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KAPITULLI I SHTATË 

Lufta	  Dhe	  Robëria	  
 

n Bediuzzamani dhe Lufta 
Për Bediuzzamanin, lufta mund të shihet si një pellg ujëmbledhës. 

Ai vizitoi Enver Pashën, ministrin e luftës, për të diskutuar qëllimin e 
tij të rikthimit në provincat lindore për të marrë pjesë në mbrojtjen 
kundra pushtimit Rus, dhe u emërua nga pashai për të formuar e 
komanduar një regjiment ushtarak vullnetarësh.157 

 Bediuzzamani e bëri atëherë këtë, duke i bërë studentët e tij 
qendrën e forcës. Ishte një luftë e shenjtë, dhe Bediuzzamani e kreu 
këtë detyrë të shenjtë të muslimanëve në dy fronte. Përveç formimit të 
milicisë ushtarake duke e stërvitur deri tek standardet më të larta, dhe 
personalisht duke udhëhequr burrat e tij në aktet më të guximshme e 
kurajoze, ai vazhdoi t’u jepte mësim studentëve të tij dhe vetë të 
shkruante komentin e shquar të Kur’anit. Duke i përdorur edhe shpatën 
edhe penën, ai ishte si një figurë nga periudha e artë e islamit, një 
musliman model.  

Kur Bitlisi ra në duart e rusëve në Mars të 1916, Bediuzzamani u 
zu rob dhe kaloi dy vite të tjera në kampet e ndryshme të robërve të 
luftës në Kosturma në Rusi. Ai u arratis, dhe duke udhëtuar përmes 
Rusisë shëndoshë e mirë, erdhi në Varshavë e Berlin, dhe arriti përsëri 
në Stamboll në qershor të 1918. Por vështirësitë e robërisë së tij e 
kishin goditur e munduar shumë nga shëndeti; edhe pamja e tij 
gjithashtu kishte ndryshuar. Periudha e tmerrshme e mposhtjes dhe 
pushtimi i huaj që pasuan luftën ishin njëra prej trazirës së brendshme 
për Bediuzzamanin, pavarësisht pozitës dhe suksesit të tij mondan, por 
nga kjo do të shfaqej Saidi i Ri. 

                                                
157 Sipas një jetëshkrimi të shkurtër, Bediuzzamani hartoi një formë zyrtare kur 

ishte një anëtar i Dar el-Hikmet el-Islamije –Meshihatit Islam-, në tetor 1921, ai së 
pari iu bashkua ushtrisë perandorake si një myfti i regjimentit. Shiko, Albajrak. 
Shtojca e panumërtuar e Devrin Islam Akademisi, Istanbul 1973. 



156 Jeta dhe Vepra e Bediuzzaman Said Nursit 

n Ngjarjet në Frontin Lindor 
Predhat e para të luftës ishin hedhur kur Rusia pushtoi Anadollin 

verilindor me 31 tetor 1914. Në këtë rast, Rusia nuk qe e suksesshme 
dhe pushtimi u zmbraps nga ushtria otomane nën drejtimin e Enver 
Pashës. Por ai ishte i suksesshëm vetëm në këtë, pasi drejtoi kundër 
ofensivën shkatërrimtare në Sarikamish në kushtet e ngricës së 
dhjetorit e Janarit si rrjedhojë e së cilës gjashtëdhjetëmijë prej 
njëqindmijë trupave të ushtrisë së fortë vdiqën. Ushtria Ruse u tërhoq 
dhe Duka i madh Nikolas e kaloi vitin vijues duke bërë përgatitje të 
plota për pushtimin përfundimtar të Anadollit. Këtë operacion ai e nisi 
me trembëdhjetë Janar 1916. Duke i mposhtur otomanët me një ushtri 
tre herë më e madhe se e tyre, rusët hynë në Erzurum me 
gjashtëmbëdhjetë shkurt.158 

Rusët për një kohë të gjatë kishin nxitur Armenët për akte terroriste 
kundër shtetit Otoman, dhe duke dhënë mbështetje materiale e morale 
për shoqëritë e tyre revolucionare. Tani, në kërkim të një shteti të 
pavarur në Anadollin lindor, Armenët bashkëpunuan me rusët në një 
shkallë të gjerë, shumë duke hyrë në ushtrinë ruse. Ashtu si oficerët 
armenë që patën luajtur një rol të rëndësishëm në pushtimin e 1887 të 
Anadollit verilindor. Raporte të shtrembëruara dhe të ekzagjëruara nga  
nacionalistët armenë të ngjarjeve të 1915 u shfrytëzuan nga fuqitë e 
Antantës (Anglisë dhe Francës) dhe u përdorën në luftën e tyre 
propagandistike kundra turqve, siç kishin bërë kështu prej vitesh. 

