
144 

 

KAPITULLI I GJASHTË 

Shërbimi	  në	  vendet	  e	  Ballkanit	  dhe	  në	  
“Organizatën	  Speciale”	  

 

n Rikthimi në Stamboll 
Menjëherë pas dhënies se predikimit të tij, Bediuzzamani e la 

Damaskun për të shkuar në Bejrut, dhe prej atje mori tragetin për Izmir 
e Stamboll. Qëllimi i tij për t’u rikthyer në Stamboll ishte që të 
rifillonte përpjekjet e tij për të hapur EL-medresetuz’Zehra ose 
universitetin lindor. Pjesa e fundit e Munazarat i kushtohet këtij ideali 
të Bediuzzamanit, dhe shumë vite më vonë e përshkroi atë si shpirtin 
dhe themelin e veprës.141 

 Kështu, pas udhëtimeve të tij të gjata nëpër rajon ai vendosi të 
gjente mbështetje zyrtare dhe përkrahje për ndërtimin e universitetit, 
ripohoi e riafirmoi në bindjen e tij se ai, universiteti, ishte zgjidhja më 
gjithëpërfshirëse dhe më e shtrirë e problemeve të rajonit. Dhe ai duhej 
të kishte sukses, ndonëse rrjedha e ngjarjeve përfundimisht e pengoi 
realizimin e projektit të tij.  

 

n Udhëtimi në Rumeli 
Me 5 Qershor 1911, Sulltan Mehmet Reshadi u nis me një eskortë 

të madhe shoqërimi në udhëtimin  e tij të famshëm të Rumelisë. Do të 
ishte hera e fundit që një Sulltan otoman vizitonte Provincat 
Evropiane, pasi shumë shpejt ato të gjitha do t’i humbisnin 
Perandorisë. Viti i mëparshëm kishte parë kryengritjen shqiptare, 
qëllimi i udhëtimit të Sulltanit ishte për të rizgjuar ndjenjat e 
patriotizmit dhe të solidaritetit midis njerëzve te ndryshëm të 
Maqedonisë dhe të Shqipërisë përballë shpërthimit të nacionalizmit, 
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dhe për të siguruar qetësinë sociale. Me kërkesë të pallatit mbretëror 
Bediuzzamani iu bashkua atyre që shoqëronin Sulltanin si përfaqësues 
i provincave lindore. Duke udhëtuar nga deti për në Selanik, Sulltani 
dhe njësia pararojë e tij qëndruan atje dy ditë dhe pastaj vazhduan 
udhëtimin e tyre me tren duke mbërritur në Shkup me 11 Qershor. Në 
të njëjtën kabinë ndërsa Bediuzzamani ishte në tren ndodheshin dy 
mësues shkolle të cilët kishin studiuar shkencën moderne. Një 
diskutim me vend nisi midis të treve kur ata e pyetën Bediuzzamanin: 
Cila ishte më e domosdoshme dhe cila do të ishte më e fortë, zelli fetar 
apo zelli nacional?” Thelbi i përgjigjjes së Bediuzzamanit ishte se me 
ne muslimanët feja dhe kombësia janë- të bashkuara, megjithëse ka një 
ndryshim teorik,të dukshëm dhe të ndërmjetëm midis tyre. Zelli fetar 
dhe kombësia islamike janë bashkëshkrirë plotësisht tek Turqit dhe 
Arabët dhe tani nuk mund të ndahen…” Dhe nëpërmjet një krahasimi 
në të cilën muslimanët u përfaqësuan nga një fëmijë gjashtë vjeç dhe 
evropianët dhe mosbesimtarët nga heronjtë Herkuli dhe Rustami, ai 
demonstroi fuqinë e pasulmueshme e të pacënueshme të besimit në 
unitetin hyjnor.142  

Të treguar prej disa banorëve të vjetër të Shkupit, të cilët 
përmendën vizitën, ishte përshkrimi vijues për Bediuzzamanin; 
Bediuzzamani vishte çizme-këpucët me qafa. Mustaqet e tij ishin të 
shkurtëra dhe sytë e tij ishin të ndritshëm. Ai ishte i pashëm, një burrë i 
ri krenar, me një pamje zeshkane.  

