund të duronte as edhe fjalën më të vogël që i thuhej me një ton 
urdhërues, dhe as të sundohej në ndonjë mënyrë.  

Kështu ai u kthye në fshatin e tij, ku i tha babait të tij se ai nuk do 
të futej më në asnjë shkollë tjetër derisa ai të bëhej më i madh, meqë 
studentët e tjerë ishin që të gjithë më të mëdhenj se ai. Për shkak të 
madhësisë së tij të vogël fshati Nurs nuk kishte medrese, kështu 
mësimet e Saidit u kufizuan atëherë vetëm për një ditë në javë, dhe 
vëllai i tij më i madh, Abdull-llahu, u rikthye.6 Le të shohim se si në 
vitet e mëvonshme Bediuzzaman e përshkroi veten e tij në këtë moshë. 

“Kur isha dhjetë vjeç kisha një krenari të madhe në veten time, gjë 
e cila ndonjëherë, madje mori formën e mburrjes dhe të vetëlavdërimit; 
megjithëse unë vetë nuk doja, merrja pamjen -situatën- e dikujt që 
ndërrmerte ndonjë vepër të madhe dhe të ndonjë akti të madh 
heroizmi”. Unë thoja me vete: “Ti nuk vlen asnjë grosh, cila është 
arsyeja për këtë mburrje e vetëlavdërim të tepërt, veçanërisht kur ajo 

                                                
6 Tarihçe, 31; N, Shahiner.Said Nursi, 47-8. 
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vinte tek guximi?” Unë nuk e dija, dhe çuditesha për këtë. Pastaj, para 
një ose dy muajsh [1944] pyetja mori përgjigje: Risale-i Nuri po e 
bënte veten të ndihej para se të shkruhej: “Megjithëse ti ishe një 
bërthamë si një ashkël e zakonshme druri, ti kishe një parandjenjë të 
atyre frutave të Parajsës sikur ato të ishin në të vërtetë prona jote, dhe 
mburreshe dhe lavdëroje veten tënde”.7  

Pasi kishte kaluar afërsisht një vit në këtë mënyrë, atëherë, edhe një 
herë tjetër, Saidi u nis për të vazhduar studimet e tij në mënyrë të plotë, 
me shkëputje nga puna, por nevojat e tij nuk do të gjenin përmbushje e 
përgjigje prej asnjërit prej mësuesve apo shkollave që ai i vizitoi. Ai në 
fillim shkoi tek fshati i Pirmis, dhe pastaj tek kullotat verore të Hizan 
Shejh Nakshibendi Seyyid Nur Muhammed. Atje shpirti i tij i pavarur 
dhe fakti se ai nuk do të mund të duronte qënien i sunduar në ndonjë 
mënyrë e bëri atë të zihej me katër studentë të tjerë në mënyrë të 
veçantë. Ata do të bashkonin forcat dhe do ta shqetësonin pareshtur 
duke i rënë në qafë. Kështu, një ditë, Saidi shkoi tek Sejjid Nur 
Muhammed dhe i tha: “Shejh Efendi! Të lutem thuaju atyre që kur të 
zihen me mua të vijnë dy në një kohë, jo të gjithë të katër 
përnjëherësh”. Ky guxim nga ana e Saidit dhjetëvjeçar e kënaqi shumë 
Shejhun i cili buzëqeshi dhe tha: “Ti je studenti im dhe asnjë nuk do të 
të mërzisë ty!” Dhe qysh atëherë e në vazhdim njihej si studenti i 
Shejhut.8  

 

n Vizita për në Nurs. 
Shejh Nur Muhammed u bë kureshtar nga aftësia dhe guximi i 

Saidit, dhe një ditë ai u nis së bashku me të dhe me disa studentë të 
tjerë të tij në një udhëtim gjashtë ose shtatë orësh për në Nurs me 
qëllim që të takojë prindërit e tij. Pak kohë pas mbërritjes, u shfaq 
Mirza, duke ngarë para tij dy lopë dhe dy buaj me gojët e tyre të 
lidhura. Pas prezantimit, mësuesi i Saidit i kërkoi atij arsyen për këtë. 
Mirza u përgjigj në një mënyrë modeste: gjatë rrugës, unë kaloj nëpër 
fushat e kopshtet e shumë njerëzve të tjerë. Në qoftë se gojët e këtyre 
kafshëve nuk do të lidheshin, do të ishte e mundur që ato të hanin 

                                                
7 Emirdag lahikasi, 1 52. 
8 Tarihçe, 31-32.  
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prodhimin e tyre. Unë i lidh ato kështu me qëllim që të mos jetë asgjë e 
paligjshme -haram- në ushqimin tonë. Duke pasë parë se sa i drejtë 
ishte babai i Saidit, Shejh Muhammed pyeti nënën e tij se si ajo e 
kishte rritur Saidin. Nurije Hanëm u përgjigj:  

“Kur isha shtatzënë me Saidin, unë kurrë nuk ulesha në tokë pa 
marrë avdes. Dhe kur ai më erdhi në botë, nuk kishte ditë që t’i jepja 
gji pa qenë pastruar me avdes”. Mësuesi i Saidit tashmë kishte zbuluar 
se prej çfarë prindërish kishte ardhur të mësonte. Natyrisht prindër të 
tillë do të prisnin të kishin një djalë të tillë. Ata e kaluan atë natë në 
Nurs dhe u kthyen në mëngjesin vijues për në Hizan. 

 
n Njëri prej Studentëve të Nursit do të Përtërijë Fenë e Islamit   

Pasi qëndroi një kohë të gjatë me Sejjid Nur Muhammed, Saidi së 
bashku me të vëllain e tij më të madh Abdull-llahun shkoi në fshatin 
Nurshin. Meqenëse ishte verë, ata në atë kohë lanë fshatin së bashku 
me fshatarët dhe studentët e tjerë për kullotat e larta të Shejhanit. 

Njëherë atje Saidi u zu me vëllain e tij më të madh, dhe ata u 
grindën. Mësuesi i shkollës së Tag, Mehmed Emin Efendi u zemërua 
me Saidin dhe e pyeti se përse e kundërshtonte vëllain e tij më të 
madh. Por Saidi nuk e njohu -nuk e pranoi- autoritetin e mësuesit, dhe i 
tha atij se meqenëse medreseja ku ata ishin në atë kohë i përkisnin 
Shejhut të famshëm Abdurr-rrahman Tagit, edhe vetë ishte një student 
si ai, dhe nuk kishte të drejtë të sillej si një mësues. Pastaj ai e la 
menjëherë medresenë për Nurshin, duke kaluar përmes një pylli të 
dendur që ishte vështirë për t’u kaluar edhe gjatë ditës. 

Më vonë u tregua nga vetë Bediuzzamani se pronari i medresesë 
Tag, Shejh Abdurr-rrahman, shfaqte një interes të madh për studentët 
nga Nursi, duke u ngritur natën gjatë dimrit për t’u siguruar se ata të 
gjithë ishin mbuluar dhe që të mos merrnin të ftohtë. Për më tepër, ai u 
thonte studentëve të tjerë: 

“Kujdesuni mirë për këta studentë nga Nursi, njëri prej tyre do të 
përtërijë fenë islame, por cili prej tyre do të jetë unë nuk e njoh tani”.9  

                                                
9 N, Shahiner, Said Nursi, 51.  
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n Pavarësia e Saidit të Ri.      
Në atë kohë në Anadollin lindor çdo shkollar që kishte kryer kursin 

e studimit në një medrese dhe që mund të demonstronte njohuritë e tij 
për temat, merrte diplomën e tij (ixhazet), dhe atëherë mund të hapte 
një medrese në një fshat vullnetarisht. Në qoftë se do të ishte në 
gjendje, ai vetë do t’i përmbushte nevojat e studentëve, të tilla si 
ushqimi, ngrohja dhe veshja, dhe në qoftë se ai nuk ishte në gjendje, 
ato përmbusheshin nga fshatarët ose nëpërmjet zekatit ose në ndonjë 
mënyrë tjetër. Mësuesi nuk kërkonte pagë për mësimin e tij. 

Saidi i Ri në asnjë mënyrë nuk e pranonte zekatin, as lëmoshat. Të 
pranosh ndihmë do të thotë të bëhesh i obliguar ndaj të tjerëve, të 
ndjehesh i detyruar ndaj të tjerëve, dhe ai ndjeu se ajo ishte një peshë e 
padurueshme mbi shpirtin e tij. 

Një ditë, shokët e tij studentë shkuan tek fshatrat e afërta për të 
mbledhur zekatin, por Saidi nuk i shoqëroi ata. Fshatarët duke u prekur 
e duke u bërë përshtypje nga Saidi dhe duke vlerësuar pavarësinë  e tij, 
vetë mblodhën një shumë parash dhe u përpoqën që t’ia japin atë atij. 
Por Saidi i falënderoi dhe e refuzoi atë. Ndërkaq ata ia dhanë atë 
shumë të hollash Molla Ahmedit me shpresë se ai do ta bindte që ta 
pranonte. Atëherë diskutimi i mëposhtëm vijoi:  

Saidi tha: “Më blej mua një pushkë me paratë”!  
Molla Abdullah: “Jo, ajo nuk është e mundur”! 

“Mirë, atëherë më blej një revolver”. 
“Jo, as ajo nuk është e mundur”. 

Atëherë, duke buzëqeshur, Saidi tha: “Mirë, atëherë më blej një 
kamë”! 

Nga kjo, vëllai i tij më i madh qeshi dhe tha: “Jo, as kjo nuk është e 
mundur. Unë vetëm do të të blej ca rrush; pastaj ne do të sigurohemi që 
çështja të mbetet e ëmbël”!   

 

n Saidi Pa në Ëndërr Profetin Muhammed a.s.m. 
Atë dimër Saidi e kaloi në Nurs. Gjatë tij, ai pati një ëndërr të 

fuqishme e cila e detyroi atë t’u kthehej prapë studimeve të tij. Ajo 
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ishte kështu: Ishte Dita e Fundit -Dita e Kiametit- dhe Ringjallja po 
ndodhte. Saidi ndjeu një dëshirë për të vizituar profetin Muhammed 
a.s.m.. Ndërsa ishte kureshtar dhe donte të dinte se si do të mund ta 
arrinte këtë, u shfaq për të që të shkonte e të ulej pranë Urës së Siratit, 
sepse gjithkush duhej të kalonte sipër saj. Ndërsa profeti a.s.m. do të 
jetë duke kaluar, mendoi ai, unë do ta takoj dhe do të puth dorën e tij. 
Prandaj ai shkoi dhe u ul pranë Urës dhe atje u takua me të gjithë 
profetët dhe puthi duart e tyre. Më në fund, profeti Muhammed erdhi. 
Saidi puthi duart e tij dhe kërkoi njohuri prej tij. Profeti tha: “Njohja e 
Kur’anit do të të jepet ty me kusht që ti të mos u bësh pyetje asnjërit 
prej ummetit tim”.  

Mbi këtë Saidi u zgjua në një gjendje të një emocioni e tronditje të 
madhe.10 Dhe në të vërtetë, ai që atëherë e tutje e bëri atë një rregull 
personal që të mos i drejtonte pyetje asnjërit prej dijetarëve të tjerë. 
Madje, kur ai shkoi në Stamboll ai u kap pas atij rregulli; ai gjithnjë 
vetëm u përgjigjej pyetjeve që i bëheshin atij. Kështu duke ndjekur 
ëndrrën, Bediuzzamani e la Nursin duke shkuar së pari tek fshati i 
Arvas dhe prej atje për tek medreseja e Shejh Emin Efendiut në 
Bitlis.11 Për shkak se Saidi ishte fëmijë i njomë, Shejhu nuk i dha vetë 
mësim Saidit, duke thënë se ai do të caktonte njërin prej studentëve të 
tij që ta bënte një gjë të tillë. Kjo e plagosi sedrën e Saidit. Një ditë 
ndërsa Shejh Emini po jepte mësim në xhami, Saidi u ngrit duke 
kundërshtuar atë që ai thonte me fjalët: “Efendi! Ti je i gabuar, nuk 
është ashtu!” Shejhu dhe studentët e tij e panë Saidin e Ri me çudi. 
Saidi përmendi se Shejhu madje nuk begenisi që ta mësonte atë. Pas 
kësaj, pa e zgjatur, Saidi u nis për tek medreseja Mir Hasan Veli në 
Mykysh [Bahçesaraj], Molla Abdul-Kerim. Kur ai pa se studentëve të 
rinj e me grada në klasë të ulëta, nuk u jepej rëndësi, ai i shpërfilli 
shtatë librat, të cilët duhet të ishin studiuar me radhë dhe njoftoi se ai 

                                                
10 Tarihçe, 32. 
11 Shejh Emin Efendi ishte një dijetar i shquar medreseja e të cilit ishte në lagjen 

Këzëll Mesxhid të Bitlisit. Ai ishte mësuesi i shumë njerëzve të shquar, duke 
përfshirë Reshid Akif pashën, në një kohë kur ai ishte Guvernator i Sivas. Ai shkoi 
në Stamboll më 1900 ku atje u përshëndet në një cerenmoni zyrtare dhe pati një 
bisedim privat me Sulltan Abdul Hamidin e II. Sulltani i ofroi postin e shejhul 
islamit, të cilin ai nuk e pranoi. Ai u rikthye në Bitlis më 1903 dhe vdiq atje më 1968 
në moshën e shtatëdhjetëvjeçare. Shiko N, Shahiner. Said Nursi, 53. 
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duhej të studionte të tetin. Ai mbeti atje vetëm për ca ditë dhe atëherë 
shkoi për në Vastan [Gevah] pranë Vanit. Pas një muaji në Gevah, ai u 
nis me një shok të quajtur molla Mehmed për në (Doğu) Bayezit, një 
qytet i vogël në provincën e Erzurumit dhe ishte pikërisht këtu që do të 
fillonin studimet e tij reale. Deri në këtë kohë, ai kishte studiuar 
rregullat e gramatikës arabe dhe të sintaksës.  