Meqenëse Bediuzzamani ishte i pranishëm dhe u përfshi aktivisht 
në mbrojtjen e perandorisë kundra rusëve dhe armenëve, ne do të 
përfshijmë faktet vijuese lidhur me ato ngjarje, të cilat që të gjitha janë 
marrë nga vëllimi i dytë i historisë së perandorisë Osmane dhe Turqisë 
moderne nga historianët amerikanë S.J dhe E.K. Shaw. 

Me tërheqjen e Rusëve më 1915, otomanët urdhëruan evakuimin -
largimin- e të gjithë armenëve prej provincave të Vanit, Bitlisit dhe 
Erzurumit si pjesë e parapërgatitjeve të tyre për pushtimin e dytë të 
pashmangshëm. U planifikua që ata duhej të vendoseshin në zonën e 
Mosulit të Irakut verior. Një komision i veçantë u ngrit për të 
regjistruar pronat e armenëve, të cilat që të gjitha duhej t’iu 

                                                
158 Danismend, IV, 420, 427, 431. 
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dorëzoheshin atyre kur të ktheheshin pas luftës. Po ashtu edhe ushtria u 
instruktua në mënyrë specifike për të mbrojtur e siguruar nevojat e të 
internuarve në udhëtimin e tyre.  

Propagandistët Armenë pretenduan se më shumë se një milion 
armenë u masakruan në luftë. Por sipas censusit otoman (buletinit të 
regjistrimit të popullsisë) populli ishte një milion e treqindmijë 
(1.300.000) dhe jo 2.5 milion siç pretendohej. Dhe numri i atyre që u 
transportuan nuk ishte më shumë se katërqind mijë. Numri i atyre që 
vdiqën ishte rreth dyqind mijë, dhe ky numër nuk ishte vetëm i 
transportit, por përfshinte shifrat e luftës, të zisë dhe të sëmundjes që 
vrau dy milion muslimanë në të njëjtën kohë.”  

Në prill të 1915 armenët organizuan një revoltë në Van. Në Maj 
rusët arritën në qytet dhe një masakër ndaj muslimanëve vijoi. Një 
shtet armen u shpall nën hijen e Rusisë, dhe në korrik rreth dyqind e 
pesëdhjetëmijë armenë ishin grumbulluar në zonë. Më herët në të 
njëjtin qytet Otomanët qenë të suksesshëm në zmbrapsjen e ushtrisë 
ruso-armene, së bashku me të cilën ishin edhe dyqind mijë refugjatë. 
Prej këtyre, nja dyzet mijë vdiqën, jo për shkak se u masakruan me 
paramendim, me dashje, por nga rrethanat e luftës. 

 

n Armët dhe Librat Krah për Krah. 
Kur arriti në Van, Bediuzzamani menjëherë nisi të formonte 

milicinë ushtarake. Përveç studentëve të tij, ai vizitonte të gjithë 
regjimentet e vullnetarëve përreth që përbënin forcën, e cila kur u 
formua numëronte katër-pesë mijë burra. Në të njëjtën kohë ai 
vazhdoi t’u jepte mësim studentëve të tij.  

Duke cituar njërin prej dy shokëve në Dogubeyazit i cili kishte 
ndjekur medresenë e Bediuzzamanit, Nexhmeddin Shahiner e 
përshkruan se, si për stërvitje ushtarake, Bediuzzamani i çonte lart 
malit Subhan rekrutët e tij dhe i praktikonte ata duke vënë vezët si 
objektiv, si tabelë qitjeje. Ai do t’i jepte cilitdo që qëllonte vezën një 
mexhidije (monedhë argjendi) si shpërblim. Studentët të cilët i 
stërviste kështu Bediuzzamani u bënë aq të aftë e të guximshëm saqë 
kur vinin në mal për stërvitje, revolucionarët armenë bëheshin të 
frikësuar dhe shkonin diku tjetër. 



158 Jeta dhe Vepra e Bediuzzaman Said Nursit 

 
Bediuzzaman Said Nursi gjatë Luftës së Parë Botërore 

Me karakterin e tij karizmatik (hirplotë, tërheqës, që bën për vete 
masat) dhe me aftësinë për të inspiruar dashuri të madhe dhe devocion 
tek studentët dhe ndjekësit e tij, që e shfaq veten veçanërisht nën ato 
rrethana të vështira dhe në kohë sprove e lufte, Bedizzamani ishte në 
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gjendje t’i mbushte ata me diçka nga trimëria e tij e madhe dhe me 
forcat e durimit të qëndresës dhe i lëvizte ata të vepronin me guxim të 
madh. Këtu sa vijon janë disa raporte bashkëkohore për 
Bediuzzamanin, medresenë e tij, dhe milicinë ushtarake që ai formoi; 
por së pari, dy përshkrime të shkurtra të aktiviteteve të tij kundër 
armenëve, e para nga vetë ai. 