Brenda një kohe të shkurtër ai u njoh në Shkup si “Bediuzzaman 
Molla Said Efendi. Ulematë -dijetarët- e Shkupit erdhën grupe-grupe për 
ta vizituar dhe i bënë atij pyetjet e tyre. “Bediuzzamani ishte fill pranë 
Sulltan Reshadit ndërsa Sulltani po i përshëndeste njerëzit nga Ballkoni i 
shkollës së mesme në Shkup, e cila më vonë u shkatërrua nga një tërmet. 
Mijëra Shkupjanë u dhanë atyre pritjen më entuziaste.143 

Me 16 Qershor, Sulltani dhe përcjella e tij arritën në Kosovë në 
Prishtinë dhe në një vend  të madh ku është vendosur Tyrbja e Sulltan 
Murat Hudavendigar. Ata kryen faljen e xhumasë me një xhemat prej 
dyqind mijë vetash. Ishte një rast i paharrueshëm dhe nostalgjik.  

                                                
142 Hytbe-i Shamiye, 56-65 
143 N, Shahiner. Said Nursi, 141 
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 Festimet për ardhjen e Sulltan Reshadit më 
16 Qershor 1911. Stacioni i Trenit Prishtinë 

Ndërsa ishte në Kosovë, pati shumë diskutime për një universitet të 
madh që përpiqeshin për ta hapur atje, padyshim për arsye të ngjashme 
me El-Medresetuz-Zehra të Bediuzzamanit. Ajo i dha Bediuzzamanit 
pikërisht rastin që e kishte pritur. Ai i sugjeroi Sulltan Reshadit dhe 
drejtuesve të Komitetit të Unionit dhe të Progresit, të cilët po e 
shoqëronin atë, se lindja kishte një nevojë më të madhe për një 
universitet të tillë si ai, sepse ajo ishte si qendra e Botës islamike. Ata i 
pranuan argumentet e tij dhe premtuan se një universitet do të hapej në 
Provincat lindore. Në fund të vitit vijues, shpërtheu lufta Ballkanike 
dhe Kosova i humbi Perandorisë. Ndërkaq Bediuzzamani bëri kërkesë 
për nëntëmbëdhjetë mijë lira që të caktoheshin për universitetin e 
propozuar nga ana e tij. Kërkesa e tij u pranua. Pastaj ai u kthye në 
Van dhe në një truall në brigjet e liqenit të Vanit tek Edremit, më në 
fund ai i vendosi themelet e El-Medresetu Ez-Zehra, por ai nuk do të 
ishte. Menjëherë pas kësaj, shpërtheu lufta e parë botërore, dhe 
ndërtimi u ndërpre dhe kurrë nuk rifilloi.144 

Sulltan Reshadi dhe grupi shoqërues i tij e plotësuan vizitën në 
Rumeli me kthimin në Selanik. Atje ata menjëherë hipën në luftanijen 
Barbaros dhe në anijet bashkëshoqëruese dhe duke u përshëndetur nga 
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gjëmimi i një gjyleje topi tek Çanakkale u rikthyen duke marrë rrugën e 
tyre drejt Stambollit. Në Stamboll, me 26 Qershor ata hasën turma të 
mëdhaja që kishin dalë për t’i pritur. Udhëtimi kishte zgjatur tre javë. 145 

