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KAPITULLI I TETË 

Rikthimi dhe Emërimi në  
Daru’l Hikmetil Islamije 

 

n Udhëtimi i Arratisjes dhe i Rikthimit 
Bediuzzamani asnjëherë nuk e përshkroi në mënyrë të hollësishme 

as mënyrën e arratisjes së tij dhe as udhëtimin e rikthimit të tij në 
Stamboll. Sidoqoftë, edhe një herë tjetër disa nga detajet e munguara 
janë sjellë në dritë nga hulumtues, të cilët i mësuan ato ose nga Eshref 
Kushçubashë ose nga vetë Bediuzzamani kur i bëri vizitë atij në vitin 
1953. Nexhmeddin Shahiner gjithashtu, ka zbuluar një ose dy fakte 
gjatë kërkimeve të tij. Midis këtyre ishte raporti i major Ali Hajdar 
Beut prej Çorum, i cili prej shumë vitesh punoi në zyrën e rekrutimit 
në Selanik. Ai pohon se ai u arratis prej kampit së bashku me 
Bediuzzamanin, dhe e përshkroi kalimin e jashtëzakonshëm të Vollgës. 

 Ai tha: “Bediuzzamani dhe unë e kaluam Vollgën në mënyrën më 
të jashtëzakonshme. Ndërsa po kalonim lumin, ne zhyteshim në ujë 
ndonjëherë deri tek nyjet e këmbëve, ndonjëherë deri tek gjunjët tonë, 
sikur këmbët tona po zhyteshin në borë. Unë u bëra shumë i 
emocionuar. Kur e kishim kaluar, Bediuzzamani u kthye tek unë dhe 
tha: “…Ali Hajdar, vëllai im! Ashtu siç e nënshtroi All-llahu detin për 
Musain a.s., po ashtu, nga respekti për ty, Ai e nënshtroi lumin Vollga 
për ne. Ai deshi të largonte çudinë dhe habinë time. Unë nuk e di se si 
ne kaluam dhe si shpëtuam, por ti e di, Ustadh. Përsëri është ashtu siç 
thua ti. Se si Ali Hajdar Beu vazhdoi në udhëtimin e tij për lirinë nuk 
është regjistruar, dhe Nexhmeddin Shahiner shënon se ai nuk mundi të 
mësonte asgjë më tepër prej tij. 

Lehtësia e jashtëzakonshme dhe ndihma Hyjnore e përshkruar këtu 
vazhdoi gjatë gjithë udhëtimit të gjatë ashtu siç tha vetë Bediuzzamani 
në pjesën që u citua lart. Në një vepër tjetër ai tha se kjo mbrojtje e 
padukshme iu dha atij me anë të ndërmjetësimit shenjtëror të 
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Abdulkadir Gejlanit, El-Gavthul A’dham, i cili me lejen Hyjnore, e 
kreu këtë detyrë nëpërmjet duasë së tij si një melek, si engjëll.  

Duke pasë arritur në Petersburg në këtë mënyrë, Bediuzzamani e 
bëri rrugën e tij për në kufi me Poloninë, dhe kaloi në një pjesë që 
atëherë ishte nën kontrollin e gjermanëve. Ai kërkoi strehim tek 
gjermanët, të cilët ishin, natyrisht, aleatët e Osmanëve. Si një oficer 
dhe një i burgosur lufte i arratisur, Bediuzzamanit iu dha çdo lloj 
asistence nga gjermanët. 

Pastaj ai shkoi në Berlin nëpërmjet Varshavës. Ai qëndroi dy muaj 
në Berlin, ku ai qëndroi në hotelin Adlon.  

 
Bediuzzaman Said Nursi gjatë kthimit nga robëria më 1918 

  

Në Qershor të 1918 Bediuzzamani u rikthye në Stamboll nëpërmjet 
Vjenës dhe Sofies. Sigurisht pjesa e fundit e udhëtimit u përshkua me 
tren. Në Sofie atij iu dha një pasaportë nga Atasheu ushtarak që daton 
më 17 Qershor 1918, ajo i jep këto detaje të Bediuzzamanit në faqen 
ballore:  
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Emri:   Said Mirza Efendi 
Rangu:   Kolonel Nderi 
Njësia:   Regjimenti i Kalorësisë së  

Vullnetarëve Kurd. 
Kombësia:  Osman (Otoman) 
Pika e nisjes:   Sofia 
Destinacioni:   Stamboll (Der Saadet) 
Arsyeja e udhëtimit: Rikthim nga robëria 
Data:    17 Qershor 1918 
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Ana e prapme e pasaportës mban një kopje të fotografisë së 
Bediuzzamanit e marrë prej autoriteteve gjermane, dhe pohon se 

çmimi i biletës i ngarkohet llogarisë së ushtrisë. 
 

Mbërritja e Bediuzzamanit në Stamboll u njoftua në disa 
gazeta. Gazeta Tanin që daton me 25 Qershor 1918 përcollën 
këtë njoftim të shkurtër: 
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“Bediuzzaman Said-i Kurdi Efendi, njëri prej ulemave të 

kurdistanit, i cili luftoi në luftë në frontin kaukazian së bashku 
me studentët e tij dhe ra rob lufte tek rusët, është rikthyer kohët 
e fundit në qytetin tonë. 
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n Stambolli 
Bediuzzamani u prit si një hero kur u kthye në Stamboll. Enver 

pasha e paraqiti tek personeli drejtues i ushtrisë tek ministria e luftës 
duke thënë: “A e shikoni këtë Hoxhë? Ky ishte një person që u bëri 
ballë kozakëve rusë në lindje! Ai mori ftesa prej pashave të shquar dhe 
figurave të larta drejtuese, ose u vizitua prej tyre. Atij iu ofruan pozita 
të ndryshme dhe nderime, dhe iu dha një medalje lufte. Molla 
Sulejmani, njëri prej studentëve të tij, rrëfeu diskutimin vijues 
ndërmjet Enver pashës dhe Bediuzzamanit për Nexhmeddin Shahiner. 

“Unë lexova për kthimin e Bediuzzamanit në gazetën Tanin, dhe e 
vizitova atë në Sulltan Ahmed dhe i putha dorën. Më vonë, Enver 
pasha, ministri i luftës, i bëri ftesë atij për të vizituar ministrinë e 
luftës. Ai i tha atij atje: “Si jeni? Çfarë po bën në këto ditë?” 
Bediuzzamani iu përgjigj: “Në qoftë se ju më ofroni një punë për 
ndonjë fitim të kësaj bote, unë nuk e dua atë. Në qoftë se ka ndonjë 
detyrë lidhur me njohjen dhe diturinë, kjo do të ishte ndryshe. Por për 
tani, kam nevojë të pushoj, meqë kam marrë një trajtim shumë të 
ashpër dhe kam vuajtur shumë mundime kur isha një i burgosur lufte. 

