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KAPITULLI I TRETË 

Liria dhe Kushtetutësia 
  

n Selaniku 
Bediuzzamani shpëtoi nga vendi i tij i mbikëqyrjes në Stamboll 

dhe u dërgua në mënyrë të fshetë në Selanik. Atje ai jetoi si një mysafir 
në shtëpinë e Manjasizade Refik Bey, i cili do të bëhej ministri i 
drejtësisë në kabinetin e parë që vijoi shpalljen e kushtetutës, dhe në 
atë kohë ishte kryetari i Komitetit Qëndror të Komitetit të Unionit dhe 
të Progresit në Selanik. Nëpërmjet tij Bediuzzamani u njoh me figurat 
kryesore të KUP63.  

Siç u përmend më lart, KUP ishte një grup brenda lëvizjes së 
turqve të rinj, i cili formoi qendrën kryesore të opozitës ndaj Sulltan 
Abdul Hamidit, dhe pati anëtarë edhe brenda Turqisë edhe në Evropë. 
Në Turqi, lëvizja u shtyp mirë, por kushtet favorizuan rritjen e saj, 
veçanërisht midis oficerëve të ushtrisë, përbërja e të cilëve po 
ndryshonte si rezultat i reformave. Ishte në Selanik, një vend i hapur 
për influenca të ndryshme, që një grup oficerësh së bashku me një 
numër të tjerësh, themeluan një shoqëri revolucionare më 1906. dhe në 
vijim duke vendosur lidhjet me njërin prej grupeve të turqve të rinj në 
Paris, adoptuan emrin e tyre dhe të Komitetit të Unionit e të Progresit.64  

Në këtë pikë është e rëndësishme të sqarojmë qëndrimin e 
Bediuzzamanit ndaj politikës në përgjithësi, dhe ndaj turqve të rinj. Ne 
mund të bëjmë dy pika kryesore.  

Së pari, përfshirja e Bediuzzamanit në politika ishte gjithmonë me 
qëllimin e bërjes së politikave për t’i shërbyer fesë, për të shfaqur 
parimet islamike dhe për t’u dhënë orientim atyre që janë me pushtet. 
Ai kurrë nuk u përfshi në politika për hir të politikave, as për fuqi, 

                                                
63 Komiteti i Unionit dhe Progresit.  Ibid., 310; N, Shahiner. Said Nursi, 98.  
64 Shaw and Shaw, history, II, 264-5. 
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prestigj dhe as për pozitë. Komiteti i Unionit dhe i Progresit në Selanik 
ishin një turmë e përzier, ajo që i bashkoi ata ishte patriotizmi i tyre 
dhe dëshira për të shpëtuar perandorinë e copëtuar. Shumica e tyre, 
duke qenë oficerë ushtrie, kishin pak përvojë për politikat dhe 
administrimin politik, madje edhe kur imponuan sjelljen e kushtetutës, 
ata nuk kishin plan politik dhe as program. Për pjesën më të madhe 
qëndrimi i tyre për islamin ishte pozitiv, dhe jo vetëm si faktori kryesor 
i unifikimit politik të perandorisë. Madje edhe teoricienët sekularistë, 
laikë, midis turqve të rinj të tillë si Ahmed Riza, dhe Abdullah 
Xhevdet e pranuan funksionin pozitiv të islamit në shoqëri.65 Vetë 
Bediuzzamani më vonë shkroi:  

“Në fillim të periudhës kushtetuese unë e pashë se ndodheshin 
ateistë të cilët kishin hyrë tek KUP të cilët pranonin se islami dhe 
sheriati i Muhammedit a.s.m. përmbante parime të lartësuara tejet të 
dobishme, e të vlefshme për jetën e shoqërisë dhe veçanërisht për 
politikat Otomane dhe të cilët e përkrahën sheriatin me të gjithë fuqinë 
e tyre.66 Por ndërsa një shumicë e tyre gjithsesi nuk ishin armiqësore 
ndaj islamit, për shkak të mjediseve të tyre sekulariste dhe të edukimit 
ata ishin influencuar në nivele të ndryshme nga idetë evropiane; shumë 
ishin të painformuar rreth fesë së tyre dhe ishin shkujdesur në zbatimin 
e detyrave të saj. Prandaj, një arsye e rëndësishme për shoqërimin e 
Bediuzzamanit me turqit e rinj para se të shpallej kushtetuta, ishte që 
t’i bindte ata se për mirëqenien dhe progresin e ardhshëm të 
perandorisë, liria duhet të vendoset mbi bazat e sheriatit dhe të islamit, 
po ashtu që edhe vetë të ishte në gjendje t’i shërbente këtij qëllimi. Por 
përsëri duhet të theksohet se ndërsa ai vazhdoi të mbështeste turqit e 
rinj të cilët ndanin këtë qëllim, ai u bë një kundërshtar i rreptë prej 
atyre të cilëve ata u devijuan prej tij – prej qëllimit. Nga ana e tyre, 
anëtarët kryesues të KUP në Selanik mbetën të mahnitur dhe u bëri 
shumë përshtypje kalibri –shkalla– e këtij dijetari të famshëm, dhe, si 
një burrë feje dhe përkrahës i palëkundur i lirisë, kishin dëshirë të fortë 
ta përdornin në propagandimin e ideve të tij për liri. 

Pika e dytë që do të trajtojmë rreth Bediuzzamanit dhe politikave 
ndoshta do të hedh më shumë dritë mbi këtë. Bediuzzamani ishte një 

                                                
65Sherif Mardin. Vendi dhe ndryshimi i ideve të turqve të rinj, Istanbul 1969, 23.  
66 Barla lahikasi, 191. 
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realist; ai e pranoi situatën aktuale, dhe, duke shikuar të ardhmen 
kërkoi rrugë për të orientuar rrjedhat e ngjarjeve në kanalet islamike. 
Për shembull, pas Revolucionit Francez, idetë e lirisë, barazisë, 
drejtësisë dhe sundimit të ligjit u pranuan botërisht si më të preferuara 
mbi despotizmin dhe sundimin arbitrar; rryma –prirja– drejt një 
qeverisjeje përfaqësuese ishte e pashmangshme dhe e paevitueshme, si 
në perandorinë Otomane po ashtu edhe në Evropë. Bediuzzamani e 
njohu dhe e pranoi prirjen, dhe duke shfaqur se këto koncepte të 
ndritshme nuk janë një pronë ekskluzive e Perëndimit siç do ta kishin 
evropianët, por janë themele të islamit, dhe u tregoi rrugën drejt 
zhvillimit të një mënyre qeverisjeje vërtet islamike. Kjo tregon se 
konsultimi, barazia para ligjit, drejtësia, liria dhe vëllazëria urdhërohen 
nga islami dhe u vunë në zbatim nga profeti Muhammed a.s.m. dhe 
nga pasardhësit e tij  të menjëhershëm; dhe se despotizmi është në 
kundërshtim me islamin, nuk është apologjetikë, as një pretendim i 
vjetruar dhe i dyshimtë për ta siç portretizohet shpesh, por është një 
pohim i vërtetë fakti, dhe për më tepër është një pranim –njohje– e 
natyrës dinamike të sheriatit. 

Suksesi i Bediuzzamanit në përhapjen e këtyre ideve në Selanik e 
bëri atë të shikohej me sy shumë të mirë nga Komiteti i Unionit dhe i 
Progresit, dhe lidhur me këtë, komandanti i armatës së tretë, e 
vendosur atëherë në Selanik, Feldmareshali Ibrahim Pasha, e thirri atë 
me qëllim që ta takonte. I patundur, i patrembur, nga rangu i Pashait 
dhe nga ndjeshmëria e çështjes, Bediuzzamani parashtroi idetë e tij me 
guximin e tij të zakonshëm në një intervistë. Pashai duhet të ketë qenë 
bindur prej tyre deri diku në çfarëdo mënyre, sepse ai më vonë pyeti 
Kazim Nami, këshilltarin e tij politik:  

“A e njihje ti këtë Bediuzzamanin më parë? Ai është shumë i ditur 
në çdo subjekt... idetë e tij janë të ndryshme ashtu si rrobat e tij...” 

Takimi shkaktoi një sensacion, bujë, dhe reportazhet e saj u 
shfaqën në gazetat e turqve të rinj të botuara në Paris. Ata e lavdëruan 
Bediuzzamanin dhe e çmuan si një shpresë për lirinë e drejtësinë në 
fushën e fesë dhe të diturisë. 