Por Rryma e shfaqur kundra otomanëve po vërshonte shumë 
vrullshëm në këtë kohë, ajo nuk mund të pengohej nga gjeste të tilla, 
pavarësisht pritjes entuziaste që iu bënë Sulltanit në udhëtimin dhe 
shfaqjeve të mëdhaja të besnikërisë. Nacionalistët dhe separatistët 
vazhduan të merrnin mbështetje nga fuqitë e huaja por më shumë se çdo 
gjë tjetër ishte keqadministrimi i KUP ai që e acaroi situatën tashmë të 
rrezikshme e shpërthyese dhe përfundimisht çoi në fundin e Turqisë në 
Europë me luftërat ballkanike të 1912 dhe 1913. Gjithashtu në fund të 
1911 ndodhi edhe lufta tripolitane- e Tripolit: Italia kishte sulmuar  
Tripolin  dhe Bengazin, Libinë moderne, edhe ato gjithashtu i humbën 
Perandorisë. Italianët vazhduan të pushtojnë ishujt Dodakaneze dhe 
bombarduan hyrjen e Dardaneleve. Dhe me shpërthimin e luftës 
Ballkanike në Nëntor të 1912, Greqia zaptoi ishujt Egje dhe Selaniku i 
humbi Perandorisë. Sulltani i shfronëzuar Abdul Hamidi u zhvendos me 
nxitim nga vendi i tij i mërgimit dhe u çua me nxitim tek Pallati Bejler 
Bej në Stamboll. Pushtimi i papritur i Tripolit duke iu shtuar ngjarjeve të 
tjera shkaktoi një krizë politike në Stamboll dhe KUP (Komiteti i 
Unionit dhe i progresit) u dëbua nga pushteti për një periudhë gjashtë 
mujore prej Qeshorit 1912 deri në ‘sulmin e famshëm mbi Portën 
Sublime’ në Janar të 1913 të drejtuar nga Enver Pasha. Pas çlirimit të 
Edirnes në Korrik të 1913, Enveri u bë ministri i luftës dhe ishte ai që 
vendosi aleancë me Gjermaninë në vitin vijues dhe që e solli Turqinë në 
luftën e parë Botërore në anën e fuqive qëndrore.  

 

n Organizata Speciale  
Megjithatë, këto fakte të ngrira të rënies së Otomanëve mbulojnë e 

fshehin përpjekjet vërtet heroike nga ana e numrave të mëdhenj të 
heronjve të pakënduar, të papërmendur, përpjekjet për të ruajtur 
tërësinë e saj dhe për të rifituar pavarësinë që ajo ua kishte shitur 
fuqive evropiane për një periudhe prej disa qindra vitesh. Njëra nga 
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organizatat kryesore që do ta ndërmerrte këtë në këtë kohë ishte 
“Teshkilat Mahsusa” ose Organizata Speciale. Organizata Speciale 
kishte mbetur pak e njohur madje edhe në Greqi; dhe në sajë të 
nismave të publikuara nga historianë, për të cilin themeluesi dhe 
drejtuesi i saj Eshref Senxher Kushçubashë (1873-1964) i la të gjitha 
kujtimet e tij dhe letrat që ne mësojmë për rolin e shquar që luajti 
Bediuzzamani kur vizitoi në fillim Stambollin më 1896, ishte banesa e 
babait të Eshref Kusçubashë Mustafa Beu, tek e cila ai ndejti. Miqësia 
e tij e ngushtë me Eshref Beun filloi në këtë kohë. Sipas një burimi 
Eshref Beu themeloi organizatën speciale së bashku me Bajtar Miraljaj 
Rasim Beun në vitin vijues në Mekë.  

Qëllimi i saj ishte të grumbullonte inteligjencën për çështjen e 
Unitetit Islamik, dhe ishte kundra despotizmit të Abdul Hamidit. Një 
burrë tjetër pohon se ai e themeloi më 1903 si një shoqëri revolucionare 
klandestine që punon për restaurimin e kushtetutësisë.  