 

n Bajazit 
Periudha e studimit të Saidit në medresenë Bajazit nën drejtimin e 

Shejh Mehmet Xhelali zgjati vetëm tre muaj, veçse ama ajo ishte për 
t’i dhënë atij themelet ose çelësin për shkencat e fesë mbi të cilat do të 
bazoheshin mendimi dhe veprat e tij të mëvonshme.  

Gjithashtu, ajo edhe një herë tjetër ishte për të treguar atë çfarë ai 
kishte shfaqur instinktivisht qysh prej fillimit të studimeve të tij, 
kryesisht, pakënaqësinë e tij me sistemin edukativ ekzistues dhe 
vetëdijen e tij për nevojën e ngutshme për reformimin e tij.  

Për më tepër, numri i habitshëm i veprave që Saidi i lexoi, i mësoi 
përmendësh dhe i përvetësoi në këtë periudhë të shkurtër kohe ishte që 
të demonstronte fuqinë e jashtëzakonshme të kujtesës së tij, zgjuarsinë 
e rrallë dhe shkallën shumë të lartë të të kuptuarit, të cilat ishin 
zhvilluar deri në atë shkallë që tejkalonte shumë mesataren e djemve të 
moshës së tij. Ai ishte 14 vjeç. 

Gjatë kësaj kohe në Bajazit, Saidi kreu kursin e plotë studimor që 
zhvillohej atëherë në medrese. Veprat e studiuara ishin të pajisura me 
shumë shënime, dhe madje me komente mbi ato komente dhe me 
shpjegime të mëtejshme, saqë për të plotësuar kursin në kushte 
normale i merrte një studenti mesatar pesëmbëdhjetë deri në njëzet 
vite. Metoda ishte që të përvetësohej plotësisht një libër dhe një temë 
para se të kaloje tek tjetri. Saidi filloi nga “Molla Xhami”12, dhe i 
përfundoi të gjitha veprat në kurs sipas radhës.  

                                                
12 Që është poeti i famshëm dhe dijetari Nuruddin Abdurrahman Xhami, i cili 

jetoi në Heart 1414/1942. Prej veprave të tij të shumta, njëra e njohur si ‘Molla 
Xhami’ ishte një koment mbi një vepër rreth sintaksës arabe të quajtur “Kafija” nga 
Ibn Haxhib dhe përbënte pjesën e programit shkollor, e kursit të studimeve deri në 
kohët e fundit.  
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Këtë ai e bëri duke shpërfillur të gjitha komentet dhe shpjegimet 
dhe duke u përqendruar vetëm mbi një numër të caktuar të pjesëve në 
secilën vepër.  

Duke u pyetur nga i pakënaquri Shejh Mehmet Xhelali pse ai po 
studionte në këtë mënyrë, Saidi u përgjigj kështu: “Unë nuk jam në 
gjendje t’i lexoj këtë shumicë librash. Por këto libra janë sëndukë 
xhevahiresh, arka thesari, dhe çelësi është me ty. Unë vetëm të 
përgjërohem ty të më tregosh çfarë ndodhet në to me qëllim që të 
kuptoj çfarë diskutojnë këta libra, dhe atëherë unë do të studioj ato që 
janë të përshtatshme për mua”.  

Qëllimi i Saidit duke u përgjigjur kështu ishte për reformë në 
sistemin e edukimit në medrese dhe për të mos harxhuar kohën në 
përfshirjen e kaq shumë komenteve, shënimeve dhe shpjegimeve. Dhe 
në përgjigje të pyetjes së tij të madhe kryesore: “Çfarë teme, cilat nga 
shkencat e studiuara është e përshtatshme për ty?”, Saidi u përgjigj: 
“Unë nuk mund t’i dalloj këto shkenca njërën nga tjetra. Unë ose do t’i 
njoh të gjitha ato, ose asnjërën prej tyre”. 

Cilindo prej librave që studionte Saidi do ta kuptonte atë pa 
kërkuar ndihmën e askujt tjetër. Ai ishte në gjendje t’i studionte e t’i 
përvetësonte veprat më të vështira prej 200 faqesh ose edhe më shumë, 
të tilla si Xhem’u’ el-Xhevami, Sherhul Mevakif, dhe Ibn Haxher’ në 
24 orë. Ai ia kushtoi vetveten studimit deri në një shkallë të tillë saqë 
të gjitha lidhjet e tij me botën jashtë ishin të këputura. Në çfarëdo 
subjekti që të pyetej, ai do të jepte përgjigje në mënyrë të saktë dhe pa 
ngurrim.  

Ndërsa ishte në Bajazit, Saidi kaloi shumë prej kohës së tij, madje 
edhe netët, në mauzolat e shenjtorit kurd dhe figurës letrare Ahmed 
Hani, saqë njerëzit thonin se ai ishte privilegjuar në mënyrë të veçantë 
me shkëlqimin shpirtëror të Ahmed Hanit. 

Një natë shokët e Saidit nga medreseja i kishte marrë malli për të 
dhe nisën ta kërkonin. Më në fund ata shkuan në mauzolë dhe e gjetën 
atje duke studiuar me dritën e një qiriu. Por ai i qortoi ata duke u thënë: 
“Përse po më shqetësoni në këtë mënyrë?” 

Nga njëra anë Saidi zhytej në studime, ndërsa nga ana tjetër nisi të 
ndjekë mënyrën e filozofëve iluministë –ishrakijjun– dhe të 
praktikonte vetëdisiplinimin. Iluministët i kishin mësuar trupat e tyre 
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me një praktikë të tillë në mënyrë graduale, por Saidi e shpërfilli kohën 
e nevojshme për ndreqje, përshtatje, dhe ndërmori ushtrimet e rrepta 
asketike. Trupi i tij nuk mund ta përballonte atë dhe më vonë ai u bë 
me kalimin e kohës më i dobët. Ai do ta bënte një copë buke të zgjaste 
tre ditë, duke provuar të ndjekë shembullin e iluministëve në 
praktikimin e tyre të teorisë “asketizmi shërben për të zhvilluar 
mendjen”. 

Duke mos qenë i kënaqur me këtë, ai ndoqi Imam Gazalin në 
interpretimin –prej sufizmi– të hadithit: “Braktise atë rreth të cilës je 
dyshues për atë rreth të cilës nuk ke dyshim” nga Ihja Ulum’ id dini, 
dhe për një kohë ai madje la edhe ngrënien e bukës, dhe rronte me 
barishte e bimë. Përveç kësaj ai fliste rrallë.  

Në përfundim të të tre muajve Saidi e mori diplomën e tij nga 
Shejh Mehmet Xhelali, drejtor i medresesë Bajazit, që atëherë njihej si 
Molla Said. Duke e pasë marrë atë, ai veshi petkun e thjeshtë të një 
dervishi dhe u nis për në Bagdat, duke synuar të vizitojë dijetarët e 
famshëm fetarë atje dhe varrin e Shejh Abdul Kadir Gejlanit. Duke iu 
shmangur rrugëve, duke udhëtuar natën nëpër male e përmes pyjeve 
arriti pas pak kohësh në Bitlis. Atje, për dy ditë mori pjesë në leksionet 
e Shejh Mehmed Emin Efendiut. Shejhu i propozoi që të vishte petkun 
e një dijetari. Në atë kohë në Anadollin lindor çallma dhe manteli nuk 
visheshin nga studentët, por vetëm paraqiteshin kur merrej diploma –
ixhaazet. Veshja e dijetarit ishte e drejta vetëm e mësuesve –muderris. 
Por Molla Saidi nuk e pranoi propozimin e Shejhut duke u përgjigjur 
se meqenëse ai akoma nuk ishte madhuar, ai nuk e mendoi të 
përshtatshme për vetveten të vishte petkun e një mësuesi të respektuar. 
Si do të mundej ai të ishte një mësues kur ende ishte një fëmijë? 
Kështu, ai i hoqi mantelin dhe çallmën në një qoshe të xhamisë. 

 

n Shirvan 
Pastaj Molla Saidi udhëtoi për në Shirvan tek vëllai i tij më i madh, 

Molla Abdullah. Dialogu vijues ndodhi në takimin e tyre të parë:  
Molla Abdullah: “Unë kam përfunduar Sherh-i Shemsi qysh kur 

ishe këtu. Çfarë ke lexuar ti? 
Molla Said: “Unë kam lexuar tetëdhjetë libra?! 
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“Çfarë do të thuash?”  

 “Po, unë kam përfunduar tetëdhjetë libra dhe kam lexuar shumë 
libra jo të përfshirë në programin shkollor.  

Molla Abdullah e gjeti të vështirë ta besonte që vëllai i tij kishte 
lexuar kaq shumë libra në një kohë të tillë të shkurtër dhe deshi ta 
testonte atë, ta vinte në provë. Molla Saidi ra dakord, kështu Molla 
Abdullah e testoi dhe mbeti shumë i habitur, pastaj duke e fshehur këtë 
prej studentëve të tij, ai e pranoi vëllain e tij më të vogël si mësuesin e 
tij, i cili para vetëm tetë muajsh kishte qenë studenti i tij, dhe filloi të 
merrte mësime prej tij. Por duke vështruar ngultas përmes vrimës së 
çelësit, studentët e Abdullahut e zbuluan se ai merrte mësime prej 
Molla Saidit. Megjithatë, me qëllim që të mos i lejonte ata të dinin të 
vërtetën, Saidi u tha atyre se ai po vepronte kështu që të largonte syrin 
e keq.13 

 

n Siirt 
Molla Saidi qëndroi me vëllain e tij për një kohë më të gjatë dhe 

pastaj mori rrugën e tij për në Siirt. Ishte pikërisht këtu që Saidit iu bë 
ftesa për sfidë nga dijetarët lokalë për herë të parë dhe qe i suksesshëm 
në debatin me ta dhe në përgjigjjen e të gjitha pyetjeve të tyre. Fama e 
tij tani u bë shumë e qëndrueshme.  

Me të arritur në Siirt, ai shkoi tek medreseja e të shquarit Molla 
Fet’hullah Efendi, i cili do të përjetonte të njëjtën habi si të Molla 
Abdullahit rreth numrit të librave që Saidi i kishte lexuar e mësuar. Ai 
gjithashtu e vuri në provë molla Saidin i cili përsëri dha përgjigjje të 
sakta. Kështu ai atëherë vendosi ta testonte fuqinë e kujtesës së Saidit 
dhe i dorëzoi atij një vepër të quajtur “Mekamat-i Haririje14. Molla 
Saidi e lexoi një faqe një herë, e mësoi përmendësh, pastaj e përsëriti 
atë duke e thënë përmendësh. Molla Fet’hullah shprehu çudinë e tij 
duke thënë: “Që të bashkohen kjo shkallë e kujtesës dhe e inteligjencës 
tek një njeri është vërtetë e rrallë”. 

