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KAPITULLI KATËRT 

Bediuzzamani	  Dhe	  Ngjarja	  	  
e	  Tridhjetë	  e	  Një	  Marsit	  

 

n Parathënie 
Pas nëntë muajsh të sundimit të Komitetit të Unionit dhe të 

Progresit, pakënaqësia në rritje gjeti shprehjen në ngjarjen e 31 
Marsit.104 

Shumë aspekte të kësaj revolte, e cila nisi me disa skuadra të 
ushtrisë në Stamboll duke u rebeluar dhe që vazhdoi për njëmbëdhjetë 
ditë, akoma nuk kanë dalë në dritë, por ajo që është e sigurt është se në 
kundërshtim me pretendimet e Komitetit të Unionit dhe të Progresit 
dhe me trashëgimtarët e tyre, ajo nuk ishte një lëvizje ‘reaksionare’. 
Sepse siç shënoi Bediuzzamani pas saj: “Disa njerëz të cilët e bëjnë 
politikën instrumentin e pafesisë i akuzojnë të tjerët për reaksion 
politik dhe për shfrytëzimin e fesë për hir të politikave me qëllim që të 
fshehin skalitjet dhe mbrapshtitë e tyre.105 Dhe siç tregoi një historian i 
mirënjohur, KUP i etiketoi, i quajti të gjithë kundërshtarët e saj 
“reaksionarë” (murtexhi), dhe fjala ‘reaksion’ (irtixha) u bë sinonim 
me “opozitën”.106 Dhe kështu në disa drejtime ajo vazhdon të përdoret 
në të njëjtën mënyrë deri në këtë ditë në Turqi.  

Bediuzzamani nuk luajti asnjë pjesë në revoltë, përkundrazi me aq 
sa pati mundësi ai i përdori influencën dhe reputacionin e tij për t’i 
bindur ushtarët kryengritës që t’u bindeshin oficerëve të tyre dhe të 

                                                
104 Revolta u quajt sipas kalendarit Rumi, që përdorej atëherë në perandorinë 

otomane. 31 mars 1325 i korrespondonte 13 prill 1909 të kalendarit Gregorian.  
105 Divan-i Harb-i Orfi, 12. 
106 DaniSmend, Ismail Hami, Izahli Osmanli Tarihi Kronologjia e shtjelluar e 

historisë osmane, IV, Istanbul 1972, 364. 
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ktheheshin në kazerma, dhe nuk pati aspak sukses në këtë. Megjithatë, 
kur u vendos rregulli me arritjen e ushtrisë luftarake nga Selaniku, 
Bediuzzamani u arrestua bashkë me shumë qindra të tjerë dhe u dërgua 
përpara njërës prej gjykatave ushtarake. Arsyeja për këtë ishte 
përfshirja e tij me Ittihad-i Muhammedi Xhemijeti ose ‘shoqëria për 
unitetin e myslimanëve’, e cila u akuzua për ngritjen e revoltës. 
Sidoqoftë, ai jo vetëm që doli i pafajshëm, por gjithashtu iu dha një 
vendim për mospasjen e asnjë përgjegjësie. Fjala e tij e mbrojtjes, e 
cila ishte e vlefshme për lirimin e dyzet deri në pesëdhjetë studentë, u 
botua më 1911 me titullin: Dëshmia e dy shkollave të fatkeqësisë ose e 
gjyqit ushtarak.  

 

n Shoqëria për Unitetin e Muslimanëve 
Shoqëria për unitetin e myslimanëve ishte themeluar më 5 shkurt 

1909,107 ndonëse versionet e plota të programit të saj nuk u shfaqën në 
gazetën ‘Volkan’ deri më 16 Mars 1909.108 Ceremonia për të shënuar 
fillimin e saj mori formën e një mevludi109 dhe u mbajt tek data e 
mëvonshme e 3 prillit, që të koinçidonte –përkonte– me ditëlindjen e 
profetit Muhammed a.s.m (12 Rebiu–Evvel 1327). Bediuzzamani luajti 
një rol të rëndësishëm në mevludin, që u mbajt në Aya Sofia, duke 
dhënë një predikim që zgjati dy orë. Por para se ta përshkruajmë atë, le 
të mësojmë prej fjalës së Bediuzzamanit para gjyqit ushtarak në të cilin 
paraqiti arsyet e tij që iu bashkua shoqërisë, dhe si e shikoi ai atë. 

“Unë dëgjova –tha Bediuzzamani– se ishte formuar një shoqëri e 
quajtur ‘Shoqëria për Unitetin e Myslimanëve’ (Ittihadi Muhammedi). 
Unë u frikësova tej mase se disa njerëz do të vepronin gabimisht me 
këtë emër të bekuar. Pastaj unë dëgjova se disa njerëz që kishin 
kredibilitet si Suhejl pasha dhe shejh Sadiku i ishin bashkuar asaj që t’i 
bënin aktet e tyre më thjeshtë adhurimin dhe të ndiqnin Sunnetin e 

                                                
107 Duzlag, M Ertugrul (ed). Volkan Gazetesi No. 36, Istanbul 1992. 168. 
108 Ibid, No.75, 362-4; Albayrak, Sadik, 31 mart Vak’asi, Gerici bir hareket mi? 

Istanbul 1987, 166-175; Tunaya it.2, Turkiye’de Siyasal Partiler, 1, 199-203. 
109 Mevludi është një recitim prej disa këngëtarëve të veçantë të një poezie të 

gjatë duke përshkruar lindjen e profetit Muhammed a.s.m., të shkruar nga Sulejman 
Çelebi, i cili vdiq në Bursa në 780H/1378. 
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lartësuar të profetit a.s.m.. Ata ishin shpërngulur prej asaj shoqërie 
politike (KUP) dhe i kishin këputur lidhjet e tyre me të, dhe nuk do të 
ndërhynin në politika. Por përsëri, unë isha i frikësuar, dhe thashë: “Ky 
emër është e drejta e gjithkujt, ai nuk mund të uzurpohet dhe as të 
kufizohet. Për sa ka të bëjë me mua, ashtu siç u përkisja në ndonjë 
drejtim shtatë shoqërive sepse unë pashë se qëllimet e tyre ishin të 
njëjta, po ashtu iu bashkova këtij emri të bekuar. Megjithatë unë e 
përkufizoj Shoqërinë për Unitetin e Myslimanëve me sa vijon:  