Pas shfronëzimit të Abdul Hamidit, Sulltani i ri, Mehmet Reshadi e 
bëri atë një shërbim zyrtar inteligjence me dekretin e Perandorisë që të 
punonte për sigurinë Kombëtare dhe për unitetin. Ajo u bë organizata 
kryesore për sigurinë e Perandorisë, dhe luajti një rol të rëndësishëm 
në të gjitha aktet kryesore të luftërave tripolitane, ballkanike dhe të 
luftës së parë botërore. Kur u bë ministër i luftës, Sulltan Reshadi e 
bëri Enver Pashën komandant të përgjithshëm; megjithatë ajo mbeti e 
Pavarur nga shteti në operacionet e saj. Midis rangjeve të saj ishin 
figurat kryesuese intelektuale dhe fetare, nga akademia ushtarake dhe 
nga të gjitha fushat dhe sferat e jetës. Mehmet Akifi ishte njëri nga 
anëtarët ashtu si Abdurreshid Ibrahimi, që të dy këta kishin, shoqëri të 
vjetër e të ngushtë me Bediuzzamanin. Realizimi i unitetit islamik 
vazhdoi të ishte njëra prej sferave më të mëdhaja të aktiviteteve të saj. 
Historianët e përshkruajnë Bediuzzamanin si njërin prej teoricienëve 
dhe planifikuesve kryesorë në këtë fushë, si dhe njërin prej anëtarëve 
më aktiv. Ndërsa njëra prej propagandës së saj ishte ushtrimi për 
unitetin islamik, Organizata Speciale mori përsipër përgatitjen dhe 
shpërndarjen e Fetvasë për xhihadin, ose për rregullat fetare që u bëjnë 
thirrje të gjithë muslimanëve të bashkoheshin në luftë të shenjtë kundra 
fuqive Antantë, në fillimin e luftës së parë botërore. Bediuzzamani luajti 
një rol aktiv, si në përgatitjen e fetvasë, po ashtu edhe në shpërndarjen. 



Kapitulli i Gjashtë 149 
146 Historianët përmendin se personi më i afërt për Bediuzzamanin në 
idetë e tij mbi unitetin islamik ishte Poeti Mehmet Akifi. Kur ata ishin 
në Stamboll, ata takoheshin shpesh në zyrat e Sirat-i Mustekin, e cila 
më vonë u quajt Sebilur Reshad. Mehmet Akifi ishte shkruesi kryesor i 
revistës, e cila botohej nga Eshref Edip Fergan. Ashtu si poeti, 
Bediuzzamani bëri një çaj të mirë, dhe ishte ai që e ziente semaverin 
kur ai vizitonte redaksinë e Sebilur Reshad. Në një rast, ai përktheu 
rreshtat vijues të Mehmet Akifit në Persisht:  

Kombi yt ishte islami? Ky nacionalizëm, ç’është!  
Ah, kombi yt, vetëm sikur të kapeshe pas tij! 
Ç’është të qënurit Shqiptar? 
A ka ai ndonjë vend në Sheriat?  
Mosbesim është, duke çuar përpara njerëzit e tu, dhe jo të tjerët! 
Çfarë epërsie kanë Arabët mbi Turqit, mbi Llazët, mbi Çekrezët 
apo Kurdët?  
Ç’është kjo? Mos vallë Islami ka ndërmarrë ndasinë? 
Por Profeti e ka mallkuar idenë e racizmit.  

   Armiku më imadh i ndasisë është shpirti i tij,  
  U harroftë emri i .... i cili e futi atë ide në Islam!147  
 

n Lufta Ballkanike 
Por nacionalizmi tashmë ishte një zjarr që nuk do të mund të 

shuhej lehtë. 148 Sipas vëllait më të vogël të Eshref Kushçubashi, Selim 
Sami, në krahun e djathtë të të cilit ai luftoi në divizionin Kalikratia 
(kumburgaz) me fizikun e tij atletik dhe me veshjen karakteristike për 
vetveten, Bediuzzamani luftoi në vijën frontale si një hero i vërtetë. Në 
kujtimet e tij, Eshref Beu përmend rimarrjen e Edirnesë dhe 
themelimin e Repuplikës jetëshkurtër në Trakinë lindore, dhe 
vlerësimin e politikës së suksesshme të Sulltan Abdul Hamidit për 
parandalimin e bashkimit të shteteve Ballkanike kundra Otomanëve. 
Ishte dështimi i komitetit të Unionit e të progresit për të vazhduar 
politikën që kishte lejuar ndodhjen e situatës së tanishme:  