                                                
13 N, Shahiner, Said Nursi, 55-6. 
14 E shkruar nga Poeti i famshëm dhe figura letrare, Ali Hariri, i cili vdiq në vitin 

665, Hixhri. 
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Ndërsa ishte atje, Molla Saidi mësoi përmendësh të gjithë veprën 
mbi parimet e Fikhut –jurisprudencës- së katër medh-hebeve të islamit 
e shkruar nga dijetari Shafi Ibnul Subki, Xhem’ul Xhevami, duke e 
lexuar atë një ose dy orë në çdo ditë për një javë.  

Prandaj Molla Fet’hullah shkroi në librin në arabisht, “Ai e mësoi 
përmendësh të gjithë veprën “Xhem’ul Xhevami” për një javë”.  

Nga një letër e shkruar nga Bediuzzamani në 1946 ndërsa ishte në 
internim në Emirdag, mësohet se ishte pikërisht në këtë kohë, si 
rezultat i këtyre sukseseve dhe shkathtësisë së të mësuarit, që atij iu 
dha për herë të parë emri “Bediuzzaman - Mrekullia e Kohës” dhe nga 
Molla Fet’hullah Efendi. Ai i shkroi njërit prej studentëve të tij të 
rëndësishëm:  

“Vëllai im kureshtar, Refet Bey, ti dëshiron informacion rreth 
detyrës së Bediuzzaman - Hamdanit dhe rreth veprave të shkruara në 
shekullin e tretë sipas Hixhretit. Unë di vetëm atë që ai kishte një 
zgjuarsi dhe kujtesë të jashtëzakonshme.  

“Para pesëdhjetë e pesë viteve, njëri nga profesorët e mi të parë, i 
ndjeri Molla Fet’hullahu i Siirtit e shëmbëlleu Saidin e vjetër me të dhe 
i dha atij Emrin...”15 

Njoftimet e këtyre ngjarjeve u përhapën në Siirt dhe sapo u 
dëgjuan, dijetarët e zonës u grumbulluan dhe i bënë ftesë Saidit për një 
debat dhe për t’iu përgjigjjur pyetjeve të tyre. Saidi e pranoi, dhe 
madje i mposhti në debat si dhe qe i suksesshëm në përgjigjjen ndaj të 
gjitha pyetjeve të tyre.  

Ata që qenë të pranishëm shprehën shumë vlerësim e admirim për 
të, dhe kur njerëzit erdhën për ta dëgjuar, e quajtën Molla Saidin si një 
Veli ose Shenjtor.  

Megjithatë, e gjitha kjo shkaktoi xhelozi tek dijetarët më të vegjël 
dhe tek studentët në atë zonë, të cilët, meqë ishin të paaftë ta 
mposhtnin atë me argumente ose në të mësuar, u orvatën ta bënin këtë 
forcërisht. Ata iu sulën atij një ditë, por njerëzit ndërhynë dhe 
parandaluan çdo dëm që mund t’i vinte Saidit, i cili u tha policëve që 
arritën në vendin e ngjarjes, të dërguar nga guvernatori: 

                                                
15 1. Emirdag Lahikasi, 383. 
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“Ne jemi studentë; ne zihemi dhe pajtohemi përsëri. Do të ishte më 
mirë që të mos ndërhynte askush jashtë profesionit tonë. Faji ishte i 
imi.”  

Saidi u përgjigj në këtë mënyrë nga respekti i tij i skajshëm për 
profesionin e diturisë, i cili do të fyhej nga ndërhyrja e të paditurve dhe 
të pashkolluarve, ndonëse ishin për ta ndihmuar atë. 

Pas kësaj ngjarjeje, Saidi gjithmonë mbante me vete një kamë të 
shkurtër për t’u mbrojtur prej atyre që donin ta luftonin. 

Ai ishte i fortë dhe i shkathët dhe tani u bë i njohur si “Said-i 
Mesh-hur – Saidi i Shquar”. Ai i sfidoi të gjithë dijetarët dhe studentët 
në Siirt në debate, duke bërë të ditur se ai kurrë nuk do të bënte pyetje, 
por do t’i përgjigjej gjithkujt që do të zgjidhte për t’i bërë pyetje atij.16 
Gjithashtu, ai bëri garë në sporte dhe në shkathtësi fizike, dhe shfaqi 
epërsinë e tij edhe në këto gjithashtu. 

Një ditë në Siirt, ai sfidoi një shok, Molla Xhelalin, për të kaluar 
një kanal uji. Ai vetë e kaloi kanalin e gjërë me sukses, dhe ndërkohë u 
kthye prapa për të vështruar shokun e tij. Molla Xhelali mori një 
kërcim të shpejtë, por sa keq, duke mos qenë aq atlet sa Saidi, ra në 
llucë në skaj të kanalit. 

 

n Bitlis 
Molla Saidi qëndroi për ca kohë në Siirt, pastaj, duke mos 

vazhduar rrugën e tij për Bagdad, ai u rikthye në Bitlis dhe tek 
medreseja e Shejh Eminit.  

Atje, si më parë, Shejhu hoqi dorë nga mendimi për Saidin si 
shumë të ri për të kuptuar ndonjë gjë. Duke qenë i pamundur të 
duronte të trajtohej në këtë mënyrë, Molla Saidi kërkoi përsëri që t’i 
jepej rasti të provonte vetveten. 

Kështu Shejh Emini i bëri atij gjashtëmbëdhjetë pyetje rreth 
çështjeve të ndryshme më të vështira, të cilave që të gjitha Molla Said 
iu përgjigj saktë e pa ngurrim. 

                                                
16 Shahiner. N, Said Nursi, 58. 
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Atëherë Shejh Emini i hodhi –i caktoi– atij një enigmë17 –gjëzë– 
letrare në formën e tridhjetë shkronjave nga alfabeti i arabishtes të 
shkruara pa shenjat diakritikë kështu: Saidi duhej të formonte një fjali 
me dymbëdhjetë fjalë duke përdorur vetëm shkronjat e atyre trajtave 
dhe shtimin e pikave. Ato përmbajnë një total prej dhjetë mundësish –
probabilitetesh– lidhur me pikat duke bërë të dallueshme shkronjat e 
ndryshme, dhe dymbëdhjetë për sa ka të bëjë me zanoret, duke bërë një 
total njëqind e njëzet -në të gjitha.  

Molla Saidi i gjeti të gjitha mundësitë brenda tri ditëve dhe e 
formoi fjalinë në përputhje me të, duke provuar edhe një herë tjetër 
zgjuarsinë e tij. Pastaj, ai shkoi tek Xhamia Kurejsh dhe nisi t’u 
predikonte njerëzve. 

Saidi u bë shumë i njohur, duke tërhequr një numër prej njerëzve të 
Bitlisit për ta dëgjuar. Por kjo rezultoi në formimin e dy tarafeve në 
qytet, ata që e përkrahën atë dhe ata të cilët mbështetën Shejh Eminin.  

Për të parandaluar çdo trazirë që do të mund të shkaktohej prej 
kësaj situate, guvernatori e dëboi Molla Saidin prej Bitlisit, dhe ai mori 
rrugën e tij prej aty për në Shirvan. 

 

                                                

17  Kjo është enigma që Shejh Emini i caktoi atij ta zgjidhë në 
një kohë prej tre vitesh. Nëse ai nuk do të mund ta zgjidhte këtë 
enigmë, atëherë Shejhu nuk do ta pranonte atë si nxënësin e tij.  

Kuptimi që Bediuzzamani i dha enigmës pas vendosjes së pikave dhe zanoreve 
është si vijon: 

 të një قَي#لٍ ,devesë قَي#لُ ,qumësht قَي#لَ ,ikindisë قَي#لٍ ,më parë قَب#لَ .Jep قَيÒِّلْ ,iu tha ق$يلَ 

deveje, ُقَي#ل njërit. َق$يل iu tha që, ْلÒِّقُي iu dha qumësht, ُقَي#ل njërit me emrin “Kajl”, َقَي#ل 
devesë së tij.  

Kuptimi që këto fjalë marrin është kështu:  

“U tha që, jepi qumësht devesë së njërit me emrin “Kajl” nga një deve para 
ikindisë! U tha që, devesë së “Kajlit” i është dhënë qumësht.” 

 Hatıra Defteri, s.9 - Blloku i Kujtimeve f.9,  Abdulmexhid. 

(Përkthyesi)  
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n Shirvan 
Ndërsa fama e Saidit u shtua, po ashtu u shtuan edhe vështirësitë e 

tij. Disa mësues dhe dijetarë më të vegjël të cilët ai më parë i kishte 
mposhtur në debat kërkonin vazhdimisht raste për të zvogëluar 
prestigjin e tij në sytë e njerëzve. Ata e kishin vështruar dhe e kishin 
ndjekur, dhe një ditë kur atij i iku koha e faljes së namazit të agimit, 
dhe e kreu atë vonë, ata nisën thashethemet midis njerëzve duke thënë: 
“Molla Saidi ka braktisur kryerjen e namazeve të detyruar”. Dhe kur u 
pyet për kuptimin e kësaj, Saidi tha: 

“Diçka që nuk ka bazë nuk përhapet midis njerëzve kaq shpejt. Faji 
ishte i imi, dhe unë vuajta dy dënime: njëri ishte qortimi i Krijuesit, 
dhe tjetri insinuatat e njerëzve kundra meje. Arsyeja e vërtetë për këtë 
ishte sa vijon: Unë lash lutjet që i recitoja zakonisht gjatë natës. Në 
qoftë se shpirti i botës do ta kapte këtë fakt, ai do t’i bënte ata ta 
përshkruanin atë gabimisht, meqë ata nuk e ngërthyen çështjen 
tërësisht”. 

Ndërsa ishte në Shirvan, dikush erdhi tek ai nga zona e Siirtit duke 
thënë se një i ri pesëmbëdhjetë vjeçar i kishte heshtur me argumente të 
gjithë dijetarët e provincës dhe se ai kishte ardhur me qëllim që ta 
ftonte Molla Saidin që të vinte e të sfidonte këtë djalë të ri në një 
debat. Molla Saidi iu përgjigj pozitivisht kësaj kërkese, bëri ca 
përgatitje për udhëtim, dhe ata u nisën së bashku. Pas dy orësh, Saidi 
kërkoi përshkrimin e këtij të riu, veshjen e tij, sjelljen dhe gjëra të tilla. 
Njeriu nga Siirti tha: “Unë nuk e di emrin e tij, por kur ai arriti për herë 
të parë mbante veshur petkun e një dervishi me një lëkurë qengji sipër 
shpatullave të tij. Pastaj, më vonë ai veshi mantelin e studentit dhe i 
heshti me argumenta të gjithë burrat e ditur të Siirtit”. 

Duke dëgjuar këtë, Saidi e kuptoi se burri rreth të cilit flitej ishte 
vetë ai –Saidi– dhe se lajmet e ngjarjeve të vitit të kaluar tashmë ishin 
përhapur gjithandej fshatrave përreth. Ai u rikthye nga rruga që kishin 
ardhur dhe nuk e pranoi ftesën. 

 

n Til’lo 
Pas disa kohësh, Molla Saidi shkoi në qytetin e Til’los në rrethin e 

Siirtit. Jashtë qytetit, mbi një kodër ndodhet një ndërtesë e vogël guri e 
mbuluar me kube.  
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Saidi u mbyll në këtë Kube-i Hassiye siç njihej, dhe atje mësoi 
përmendësh një leksik arabisht, Kamusul Okjanus, deri tek shkronja 
‘sin’ e alfabetit arab18. 

Ndërsa ishte këtu, vëllai i tij më i vogël, Mehmedi, sillte ushqimin 
e Saidit çdo ditë. Dhe Saidi, duke futur bukën e tij në supën që do ta 
hante dhe thërrimet ua jepte mizave përreth ndërtesës. Kur ai u pyet 
për arsyen e kësaj, ai do të thonte:  

“Unë kam vështruar se ato kanë një jetë shoqërore, dhe punojnë së 
bashku me zell e me vetëdije, dhe unë dua t’i ndihmoj ato si një 
shpërblim për republikanizmin e tyre”. 19 

Megjithëse nuk ishte gjer në vijim të kësaj në Mardin siç do ta 
shohim, Saidi pohoi se ai në fillim u “zgjua politikisht”; bëhet e qartë 
nga ky tregim i milingonave se ai tashmë në këtë fazë, kishte besimin 
në këtë pikëpamje të cilën do ta përkrahte gjatë gjithë jetës së tij. 
Meqenëse këto janë përshkruar poshtë dhe në mënyrë të detajuar në një 
kapitull të mëvonshëm, është e mjaftueshme të themi këtu se baza e 
ideve të tij politike, të mbështetura mbi praktikën islame siç është e 
qartë në shënimin poshtë, ishte një sistem i bazuar mbi parimet e lirisë, 
drejtësisë, konsultimit dhe fuqisë së ligjit. 