 Gjithashtu në këtë kohë Bediuzzamani po përpiqej të botonte 
komentin e tij lidhur me Kur’anin, Isharatul i’xhaz – Shenjat e 
mrekullisë. Duke dashur të shfaqte vlerësimin e tij të madh për veprën 
dhe për shërbimin e Bediuzzamanit në luftë, Enver pasha ndihmoi për 
ta botuar atë për Bediuzzamanin. Kështu Bediuzzamani sugjeroi që ai 
ta gjente letrën. Jo e lehtë për ta gjetur atë në Turqi në kohë lufte. 
Kështu, Enver Pasha siguroi letrën për Isharatul I’xhazin, dhe 
Bediuzzamani e pati atë të botuar.  

Bediuzzamanit nuk iu dha rasti të pushonte dhe të rifitonte fuqinë e 
tij. Më 12 gusht 1918, Darul Hikmeti El-Islamijjeh, një këshill i të 
diturve ose një akademi Islame, u ngrit në bashkëshoqërim me zyrën e 
Shejhul Islamit, Bediuzzamani u emërua si kandidat i propozuar për 
një post në ushtri. Sidoqoftë, para vazhdimit, me qëllim që të kuptojmë 
më mirë problemet me të cilat u përball ky institucion dhe qëndrimin e 
Bediuzzamanit ndaj tij, dhe me të vërtetë të gjitha mendimet dhe 
aktivitetet e tij në këtë kohë, ne do të përfshijmë këtu një përvijim të 
shkurtër duke paraqitur në vija të përgjithshme ngjarjet më kryesore të 
këtyre viteve të vështira.  



Kapitulli i Tetë 187 

n Një Përvijim i Ngjarjeve nga 1918 Deri në 1922 
Në të vërtetë nëpërmjet futjes së perandorisë Osmane në luftë në 

anën e fuqive qëndrore, drejtuesit e Unionit dhe të Progresit kishin 
siguruar vdekjen e saj përfundimtare. Sepse me rënien e saj, fitimtarët 
dhe veçanërisht anglezët, qenë në gjendje të realizonin planet që i 
kishin ushqyer e dëshiruar prej një kohe shumë të gjatë për 
shkatërrimin e perandorisë Osmane dhe për të mposhtur armikun e tyre 
të vjetër, Turqit. Duke dëgjuar termat e armëpushimit të Mudros të 
nënshkruar nga Turqia dhe Britania më 30 Tetor 1918, Sulltani u 
dëgjua të murmuriste. “Ky nuk është një armëpushim, por është një 
dorëzim pa kushte.” Në ditën që pasoi nënshkrimin e armëpushimit, 
qeveritarët kryesues të KUP u arratisën nga vendi për në Berlin.  

Më 13 nëntor një flotë, një grup prej pesëdhjetë e pesë anijesh të 
cilat u përkisnin fitimtarëve u ankoruan në Stamboll, duke përfshirë 
katër anije luftarake greke, gjë e cila ishte në kundërshtim me 
marrëveshjen dhe, me 8 Dhjetor u ngrit një administratë ushtarake. 
Ndërsa nuk mund të kishte asgjë më lënduese për Turqit muslimanë se 
sa të shihnin forcat aleate të hynin në Stamboll si pushtues, grekët 
otomanë, hebrenjtë dhe armenët e qytetit i përshëndetën ata me 
kënaqësi të madhe, me dalldi. Madje gjenerali francez, Franchet 
Desperey, ngiste një kalë të bardhë përmes rrugëve të Stambollit për 
tek ambasada Franceze, në një stil të një mbreti pushtues ose 
perandori. Një numër prej marrëveshjeve sekrete të kohës së luftës 
ishin nënshkruar nga fuqitë Antante lidhur me copëtimin e perandorisë 
Osmane. Kur Rusia hoqi dorë nga pretendimit e saja pas revolucionit 
Bolshevik më 1917, vendi i saj u mor nga Italia. Dhe kur, me një 
lëvizje në kohën e duhur, kryeministri grek Venizelos, e futi vendin e 
tij në luftë në të njëjtin vit, ajo ishte ose premtimi për të rimarrë 
Izmirin ose një pjesë të Turqisë Egje. E njëjta zonë, tashmë rastësisht u 
ishte premtuar italianëve.  

Kështu, me nënshkrimin e armëpushimit, francezët pushtuan pjesët 
e Turqisë jugore dhe juglindore, ndërsa në Shkurt të 1919, trupat e tyre 
hynë në Stamboll siç u përmend më lart. Më 29 Prill trupat Italiane 
zbarkuan në Antalia. Anglezët mbajtën Dardanelet dhe vendet e tjera 
me rëndësi strategjike. Planet ishin bërë për të themeluar një shtet kurd 
në Anadollin lindor. Dhe armenët u përgatitën të gjejnë një shtet armen 
në verilindje të vendit. Ndërsa grekët e rajonit të Detit të Zi synuan të 



188 Jeta dhe Vepra e Bediuzzaman Said Nursit 

ringjallin shtetin grek të Pont. Në të vërtetë, qëllimi përfundimtar i 
Venizelos dhe i shumë grekëve ishte të rikrijonin perandorinë e madhe 
bizantine me bazë në Stamboll –kryeqytetin e vjetër të 
Kostandinopojës.  

Dhe kur më 15 Maj 1919, ushtria greke zbarkoi në Izmir me 
ndihmën e anijeve luftarake franceze, angleze dhe amerikane, kjo dha 
shkëndijën që ndezi banorët muslimanë të Anadollit për t’u bërë ballë 
pushtuesve. Dhe përfundimisht pas më shumë se dy vite betejash e 
luftimesh çliruan vendin e tyre prej të gjithë agresorëve.  

Por nuk kishte front të bashkuar përballë pushtimit. Ndërsa grupet 
e tjera kishin bazat dhe luftuan në Anadoll, Forcat nacionale kishin 
shumë përkrahës në Stamboll, midis të cilëve ishte Bediuzzamani, 
shumë nga deputetët në parlament, Sulltani dhe një numër prej burrave 
të shtetit, duke besuar se interesave të shtetit do t’u shërbehej më mirë 
duke bashkëpunuar e kooperuar me fuqitë pushtuese. 

Përkrahësit e forcave nacionale duke fituar fuqi në Stamboll, në 
mënyrë të dukshme në parlamentin e ri që u hap në Janar të vitit 1920, 
çuan në një ripushtim të qytetit nga forcat Angleze në Mars dhe në 
arrestime në shkallë të gjerë dhe në dëbime e internime. Nën presionin 
e madh prej britanikëve, Sulltani e shpërndau parlamentin në muajin 
vijues, dhe një fetva u shpall nga një shejhul Islam i veçantë që u 
instalua, u vendos, duke i shpallur nacionalistët të ishin rebelë dhe 
vrasja e tyre ishte një detyrë. Atëherë u formua një ushtri për t’i luftuar 
ata. Në Ankara, e cila u bë qendra e lëvizjes nacionale, u formua një 
asamble përfaqësuese, dhe me 23 Prill 1920, Asambleja e madhe 
kombëtare Turke pati hapjen e saj zyrtare. Por veçse me marrëveshjen 
e qeverisë së Stambollit për të nënshkruar traktatin e Shevres në Gusht 
të 1920 çështja e nacionalistëve fitoi pothuajse përkrahje të plotë të 
popullit Turk. Të tërbuar nga nënshkrimi i këtij dokumenti të padrejtë, 
të pandershëm dhe hakmarrës, i cili nënkuptonte të legjitimonte 
copëtimin e vetë Turqisë midis fuqive të lartpërmendura, ata vendosën 
të çlirojnë vendin e tyre nga pushtuesit e huaj. 