                                                
146 N, Shahiner, Said Nursi, 146-156  
147 Për origjinalin shiko Mehmet Akif Ersoy, Islahat, Istambul 1987,205 Lufta 

Ballkanike  
148 Me revoltën shqiptare, në veçanti nacionalizmi filloi të fitojë fuqi edhe tek 

Turqit. Mbështetja e KUP. ndaj nacionalizmit Turk daton nga kjo kohë.  
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“Ne ishim në ditët më të errëta të luftës Ballkanike. Bullgarët 
kishin ardhur përpara Çatallxhasë. Kundërshtitë ishin shfaqur midis 
armikut, ata po sulmonin njëri tjetrin. Në konferencën e paqes në 
Londër, Bullgarët ishin të vendosur të mos e rikthenin Edirnenë dhe 
ishte jetike të bëhej presion (shtesë) mbi frontin Bullgar i cili po 
lëkundej nga veprimi i guximshëm dhe me miratimin e qeverisë. Dhe 
këtë, e ndërmori për ta bërë Organizata Speciale. Në të vëtetë, veprat 
heroike të cilat qetësuan zemrat tona në atë kohë të hidhur nuk ndaluan 
vetëm tek çlirimi i Edirnes, ne ngritëm një shtet të pavarur edhe në 
Trakinë lindore gjithashtu. Ishte republika e parë e atij lloji që u 
themelua me sukses dhe dhjetë vite para se të themelohej repuplika në 
Ankara me 1923. “Për shkak se nëpërmjet neglizhencës dhe 
dritëshkurtësisë sonë, dhe me duart tona ne u kishim dhënë fund 
ndryshimeve dhe kundështive të thella midis kishave Greke dhe 
Bullgare të cilat Sulltan Hamidi i kishte përjetësuar me mjeshtëri për 
tridhjet vjet, Athina dhe Sofia u pajtuan. Pastaj Serbët dhe Malazezët 
iu bashkuan atyre, dhe ata u ngritën kundra nesh si një aleancë katër 
pjesësh. Bediuzzamani dhe unë ishim së bashku në luftë për të çliruar 
Edirnenë dhe Trakinë lindore. Njëherë ne diskutonim duke peshuar 
ngjarjet; pasi m’u adresua mua me një mënyrë të këndshme që ai 
gjithmonë e bënte si, “Komandanti im i respektuar, ai tha:  

“Unë iu ankova vetë Sulltan Hamidit në pikërisht pallatin e tij për 
shkak se ai nuk preferoi institutin e dijetarëve (ulemave) mbi pallatin 
Yildiz, gjë të cilën unë e gjykova të ishte detyrë e Sulltanit dhe Kalifit. 
Sado që ishte e drejtë që e kritikova në atë mënyrë, është e nevojshme 
ta lavdërojmë e të botojmë përpjekjet e tij në qeverisjen e ballkanësve 
për afërsisht tridhjetë vjet pa u shkaktuar asnjë trazirë. Në qoftë se nuk 
do ta kryeja detyrën time tani, ndërgjegjja ime nuk do të rehatohet.  

“Dhe ai shkroi një letër duke i bërë të njohur këto ndjenja për 
sulltanin e mëparshëm, i cili pothuajse ishte një i burgosur në pallatin 
Bejlerbeji, dhe e paraqiti atë letër nëpërmjet major Rasim Xhelaleddin 
Beut, i cili në atë kohë ishte oficer përgjegjës për mbrojtjen e monarkut 
të mëparshëm. 

