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KAPITULLI I DHJETË 

Kundërshtimi	  ndaj	  Britanikëve	  	  
dhe	  Lëvizja	  për	  në	  Ankara	  

 

n Kama e Bediuzzamanit 
Para se të vazhdojmë me historinë e jetës së Bediuzzamanit, do të 

ishte e përshtatshme të rrëfejmë tregimin vijues lidhur me kamën e tij, 
të cilën ai këtë herë ia dha Gazi Ahmed Muhtar Pashës. Duke pas qenë 
detyruar më parë të mbante një kamë kur sulmohej nga shokët e tij 
studentë të cilët ishin xhelozë për famën e tij dhe suksesin në debate 
diturore, shkencore, në Siirt më 1309 Rumi/1891, Bediuzzamani që 
prej asaj kohe e kishte ndjekur këtë zakon lokal.  

Shkrimtari dhe historiani Ibrahim Hakki Konjali përshkroi për 
Nexhmedin Shahiner se si ai e hasi kamën me dorezë të fildishtë.  

“Ndodhen relike të vjetra e të reja me vlera të mëdha në muzeun 
ushtarak dhe, midis tyre unë gjeta një kamë me dorezë të fildishtë 
ndërsa po seleksiononim armët. Në të ishte shkruar e skalitur emri 
Saidi Kurdi. Unë bëra hulumtime për faktin se si dhe kur kishte ardhur 
ajo kamë në muze. Më parë i njohur si Saidi Kurdi, Said Nursi pati 
qenë emëruar si anëtar në Darul Hikmet-i Islamijjeh gjatë viteve që 
pasuan luftën e madhe. Unë e njoha atë personalisht. Ai dilte për 
shëtitje në afërsi të Shehzade Bazi dhe vishte një çallmë të 
mbështjellur rreth një kësule të gjatë dhe mbante veshjen lokale të 
Anadollit lindor me një kamë në mes. Sipas asaj që mësova, dijetari i 
madh, historiani dhe themeluesi i dytë dhe kujdestari i muzeumit 
ushtarak, Ahmed Muhtar Pasha, kishte arritur ta njihte Said Nursin dhe 
kishte fituar respekt të madh për të për shkak të diturisë së tij. Prandaj 
ai e kishte marrë kamën e tij për muzeun si një relike –kujtim, i kishte 
vënë emrin dhe e kishte vënë mënjanë. 
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n Bediuzzamani Kundërshtoi një Kurdistan Autonom 
Ndryshimet e mëdha të brendshme të ndërmarra në këtë kohë nga 

Bediuzzamani nuk e penguan atë për të luftuar forcat pushtuese 
britanike në çfarëdo mënyre që ai mundi. Të përshkruara lart janë disa 
aktivitete lidhur me këtë në Darul Hikmet, në fushën e diturisë dhe në 
fusha të tjera të ndryshme. Për më tepër, Bediuzzamani i kundërshtoi 
hapur britanikët, dhe mbi të gjitha paralajmëroi për intrigat e tyre në 
fushën e politikës dhe përpjekjet për të mbjellur përçarje midis 
ulemave. Por, para se ta shqyrtojmë këtë më ngushtë, një çështje tjetër 
e rëndësishme lidhur me britanikët që ka të bëjë me Bediuzzamanin 
duhet përmendur, dhe kjo ishte çështja e Kurdistanit. 

Duhet të përmendet që duke ndarë plaçkat e perandorisë Osmane, 
Britania, gjithashtu edhe Franca kishin parashtruar kërkesat për rajonin 
gjeografik të Kurdistanit dhe për fushat e naftës së Mesopotamisë. Me 
qëllim që të shihte interesat e veta në provincë, planet britanike 
përfshinin ngritjen e një Kurdistani autonom dhe, dispozita ligjore për 
këtë përfshihej në traktatin e Shevresë. Dhe kështu, pas luftës, 
pretendimi i autonomisë u përdor nga britanikët si një mjet për të 
nxitur banorët e zonës që të rebeloheshin kundër autoritetit Osman, si 
dhe në mënyrë të papritur të pengonin forcat nacionale. Disa shoqata e 
organizata politike me të njëjtin qëllim u themeluan në të njëjtën kohë, 
njëra prej të cilave ishte Shoqata për Çuarjen Përpara të Kurdistanit 
(kurdistan tali Cemiyeti).  

Bediuzzamani përsëri u afrua me shpresën për të fituar mbështetje 
dhe për të përdorur lirisht ndikimin e tij të konsiderueshëm, por ashtu 
si më parë dhe në vijim, ai refuzoi në mënyrë absolute dhe dënoi çdo 
akt i cili do të dëmtonte unitetin me turqit. Njëri prej atyre që iu ofrua 
ishte Sejjid Abdul Kadiri, presidenti i shoqatës së lartpërmendur. 
Njoftohet se Bediuzzamani i kishte dhënë atij këtë përgjigje.  

All-llahu i Gjithëfuqishëm në Kur’anin e shenjtë thotë:  

ه" بِقَو-مٍ ي"ح(ب'ه"م- و$ي"ح(ب'ون$ه"ٓفَس+و.ف+ ي+اْت'ى اللّٰ  
“.... Atëherë Allahu do të sjellë një popull të cilin ai do ta dojë dhe ata do ta 

duan atë.”176  

                                                
176 Kur’an, 5:54 
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Unë bëra shqyrtim rreth kësaj deklarate Hyjnore dhe kuptova se ky 
popull është kombi turk, i cili për njëmijë vite veproi si flamurtar i 
botës Islame. Unë nuk do t’i ndjek disa racistë të pa tru, por do t’i 
shërbej këtij kombi heroik; unë nuk do t’i ndjek ata në vend të 
katërqind-pesëqind milionëve prej vëllezërve të vërtetë muslimanë. 

Nexhmeddin Shahiner citon gjithashtu një pjesë tjetër nga e njëjta 
vepër e cila meqenëse përfshin një përshkrim nga një burim i 
drejtpërdrejtë për Bediuzzamanin përveç ilustrimit të mëtejshëm të 
pikës në çështje, ne do ta japim atë të plotë. Rrëfehet nga Konsolidçi 
Asuf Bey, një shkrimtar i mirënjohur:  

“Një ditë, ndërsa rrinim ulur në një shtypshkronjë, hyri një burrë. 
Ai mbante veshur një uniformë të çuditshme dhe kishte një kësulë të 
gjatë mbi kokë. Duke e parë atë, Mevlanzade u ngrit në këmbë dhe më 
bëri shenjë.  

Ai tha: “Ky është kryeshkrimtari ynë, Konsolidçi Asuf. Pastaj duke 
m’u adresuar, tha: “Ky është Bediuzzaman Said Efendi, njëri nga 
dijetarët fetarë më të mëdhenj. Kështu prej asaj pike unë nisa të bisedoj 
me Bediuzzamanin dhe me të vërtetë unë përfitova shumë nga 
bashkëbisedimi i tij plot dije. Pas kësaj ai vinte shpesh tek tipografia 
jonë dhe ne bisedonim. Madje disa herë ne dilnim bashkë dhe 
shëtisnim nëpër qytet. “Unë nuk e di se sa kohë e gjatë ishte pas kësaj, 
Said Nursi e la Stambollin. Unë nuk mund ta kujtoj tani nëse ai shkoi 
tek vendlindja e tij apo në ndonjë vend tjetër. Sidoqoftë, Gjermania 
dhe aleatet e saj kishin pësuar një shpartallim dërrmues.  