“Është një rreth i lidhur me një zinxhir të ndritshëm duke u shtrirë 
nga lindja në Perëndim, dhe nga veriu në jug. Aty brenda saj janë më 
shumë se treqind milion në këtë kohë (ndërsa tani janë 1 miliard e 
gjysmë, përkthyesi). Pika e unitetit të kësaj shoqërie dhe ajo që e mban 
të lidhur është Uniteti Hyjnor. Betimi dhe premtimi i saj është besimi 
në Zot xh.sh. Anëtarët e saj janë të gjithë besimtarë, duke qenë anëtarë 
në të qysh prej kohës së besëlidhjes së Zotit me njeriun. Regjistri i saj 
është Pllaka e Ruajtur. Mjetet e komunikimit të shoqërisë janë të gjitha 
librat islamikë. Gazetat e saja të përditshme janë të gjitha gazetat 
fetare, qëllimi i të cilave është ‘ngritja lart e Fjalës së Allahut’. Klubet 
dhe këshillat e saja janë xhamitë, shkollat fetare dhe teqetë e sufizmit. 
Qendra e saj janë dy qytetet e shenjta, Mekka dhe Medineja. Kryetari i 
saj është Lavdia e botës, profeti Muhammed a.s.m. Rruga e saj është 
lufta dhe përpjekja e çdo personi me nefsin e tij; domethënë, të ndjekë 
moralin e profetit Muhammed a.s.m., t’u japë gjallëri praktikave të tij 
a.s.m., dhe të ushqejë dashuri për të tjerët dhe, në qoftë se nuk është e 
dëmshme, t’u japë këshillë atyre. Rregullat, normat, e kësaj shoqërie 
janë praktikat e profetit dhe kodi i ligjeve të saj janë urdhëresat dhe 
ndalesat e sheriatit. Fjalët e saj janë provat e qarta sepse të civilizuarit 
duhet të pushtohen nëpërmjet bindjes dhe jo detyrimit. Shqyrtimi dhe 
hetimi i së vërtetës është me dashuri, ndërsa armiqësia është për 
mizorinë dhe fanatizmin. Qëllimi dhe synimi i saj janë ‘lartësimi i 
Fjalës së Allahut’. Dhe nëntëdhjetë e nëntë përqind e sheriatit është 
lidhur me moralshmërinë, adhurimin, ahiretin, dhe virtytin. Një përqind 
është e lidhur me politikat; le të mendojnë sunduesit tonë për atë”. 

Pastaj Bediuzzamani vazhdoi: “Qëllimi ynë tani është të nxisim 
gjithsecilin drejt Qabesë së arritjeve dhe plotësimeve në rrugën e 
progresit me një zell e dëshirë të vetëdijes duke e bërë atë zinxhir të 
ndritshëm të dridhet. Sepse në këtë kohë çështja më e madhe e ngritjes 
së Fjalës së Allahut është nëpërmjet progresit material.  
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“Kështu, unë jam një anëtar prej atyre që punojnë për manifestimin 
e kësaj shoqërie. Unë nuk u përkas partive dhe grupeve që shkaktojnë 
përçarje e konflikt.110 

Bediuzzamani, më pas u shqetësua, së pari për të parandaluar një 
shoqëri që mban emrin e profetit a.s.m. nga uzurpimi i ndonjë grupi, dhe 
qënia e shfrytëzuar për qëllime politike, duke u bërë burim përçarjeje 
dhe mungese uniteti. Më drejtë, Shoqëria për unitetin e muslimanëve 
përfshiu të gjithë besimtarët dhe formoi një pengesë për diferencat e 
mëdhaja që ishin zhvilluar ndërmjet shoqërive të ndryshme dhe partive 
politike në muajt e sundimit të KUP –diferenca aq të ashpra saqë për 
shkak të kësaj Bediuzzamani ia vu fajin asaj që ai e quajti “fatkeqësia e 
madhe”, domethënë ngjarjes së Tridhjetë e një Marsit. 

Në një artikull gazete, Bediuzzamani shkroi: “Rruga e shoqërisë 
sonë është dashuri ndaj dashurisë dhe armiqësi ndaj armiqësisë. 
Domethënë të ndihmojmë dashurinë midis myslimanëve, dhe të 
shpartallojmë forcat e armiqësisë.111 Në fakt, ai e përshkroi Ittihad-i 
Muhammedi si Ittihad-i islam, ose ‘uniteti islamik’, domethënë, ‘uniteti 
që ekziston ose në mundësi ose në fakt midis të gjithë besimtarëve.112 

Uniteti dhe vëllazëria e muslimanëve ishin si ‘vena të fshehura 
floriri në gjysmën e globit’. Dhe shoqëria në të ishte një flakërimë e re 
që ishte shfaqur në një qoshe të tij dhe dha lajme të gëzueshme për atë 
realitet të madh duke u zbuluar plotësisht’. Kjo shoqëri ishte shfaqur 
nga potencialja –e mundshmja– tek aktualja dhe tani kërkoi të zgjojë 
besimtarët e tjerë dhe i nxit ata drejt rrugës së progresit nëpërmjet 
shtytjes së vetëdijes. Muslimanët nuk e patën kuptuar atë mundësi të 
madhe, atë potencial të madh. Nëpërmjet neglizhencës, zinxhiri i 
ndritshëm i unitetit, i cili pati qenë lidhur bashkë me qendrat e islamit 
ishte bërë i plogësht, i flashkët, nuk ishte përfituar prej tij. Tani ai 
duhet të sillet në jetë dhe të bëhet të dridhet.113  

                                                
110 Divan-i Harb-i Orfi, 17-19. 
111 Yashasin Seriat-i Ahmedi, Volkan No. 77,5 mart 1325/18 Samiye, 76. 
112 Red-dul Euhan, Volkan No.90-1, 18-19 mart 1325/31 march – 1 April 1909, 

on Asar-i Bediyye, 380. 
113 Leman-i Hakikat ve Izale-i Subehat, Volkan No.101-103, në Asar-i Bediyye, 

388. 
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Themeli i unitetit dhe i progresit, i forcimit dhe i çlirimit të botës 
islamike, ishte ripërtëritja morale, dhe Bediuzzamani e pa shoqërinë si 
udhëheqje e një lëvizje të gjerë për ‘riarmatimin moral’ nëpërmjet 
vendosjes së energjive të reja në zbatimin e Sheriatit dhe në ndjekjen e 
sunnetit, praktikave të profetit. Ai pohoi: Arsyeja për rrëzimin tonë në 
këtë botë ishte dështimi për të zbatuar fenë tonë. Gjithashtu, ne jemi 
më të nevojshëm për të përmirësuar moralet se sa për reforma 
qeverisjeje…114 

Në këto artikuj Bediuzzamani është duke shpjeguar në detaje më të 
mëdhaja qëllimet e shoqërisë për unitetin e myslimanëve ashtu siç u 
shfaqën në deklaratën e shoqërisë dhe në kodin e normave. Përveç 
kësaj, deklarata tregoi se në atë kohë shoqëritë dhe partitë e çdo hijeje 
e larmie ishin organizuar në pjesë të ndryshme të botës, dhe pohoi se 
ashtu siç nuk ishte e dëmshme për një musliman të mos i përkiste 
shoqërisë, po ashtu nuk do të formonte pengesë t’u përkisje shoqërive 
të tjera, qofshin ato fetare apo politike. Shoqëritë ishin të 
domosdoshme, sepse “frutat e dëshiruar nuk mund të këputeshin e 
rrëmbeheshin kurrë prej kushtetutësisë pa parti dhe shoqëri”. Shoqëria 
e njohu (madje as nuk e sheh me bisht të syrit) faktin se nën kushtetutë 
të gjithë qytetarët, domethënë si jo myslimanët po ashtu edhe 
myslimanët ishin të barabartë para ligjit. Për më tepër deklarata kishte 
merak të tregonte se të gjitha aktivitetet e saj dhe veprimtaritë që ajo 
synonte për nxitjen dhe kurajimin midis myslimanëve, duhet të 
gjendeshin brenda ligjit.115  

 

n Mevlidi në Aja Sofia 
Ai mevlid që po organizohej nga shoqëria në Aja Sofia që të 

koinçidonte me ditëlindjen e profetit Muhammed a.s.m. u njoftua në 
Volkan më 18 Mars, 1325/31 Mars 1909. Ajo pohoi se shoqëria ‘kishte 
hyrë në një epokë të re të qetësisë dhe të progresit duke pas mposhtur 
me sukses të gjitha sulmet para të cilave ajo ishte zbuluar, dhe duke 
pas kapërcyer të gjitha krizat e shkaktuara prej atyre sulmeve’. 