Gjithashtu përmendet edhe përshkrimi vijues i Bediuzzamanit në 
atë kohë që u dha nga Eshref Beu personalisht kur e vizitoi 
Bediuzzamanin në Emirdag më 1953. 
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“Siç e dini, unë tashmë e njoha atë më 1896 kur ai erdhi në 
Stamboll tek shtëpia jonë në Serenxhebey Jokushu në Beshiktas, me 
rekomandim të Jahja Nuz’het Pashës. Ai kishte një fuqi për të ndikuar 
saqë askush që e kishte takuar nuk do të mund ta harronte lehtë. Në 
vitet e mëvonshëm, takimi i tij me Sulltan Hamidin, qënia e tij i 
dërguar në spitalin e çmendisë Toptash, dhe mënyrën si doli prej tij, 
dhe refuzimi që ai u bëri ofertave të sulltanit për pozitë e pasuri, të 
gjitha tërhoqën vëmendjen për tek personi i tij. Ai ishte i ndershëm, i 
natyrshëm dhe i padetyruar.  

Në ato ditë ai kishte mënyrën e tij të veshjes. Ai kishte një trup 
atleti dhe ishte shumë i pashëm. Ai ngiste një kalë të mirë dhe ishte i 
shkëlqyer në qitje. Ai lexonte vazhdimisht kurdo që t’i jepej rasti. Në 
qoftë se ai do të kishte përmendur ndonjë ngjarje, ndonjë emër, një 
tekst, sikur vetëm njëherë, memoria e tij, që nga ky moment do ta 
kujtonte atë plotësisht dhe pa gabim në momentin e kërkuar. Ai 
dëgjonte me vëmendje dhe në heshtje personin me të cilin fliste. Dhe 
kur ai fillonte të fliste, personi tjetër ndjehej i detyruar ta dëgjonte atë 
me respekt dhe në heshtje gjithashtu. 

“Unë do t’ju tregoj ju një ngjarje të cilën nuk ia kam thënë askujt 
përpara, e cila e ilustron këtë talent të tij: Kur ne vendosëm qeverisjen 
e Trakisë perëndimore, ne dolëm në Stamboll. Veziri i madh, Said 
Halim Pasha ishte ngurues, i druajtur dhe i frikësuar se do të shfaqej 
ndonjë problem i ri. Një delegacion nën drejtimin e Xhemal pashës149 
erdhi nga Stambolli me qëllim që të na bënte neve të pranonim për të 
lëshuar Trakinë perëndimore të greqisë në këmbim të marrjes së 
Edirnesë nga ana jonë. Ali Fetihu ishte njëri prej përbërësve të 
delegacionit; më vonë ai qe kryeministër. Fetihu dhe unë ishim së 
bashku në rangjet e organizatës speciale në Tripoli.  

“Ne e kishim situatën krejtësisht në kontroll, dhe Britania e madhe, 
Franca, Italia, dhe Rumania e kishin njohur legjitimitetin e Trakisë 
perëndimore Greke. Xhemal pasha tha se kjo njohje ishte e përkohshme, 
dhe për një kohë të shkurtër ne do të ishim të veçuar, dhe se Stambolli 