Një figurë tjetër e një fame apo nami të keq, arriti të dëgjojë për 
Bediuzzamanin dhe rreth aktiviteteve të tij, dhe ai ishte Emanuel 
Karaso, më vonë përfaqësuesi i çifutëve për Selanikun, dhe mësuesi i 
madh i lozheve masone Risorta të Maqedonisë. Nuk ka dyshim se duke 
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dashur të gjendet një mënyrë për të influencuar tek një talent i tillë që 
ta përdorte për qëllimet e veta, ai kërkoi një takim me Bediuzzamanin. 
Bediuzzamani ra dakord, por mësuesi i madh i lozheve masone mbeti i 
befasuar në gjysmën e rrugës përmes bashkëbisedimit, dhe pohoi për 
ata që e prisnin jashtë: “Në qoftë se do të kisha qëndruar më gjatë, ai 
do të më kishte bërë mysliman!”  

Në korrik, 1908, ngjarjet në Maqedoni që çonin për tek shpallja e 
kushtetutës vijuan njëra pas tjetrës. Gjatë një takimi të Komitetit 
Qëndror të KUP, u vendos që fjalimi i parë të jepej nga Bediuzzamani. 
Ky vendim përmendet në kujtimet e Atif Beut i cili ishte gjithashtu i 
pranishëm.  

“Pavarësisht asaj –lirisë– duke u shpallur në fillim në Manastir, 
vendimi origjinal ishte që të shpallej në Selanik, të cilën ne e quajtëm 
djepin e lirisë. Ne u takuam në shtëpinë e Manyasizade Refik Beut.  
Ndodheshin njëmbëdhjetë prej nesh, tetë prej të cilëve ndosheshin në 
armatë. Refik Beu ishte në karrige, dhe ndodhej Bediuzzaman Said 
Kurdi duke përfaqësuar fenë, dhe Hafiz Ibrahim Efendi, i cili kishte 
përkrahur KUP në çdo drejtim qysh prej fillimit dhe më vonë ishte 
përfaqësuesi për IPEKLI. U vendos që fjalimi të jepej nga 
Bediuzzamani, i cili tërhoqi vëmendjen me çdo gjë që bëri. Kur Fet’hi 
Beu –më vonë sekretar i përgjithshëm i KUP, dhe ndërsa Fet’hi Okyar, 
që ishte kryeministër nën republikën– sugjeroi që ne të përcaktojmë 
subjektin e saj, Refik Beu u përgjigj duke treguar për Bediuzzamanin: 

“Unë jam i mendimit se çfarëdo që hazreti -i nderuari- të thotë, do 
të duartrokitet.” 

Në të vërtetë, unë akoma e kujtoj fjalimin. Unë u habita; ai nuk foli 
rreth formave të ndryshme të qeverisjes dhe për gjëra të ngjashme, por 
tha se nevoja reale e vendit ishte për rrugë, ura, aeroplanë, hekurudha, 
tregti, fabrika dhe institucione të shkencës dhe të dijes. 

Në të vërtetë, në fjalimin që ai dha, së pari ai ishte i papërgatitur, 
në çast, në Bajazit në Stamboll menjëherë pas shpalljes së kushtetutës, 
dhe në vijim në sheshin e lirisë në Selanik, Bediuzzamani u shpjegoi 
njerëzve kuptimin e kushtetutësisë, dhe si ato duhet ta vlerësojnë atë, 
dhe se në qoftë se sheriati do të bëhej burim i saj, ky komb i shtypur do 
të përparojë njëmijë herë më shumë se sa në kohët e mëparshme”. 
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n Adresimi Ndaj Lirisë 
Teksti i fjalimit i titulluar “Adresimi ndaj lirisë”, është mjaft i gjatë 

për ta përfshirë këtu në tërësinë e tij, prandaj ne do të tregojmë 
shkurtazi idetë kryesore që ai përshkruan dhe do të përfshijmë disa 
pjesë të tij nëpërmjet ilustrimit. Por së pari, ia vlen të shënohet 
rëndësia që Bediuzzamani i dha ndriçimit dhe mobilizimit të njerëzve 
të thjeshtë dhe komunitetit të besimtarëve në luftën për progres, siç 
ilustrohet nga fjalitë e pakta paraprake për adresimin ndaj lirisë. Sepse 
ndërsa shpallja e kushtetutës u përshëndet me gëzim e hare, akoma 
besohej se qeverisja e re ishte e pafe dhe se nuk ishte e lejueshme të 
shfaqje bindje ndaj saj, një besim që ishte i hapur dhe i zbuluar qartë 
para shfrytëzimit nga kundërshtarët e tij.67 

Përveç kësaj, lidhur me politikat, idetë themelore që përkrahte 
Bediuzzamani ishin që qeveria duhej të reflektonte vullnetin e kombit, 
dhe se, për më tepër, qeverisja e bazuar mbi këto parime urdhërohej 
nga islami. Prandaj duke vijuar shpalljen e kushtetutës Bediuzzamani 
harxhoi shumë përpjekje duke iu adresuar njerëzve të zakonshëm , dhe 
veçanërisht shokëve të tij Kurdë, të cilët kishin qenë zbuluar para 
propagandës negative rreth kushtetutës dhe ishin tepër dyshues për të, 
me qëllim që t’u shpjegonte atyre kuptimin e saj, dhe të drejtat dhe 
përgjegjësitë e tyre ndaj saj.  

Dhe kështu, në një pjesë paraprake për adresimin ndaj lirisë, 
Bediuzzamani iu adresua drejtpërdrejt audiencës dhe u kërkoi atyre të 
merrnin pjesë mendërisht në atë që ai do të diskutonte, “le të hapen 
zemrat e tyre... sepse ka punë për t’u bërë për zellin tuaj, ndjenjën 
fetare dhe përpjekjen; ata do të diskutojnë disa çështje, ata do të ndezin 
një dritë nga qoshet e errëta të zemrës.” 

Më tepër se qënia thjesht një poemë, një lavdërim i lirisë68, 
adresimi ndaj lirisë para së gjithash është një nxitje –thirrje– për t’u 
kapur pas islamit dhe moraleve të tij në epokën e re. Me ngjarjen e 
lirisë, kombit Otoman i është dhënë rasti të përparojë dhe të ndërtojë 
civilizimin e vërtetë si në kohët e mëparshme, por kjo vetëm do të 

                                                
67, A.Vehbi Vakkasoglu, përshkrimet politike nga Bediuzzaman Said Nursi, 

istambul, 1977,17. 
68 Divan-i Harb-i, Örfi, 56-70 
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mund të arrihej në qoftë se ata do ta bënin sheriatin themelin e lirisë.69 
Ajo tregon pasojat e dëmshme të despotizmit nga njëra anë, dhe 
mundësitë për përparimin që jep liria nga ana tjetër. Bashkë me këtë 
ajo përbën një program për çfarë duhet të arrihet dhe çfarë duhet të 
shmanget me qëllim që të ruhet liria dhe të sigurohet progresi. Duke 
vepruar kështu ajo përshkruan disa prej shkaqeve të rënies së 
Otomanëve. 

"O liri! Unë të dërgoj këto sihariqe, që në qoftë se ti do ta  bëje 
sheriatin, i cili është vetë jeta, burimin e jetës dhe në qoftë se ti rritesh 
në atë parajsë, ky komb i shtypur do të përparojë një mijë herë më 
shumë se në kohët e mëparshme. Në qoftë se, domethënë, ai të merr ty 
si udhëzuesin e tij në të gjitha çështjet dhe nuk të njollos ty nëpërmjet 
mbajtjes së armiqësisë personale dhe mendimeve për hakmarrje... liria 
na ka zhvarrosur neve prej varrit të mjerisë dhe të despotizmit, dhe na 
ka bërë thirrje për tek parajsa e unitetit dhe e dashurisë për kombin..." 

"Dyert e parajsës pa vuajtje të përparimit dhe qytetërimit janë 
hapur për ne... Kushtetuta që është në përputhje me sheriatin, është 
hyrja tek sovraniteti i kombit dhe na fton të hyjmë në ruajtjen e thesarit 
të parajsës. O bashkëkombësit e mi të shtypur! Le të shkojmë e të 
hyjmë!" 