Vendi ishte copëtuar dhe ata filluan të krijonin shtete të reja në çdo 
cep të perandorisë. Armenia ishte njëra prej këtyre.  

Një ditë Mevlanzade Rifat Bey më tha: “Ata po themelojnë një 
shtet Armen. Prandaj, meqë perandoria po bie ne duhet të ngremë një 
shtet Kurd.”  

“Kur unë e vështrova atë me habi, ai më tha: “Unë nuk jam 
tradhtar, dhe nuk jam unë ai që e copëtoi perandorinë e fuqishme 
Osmane. All-llahu i mallkoftë ata që e shkatërruan atë; ata të gjithë 
kanë ikur si hajdutë. Sigurisht ndodhen forcat nacionale, por ato nuk 
japin shumë shpresë. Ne nuk po jetojmë në epokën e mrekullive. Unë 
do t’i shkruaj Bediuzzamanit rreth çështjes, sepse ai është shumë 
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ndikues. Ai ka luftuar shumë, prandaj unë do t’i shkruaj atij dhe do t’i 
kërkoj të bashkohet me ne.” 

“Mevlanzade e shkroi dhe e dërgoi letrën. Pas rreth dhjetë ditësh 
apo dy javësh ne po rrinim tek shtypshkronja me disa mysafirë. Aty 
ndodhej Çakali Hamdi Pasha, i cili ishte ministër i marinës së luftës 
dhe gjithashtu edhe kryetari i gjykatës ushtarake. Ne po flisnim për 
këtë dhe kur hyri postieri, la një letër, dhe iku. Fytyra e Rifat Beut u 
nxi ndërsa po lexonte letrën, ishte e qartë se ai u zemërua. Pasi e lexoi, 
ma hodhi mua duke thënë: “Lexoje këtë dhe shihe, Bediuzzamani 
refuzon propozimin tim dhe thotë se ai nuk e përkrah idenë time.” 

“Do të ishte trashanike ta lexoja letrën për veten time, prandaj unë 
nisa ta lexoja me zë të lartë. Çakali Hamdi Beu dhe Mustafa pasha, 
kryetari i gjykatës ushtarake e dëgjuan. Megjithëse mua nuk më 
kujtohet saktë se si iku letra, Bediuzzamani e refuzoi propozimin e 
Mevlanzades për të ngritur një shtet të pavarur Kurd, dhe tha: “Rifat 
Beu, të mos ngremë Kurdistanin, le të rigjallërojmë perandorinë 
Osmane. Në qoftë se ju pranoni ta bëni këtë, unë jam i gatshëm të 
sakrifikoj edhe veten time për të.” 

“Pasi e dëgjoi këtë, Mustafa Pasha u kthye drejt Mevlanzades dhe 
tha: “Ti je gabim, Rifat Bej, ndërsa Bediuzzamani ka të drejtë. Nuk 
është Kurdistani ai që duhet ngritur, por perandoria Osmane duhet të 
ringrihet e rigjallërohet.  

Në të vërtetë Bediuzzamani vazhdoi të mbështeste çdo përpjekje 
për të forcuar unitetin midis kurdëve dhe pjesës tjetër të kombit. Ashtu 
si më parë kjo ishte veçanërisht në fushën e edukimit. Më 1919 një 
shoqatë u themelua për këtë qëllim dhe ai ishte njëri prej 
pesëmbëdhjetë anëtarëve të saj. Shoqata për Propagandimin e 
Arsimimit midis Kurdëve (Kurd meshri-mearif cemiyeti), ishte 
jopolitike, e pavarur, dhe kishte të bënte vetëm me edukimin. Ajo së 
pari kishte si synim të hapte një shkollë fillore për fëmijët Kurd në 
Stamboll, “të cilët prej të gjithë bijve të atdheut, ishin më të privuarit 
prej mirësisë së edukimit,” dhe më vonë kur ta lejonin fondet për të 
ngritur të tjera në zonat ku kurdët përbënin shumicën e banorëve.  

Bediuzzamani gjithashtu do të ishte i suksesshëm në sigurimin e 
fondeve të tjera prej qeverisë së Ankarasë për ‘El-Medresetu El-
Zehra’, medresenë e tij në nivel universiteti në lindje, siç do ta shohim. 
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n Bediuzzamani Lufton Anglezët 
Gjatë kësaj kohe, zyrës së Shejhul Islamit iu paraqit një pyetësor 

rreth fesë Islame nga autoritetet e kishës anglikane, dhe si një anëtar i 
Darul Hikmeh, Bediuzzamanit iu kërkua të përgatiste përgjigjet. I 
indinjuar nga pafytyrësia e palës britanike, Bediuzzamani shkroi pak 
fjalë të ngjeshura të cilat mbanin kuptimin më shumë të fyerjeve se sa 
të përgjigjeve. Qëllimi i tij ishte të mbronte nderin e Islamit. Më vonë, 
ai e përshkroi këtë çështje siç vijon:  

“Një herë, kur anglezët kishin shkatërruar artilerinë në Bosfor dhe 
kishin pushtuar Stambollin, kryeprifti i kishës anglikane, i cili është 
autoriteti më i lartë fetar i vendit, i drejtoi zyrës së Shejhul Islamit 
gjashtë pyetje rreth fesë. Në atë kohë unë isha anëtar i Darul Hikmet 
El-Islamijje dhe ata më thanë: “Ti përgjigju atyre. Anglezët donin një 
përgjigje prej gjashtëqind fjalësh për gjashtë pyetjet. Unë thashë: unë 
nuk do të përgjigjem me gjashtëqind fjalë, por me gjashtë fjalë, madje 
unë nuk do t’i përgjigjem me asnjë fjalë, por me një pështymë! Sepse 
ju mund ta shihni, sapo zbarkuan këtu, kryekleriku i tyre nisi me 
arrogancë të na bëjë pyetje. Ajo që duhet bërë përballë këtij është ta 
pështysh në fytyrë. Prandaj pështyni në fytyrën e atij tirani të 
pamëshirshëm. Dhe në veprën Rumuzat (Simbolet, Shenjat) të cilën ai 
e botoi në atë kohë, Bediuzzamani e përfshiu pjesën vijuese të titulluar, 
“Përgjigjje ndaj një prifti komplotues i cili donte të na përçmonte.”  

“Dikush të ka hedhur përtokë në baltë dhe është duke të të vrarë. 
Edhe pse të ka vënë këmbën në grykë, ai me tallje pyet, çfarë shkolle, 
ligji –medh’hebi- ndiqni ju. Përgjigjja heshtëse për këtë është ta ndjesh 
fyerjen, të jesh i heshtur dhe të pështysh në fytyrën e tij. (Pështyni në 
atë fytyrë të mallkuar e të paturp). Kështu unë nuk do t’i adresohem 
atij, unë kam përgjigjen e mëposhtme për një dashurues të së vërtetës.  

Ai së pari pyeti: Cila është feja e Muhammedit A.S.M.?  
Unë iu përgjigja: Është Kur’ani. Qëllimet themelore të Kur’anit 

janë gjashtë shtyllat e Imanit dhe pesë shtyllat e Islamit.  
Në të dytën ai pyeti: Çfarë i ka dhënë ai jetës dhe mendimit?  

Unë iu përgjigja: Mendimit, vërtetimin e unitetit Hyjnor; jetës, 
maturinë dhe rrugën e drejtë. Dëshmitarët e mi për këtë janë: 
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ا اُم%ر#ت!فَاس&ت"ق)م& كَم"ٓ  
“Qëndro pra i palëkundur (në rrugën e drejtë) ashtu siç je urdhëruar.” 177  

ه) اَح$د"ۚقُلْ ه)و& اللّٰ  
“Thuaj, Ai është All-llahu, Një dhe i Vetëm.”178  

Në të tretën, ai tha: Si i kuron ai mizoritë dhe konfliktet aktuale?  