                                                
114 Op. cit., Asar-i Bediyye, 387. 
115 Tunaya, T. 2. Turkiye’de Siyasal Partileri, 199-200, prej Volkan No. 75. 
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Mevludi do të ishte një dhuratë për shpirtin e pastër e të panjollosur të 
profetit Muhammed a.s.m”.116  

Njoftimi për mevludin shkaktoi një jehonë shumë të madhe midis 
popullatës së Stambollit dhe afërsisht rreth njëqind mijë njerëz u 
mblodhën në ditën e caktuar. Kurrë më parë në zonën përreth Aja 
Sofias nuk kishte qenë një turmë e tillë e madhe. Sidoqoftë, pavarësisht 
numrit të madh, asnjë ngjarje e papëlqyer nuk ndodhi as para as pas 
mevludit, dhe i gjithë rasti, festa, ishte në mënyrën më të rregullt: “një 
shfaqje e vëllazërisë islamike dhe një mirësjellje”. Dervish Vahdeti e 
përshkroi arritjen e Bediuzzamanit dhe fjalimin e tij sa vijon:  

“Rreth orës dhjetë Bediuzzaman Said Kurdi Hazretleri arriti tek 
kryetari i shoqërisë për studentët e shkencave fetare. Ne e 
përshëndetëm atë tek dyert e jashtme, ku ne takonim të gjithë ata që 
erdhën... çallmat në kokat e studentëve ishin të gjitha të bardha si drita 
dhe të frymëzonin si lulet. Por më shumë se çdo gjë tjetër, edukata 
fetare që ata kishin marrë ishte pikërisht ajo që u jepte studentëve një 
cilësi të rrallë të jashtëzakonshme.  

“Meqenëse iu bë kërkesa, shkëlqesia jonë, domethënë mrekullia e 
botës së islamit –Bediuzzamani– u ngjit në hytbe –predikatore– me atë 
veshjen e famshme kurde dhe me mënyrën heroike të tij dhe, si 
gjithmonë një kamë tek mesi i tij, dhe duke qëndruar në këmbë dha një 
fjalim elokuent... 

Bediuzzamani e nisi fjalimin me fjalët: E vërteta është shfaqur 
lakuriq –që duket sheshit– prej varrit të zemrës. Le të mos e vështrojnë 
ata për të cilët ajo është e ndaluar”. Dhe duke përmendur të gjitha 
temat e rëndësishme të kohës politike, sociale dhe fetare, ai vazhdoi 
për dy orë. Në fjalët e njërit prej atyre që ishin të pranishëm: “Hytbeja 
që mbajti Bediuzzaman duke qëndruar në këmbë në predikatore ishte 
kryevepër.  

 

n Dervish Vahdeti 
Bediuzzamani ishte njëri prej njëzet e gjashtë anëtarëve të bordit 

drejtues të komitetit qëndror të Stambollit për shoqërinë e unitetit të 

                                                
116 Albayark, S. 31 mart, 212-214, e cituar nga Volkan numri 90.  
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myslimanëve. Ai –bord– funksiononte prej zyrave të gazetës Volkan, 
pronari i së cilës ishte hafiz Dervish Vahdeti, i cili qe i pari që themeloi 
shoqërinë. Ndërsa sipas historive ‘zyrtare’, ai qe portretizuar si një 
reaksionar radikal kundra kushtetutësisë, dhe madje si shkatërrimtar 
dhe si agjent anglez, nga kërkimet e mëparshme këto akuza u shfaqën 
të jenë të pavërteta, të rreme. Ai tani paraqitet më shumë si një viktimë 
e rrethanave i cili u bë simboli i revoltës dhe pagoi pasojat. Sepse që 
nga numri –botimi– i parë i Volkanit, i cili doli më 28 teshrini ‘Sa’ni 
1324/11 dhjetor 1908, Vahdeti e përdori atë për t’iu përgjigjur sulmeve 
ndaj sheriatit dhe traditave islamike dhe moralshmërisë, sulme të cilat 
bëheshin nga gazetat që e mbështesnin komitetin e unionit dhe të 
progresit. Ashtu siç e tha vetë Vahdeti, Volkani ishte “shumë i vogël 
por aktiv”, “moderimi”, ishte “rruga” e tij. “Megjithatë, kur e vërteta 
dhe e drejta sulmohen, nuk është e mundur për Volkanin –Vullkanin– 
që të mos shpërthejë. Sidoqoftë, ai e mbështeti kushtetutën dhe 
sundimit e ligjit, dhe kishte si qëllim të çonte përpara interesat e 
myslimanëve, dhe të mbështeste çështjen e islamit dhe të Kuranit 
përballë despotizmit që rritej çdo ditë dhe paligjshmërisë së KUP dhe 
përkrahësve të tij, perceptimi i shprehur nga Bediuzzamani lidhur me 
dëgjimin se “disa njerëz” kishin themeluar një shoqëri të quajtur 
“Shoqëria për Unitetin e Myslimanëve”, që u përmend lart, i referohet 
shqetësimit të tij se një shoqëri duke mbajtur emrin e profetit 
Muhammed a.s.m do të përfshihej në politika ose do të përkufizohej 
tek një grup, duke mos iu referuar Dervish Vahdetit. Megjithatë, sado 
shumë që ai ndante pikëpamjet e shprehura nga gazeta, ndoshta do të 
ishte e drejtë të thuhej se ai uroi që Dervish Vahdeti të kapej pas 
‘moderimit’ që ishte rruga e saj –gazetës. Sepse Bediuzzamani ishte 
shumë kritik, për rolin ndarës të shtypit në atë periudhë dhe mbi 
artikujt e botuar në disa raste duke treguar se si duhet të përçohen 
gazetat. Në fundin e dy artikujve të gjatë prej pesëmbëdhjetë artikujve 
të tij që u shfaqën në gazetën “Vullkan”, Bediuzzamani shkroi një 
përkujtues të shkurtër për Vahdetin duke e këshilluar për përgjegjësinë 
e tij që të veprojë në mënyrë të moderuar ashtu siç e kërkon islami:  

“Vëllai im, Dervish Vahdet Bey! Shkruesit duhet të jenë të 
sjellshëm dhe të edukuar. Dhe sjelljet e tyre duhet të brumosen nga 
moralet e islamit. Le t’i drejtojë sensi i fesë në ndërgjegjje rregullat e 
shtypit, sepse ky revolucion islamik ka treguar se ajo që sundon në të 
gjitha ndërgjegjjet është zelli islamik, drita e dritave. Gjithashtu, është 
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kuptuar se shoqëria për unitetin e myslimanëve përfshin të gjithë 
njerëzit e islamit, askush nuk është jashtë saj.  