Kështu, duke pasë treguar se sovraniteti do të gjendet tani me 
kombin, Bediuzzamani vazhdon të përshkruajë "pesë dyer" tek të 
cilat duhet të hyhet, ose pesë parime pas të cilave duhet të kapet shteti 
me qëllim që të arrihet kjo parajsë. E para është "bashkimi i zemrave". 
Kjo është përshkruar si ruajtja e vetëdijes së unitetit dhe tërësisë së 
shtetit otoman, sidomos përballë lëvizjeve nacionaliste dhe separatiste 
të minoriteteve. Dera e dytë është "dashuria ndaj kombit". Domethënë, 
individët që përbëjnë kombin të jenë të vetëdijshëm për kombësinë e 
tyre dhe të ushqejnë dashuri për njëri–tjetrin. Duke kujtuar se "themeli 
dhe shpirti i kombësisë sonë të vërtetë është Islami.70 E treta është 
"edukimi, arsimimi", i cili i referohet nivelit kulturor dhe arsimor të 

                                                
69 Termi ‘Sheriat’ duhet të kuptohet si të treguarit jo vetëm urdhrat dhe ndalesat 

e ligjit në një kuptim të ngushtë, por sasia dhe përmbledhja e plotë e mësimit islam. 
Argumentet e Bediuzzamanit duke demonstruar përshtatshmërinë e kushtetutësisë me 
sheriatin jepen në fjalimin e mëposhtëm: 

70 Hutbe-i, Shamije, 47. 
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kombit, duke u ngritur tek një pikë e kënaqshme. E katërta është 
"përpjekja njerëzore", domethënë gjithsecilit t'i garantohet puna dhe të 
marrin shpërblim të drejtë për punën e tyre. Dhe dera e pestë është 
"heqja dore prej shthurjes", e cila kuptohet si braktisja e mburrjes, 
stolisë së tepruar dhe shpenzimeve të tepruara, qoftë në nivel 
individual ose si një shoqëri, të cilat shkaktojnë grindje, dhe ishin një 
siklet që goditi zyrtarët e shtetit veçanërisht në atë kohë. 

Bediuzzamani tregon pasojat e dëmshme të mbrapshtisë dhe të 
imoralitetit që vijnë prej despotizmit, qofshin ato materiale, po ashtu 
edhe morale, kurse "zëri i lirisë dhe i drejtësisë sjell në jetë emocionet 
tona, shpresat, aspiratat e larta kombëtare, dhe karakterin e bukur dhe 
moralin islamik, të cilat që të gjitha ishin të vdekura". Pastaj menjëherë 
duke paralajmëruar kundra vrasjes së këtyre, përsëri "nëpërmjet 
shthurjes dhe pakujdesisë në fe", Bediuzzamani parashikoi se uniteti, 
kapja pas moralit islam bashkë me funksionimin e suksesshëm të 
qeverisjes kushtetuese dhe praktikimin e vërtetë të parimit islamik të 
konsultës do të kenë si rezultat bërjen shpejt të këtij kombi otoman "të 
hyjë në garë të barabartë me kombet e civilizuara". Metaforat për 
progres që i përdor Bediuzzamani nëpër trajtesa demonstrojnë besimin 
e tij në shkencë dhe teknologji.  

Bediuzzamani i mëshon shumë, i vë theks domosdoshmërisë për t'u 
kapur pas moralit islamik me qëllim që të arrihet tek progresi i vërtetë 
dhe tek civilizimi, dhe shpreh frikën e tij të vazhdueshme se në qoftë 
se liria kuptohet si një shthurje –liri e tepruar,– ajo do të humbasë dhe 
do të rezultojë në një rikthim të despotizmit, sepse liria lulëzon dhe 
realizohet nëpërmjet zbatimit të urdhëresave dhe etikës së sheriatit, dhe 
moraleve të mira.  

Bediuzzamani më pas paralajmëron kundra fitimit "të gjynaheve 
dhe të këqijave të civilizimit" dhe braktisjes së virtyteve të saj. 
Otomanët duhet të imitojnë Japoninë në marrjen prej qytetërimit 
perëndimor çfarë do t'i ndihmonte ata në progres, ndërsa duke ruajtur 
zakonet e tyre kombëtare: 

"Ne do t'i marrim me kënaqësi aspektet, dobitë e Europës –si 
teknologjinë dhe industrinë– që do të na ndihmonin neve në përparim 
dhe civilizim. Megjithatë, ne do t'i ndalojmë mëkatet dhe të këqijat e 
civilizimit të hyjnë në caqet e lirisë dhe të qytetërimit tonë me shpatën 
e sheriatit, me qëllim që të rinjtë në qytetërimin tonë të jenë të 
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mbrojtur me burimin e pastër dhe të freskët të jetës së sheriatit. Ne 
duhet të imitojmë japonezët në fitimin e civilizimit, sepse duke marrë 
vetëm virtytet e civilizimit prej Evropës, ata i ruajtën zakonet e tyre 
kombëtare të cilat janë fara –tharmi– i vazhdimësisë së çdo kombi. 
Meqenëse zakonet tona kombëtare u rritën, u zhvilluan me islamin, 
duhet të kapemi pas tyre në dy drejtime".  

Duke kundërvënë e ballafaquar rrethanat dhe kushtet nën regjimet 
e vjetra dhe të reja, Bediuzzamani vazhdon të përshkruajë pesë të 
vërteta të pa shkatërrueshme mbi të cilat duhet të vendoset liria. Ato 
janë si më poshtë: 

E vërteta e parë është uniteti; e dyta, shkenca, dituria dhe 
civilizimi; e vërteta e tretë është një brez i ri, i aftë dhe njerëz të ndritur 
për të udhëhequr dhe administruar kombin. Bediuzzamani përshkruan 
se me "shiun e lirisë", aftësitë dhe potencialet e gjithkujt, madje edhe të 
fshatarëve të thjeshtë, do të zhvillohen e zgjerohen aq shumë saqë 
fusha e fuqishme e Azisë dhe Rumelia do të prodhojnë të korrat e 
njerëzve të ndritur e superiorë për të cilët ka shumë nevojë. "Dhe lindja 
do të jetë për Perëndimin si agimi për perëndimin –e diellit–. Në qoftë 
se, domethënë, ata nuk do të thaheshin –veniteshin– nëpërmjet 
plogështisë së dembelisë dhe helmit të shthurjes". E vërteta e katërt 
është sheriati. Bediuzzamani shpjegon: "Meqenëse sheriati i shquar ka 
ardhur prej fjalës së parapërjetshme të Allahut, ai do të shkojë në 
paspërjetësi".  

Sepse ai është dinamik. Sheriati përshtatet dhe shtrihet në raport 
me zhvillimin e njeriut. Ai përmban barazi, drejtësi dhe liri të vërtetë 
me të gjitha lidhjet dhe kërkesat e tij. Periudha e parë e islamit është 
provë për këtë. Prandaj, Bediuzzamani thotë, se rrethanat e tyre fatzeza 
të tanishme vijnë nga katër shkaqe: Dështimi për të zbatuar sheriatin, 
arbitrariteti dhe interpretimet e gabuara të tij; fanatizmi nga ana e disa 
dijetarëve injorantë të cilët i vlerësojnë gjërat vetëm nga aspekti i 
jashtëm," dhe së katërti, "braktisja nëpërmjet fatit të mbrapshtë dhe 
zgjedhjes së keqe, virtytet e Evropës, të cilat janë të vështira për t'u 
fituar, dhe duke imituar si papagallët ose si fëmijët gjynahet dhe të 
këqijat e civilizimit, të cilat janë të pëlqyeshme për dëshirat e ulëta të 
njeriut." 

E vërteta e pestë është parlamenti, dhe parimi islamik i konsultës së 
përbashkët. Në këtë epokë moderne, të ndërlikuar, vetëm se nëpërmjet 
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një asambleje kushtetuese, konsultës dhe lirisë së mendimit, shteti 
mund të ngrihet, të administrohet dhe të drejtohet. 

Bediuzzamani e plotëson adresimin me tre "paralajmërime". Së 
pari, zyrtarët shtetërorë të cilët janë përgatitur për t'u përshtatur me 
regjimin e ri duhet të trajtohen me respekt dhe duhet të përfitohet nga 
përvoja e tyre. Së dyti, ai vë në dukje se sëmundja që i ka rënë 
perandorisë është përhapur nga qendra e kalifatit, nga Stambolli, dhe 
vazhdon të nxisë pajtimin midis "tre degëve kryesore të udhëzimit 
publik", dijetarëve të medreseve, atyre të shkollave laike, dhe sufive 
nëpër teqetë. Kjo pikë u diskutua lart, siç ishte sa vijon, paralajmërimi i 
tretë, i cili ka të bëjë me predikuesit. Bediuzzamani përsëri është duke i 
nxitur ata të ripërtërijnë idetë dhe metodat e tyre, dhe të flasin në 
përshtatje me nevojat e kohëve. 