Unë iu përgjigja: me ndalimin e kamatës dhe me detyrimin e 
dhënies së zekatit. Dëshmitarët e mi për këto:  

وا و'ي2ر0بِى الص(د'قَات"ۜه) الرÒِّبٰي)م*ح)ق& اللّٰ  
 “All-llahu do ta shkatërrojë kamatën dhe do të shtojë sadekanë -lëmoshën-.” 179 

اوۜه2 الْب)ي.ع) و)ح)ر*م) الرÒِّبٰو)اَح)لَّ اللّٰ  
 “All-llahu ka lejuar tregtinë dhe ka ndaluar kamatën.”180  

وةَت)واالز#كٰوةَ و#اٰيم)واالص#لٰو%اَق۪  
 “Dhe falni namazin, dhe jepni zekatin.”181  

Në të katërtën, ai pyeti: Si i shikon ai revolucionet njerëzore?  
Unë iu përgjigja: Puna dhe përpjekja, janë themelore, pasuria e 

njerëzimit nuk duhet të grumbullohet e të fshihet në duart e tiranëve. 
Dëshmitarët e mi për këtë janë këto:  

Úْال(ن-س#ان( ا(الَّ م#اس#عٰ ىۙو#اَنْ لَي-س# ل(  
 “Dhe që njeriu nuk mund të ketë tjetër veçse atë që ai bën (të mirë ose të 

keqe).”182  

                                                
177 Kur’an 11:112 
178 Kur’an 112:1 
179 Kur’an 2:276 
180 Kur’an 2:275 
181 Kur’an 2:43 
182 Kur’an 53:39 
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فَب(ش'Òّر!ه#م!  ه"ۙيلِ اللّٰى س#ب۪ين$ ي$كْنِز.ونَ الذَّه$ب$ و$الْف*ض4ةَ و$الَ ي.ن,ف*قُون$ه$ا ف۪و&الَّذ۪
يمٍۙبِع)ذَابٍ اَل۪  

 “Dhe atyre që grumbullojnë arin dhe argjendin dhe nuk e shpenzojnë në 
rrugën e All-llahut, jepu sihariq për dënim pikëllues.”183  

Megjithatë, vepra më ndikuese e Bediuzzamanit në këtë kohë, ishte 
një vepër e vogël e quajtur “Gjashtë hapat.” Në të ai tregoi gjashtë 
rrugë në të cilat anglezët dhe grekët mbollën përçarje e grindje në 
komunitetin musliman. Ajo vepër fillonte me vërsetin  

و.الَ ت.ت(بِع1وا خ1طُو.ات" الش(ي'طَان"ۜ  
“...dhe mos ndiqni gjurmët e shejtanit.”184  

Më vonë Bediuzzamani e përshkroi atë vepër të kishte kthyer 
mendimet e ulemave të Stambollit kundër anglezëve dhe në favor të 
lëvizjes nacionale dhe të kishte prishur planin e tmerrshëm të 
komandantit të forcave angleze që kishin pushtuar Stambollin.” Ky 
plan ishte që të përgatiste terrenin për të shpartalluar forcat nacionale 
dhe për fitoren e grekëve duke futur grindjen midis muslimanëve, dhe 
madje duke mashtruar edhe Shejhu Islamin dhe disa ulema dhe duke i 
nxitur ata kundra njëri-tjetrit, dhe duke i bërë përkrahësit e dy 
grupimeve kryesore politike të luftojnë kundra njëri-tjetrit (domethënë, 
ato të Komitetit të Unionit dhe të Progresit që atëherë ishin shpërndarë 
dhe ato të Partisë së Lirisë dhe të Pajtimit.185 

Për ta ndriçuar këtë edhe më shumë, duhet të përmendet se burimi i 
konfliktit qëndron në faktin se, sipas raportit zyrtar, sulltan Vahiduddini, 
qeveria e Stambollit, disa nga ulematë, dhe të tjerët, kundërshtuan në 
mënyrë absolute lëvizjen nacionale në Anadoll. Ata i konsideruan ata që 
u përfshinë në të të ishin ose anëtarët e Unionit dhe të Progresit ose 
njerëz të një lloji të ngjashëm me ta, domethënë banditë, të cilët ata i 
mbajtën përgjegjës për futjen e Turqisë në luftë, dhe për mposhtjen e saj 

                                                
183 Kur’an 9:34 
184 Kur’an 2:168 
185 Şualar, 379 
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gjë e cila i kishte dhënë goditjen vdekjeprurëse perandorisë. Ndonëse ajo 
nuk erdhi kurrë në fuqi, rivalët e vjetër të komitetit të unionit dhe të 
progresit dhe tani partia politike dominuese, partia e lirisë dhe e pajtimit, 
gjithashtu i konsideruan ata që u përfshinë në lëvizjen nacionale të ishin 
pikërisht këta armiku kryesor dhe jo agresorët e huaj. Përveç kësaj, 
shumë intelektualë me prirje perëndimore dolën kundër nacionalistëve, 
dhe shkrimet e shtrembëruara të këtyre të kombinuara me propagandën e 
anglezëve që synonin të zgjeronin dhe t’i luanin deri në fund ndasitë, 
ishin shkaku i konfuzionit midis njerëzve, madje duke lëkundur edhe 
besimin e tyre, dhe duke dobësuar vendosmërinë e tyre për t’i bërë 
rezistencë armikut. Kështu, në shkrimet e tij, Bediuzzamani tregoi 
dredhitë dhe veçanërisht në veprën ‘Gjashtë Hapat’ shfaqi me qartësinë 
e tij të zakonshme se si anglezët po luanin mbi ndryshimet e tyre dhe iu 
përgjigj sugjerimeve dhe ideve të tyre tinëzare e të pabesa në mënyrë aq 
përmbledhtas dhe rreptësisht, saqë edhe i ndriçoi lexuesit e saj, edhe i 
trimëroi, u dha zemër. 

Bediuzzamani gjithashtu i dënoi në mënyrë të ashpër ata që 
përçmonin kombin e tyre dhe mendonin se “interesat dhe ambiciet e 
kombit anglez përputheshin me interesat dhe dinjitetin e Islamit dhe që 
pranuan mbrojtjen e anglezëve. Kur u pyet se cilës shoqëri apo grupimi 
ai i përkiste dhe përse ishte kritikues i ashpër ndaj opozitës, 
domethënë, ndaj partisë së lirisë dhe pajtimit, ai u përgjigj:  