Artikujt e shkruar nga Bediuzzamani u shfaqën në shumicën e 
gazetave kryesuese të ditës, duke përfshirë Tanin, Ikdam, Serbesti, 
Mizan, Mishah, dhe Shark ve kurdistan Gazetesi, dhe jo vetëm në 
gazetën Vullkan. Ai mbrojti të njëjtat ide në të gjitha ato gazeta. 
Meqenëse, së bashku me Mizanin dhe me gazetat e tjera, Vullkani 
kishte marrë një pozitë të hapur kundra KUP, ishte vetë ajo dhe 
Shoqëria për Unitetin e Myslimanëve, për të cilën ai foli, objekte të 
kritikave të shumta. Prandaj, në artikujt e tij, me tonin më të moderuar 
e të arsyeshëm, Bediuzzamani kërkoi në mënyrë të veçantë të hiqte 
frikësimet dhe të largonte dyshimet rreth Shoqërisë, duke e shpjeguar 
atë me termat e përshkruara lart. Tre prej artikujve të tij të mëvonshëm, 
të shfaqur ndërmjet 31 Marsit 1909 dhe 15 prillit, në mënyrë të 
përcaktuar qartë iu përgjigjën kritikave, dyshimeve dhe pyetjeve rreth 
saj.  

Dy fashikujt, pjesët e fundit, të të tretit, “duke larguar dyshimet në 
Dritën e së Vërtetës”, u shfaq pasi kishte shpërthyer ngjarja e 31 
Marsit, dhe ky artikull u dha si një arsye tjetër për arrestimin e tij dhe 
për çuarjen e tij përpara gjyqit ushtarak. Sa për Dervish Vahdetin, ai u 
akuzua dhe u gjet fajtor për nxitje revolte, dhe u ekzekutua me varje së 
bashku me 12 të tjerë me datën 19 korrik 1909. Në të vërtetë, Komiteti 
i Unionit dhe i Progresit morën vërtetë hak: numri total që u ekzekutua 
ishte 237.  

 

n Sfondi i Revoltës 
Komiteti i Unionit dhe i Progresit e quajti ngjarjen e 31 Marsit si 

një lëvizje reaksionare dhe e mbajti sulltan Abdul Hamidin si 
përgjegjës për të. Por, përkundrazi, e gjithë dëshmia tregon të 
kundërtën të jetë e vërtetë, tregon se KUP të paktën kishte gisht në të. 
Është jashtë fuqive të këtij libri që ta shqyrtojë ngjarjen në mënyrë të 
hollësishme, por meqenëse si ajo po ashtu edhe roli i Bediuzzamanit në 
të janë keqinterpretuar vazhdimisht, ne do të përpiqemi të japim një 
këndvështrim më të qartë duke përfshirë skicimin e përmbledhur vijues 
–paraqitjen në vija të përgjithshme të shkaqeve kryesore të tij dhe 
rrjedhën e ngjarjeve. 
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Ashtu siç është vërejtur, kur shpresat e larta dhe parashikimet e 
shkaktuara nga shpallja e kushtetutës, nuk u realizuan, ndodhën një 
zhgënjim dhe pakënaqësi të mëdhaja, sidomos midis muslimanëve, të 
cilët vetë përfituan pak, por panë minoritetet duke përdorur lirinë e re, 
të ndiqnin interesat e tyre me shpenzimet e perandorisë. Zhgënjimi 
ndaj KUP u rrit çdo ditë ndërsa ngjyrat e tyre të vërteta u bënë të 
dukshme gjithnjë e më shumë. Duke mbetur në sfond, KUP nuk ishte 
parti zyrtare politike, dhe as nuk ishte përgjegjëse për ndokënd. Ata 
ishin në fuqi, por në mënyrë indirekte. Për më tepër, në kontrast me 
Abdul Hamidin, ata ishin të papërvojë, dhe refuzimi i tyre për ta 
pranuar këtë kontribuoi drejtpërdrejt për humbjen e menjëhershme të 
territorit dhe fundin e shpejtë të perandorisë. Censura u hoq. KUP filloi 
një sulm të pandërprerë ndaj sulltanit në shtyp. Duke pretenduar 
kushtetutësinë si të tyren, ata u përpoqën t’u impononin njerëzve 
pikëpamjet e tyre. Por sa më shumë që ata tregonin ngjyrat e tyre të 
vërteta, aq më shumë të pabesuar dhe jopopullorë bëheshin. Dhe më e 
ashpër u bë beteja ndërmjet partive dhe shoqërive. Shtypi u bë fusha e 
betejës. Në përgjigje, KUP përdori fshehtësinë dhe metodat ilegale me 
qëllim që ta bënte veten më të qëndrueshme, duke përdorur gjithnjë e 
më shumë forcën për të eliminuar kundërshtarët.  

Ky kërcënim dhe kjo dhunë politike krijuan një atmosferë terrori, 
dhe në të gjithë kohën ata që e nxisnin atë qëndruan në sfond. Më 15 
dhjetor 1908, njëri prej burrave të sulltanit, Ismail pasha, u vra. Ai u 
ndoq nga të tjerët, duke përfshirë gazetarë të shquar, njëri prej të cilit 
ishte Hasan Fehmi Bey. Ai ishte kryeredaktor i ‘Serbesti’, njëri prej 
zërave më të lartë të opozitës ndaj KUP. Vrasja e tij më 6 prill 1909 
rezultoi në thirrje të mëdha dhe pa përgjigje, për drejtësi. Ajo ishte një 
kthim tek despotizmi në një formë më të keqe se sa ajo e mëparshmja.  

Në të njëjtën kohë, KUP nisi një nxitje për të hequr zyrtarët 
qeveritarë dhe për t’i zëvendësuar me mbështetësit e tyre, me ose pa 
përvojë. Të përfshirë ishin një numër i rëndësishëm. E njëjta politikë u 
ndoq nga një ushtri. Oficerët ishin dy llojesh, ata që ishin shfaqur prej 
rangjeve me meritën dhe përvojën e tyre, dhe ata që ishin stërvitur në 
akademitë e reja ushtarake. KUP filloi t’i zëvendësonte të parët me të 
fundit, shumica e të cilëve ishin prej mbështetësve të KUP. Numri që u 
përjashtua nga të gjitha skuadrat e ushtrisë u arrit afërsisht në tetë mijë. 
Shumë prej oficerëve të rinj ishin të papërvojë, dhe mbështetësit e 
KUP midis tyre e tallnin fenë islame dhe u përpoqën që t’i pengonin 
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ushtarët e thjeshtë nga kryerja e detyrave të tyre fetare. Kështu, 
pakënaqësia brenda ushtrisë u rrit në përpjesëtime të mëdhaja, ndërsa 
zyrtarët dhe oficerët e përjashtuar formuan një njësi të madhe e të 
gatshme për t’u rebeluar kundra qeverisë. 