“Meqenëse në atë kohë, vite më parë, devocioni i studentëve të 
Saidit të Vjetër për mësuesin e tyre ishte i tillë saqë ata do të kishin 
sakrifikuar gjithçka për të, Saidi i Vjetër kurrë nuk pushoi përballë 
shoqërive revolucionare të armenëve Tashnak, dhe ishte në një gjendje 
t’i heshtë ata deri në një shkallë, ndonëse ata ishin shumë aktivë. Ai i 
gjeti pushkët mauzerë për studentët e tij, dhe për një kohë medreseja e 
tij ishte si një kazermë me armë dhe me libra krah për krah..159 

“Më 1331 (1915) barbarët armenë dhe rusë kurrë nuk qenë të 
suksesshëm ta vrisnin Bediuzzamanin megjithëse ata e sulmonin atë 
nga çdo anë dhe u përpoqën shumë për këtë. Sa për Bediuzzamanin 
dhe ndjekësit e tij, ata i ndiqnin armenët pa mëshirë, të cilët iknin aq 
fort sa të mundeshin.160 

Dhe një përshkrim i një vizite tek kazermat e medresesë së 
Bediuzzamanit që iu dha Nexhmedin Shahiner nga Nuredin Burak, i 
cili e rrëfen atë aq saktë ashtu siç iu tregua atij nga babai i vet, 
Zejneddin Buraku.  

Në atë kohë në lindje, studimi në medresetë ishte kështu: Hoxha -
mësuesi- jepte mësim falas, nuk kërkonte asgjë. Në fakt me 
ndërmjetësimin e hoxhës, njerëzit siguronin mjetet e jetesës për 
studentët. Prandaj nuk kishte arsye materiale që të pengonte studimin. 
Zgjedhja e mësuesit bëhej vetëm nëpërmjet qëndrimit të tij të lidhur 
me diturinë. Kështu në qoftë se dikush njihej si një dijetar i madh, ai 
do të kishte shumë studentë; gjithkush do të donte të mësohej prej tij.  

Në atë kohë, disa shokë dhe unë u mblodhëm bashkë dhe nisëm të 
kërkojmë një mësues të mirë. Neve na u tha për Saidin e famshëm në 
Van, në një medrese e quajtur medreseja “Horhor”. Tre nga ne shkuam 
atje. Hoxha efendi nuk ishte i pranishëm kur ne arritëm në medrese. 

                                                
159 Sualar, 439-440 
160 N, Shahiner.Said Nursi, 158 



160 Jeta dhe Vepra e Bediuzzaman Said Nursit 

Një person i quajtur Molla Habib na takoi dhe na bëri ftesë për të hyrë 
brenda. Ai na tha të prisnim duke na treguar se hoxha do të vinte së 
shpejti. Në këtë pikë, muret e medresesë tërhoqën vëmendjen tonë. Të 
varura në ato ishin radhë radhë pushkët mauzerë dhe armë të 
ndryshme, shpata, kama, gjerdane fishekësh. Së bashku me këto 
ndodheshin libra për t’u lexuar. Në të vërtetë ne u çuditëm. 

Në një kohë të shkurtër ndërsa ata thanë: “Po vjen hoxha”, ne 
morëm qëndrimin drejt. Ai hyri dhe tha: “Mirë se erdhët!” Pastaj na 
pyeti se përse kishim ardhur.  

“Gjëja e dytë që na tërhoqi vëmendjen dhe na habiti ishte mënyra 
dhe veshja e hoxhës, sepse ne nuk pamë veshjen e zakonshme të hoxhës, 
të cilin e njihnim dhe kishim parashikuar. Me një kësulë në trajtë konike 
mbi kokën e tij, këpucë me qafë në këmbët e tij, një kamë në mes, në 
brez, dhe me një hap të sigurt ai na kujtoi më shumë pamjen e një 
ushtari ose të një oficeri të një rangu të lartë se sa atë të një hoxhe. Në 
fakt, për shkak të rinisë së tij ne menduam me vete: “Jemi kureshtarë a 
është i ditur ai”, por atëherë Molla Habib, studenti më i avancuar, 
studionte libra të tillë si ‘Molla Xhami’. Ai ishte si rreshter i studentëve.  