“Unë i përkas shoqërisë së martirëve. Prandaj do të ishte 
mbrapshtia më orëzezë të mohosh dy milion martirët të cilët janë 
shenjtorë, evlija, dhe ta konsiderosh gjakun e tyre të jetë derdhur kot. 
Sepse opozita thotë se ne qemë të gabuar që hymë në luftën e parë, dhe 
se armiqtë tanë kishin të drejtë; dhe se ajo nuk ishte një xhihad; kështu 
një gjykim i tillë është të mohosh martirizimin e dy milion martirëve. 
Unë kam mendimin se lutja që ne duhet të bëjmë është: O Zot! Mos 
vendos dënim midis nesh!” Ndodhet një fakt para të cilit më të 
civilizuarit dhe madje edhe më barbarët ulin kokat e tyre me nënshtrim 
e respekt, dhe ai fakt është: Kur konfrontohen nga armiku i jashtëm, dy 
klanet armiqësore të një fisi e lënë mënjanë armiqësinë e tyre 
instinktivisht, vetvetiu. Prandaj është e çuditshme se ata që 
konsiderohen të qytetëruar e të ndritur janë më të ulët se sa ata barbarë; 
kur zbulohen para armiqësisë së jashtme, intensifikojnë e shtojnë 
armiqësinë e brendshme. Në qoftë se civilizimi dhe shkenca janë 
kështu, atëherë lumturia e njeriut qëndron në barbarizëm e injorancë.  
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Vepra ‘Gjashtë Hapat’ u botua pak përpara se të ripushtohej 
Stambolli nga anglezët në Mars të 1920, dhe meqë ata arritën të 
kuptonin ndikimin e Bediuzzamanit në kundërshtimin e tyre, 
autoritetet britanike vendosën se si të çliroheshin prej tij. Por, atyre iu 
tha se në qoftë se ata do të përpiqeshin ta vrisnin, atëherë banorët dhe 
fiset e Anadollit lindor nuk do t’ua falnin kurrë anglezëve dhe kjo do 
t’i bënte ata që të fitonin armiqësinë e tyre të brendshme. Ndodhen 
burime të ndryshme që mbështesin faktin se anglezët donin ta hiqnin 
qafe, ta eliminonin këtë armik të fortë i cili me ngulm e me sukses 
nxirrte në pah përpjekjet e tyre për të asgjësuar Islamin dhe kombin 
Turk nëpërmjet komploteve dhe propagandës së tyre. 

Një ngjarje e tillë u tregua nga studenti i Bediuzzamanit, Molla 
Sulejmani: “...Ne u nisëm në drejtim të Divanolu, dhe Misirli Said 
Molla ishte atje. Ai ishte presidenti i dytë i shoqatës ‘Miqtë e Anglisë’. 
Ai nuk kishte fe, dhe nëse ai ishte mason apo çfarë ishte, unë nuk e di. 
Ky njeri informonte anglezët për Bediuzzamanin. Ai u tregonte atyre 
rreth paraqitjes së tij, tipareve, veshjes, dhe ku banonte. Kjo ishte për 
arsye se Bediuzzamani bënte sulme të tmerrshme kundër tyre në shtyp. 
Ai botonte artikuj në gazetën ‘Tanin’ dhe në gazetat e tjera që thonin 
gjëra: “Pështyni në fytyrën e paturpshme të anglezëve të mallkuar!” 
dhe, “ju qenër, që jeni më të ulët se çdo qen.” 

“Atëherë një ditë ushtarët e forcave pushtuese po e prisnin 
Bediuzzamanin në sheshin pranë Aja Sofias, ata do ta kapnin. Unë u 
tremba dhe ai më tha mua: Ti më ndiq shumë nga pas meje Sulejman, 
dhe mos qëndro larg prapa. Pastaj ai recitoi vërsetin nga Sureja Jasin 

يهِم) س1د8ا و1م&ن) خ1لْف&هِم) س1د8ا فَاَغْش1ي)ن1اه$م) فَه$م) الَي$ب)ص&ر$ونَو*ج*ع*لْن*ا م,ن# ب*ي#نِ اَي#د۪  
 “Dhe Ne kemi vënë një pengesë të pakalueshme përpara tyre edhe mbrapa një 

pengesë të pakalueshme, dhe i kemi mbuluar nga lart, kështu që ata nuk mund të 
shohin.”186  

Dhe ata nuk e panë. Ne kaluam mu pranë tyre dhe erdhëm tek 
shtëpia. Unë trokita në derë, unë i thashë mikut tim brenda: “Eja hape 
atë shpejt, Bediuzzamani është me mua.” Ai e hapi atë menjëherë dhe ne 

                                                
186 Kur’an 36:9 
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hymë. Bediuzzamani u ul në divan dhe unë i hoqa çizmet. Pastaj ai më 
pyeti: “Çfarë kuptuat prej të gjithë asaj?” “Unë nuk e di, u përgjigja. 

Ndërkaq ai tha: “Ata kishin marrë urdhër që të më qëllonin, unë 
bëra ashtu siç bëra me qëllim që të të shpëtoja. Mua më erdhi keq 
sepse ti nuk kishe armë, përndryshe unë do të kisha rreshtuar dhjetë 
prej tyre dhe do ta kisha realizuar objektivin tim. Unë do të kisha vrarë 
të paktën dhjetë prej tyre para se të vritesha unë.  

Një raportim tjetër i Bediuzzamanit në këtë kohë është dhënë nga 
Teufik Demiroglu, i cili më vonë shërbeu si deputet përfaqësues për 
Vanin për shumë vite. Ai jep disa detaje lidhur me jetën e 
Bediuzzamanit, dhe përmend në mënyrë të veçantë aventurat e tij me 
Abdurrahmanin kur po shpërndante në mënyrë të fshehtë veprën 
“gjashtë hapat” nën hundën e anglezëve. Vepra u botua në mënyrë 
sekrete “nëpërmjet përpjekjeve të Eshref Edip.”  

Teufik Demiroglu përmend gjithashtu se Bediuzzamani shoqërohej 
shumë me Eshref Edipin dhe me Mehmed Akifin dhe me revistën 
Sebilurreshad siç kishte qenë me të vërtetë para luftës, dhe ata 
takoheshin për bashkëbisedime të gjata në shatoren e Jusuf Izeddin 
Pashës në Çamllëxha, ku Bediuzzamani qëndroi për ca kohë. Ai 
gjithashtu përshkruan aventurat e tij në vjedhjen e shulave –
mekanizmave të mbushjes, dhe zbrazjes- së armëve prej depove të 
armatimeve me qëllim që t’i bënte të papërdorshme armët e rënda të 
anglezëve, kurse të tjerët vidhnin pushkë e armë të tjera.  

Armiqtë e Bediuzzamanit nuk ishin kufizuar tek anglezët. Pas rreth 
tridhjetë vitesh ai shkroi në një letër se një shok anëtar i Darul Hikme, 
Sejjid Sadedin Pasha, e kishte paralajmëruar atë se ishte kurdisur një 
komplot tjetër për ta vrarë. Pashai i kishte thënë atij: “Unë kam mësuar 
nëpërmjet burimeve të sigurta se një Organizatë Agresive Ateiste 
(zindika komitesi) e cila është këtu por rrënjët e së cilës janë jashtë 
kishte lexuar njërën prej veprave të tua, dhe kishte deklaruar se sa kohë 
që autori i saj të qëndrojë i gjallë në këtë botë, ata nuk do të ishin në 
gjendje të imponojnë idetë e tyre, domethënë, pafesinë mbi këtë komb, 
dhe se ai duhet të eliminohet. Prandaj, ruaje veten mirë!” 
Bediuzzamani shkroi se në përgjigje i kishte thënë Sadeddin Pashës: 
“Unë mbështetem tek All-llahu. Vdekja vjen vetëm njëherë dhe koha e 
ardhjes së saj nuk mund të ndryshohet.” 
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n Ankaraja 
Duke njohur e pranuar këto shërbime për çështjen kombëtare, dhe 

veçanërisht nëpërmjet veprës “Gjashtë Hapat” udhëheqësit nacionalë 
në Ankara i bënë ftesë Bediuzzamanit që t’u bashkohej atyre atje. Por 
Bediuzzamani refuzoi të ikte prej Stambolli. Vetë Mustafa Qemal 
Pasha i cili ishte zgjedhur si kryetar i Asamblesë së Madhe Nacionale 
dërgoi tre mesazhe të shifruara, duke i bërë ftesë Bediuzzamanit. Këto 
u përsëritën në disa raste nga njerëz të ndryshëm duke përfshirë 
Marëshall Fevzi Çakmak; kjo u mbështet nga imami i mbrojtjes 
kombëtare dhe nga Myftiu i regjimentit Osman Nuri Efendi. Por 
Bediuzzamani u tha atyre: “Unë dua të luftoj ku ka rrezik; unë nuk 
pëlqej të luftoj prapa llogoreve. Unë e konsideroj këtu të jetë me më 
rrezik se në Anadoll.” 