Gjithashtu, ndërsa ishte në Til-lo, Molla Saidi pa një ëndërr në 
përgjigje të së cilës ai nisi së pari të punonte përgjithësisht midis fiseve 
si një pajtues dhe burri i fesë. Ai pa në ëndërr se Shejh Abdul-Kadir 
Gejlani u shfaq para tij dhe e porositi të shkonte tek Mustafa Pasha, 

                                                
18 Kamusul’ okyanus u shkrua nga Ebu Tahir Firuzabadi, i lindur në Kazerun në 

Firuzabad më 729/1328-9. Ai vdiq më 877/1414-15 në një moshë të avancuar. 
Kapitulli ‘sin’ fillon në faqen 204 të vëllimit të dytë. Vëllimi i parë përbëhet prej 410 
faqesh. Kështu Saidi mësoi përmendësh 614 faqe. Vëllimet janë të dimensioneve të 
mëdhaja me 24 rreshta në çdo faqe. 

19 Ndërsa po gjykohesha për armiqësinë ndaj republikës në Gjykatën Penale të 
Eskishehirit më 1935, Bediuzzaman u pyet se çfarë mendimi kishte për 
republikanizmin. Ai u përgjigj: “Siç e provon biografia e jetës sime të cilën ju e keni 
në dorë, unë isha një republikan fetar para gjithsecilit prej jush, me përjashtim të 
kryetarit të Gjykatës, të ishit lindur”, dhe rrëfeu tregimin e lartpërmendur të 
milingonave. Ai vazhdoi të thoshte se secili prej katër kalifëve ishte edhe kalif –
pasardhës i profetit a.s.m– edhe president i republikës, dhe se ky nuk kishte qenë një 
titull i pakuptim. Ata ishin presidentë të një republike fetare në të cilën drejtësia e 
vërtetë dhe liria mbisundonin. Tarihçe, 39.    
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kryetari i fisit Miran, dhe “t’i bëjë thirrje atij për tek Rruga e 
Udhëzimit”. Ai duhej të hiqte dorë prej shtypjes, duhej të kryente 
namazet e detyruar, dhe të urdhëronte atë çfarë ishte e ligjshme. 
Përndryshe, Saidi do ta vriste atë.  

Kjo ishte një detyrë sfiduese për Molla Saidin, i cili mund të kishte 
qenë akoma pak më i vogël se gjashtëmbëdhjetë vjeç. Sepse fisi Miran 
ishte i fuqishëm dhe i madh në numër, dhe pavarësisht qënies një 
komandant në njërin prej regjimenteve Hamidije20 , kryetari i tij, 
Mustafa Pasha –iu dha ky titull për shkak të këtij emërimi– u përfshi 
përgjithësisht në banditizëm, kusari dhe në shtypje. 

Megjithatë, Saidi menjëherë grumbulloi pajisjet dhe gjërat e tij dhe 
mori rrugën nga jugu për tek zona e Xhizre pranë Tigrit. Lidhjet e 
Saidit me prijësin tiranik atje ilustrojnë njërën nga veçoritë e tij më të 
dukshme, që bie në sy, e më të përhershme, kryesisht guximin e tij dhe 
mospasjen aspak frikë, veçanërisht përballë tiranëve dhe të fortëve. Ose 
më saktë, ishte një shpërfillje ndaj çdo lloj frike përveç Krijuesit të tij. 

 

n Molla Saidi dhe Mustafa Pasha 
Duke iu afruar tendës së Mustafa Pashës, Saidi mësoi se ai ishte 

tjetërkund dhe gjeti rastin për të pushuar. Pak kohë më vonë Mustafa 
Pasha u kthye tek fushimi dhe u fut në tendën e tij, ndërkaq të gjithë 
ata që ishin të pranishëm u ngritën në këmbë, përveç Molla Saidit, i cili 
nuk lëvizi aq shumë. Kjo tërhoqi vëmendjen e Mustafa Pashës, dhe e 
pyeti Fettah Beun, një major në Milici, se kush ishte ai. Ky e njoftoi se 
ishte ‘Molla Saidi i Shquar’. Tani, Mustafa Pasha nuk i donte fare 
dijetarët, por ai mendoi se ishte një veprim i mençur të përmbante 
zemërimin dhe të pyeste se përse kishte ardhur aty. Molla Saidi u 
përgjigj siç ishte porositur në ëndrrën e tij: “Unë kam ardhur t’ju 
udhëzoj për tek rruga e drejtë. Ose hiq dorë nga tirania jote dhe fillo të 
kryesh namazet e detyruara, ose unë do të të vras ty!” 

                                                
20 Milicia Hamidije, ose kalorësia, qenë themeluar nga Sulltan Abdul Hamidi II 

më 1891 si një forcë kundra shkeljeve Ruse, si një mjet për të kontrolluar fiset kurde 
e turkmene prej të cilave ajo milici u formua, dhe gjithashtu për të luftuar terrorizmin 
Armen në Anadollin lindor. Ajo u komandua edhe nga kryetarët e fiseve edhe nga 
oficerët e rregullt.  
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Mustafa Pasha, padyshim, u çudit nga kjo përgjigje dhe ndërkohë e 
la tendën për të shqyrtuar situatën. Ai pas pak kohe u rikthye dhe 
përsëri e pyeti përse kishte ardhur. Saidi përsëriti çfarë pati thënë. Pas 
disa shkëmbimesh, Mustafa Pasha mendoi për një zgjidhje: Ai do të 
organizonte një debat –rrahje mendimesh– midis Molla Saidit dhe 
dijetarëve të tij në Xhizre. Në qoftë se Molla Saidi do të ishte fitimtar, 
ai do të vepronte ashtu siç tha ai, përndryshe do ta hidhte atë në lumë. 
Saidi ishte mjaft i qetë. Ai i tha Mustafa Pashës:  

“Ashtu siç është përtej fuqisë sime që t’i hesht të gjithë dijetarët, po 
ashtu është përtej fuqisë tënde të më hedhësh mua në lumë. Por duke iu 
dhënë atyre përgjigjen, unë kërkoj një gjë prej teje, dhe ajo është një 
pushkë mauzer. Dhe në qoftë se nuk e mban fjalën tënde, unë do të të 
vras ty me të!” 

Pasi kishte ndodhur ky shkëmbim fjalësh, ata u hipën kuajve të tyre 
dhe udhëtuan drejt Xhizres nga lëndinat dhe kullotat e larta. 

Mustafa Pasha në asnjë mënyrë nuk do t’i fliste Molla Saidit gjatë 
rrugës. Kur ata erdhën tek vendi i njohur si Bani Han në brigjet e lumit 
Tigër, Saidi fjeti krejtësisht konfident, i sigurt për provimin e 
ardhshëm të afërt. Kur u zgjua ai pa se dijetarët e zonës ishin mbledhur 
dhe prisnin me librat në dorë. 

Pas prezantimit, sollën çajin. Këta dijetarë kishin dëgjuar për Molla 
Saidin e shquar, dhe ndërsa ata prisnin pyetjet e tij në një gjendje 
çoroditjeje dhe habie, Saidi piu jo vetëm çajin e tij, por edhe çajin e 
disa të tjerëve gjithashtu. Mustafa Pasha e vërejti këtë dhe i njoftoi 
dijetarët se ai ka mendimin se do të mposhteshin. 

Molla Saidi u tha dijetarëve të Xhizres se ishte betuar dhe se nuk 
do t’i bënte pyetje askujt, porse ai ishte i gatshëm për pyetjet e tyre. 
Pastaj ata i bënë atij rreth dyzet pyetje, të cilave që të gjithave Saidi iu 
përgjigj në mënyrë të kënaqshme, përveç njërës të cilën ata nuk e 
kuptuan se ishte e pasaktë, dhe e pranuan. 

Dhe ndërsa tubimi po shpërndahej Molla Saidi e kuptoi këtë dhe u 
kthye me nxitim që t’i njoftonte dhe t’u jepte përgjigjen e saktë.  

Mbi këtë ata pranuan se ishin mposhtur vërtet mirë, dhe një numër 
prej tyre filluan të mësonin prej Molla Saidit. 
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Mustafa Pasha, gjithashtu, i paraqiti atij pushkën e premtuar dhe 
nisi të kryente namazet e detyruara21.  

Molla Saidi ishte fizikisht në gjendje të mirë shëndetësore dhe i 
fuqishëm, ashtu siç ishte edhe mendërisht. Ai në mënyrë të veçantë 
pëlqente mundjen, dhe bënte mundje me të gjithë studentët në 
medrese. Dhe ata nuk do të mundeshin kurrë t’ia kalonin atij në atë 
sport. 

Një ditë, ai me Mustafa Pashën dolën të bënin garë me kuaj. 
Mustafa Pasha kishte urdhëruar që të bëhej gati një kalë i pashtruar dhe 
i shfrenuar, të cilin ia dha Molla Saidit për ta ngarë. Molla Saidi deshi 
ta lëshonte në galop kalin e pashtruar pasi u soll përqark një copë herë. 
Duke i lëshuar frerin, kali iku me të katra, larg drejtimit që ishte 
caktuar. Saidi u orvat ta ndalonte me të gjithë forcën e tij; por nuk 
mundi. Së fundi kali vrapoi drejt një grupi fëmijësh. Djali i njërit prej 
kryetarëve të fiseve të Xhizres qëndronte drejt në rrugën e kalit. Kali u 
ngrit kas dhe e goditi fëmijën mes shpatullave me këmbët e tij të 
përparme. Fëmija ra në tokë nën thundrat e kalit dhe nisi të përpëlitej 
tmerrësisht. Pas ca minutash ata që shikonin arritën tek ata. Kur 
shërbëtorët e kryetarit të fisit nxorën kamat e tyre, Molla Saidi 
menjëherë nxori revolverin e tij, dhe u tha atyre:  

“Në qoftë se ju do ta shikonit realitetin e çështjes, Allahu e vrau 
fëmijën. Dhe në qoftë se do ta shikonit shkakun, Kel Mustafa e vrau 
atë, sepse ishte ai që ma dha mua këtë kalë. Prisni, lërmëni mua të vij e 
ta shoh fëmijën. Në qoftë se ai është i vdekur ne mund ta zgjidhim me 
luftë mosmarrëveshjen më vonë”. 

Dhe me të zbritur, ai e mori fëmijën. Kur nuk pa shenja jete tek ai, 
e zhyti fëmijën në ujë të ftohtë dhe menjëherë e nxori. Fëmija hapi sytë 
e tij dhe buzëqeshi. Të gjithë njerëzit që kishin shkuar tek vendi për të 
vështruar mbetën të habitur. Molla Saidi qëndroi për pak kohë me të 
gjatë në Xhizre pas kësaj ngjarjeje të çuditshme, pastaj u nis me njërin 
prej studentëve të tij për tek ndonjë zonë shkretinore dhe tek fiset e saj 
arabe nomade. Ai nuk kishte qenë atje qysh kur dëgjoi se Mustafa 
Pasha ishte kthyer tek rrugët e tija të liga të mëparshme, dhe ai u 
rikthye ta këshillonte atë të hiqte dorë prej tyre. Por kjo ishte më 

                                                
21 Tarihçe 39-41 
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shumë se ajo që do të mund ta duronte Musafa Pasha për t’u imponuar 
në këtë mënyrë, dhe ishte vetëm se ndërhyrja e të birit të tij që e 
përmbajti nga sulmi Molla Saidin, i cili atëherë e la tek kërkesa e të 
birit dhe u kthye tek shkretëtira Biro, këtë herë i vetmuar. 

Saidi u sulmua dy herë nga nomadët banditë. Herën e dytë ai do të 
kishte takuar fundin e tij, por ata e njohën, dhe duke u penduar për 
sulmin e tyre, morën përsipër mbrojtjen e tij ndaj pjesëve të rrezikshme 
të rrugës. Molla Saidi i refuzoi propozimet e tyre për ndihmë, dhe 
vazhdoi rrugën e tij i vetmuar derisa pas disa ditësh arriti në Mardin. 

 

n Mardin   
Krahas suksesit të tij të vazhdueshëm në debatet diturore dhe në të 

gjitha diskutimet e kundërshtarëve me dijetarët –ulematë– e Mardinit, 
qëndrimi i Molla Saidit në Mardin ishte domethënës në disa drejtime të 
tjera. Por së pari le të përmendim një anektodë e cila ilustron veçoritë e 
guximit dhe kurajos së Saidit. 