“Ne i thamë se kishim ardhur të studionim nën drejtimin e tij. 
Ndërkaq ai na tha: “Mirë, por unë kam kushte. Ju mund të studioni me 
kusht që t’u përmbaheni atyre”. Atëherë ai shtoi: “Nuk ka asnjë mundësi 
për t’u kthyer prapa për dikë që nis studimin me mua. Ai qëndron me 
mua deri në fund të jetës së tij”. Dhe pastaj tha: “Dhe mos mendoni që 
ju mund ta pranoni dhe ta jepni fjalën tuaj sot, atëherë largohuni më 
vonë në qoftë se ju mërziteni ose për ndonjë arsye tjetër, sepse 
guvernatori i Vanit është shoku im i ngushtë. Unë do të mund t’ju sillja 
përsëri këtu nëpërmjet tij. Sonte ju jeni mysafirët e mi, qëndroni këtu 
dhe mendojeni mirë atë, pastaj merreni vendimin tuaj në mëngjes”. 

“Ne u shushatëm dhe nuk dinim ç’të thonim për propozimin. Ne u 
konsultuam me Molla Habibin. Ne i thamë: A qëndron ti me hoxhën 
me këto kushte? “Po, -u përgjigj ai- ne i dhamë fjalët tona dhe 
ndërmorëm çështjen. Është e vërtetë që jo gjithçka është e lehtë, por 
dituria e tij është vërtetë e jashtëzakonshme. Por ju e dini më mirë, 
bëni atë që ju duket e drejtë për ju”. Ne ulëm kokat tona me turp, dhe 
duke thënë që ne nuk mund ta pranonim, u larguam. Dhe 
përfundimisht, pronari i gazetës ‘Hyr Adam’, Sinan Omur, i dha këto 
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kujtime të Bediuzzamanit dhe të milicisë ushtarake, të cilat ia tregoi 
Nexhmedin Shahinerit në një intervistë. 

“Unë isha student në kolegjin e trajnimit të mësuesve në Stamboll 
kur shpërtheu Lufta e Parë Botërore. Në atë kohë  isha tetëmbëdhjetë 
vjeç, prandaj më morën në ushtri. Unë për herë të parë e kam parë 
Bediuzzamanin në Gusht të 1331 (1915) në malin Subhan. Ai kishte 
hipur mbi një kalë të bardhë duke e lëshuar kalin në galop lart e poshtë, 
ai po ngrinte lart moralin e ushtarëve. Ai ishte komandant i forcave 
ushtarake në atë kohë.  

Ai kishte një çallmë në kokë dhe spaleta mbi supe. Ai lëvizte 
vazhdimisht midis vullnetarëve mbi shpinën e kalit për t’u dhënë atyre 
kurajo. Enver pasha e kishte caktuar Bediuzzamanin për forcat 
ushtarake. Ata kishin qenë shokë për një kohë të gjatë. Kështu 
Bediuzzamani formoi milicinë ushtarake në lindje; ajo përbëhej prej 
rreth katër deri në pesë mijë burra. 

Forcat ushtarake nuk i siguronin armët dhe furnizimet prej nesh, 
por siguronin gjithçka vetë. Ata gjithmonë hynin në frontin e luftimeve 
dhe luftonin gjithmonë në vijën e parë të frontit. Ata njiheshin si 
kapeleplisët.  

Rusët nuk dinin nga t’ia mbathnin kur dëgjonin: ‘Po vijnë 
kapeleplisët!’ Ata nuk e dinin çfarë i kishte goditur. Në atë kohë 
shpatat tona ishin vetëm për të shpuar, por ata i përdornin duke qenë 
mbi shpinat e kuajve dhe do të godisnin çdo gjë për të cilën mateshin 
të qëllonin. Ata vishnin mantele të bardhë me qëllim që të shkriheshin 
me terrenin e mbuluar nga bora dhe që të mos zbuloheshin nga 
armiqtë. Ata i lëshonin frerët e kalit në një krah ose i hidhnin mbi 
qafën e kalit dhe e linin kafshën krejtësisht të lirë, dhe duke galopuar 
me shpejtësi do të hapnin zjarr pandërprerë me pushkët e tyre. Ata 
ishin qitës shumë të saktë. Ndërsa komandantët u drejtoheshin 
vullnetarëve me qëllim që t’i inkurajonin për luftë me nxitjen e tyre, 
vullnetarët nuk do të mund të mbeteshin në vendet e tyre ulur pupas, 
këmbëkryq; sapo të jepej urdhri ‘Sulm! Sulm!’ ata hidheshin përpjetë 
dhe duke kërcyer mbi shpinat e kuajve të tyre, do t’i lëshonin në galop 
kundra armikut.161  