Me këto kërkesa ngulmuese, Bediuzzamani dërgoi tre nga studentët 
e tij, Teufik Demiroglu, Molla Sulejmanin dhe Major Refik Beun, për 
të dhënë mbështetjen e tyre ndaj qeverisë nacionale. Ai vetë shkoi 
përfundimisht duke qenë i ftuar nga shoku i tij i vjetër, deputet dhe 
guvernator i mëparshëm i Vanit, Tahsin Beu.  

Nexhmedin Shahiner shkruan se ai udhëtoi me tren, duke arritur 
një javë para Idul Ad’ha, festës së sakrificës, e njohur në Turqi si 
Kurban Bajrami, që në atë vit, 1922, qëlloi me katër gusht, dhe rrëfeu 
një bashkëbisedim ndërmjet Bediuzzamanit dhe deputetit të Shiverek, 
kapiten Abdulgani Ensari. Në prag të festës, Bediuzzamani i tha 
deputetit se koka e tij –e Saidit– do të pritej. Deputeti shikoi i shtangur, 
dhe ndërkohë Bediuzzamani ia shpjegoi; në qoftë se shkronja Sin ‘S’ 
hiqet prej fjalës Said, mbetet fjala ‘Aid’ e cila do të thotë festë. 

Lufta e pavarësisë po arrinte kulmin e saj, dhe me 22 gusht nisi ajo 
që u bë e njohur, si ofensiva e madhe, e cila me njëzet e shtatë shtator 
përfundoi me fitoren e turqve dhe çlirimin e Anadollit. Në tetor, 
Armëpushimi i Mudanjës u nënshkrua. Këto ishin gjithashtu ditët e 
fundit të perandorisë Osmane. Armëpushimi ishte nënshkruar me 
qeverinë e Ankarasë, por qeveria e sulltanit funksiononte akoma 
formalisht, sa për emër, në Stamboll. Dhe kështu për ta zgjidhur 
problemin, më 1 Nëntor 1922, me shtytje të Mustafa Qemalit, 
Asambleja e madhe votoi për të shfuqizuar Sulltanatin dhe të mbante 
vetëm Kalifatin. E drejta për të zgjedhur Kalifin do të mbetej vetëm tek 
Asambleja. Sulltani i rrëzuar, i shfronizuar, Vahiduddini u largua nga 
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vendi me një anije luftarake angleze më 16 Nëntor, dhe kushëriri i tij 
Abdulmexhidi u emërua si Kalif nga asambleja. Kalifati përfundimisht 
u shfuqizua me 3 Mars 1924 pasi ishte mbajtur për 407 vjet nga 
Dinastia Osmane.  

Me të gjitha këto ngjarje me pasoja të mëdha, nuk ndodhi deri më 9 
Nëntor 1922, që Bediuzzamanit iu bë një mirëseardhje zyrtare në 
Asamble. Ceremonia u protokollua si më poshtë vijon në minutat e 
asaj dite:  

“Mirëseardhje për Dijetarin fetar Bediuzzaman Said Efendi 
Hazretleri.” Folës: Deputeti për Bitlisin Arif Beu, dhe shokët e tij kanë 
një propozim. “Ne i propozojmë kryesisë së shquar që t’i jepet një 
mirëseardhje Bediuzzaman Molla Said Efendi Hazretleri, njëri prej 
ulemave të mirënjohur të provincave lindore, i cili ka ardhur këtu prej 
Stambolli me qëllim që të vizitojë Gazin e Anadollit dhe këtë Asamble 
të lartë dhe tani është i pranishëm tek salla e vizitorëve.  

“Bitlis      Bitlis     Mush     Mush   Siirt      Bitlis    Ergani 
“Arif       Dervish   Kasim    Iljas Sami     Salih   Resul   Hakki 
“Duartrokitje.” 

“Rasih Efendi (Antalya): Ne i kërkojmë atij të nderojë tribunën dhe 
të bëjë dua.  

Ndërkaq Bediuzzamani u ngrit në tribunë, pastaj përshëndeti 
veteranët e luftës për pavarësi dhe bëri dua.  

Pavarësisht pritjes së ngrohtë që iu dha dhe gëzimit për triumfin e 
Islamit dhe të turqve mbi armiqtë e tyre, Bediuzzamani u tmerrua që 
gjeti një qëndrim të shkujdesur dhe indiferent ndaj Islamit dhe 
detyrave fetare midis shumë deputetëve të asamblesë. Qëllimi i ardhjes 
së tij në Ankara ishte që t’i inkurajonte ata në fuqi që të formonin një 
model qeverisjeje të bazuar në Kur’an e Sheriat. Nëpërmjet ndihmës 
Hyjnore, turqit i kishin shpartalluar tërësisht ata që kishin dashur të 
shkatërronin Islamin dhe vetë ata. Ishte fillimi i një epoke të re dhe 
pikërisht koha për të mobilizuar forcat e tyre si mjet për të shkaktuar 
rilindjen e Islamit dhe të civilizimit Islamik dhe ta bënin atë një qendër 
dhe burimin e mbështetjes për botën Islamike. Por ndryshe nga kjo, 
përveç indiferentizmit ndaj fesë, ai zbuloi se po propagandoheshin 
idetë ateiste. Ai e përshkroi atë si më poshtë vijon: 
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“Kur shkova në Ankara më 1922, morali ishte i lartë si rezultat i 
fitores së ushtrisë së Islamit mbi grekët. Por unë pashë se një rrymë 
e urryer ateizmi po përpiqej pabesisht për të sabotuar, korruptuar, 
helmuar e shkatërruar mendjet e tyre. Unë thash, o Zot! Kjo 
monstër synon të dëmtojë shtyllat e Besimit.  

Domethënë, sapo fitorja ishte arritur, diferencat e vjetra dolën 
përsëri në ballë. Deri në fitoren e fundit konsiderohej tradhtar cilido 
deputet në Asamble nëse merrte ndonjë qëndrim që kundërshtonte 
Islamin, por sapo u siguruan, ata që favorizonin drejtimin perëndimor 
dhe braktisjen e fesë filluan të tregonin ngjyrat e tyre të vërteta. Madje 
në të vërtetë qysh nga nisja, nga zanafilla e saj ndodheshin grupe të 
ndryshme opozitare në Asamblenë Kombëtare.  

Në verën e vitit 1922 u formua një grup i cili kundërshtoi 
autokracinë e Mustafa Qemalit. Por me fitoren, ai do të shtonte forcat e 
tij diktatoriale, dhe me synimin e fitimit të kontrollit të plotë të 
Asamblesë; pozita e grupit fetar tani po dobësohej shkallë shkallë, deri 
në zgjedhjet e Korrikut, 1923, para të cilave Bediuzzamani ishte 
larguar nga Ankaraja, ai qe në gjendje të mblidhte një asamble të 
shtruar e të bindshme, e cila do ta paraqiste pa opozita serioze.  