Gjithashtu, kishte një ndjenjë të përgjithshme urrejtjeje dhe 
mosbesimi midis njerëzve për shkak të qëndrimit të çrregullt e të 
shkujdesur të KUP ndaj fesë. Liria kishte shpejtuar importin e kulturës 
perëndimore, sjelljeve dhe moraleve, dhe kishte çuar në rënie të 
standarteve morale. Dhe së fundi ishte përkrahja e madhe ekstreme e 
partive dhe shoqërive të ndryshme. Lufta e skamja e hidhur midis 
gazetave që përfaqësonin KUP dhe kundërshtarët e tyre vazhdimisht e 
acaronte situatën. Dervish Vahdeti nuk mund të shkarkohej krejtësisht 
nga ky detyrim.  

 

n Revolta 
Revolta shpërtheu në njërin prej batalioneve të këmbësorisë së 

lehtë i cili vetëm para pak javësh kishte ardhur në Stamboll nga 
Selaniku si “Mbrojtësit e Lirisë”. Ajo nisi në mes të natës së 12-13 
Prillit. Duke i mbyllur oficerët në dhomat e tyre ushtarët morën 
kontrollin e kazermave dhe vërshuan nëpër rrugë. Atje, ndërsa ata bënë 
rrugën e tyre për tek Aja Sofia dhe tek ndërtesa e parlamentit, turma u 
shtua në madhësi meqë asaj iu bashkuan edhe ushtarët e tjerë, studentët 
e medreseve dhe masat e njerëzve. Brohoritja dhe britma ishin për 
Sheriatin. Ishte ditë në kohën kur ata arritën tek Aja Sofia. Ata e 
rrethuan parlamentin dhe paraqitën kërkesat e tyre. Këto kërkesa 
përfshinin shkarkimet e vezirit të madh, ministrit të luftës komandantin 
e gardës së perandorisë, largimin e Ahmed Rizait, i cili kishte vepruar 
si kryetar i parlamentit qysh prej shpalljes së kushtetutës; kërkesat 
përfshinin –zbatimin e plotë të sheriatit, rikthimin e të gjithë oficerëve 
të tyre të përjashtuar dhe një garanci që ushtarët që kishin marrë pjesë 
në kryengritje të mos ndëshkoheshin. Ndërkaq, rebelët kishin vrarë 
njërin nga deputetët duke pandehur gabimisht se ai ishte kryetari i 
KUP Hysejn Xhahidi, së bashku me ministrin e drejtësisë duke e 
supozuar atë të ishte veziri i madh. Qeveria dha dorëheqjen dhe 
sulltani emëroi një vezir të madh të ri dhe një ministër lufte. 
Kryengritja vazhdoi; pati plaçkitje dhe disa gjakderdhje. Zyrat e KUP 
dhe organet kryesore të shtypit u plaçkitën. Në vend që të përpiqeshin 
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të qetësonin trazirat –ajo nuk u mbështet tek asnjëra prej autoriteteve 
as ushtarake as civile– KUP zgjodhi të thirrte forcat prej Selanikut.  

Njoftimet e kryengritjes nxitën një reagim të fortë në Selanik, e cila 
akoma ishte qendra e KUP. Duke përhapur lajmet se vetë liria po 
kërcënohej, KUP-ja nuk pati vështirësi të formonte një forcë prej 
vullnetarëve që përbëhej kryesisht prej grupeve serbe, bullgare, greke, 
maqedonase, dhe shqiptare. Njësitë e rregullta ishin në një minoritet të 
vogël në këtë ‘ushtri luftarake’. Ata u armatosën dhe hipën në tren për 
në Stamboll. Forca u grumbullua tek Jeshilkoy disa kilometra jashtë 
qytetit, ku Mahmud Sevket pasha mori komandën e saj. Më 24 prill, 
ata morën nën kontroll qytetin, dhe në ditën vijuese shpallën ligjin e 
kohës së luftës. Me datën 27 sulltan Abdul Hamidi u rrrëzua, u 
shfronizua. Ishte Tal’at Bey i cili me një ngulmim të madh arriti të 
marrë fetvanë duke autorizuar shfronizimin prej dy parive fetare –duke 
pas dështuar që ta nxirrnin atë prej Shejhul Islamit, ashtu siç ishte e 
përshtatshme për influencën e Tal’at Beut që duke pasë lëvizur drejt 
Yeshilkoy me qëllim që të shpallte mbështetjen e tyre për ushtrinë 
luftarake, anëtarët e parlamentit dhe dhoma e lartë kishin marrë 
vendimin e fshehtë për të shfronizuar sulltanin –mbretin–, ndonëse ata 
botuan një deklaratë duke shprehur qëllimin e tyre që ta shpëtonin atë.  

Ja vlen të përmendet shkurtazi se ngjarja e 31 Marsit duhet 
gjithashtu të shihet në një këndvështrim të fuqive të mëdhaja dhe 
rivalitetit të tyre dhe ambicies lidhur me perandorinë Osmane. Në 
mënyrë të veçantë për sa kishte të bënte me anglezët, Abdul Hamidi 
dhe politika e tij e kalifatit dhe manovrimi i suksesshëm diplomatik 
formoi njërën prej pengesave më të mëdhaja ndaj synimeve dhe 
planeve të tyre në vend, territor, duke përfshirë edhe themelimin e një 
shteti çifut. Gjithashtu, midis anëtarëve të KUP ndodheshin masonë 
dhe ata që përfaqësonin interesa të kundërta me ato të perandorisë, 
megjithëse pjesa më e madhe e mbështetësve të tyre në parlament ishin 
patriotë dhe të prirur për të mirë ndaj islamit, edhe pse të pasigurt 
lidhur me faktin se cili do të ishte roli i tij. Ndërsa po u përgjigjej 
pyetjeve lidhur me këtë temë që iu bënë nga fiset në Anadollin lindor 
në vitin vijues, Bediuzzamani tha:  

“... Unë vëzhgova një situatë të ngjashme me këtë në ngjarjen e 31 
Marsit. Sepse prirja ndaj kushtetutësisë së islamit dhe përkushtimi 
patriotik sugjeronin rrugë dhe mënyra për ta zbatuar në disa detaje me 
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qëllim që t’i përshtatnin sheriatit mirësinë Hyjnore të kushtetutësisë, të 
cilën ata e njihnin të ishte pikërisht esenca e jetës, dhe t’i drejtonte ata 
që ishin përfshirë në politikë drejt kibles në namazin e drejtësisë, për ta 
lartësuar sheriatin e lartë me fuqinë e kushtetutësisë, dhe për ta 
përjetësuar kushtetutësinë me fuqinë e sheriatit, dhe për të fajësuar të 
gjitha ligësitë e mëparshme që kundërshtonin sheriatin. Pastaj, duke e 
supozuar sheriatin -ruajna Zot, të jetë ndihmues i despotizmit, ata të 
cilët nuk mundën të dallonin të djathtën nga e majta filluan duke thënë: 
“Ne duam Sheriat! Si papagallë dhe në atë situatë qëllimi i vërtetë nuk 
do të mund të kuptohej. Sidoqoftë, planet ishin kurdisur. Prandaj, 
atëherë një numër kopukësh të cilët kishin vënë maskat e patriotizmit 
të rremë e sulmuan emrin e shenjtë -sheriatin.  