Është përtej kompetencës dhe synimit të këtij libri që të 
përshkruajë rrjedhën e luftës për pavarësi, por mund të vërehet se deri 
në kohën e armëpushimit, turqit ishin përfshirë në luftëra të ndryshme 
që nga 1909, dhe më 1920 ishin shteruar e varfëruar, me popullsinë 
mashkullore të pakësuar. Me mposhtjen e tyre ushtria Otomane ishte 
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çarmatosur e shpërndarë nga fituesit. Duke u ndeshur me kundërshtarë 
shumë të fortë, Turqit e frymëzuar e të mbështetur nga besimi i tyre në 
Zotin dhe nga feja Islame, fituan një fitore vërtet të jashtëzakonshme. 
Në të vërtetë feja dhe burrat e fesë luajtën një rol të rëndësisë më të 
madhe në luftë, e cila u shpall luftë e shenjtë, dhe njëri prej qëllimeve 
kryesore të të cilës konsiderohej prej të gjithëve, duke përfshirë edhe 
qeverinë e Ankarasë, të ishte shpëtimi i kalifit dhe i Sulltanit prej 
duarve të armikut. Fitorja e tyre u njoh dhe u pranua nga armëpushimi 
i Mudanjas, i nënshkruar nga Anglia dhe Turqia më 11 Tetor 1922, dhe 
morën njohjen ndërkombëtare në traktatin e Lozanës të nënshkruara 
më 24 Korrik 1923. 

Fitorja e turqve në luftën e tyre për pavarësi nuk ishte thjesht djegia 
e planeve imperialiste të disa fuqive Evropiane. Ashtu siç është 
sugjeruar, çështja duhet të shihet në një perspektivë më të gjerë: Për 
njëmijë vite Turqit patën qenë mbajtësit e flamurit të botës Islamike, 
kundra perëndimit krishterë. Fjala “Turk” ishte sinonim me “Islamin”. 
Kur ata ishin fitimtarë ndaj perëndimit, ajo ishte në emër të Islamit, 
dhe kur ata vuajtën mposhtjen, ishte tek Islami, të cilin ata 
përfaqësonin, që goditjet shumë shpesh u drejtoheshin.  

Dhe kështu, kur osmanët dështuan të rivalizonin dhe haheshin me 
progresin material të perëndimit dhe si rrjedhojë u bënë gradualisht të 
nënshtruar ndaj tij –perëndimit; kjo u interpretua nga Evropa krishtere 
si një provë e epërsisë së civilizimit perëndimor. Dhe gjithashtu u 
shikua si një lloj justifikimi për lakminë e tyre, meqë ata rivalizuan me 
njëri tjetrin mbi sistemin e “Njeriut të sëmurë të shoqërisë evropiane.” 
Ishte për imperializmin britanik që Islami paraqiste pengesën më të 
madhe. Ndonëse përpjekjet e britanikëve për të pushtuar, nënshtruar 
dhe copëtuar botën Islame ishin ndaluar me disa suksese prej politikës 
së kalifatit Osman për unitetin Islamik, që u përmend më lart, revolta e 
Arabëve kundra otomanëve gjatë luftës së parë botërore dhe në vijim 
ngritja e shteteve të ndara arabe ishte njëri rezultat i spiunazhit të fortë 
e të mbështetur të Britanisë dhe e fushatës propagandistike kundra 
osmanëve.  

Kështu, mposhtja e otomanëve më 1918 u shikua nga fituesit si 
triumfi përfundimtar i perëndimit mbi Islamin, e civilizimit perëndimor 
mbi civilizimin Islam, dhe e kryqit mbi hënën. Dhe pikërisht në këtë 
dritë duhet të shikohet pushtimi i Stambollit, dhe gjithashtu termat tejet 
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të ashpra të marrëveshjeve, të cilat ishin shumë më të ashpra se ato të 
imponuara mbi kombet e tjerë të mposhtur. Por dëshira e anglezëve 
dhe francezëve në mënyrë të veçantë për t’u hakmarrë ndaj armikut të 
tyre të vjetër nuk ndaloi aty. Duke emëruar zyrtarë për të mbikëqyrur 
ministritë e ndryshme, dhe vetë qeveria nuk ishte më shumë se një 
kukull. Dhe duke pasë nxitur për shumë vite minoritetet krishtere për 
të ngritur krye kundra shtetit Osman, ata tani vazhduan t’i inkurajojnë 
ata të kapnin të gjitha pozitat e autoritetit në qeverisjen lokale dhe 
zyrtarizmat e shtetit. Ky diskriminim kundra turqve muslimanë në 
pikërisht vendin e tyre shkoi aq larg saqë vetëm fëmijët krishterë do të 
mund të ndiqnin shkollat shtetërore. Armenët dhe grekët gjithashtu 
masakruan mijëra muslimanë, ndërsa forcat pushtuese bënë një sy qorr.  

Problemet e shoqëruara me pushtimin e armiqve të huaj janë 
shumë. Por në këtë rast situata ishte kështu e keqësuar nga këto 
qëndrime të thella të fitimtarëve. Kështu nuk ishte vetëm vreri i 
mposhtjes dhe ekseseve të trupave pushtues duke u çlodhur e qetësuar 
në “Begatitë e mishit të Kostandinopojës” që duhej të lindnin, një 
politikë tinëzare të kristianizimit nëpërmjet përpjekjeve për të 
diskretituar Islamin nga njëra anë, dhe nga ana tjetër, përmes orvatjeve 
për të shkatërruar karakterin moral të turqve nëpërmjet nxitjes së 
qëllimshme të imoralitetit, pirjes së alkoolit, dhe “mbrapshtive të tjera 
të civilizimit” duhet të ndesheshin. Siç u tha Bediuzzamani më vonë 
deputetëve në asamblenë kombëtare të Ankarasë: 

“Megjithëse për një kohë të gjatë bota e perëndimit ka qenë duke 
sulmuar botën Islamike me civilizimin e saj, me filozofinë e saj, me 
shkencat e saj, me misionarët e saj, dhe me të gjitha mjetet që ka në 
dispozicion dhe e ka pushtuar atë materialisht, mirëpo ajo nuk ka qenë 
në gjendje ta pushtojë atë në fe…. Tani duket sikur skena është vënë 
për ta ndjekur këtë qëllim orëzi dhe të paarritshëm.” 