 

n Idetë e Bediuzzamanit ndaj Lirisë dhe Kushtetutës 
Atëherë, cila ishte lidhja midis kushtetutësisë dhe islamit? Sepse në 

këtë fjalim, dhe në të gjitha fjalimet e tij dhe në shkrimet e kohës, 
Bediuzzamani u mundua shumë të bënte të qartë për njerëzit se 
kushtetuta, që ishte kushtetuta e vitit 1876, në asnjë mënyrë nuk ishte 
në kundërshtim me sheriatin. Ai e përshkruan atë "Elkanun'ush Şeri",71 
ose kushtetutësia isalmike dhe "kushtetuta që bazohet në sheriat." 
Kushtetutësia dhe kushtetuta rreth të cilave ju keni dëgjuar," shpjegoi 
Bediuzzamani, "përbëhet nga drejtësia e vërtetë dhe kushtetuta e 
urdhëruar nga sheriati.72 

Bediuzzamani shumë shpesh dha përkufizime të qarta të 
kushtetutësisë duke e ballafaquar e kundërvënë atë me despotizmin: 

“Despotizmi është shtypje. Ai është të trajtuarit e të tjerëve në 
mënyrë arbitrare. Është një detyrim i mbështetur mbi forcën. Është 
opinion i një personi. Ai përgatit terren tejet të favorshëm për 
shfrytëzim. Ai është baza e tiranisë. Ai asgjëson njerëzimin. Është 
despotizmi që e zbret njeriun në luginat më të ulëta të poshtërimit, i ka 
shkaktuar botës islamike të mbytet në poshtërim e degradim, të cilat 

                                                
71 1. Hurriyet'e Hitab, në Asar-i Bediyye, 348 dhe Divan-i Orfi, 57 
72 Divan-i harb-i orfi; 12 
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ngjallin armiqësi dhe shthurje, ai ka helmosur islamin dhe në fakt fut 
helmin e tij gjithandej me infektim, me ngjitje, dhe ka shkaktuar 
konflikt të pafund brenda islamit duke u dhënë shkas sekteve të tij 
devijuese të tilla si Mu’tazile, Xheberijja, dhe Murxhia….”73  

Kushtetutësia nga ana tjetër është manifestim i vërseteve Kur’anore: 

 و3ش3اوِر$ه.م$ ف+ى اْالَم$رِۚ
“Dhe këshillohu, konsultohu me ta për punët –e interesit publik–”74 dhe  

 و% اَم!ر#ه#م! ش#ور%ى ب%ي!ن%ه#م!
 “Dhe që (i rregullojnë) punët e tyre me këshillim mes tyre”.75  

Ajo është konsulta e urdhëruar nga Sheriati. Ky trup i ndritshëm i 
jetës është vërtetësia në vend të forcës. Zemra e tij është njohja. Gjuha 
e tij është dashuria. Mendja e tij është ligji, jo një individ. Në të 
vërtetë, kushtetutësia është sovraniteti i kombit.76 Dhe përsëri “… 
Kuptimi i vërtetë i kushtetutësisë është se fuqia qëndron në ligj…”77  

Në një rast tjetër Bediuzzamani pohoi: “Unë kam shpjeguar e 
komentuar në një mënyrë të hollësishme me lidhje autentike, të sigurtë 
ndërmjet Sheriatit dhe kushtetutësisë në shumë fjalime. Dhe unë kam 
sqaruar se despotizmi tiranik nuk ka lidhje me Sheriatin. Sepse sipas 
kuptimit të hadithit, “sunduesi i një populli është shërbëtori i tyre”, 
Sheriati erdhi në botë me qëllim që të shfarosë shtypjen dhe tiraninë 
despotike. Dhe unë thashë se në mënyrë thelbësore, rruga e vërtetë e 
sheriatit është realiteti i kushtetutësisë në përputhje me sheriatin. 
Domethënë unë e pranova kushtetutësinë në bazë të provave nga 
sheriati…78  

“…Unë pretendova se është e mundshme të deduktosh, të nxjerrësh 
si përfundim të vërtetat e kushtetutësisë në mënyrë të qartë, të 

                                                
73 Munazarat (ott.edn.) në Asar-i Bediyye, 406. 
74 Kur’an, 3:159 
75 Kur’an, 42:37 
76 Munazarat (ott.edn.) në Asar-i Bediyye, 407. 
77 Ibid., 415. 
78 Divan-i Harb-i Orfi, 13.  
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nënkuptuar dhe të lejueshme, të pranuar prej katër shkollave të ligjit 
islamik.” 

Një argument i mëtejshëm ishte: “konsensusi i ummetit përbën një 
provë të sigurt në sheriat. Opinioni i masave të njerëzve formon një 
parim themelor në sheriat. Dëshira e publikut vlerësohet dhe 
respektohet në sheriat.”79 Lidhur me pyetjen duke iu bërë atij se “disa 
njerëz thonë se kushtetutësia është në kundërshtim me sheriatin? Duke 
iu bërë atij, Bediuzzamani iu përgjigj: 

“Shpirti i kushtetutësisë është sheriati. Dhe jeta e saj është prej tij. 
Por nën detyrimin e rrethanave mund të ndodhë që disa detaje të bien 
përkohësisht në kundërshtim me të. Gjithashtu, nuk është e 
domosdoshme për të gjitha situatat që dalin gjatë periudhës së 
kushtetutësisë të kenë buruar nga kushtetutësia. Dhe çfarë mund të 
gjendet që të përshtatej me sheriatin në çdo drejtim…? 

Kështu përafrimi i Bediuzzamanit mund të shihet të jetë realist. 
Ndërsa, në thelb, kushtetuta nuk ndryshonte nga parimet islamike, 
rrethanat tejet të vështira të kohës kërkonin një përafrim tejet të matur 
e të balancuar. Ishte një çështje e të bërit të kushtetutësisë të përputhej 
me sheriatin në mënyrë të përpiktë e me kujdes të tepruar dhe në një 
mënyrë të balancuar duke marrë parasysh atë çfarë kërkohet…  

Sa për konsultimin, këshillimin, i cili, siç u tregua më lart, 
urdhërohet nga islami, Bediuzzamani shpesh e theksonte atë si një 
përbërës të kushtetutësisë. Ai e përshkroi atë si çelësin e fatit të mirë, 
lumturisë dhe sovranitetit të islamit.80 Sepse, për shkak të natyrës së 
kushtetutësisë, konsultimi praktikohet në të gjitha fushat e shtetit dhe 
të shoqërisë. “Po, kjo është koha e kushtetutësisë; konsultimi sundon 
në çdo gjë.”81 Domethënë, kur kushtetutësia adaptohet nga një qeveri, 
ajo përhapet gjithandej shtetit dhe e shfaq vetveten si konsultë, epërsi, 
autoritet i opinionit publik dhe i konsensusit. Këto dhe shoqërueset e 
tyre, uniteti, bashkëpunimi dhe vëllazëria janë themelore për progresin, 
përparimin: “Kur kushtetutësia i takon një qeverie, ideja e lirisë zgjon 
kushtetutësinë në çdo drejtim. Ajo i jep shkas lindjes së një lloj 

                                                
79 Munazarat në Asar-i Bediyye, 417. 
80 Divan-i Harb-i Orfi, 41. 
81 Muhakemat, 20. 
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kushtetutësie në çdo fushë e sferë të jetës, në përputhje me thirrjen e 
secilës. Ajo rezulton midis ulemave në një lloj kushtetutësie midis 
ulemave, nëpër medrese, dhe midis studentëve. Në të vërtetë, ajo 
inspiron një kushtetutësi të veçantë dhe një ripërtëritje në të gjitha 
fushat e jetës. Ato janë shkreptimat e konsultës, pastaj duke bërë 
aluzion për diellin e lumturisë, dhe duke frymëzuar dëshirën, tërheqjen 
e ndërsjellë dhe harmoninë, gjë të cilat më kanë bërë mua ta dua shumë 
qeverisjen kushtetuese…82 

Bediuzzamani gjithashtu përshkroi përparimin shkencor me termat 
e ‘konsultimit historik’, dhe thekson rëndësinë e tij.  

“Ashtu si konsultimi i epokave dhe i shekujve që njerëzimi i ka 
praktikuar nëpërmjet historisë, një ‘lidhje idesh’ ose ‘takim i 
mendjeve’, që formuan bazat e progresit dhe të shkencave të të gjithë 
njerëzimit, po ashtu një arsye për prapambetjen e Azisë, kontinentit më 
të madh, ishte dështimi për të praktikuar konsultimin e vërtetë. Çelësi 
dhe zbuluesi i kontinentit të Azisë dhe i të ardhmes së tij është 
konsultimi i ndërsjellë. Domethënë, ashtu si individët që duhet të 
konsultohen me njëri–tjetrin, po ashtu kombet dhe kontinentet duhet 
gjithashtu ta praktikojnë konsultimin…”83  

Për sa ka të bëjë me lirinë, siç është e qartë nga adresimi ndaj lirisë, 
ajo vetëm mund të jetë burimi i progresit në qoftë se sheriati do të 
merrej si baza e tij. Ajo nuk përbëhej prej lirisë absolute apo lirisë së 
tepruar. Ndërsa teknologjia dhe industria do të mund të importoheshin 
prej Evropës, të cilat në çdo rast nuk ishin pronë e perëndimit, 
otomanët nuk kishin nevojë për kulturën e tyre, moralet dhe për të 
këqijat e civilizimit”. 