                                                
149 Xhemal Pasha ishte njëri prej triumvirateve të KUP, që përbëhej prej Tal’at 

Pashës, Enver Pashës dhe vetë ai, të cilët kishin fituar kontroll të qeverisjes me 
ngjarjet e gjysmës së parë të 1913, dhe e drejtuan perandorinë si një diktaturë 
ushtarake deri në shpartallimin e saj në 1918, kur ata ikën. 
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gjithashtu nuk ishte në një pozitë që të na ndihmonte. Çështjet tona të 
jashtme ishin në duart e Teufik Rushtu, i cili më vonë qe ministër i 
jashtëm i republikës. Ndërsa ai po përgatitej që t’i përgjigjej Xhemal 
pashës, Bediuzzamani foli dhe kujtoi -duke përdorur pikërisht fjalët e tij- 
se Xhemal Pasha kishte thënë, kur Bullgarët ishin rreshtuar përpara 
Çatallxhës se ai do të puthte këmbët e atyre që do të shpëtonin Edirnenë: 
“Mos puthni këmbët tona, tha ai, por as mos na pengoni. Rrethanat nuk 
ishin më të mira për ata që pushtuan këtë vend para disa shekujsh se sa 
ato rrethana që janë për ne tani. Historia e këtij kombi është plot me 
mrekullitë e bijve të tij besimtarë e guximtarë. Politikat e ditës (së 
sotme) po ju bëjnë juve të mashtroni veten tuaj. Vetëm Bediuzzamani do 
të mund t’ia thonte atë në ato rrethana dhe Xhemal pashës...” 

Me 10 Gusht 1913, lufta e dytë Ballkanike erdhi në fund me 
marrëveshjen e Bukureshtit. Turqia e kishte Marrë Edirnenë, ashtu siç 
e kemi parë, të gjithë Trakinë Lindore.  

Sidoqoftë republika e Trakisë Perëndimore do të ishte jetëshkurtër: 
me marrëveshjen e paqës midis Osmanëve dhe Bullgarëve që po 
nënshkruhej në Stamboll më 29 nëntor, ajo iu rikthye Bullgarisë.150 

 

n Rikthimi në Van – 1913 
Pak kohë para kësaj, Bediuzzamani ishte rikthyer në Van, sepse ishte 

pikërisht në atë kohë që ai vendosi themelet për El-Medresetuz Zehra, 
shefi i tij i vjetër dhe miku i tij Tahir Pasha,151 guvernatori i Vanit ishte i 
pranishëm në ceremoni, dhe ai dhe Bediuzzamani mbajtën të dy fjalime. 
Rasti u karakterizua me kremtime të tjera dhe me një gosti.152 

Gjatë kërkimeve të tij në arkivat e zyrës së kryeministrit në 
Stamboll, Nexhmeddin Shahiner kishte zbuluar afro njëzet dokumente 
e fakte lidhur me këtë çështje, shumica e të cilave mbajnë vulën dhe 
firmën e Tahsin Beut, guvernatorit të Vanit dhe i adresohen Pallatit 

                                                
150 Danismend, IV, 407. 
151 Tahir Pasha, i cili ishte i sëmurë, u rikthye në Stamboll rreth fillimit të 1913, 

ku ai vdiq në nëntor të atij viti. Shiko son Sahitler, III, 16-20. Ai u pasua nga Tahsin 
Bey, gjithashtu një mik dhe mbështetës i Bediuzzamanit. 

152Nuh Polatoglu, në Sahitler, i ,80. 
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mbretëror dhe Sulltan Reshadit. Nexhmeddin Shahiner shkruan se 
Sulltan Reshadi ishte i mirinformuar për progresin e projektit. Në një 
letër që daton më 4 Haziran 1329 (17 Qershor 1913) ai citon: 
Guvernatori i shkruan zyrës së vezirit të madh se të gjithë Ulematë, 
Dijetarët, paritë dhe kryetarët e fiseve të provincës kërkonin dhënien e 
shpejtë të parave të mjaftueshme prej xhepit të perandorisë –vetëm një 
shumë të vogël të hollash kishin dhënë deri në atë kohë për shkak të 
ngushticës financiare të qeverisë- për të filluar ndërtimin e universitetit 
Islamik për tetëdhjetë Studentë në Van, planet dhe masat paraprake të 
të të cilit tashmë ishin plotësuar. Shpresohej që shpenzimet e 
vazhdueshme të përmbusheshin nga pasuritë e perandorisë. 