 

n Bediuzzamani dhe Darul Hikmeti El-Islamijje 
Mund të shihet nga përshkrimi lart se sa e madhe ishte nevoja për 

një organ shkencor me autoritetin e Darul Hikmet. Projektligji duke 
propozuar themelimin e saj ishte paraqitur në parlament në fillim të 
vitit, dhe ai e kishte shqyrtuar dhe parashikuar që Darul Hikmet të 
përmbushte funksione të ndryshme. Ashtu siç ajo do të gjente zgjidhje 
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për problemet me të cilat përballej bota Islame, po kështu ajo do t’u 
përgjigjej në një mënyrë shkencore sulmeve që do t’i bëheshin asaj, 
dhe përpjekjeve luftarake për ta diskretituar fenë Islame. Për më tepër, 
ajo do t’i shërbente popullit musliman të Turqisë, duke iu përgjigjur 
pyetjeve, duke i informuar ata lidhur me rreziqet e brendshme dhe të 
jashtme, dhe në përgjithësi dhe duke plotësuar nevojat e tyre fetare me 
botime të ndryshme. Për këtë qëllim, degët u hapën në të gjitha 
provincat dhe në qytetet e mëdha. Ajo përbëhej nga nëntë anëtarë, një 
kryetar dhe oficerë të ndryshëm. Mehmed Akif u emërua si sekretari i 
parë i saj. Anëtarët, të cilët që të gjithë ishin dijetarë të shquar, u ndanë 
në tre komitete: Jurisprudenca (Fikhu), Etika (Ahlak), dhe Teologjia 
(Kelam). Bediuzzamani qëndroi si një anëtar i Darul Hikmet për katër 
vitet e ekzistencës së saj të shkurtër. Ajo u mbyll në Nëntor të 1922 kur 
Sulltanati u suprimua, u hoq nga qeveria e Ankarasë. Megjithatë, siç 
do ta shohim, pavarësisht nevojës së madhe për Darul Hikmet, dhe 
përpjekjeve të anëtarëve të saj, situata nuk lejoi përmbushjen e plotë të 
qëllimeve të saj. 

Një numër i dokumenteve të Darul Hikmet lidhur me 
Bediuzzamanin janë ende ekzistues. Poshtë janë memorandumi, akti i 
Shejhul Islamit lidhur me emërimin e tij për rangun e Mahreç dhe 
dekreti i kalifit duke ratifikuar emërimin. 

Së pari kërkesa e ministrisë së luftës që ai të emërohet, e 
nënshkruar nga Enver Pasha u referua në memorandumin e shejhul 
Islamit. 

“Autorizimi i lartë kërkon që, për shkak të përpjekjeve 
patriotike në mobilizimin e fiseve për të luftuar dhe për shkak 
të shërbimeve të tij të guximshme të shquara të dëshmuara nga 
publiku për çështjen e atdheut, Bediuzzaman Said Efendi, i cili 
mori pjesë në luftë kundra rusëve në Bitlis, u zu rob lufte, dhe 
në kohët e fundit është rikthyer, - kërkon që Bediuzzamani – të 
emërohet në një rang në institucionin fetar, rang i 
përshtatshëm me dinjitetin e diturisë së tij. 

 

10 Gusht 1334 (10 Gusht 1918) 
Përfaqësuesi i kryekomandantit 

dhe ministri i luftës 
“Enver” 
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Zyra e Shejhul Islamit  
          212 
I nderuar shkëlqesi  
“Është bërë e njohur nga ministri i luftës se Bediuzzaman 
Said-i Kurdi, i cili mori pjesë në betejën kundra rusëve në 
Bitlis, u zu rob lufte, dhe kohët e fundit është rikthyer, është 
nderuar me një post në institucionin fetar për shkak të 
përpjekjeve patriotike në mobilizimin e fiseve për të luftuar 
dhe për shkak të shërbimeve të tij të guximshme, të shquara 
dhe të dëshmuara nga publiku për çështjen e atdheut. Dekreti 
perandorak duke e konsideruar të përshtatshme atë që u 
përmend lart, i cili në kohët e fundit është emëruar në Darul 
Hikmeti El-Islamije, të nderohet në rangun e Mahreç, është 
parashikuar e paraqitur. Prandaj, në çdo mënyrë, dekreti 
perandorak i kalifit është i interesuar për çështjen, ajo është 
e dukshme shkëlqesi, nxitimi duhet bërë për ta zbatuar. 

“17 Dhul Kade 1336 / 24 Gusht 1334) 24 Gusht 1918 
                       Shejhul Islam 
                      Musa Kazim 
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Zyra e Shejhul Islamit   Mehmed Vahiduddin 
Bediuzzaman Said Efendiut, një anëtar i Darul Hikmetil 
Islamijje, i është dhënë rangu i Mahreç.  
Zyra e Shejhul Islamit është e ngarkuar për zbatimin e këtij 
dekreti perandorak. 

“18 dhul Kade 1336/ 26 Gusht 1334 (1918) 

Shejhul Islam 
Musa Kazim 
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Bediuzzaman Said Nursi me nipin e tij Abdurrahmanin. 1919 Stamboll 
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Me kthimin e tij në Stamboll, Bediuzzmani ishte shoqëruar nga 
nipi i tij Abdurrahmani. I lindur më 1903 në Nurs, djali i vëllait të 
madh të Bediuzzamanit, Molla Abdullahut. Ai ishte shumë i zgjuar dhe 
i aftë, dhe u përshkrua nga Bediuzzamani edhe si studenti i tij, edhe 
ndihmës, edhe kopist (dorëshkrimesh), edhe djalë shpirtëror. Ai 
qëndroi me xhaxhain e tij për disa vite, gjatë asaj kohe ai shkroi 
biografinë e Bediuzzamanit. Ajo ishte dyzet e pesë faqe në gjatësi dhe 
përbën burimin kryesor të jetës së hershme të Bediuzzamanit. Ajo u 
botua në Stamboll më 1919. 

Kjo sa vijon është një pjesë prej një shtojce të saj duke përshkruar 
emërimin e Bediuzzamanit në Darul Hikmeti El-Islamije dhe diçka nga 
qëndrimi i tij ndaj saj dhe aktiviteteve rezultative të tij. “Unë kam 
përshkruar jetën e xhaxhait tim, Said-i Kurdi, autorit të koleksionit 
Lemeat, në mënyrë të shkurtër edhe në një vepër të pavarur. Por për dy 
vite e gjysëm të kaluara ata e kanë rënduar atë me detyrën e Darul 
Hikmeti El-Islamijje. Ai thonte: “Unë do ta kisha lënë detyrën, por unë 
dëshiroj t’i jap një fitim dhe t’i bëj një shërbim kombit.”  

Dhe tani unë po shkruaj disa fjalë lidhur me faktin se si xhaxhai im 
deshi t’i jepte një fitim me anë të detyrave të tij në Darul Hikmeti El-
Islamijje. 

“Ishte para dy vitesh në 1334 (1918) që pa miratimin e tij, xhaxhai 
im u emërua si një anëtar i Darul Hikmeti El-Islamijje. Por për shkak 
se ai ishte shumë i tronditur nga robëria e tij, ai mori leje për të mos e 
ndjekur detyrën e tij. Në fakt, ai u përpoq të tërhiqej në shumë raste, 
por shokët e tij nuk do ta lejonin. Kështu ai vazhdoi, dhe tani është në 
detyrë për dy vite e gjysëm. 