“Unë deklaroj me të gjithë fuqinë time, –tha Bediuzzamani– se 
progresi ynë do të ndodhë vetëm nëpërmjet progresit të islamit, i cili 
është kombësia jonë dhe nëpërmjet manifestimit të të vërtetave të 
sheriatit. Përndryshe ne do të konfirmojmë thënien, “Ai braktisi rrugën 
e tij të ecjes, dhe nuk mësoi rrugën e ndokujt tjetër.”84 

                                                
82 Munazarat në Asar-i Bediyye, 411. 
83 Hutbe-i Shamije, 52-53. 
84 Divan-i Harb-i Orfi, 34. 
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Bediuzzamani e përkufizoi lirinë si më poshtë vijon: 

“Liria e hollë instruktohet dhe stoliset nga sjelljet e mira të 
sheriatit. Liria për t’u shthurur e për t’u sjellë në mënyrë skandaloze, të 
turpshme, nuk është liri. Përkundrazi, ajo është kafshëri. Ajo është 
tirania e djallit. Ajo është të jesh skllavi i nefsit instinktiv, i cili 
urdhëron gjithmonë për të liga. Liria e përgjithshme është produkti i 
pjesëve të lirisë individuale. Veçoria e lirisë është ajo që njeriu të mos 
dëmtojë as vetveten dhe as të tjerët.”85  

Liria është kjo: Përveç ligjit të drejtësisë dhe ndëshkimit, askush 
nuk mund të dominojë mbi dikë tjetër. Të drejtat e të gjithëve janë të 
mbrojtura. Në aktet e tyre legjitime, gjithkush është i lirë si mbret. 
Ndalesa: Mos merrni askënd midis jush si zot mbi ju Përveç Zotit... 
është e dukshme?  

Domethënë “liria buron nga besimi në Zot”, sepse “besimi kërkon 
të mos i poshtërosh të tjerët nëpërmjet tiranisë dhe shtypjes dhe të mos 
i ulësh; dhe as të ulësh vetveten përpara shtypësve. Ai që është rob i 
vërtetë i Zotit nuk mund të jetë rob për të tjerët.86 Domethënë, sa më 
shumë i plotësuar të jetë besimi, liria do të shkëlqejë po me atë 
shkallë.”87 

Bediuzzamani thotë se liria nuk duhet të shfajësohet, çlirohet prej 
të gjitha lidhjeve të jetës sociale dhe civilizimit. Përkundrazi, ajo çfarë 
shkëlqen si dielli, është e dashur për çdo shpirt dhe është e barabartë 
për esencën e humanizmit është ajo liri e cila është ulur, ka zënë vend, 
në pallatin e goditur e fatlum të civilizimit dhe është e stolisur me 
diturinë, virtytin, me sjelljet e mira dhe me veshjen e islamit.  

Rezultatet pozitive të lirisë lidhur me progresin u përmendën 
pjesërisht lart tek adresimi ndaj lirisë: uniteti, dashuria për kombin, 
dhënia fund armiqësisë personale dhe mendimeve për hakmarrje”, dhe 
gjithashtu heqja dorë prej harxhimeve të tepruara dhe prej shthurjes; 
eliminimi i zinxhirëve mbi mendimin njerëzor; ngritja e një brezi të ri 
prej njerëzish të aftë për të drejtuar vendin. Në një vepër tjetër ai thotë: 
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87 Munazart, 19. 



Kapitulli i Tretë 93 

“Është liria islamike e cila ia mëson njerëzimit qëllimet e larta në 
formën e konkurrencës për gjërat e lartësuara, dhe i bën ata të përpiqen 
të luftojnë në atë rrugë; e cila dërrmon despotizmin; dhe nxit ndjenjat e 
larta dhe shkatërron xhelozinë, smirën, shthurjen dhe rivalitetin, dhe 
është pajisur me një zgjim të vërtetë, me zellin e garës, konkurrencës, 
prirjen drejt ripërtëritjes, dhe me parapërgatitjet për qytetërim… Ajo 
është e pajisur me prirjen dhe dëshirën për plotësitë më të larta të denja 
për humanizëm.”88 

Në të vërtetë, liria ishte boshti i “përparimit të islamit”. 
Bediuzzamani deklaroi se ‘liria është rruga e vetme për të çliruar 
treqind e shtatëdhjetë milionë myslimanët e fortë prej robërisë.89 Dhe 
se: ‘Liria e otomanëve është zbuluesja e fatit të mirë të Azisë së 
fuqishme. Ajo është çelësi për prosperitetin e islamit. Ajo është 
themeli i mburojave të unitetit islamik.”90 

Bediuzzamani e shpjegon këtë në termat e një rizgjimi të vetëdijes 
së kombësisë islamike midis individëve myslimanë. Domethënë, si 
rezultat i lirisë, sovraniteti tani gjendet tek kombi, ose tek ummeti –
komuniteti– islamik, dhe çdo individ mysliman posedon një pjesë 
aktuale, reale të sovranitetit.”91  Përdorimi i gjuhës shkencore nga  
Bediuzzamani dhe metaforat në të parën e pjesëve vijuese tregon se ai 
donte të demonstronte se ky ishte hapi i parë në rrugën drejt përparimit 
shkencor dhe qytetërimit: 

“Liria ka bërë të dukshme kombësinë. Xhevahiri i ndritur i islamit 
brenda guaskës së kombësisë ka filluar të shfaqet. Ajo ka dhënë lajmet e 
lëvizjes dhe përzierjes, entuziazmit duke shfaqur se çdo musliman nuk 
është i pavarur si një atom, por është një përzierje e një trupi të përbërë, 
të ndërlidhur dhe ngjitëse. Gjithsecili është bashkuar me të gjitha pjesët 
e tjera nëpërmjet tërheqjes së përgjithshme të islamit.”92 Dhe: 

“Liria islamike dhe konsultimi të urdhëruara nga sheriati kanë bërë 
të dukshme sovranitetin e kombësisë sonë të vërtetë. Themeli dhe 
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shpirti i kombësisë sonë të vërtetë është islami… Kështu, nëpërmjet 
lidhjes së kësaj kombësie të shenjtë, të gjithë njerëzit e islamit bëhen si 
një fis i vetëm…ata e ndihmojnë njëri-tjetrin moralisht e shpirtërisht 
dhe në qoftë se do të ishte e nevojshme, edhe materialisht…”93  

Një çështje tjetër të cilën Bediuzzamani e theksonte shpesh ishte se 
në këtë epokë moderne progresi ishte rruga më efektive për të “ngritur 
lart fjalën e Allahut”, me të cilën është ngarkuar çdo besimtar. Me fjalë 
të tjera, ishte një detyrë themelore për të gjithë otomanët dhe 
myslimanët të punonin për progres. 

“Çdo besimtar është ngarkuar për të “ngritur lart fjalën e Allahut”. 
Në këtë kohë, shkaku më i madh i kësaj është progresi material, sepse 
evropianët po na shtypin ne moralisht me tiraninë e tyre me armët e 
shkencës dhe të industrisë. Prandaj, ne duhet të bëjmë luftë të shenjtë 
me armët e shkencës dhe të industrisë mbi armiqtë më të mëdhenj ndaj 
ngritjes së Fjalës së Allahut, të cilët janë injoranca, varfëria dhe idetë 
konfliktuale. Dhe ne do t’ia referojmë luftën e shenjtë të jashtme 
shpatës prej diamanti të provave të sigurta të sheriatit të shquar e të 
ndritur. Sepse të qytetëruarit, duhet të pushtohen nëpërmjet bindjes dhe 
argumentimit, dhe jo nëpërmjet detyrimit sikur ata të ishin egërsira që 
nuk kuptojnë asgjë.”  

Kështu, për Bediuzzamanin, “kushtetutësia brenda sferës së 
sheriatit” ishte “boshti i ngritjes lart të fuqisë së islamit dhe për 
lartësimin e Fjalës së Allahut xh.sh.”94 

 

n Bediuzzamani Lufton Përçarjen dhe Laicizmin 
Atje, pas shpalljes së kushtetutës, vijoi një periudhë e një debati të 

hapur e të fortë që u bë e mundur nga liria e re e mendimit dhe e 
shprehjes. Bediuzzamani shfrytëzoi çdo rast të kësaj, duke u përpjekur 
për të mbështetur çështjen e islamit dhe të unitetit me anë të çdo mjeti 
të mundshëm. Ai dha ligjërata, mbajti fjalime para tubimeve, dhe botoi 
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artikuj në shumë gazeta dhe revista që u shfaqën me ardhjen e lirisë, së 
bashku me botimin e një numri veprash të pavarura. 