Ndërsa ishte në Mardin, Molla Saidi qëndroi si një mysafir në 
shtëpinë e Shejh Ejjub Ensari, pasardhës i shokut dhe mikpritësit të 
nderuar të Profetit Muhammed a.s.m në Medine, Ej-jub El-Ensari; dhe 
filloi të jepte mësim në xhaminë Shehide, duke iu përgjigjur pyetjeve 
të të gjithë atyre që erdhën për ta vizituar. 

Njërit prej të shquarve të qytetit, Hysejn Çelebi Pashës i bëri 
shumë përshtypje dituria e Saidit dhe aftësia e tij në debat, saqë ai i dha 
atij dhurata të shumta. Por duke iu përmbajtur praktikës së tij të 
zakonshme, Saidi i refuzoi ato të gjitha përveç një pushke me cilësi të 
mirë, të quajtur Shish-hane. 

Një ditë, Molla Saidi doli me një shok të quajtur Kasim, dhe i 
sugjeroi që ata të ngjiteshin në minaren e xhamisë Ulu për të soditur 
pamjet. Ata shkuan dhe u ngjitën në të. Atëherë Molla Saidi papritmas 
u ngjit lart në parmakun e galerisë së minares i cili ishte vetëm katër 
centimetra në gjerësi. Atje ai shtriu krahët e tij për së gjëri dhe nisi të 
ecë rreth e qark minares. Kasimi mbylli sytë nga frika. Duke u shfaqur 
nga rrethi i anës tjetër, Saidi thirri: “Kasim! Kasim! Eja, le të ecim 
përqark së bashku!”  
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Por duke u dridhur nga gjunjët, Kasimi zbriti prej minares dhe iu 
bashkua njerëzve që ishin mbledhur të vështronin nga poshtë, duke u 
habitur për guximin e këtij Mollai të ri sypatrembur. 

Megjithatë, pikërisht në kohën e tij, Molla Saidi ishte, sipas fjalëve 
të tija, “i zgjuar politikisht, dhe u bë i vetëdijshëm për çështjet më të 
gjëra duke përballur botën islamike. Në një vepër të titulluar, 
“Munadharat”, debatet, të cilat u botuan për herë të parë në 1913-ën, 
Bediuzzamani shkroi: 

“Gjashtëmbëdhjetë vjet para Revolucionit (kushtetues) [të 1908-
ës], unë takova rastësisht në krahinën e Mardinit një person i cili më 
udhëzoi tek e vërteta; ai më tregoi mua mënyrën e drejtë dhe të 
arsyeshme në politika. Gjithashtu në atë kohë, unë u zgjova nga ëndrra 
e të Famshmit Kemal22. ‘Kemali i Famshëm’ i përmendur këtu është 
Namik Kemal, njëri prej figurave drejtuese të lëvizjes së re Otomane të 
shekullit 19, qëllimet kryesore të së cilës reflektohen në këtë vepër të 
Kemalit, ëndrrën, të cilën Molla Saidi e hasi në atë kohë. Ajo është 
shkruar në formën e një adresimi për kombin me anë të një 
përfaqësuesje qiellore të “lirisë”. Kjo liri e bukur, mahnitëse si simbol 
që ka kaluar përmes reve, nxit çlirimin prej despotizmit, lufton në 
rrugën e kombit, përparimit dhe prosperitetit të atdheut – vatanit. Duke 
ndjekur këtë, ajo skicon portretin e një shoqërie dhe vendin e së 
ardhmes, i cili është i lirë, i bazuar mbi sovranitetin e popullit, 
qytetarët e të cilit janë të arsimuar, dhe në të cilin të drejtat e të 
gjithëve dhe drejtësia në kuptimin e plotë të fjalës të vendosen. 

Dhe në një vend tjetër në të njëjtën vepër, Bediuzzamani e 
përshkroi vetveten si “dikush që për njëzet vite e ka ndjekur atë 
(lirinë), madje edhe në ëndrrat e tij, dhe ka braktisur gjithçka për shkak 
të atij pasioni”. 

Kështu, ishte pikërisht në këtë kohë në Mardin që Molla Saidi u bë 
i vetëdijshëm për luftën për liri dhe për qeverinë kushtetuese të cilën 
Otomanët e rinj e kishin kërkuar qysh prej 1860. Siç do ta shohim në 
kapitullin vijues, kjo liri jo vetëm që urdhërohej nga islami, por 
gjithashtu ishte çelësi për progres, dhe përgjigjja për pyetjen: “si mund 
të shpëtojë ky shtet?” 

                                                
22 Munadharat, tek athar’i- Bediyye, 462. 
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Despotizmi dhe qeverisja absolute ishin midis shkaqeve më të 
mëdhaja të gjendjes së rëndë, të brendshme dhe të jashtme të 
perandorisë Osmane dhe të botës islamike.  

Molla Saidi do të ishte kampioni i lirisë, i qeverisjes kushtetuese 
dhe e fuqisë së ligjit gjatë gjithë jetës së tij. 

Gjithashtu, ndërsa ishte në Mardin, Molla Saidi takoi dy studentë të 
cilët ishin të dobishëm në zgjerimin e ideve të tij. Njëri ishte një 
ndjekës i Xhemaled-din Afganit 1839-1897 (1255-1315), i cili në 
verën e vitit 1892 u soll në Stamboll nga Sulltan Hamidi me qëllim që 
ta përdorte për mbështetjen e politikave të tij panislamike. Dhe i dyti 
ishte një anëtar i Tarikatit Sanusi, i cili luajti një rol të tillë të 
rëndësishëm kundra ekspansionit kolonial në Afrikën e Veriut.  

Molla Saidi gjithashtu do të ishte një mbrojtës i madh dhe avokat 
për It-tihad-i Islam, domethënë, për Unitetin Islamik ose panislamik, 
dhe më vonë shkroi: “Paraardhësit e mi në çështje janë Shejh 
Xhemaleddin Afgani, dijetari i madh dhe myftiu i Egjiptit Muhammed 
Abduh, dijetari ekstremist Ali Suavi, Hoxha Tahsin, dhe Namik 
Kemal, i cili mori unitetin islamik si qëllimin e tij... 

Është shënuar se ishte gjatë këtij qëndrimi në Mardin që Molla 
Saidi u përfshi për herë të parë në politikë. 

Megjithëse nuk është mjaft e qartë se çfarë synohet nga kjo, ajo që 
u përmend lart mbase jep thelbin -kyçin- veçanërisht kur konsiderohet 
në dritën e aktiviteteve të mëvonshme të Bediuzzamanit. Në çdo rast, 
Guvernatori Mutesarrif Nadir Bey, e pa të përshtatshme të ndërhynte, 
dhe e dëboi atë nga qyteti, duke e dërguar në Bitlis nën rojet e 
armatosur.  

Puna ishte të provohej një ngjarje e jashtëzakonshme për dy policë, 
Savurlu Mehmet Fatih dhe miku i tij Ibrahim, të caktuar për ta 
dorëzuar Molla Saidin tek Guvernatori i Bitlisit. Tregimi i kësaj u bë i 
mirënjohur në krahinë. Ata u nisën për udhëtim, Saidi duke kalëruar 
me të dyja duart dhe këmbët e lidhura me pranga hekuri. Ndërsa ata 
ishin në afërsi të një fshati të quajtur Ahmedi, koha për namazet e 
detyruara erdhi. Saidi u kërkoi policëve që t’ia zgjidhnin prangat me 
qëllim që të mund të falej, por ata refuzuan, dhe u frikësuan se ai do të 
përpiqej të ikte. Ndërkaq Saidi i famshëm i zgjidhi zinxhirët, zbriti nga 
kali i tij, mori avdes nga një vijë uji dhe kreu faljen nën vëzhgimet e 
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çuditshme të të dy policëve. Duke njohur fuqitë e tij të 
jashtëzakonshme, ata i thanë atij kur kishte përfunduar: “Gjer tani ne 
ishim rojtarët e tu, por që tani e tutje ne do të jemi shërbëtorët e tu”. 
Por Molla Saidi thjesht u kërkoi të bënin detyrën e tyre. 

Kur u pyet në një datë të mëvonshme se si kishte ndodhur kjo, ai u 
përgjigj: “Unë vetë nuk e di, por tek e shumta ishte një mrekulli e 
namazit23.  

Dhe në një rast tjetër Bediuzzamani u përgjigj: “...Unë nuk jam një 
magjistar, unë nuk jam një iluzionist. Unë isha dikush që kishte marrë 
Kuranin e Shenjtë si udhëzuesin e tij dhe që ishte kthyer tek Zoti 
xh.sh.. Në të vërtetë, një ngjarje e tillë më ndodhi. Unë u ktheva drejt 
Kibles, shpreha një lutje, dhe pastaj shikova: prangat ishin zgjidhur. 
Kur unë ia dorëzova ato policit, ai u frikësua”. 

Molla Saidi ishte në të vërtetë i famshëm, dhe njoftimet e trimërive 
u përhapën gjithandej krahinës, duke arritur gjithashtu edhe në fshatin 
Nurs. Në vitet e mëvonshme ai i përshkroi reagimet e prindërve të tij 
ndaj asaj çfarë treguan: 

“Në ditët e hershme, babait dhe nënës sime u tregohej rreth  
gjërave të mia të çuditshme në atë jetë plot ngjarje të rënda e të 
zellshme. Kur ata dëgjuan lajme të tilla si, djali juaj është i vdekur, ose, 
ai është plagosur, ose, ai është në burg, babai im qeshte dhe i gëzohej 
asaj së tepërmi. Ai do të thonte: “Mashallah! Djali im është duke bërë 
përsëri diçka të rëndësishme, ai është duke treguar guximin dhe 
trimërinë e tij; kjo është se përse gjithkush është duke folur rreth tij”. 
Ndërsa nëna ime do të qante e palumtur në fytyrën e kënaqësisë së saj. 
Por atëherë koha do të provonte shpesh pikërisht babain tim të kishte të 
drejtë”. 

 

n Bitlis 
Molla Saidi duhej të qëndronte dy vite në Bitlis me ngulmimin e 

Guvernatorit, Omer Pasha, në banesën e të cilit ai qëndroi. Ishte 
mbrojtja e guximshme, pa asnjë frikë dhe e veçantë për të drejtat ajo që 

                                                
23 N, Shahiner. Said Nursi, 64-5. 
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e bëri atë të fitonte respektin e guvernatorit dhe ftesën për të qëndruar 
aty. 

Sepse Molla Saidi kishte dëgjuar një ditë se Guvernatori dhe disa 
zyrtarë ishin mbledhur për të pirë alkool. Duke e gjetur të 
papranueshme që përfaqësuesit e qeverisë të silleshin në një mënyrë të 
tillë, ai shkoi dhe i ndërpreu. Dhe duke cituar një hadith profetik rreth 
pijes së alkoolit, ai i qortoi me fjalë të ashpra. Guvernatori dukshëm e 
përmbajti zemërimin që e kishte ndjerë duke iu drejtua në këtë mënyrë, 
dhe nuk bëri asgjë. Kur u largua, ordinanca e guvernatorit e pyeti 
Molla Saidin se përse kishte vepruar në këtë mënyrë të tillë, e cila 
normalisht do të kishte çuar në dënim me ekzekutim. Por Saidi thjesht 
u përgjigj:  

“Të qënit i ekzekutuar nuk më erdhi në mendje, unë mendova për 
burgim ose internim. Sidoqoftë, nëse unë vdes duke zmbrapsur e 
hedhur poshtë një vepër të paligjshme, çfarë dënimi ndodhet në të?” 

Dhe kur, pas dy orësh, dy policë të dërguar nga guvernatori e sollën 
përsëri, guvernatori u ngrit në këmbë kur Saidi hyri në zyrën e tij dhe e 
trajtoi me respekt të madh, duke thënë: 

“Gjithsecili ka një udhëheqës shpirtëror; ti do të jesh i imi dhe ti do 
të qëndrosh me mua”.  

Gjatë dy viteve të tjera, Molla Saidi qe në gjendje t’i zgjeronte 
shumë njohuritë e tij rreth shkencave islamike.  