“Që nga fillimi unë vërejta se ai nuk shpenzoi asgjë për veten 
përveç asaj që ishte e domosdoshme. Në përgjigje ndaj atyre që e 
pyetën: “Përse jeton ti kaq varfërisht?”, thonte: “Unë dëshiroj të ndjek 
shumicën e muslimanëve. Shumica mund të marrë vetëm këtë shumë. 
Unë nuk dëshiroj të ndjek pakicën prishanike. Dhe pasi të vinte 
mënjanë minimumin e shumës nga rroga e tij prej Darul Hikmeh, ai më 
jepte mua pjesën e mbetur, duke thënë: “Ruaje këtë! Por, duke u 
mbështetur tek mirësjellja e xhaxhait tim ndaj meje dhe tek përbuzja e 
tij ndaj pasurisë, unë i harxhova të gjithë paratë që kishin mbetur për 
një vit pa i treguar atij. Kështu ai më tha: “Nuk ishte e lejuar për ne që 
t’i harxhonim ato para, ato para i përkisnin kombit. Përse i harxhove 
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ato?” Por meqenëse problemi qëndruaka këtu, unë do të të shkarkoj ty 
nga posti i zëvendësit për shpenzime dhe do caktoj veten!”  

Pas kësaj, ai vendosi mënjanë njëzet lira në muaj për mua dhe 
pesëmbëdhjetë për veten. Por shpenzimet e tjera përfshiheshin në 
pesëmbëdhjetë lirat e tij. Domethënë, dhjetë ose dymbëdhjetë lira i 
përdorte që mbeteshin me të për një muaj. Ai i vinte mënjanë çdo sasi 
parash që kalonte mbi këtë shumë. “Disa kohë kaluan dhe i ndodhi të 
kishte botuar dymbëdhjetë prej punimeve të tij në emër të fesë. Ai i 
dha paratë të cilat i kishte grumbulluar rreth njëqind lira, për të 
mbuluar shpenzimet e botimit të punimeve. Pastaj me përjashtim të 
vetëm një ose dy punimeve të vogëla, ai i shpërndau të gjitha ato falas. 
Unë e pyeta se përse nuk i kishte shitur ato, dhe ai më tha: “Është e 
lejueshme për mua të marr nga rroga vetëm sa është e mjaftueshme për 
të jetuar. Çdo gjë më shumë se sa ajo është pronë e kombit. Në këtë 
mënyrë unë po ia kthej kombit. 

“Shërbimi i tij në Darul Hikmeti El-Islamijje ishte i gjithi në 
formën e iniciativës vetjake si ajo. Sepse ai shikoi disa pengesa në të 
punuarit bashkërisht atje. Ata që qenë të njohur me të e mësuan se ai 
kishte veshur qefinin e tij dhe po rrezikonte me jetën e tij. Ishte për 
këtë arsye që ai u bëri ballë dhe qëndroi i patundur si një shkëmb në 
Darul Hikmeti El-Islamijje. Ai nuk do ta lejonte influencën e të huajve 
që ta bënin Darul Hikmetin një instrument për ata. Ai mbante qëndrim 
kundërshtues ndaj fetfave të gabuara. Kur shfaqej ndonjë rrymë e 
dëmshme për Islamin, ai botonte një punim për ta shkatërruar atë.  

Kështu, siç mund të shihet prej kësaj, shërbimi kryesor i 
Bediuzzamanit në Darul Hikmet -dhe në të vërtetë pjesa më e madhe e 
aktiviteteve të tij në këtë periudhë- u kundërpërgjigjej influencës 
përçarëse dhe korruptuese të forcave pushtuese. Sepse situata në 
Stamboll nën pushtim nuk e lejonte Darul Hikmeh për të përmbushur 
plotësisht funksionin e saj të rëndësishëm. Kishte disa arsye për këtë. 
Kur u pyet në një rast se përse ai nuk merrej fare me politikat gjatë 
kësaj periudhe, ai thonte: “i kërkoj mbrojtje All-llahut të më ruajë nga 
shejtani dhe nga politika. Po, politikat e Stambollit janë si gripi 
spanjoll; ato e bëjnë njeriun të bie në kllapi, në jermi. Ne nuk veprojmë 
me pëlqimin tonë, por në agjencinë e një tjetri. Evropa fryn, i bie 
ahengut, ne këtu vallëzojmë.. Domethënë, në kohën kur anglezët po 
vinin në përdorim çdo mjet për të shfrytëzuar të gjitha fushat e fuqisë 
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dhe të influencës në Stamboll për qëllimet e tyre, Bediuzzamani veproi 
për të neutralizuar influencën e tyre për sa kishte të bënte me Darul 
Hikme, madje edhe sikur të zvogëlohej efektshmëria e vetë insistimit. 
Dhe në një vepër tjetër Bediuzzamani tregon se ishte për shkak se i 
mungonte çdo forcë reale që Darul Hikme nuk mund t’u jepte fund 
gjynaheve të rënda të tilla si sjelljen imorale, pirjen e alkoolit, 
bixhozin, ndërsa qeveria në Anadoll i ndaloi ato me një urdhër.  

Një arsye tjetër që e dha Bediuzzamani për Darul Hikme duke qenë 
e paaftë për të përmbushur detyrat e saj në mënyrë adekuate e të saktë 
ishte mungesa e harmonisë midis anëtarëve të saj. Cilësitë personale 
penguan shfaqjen e një shpirti kolektiv. ‘Uni’ nuk u bë ‘Ne’. Në fakt, 
Bediuzzamani për një kohë të gjatë kishte favorizuar ngritjen e një 
organi dituror të tillë si Darul Hikmet, i përbërë nga specialistë të 
fushave të ndryshme dhe i bazuar mbi parimin e konsultës së 
ndërsjellë, të trajtonte problemet me të cilat përballej jo vetëm 
perandoria Otomane, por gjithashtu edhe bota Islamike.  

Në veprën Sunuhat e botuar më 1919-1920, ai e diskutoi këtë në 
lidhje me kalifatin, një temë për një debat urgjent për kohën.  

Shkurt, duke pasë deklaruar se sulltanati dhe kalifati ishin të 
pandashëm, dhe se zyra e vezirit më të madh të përfaqësonte të parin 
dhe zyra e Shejhul Islamit të dytën, ai tregoi se në shoqërinë e 
ndërlikuar moderne, dhe përballë problemeve që përballnin botën 
Islame, ishte përtej aftësisë së një individi të vetëm të përmbushte 
detyrën e Shejhul Islamit në mënyrë të efektshme. Një zë i një fuqie 
dhe autoriteti të tillë kërkohej në atë kohë që të përbëhej nga një këshill 
të diturish si ajo që u përshkrua më lart. Ai sugjeroi se me shtimin e 
ulemave të tjerë, si nga Osmanët po ashtu edhe nga pjesët e tjera të 
botës Islamike, një Darul Hikmeti El-Islamijje e përzgjedhur do të 
përbënte bazën e saj. 