Megjithëse debati u përqendrua mbi debatet e vjetra të tilla, si do të 
mund të sigurohej progresi dhe si do të mund të ruhej perandoria, 
tensioni i krijuar nga presionet e jashtme e të brendshme shkaktoi një 
polarizim dhe ashpërsim të ideve. Gjerësisht shiheshin të kishte tre 
përgjigjje kryesore: Drejtimi perëndimor, islami, kundërpërgjigja 
gjithnjë e më shumë ndaj aktiviteteve separatiste të minoriteteve, 
nacionalizmi turk. Këto nuk shkonin medoemos paralel me partitë 
politike që u zhvilluan dhe, përkrahësit e të tria rrymave duhej të 
gjendeshin brenda Komitetit të Unionit dhe të Progresit, ndonëse 
imazhi që ai fitoi ishte kryesisht laik dhe perëndimor. Duke ndjekur 
revolucionin, Komiteti i Unionit dhe i Progresit mbeti në hije me selinë 
dhe zyrat e tij në Selanik, duke e bërë praninë e vet të ndjehej shumë 
nëpërmjet figurave të pranuara. 

Shpallja e kushtetutës u prit me gëzim të përgjithshëm dhe me 
optimizëm; ajo u pa të ishte kurimi për të gjitha sëmundjet e shumta e 
të rënda që i kishin rënë perandorisë. Por ato shpresa të larta dhe të 
zjarrta do të shembeshin shpejt. Pothuajse menjëherë pati humbje të 
mëdha të territorit, dhe në vend që t’i shërbehej unitetit, parlamenti i 
parë i hapur pesë muaj më vonë, e shtoi ndarjen. Duke ndjekur 
qëllimin e tij për ruajtjen e Perandorisë bashkë me politikanët 
centralistë të fuqishëm të saj, komiteti i unionit dhe i progresit gjithnjë 
e më shumë përdori forcën. Ngjarja e 31 Marsit i dha atij rastin të 
shpërndante partitë opozitare dhe të kufizonte lirinë politike. 
Megjithëse opozita u reformua, brenda pesë vitesh komiteti i unionit 
dhe i progresit kishte ngritur, mëkëmbur diktaturën ushtarake që do ta 
çonte perandorinë tek shkatërrimi i saj përfundimtar më 1918. 

Në muajt e parë të lirisë, opozita ndaj komitetit të unionit dhe të 
progresit u përqendrua tek liberalët, anëtarët e partisë liberale ose 
Ahrar, të cilët me përgatitje të ngutshme, ishin partia e vetme për të 
sfiduar regjimin e ri në zgjedhjet e para në fund të vitit 1908. Kryetari i 
tyre ishte princi Sabahadin Beu, një nip i sulltan Abdul Hamidit dhe 
rivali në ditët e tyre për syrgjynosjen në Paris të Ahmed Rizait, i cili u 
bë njëri prej ideologëve, teoricienëve të komitetit të unionit e të 
progresit. Ndërsa KUP po angazhohej për një politikë të një qeverisjeje 
të fortë qendrore, duke ndjekur një shkollë të ndryshme të filozofëve 
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francezë, Sabahudin Bej kishte zhvilluar atë çfarë ai besoi se do të 
ishte zgjidhje për perandorinë duke u mbështetur mbi parimet e 
kundërshtimit të plotë ndaj “iniciativës personale dhe decentralizimit”. 
Këto ide, të cilat shkaktuan një zhvillim të fuqisë prej qeverisjes tek 
miletet e ndryshme dhe tek minoritetet fetare dhe etnike, ngjallën një 
opozitë ekstreme.  

E përfshirë në veprën e parë të Bediuzzamanit, ‘Nutuk’, ‘Ligjërimi’ 
e botuar më 1910, është një letër e hapur për Sabahudin Beun që 
titullohet “Përgjigje ndaj idesë së mirë por të keqkuptuar të princit 
Sabahudin Bey”95. 

Në të Bediuzzamani tregon se një sistem federal për perandorinë 
osmane ishte i pranueshëm teorikisht por për shkak se niveli i 
zhvillimit të mileteve dhe grupeve të ndryshme ndryshoi shumë, ai nuk 
ishte i zbatueshëm në atë kohë. Ai shkroi: “Jeta qëndron në unitet”. 
Është interesante të shënojmë që në atë kohë shpifjeje, kërcënimi dhe 
dhune politike, vetë Sabahudin Bey bëri koment mbi përsosmërinë 
intelektuale të Bediuzzamanit”, duke e përshkruar mënyrën e tij të 
adresimit si “pikërisht modeli i fjalimit të sjellshëm, të njerëzishëm.  

Bediuzzamani e shëmbëlleu “dashurinë për kombin” me tërheqjen 
e grimcave; ashtu si kjo e fundit, shkaktoi formimin e një mase, po 
kështu, “dashuria për atdheun” rezulton në formimin e një tërësie 
kohesive –force tërheqëse, uniteti. Nëpërmjet forcimit të këtyre 
hallkave të unitetit, vetëdijes dhe dashurisë ndaj kombit, një harmoni e 
progresit do të arrihej. Bediuzzamani nuk besoi që diferencat 
kombëtare duhet të zhdukeshin, shuheshin, përkundrazi ashtu siç e 
kemi parë, ishte pikëpamja e tij që qeverisja duhej të punonte për të 
ngritur të gjitha elementet e perandorisë tek i njëjti nivel nëpërmjet 
programeve, në përputhje me “kapacitetin intelektual dhe zakonet 
kombëtare të secilit”. Kjo do të rezultonte në një konkurrencë të 
shëndetshme. 

Në një mënyrë mjaft korrekte, ashtu siç u shfaq, Bediuzzamani e 
paralajmëroi Sabahudin Beun se ideja e decentralizimit dhe e “nipërve 
të saj”, klubet politike dhe organizatat e minoriteteve të ndryshme, do 
të çonin në autonomi, dhe në grisjen e perdes së otomanizmit dhe të 
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kushtetutësisë”, do të çonin në pavarësi dhe në një ushtri të shteteve të 
vogla. Bediuzzamani nuk mund të barazonte, njëjtësonte shembjen e 
perandorisë, nxitjen e përçarjes dhe shkatërrimin e së ardhmes me 
patriotizmin dhe fisnikërinë e një personi të tillë të talentuar dhe shumë 
të edukuar. Ashtu si besimtarët në unitetin e Zotit, ata u ngarkuan me 
vendosjen e unitetit dhe me ngulitjen e dashurisë ndaj kombit. Islami 
ishte i mjaftueshëm. Zgjidhjet duhej të kërkoheshin brenda kornizave 
të islamit. 

Duke reflektuar qëndrimin e shumë anëtarëve të Komitetit të 
Unionit dhe të Progresit dhe të ndjekësve të tyre në këtë periudhë, 
ndodhej një atmosferë e përgjithshme shkujdesjeje, teprie, dhe 
moskokëçarje në çështjet e fesë. Përballë qarkullimit të shumë ideve të 
reja nga Evropa, kjo u çiftua, bashkua me pasigurinë dhe konfuzionin 
për sa ka të bëjë me fenë dhe rolin e saj. Pikërisht në dritën e kësaj, 
interesimi i Bediuzzamanit ishte shumë i madh për t’iu adresuar 
intelektualëve dhe për të edukuar aq shumë njerëz aq sa mundi të 
arrinte prej të gjitha niveleve të shoqërisë rreth kuptimit të vërtetë të 
lirisë, kushtetutësisë, dhe roli jetik i islamit në progres duhej të shihej. 

Një letër tjetër e hapur që e shkroi Bediuzzamani ishte në nëntor të 
1908 për Hysejn Xhahidin, kryeredaktor i Tanin, organi kryesor i 
shtypit të Komitetit të Unionit dhe të Progresit. Ai në të njëjtën kohë 
ishte njëri prej ideologëve kryesorë të tyre. Një përkrahës me influencë 
i drejtimit perëndimor si në aspektin kulturor po ashtu edhe në atë 
material, Hysejn Xhahidi bëri fushatë për çështjen e laicizmit, 
domethënë për ndarjen e fesë prej të gjitha çështjeve shtetërore. Në 
përgjigje të prekjes së tij të kësaj pyetjeje të mërzitshme në një artikull 
kryesor të Tanin mbi reformën e medresesë, Bediuzzamani i shkroi 
letrën e tij të hapur.  