Domethënë, Bediuzzamani thotë se planet ishin bërë për të nxitur 
një revoltë të tillë. Dhe kur shpërtheu ngjarja e 31 Marsit, ajo u 
shfrytëzua plotësisht me qëllim që të sulmohej sheriati, dhe të 
zvogëlonte fuqinë e islamit brenda shtetit. Në të vërtetë, historianët i 
përshkruan gjykatat ushtarake që u ngritën më pas si “një operacion 
pastrimi”, dhe qëllimi i tyre nuk ishte për të zbatuar drejtësinë, por 
“për të eliminuar një mentalitet dhe një sistem”.  

 

n Bediuzzamani Bën Thirrje për Rend e Qetësi 
Ne mësojmë prej lëvizjeve të vetë Bediuzzamanit gjatë revoltës 

dhe si ai e bëri të gjithë atë që mundi për të rivendosur rendin brenda 
ushtrisë prej fjalës së tij të mbrojtjes në gjykatën ushtarake. Ai i tha 
gjykatës:  

“Unë e vështrova aktivitetin e frikshëm në ditën e 31 Marsit për dy 
ose tre minuta larg. Unë dëgjova disa kërkesa... unë kuptova se çështja 
ishte keq; bindja ishte prishur, këshilla do të kishte qenë e 
paefektshme, e kotë. Përndryshe, ashtu si gjithmonë do të isha 
përpjekur ta shuaja zjarrin. Por njerëzit ishin shumë, bashkëvendësit –
patriotët– e mi ishin të pavëmendshëm dhe naivë, dhe unë do të kisha 
qenë i spikatur –i mbishenjuar– për shkak të famës sime të pamerituar. 
Unë u largova pas tre minutash dhe shkova në Bakirkoj me qëllim që 
ata të cilët më njihnin mua të mos i bashkoheshin asaj. Dhe unë i 
këshillova pikërisht ata të cilët rastisën të jenë atje të mos merrnin 
pjesë. Në qoftë se unë do të isha përfshirë edhe në shkallën më të 
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vogël, rrobat e mia do të më zbulonin dhe fama ime e padëshiruar do 
më kishte shfaqur tek gjithkush. Unë do të isha dukur shumë i 
rëndësishëm në çështjen. Në të vërtetë, edhe sikur të isha aq larg deri 
tek Aja stefanos –Jeshilkoj– unë do të isha vënë në dukje duke 
konfrontuar ushtrinë luftarake. Unë do të kisha vdekur trimërisht, si 
burrë. Atëherë, përfshirja ime do të kishte qenë e qartë; nuk do të ishte 
e nevojshme për ta provuar. Në ditën e dytë unë pyeta rreth bindjes në 
ushtri, e cila është burimi i jetës sonë. Ata thanë: oficerët kanë veshur 
uniformat e ushtarëve dhe disiplina nuk është prishur shumë. Përsëri 
unë pyeta, sa oficerë ishin qëlluar. Ata më mashtruan dhe më thanë: 
vetëm katër. Dhe ata ishin tiranët. Gjithashtu procedura gjyqësore dhe 
dënimi do të ishin në përputhje me sheriatin”.  

“Gjithashtu unë hodha vështrimin tek gazetat. Ato gjithashtu e 
përshkruan kryengritjen sikur ajo të ishte e ligjshme. Dhe në një 
mënyrë unë isha i kënaqur, sepse synimi im më i shtrenjtë ishte që 
rregullat e sheriatit të zbatoheshin e të përmbusheshin plotësisht. Por 
unë u ndjeva pafundësisht i pa shpresë dhe i dëshpëruar për shkak të 
dëmit që i kishte ardhur disiplinës në ushtri. Kështu unë iu drejtova 
ushtarëve nëpërmjet të gjitha gazetave duke thënë: 

“O ushtarë! Në qoftë se oficerët tuaj po i bëjnë keq vetvetes me anë 
të disa shkeljeve, ju nga një drejtim po u bëni keq tridhjetë milionë 
otomanëve dhe treqind milion myslimanëve dhe po shkelni të drejtat e 
tyre nëpërmjet kësaj mosbindjeje. Sepse nderi, lumturia, dhe flamuri i 
Unitetit Hyjnor i të gjithë islamit dhe i të gjithë otomanëve në këtë 
kohë varen në një drejtim tek bindja juaj.  

“... Dhe ju dëshironi sheriatin, por nëpërmjet mosbindjes suaj ju po 
e kundërshtoni sheriatin”.  

“Unë e lavdërova veprimin dhe guximin e tyre, sepse gazetat –
interpretueset mashtruese të opinionit publik– na e shfaqën neve 
veprimin e tyre si të ligjshëm. Deri në një farë shkalle unë e bëra 
këshillën time të efektshme duke shfaqur vlerësim. Dhe deri në një farë 
mase unë e shtypa kryengritjen, revoltën. Ndryshe ajo nuk do të 
shtypej kaq lehtë”. 

“Të premten, së bashku me ulematë –dijetarët– e tjerë unë hyra 
midis ushtarëve të cilët ishin përreth ministrisë së luftës”. Unë u 
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mbusha mendjen tetë batalioneve që t’u nënshtroheshin e t’u bindeshin 
urdhrave. Nxitjet dhe thirrjet e mia dhanë efektin e tyre më vonë”.  

Atëherë, Bediuzzamani u citoi atyre ligjëratën e tij, e cila filloi e 
ngjashme me disa fraza të fjalimeve të tij në gazetë për ushtarët 
kryengritës, siç u citua më lart, dhe tregoi se ata po kërcënonin unitetin 
islamik dhe vëllazërinë nëpërmjet mosbindjes së tyre. Ai vazhdoi:  

“... Ju duhet ta dini se truparmata i ngjason një fabrike –uzine– të 
madhe të mirërregulluar. Në qoftë se një makineri rebelohet, ajo do ta 
flakte të gjithë fabrikën në rrëmujë e çrregullim. Ushtarët e thjeshtë 
nuk duhet të përfshihen në politikë. Jeniçerët dëshmojnë për të. Ju 
thoni se doni sheriatin, por ju po e kundërshtoni sheriatin, dhe po e 
njollosni atë. Është e vërtetuar nga sheriati, nga Kur’ani, hadithi, 
urtësia dhe përvoja se është obligim t’u bindesh sunduesve të besuar, 
fetarë e të drejtë. Sunduesit tuaj janë instruktorët tuaj dhe oficerët”.  