Përpjekjet e Bediuzzamanit dhe suksesi në parandalimin e Darul 
Hikmet për t’u sabotuar dhe për t’u bërë thjesht një kukull në duart e 
anglezëve, nuk duhet nënvlerësuar. Sepse duhet të kujtohet se anglezët 
ishin të gjithë të pushtetshëm në Stamboll dhe bënin presione të 
papërmbajtura mbi Sulltanin dhe mbi ata që ishin në pozitat e 
autoritetit me qëllim që të plotësonin dëshirën e tyre. Gjithashtu 
ndodheshin ndryshime të mëdhaja të opinionit midis turqve –duke 
përfshirë edhe ulematë- lidhur me zgjidhjet e problemeve dhe 
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gjendjeve të vështira të Turqisë. Këto shtrihen nga pranimi i ndarjes 
dhe i pavarësisë, nëpërmjet mandateve apo protektoriateve për 
sovranitetin kombëtar dhe pavarësinë. Për më tepër, manipulimi i 
kalifatit luajti një pjesë të rëndësishme në lojërat imperialiste të 
Britanisë. Që Bediuzzamani u mbajt në respekt të madh nga ulematë e 
tjerë, është dëshmuar në kujtesat e profesor Ali Nihad Tarlan, i cili e 
vizitoi atë në disa raste gjatë këtyre viteve, këtu një natë në Medresetul 
Mutehassisin në Javuz Selim: 

 “Bediuzzamani u vesh gri. Ai foli atë natë për shumë çështje 
shkencore dhe fetare. Unë do tju tregoj se si ai më përshëndeti mua 
atje; Ai më takoi mua duke më thënë: “Mirëseerdhe vëllai im i 
dashur!” Ai gjithmonë mendonte, gjithmonë reflektonte. Ai ishte një 
person mbinjerëzor. Babanzade Ahmed Naim Bej tha për të: “Kurdo 
që Bediuzzamani fillonte të fliste në Darul Hikme, ne vetëm e 
dëgjonim atë me habi. 

 

n Fetvaja dhe Kundër-Fetvaja 
Ashtu siç u përmend kur po përshkruanim përvijimin e ngjarjeve lart 

që pasuan ripushtimin e Stambollit, në Mars të vitit 1920, anglezët 
detyruan Shejhul Islamin Durrizade Abdullah Efendi –i vendosur pas 
paraardhësit të tij Hajdarizade Ibrahim Efendi që kishte dhënë 
dorëheqjen në vend të nënshkrimit të saj– për të nxjerrë një fetva që të 
deklaronte për grupet e ndryshme nacionaliste në Anadoll se ishin rebelë 
dhe të shpallte se vrasja e tyre ishte një detyrë e shenjtë për muslimanët.  

Në librin e tij mbi rolin themelor të fesë në luftën nacionale, i cili 
përfshin një pjesë të shkurtër rreth Bediuzzamanit, Kadir Misiroglu 
përshkruan edhe detyrimin nëpërmjet të cilit do të nxirrej Fetvaja prej 
anglezëve, dhe në disa detaje kundër Fetvaja e nënshkruar prej 
tetëdhjetë e katër myftive në Anadoll dhe të gjashtëdhjetë e tetë 
dijetarëve të tjerë, prej të cilëve njëmbëdhjetë ishin deputetë në 
Asamblenë e Ankarasë. Kjo kundra Fetva deklaroi se një Fetva që del 
nën shtrëngimin e armikut është e pavlefshme dhe shfuqizohet, dhe e 
shpalli luftën nacionale të ishte xhihad –një luftë e shenjtë–. 

Bediuzzamani gjithashtu e kundërshtoi Fetvanë e Shejhul Islamit, 
dhe tha:  
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“Një Fetva që nxirret nga një qeveri dhe nga një zyrë e Shejhul 
Islamit në një vend nën pushtimin e armikut dhe nën urdhrin dhe 
shtrëngimin e anglezëve, është e mangët, dhe nuk duhet t’i kushtohet 
vëmendje. Ata që veprojnë kundra pushtimit armik nuk janë rebelë. 
Fetvaja duhet të shfuqizohet.”  

Përveç kësaj, Bediuzzamani e kundërshtoi atë mbi baza shkencore 
se meqenëse ajo përmbante një vendim ligjor, pretendimet e të dy 
grupeve duhej të merreshin në shqyrtim përpara se gjykimi të 
miratohej. Ai nënshkroi:  

“Nuk është vetëm Fetvaja që do të mund të justifikohej; ajo është 
Fetvaja që përmban një vendim ligjor. Sepse ndryshimi midis një 
Fetvaje dhe një vendimi ligjor është se subjekti i Fetvasë është i 
përgjithshëm dhe jo i specifikuar; dhe ajo nuk është e detyrueshme. 
Ndërsa një vendim ligjor është edhe i specifikuar, i përcaktuar saktë, 
edhe detyrues.  

Sa për këtë Fetva, ajo është edhe e specifikuar –kushdo që e shikon 
atë, domosdoshmërisht do të kuptojë qëllimin e saj; dhe ajo është 
detyruese, për shkak se arsyeja e saj përfundimtare është të shtyjë 
përpara masat e muslimanëve kundra tyre (forcave nacionale).  

“Kjo Fetva përmban një vendim ligjor, por në një vendim ligjor 
është imperative – e domosdoshme që armiqtë (të dyja palët) ta 
dëgjojnë atë. Anadolli gjithashtu duhet të bëhet të flasë. Fetvaja mund 
të kishte dalë pasi gjykimi, -vendimi- të kalonte mbi pohimet dhe 
kundra pretendimit nga një grup politikanësh dhe dijetarësh që të 
merrnin parasysh interesat e Islamit. Në fakt disa gjëra janë duke u 
përmbysur në këto ditë. Të kundërtat janë duke ndryshuar emrat e tyre 
dhe duke zëvendësuar njëra-tjetrën; tirania po quhet drejtësi; xhihadi 
quhet kryengritje dhe robëria liri.  

 

n Shoqata Hëna e Gjelbër dhe Shoqëria e Mësuesve të 
Medresesë 

Bediuzzamani u përfshi në organizata e shoqata të tjera në këtë 
kohë, njëra prej të cilave ishte shoqata Hëna e Gjelbër, e themeluar me 
5 Mars 1920. Bediuzzamani ishte një anëtar themelues i kësaj shoqate 
jopolitike, e ngritur veçanërisht për të luftuar përhapjen e pijeve 
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alkoolike dhe e huqeve të tjera të dëmshme, të cilat po nxiteshin 
qëllimisht nga forcat pushtuese. Anëtarët e tjerë ishin Shejhul Islami 
Hajdarizade Ibrahim efendi, Dr. Teufik Ryshty Aras, Eshref Edip dhe 
Fahreddin Kerim Gokaj. 

Duke iu përgjigjur pyetjeve që i bëheshin atij në 1975 nga 
Nexhmeddin Shahiner, Fahreddin Gokaj citoi disa minuta të marra në 
një takim të shoqatës në të cilën “Said Efendi” (Bediuzzaman) sugjeroi 
për t’i dhënë prioritet shkrimit dhe botimit falas të artikujve dhe 
pamfleteve -libërthave.  