Na tregohet se gjer rreth kësaj kohe të gjitha njohuritë e Saidit 
kishin qenë të llojit të quajtur Sunuhat. Domethënë, ai i kishte kuptuar 
temat që i kishte studiuar pa u menduar shumë; të kuptuarit i kishte 
ardhur atij si një lloj inspirimi duke mos e ushtruar tepër aftësinë e të 
arsyetuarit të tij. Për shkak të kësaj, ai nuk e kishte gjetur të 
domosdoshme ta studionte temën shumë gjatë. Por sido që të ishte, për 
shkak të rritjes së tij apo për arsye se ai ishte përfshirë në politika, kjo 
aftësia e tij e mëparshme tani nisi dalëngadalë të zhdukej. Dhe kështu, 
me qëllim që edhe të ruante pozitën midis dijetarëve –ulemave– dhe 
veçanërisht për të refuzuar veprat e orientalistëve perëndimorë mbi 
islamin dhe që t’u përgjigjej dyshimeve që ata kishin ngritur, Molla 
Saidi mori përsipër një studim të gjithanshëm për të gjitha shkencat 
islamike. Këto përfshinë ato që mund të mendohen si “të dobishme”, të 
tilla si logjika, gramatika dhe sintaksa arabe, si edhe shkencat kryesore 
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të tefsireve të Kuranit dhe të haditheve të profetit a.s.m., dhe Fikhun –
jurisprudencën. Ai nguli në kujtesë rreth dyzet libra për dy vite, duke 
përfshirë vepra rreth teologjisë -kelam-, si Metali dhe Mevakif, dhe 
vepra e fikhut Hanefi, Mirkat. Zakonisht i merrte atij tre muaj për t’i 
mbaruar ato të gjitha, duke recituar çdo ditë nga kujtesa një pjesë prej 
secilit. 

Saidi iu nënshtrua dy gjendjeve kontradiktore –mospajtuese– të 
mendjes. E para ishte një mendje e gjërë, ku nuk ndodhej asgjë që ai të 
mos mund ta kuptonte. 

Gjendja e dytë ishte kur mendja e tij tkurrej, ngushtohej; atëherë ai 
jo vetëm nuk studionte, por ai madje preferonte të mos fliste. Kur ai 
ishte i ri, gjendja e parë mbisundonte. Por sapo kaloi moshën e të 
njëzetave, orët kur mendja e tij tkurrej, ngushtohej u shtuan, dhe kohët 
e zgjerimit të saj filluan të zvogëloheshin derisa ato ishin afërsisht 
gjysmë përgjysmë.  

Gjatë kohës së tij në Bitlis, Molla Saidi nisi të mësonte përmendësh 
Kuranin, duke lexuar një ose dy Xhuze24 çdo ditë.  

Ai mësoi pjesën më të madhe në këtë mënyrë, por nuk e përfundoi. 
Ishin dy arsye për këtë. 

Së pari ai donte të shmangte të qënit i parespektuar ndaj Kuranit, 
dhe i kishte ardhur në mendje se të lexuarit e Kuranit me një shpejtësi 
të madhe ishte një mungesë respekti. Dhe së dyti, atij i shkoi në 
mendje se nevoja më e ngutshme ishte të mësuarit e të vërtetave që jep 
mësim Kur’ani . Prandaj në dy vitet vijuese, ai mësoi përmendësh më 
shumë se dyzet vepra –siç u përmend më lart– mbi shkencat islamike 
dhe mbi filozofinë, të cilat do të ishin çelësi për të vërtetat e Kuranit 
dhe që do t’i mbronin ato të vërteta duke iu përgjigjur dyshimeve që 
ishin ngritur lidhur me to25. Banesa e guvernatorit në Bitlis i dha atij 
një ambient të favorshëm për ta ndjekur këtë program. 

Bashkëshortja e Omer Pashës kishte vdekur, dhe ai kishte gjashtë 
vajza. Një ditë, njëra nga këto vajza deshi të hynte në dhomën e Saidit 
për ta pastruar, ose për ndonjë arsye të pafajshme. Megjithatë, Molla 

                                                
24 Xhuz është një e tridhjeta e Kuranit. 
25 Tarihçe 43. 4 
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Saidi e qortoi atë, dhe me ashpërsi e mbylli derën në fytyrën e saj. 
Vajza u step dhe u mërzit nga kjo. 

Në të njëjtën ditë ndërsa ishte në zyrën e tij, dikush që po përpiqej 
ta shqetësonte Saidin, padyshim ishte xheloz ndaj tij, pëshpëriti në 
veshin e guvernatorit: “Si mund ta lësh Molla Saidin në shtëpi gjithë 
ditën? Vajzat e tua nuk janë të martuara dhe ti nuk ke bashkëshorte, 
dhe ai është një burrë i ri i fuqishëm. Si mund ta bësh një gjë të tillë?” 
kështu duke mbjellur farërat e dyshimit në mendjen e tij rreth Saidit. 

Në atë mbrëmje kur u kthye në familjen e tij, Ömer Pasha u takua 
nga e bija e tij e dëshpëruar, e cila menjëherë iu ankua babait të saj: 
“Ai Saidi të cilit ti i ke dhënë dhomën është i çmendur. Ai na qorton 
ashpër dhe nuk na lejon kurrë të hyjmë atje”. Duke u ndjerë i vrarë në 
ndërgjegje për dyshimet e tij, Omer Pasha shkoi drejt tek dhoma e 
Saidit dhe e trajtoi atë me mirësjellje e me mirësi të madhe. 

Në një vepër të mëvonshme, Bediuzzamani e shpjegoi qëndrimin e 
tij sa vijon:  

“Kur isha rreth njëzet vjeç, unë qëndrova për dy vjet në banesën e 
guvernatorit të Bitlisit, Ömer Pasha, me ngulmimin e tij dhe për shkak 
të respektit të tij të skajshëm për dijen. Ai kishte gjashtë vajza. Tre prej 
tyre ishin të vogla dhe tri të tjerat ishin më të mëdhaja. Megjithëse unë 
qëndrova në të njëjtën shtëpi si ato për dy vjet, unë nuk mund t’i 
dalloja nga njëra tjetra tri të mëdhajat. Unë u jepja shumë pak 
vëmendje, si do të kisha mundur? Një dijetar tjetër erdhi e qëndroi 
bashkë me mua si një mysafir, dhe brenda dy ditëve ai i njohu ato dhe 
mund t’i dallonte njërën nga tjetra. Ato ishin të gjitha të ngatërruara në 
qëndrimin tim, dhe ai më pyeti mua: “përse nuk i shikon ato?” Unë u 
përgjigja: “Ruajtja e dinjitetit të dijes nuk më lejon t’i shoh ato”26. 

Herën e fundit Molla Saidi mori mësim dhe mësonte prej cilitdo 
qoftë kur ai gjendej në Bitlis, njëri prej shejhëve të tij kryesues, Shejh 
Mehmet Küfrevi. Atëherë një natë duke vijuar këtë, ai pa në ëndërr 
Shejhun, i cili i tha atij në ëndrrën e tij: “Molla Said, eja e më vizito. 
Unë jam duke u larguar”. Kështu Saidi menjëherë shkoi tek ai, dhe kur 
pa se Shehu tashmë kishte shkuar, u zgjua. Ai pa orën, ishte një fiks e 
mëngjesit. Ndërkaq u kthye të flejë përsëri. Kur në mëngjes ai dëgjoi 

                                                
26 Shahiner. N. Said Nursi,52-3; Emirdag lahikasi,1,257 
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zhurmën e zisë dhe vajtimin që vinin nga drejtimi i shtëpisë së Shejhut, 
nxitoi për atje për të zbuluar se Shejhu kishte vdekur në orën një fiks të 
natës përpara. Duke bërë një lutje për të, Saidi u kthye në shtëpi i 
zymtë. 

Molla Saidi kishte dashuri shumë të madhe për shejhun e madh të 
Anadollit lindor të tillë si Sejjid Nur Muhammed, shejh Abdurrahman 
Tagi, shejh Fehim dhe shejh Mehmet Küfrevi, prej secilit prej tyre ai 
kishte marrë mësime dhe instruksion në aspekte të ndryshme të jetës 
shpirtërore. Dhe prandaj ai gjithashtu i deshi shumë Ulematë kryesues 
të tillë si shejh Emin Efendi, Molla Fet’hulla dhe Shejh Fet’hulla 
Efendiu, i cili i kishte dhënë mësim.  

 

n Van 
Ndërsa Bitlisi ishte një qendër fetare me shumë Ulema, nuk 

ndodheshin Ulema të mirënjohur në atë kohë. Kështu, kur Molla Saidi 
mori një ftesë nga guvernatori Hasan Pasha, ai e la Bitlisin për Vanin. 
Me përjashtim të vizitës së tij në Stamboll, ai do të qëndronte atje gjatë 
dhe duke studiuar e dhënë mësim dhe duke udhëtuar midis fiseve si një 
pajtues dhe një burrë feje derisa u largua për në Stamboll në fundin e 
1907. Ai ishte rreth nëntëmbëdhjetë ose njëzet vjeç kur lëvizi prej atje. 

 Ndërsa ishte në Van, 
Molla Saidi qëndroi së pari me 
Hasan Pashën, dhe pastaj, pasi 
shkodrani Tahir Pasha u caktua 
guvernator, qëndroi për një 
kohë të gjatë në banesën e 
guvernatorit. Tahir Pasha ishte 
një zyrtar i shquar shumë i 
respektuar nga Sulltan Abdul 
Hamidi II.  

                                                Vali Tahir Pasha, Shkodrani 

Ai shërbeu si guvernator në Mosul dhe në Bitlis, përveç shumë 
viteve që ishte në Van, dhe midis gjërave të tjera udhëhoqi 
delegacionin i cili paraqiti dhuratat e Abdul Hamidit për Rusin Çezar 
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Nikollas më 1902, në Lidvadya27. Tahir Pasha ishte një mbrojtës e 
mirëdashës i njohjes, dhe gjithashtu ndoqi zhvillimet në shkencën 
moderne dhe kishte bërë një bibliotekë të gjerë. Ai ishte zyrtari i parë 
shtetëror që perceptoi talentin e madh dhe potencialin e Bediuzzamanit 
dhe vazhdoi ta inkurajonte dhe ta mbështeste deri në kohën e vdekjes 
së tij më 1913. 

Duke qëndruar në banesën e guvernatorit, Bediuzzamani pati rastin 
të përzihej me zyrtarët e qeverisë dhe filloi të lexonte gazetat dhe 
revistat që siguroheshin në zyrën e guvernatorit. Pasi ai fitoi më shumë 
njohuri për çështjet më të gjëra dhe problemet me të cilat përballej 
shoqëria otomane dhe bota islame në përgjithësi, ai kuptoi se forma 
tradicionale e teologjisë islamike ishte e papërshtatshme për t’iu 
përgjigjur dyshimeve që ishin ngritur lidhur me islamin dhe se studimi 
i shkencës moderne ishte gjithashtu i domosdoshëm.  

Prandaj, duke përfituar nga lehtësitë, ai vetë filloi studimin e 
shkencave moderne,duke përfshirë, historinë, gjeografinë, matema-
tikën, gjeologjinë, fizikën, kiminë, astronominë dhe filozofinë. 

Saidi nuk pati mësues për këto lëndë; duke studiuar libra, ai mësoi 
vetveten. Për shembull, në një rast ai hyri në diskutim mbi gjeografinë 
me një mësues të asaj lënde. Diskutimi u bë i zgjatur dhe ata vendosën 
ta vazhdonin ditën vijuese. 

Kështu brenda njëzet e katër orëve Molla Saidi mësoi përmendësh 
një libër gjeografie që ai mundi ta siguronte, dhe kur ata u takuan 
përsëri, e heshti mësuesin e gjeografisë në pikërisht lëndën e tij. Dhe 
në një rast tjetër, Molla Saidi heshti një mësues kimie, duke 
përvetësuar e njohur me rrënjë parimet e kimisë inorganike për pesë 
ditë. 28 Shpejtësia dhe inteligjenca e ndritshme e Molla Saidit e 
demonstruan vetveten veçanërisht në matematikë. Ai do të zgjidhte 
problemet më të vështira me mend dhe menjëherë, në çast. Ai shkroi 
një trajtesë mbi ekuacionet algjebrike, e cila për fat të keq më vonë u 

                                                
27  Şahiner, N. Son şahitler, III, 16-20. 
28 Tarihçe, 44-5. Në fakt shumë vite më vonë ndërsa duke i përshkruar vitet e tij 

të studimit në Van njërit prej studentëve të tij, Muhsin Alev, Bediuzzamani i tha se ai 
i kishte studiuar e përvetësuar të gjitha shkencat me përjashtim të kimisë inorganike; 
ajo ishte e vetmja lëndë për të cilën nuk kishte qenë në gjendje ta përvetësonte 
plotësisht. 
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shkatërrua nga zjarri në Van. Në raste të ndryshme, llogaritje të 
ndryshme do të bëheshin tema e diskutimit në prani të Tahir Pashës. 
Çfarëdo të ishin llogaritjet, Molla Saidi do të gjente zgjidhje përpara se 
çdokush tjetër të mund ta bënte një gjë të tillë, madje edhe më parë 
shkruesve që bënin gara, dhe Molla Saidi gjithmonë vinte i pari, duke 
mposhtur çdokënd tjetër. 