Përballë shkujdesjes dhe “rrymës së ateizmit” të cilat i gjeti, 
Bediuzzamani shkroi në arabisht një vepër të quajtur ‘Zejlul Zejl’ duke 
hedhur poshtë ateizmin, dhe një vepër tjetër të quajtur ‘Hubab’. 
Sidoqoftë ai përmendi se, “Ah, medet, ata që e njihnin arabishten ishin 
të pakët, dhe ata që e shqyrtonin atë seriozisht ishin të rrallë, gjithashtu 
argumenti i saj ishte në një formë tejet të thukët e të shkurtuar. Si 
rrjedhojë, trajtesa nuk e pati efektin që duhej ta kishte dhënë, dhe për të 
të ardhur keq rryma e ateizmit edhe u shtua, edhe fitoi fuqi.”  

Megjithatë shpjegimi kryesor i Bediuzzamanit në Ankara ishte të 
nxiste deputetët që të kapeshin pas Islamit dhe të kryenin detyrat e tyre 
fetare në këtë kohë kritike. Në lidhje me këtë ai botoi një letër qarkore 
me dhjetë pika të cilën ai ua kishte shpërndarë të gjithë deputetëve. Ajo 
i ishte lexuar edhe Mustafa Qemalit nga Qazim Karabekir Pasha. 

Letra qarkore datonte me Nëntëmbëdhjetë Janar 1923, e vinte 
theksin veçanërisht tek domosdoshmëria e kryerjes së farzeve të 
detyruara të pesë vakteve të namazit dhe ishte disi e zgjatur, prandaj në 
vend të dhënies së të gjithë tekstit, ne do të përfshijmë një përkthim të 
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pjesës së fundit. Së pari, Bediuzzamani po tregon këtu dëmin për 
kombin në qoftë se udhëheqësit e tij dhe përfaqësuesit nuk kryejnë 
detyrat fetare, dhe thotë se në të vërtetë njerëz të tillë nuk janë të 
përshtatshëm të qeverisin.  

Cila arsye mund të gjendet për neglizhencën dhe braktisjen e 
detyrimeve fetare, gjë e cila do t’i shkaktonte dëm edhe çështjeve 
fetare dhe atyre të dynjasë? Si mundet patriotizmi ta lejonte këtë? Në 
mënyrë të veçantë këto komandantë muxhahidinë dhe kjo asamble e 
madhe, sepse ata merren si shembull. Kombi ose do të imitojë 
gabimet e tyre ose do t’i kritikojë ata, dhe të dyja janë të dëmshme. 
Domethënë, detyrat e tyre fetare lidhen me të drejtat e të gjithëve. 
Puna e vërtetë e serioze nuk mund të shihet nga ata që, duke 
përfshirë kuptimin e konsensusit  dhe të marrëveshjes, nuk u 
kushtojnë vëmendje paralajmërimeve dhe treguesve të panumërt, 
dhe të cilët pranojnë mashtrimet që burojnë nga sofistika e nefsit dhe 
nga pëshpëritjet e shejtanit. Gurët themeltarë të këtij revolucioni të 
madh duhet të jenë të fortë...”  
Pastaj Bediuzzamani pohon se për shkak të fuqisë së investuar në 

të nga kombi, Asambleja tani përfaqëson sulltanatin. Ajo gjithashtu 
duhet të përfaqësojë edhe kalifatin, por që të bëhet kjo, ajo duhet edhe 
të përmbushë detyrat e saj fetare dhe të shikojë që ato përmbushen nga 
kombi, dhe t’u përgjigjet nevojave fetare të kombit. Në qoftë se ajo 
nuk i bën këto gjëra, nga nevoja, kombi do ta detyrojë atë t’i japë 
kuptim emrit të kalifatit, të cilin në efekt ai e pati ndërmarrë, siç u 
përmend lart, dhe gjithashtu asambleja do të investojë me fuqi për të 
zbatuar funksionet e kalifatit. Megjithatë, Bediuzzamani thotë, në qoftë 
se për shkak të neglizhencës dhe shkujdesjes së anëtarëve të saj në 
kryerjen e detyrimeve fetare, asambleja nuk do ta kishte aftësinë ta 
bëjë këtë, atëherë ajo do t’i jepte shkas grindjes dhe përçarjes, e cila 
është në kundërshtim me vërsetin, 

 فَاَص-ل8ح6وا ب+ي-ن+ اَخ+و+ي-كُم- و+ات(قُوا اللّٰه!
“Kështu pra, vendosni pajtimin ndërmjet vëllezërve tuaj dhe kini frikë All-

llahun....”187  

                                                
187 Kur’an, 49:10 
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Bediuzzamani vazhdon të shtjellojë një pikë, e cila është themelore 
për idetë e tij dhe ajo është përmendur në disa vende në veprën aktuale 
deri tani. Kjo është se epoka moderne është epoka e masave, e 
xhematit, ose koha e komunitetit apo e grupit social. Komunitetet u 
japin shkas personaliteteve kolektive ose shpirtrave. Në rastin e 
qeverisë ose të Autoritetit në këtë periudhë komplekse moderne, ato 
mund të funksionojnë në mënyrë të përshtatshme nëpërmjet 
personaliteteve kolektive të këtij lloji.  

Ai e përmend këtë këtu lidhur me kalifatin. 
“E tanishmja është koha e komunitetit. Personaliteti kolektiv i 
komunitetit, i cili është shpirti i tij, është më i fuqishëm dhe më i aftë 
për t’i zbatuar urdhëresat e sheriatit. Personi i kalifit do të mund t’i 
ndërmerrte detyrat e tij vetëm nëpërmjet mbështetjes tek (një 
personalitet i tillë kolektiv). Në qoftë se një personalitet kolektiv, 
shpirti i komunitetit, është i drejtë, do të ishte më i ndritshëm dhe më 
i plotë (se sa ai i një individi). Por në qoftë se ai do të ishte i keq, do 
të ishte tej mase i keq. Të dyja, e mira dhe e keqja e një individi janë 
të kufizuara, por ato të një komuniteti janë të pakufizuara.  

Mos e prishni mirësinë që e keni fituar përballë armiqve të jashtëm 
nëpërmjet të keqes të brendshme. Ju e dini se armiqtë tuaj të 
përjetshëm dhe kundërshtarët dhe hasmit po shkatërrojnë praktikat, 
traditat dhe shenjat e Islamit, prandaj, detyra juaj thelbësore është 
të rigjallëroni dhe t’i ruani ato. Përndryshe, në mënyrë të 
pavetëdijshme ju do të jeni duke ndihmuar armikun e vetëdijshëm. 
Përçmimi ndaj praktikave dhe shenjave të islamit tregon dobësinë e 
kombësisë. Dhe sa për dobësinë, ajo nuk e pranon armikun, ajo e 
inkurajon atë.  

يلُه. و#نِع(م# الْو#ك۪ح'س+ب(ن'ا اللّٰ  
 “All-llahu vetëm na mjafton neve dhe për ne Ai është Rregulluesi më i mirë i 

punëve.” 188 

Kjo nxitje e Bediuzzamanit kishte një efekt të konsiderueshëm. Ajo 
letër e shtoi në gjashtëdhjetë numrin e Deputetëve të cilët e kryen 
faljen në mënyrë të rregullt dhe, dhoma që përdorej për xhami duhej të 

                                                
188 Kur’an 3:173 
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ndryshohej për një dhomë më të madhe. Megjithatë ai mesazh tërhoqi 
një reagim të pafavorshëm të presidentit të Asamblesë, Mustafa Qemal 
Pashës. Një ditë në prani të një numri të madh deputetësh në Asamble, 
ai bërtiti me zemërim përballë Bediuzzamanit. 