Një shoqatë tjetër në të cilën Bediuzzamani u përfshi ishte Shoqëria 
e Mësuesve (Xhemij-jet-i Muderrisin), e themeluar me 15 Shkurt 
1335/1919. Qëllimet kryesore të saj ishin “të ndërmerrte iniciativën e 
domosdoshme për ngritjen e profesionit të arsimimit tek niveli më i 
lartë që është në harmoni me kombin Islamik (millet) dhe me 
civilizimin....  

Për të prodhuar studentë të profesionit të ulemave të cilët do të 
ishin të informuar plotësisht për shkencat Islame dhe të kishin njohuri 
për shkencat moderrne të mjaftueshme për nevojat e kohës....  

Për të ngulitur nevojat e fesë dhe etikën e lartësuar të Islamit në 
shpirtrat e muslimanëve, të forcojnë hallkat e vëllazërimit, të nxisë 
iniciativën personale, dhe të mbrojë të drejtat e mësuesve të medresesë. 
Kjo shoqëri arsimore në vijim u transformua në një shoqatë për 
përparimin e Islamit (24 Nëntor 1919), me të cilën Bediuzzamani nuk 
shfaqej të ketë qenë i lidhur, në dallim me shumë anëtarë të parë.  

Një numër prej ulemave kryesues të kohës i përkiste shoqatës së 
mësuesve të medresesë, duke përfshirë Mustafa Safvet Efendi, Mustafa 
Sabri -dy herë Shejhul Islam- dhe Mehmed Akif Efendi. Këta dy të 
fundit së bashku me Bediuzzamanin ndërmorën t’iu kundër-
përgjigjeshin artikujve që sulmonin Islamin që shfaqeshin në shtyp.  

Bediuzzamani përfshiu disa prej përgjigjjeve të tij mbi subjekte, 
tema të tilla si Poligaminë, skllavërinë, pozitën e grave, dhe 
përfaqësimin e formës njerëzore, në disa prej punimeve të tij të 
mëtejshme. Ato janë më të arsyeshmet dhe më bindëset, dhe nëpërmjet 
shembullit, ne do të përfshijmë këtu një përgjigje të shkurtër lidhur me 
poligaminë dhe skllavërinë: 
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“Urdhëresat e Islamit janë dy llojesh: I pari janë ato mbi të cilat 
bazohet sheriati. Ky lloj është i pastër dhe thjesht mirësia e vërtetë. 
Tjetri është sheriati i modifikuar. Domethënë, ai largon formën më të 
egër e mizore; ai është më e vogëla e dy të këqijave, duke ndrequr e 
drejtuar në gjendje të mirë, të zbatueshme për natyrën njerëzore, dhe me 
qëllim që ta bëjë atë të mundshme të vazhdojë për tek thjesht e mira e 
pastër, është hedhur në një formë të marrë nga koha e vendi. Sepse ajo 
do të bënte të domosdoshme të kthente e ndryshonte natyrën njerëzore 
që të heqë qafe e ta zhdukë befas atë e cila sundon mbi të –natyrën.  

Kështu Sheriati nuk imponon skllavëri, përkundrazi ai –Sheriati- e 
zvogëloi atë prej formës më të egër e mizore për tek një formë e cila do 
të hapte rrugën për lirinë e plotë; ai e korrigjoi dhe e drejtoi atë. 
Gjithashtu Sheriati nuk e ngriti numrin e grave –bashkëshorteve– nga 
një deri në katër- megjithëse poligamia është e përshtatshme me 
natyrën, arsyen dhe urtësinë. Përkundrazi ai e zvogëloi poligaminë në 
katër prej tetë ose nëntë grave. Dhe në poligami veçanërisht ai 
imponon kushte të tilla që asnjë lloj dëmi të mos mund të shkaktohet 
në praktikimin e saj. Madje në qoftë se ka ndonjë të keqe në disa pika 
të saj, ajo është më e vogla e dy të këqijave. Dhe më e vogla e dy të 
këqijave është drejtësi relative.  Heu, Medet! Nuk mund të ketë thjesht 
mirësi të pastër në çdo situatë në këtë botë.  

 

n Gjendja Jo e Mirë Shëndetësore e Bediuzzamanit 
Siç e përshkroi nipi i tij në pjesën e biografisë së tij të cituar më 

lart, ishte veç se me ngurrim që Bediuzzamani e kishte marrë pozitën e 
tij në Darul Hikmet. Ai qe tronditur rëndë nga lufta, por për shkak të 
ndjenjës së përgjegjësisë ndaj kombit ai ndërmori detyrat që iu 
ngarkuan si një mënyrë për t’i shërbyer atij -kombit. Abdurrahmani 
shkroi se ai e pyeti xhaxhain e tij se përse ishte tronditur deri në një 
shkallë të tillë, dhe Bediuzzamani u përgjigj:  

“Unë mund t’i duroj dhimbjet e mia, por hidhërimet që burojnë nga 
brenda për Islamin më kanë dërrmuar. Unë e ndiej se çdo goditje që i 
është dhënë botës Islame, në fillim ajo goditje i është drejtuar zemrës 
sime. Kjo është arsyeja pse unë jam tronditur kështu. Por unë shoh një 
dritë; ajo do t’i bëjë të harrohen ato brenga e hidhërime, në dashtë All-
llahu xh.sh..”  
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Midis dokumenteve ekzistuese të Darul Hikme janë dy kërkesa të 
Bediuzzamanit për të munguar me leje për arsye të gjendjes jo të mirë 
shëndetësore. Ne do t’i përfshijmë ato këtu bashkë me një letër të 
njëjtë që daton me 26 Shtator 1921, dhe përgjigjjet e Bediuzzamanit 
ndaj një pyetësori zyrtar që daton më 17 Tetor 1921. Ato që të gjitha 
janë përfshirë në shtojcën e panumërtuar të librit të Sadik Albayrak në 
Darul Hikmeh.  

 

Për Shejhul Islamin e Ndritur 
“Një peticion: Dobësia nervore me të cilën jam goditur si 
rezultat edhe i vështirësive përcëlluese që kam duruar ditën e 
natën për dy vite në frontin Kaukazian në luftën e tanishme në 
mbrojtje të fesë dhe të vendit, dhe po ashtu edhe i mundimeve 
të padurueshme që kam vuajtur në dy vite e gjysëm të robërisë, 
dhe të rrethanave të pikëllueshme të cilat i dëshmojmë në 
kohën aktuale, (kjo dobësi nervore) është transformuar në 
neurasteni.  
“Siç kërkohet në përputhje me raportin e bashkëngjitur që jep 
rezultatin e kontrollit të mjekëve duke pohuar se një ndryshim 
ajri pesë deri në gjashtë muaj është i domosdoshëm; unë kërkoj 
lejen e Shejhul Islamit të ndritur për t’u larguar për një 
ndryshim ajri rreth gjashtë muaj. 