Molla Saidi vazhdoi t’i mësonte përmendësh ato vepra të cilat ai i 
konsideronte themelore, kryesore, afërsisht nëntëdhjetë vepra gjatë 
viteve që ishte në Van duke u përpjekur të përsëriste me kujdes të 
gjithë listën duke lexuar përmendësh secilën vepër një herë në çdo 
muaj. Në një rast, ndërsa duke kaluar derën e dhomës së Saidit, Tahir 
Pasha dëgjoi çfarë mendoi se ishte zëri i faljeve dhe i lutjeve duave 
duke u recituar ngadalë, lehtë. Pas disa vitesh, ai i tha Musatafa 
Sungurit, njërit prej studentëve të tij: 

“Unë përsërisja përmendësh tetëdhjetë deri nëntëdhjetë libra që i 
kisha ngulitur në kujtesë. Ato ishin shkallë me anë të të cilave të 
ngjitesha tek të vërtetat e Kuranit. Pak kohë më vonë, unë u ngjita tek 
ato të vërteta, dhe pashë se çdo vërset i Kuranit përfshinte e rrethonte 
universin. Atëherë nuk mbeti më asnjë nevojë për ndonjë gjë tjetër, 
Kur’ani  më vete ishte i mjaftueshëm për mua29”.  

 Ishte pikërisht në këtë kohë që, si rezultat i këtyre sukseseve të 
dijes dhe i sasive të stërmëdhaja të njohjes që fitoi, Molla Saidi tani u 
bë gjerësisht i njohur si Bediuzzamani ose ‘mrekullia e kohës’. 

Megjithëse Molla Saidi ose Bediuzzamani siç do ta quajmë atë 
tani, gjithashtu e përdori vetë këtë titull, ai titull nuk ishte kot. Në një 
artikull të titulluar “Të largosh çdo dyshim” – ‘Red-dul E’hami’, i cili 
u shfaq në gazetën ‘Volkan’ që daton më 31 Mars 1909, Bediuzzamani 
iu përgjigj me sa vijon pyetjes: “Ti ndonjëherë e nënshkruan personin 
tënd me Bediuzzaman. A nuk tregon një emër i tillë vetëmburrje?” 

“Nuk është për vetëmburrje. Unë i paraqes fajet e mia, përligjësitë 
dhe shfajësimet me titullin, sepse ‘Bediuzzaman’ do të thotë, i 
çuditshëm. Ashtu si stili im, mënyra ime e të shprehurit dhe veshja 
janë të çuditshme, ato janë të ndryshme. Përmes gjuhës së këtij titulli, 
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unë jam duke kërkuar që opinionet dhe zakonet, të cilat përgjithësisht 
mbahen dhe praktikohen të mos bëhen kriter për të më gjykuar mua - 
ose zakonet e mia-30. 

Ndërsa në një vepër të mëvonshme pohoi se ai e kishte përdorur 
emrin “me qëllim që të bënte të njohur një mirësi Hyjnore”. Ai shkroi: 
“Unë tani kuptoj se emri Bediuzzaman, i cili m’u dha para shumë 
viteve megjithëse nuk isha i denjë për të, nuk ishte i imi asgjëkundi. 
Më saktë, ai ishte një emër i Risale-i Nurit. Ai i ishte bashkëngjitur 
interpretuesit të dukshëm të Risale-i Nurit përkohësisht si një besim, 
amanet”. 

Bediuzzamani kishte medresenë e tij në Van, në rrëzë të 
kështjellës, e quajtur ‘Medreseja Horhor’31, dhe ishte pikërisht në Van 
që Bediuzzamani zhvilloi idetë e tij mbi reformimin e arsimit dhe 
krijoi metodën e tij të veçantë të mësimdhënies. Ai e zhvilloi këtë 
nëpërmjet shqyrtimit të parimeve të gjithçkaje që ai kishte studiuar së 
bashku me përvojën e tij në mësimdhënien e temave fetare dhe 
shkencore, dhe pastaj duke i parë ato në lidhje me nevojat e kohës. 
Themeli i kësaj metode ishte të ‘kombinonte’, bashkonte shkencat 
fetare me shkencat moderne, me rezultatin se shkencat pozitive do të 
mbështesnin e forconin të vërtetat e fesë. Bediuzzamani tani ndoqi këtë 
metodë kur u jepte mësim studentëve të tij.  

Qëllimi më i madh i Bediuzzamanit në këtë kohë ishte të hapte, 
themelonte, një universitet në Anadollin lindor ku kjo metodë të 
praktikohej; domethënë ku shkenca moderne do të jepej mësim krah për 
krah me shkencat fetare dhe ide të tjera të tij do të viheshin në praktikë. 

Ai e quajti universitetin “El-Medresetu, Ez-Zehra” pas universitetit 
të Ez’herit në Kajro, si të ishte universiteti i tij motër me qendrën e 
botës islamike lindore. Duke pasë udhëtuar gjithandej Anadollit lindor, 
Bediuzzamani kishte parë se një sistem i tillë edukimi ishte i 
domosdoshëm jo vetëm për të luftuar përhapjen e injorancës dhe 
prapambetjen e krahinës, por gjithashtu si një zgjidhje për problemet e 
tjera sociale e politike. Idetë e Bediuzzamanit lidhur me edukimin janë 
diskutuar në mënyrë më të detajuar në kapitullin vijues.  

                                                
30 N, Shahiner. Said Nursi, 68-9; Hytbe-i Shamiye,90. 
31 Emirdag lahikasi, II, 187. 
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Si një mbrojtës i arsimit, banesa e Tahir Pashës ishte një vend në të 
cilin zhvilloheshin diskutimet diturore, shkencore, në të gjitha fushat. 
Në një rast të tillë, Tahir Pasha tha me nijetin –qëllimin– e shpërfilljes 
së medh-hebit Maliki, “Qentë (kelb) konsiderohen të papastër ashtu si 
derrat, apo nuk janë?” 

Molla Saidi u përgjigj: “Sipas medhhebit Maliki, qentë janë të 
pastër (kelb tahir-dir). Por Tahiri nuk është një qen (Tahir kelb 
degildir)”.  

Kështu me një lloj të hollë fjalësh, ai qe në gjendje edhe ta qortonte 
me të butë Tahir Pashën, edhe ta fitonte atë, ta bënte për vete. Sa për 
Tahir Pashën, ai qe i kënaqur edhe me shpjegimin e tij, edhe me 
fetvanë. 

Tahir Pasha studionte libra shkencorë prej Evrope dhe përgatiste 
pyetje për t’ia drejtuar Bediuzzamanit. Pavarësisht faktit se 
Bediuzzamani nuk i kishte parë librat dhe ishte pikërisht tani që ai po 
mësonte turqisht, ai do t’i jepte përgjigje pa ngurrim. Një herë ai i pa 
librat mbi një tavolinë ose tjetërkund dhe kuptoi se Tahir Pasha po 
përpilonte disa pyetje; ai shpejt i lexonte librat dhe mësonte 
përmbajtjet e tyre32. 

Bediuzzamani i kalonte muajt e verës në kullotat e larta të Bashit, 
Ferashin dhe Bejtus-sevap. Në një rast të mëparshëm ai i kishte thënë 
Tahir Pashës se madje edhe në korrik kishte borë në këto male. Tahir 
Pasha e kishte kundërshtuar, duke pohuar në mënyrë të prerë se nuk 
kishte borë atje në korrik. Duke ia kthyer në këtë shkëmbim 
mendimesh ndërsa ishte lart në male, Bediuzzamani shkroi letrën e tij 
të parë në turqisht për Tahir Pashën:  

“Pasha, ka borë në majat e malit në Bashit. Ju nuk duhet ta mohoni 
atë që s’e keni parë! Jo gjithçka kufizohet tek ajo që ju dini! 
Vesselam!” 

Gjatë këtyre muajve të verës në male, përveç të vepruarit si një 
pajtues në mosmarrëveshjet fisnore, Bediuzzamani do të endej nëpër 
male e pyje, duke lexuar “librin e universit”, dhe duke shqyrtuar 
kuptimin e tij dhe mesazhet siç drejtohen prej Kuranit. Në lidhje me 
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këtë Bediuzzamani e deshi shumë dhe e respektoi botën natyrore, dhe 
veçanërisht vendlindjen e tij malore e të shkretë – dhe kishte një afri, 
lidhje, të ngushtë me krijesat e saj. Edhe ato gjithashtu ndjenin një afri 
me të. Prej tregimeve duke ilustruar këtë është njëri për të cilin ne 
gjithashtu kemi datën: 1321, që është, 1905. Në këtë rast 
Bediuzzamani ishte lart në malin e Bashit, i vetëm dhe rrinte ulur në 
një shkëmb duke soditur pasi kishte kryer namazin e mbrëmjes, 
ndërkaq u shfaq një ujk i madh. Por ky ‘luan i malit’ thjesht erdhi tek 
ai “si një shok”, dhe pastaj vazhdoi rrugën e tij pa bërë asgjë33. 

   Kur lajmet e kundërshtive midis fiseve arrinin tek Bediuzzamani, 
ai do të ndërhynte, dhe duke u treguar rrugën e drejtë, do t’i pajtonte 
dy grupet. Ai madje ishte i suksesshëm aty ku qeveria kishte dështuar 
për të vendosur paqen midis Sheker Agës dhe Mustafa Pashës, 
kryetarit të fisit Miran, që u përmend më herët. Aty ku guximi personal 
ishte cilësia më e vlerësuar, Bediuzzamani mbahej në respekt prej të 
gjitha fiseve të zonës. Mustafa Pasha vazhdonte akoma në 
paligjshmërinë dhe në shtypjen e tij, dhe këtë herë u orvat ta paqësonte 
Bediuzzamanin duke i dhënë para dhe një kalë si dhurata. Por sipas 
praktikës së tij të zakonshme, Bediuzzamani i refuzoi ato, dhe duke 
treguar se mbi të gjitha ai kurrë nuk do të pranonte para nga një 
keqbërës si ai, i tha se në qoftë se me të vërtetë ai ishte kthyer prapa 
nga fjala e tij për të hequr dorë nga shtypja dhe mbrapshtitë e shkeljet, 
ai nuk do ta arrinte Xhizren, për tek e cila ishte drejtuar. Dhe në të 
vërtetë, ata dëgjuan më vonë se Mustafa Pasha kishte vdekur në rrugë, 
dhe kurrë më nuk e arriti Xhizren34.  

Një ditë ndërsa ishte në rezidencën e guvernatorit të Vanit, ata 
erdhën tek Bediuzzamani dhe thanë se ndodhej një fshatar i veshur 
thjeshtë duke pritur ta shihte atë tek dera. Ai menjëherë zbriti poshtë 
për ta gjetur babain e vet, Sofi Mirza, i cili kishte ardhur nga Nursi me 
Kalë. Bediuzzamani puthi dorën e tij dhe e solli atë në shtëpi. Duke u 
ndier i çoroditur iu përgjërua të mos thoshte se ai ishte babai i tij. 
Bediuzzamani e çoi atë tek dhoma ku ishin mbledhur guvernatori dhe 
njerëzit e shquar, dhe Sofi Mirza u ul vetë me sa mundi pa rënë në sy 
në një vend afër derës. Megjithatë, Bediuzzamani e prezantoi atë tek të 
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gjithë të pranishmit, duke thënë: “Ky është babai im, Sofi Mirza 
Efendi!” dhe e uli atë në krye të dhomës pranë Tahir Pashës35. 

Veshja e Bediuzzamanit ishte karakteristike e veçantë. Me një 
kamë dhe pistoletë tek brezi dhe një kollan –gjerdan– fishekësh i 
hedhur mbi kraharor, pantallona me gjunjë të dalë, dhe në kokën e tij 
një shall të lidhur rreth një kësule kanonike, ajo i ngjasonte më shumë 
veshjes së një kryetari fisi se sa asaj të një dijetari. 

Njëri nga shokët e tij, Malazgirtli Axhem Aga, i tha atij një ditë: 
“Sejda! Përse nuk vishesh në përshtatje me diturinë e madhe që 

posedon, dhe në një mënyrë të hijshme?” 