Ndërkaq, Bediuzzamani vazhdoi të thonte se ata duhej t’u 
bindeshin oficerëve të cilët kishin ardhur nga akademitë e reja 
ushtarake edhe sikur sjellja e tyre të ishte pjesërisht e paligjshme. 
Ashtu si në qoftë se një doktor ose inxhinier do të bënte ndonjë gabim 
që – ky gabim– nuk do t’i dëmtonte medoemos aktivitetet e tyre 
profesionale, e njëjta gjë ishte e vërtetë edhe për këta oficerë. Flamuri i 
unitetit Hyjnor ishte në dorën e guximit të ushtarëve, dhe fuqia e asaj 
dore qëndron në bindje e rregull. Një mijë ushtarë të rregullt e të 
bindur do të ishin të barabartë me njëqind mijë trupa të parregullt.  

Ai e përfundoi fjalimin me sa vijon:  

Unë ju shpall juve dekretin e krenarisë së botës se bindja është e 
detyrueshme. Mos u rebeloni kundra oficerëve tuaj! Rroftë ushtria! 
Rroftë kushtetuta islamike!”  

 

n Gjykata Ushtarake 
Në qoftë se do të ishte i nevojshëm një ilustrim tjetër i besnikërisë 

së palëkundur të Bediuzzamanit ndaj çështjes që ai e njihte të ishte e 
vetmja rrugë e shpëtimit si për otomanët po ashtu edhe për botën 
islamike, dhe i guximit dhe i kurajës së tij të jashtëzakonshme për ta 
çuar më tej atë, fjalimi i tij i mbrojtjes para gjykatës ushtarake e jep atë 
–ilustrim, shembull. Ai është një riparashtrim i ideve të tij, dhe 
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njëkohësisht formon një dënim therës qoftë për KUP dhe për 
despotizmin e ri që ata po krijonin nën emrin e kushtetutësisë po ashtu 
edhe për gjykatat ushtarake që ishin ngritur në emrin e drejtësisë duke 
vijuar ngjarjen e 31 Marsit. Bediuzzamani ishte mbajtur në burg para 
se të dërgohej përpara gjykatës ushtarake, të cilën ai e përshkroi si një 
vend torturimi; ishte pikërisht kjo së bashku me eksperiencën e tij të 
spitalit të çmendisë që e shtynë atë të nxiste këtë sulm mbi tradhtinë e 
KUP ndaj kushtetutësisë dhe i dha emrin fjalimit kur ai u shfaq në 
formë libri. Mësimi bazë që ai kishte mësuar nga këto ‘dy shkolla të 
fatkeqësive’ ishte “dhembshuria për të dobëtin dhe një urrejtje e madhe 
ndaj tiranisë”. 

Gjykatat ushtarake ishin krejtësisht punët e mëdhaja që kishin të 
bënin me pashallarët dhe oficerët të cilët vepronin si gjykatës arrogantë 
dhe autokratikë dhe mbanin fuqinë absolute të jetës dhe vdekjes për ata 
që silleshin para tyre. Formalitetet ishin të një natyre shumë të 
shkurtuar e të shpejtë, dhe dënimet dhe ekzekutimet zbatoheshin 
menjëherë. Në ditën që Bediuzzamani u soll para gjykatës në Bajazit, 
kufomat e pesëmbëdhjetë viktimave të saj mund të shiheshin të varur 
në sheshin matanë dritareve. 

Në fillim të dëgjimit, Bediuzzamanit iu bënë disa pyetje që u 
drejtoheshin të gjithë të akuzuarve. Njëra prej atyre pyetjeve, që iu 
drejtua nga Hurshid pasha, kryetari i gjykatës, ishte: A e deshe –
kërkove– ti sheriatin? Ata që kërkojnë sheriatin ekzekutohen me varje 
si ata atje jashtë”. Bediuzzamani u përgjigj:  

“Në qoftë se do të kisha një mijë jetë, unë do të isha i gatshëm t’i 
sakrifikoja të gjitha ato për një të vërtetë të sheriatit, sepse sheriati 
është burimi i prosperitetit dhe i lumturisë; është drejtësia e pastër dhe 
virtyti, por jo siç e deshën atë ata të cilët bënë revoltë”.  

Pastaj ai u pyet: “A je ti një anëtar i shoqërisë për unitetin e 
muslimanëve?” Të cilës pyetje ai iu përgjigj:  

“Me krenari, unë jam njëri prej anëtarëve të saj më të 
parëndësishëm. Por në mënyrën që unë e përkufizoj atë shoqëri. Më 
trego mua dikë, përveç atyre pa fe, që të mos jetë një anëtar”.  

Bediuzzamani i tha gjykatës: “O ju pashallarë e oficerë! Trimat e 
burrat nuk e ulin veten tek krimi. Edhe në qoftë se akuzohen për të, ata 
nuk kanë frikë nga dënimi. Në qoftë se unë akuzohem padrejtësisht, 



Kapitulli i Katërt 119 

unë do të fitoj shpërblimin e dy martirëve. Dhe në qoftë se mbetem në 
burg, burgu ndoshta është vendi më i rehatshëm i një qeverie tiranike 
liria e së cilës përbëhet kështu vetëm nga fjala. Të vdesësh i shtypur 
është më mirë se sa të jetosh si shtypës”.  

Pjesa kryesore e mbrojtjes së gjatë të Bediuzzamanit mori formën e 
përshkrimit të njëmbëdhjetë e gjysëm “krimeve” për të cilat ai ishte i 
burgosur. Këto ishin aktivitetet e tij kryesore në nëntë muajt e lirisë, 
dhe ishin të gjitha për çështjen e islamit dhe të kushtetutësisë. Shumica 
e tyre është përshkruar më parë, duke përfshirë arsyet e tij që iu 
bashkua shoqërisë për unitetin e myslimanëve dhe si ai e pa atë, dhe 
lëvizjet e tij gjatë revoltës. Pastaj Bediuzzamani tha:  

“... Unë kam bërë një gjë të mirë në vend të të gjitha atyre veprave 
të këqia. Unë do t’jua tregoj:  

“Unë kundërshtova këtë degë të despotizmit këtu, e cila ka 
shkatërruar entuziazmin e gjithkujt,  ka shuar gëzimin e tyre, ka zgjuar 
ndjenjat e urrejtjes dhe të partishmërisë, dhe i ka dhënë shkas formimit 
të shoqërive raciale; emri i të cilave është kushtetutësi dhe kuptimi 
është despotizëm. Dhe të cilët kanë njollosur emrin e unitetit dhe të 
progresit... Meqenëse unë i kam dhënë fjalën kushtetutësisë së vërtetë 
të bazuar në sheriat, çfarëdo lloj forme që të marrë despotizmi, madje 
edhe sikur të vishej me kushtetutësi dhe ta thërriste ashtu vetveten, unë 
do ta godas kudo që ta takoj. Unë mendoj se armiqte e kushtetutësisë 
janë ata që shumojnë armiqtë e konsultës së ndërsjellë nëpërmjet 
shfaqjes së kushtetutësisë të jetë tiranike, e shëmtuar, dhe në 
kundërshtim me sheriatin”. 