Dhe urdhri i përket... 
“19 Şubat 1335” (19 Shkurt 1919) 

Bediuzzaman Said 
 anëtar i Darul Hikmet 
 

“Kërkesa e anëtarit Said Efendi mbështetet nga raporti 
mjekësor, për mungesë me leje për pesë muaj për një ndryshim 
ajri, për shkak të pasjes së neurastenisë, është pranuar. 
Meqenëse nuk ka pengesa në lënien e tij të postit për atë 
periudhë, peticioni i tij është regjistruar në përputhje me... 17 
Rexhep 1337/19 Şubat 1335 (19 Shkurt 1919) 
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“Për Shejhul Islamin e ndritur. 
“Shkëlqesia e Tij e ndritur e dorëgjërë. 
“Meqenëse, siç e bën të qartë raporti mjekësor, sëmundja 
nga e cila unë vuajta më herët është rikthyer dhe unë tani po 
marr mjekim nga një doktor specialist në Sariyer, unë kërkoj 
të më jepet leje për tre muaj mungesë me leje për kurim dhe 
për një ndryshim ajri siç e kërkon raporti mjekësor.  

“23 Eylül 1337 (23 Shtator 1337. 1919) 
Saidi,  

Anëtar i Darul Hikmeti El-Islamijje. 
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Dokumentet Lidhur me Jetëshkrimin e Shkurtër të 
Zyrtarëve, Nëpunësve dhe Punëdhënsve të Shtetit Osman 

 
Çmimi dhjetë kurush (grosh) 

(1) Emri im është Said, unë njihem si Bediuzzaman, 
emri i babait tim është Mirza. Unë nuk jam i lidhur tek 
ndonjë familje e mirënjohur. Unë i përkas medh-hebit 
Shafii. Unë jam një nënshtetas i shtetit Osman. 

(2) Data e lindje sime është 1293 (1877). Vendi im i 
lindjes ishte fshati i Nursit në krahinën e Isparit, në zonën e 
Hizanit në provincën e Bitlisit. 

(3) Unë i kreva studimet fillestare nën drejtimin e vëllait 
tim për afërsisht dy vite në krahinën e lartëpërmendur të 
Isparit. Më vonë unë plotësova kursin e zakonshëm të 
studimit në rrethin studimor të Shejh Muhammed Xhelali në 
qytetin Dogu Bajezid në provincën e Erzurumit.  

Më vonë unë nisa studimet në Van. Për rreth 
pesëmbëdhjetë vjet unë isha i preokupuar me studimin e 
shkencave të ndryshme. Unë mora pjesë në luftën e fundit 
me shpalljen e saj si një vullnetar dhe një komandant 
regjimenti. U zura rob lufte nga rusët në Bitlis. Shpëtova 
nga robëria dhe u riktheva në Stamboll.  

Unë kam qenë një anëtar i Darul Hikmeti El-Islamijje 
që kur ajo u themelua në fillim. Unë e humba diplomën që 
mora prej Muhammed Xhelal Efendiut i cili u përmend më 
lart, kur isha një i burgosur lufte. Jam autori i 
shtatëmbëdhjetë veprave. Së pari, në arabisht, janë 
komenti Kur’anor “Isharatul i’xhaz”, trajtesat mbi 
logjikën të quajtura “Talikat” dhe “Kizil i’xhaz”, dhe El-
Hutbetu’sh Shamije. Dhe unë kam shkruar vepra në 
turqisht si Nokta, Shuaat, Sunuhat, Munazarat, 
Muhakemat, Lemeat, Rumuz, Isharat, Hutuvat’i Sitte, 
iki (mekteb-i) musibetin şehadetnamesi dhe hakikat 
Çekirdekleri.  
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Shumica e veprave të mia janë shkruar si nxitje për 
udhëzimin e muslimanëve dhe për të zgjuar të 
pavëmendshmit. Ashtu siç flas Turqisht dhe Kurdisht, po 
ashtu unë lexoj dhe shkruaj Arabisht dhe Persisht. Asnjë 
kopje nuk ka mbetur nga veprat, Rumuz, Isharat, 
Hutuvat’i Sitte, iki (mekteb-i) musibetin şehadetnamesi 
dhe hakikat Çekirdekleri, El-Hutbetu’sh Shamije, 
Munazarat, Muhakemat dhe Talikat. Unë nuk kam 
dëshmi dhe as diplomë në shkencë dhe as në subjekte të 
tjera. 

(4) Me shpalljen e luftës së madhe, unë iu bashkova 
ushtrisë për nderin e saj dhe si një vullnetar, së pari si një 
myfti regjimenti, dhe së dyti si një komandant regjimenti. 
Ndërsa duke kryer këtë detyrë, unë u zura rob lufte nga 
rusët në Bitlis. Të gjitha këto detyra u ndërmorën si një 
vullnetar.  

Vetëm, me rikthimin tim në Stamboll prej robërisë, si 
një shpërblim, ministri i luftës më dha mua pesëdhjetë lira 
në muaj për gjatë tre muajve duke bërë një total prej 
njëqind e pesëdhjetë lirash. Unë kam një medalje lufte. 
Unë nuk kam rang tjetër dhe as dekoratë. Unë nuk kam 
dekorata të huaja dhe as medalje. Unë u emërova në 
Darul Hikmeti El-Islamijje me një rrogë prej pesë mijë 
kurushësh sipas dekretit perandorak që daton me 26 
Shevval 1336, dhe siç kërkohet nga dekreti perandorak që 
daton me 18 Dhi’l Ka’de 1336, unë u nderova me rangun 
e Mahreç. 

17 Teshrin-i Evvel 1337 (17 tetor 1921) 

Bediuzzaman Said 
Anëtar i Darul Hikmeti El-Islamijje. 
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Një memorandum i Shtetit Osman për Bediuzzaman Said Nursin 
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Një Memorandum i Shtetit Osman 

Emri Bediuzzaman Said Efendi 
Emri i babait dhe 
 vendi i banimit 

i ndjeri Mirza Efendi 
 

Emri i nënës E ndjera Nurie Hanëm 
Data dhe  
vendi i lindjes 

1295 (AH) dhe 1293 (Rumi), (1877-8)  
Fshati i Nursit në Krahinën e Hizanit. 

Kombësia Musliman 
Profesioni, Titulli, 
dhe i përshtatshëm 
 për të votuar 

një anëtar i Darul Hikmeti El-Islamijje. 
 

Statusi civil Beqar. 

Tiparet Dalluese dhe Vendet e Regjistrimit 

Gjatësia Mesatar 
Sytë Kafe 
Ngjyra e lëkurës Zeshkan 
Shenja dalluese jo 
Vilajeti Stamboll 
Zona Beyoglu, Bosfori europian 
Lagjja Sariyer 
Rruga Fistikli Bağlar 
Numri i banesës 18/11 
Banues (jo i vendit). i huaj, i ardhur, i regjistruar për 

herë të parë në provincën e Bitlisit, zona e 
Hizanit, fshati Nursi. 
 

Bediuzzaman Said Efendi, emri, shteti dhe përshkrimi i të cilit janë 
shënuar lartë, është një shtetas i perandorisë Osmane, dhe ky është 
dokument që tregon se ai është i regjistruar në regjistrin e lindjes, 
lëshohet i rregullt. 
26 Eylül 1337 (26 Shtator 1921) Ministri i punëve të brendshme. 

* * * 