Ai shkruan se universiteti do të ishte një pikë e rëndësishme 
mbështetjeje për ekzistencën e vazhdueshme të islamit dhe të 
Otomanëve (në provincë) përballë propagandës Shiite që ishte çdo ditë 
në rritje dhe përballë paditurisë së popullit Kurd. Universiteti do të 
forconte ndjenjën ndaj Islamit dhe të largonte çdo lloj keqkuptimi, dhe 
do të ishte tepër i dobishëm dhe i frytshëm.153  

Ndërsa ishte në Van, Bediuzzamani harxhoi shumë kohë duke u 
dhënë mësim studentëve të tij në medresenë e tij në Horhor, e cila e 
mori emrin e tij onomatopeik nga burimi që lindi në anën e tij, nga 
pranvera që lindi në anën e tij. Një vizitor i ri tek medreseja e përshkroi 
atë siç vijon:  

“Ndodhej një mbulesë jeshile tavoline në medresenë e 
Bediuzzamanit në Horhor, mbi të cilën ai kishte shkruar me pineskë –
thumba me kokë- hadithin:  

 اُطلب0وا الع"لم* م"ن املَهد ا"ىل االÒّÓََح"د
“Kërkoje diturinë nga djepi gjer në varr.” Ai vetë u jepte mësim 

studentëve kur ata kishin mbaruar studimin. Studentët e tij që të gjithë 
ishin të zgjedhur. Ai u jepte mësim rreth njëzet e pesë studentëve. Ai 
më donte shumë dhe asnjëherë nuk më thirrte në emrin tim, por më 
thirrte “nip”. Para luftës ai qëndronte në Nurshin dhe në xhaminë e 
Husrev Pashës...154 

                                                
153 N, Shahiner. Said Nursi 161-2. 
154 Abdulbaki Arvasi, i, 99-100. 
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Gjithashtu ishte pikërisht gjatë kësaj vizite në lindje që ndodhi 
ngjarja që njihej si incidenti i Bitlisit, kur në korrik të 1913, duke ngritur 
krye kundra sjelljes jofetare të disa komandantëve ushtarakë të qeverisë, 
Shejh Selimi i Hizanit pushtoi qytetin për një javë.155 Shejhu më parë i 
ishte afruar Bediuzzamanit duke i kërkuar mbështetje. Por ashtu si në 
shumë raste të tjera duke përfshirë dhe revoltën më të madhe të shejh 
Saidit më 1925, Bediuzzamani kundërshtoi, duke refuzuar të nxirrte 
shpatën e tij kundra muslimanëve të tjerë. Ai i tha Shejhut: 

“Ato gjëra të këqia dhe ajo sjellje jofetare janë të veçanta për 
komandantë si ata. Ushtria nuk përmban përgjegjësi për ata. Ndoshta 
ndodhen njëqind mijë evlija në ushtrinë osmane; unë nuk do ta nxjerr 
shpatën time kundra asaj. Unë nuk do të bashkohem me ty.” Ai 
vazhdoi: “Ata njerëz më lanë mua, nxorrën shpatat e tyre dhe incidenti 
i kotë i Bitlisit ndodhi.” Disa kohë më vonë, shpërtheu lufta e parë 
botërore dhe ushtria mori pjesë në të në emër të fesë, ajo ndërmori 
Luftën e Shenjtë. Njëqindmijë martirë arritën rangun e shenjtërisë, dhe 
duke konfirmuar atë që pata thënë, ata i nënshkruan diplomat e tyre të 
shenjtërisë me gjakun e tyre.156.  

* * * 

                                                
155 Sherif Mardin. Feja dhe ndryshimi special në Turqinë moderne. Rasti i 

Bediuzzamanit Said Nursi, New York 1988-1989 
156 Shualar, 302. Meqenëse lufta Ballkanike shpërtheu më 29 Qershor 1913 dhe 

Edirneja u rimor me 23 korrik, ka të ngjarë se Bediuzzamani udhëtoi për Rumeli me 
milicinë e tij në fillim të korrikut, qeveria e Trakisë perëndimore u ngrit në fund të 
korrikut ose në fillim të gushtit 