“O ju që komandoni! Unë kisha një emër të mirë dhe unë do t’i 
kisha shërbyer kombit islam me të; ju e keni shkatërruar atë. Unë kisha 
një famë të pamerituar dhe i bëja fjalët e mia të këshillës për njerëzit të 
efektshme me të; unë jam i kënaqur të them se ju e keni shembur atë. 
Tani unë kam një jetë të brishtë prej të cilës jam i mërzitur. U 
mallkofsha dhe u dënofsha në qoftë se e bëj me pahir varjen në litarë.? 
Mos qofsha burrë në qoftë se nuk shkoj duke qeshur tek vdekja ime... 
Ju më vendosët mua tek guri i provës. Dua të di se sa shumë prej atyre 
që ju i quani grupi i varfër do të shfaqeshin të shëndoshë në qoftë se do 
t’i vinit tek guri i provës. Në qoftë se kushtetutësia përbëhet nga 
despotizmi i një partie, dhe në qoftë se ajo vepron në kundërshtim me 



120 Jeta dhe Vepra e Bediuzzaman Said Nursit 

sheriatin, atëherë le ta dëshmoj e gjithë bota, njerëzit dhe xhindët që 
unë jam një reaksionar. 

Bediuzzamani gjithashtu deshi të ndreqte gabimin, të ndreqte një 
përshtypje të gabuar –lidhur me ngjarjen e tridhjetë e një Marsit, 
disiplinën në ushtri, dhe sheriatin dhe roli i tij, i cili që nga fillimi ishte 
keqinterpretuar e shtrembëruar nga gazetat e të dyja anëve. Shtatë 
arsyet kryesore që ai i paraqiti për revoltën ishin në thelb të njëjtat si 
ato që u përmendën më lart. Pastaj duke i thënë gjykatës:  

“O pashallarë e oficerë! Tani unë e kërkoj dënimin për “krimet”e 
mia, dhe përgjigjjet për pyetjet e mia... Bediuzzamani u paraqiti atyre 
njëmbëdhjetë pyetje e gjysmë që treguan se shumica e atyre që u 
përfshinë nuk ishin të qortueshëm –të dënueshëm– dhe sugjeronin se 
padrejtësitë që buronin nga sundimi i Komitetit të Unionit dhe 
Progresit ishin shkaku. Këto pikëpyetje shkaktuan që dyzet deri në 
pesëdhjetë të burgosur të liroheshin. 

Rreth fundit të fjalimit të tij, Bediuzzamani i tha gjykatës se ai ishte 
absolutisht ngulmues mbi gjithçka që kishte shkruar në të gjitha 
artikujt e tij të gazetës. Sikur ai të ftohej tek një gjykatë në kohën e 
profetit, ose tek një gjykatë para një mijë e treqind vitesh, gjendja e tij, 
i veshur ashtu siç e kërkonte modeli i kohës”, do të ishte krejtësisht e 
njëjta. “E vërteta është e vërteta”. Bediuzzamani priste që të 
ekzekutohej me varje nga kjo gjykatë ushtarake e cila për dëshmitë e 
saj ishte mbështetur kryesisht tek denoncuesit dhe spiunët. Në të 
vërtetë, ai i pati thënë gjykatës:  

Detektivët, agjentët e policisë së fshehtë, tani janë më të këqinj se 
sa ata më parë, si mund të mbështetesh tek fjala e tyre? Si mund të 
vendoset drejtësia mbi atë që thonë ata? Dhe kur mësoi se vendimi 
unanim i gjykatës ishte për të dhënë pafajësinë,  Bediuzzamani nuk 
shprehu mirënjohje. Ai u kthye dhe duke qenë i lirë e la gjykatën, dhe 
pastaj eci në këmbë nga Bajazit për tek sulltan Ahmedi në krye të një 
turme të madhe që ishte grumbulluar, duke bërtitur: “Rroftë Ferri për 
të gjithë tiranët! Rroftë ferri për të gjithë tiranët!  

Ngjarja e 31 Marsit ishte në të vërtetë ashtu siç e përshkroi 
Bediuzzamani, ‘fatkeqësia e madhe’. Cilido të ishte roli i Komitetit të 
Unionit dhe i Progresit në të, ajo u dha atyre rastin që e kishin kërkuar. 
Së pari, ato realizuan ambicien e tyre që kishin patur prej një kohe 
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shumë të gjatë. Për të shfronizuar –rrëzuar– sulltan Abdul Hamidin. 
Menjëherë para revoltës, ata patën dalë hapur dhe e deklaruan veten e 
tyre në një parti zyrtare. Pas kësaj, ata shpërndanë partitë e opozitës, 
dhe pak më vonë ata pakësuan e dobësuan fuqitë e sulltanit, dhe fituan 
kontroll më të fortë mbi shtetin. Në të njëjtin vit ata paraqitën një 
numër masash të cilat e kufizuan lirinë më të madhe se ajo që ishte nën 
sundimin e Abdul Hamidit. Shoqëria për unitetin e myslimanëve u 
mbyll dhe u shpërnda; madje shumë nga anëtarët e saj kryesues kishin 
takuar fundin e tyre në trekëmbëshat e gjykatave ushtarake.  

Bediuzzamani u ndie thellësisht i zhgënjyer nga Stambolli dhe nga 
mënyra mashtruese e anës së saj të jashtme të civilizuar pasi ai i kishte 
përjetuar në një kohë të shkurtër që ai ishte atje. Tani shikimi i tij u 
rikthye tek vendlindja e tij në lindje. Ai shkroi: “Në qoftë se civilizimi 
siguron një terren të tillë të favorshëm për agresion që shkatërron nderin 
e prestigjin, për shpifjet që shkaktojnë grindje, mendimet mizore të 
hakmarrjes, sofistikën djallëzore dhe pavëmendshmërinë në çështjen e 
fesë, le të dëshmojë gjithkush se në vend të këtij vendi ligësie i njohur si 
pallati i lumtur i civilizimit, unë preferoj tendat e nomadëve primitivë të 
maleve të larta të Kurdistanit, vendin e lirisë absolute... Unë mendova se 
etika e shkruesve duhej të ishte e denjë për letërsi. Por unë shoh disa 
gazeta të pasjellshme që mbjellin urrejtje. Në qoftë se do të ishte se si 
duhet të jetë etika, dhe në qoftë se opinioni publik është kështu i 
ngatërruar, dëshmoni se unë e kam braktisur një letërsi të tillë. Unë nuk 
do të kem pjesë në të. Në vend të gazetave, unë do të studioj trupat 
qiellorë dhe tablotë e botës në malet e larta të tokës sime amtare...  

“Po, unë preferoj jetën time primitive mbi civilizimin i cili është 
kështu i përzier me despotizëm, shthurje dhe me degradim e prishje. 
Ky civilizim i bën individët të varfër, të shthurur dhe imoralë, kurse 
civilizimi i vërtetë i shërben progresit të njerëzimit, zhvillimit dhe 
realizimit të potencialit të njeriut. Prandaj, në këtë vështrim, të duash 
civilizimin është të duash humanizmin...  

“Rroftë kushtetutësia islamike! Rroftë liria e ndritshme e cila ka 
mësuar një mësim të plotë nga udhëzimi i realitetit të sheriatit!”117 

* * * 
                                                
117 Divan-i Harb-i Orfi, 39-40. 