Bediuzzamani u përgjigj: 
“Çfarë po thua Axhem Aga? Omer Pasha donte të më jepte një 

vilë, një mijë lira flori, dhe njërën nga vajzat e tij me qëllim që unë të 
ndryshoja veshjen time, dhe unë akoma nuk do ta ndryshoja për të 
gjithë atë.” 

Ashtu siç do ta mësojmë më vonë, njëra nga arsyet që 
Bediuzzamani nuk pranoi të hiqte dorë prej veshjes lokale të Anadollit 
lindor, ishte dëshira e tij për të tërhequr vëmendjen për tek rajoni dhe 
problemet e tij, për të theksuar rëndësinë e zhvillimit provincial në 
ruajtjen e unitetit të perandorisë, dhe duke reklamuar industrinë, për të 
bërë një kërkesë për të. Domethënë, Bediuzzamani e mbante këtë 
veshje që binte në sy jo për vetëmburrje, por për t’i shërbyer çështjes 
së perandorisë, unitetit dhe progresit të saj. 

Një ditë, Bediuzzamani u zu me Tahir Pashën gjatë një diskutimi, 
dhe ai e la rezidencën e guvernatorit dhe u ngujua, u mbyll në 
medresenë e tij, në medresenë Horhor, së bashku me pak prej 
studentëve të tij. Kur ata erdhën për ta marrë, Bediuzzamani vendosi 
dy kushte për ta. Së pari, ata nuk duhej ta arrestonin atë në medrese, 
meqë ajo do të shpërfillte nderin dhe reputacionin e saj, por kjo të 
bëhej në ndonjë vend tregu. Dhe së dyti, në qoftë se ai do të internohej, 
ata duhej t’ia jepnin armët e tij të zjarrit. Guvernatori i pranoi këto 
kushte dhe e internoi atë në Bitlis. Prej këtu ai lëvizi për në Hizan, 
pastaj në Bulanik, i ndjekur nga Erxhish, duke vazhduar të debatojë me 
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ulematë –dijetarët– në çdo vend. Ai së fundi vendosi të shkojë në Iran, 
por Tahir Pasha e dëgjoi këtë dhe i bëri ftesë atij të kthehej në Van. 

 

n Stamboll 
Bediuzzamani e bëri vizitën e tij të parë për në Stamboll rreth 

moshës tridhjetë e tre gjatë viteve që ai ishte në Van, duke qëndruar 
atje rreth një vit e gjysëm. Qëllimi që shkoi atje ishte të fitonte 
mbështetje për medresenë Ez-zehra, universitetin që ai donte ta 
themelonte, hapte në Kurdistan. 

Në kohën e shqyrtimit të çështjes, Mutesarifi i Zonës, Jahja 
Nuz’hef Pasha, ishte në inspektim të provincave lindore. 

Vizita e tij në zyrat e batalionit të katërt në Erzinxhan përkoi me 
një vizitë të Bediuzzamanit në qytet. Një këshilltar i afërt i Sulltan 
Abdul Hamidit mund ta kishte menduar mirë që Bediuzzamani do të 
mund të punësohej në planet e Sulltanit për unitetin islamik, i cili në 
atë kohë po zbatohej, sepse kur u takua me Bediuzzamanin, ai i dha një 
letër prezantimi kryetarit të kujdestarisë së Sulltan Abdul Hamidit, 
Mustafa Beut. 

Me të arritur në Stamboll, Bediuzzamani i paraqiti letrën e tij 
Mustafa Beut, dhe për një vit e gjysëm më pas qëndroi në rezidencën e 
tij në rrugën bashkëngjitur me pallatin Jëlldëz, dhe pastaj ai u rikthye 
në Van. Bediuzzamani nuk qe i suksesshëm në këtë rast për të 
paraqitur ndonjë kërkesë tek Sulltani lidhur me El-Medresetul-Zehra, 
por në këtë kohë filloi miqësia e tij me djalin e Mustafa Beut, Eshref 
Sencer Kushçubashin, i cili në atë kohë ishte një student36. Në vitet që 
pasuan shpalljen e kushtetutës së dytë më 1908, ata të dy ishin anëtarë 
të Teshkilat-i Mahsusa ose organizimit special, shërbimi i sigurisë së 
shtetit pas shfronësimit të Sulltan Abdul Hamidit. 

Molla Hysejn Efendiu, një student i myftiut, mësues dhe deputeti i 
Erzinxhanit në asamblenë e parë të Ankarasë, Osman Fevzi Efendi 
kujton një bashkëbisedim me Bediuzzamanin ndërsa ishte gati të nisej 
për në Stamboll nga Erzinxhani.  
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“Një ditë një djalë i ri rreth njëzet e dy vjeç erdhi tek medreseja 
jonë. Ai kishte një ngjyrë zeshkane dhe që vishte çizme me qafa, një 
shall të lidhur rreth kokës së tij, dhe një kamë në brezin e tij. Duke 
thënë Ess-sselamu alejkum, ai hyri. Ai mbante një letër në dorën e tij. 
“Kush është Osman Fevzi Efendi, pyeti?” Mësuesi ynë menjëherë u 
ngrit në këmbë. “Eja, le të hedh një vështrim Molla Said Efendi”, tha 
ai, duke i treguar atij një vend për t’u ulur. Ai e trajtoi këtë person që 
quhej Molla Said Efendi me respekt të madh. Pas pak kohe ishte koha 
për t’u falur, dhe Molla Saidi doli për të marrë avdes. Edhe unë dola 
gjithashtu, me qëllim që të derdh ujë mbi duart e tij. Pasi ai kishte 
marrë avdes, unë i thashë: 

“Ku je duke shkuar?”  

“Unë po shkoj në Stamboll, u përgjigj.  
Pastaj kur unë pyeta: 

“Përse dëshiron të shkosh në Stamboll?”, ai tha: 
“Gjuha jote nuk është shumë e zënë. Por meqenëse ju pyesni, unë 

do t’ju tregoj juve. Kam udhëtuar gjithandej Anadollit lindor duke 
soditur gjendjen e vendit nga afër. Tani unë jam duke shkuar në 
Stamboll, dhe do të takoj Sulltanin. 

“Kështu Molla Hysejni pyeti: “Përse don ta bësh një gjë të tillë?” 

“Unë kam qëllim të takoj Sulltanin dhe t’i propozoj atij që lëndët 
fetare të jepen mësim në shkollat e reja laike –mektebs– dhe shkencat 
pozitive të jepen mësim në shkollat fetare (medresetë)”.  

“Dhe çfarë do të fitohet prej saj? 

“Në qoftë se studentët mësohen në këtë mënyrë, ata në shkollat 
laike do të shpëtojnë prej të qënurit pa fe, ndërsa ata në shkollat fetare 
do të shpëtonin prej fanatizmit”, u përgjigj Molla Saidi. 

 

n Rikthimi në Van 
Një ngjarje tjetër përmendet e cila ndodhi në vitet që pasuan 

rikthimin e Bediuzzamanit në Van. Bediuzzamani shkroi: 
“Studentët e mi të vjetër, të cilët jetojnë akoma, e dinë se [ne ishim 

në] kështjellën e Vanit e cila është thjesht një strukturë monolite me 
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madhësinë e një mali dhe me lartësinë e dy minareve, ne po shkonim 
tek një derë e fshehtë e cila ishte si një dhomë që datonte qysh prej 
kohëve të lashta. Këpucët më dolën prej këmbëve dhe dy këmbët 
papritmas më rëshqitën. 

Rreziku (i rënies) ishte qind për qind. Megjithëse nuk kisha asgjë 
mbi të cilën të mbështesja veten time, unë u hodha në një hark prej tre 
metrash për tek dera e shpellës sikur të kisha qëndruar mbi diçka të 
gjërë. Si unë, po ashtu edhe shokët e mi që ishin atje me mua e gjykuan 
atë se ishte vetëm për shkak të mbrojtjes Hyjnore dhe të ndonjë 
ndihmese të mrekullueshme nga e padukshmja dhe se koha ime -
exheli- nuk kishte ardhur”37. 

Bediuzzamani lexonte rregullisht gazetat ndërsa ishte në Van, 
veçanërisht artikujt që kishin të bënin me islamin dhe botën islamike.  

Një ditë, Tahir Pasha tregoi një artikull që shkaktoi një përgjigje 
shumë të fortë tek ai. Ishte raporti i një ligjërate të bërë në dhomën e 
parlamentit Britanik nga Gladstoni, sekretari për kolonitë. Ajo ishte sa 
vijon: 

“Rreth vitit 1316, autori i Risale-i Nurit ndërmori një ndryshim 
rrënjësor lidhur me idetë e tij. Ajo ishte sa vijon: 

“Deri në atë kohë ai vetëm kishte qenë i interesuar, kishte studiuar 
dhe kishte dhënë mësim shkencat e ndryshme; ishte veçse nëpërmjet 
njohjes teorike që ai kishte kërkuar ndriçim. Pastaj, në atë ditë, ai 
papritmas mësoi nëpërmjet guvernatorit të ndjerë, Tahir Pasha, për 
qëllimet e kobshme dhe të këqija ndaj Kur’anit. Ai madje dëgjoi se një 
sekretar britanik për kolonitë kishte thënë në një gazetë:  

“... Sa kohë që myslimanët kanë Kur’anin, ne jemi të paaftë dhe të 
pafuqishëm që t’i sundojmë. Ne ose duhet ta marrim atë prej tyre, ose 
t’i bëjmë ata ta humbasin dashurinë e tyre ndaj tij”. 

Ai u mbush me zell, duke i kushtuar vëmendjen dekretit  Kur’anor; 

prandaj vërteti  ... !فَاَع!رِض! ع&ن!ه#م “... largohu prej tyre ....”38, vlera e 

të cilit është 1316, ai i përmbysi idetë e tij dhe ndryshoi drejtimin e 
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interesit të tij. Ai e kuptoi se duhej t’i bënte të gjitha shkencat e 
ndryshme që i kishte mësuar  shkallë nëpërmjet të cilave të kuptonte 
Kuranin dhe të provonte  të vërtetat e tij, dhe se vetëm Kur’ani  duhej 
të ishte qëllimi i tij, synimi i mësimit të tij dhe objektivi i jetës së tij. 
Kështu, mrekullia e Kuranit u bë udhëzuesi i tij, mësuesi dhe profesori. 
Por fatkeqësisht, për shkak të shumë pengesave mashtruese në atë kohë 
të rinisë, ai në fakt nuk e mori detyrën. Në një kohë të mëvonshme, ai 
u zgjua me përplasjen dhe poteren e luftës. Atëherë ajo ide e 
qëndrueshme lindi për jetë; ajo filloi të shfaqet e të realizohet39. 

Kështu, siç pohon kjo pjesë, kërcënimet e qarta të sekretarit 
kolonial britanik ndaj Kuranit dhe botës islamike shkaktoi një 
revolucion në idetë e Bediuzzamanit, duke i qartësuar ato dhe duke e 
vendosur atë në drejtimin që ai tani do të ndiqte. Kërcënimet i 
shkaktuan atij të deklaronte: 

“Unë do të provoj dhe do të demonstroj për botën se Kur’ani  është 
një diell i pavdekshëm dhe i pashuar!” 

Duke përdorur njohjen që kishte fituar për të provuar të vërtetat e 
tij, ai do ta mbronte Kuranin kundra përpjekjeve të qëllimshme për ta 
diskretituar atë dhe për të prishur komunitetin mysliman. Në një letër 
që e shkroi më 1955-ën, Bediuzzamani pohoi se ai gjeti dy mënyra për 
bërjen e saj: Njëra ishte El-Medresetuz-zehra, universiteti i tij lindor që 
e çoi atë në Stamboll dhe madje tek një audiencë me Sulltan Abdul 
Hamidin, dhe e dyta ishte Risale-i Nuri. Por ky mjet u realizua vetëm 
me shfaqjen e Saidit të Ri që vijoi pas Luftës së Parë Botërore.  

Deri në atë kohë Bediuzzamani ishte edhe i përfshirë aktivisht në 
ngjarjet detyruese të kohëve dhe për pjesën më të madhe i shërbeu 
çështjes së islamit nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në çështjet sociale 
dhe politike, dhe gjithashtu, siç do të përshkruhet në një kapitull të 
mëvonshëm, ai u preokupua me shkencat humane dhe me filozofi dhe 
shpresoi ta ndiqte synimin e tij nëpërmjet tyre. 

* * * 
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