Thelbi i letrës ishte se, duke pas dështuar për të ngërthyer e kapur 
natyrën e vërtetë të islamit, Hysejn Xhahidi kishte bërë gabimin e 
përpjekjes për ta krahasuar atë me krishterimin. Bediuzzamani citoi 
thënien: “Nuk ka priftërinj në islam” dhe shpjegoi se ajo ishte doktrinë 
themelore dhe jo e hapur për diskutim. Ishte e pamundur t’i krahasosh 
sektet dhe rregullat krishterë me sufizmin sepse islami është një rregull 
i plotë dhe një sistem i të jetuarit. Detyrat e adhurimit të cilat i 
imponon islami nuk mund të ndahen nga sheriati, sepse sheriati nuk i 
lë ato si teorike, por i bën ato pikërisht rregullin, disiplinën e jetës. 
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Islami është e vetmja fe, urdhëresat e së cilës japin “kriterin e 
përjetshëm” për anëtarët e tij në të dyja jetët, në jetën e kësaj bote dhe 
në atë të ahiretit. Bediuzzamani kuptoi gjithashtu se ndryshimi është i 
domosdoshëm dhe tregoi se riinterpretimi i sheriatit është një detyrë që 
nuk duhet të kufizohet tek çështjet e pacaktuara, por gjithashtu duhet të 
aplikohet e zbatohet edhe në urdhëresat e veçanta, të bazuara mbi 
zakonet dhe doket. Ai e nxit Hysejn Xhahidin të kuptonte dhe të 
vlerësonte natyrën dinamike të sheriatit, “i cili pranon parimin e 
ndryshimit në gjykime përballë ndryshimit të kohëve”. 

Bediuzzamani e mbylli letrën e tij të hapur duke e këshilluar 
Hysejn Xhahidin ta shpëtonte veten prej mundimit të kot të kontrollit, 
shqyrtimit të mallrave të importuara të tilla si laicizmi kur ndodhet 
“Entiteti–realiteti madhështor dhe fuqia e sheriatit”, i cili siguron dhe 
jep rrugë zgjidhjeje për çdo aspekt në jetën e komunitetit, dhe i cili 
erdhi në ekzistencë nëpërmjet Kur’anit, mrekullisë së përjetshme të 
fesë islame.96  

 

n Evropa është e Mbarsur me Islamin 
Në vjeshtën e 1908, njëri nga anëtarët kryesues të universitetit të 

famshëm të Ez’herit në Kajro dhe në një kohë myftiu i madh i Egjiptit, 
Shejh Muhammed Bahid,97 vizitoi Stambollin. Ulematë –dijetarët– e 
Stambollit të cilët vetë e patën të pamundur ta mposhtnin 
Bediuzzamanin në argument dhe në debate, i kërkuan Shejh Bahidit 
nëse do të ishte i gatshëm ta takonte atë –Bediuzzamanin. Shejhu e 
pranoi, dhe një ditë u gjet një rast pas namazeve tek Aja Sofia. 
Bediuzzamani rrinte ulur tek një çajtore. Duke qenë edhe ulematë e 
tjerë të pranishëm gjithashtu, Shejh Bahiti iu afrua Bediuzzamanit, dhe 
i bëri pyetjen vijuese: “Cili është mendimi yt lidhur me lirinë dhe 
shtetin Osman, dhe lidhur me civilizimin evropian?” Përgjigjja pa 
ngurrim e Bediuzzamanit zbuloi realizmin dhe intuitën e tij. “Shteti 
Osman është i mbarsur me Evropën dhe do të lind një ditë një shtet 
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evropian. Edhe Evropa është mbarsur me islamin; një ditë ajo do të 
lind një shtet islamik”.  

Shejh Bahiti e lavdëroi dhe e duartrokiti këtë përgjigje. “Njeriu nuk 
mund të debatojë me këtë burrë të ri, – tha ai – unë vetë jam i të njëjtit 
mendim, por vetëm Bediuzzamani do të mund ta shprehte atë në 
mënyrë kaq të ngjeshur dhe elokuente”.98 

 

n Bediuzzamani Mban Rendin Publik 
Ndërsa shfrimi i madh i optimizmit tek ardhja e lirisë u 

transformua në zhgënjim dhe pikëpamjet dhe partitë u bënë më të 
polarizuara, situata përgjithësisht u bë gjithnjë e më shumë më 
shpërthyese, e rrezikshme dhe më e paqëndrueshme. Kështu me qëllim 
që kushtetutësia të mund të bëhej e vendosur dhe dobitë e saja të mund 
të siguroheshin, Bediuzzamani bëri çfarëdo që kishte mundësi për të 
ruajtur rendin publik dhe harmoninë. Ndodhen shumë shembuj të tillë 
siç vijojnë: 

Goditjet e para më të mëdhaja ndaj perandorisë nën regjimin e ri 
ndodhën menjëherë pasi u shpall Kushtetuta. Më 5 Tetor 1908, Austria 
zaptoi dhe aneksoi Bosnje–Hercegovinën, dhe Bullgaria shpalli 
pavarësinë , ndërsa më 6 Tetor Greqia aneksoi Kretën. Si reagim ndaj 
kësaj, më 10 Tetor, njerëzit e Stambollit deklaruan një bojkot ndaj të 
gjitha mallrave austriakë dhe ndaj vendeve ku ato shiteshin. Rreth 20 
mijë hamallë kurdë mbi të cilët varej jeta tregtare në Stamboll sfiduan 
përgjegjësit e tyre dhe po bëheshin gati të dilnin në grevë. I gjithë 
biznesi filloi të dilte nga dora. Për të shmangur këtë rrezik ndaj tregtisë 
së Stambollit dhe ndaj jetës tregtare, Bediuzzamani shkoi menjëherë 
tek çajtorja dhe tek vendet që frekuentonin hamallët dhe i bindi ata që 
të shmangnin çdo akt ekstrem. 

Në një vend, Hani Ashiret, menjëherë duke marrë situatën në 
kontroll me zërin e tij të bukur, Bediuzzamani u tha hamallëve sa vijon: 

“Të gjithë ju jeni nga lindja si unë dhe të gjithë ju keni kaluar 
Tigrin dhe Eufratin me argsh –trinë, barkë. Ju gjithashtu e dini se në 
një rast një grup duke kaluar me trina Tigrin u përpoq të thjeshtonte e 

                                                
98 Tarihçe, 49-50; Emirdag lahikasi, i, 108; N, Sahiner. Said Nursi, 105-6. 



100 Jeta dhe Vepra e Bediuzzaman Said Nursit 

hiqte disa litarë dhe krahët prej të cilave përbëhej argshi me qëllim që 
të lehtësonte peshën dhe të lëvizte më shpejt. Natyrisht duke bërë 
kështu, majeret -dërrasat- kryesore të barkës u shkëputën dhe si 
rrjedhojë, si ata vetë po ashtu edhe plaçkat e tyre përfunduan në ujë. 

Në të njëjtën mënyrë, përgjegjësit tuaj janë si litarët dhe krahët; ata 
nuk shfaqen t’i shërbejnë  ndonjë qëllimi por në fakt ata janë jetike. Në 
qoftë se ata do të iknin, harmonia juaj do të prishej dhe puna juaj do të 
ngatërrohej. Ashtu si barka që u mbyt, ju do të detyroheshit të çaheshit 
e të shpartalloheshit”.  

Me këtë u asgjësua kryengritja. Hamallët e kuptuan gabimin e tyre, 
iu kthyen menjëherë punës. Më vonë erdhi personalisht shefi i policisë 
së Stambollit për t’i dhënë falënderimet e tij Bediuzzamanit për 
parandalimin e zhvillimit të një situate të dëmshme.99 Një rast tjetër në 
të cilin Bediuzzamani luajti një rol të ngjashëm ishte tek një vend ku 
jepej leksion prej figurës së mirënjohur dhe pronarit të gazetës 
‘Mizan’, Teatrin Ferah në Shehzadebashi në Stamboll. Tema e 
leksionit ishte ngritja dhe rënia e perandorisë Romake, dhe ndërsa 
leksioni po zhvillohej, u bë e qartë se Murat Bey, i cili më parë kishte 
përfaqësuar grupin ‘islamist’ të turqve të rinj, po krahasonte Komitetin 
e Unionit dhe të Progresit dhe qeverinë me shtetin Romak. Krahasimet 
e tij u bënë më të qarta, dhe përkrahësit e Komitetit të Unionit dhe të 
Progresit midis pjesëmarrësve nisën duke murmuritur nëpër dhëmbë 
dhe duke pëshpëritur nga pakënaqësia. Murat Beu vazhdoi me këtë 
kritikë i pashqetësuar, i qetë, madje duke mos u lëkundur edhe kur u 
kërcënua nga një burrë me revolver. Por kur murmuritja u zhvillua dhe 
kaloi në britma, klithma e në përplasje të këmbëve nga zemërimi, 
kundërshtarët e tij morën rrugën e tyre dhe ai qe i pamundur të 
vazhdonte. Ai u tërhoq prapa perdeve dhe perdet u ulën. Por poterja 
nuk u pakësua. Përkundrazi, pjesëmarrësit tani të ndarë në dy kampe, 
filluan të shtynin, të përplaseshin duke fyer e duke hedhur baltë mbi 
njëri-tjetrin. Askush nuk u orvat të largohej dhe asnjë nuk u përpoq të 
ndërhynte. Papritmas dikush erdhi lehtë tek stoli i tij dhe bërtiti me 
zhurmë:  
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“O ju myslimanë një dhe të gjithë!” ishte Bediuzzamani. Duke 
tërhequr vëmendjen e të gjithë pjesëmarrësve ai tregoi se liria e fjalës 
duhet të respektohet, do të ishte e turpshme për anëtarët e një kombi që 
sapo ka shpallur lirinë dhe kushtetutësinë të kalonte caqet e sjelljes së 
mirë dhe të pengonte një folës prej mbajtjes leksion në këtë mënyrë. 
Gjithashtu feja islame urdhëron që idetë duhet të respektohen. Ai e 
mbështeti atë çfarë tha me vërsete nga Kur’ani i Shenjtë dhe me 
hadithe profetike, dha shembuj nga historia islame, dhe u tha atyre se 
si profeti Muhammed a.s.m i konsultonte idetë e të tjerëve dhe rrëfente 
mësimet dhe fjalët e tij, dhe pastaj i këshillonte ata të gjithë të 
shpërndaheshin qetësisht të vazhdonin rrugën e tyre.  