“Ne kemi nevojë për hoxhallarë heroikë si ti, por ti erdhe këtu dhe 
menjëherë nise të shkruash gjëra rreth namazeve dhe ke shkaktuar 
ndryshime mes nesh.” Bediuzzamani e kundërshtoi këtë me pak fjalë, 
pastaj edhe vet me zemërim ngriti gishtin dhe i tha:  

“Pasha! Pasha! Pas besimit, Imanit, e vërteta më e lartësuar në 
Islam është farzi i namazit –detyrimi për kryerjen e pesë vakteve 
të namazit-. Ata që nuk i kryejnë namazet janë tradhtarë, dhe 
opinionet, gjykimet e tradhtarëve duhet të kundërshtohen.”  

Duke ia thënë këto fjalë Mustafa Qemalit, Bediuzzamani në fjalët e 
veta kishte copëtuar një idhull të lemerishëm.” Ata që ishin të 
pranishëm u frikësuan për të, me siguri ai do të bëhet të vuajë për fjalët 
e tij. Por Mustafa Qemali e përmbajti zemërimin e tij dhe në efekt 
kërkoi falje, sepse dy ditë më vonë pati një takim dy orësh me 
Bediuzzamanin në zyrën e tij. 

Ashtu si me pashallarët nëpër gjykata ushtarake dhe me dukën e 
madh Nikolla Nikollajaviç në Kosturma të Rusisë, Bediuzzamani nuk 
u përkul para Mustafa Qemalit. Ai e shfrytëzoi rastin për ta 
paralajmëruar atë rreth dëmit të madh për kombin, vendin dhe për 
botën Islamike do të ishte sulmi ndaj Islamit dhe përpjekja për të 
çrrënjosur praktikat e tij me shpresën që të fitonte një reputacion midis 
armiqve të tyre. Në qoftë se do të shkaktohej ndonjë revolucion, ai 
duhej të arrihet nëpërmjet bërjes së Kur’anit bazën e tij. Ai qëndroi 
veçanërisht në gabimin e tij të madh të përpjekjes që të gjente favorin e 
armiqve të Islamit dhe të turqve duke sulmuar Islamin me qëllim që të 
kënaqte ambicien dhe dëshirën për famë e pozitë.  

Mustafa Qemali në dukje nuk u prek nga Bediuzzamani për këto 
fjalë të cilat “plagosën të gjitha ndjesitë dhe parimet e tij, përkundrazi, 
ai u përpoq ta qetësonte dhe ta fitonte atë përsëri me qëllim që të 
përfitonte prej influencës së tij. Ai i ofroi Bediuzzamanit postin e 
Shejh Sanusit, si predikues i përgjithshëm në provincat lindore me një 
rrogë prej treqind lirash, një vend në Asamble, dhe një post të 
barasvlershëm me atë që ai kishte mbajtur në Dar’el-Hikme el-
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Islamijjeh, së bashku me shtesat, kompensimet, të tilla si banesën. 
Bediuzzamani nuk i pranoi dhe para se të shqyrtojmë arsyet, mund të 
përmendet gjithashtu se Mustafa Qemali ishte gjithashtu njëri prej 
njëqind e gjashtëdhjetë e tre deputetëve të cilët miratuan caktimin e një 
fondi prej njëqind e pesëdhjetë mijë lirave për Medresenë e 
Bediuzzamanit, El-Medresetu Ez-Zehra.  

Gjatë gjithë kohës që Bediuzzamani ishte në Ankara, ndoqi 
çështjen e fundit për këtë universitet në lindje. Ndodheshin veçanërisht 
tre pika që ai i nguliste tek deputetët në lidhje me të, shumë prej të 
cilëve besonin se shkencat fetare duhej të përjashtoheshin dhe se 
edukimi i përgjithshëm duhej të ishte në modelin perëndimor dhe të 
përqendroheshin mbi shkencat moderne.  

Së pari, ishte vendndodhja gjeografike e provincave lindore; 
meqenëse do të ishin si një qendër e botës Islamike, do të ishte 
esenciale që të jepeshin mësim shkencat fetare së bashku me shkencën 
moderne.  

Së dyti, fakti se shumica e profetëve ishin shfaqur në lindje dhe 
shumica e filozofëve të mëdhenj në perëndim tregoi se lindja do të 
mund të zgjerohej vetëm nga feja.  

Dhe së treti, ishte pika më e rëndësishme se feja dhe mësimdhënia 
e saj ishin rruga e vetme për të ruajtur unitetin. Në qoftë se feja nuk do 
të merrej për bazë, muslimanët jo turq të zonës “nuk do të ndienin 
vëllazëri të vërtetë për turqit,” në një kohë që nevoja për bashkëpunim 
dhe solidaritet në atë kohë ishte e madhe. Prej dyqind deputetëve të 
cilëve iu adresua kjo çështje, njëqind e gjashtëdhjetë e tre e miratuan 
vendimin për të caktuar njëqind e pesëdhjetë mijë lira për projektin.  

Një arsye që Bediuzzmani e paraqiti për refuzimin e ofertave të 
Mustafa Qemalit ishte ndryshimi që ishte shkaktuar në personin e vet. 
Siç shkroi ai: “Sjellja e tyre dhe mënyra që ata kishin nuk pajtohej me 
ndjenjat e mia të moshës së vjetër.” Dhe ai citoi vetë ndërsa u thonte:  

“Saidi i Ri dëshiron të punojë për botën tjetër dhe ai nuk mund të 
punojë me ju.” Sidoqoftë, arsyeja kryesore ishte se Bediuzzamani e 
kishte perceptuar e kuptuar qëllimin e vërtetë të Mustafa Qemalit. 

Konferenca e Lozanës për paqe kishte filluar më njëzet nëntor 1922 
dhe bisedimet kishin hyrë në një rrugë pa krye, kishin ngecur, në 
fillimin e shkurtit 1923, delegacionet u kthyen në vendet e tyre. Ismet 
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Inonu, kryetari i delegacionit turk, u takua në mënyrë sekrete me 
Mustafa Qemalin, pastaj në Ankara pati seanca me dyer të mbyllura të 
Asamblesë. Debatet ishin të një natyre tejet të ashpra dhe të rrepta, me 
grupin e dytë, opozitën, duke kundërshtuar në mënyrë të prerë 
propozimet e grupit të parë, Mustafa Qemalit dhe qeverisë. 

Nga pjesa e një artikulli të titulluar “Fytyra e brendshme e 
Lozanës” nga botimi i njëzet e nëntë të revistës “Büyük Doğu”, e 
riprodhuar në Emirdağ Lahikası ne mësojmë arsyet e vërteta për këtë 
megjithëse debatet u përqendruan në çështjet e tjera. Plani i 
kryedelegatit Anglez Lord Curzon përmblidhej nga këto fjalët e tij:  

“Në qoftë se Turqia i shkrin me vetë dorën e saj lidhjen e saj me 
islamin dhe rolin e saj përfaqësues dhe i hedh ato mënjanë, ajo do të 
bëhet vërtet e bashkuar me ne dhe do të fitonte respektin dhe 
qëndrimin e botës krishtere, dhe ne do t’i japim asaj çfarë të dojë.” 