Bediuzzamani foli aq qetësisht dhe aq bindshëm saqë askush nuk e 
kundërshtoi. Madje edhe harbutët dhe huliganët të cilët pak minuta më 
parë ishin sulur me sharje e fyerje nuk thanë asgjë. Gjithsecili e la 
teatrin krejtësisht duke qenë të qetë, të përmbajtur dhe të penduar.100  

Shkruesi i veprës prej të cilës është marrë përshkrimi i ngjarjes së 
lartpërmendur, Munir Sulejman Çapanoglu, kishte kujtime të tjera të 
asaj kohe, të cilat ai ia tregoi Nexhmedin Shahiner në një intervistë më 
1972. Ai tha” 

“… Sigurisht, ai –Bediuzzamani– ishte një person i cili i njohu 
mirë teoritë e tij dhe mund t’i mbronte mirë ato. Ai u kthye tek ajo 
kohë, dhe filloi në periudhën kushtetuese. Ai kaloi me të njëjtin ritëm, 
me të njëjtën shpejtësi, në të njëjtin drejtim, dhe mbrojti të njëjtat 
ide… Ata u frikësuan prej tij në atë kohë ashtu siç frikësohen në këtë 
periudhë, sepse kurdo që ai shfaqej në rrugë, menjëherë rrethohej nga 
një turmë njerëzish”. Duke u pyetur nëse këta ishin studentët e tij të 
cilët grumbulloheshin rreth tij, Munir Çapanoglu vazhdoi: 

“Ishin edhe studentët e tij edhe njerëzit e thjeshtë. Por kryesisht 
ishin njerëzit e zakonshëm; ata donin ta shihnin, dëshironin ta dëgjonin 
atë duke folur. Unë vetë e kam dëshmuar këtë shumë herë. Ai fliste 
bukur. Ai fliste bindshëm…”101 

                                                
100 Çapanoglu, Munir Sulejman, lëvizja socialiste në turqi tek N, Shahiner. Said 

Nursi, 110-111. 
101 N, Shahiner. Nurs Yolu, 131.  



102 Jeta dhe Vepra e Bediuzzaman Said Nursit 

Ne mësojmë prej njërës nga veprat e tij se kur po shpallej 
kushtetuta, Bediuzzamani dërgoi pesëdhjetë deri në gjashtëdhjetë 
telegrame tek provincat lindore nëpërmjet zyrës së vezirit të madh 
duke i nxitur të gjitha fiset ta pranonin atë, duke thënë:  

“Kushtetutësia dhe kushtetuta rreth të cilave  ju keni dëgjuar 
përbëhet nga drejtësia e vërtetë dhe nga konsultimi, këshillimi që 
urdhërohen nga sheriati. Shikojeni atë me favor dhe punoni për ta 
ruajtur, sepse lumturia jonë e kësaj bote qëndron në kushtetutësi. Dhe 
ne kemi vuajtur më shumë se kushdo tjetër prej despotizmit. 

Kushtetuta nuk ishte pa kundërshtarë, sidomos në lindje ku ata, 
interesat e të cilëve po kërcënoheshin, kërkonin të gjitha fiset kundër 
saj me propaganda negative. Kurse Bediuzzamani harxhoi disa muaj 
në verën e 1910 duke udhëtuar midis tyre duke u shpjeguar rëndësinë e 
saj jetike si për kurdët dhe perandorinë, po ashtu edhe për botën 
islamike. Siç do ta shohim tek kjo pikë, përpjekjet e tij u kufizuan tek 
fjala e shkruar. Në Stamboll, gjithashtu, duke përfituar prej injorancës 
dhe naivitetit të tyre, kundërshtarët e kushtetutësisë përpiqeshin të 
provokonin e nxisnin hamallët kurdë kundra kushtetutës. Si përgjigje, 
Bediuzzamani shfrytëzoi çdo rast të luftonte këtë propagandë negative 
dhe i ndriçonte ata lidhur me të. Teksti i njërit prej fjalimeve të tij është 
përfshirë në Nutuk. Në këtë ligjëratë është uniteti mbi të cilin ngulmon 
më shumë Bediuzzamani. Ai u tha atyre se ata kishin armiq prej të 
cilëve po shkatërroheshin; ato janë varfëria, injoranca dhe konflikti i 
brendshëm”. Por se ata tani duhej të siguronin “tre shpata diamanti” 
me të cilat të shpartallonin tre armiqtë dhe të mbronin vetveten. 

Këto ishin “uniteti kombëtar, përpjekja njerëzore, dashuria për 
kombin”. Domethënë, së pari duhej të arrinin unitetin midis tyre, pastaj 
duke ia lënë në trashëgimi ‘forcën e madhe’ qeverisë që do të 
rezultonte dhe duke e harxhuar atë nga ana e jashtme, ata do ta bënin 
vetveten të denjë për drejtësi dhe në këmbim do të kërkonin drejtësinë 
dhe të drejtat e tyre prej qeverisë. 

“… Turqit janë mendja jonë, dhe ne jemi forca e tyre; së bashku ne 
bëjmë një person të plotë. Ne nuk do t’u bëjmë qëndresë atyre, as nuk 
do të rebelohemi kundra tyre. Me këtë vendosmërinë tonë, ne do të 
jemi një shembull i mirë për popujt e tjerë minoritarë –elementet– e 
perandorisë… Në qoftë se ne iu bindëm –qeverisë– deri në shkallën e 
një Batmani gjatë kohës së despotizmit, tani vlera e dhjetë Batmanëve 
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të bindjes dhe të unitetit janë të nevojshëm. Sepse ne do të shohim 
vetëm dobitë, sepse qeveria kushtetuese është në të vërtetë qeverisje e 
bazuar mbi sheriat… Në unitet qëndron forca; në union, jeta; në 
vëllazëri, lumturia, në bindje ndaj qeverisë, mirëqënia. Është jetike të 
kapesh fort pas litarit të fuqishëm të unitetit dhe pas hallkës së 
dashurisë.102 

Një rast tjetër në të cilin Bediuzzamani qetësoi një gjendje të 
acaruar, ishte tek një protestë masive e organizuar nga studentët e 
medresesë në Bajazit në Stamboll në Shkurt të 1909. Tradicionalisht, 
studentët e shkollave fetare ishin të përjashtuar nga shërbimi ushtarak i 
çdo lloji; por duke pasur parasysh shpalljen e Kushtetutës, qeveria 
kishte vendosur të paraqiste një provim me pretekstin se privilegji po 
shpërdorohej, abuzohej. Studentët që kalonin provimin do të 
përjashtoheshin nga shërbimi ushtarak, ndërsa për ata që ngelnin, 
shërbimi ushtarak bëhej i detyrueshëm. Studentët kishin organizuar 
takimin sa për t’u dukur për të protestuar tek pikërisht koha e shkurtër 
që u ishte dhënë atyre për t’u përgatitur për provimin.  

Takimi po bëhej mjaft i trazuar në kohën kur arriti aty 
Bediuzzamani. I mirënjohur për studentët, ai iu adresua atyre duke 
shpjeguar lidhjen e vërtetë ndërmjet sheriatit dhe kushtetutësisë dhe 
duke treguar se despotizmi në asnjë mënyrë nuk do të mund të 
shoqërohej me sheriatin. Në një kohë të shkurtër ai e qetësoi situatën 
dhe parandaloi ndodhjen e një trazire të madhe. 103 

* * * 
 

                                                
102 Asar-i Bediyye, 358-9. N, Shahiner. Said Nursi, 112-113. 
103 Ibid. 115-116; Divan-i Harb-i Orfi, 17. 