Këto plane sekrete e të pabesa që përputheshin me synimet e Inönu 
dhe Mustafa Qemalit, dhe me vizitën e kthimit të Inönu ata vendosën 
të merren vesh me ta. Kështu pasi traktati ishte nënshkruar, Lord 
Curzon ishte në gjendje t’u përgjigjej vështirësive duke thënë: “E 
vërteta e çështjes është se turqit nuk do të jenë kurrë në gjendje të 
rifitojnë forcën dhe fuqinë e tyre të mëparshme, sepse ne i kemi vrarë 
ata nga brenda…” 

Sipas një artikulli, arkitekti origjinal i planit për ta lënë turqinë të 
lirë fizikisht por që ta shkatërronin atë nga brenda, ta zhduknin 
Kur’anin dhe urdhëresat e tij dhe ta bënin popullin turk të humbiste 
fenë e tij, ta vriste shpirtin e tij nëpërmjet disave prej popullit të vet, 
ishte sionisti Haim Naum. Ai kishte ardhur në Ankara dhe ishte takuar 
me Mustafa Qemalin, si edhe me Lord Curzon. 

Kështu, në situatën e turbullt e të ngatërruar të kohës, Bediuzzamani 
kuptoi qartë se cilat ishin qëllimet e Mustafa Qemalit dhe perceptoi se ai 
nuk do të mund të punonte pranë tij. Dhe ashtu siç e provoi koha se ai 
kishte të drejtë në këtë çështje, po ashtu në atë kohë ai shikoi të bëra 
realitet tek Mustafa Qemali parashikimet në disa hadithe lidhur me 
individët e frikshëm të cilët do të shfaqeshin në fundin e kohës, hadithe 
të cilat ai i kishte shpjeguar para rreth pesëmbëdhjetë viteve. Ai kuptoi 
tani se kujt i referoheshin ato hadithe. Ai përshkroi si më poshtë vijon në 
një fjalë mbrojtëse në gjykatën e Afjonit më 1948: 
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“Para dyzet viteve, në vitin para shpalljes së kushtetutës, unë erdha 
në Stamboll; komandanti i përgjithshëm i ushtrisë japoneze u kishte 
drejtuar disa pyetje ulemave të Stambollit, dijetarëve të asaj kohe. 
Hoxhallarët e Stambollit më pyetën mua rreth tyre, ata më bënë edhe 
shumë pyetje të tjera lidhur me këtë.  

Dhe brenda këtyre pyetjeve ata më pyetën për shembull, rreth një 
hadithi i cili thotë: “Në fundin e kohës një individ i tmerrshëm do të 
shfaqet në mëngjes dhe në ballin e tij do të jetë e shkruar: Ky është 
Kafir –mohues-.” 

Unë u thashë: “Ky person i çuditshëm do të vijë për të drejtuar këtë 
komb; ai do të ketë vënë në kokë një kapele strehëgjërë dhe do t’i bëjë 
edhe të tjerët ta veshin atë -ta vënë.” 

Pasi e morën këtë përgjigje, ata më pyetën: “A nuk do të jenë kafira -
mohues- ata që do ta vënë në kokë atë?”  

Unë u thashë: “Ata do të detyrohen që ta vënë në kokë atë kapele 
strehëgjërë, kur kapelja të vihet në kokë, do të thotë: mos bëj sexhde! 
Por besimi në kokat e atyre që e veshin atë kapele strehëgjërë, do ta bëjë 
atë kapele të bie në sexhde, në dashtë All-llahu, dhe do ta fusë në 
Islam.” 

Pastaj ata thanë: Ky person do të pijë ujë, dhe do t’i shpohet dora e 
tij, dhe ai nëpërmjet kësaj do të njihet se është Sufjani.  

Unë u thashë atyre në përgjigje: “Thuhet zakonisht për dikë që 
është shumë prishanik se ai ka një vrimë në dorën e tij. Domethënë, ai 
nuk mund të mbajë asgjë në të, paraja nuk mund të rrijë në dorën e tij, 
ajo rrjedh prej tij dhe humbet. Dhe kështu, ai person i tmerrshëm dhe i 
çuditshëm do të jetë i sprovuar me alkool, raki (që është e lëngshme); 
dhe pija do ta bëjë atë të sëmurë, dhe ai do të bëhet tepër prishanik, dhe 
do t’ua bëjë zakon edhe të tjerëve që të jenë prishanikë.” 

Pastaj njëri prej tyre pyeti: “Kur të vdesë ky person shejtani do të 
bërtasë me zë të lartë për dynjanë në zonën e Dikilitash në Stamboll, 
‘Filani vdiq, ai vdiq.” Unë u thashë: “Ky lajm do të shpallet nëpërmjet 
telegrafit, por unë kur dëgjova më vonë për shpikjen e radios mësova 
se përgjigja ime e hershme nuk do të kishte qenë e plotë… dhe thashë 
pas tetë vitesh kur isha në Darul Hikmeh: Shejtani do ta shpallë 
njoftimin për të gjithë botën nëpërmjet radios.” 
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Pastaj ata më bënë shumë pyetje rreth barrierës –pengesës- së Dhul 
Karnejnit, për Xhuxh Maxhuxhët, për Dabetul Erd, për Dexhalin dhe 
për zbritjen e Isait -Jezusit- a.s.; dhe unë iu përgjigja atyre. Në fakt 
përgjigjet janë shkruar pjesërisht në trajtesat e mia të vjetra.189  

Bediuzzamani vazhdoi ta përshkruante se si ai pati qenë thirrur për 
në Ankara në luftën e pavarësisë dhe ofertat e ndryshme që i bënë, 
ashtu siç u përshkruan më lart. Por Bediuzzamani vazhdoi se ai shkroi 
një pjesë të këtyre parashikimeve që bëheshin realitet në një person 
atje, dhe atëherë tha: Kështu, unë u detyrova t’i lë ato poste shumë të 
rëndësishme. Dhe duke thënë se asgjë nuk mund të fitohet prej 
punësimit apo që t’i përgjigjesh këtij personi, unë i braktisa dynjanë, 
politikat dhe jetën sociale, dhe e kalova të gjithë kohën time në rrugën 
e shpëtimit të besimit. 

Në të vërtetë, nga rrëfenjat e përmendura këtu, Bediuzzamani 
gjithashtu kuptoi se do të ishin ndjekësit e Kur’anit që do t’i luftonin 
këta individë të pafe, dhe se ata do të shpartalloheshin jo në botën e 
politikës, por me shpatën jofizike të mrekullisë së Kur’anit. Kështu, ai 
refuzoi të punonte bashkë me udhëheqësit e rinj dhe e la Ankaranë për 
Vanin, ku ai atje u tërhoq në një jetë vetmie.  

Kur po largohej, Bediuzzamani u shoqërua për në stacion nga një 
numër deputetësh dhe miqsh. Gjithashtu edhe Mustafa Qemal Pasha i 
cili në atë kohë po largohej nga stacioni, iu bashkua grupit. Përmendet 
se ata zhvilluan një bisedë rreth statujave, dhe kur Pashai e pyeti 
Bediuzzamanin se çfarë mendimi kishte për to, Bediuzzamani iu 
përgjigj ashpër:  

“Të gjitha sulmet e Kur’anit janë kundër statujave dhe idhujve.” 
Statujat e muslimanëve janë monumentet si spitalet, shkollat, 
jetimoret, xhamitë dhe rrugët.  

Data mbi biletën e Bediuzzamanit -Bileta të cilën e mori Saidi i 
Vjetër për Saidin e Ri- tregon se ajo u lëshua më 17/4/39; domethënë 
17 Prill 1923, e cila ishte dita e parë e Ramazanit, 1341. 

* * * 
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