                                                
161 Ibid., 158-9. 



162 Jeta dhe Vepra e Bediuzzaman Said Nursit 

n Fronti 
Kur rusët nisën pushtimin e tyre të dytë në janar të 1916, 

Bediuzzamani dhe milicia e tij lëvizën drejt frontit në Pasinler në afërsi 
të Erzurumit. Një forcë e dytë ruse lëvizi jugut poshtë anës lindore të 
liqenit të Vanit. Atje në front luftimi ishte shumë i ashpër dhe i ftohti 
shumë i madh. Otomanët kishin shumë epërsi numerike. Për të ngritur 
moralin e vullnetarëve në ato kushte të rënda, Bediuzzamani rrallë 
futej në llogore, por lëvizte përqark vijave të frontit mbi kalin e tij; 
gjithmonë duke i dalë në ballë luftimit. Ai më vonë shkroi: 

“Në frontin e Pasinlerit gjatë luftës së madhe, i ndjeri Molla Habibi 
dhe unë po lëviznim përpara me synimin që të sulmonim armikun. 
Artileria e tyre hodhi tre predha mbi ne gjatë një intervali kohor prej 
një ose dy minutash. Të tre predhat kaluan mu mbi kokat tona vetëm 
dy metra lart, dhe ndonëse ushtarët tonë ishin fshehur në një rrungajë, 
gropësirë, prapa nesh dhe nuk mund të shiheshin, ata u tërhoqën. Si një 
testim i thashë: “Çfarë thua Molla Habib, unë nuk do të fsheh veten 
prej predhave të këtyre të pafeve? –dhe ai u përgjigj– edhe unë nuk do 
të zmbrapsem, unë do të qëndroj prapa teje”. Një predhë tjetër ra 
shumë pranë nesh. Është e sigurt që Mbështetja Hyjnore do të na 
mbrojë, i thashë Molla Habibit! Përpara! Predhat e këtyre të pafeve 
nuk mund të na vrasin neve. Ne nuk do të denjojmë të tërhiqemi.”162  

Prej disa raportimeve, njoftimeve të cilat Nexhmedin Shahiner i ka 
mbledhur prej ushtarëve që ishin të pranishëm në Pasinler, që të gjitha 
përshkruajnë lëvizjet e Bediuzzamanit nëpër llogore mbi shpinën e 
kalit në këtë mënyrë, duke i shpërfillur krejtësisht predhat e rusëve. 
Raporti vijues përmend veçanërisht ashpërsinë e goditjeve me predha: 

“… Po binte borë dhe gjithkund ishte bardhësi. Ne po mbronim 
vendin tonë të dashur kundra rusëve. Ne nuk mund t’i ngrinim kokat 
tona lart hendekut për shkak të plumbave dhe gjyleve që po binin si 
shi. Ne po luftonim nën predhat që binin si shi. Ishte sikur shrapnelat –
predhat thërrmuese– po binin nga qiejt. Gjëja para të cilës ishim më të 
pafuqishëm ishte shrapneli, që shpërthente në ajër. Ajo po na 
shkatërronte dhe humbjet tona ishin të mëdhaja. Shrapneli që 
shpërthente në ajër shpërndahej në thërrime nga e djathta dhe nga e 

                                                
162 Emirdag lahikasi, II, 13; N, Shahiner. Said Nursi 160-1. 
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majta. “Ndërsa kjo po ndodhte, Molla Saidi i famshëm po ecte nëpër 
llogore. Ai po lëvizte lart e poshtë luginës mbi kalë. Ndërkohë disa 
njerëz u shfaqën prej hendekut, ata u qëlluan e u vranë.  

“Unë doja edhe ta shihja Molla Saidin dhe të puthja duart e tij, por 
kisha frikë se goditesha. Unë ia kisha dëgjuar emrin, por ishte hera e 
parë që po e shikoja këtë personalitet të madh në frontin e përgjakshëm 
në Pasinler. Pastaj unë e pashë se ai kishte ardhur në një nivel me 
mua… dhe dëgjova duke thënë: “Luftoni për Allahun! Allahu është 
Ndihmësi ynë!163  

Një ushtar tjetër, i cili luftoi nën drejtimin e Bediuzzamanit në 
Pasinler, Mustafa Jallçën e përmend atë kështu: “… Ata papritmas na 
morën neve prej Çanakkale dhe na dërguan në frontin lindor. Ne ishim 
tetë divizione në Kars dhe në drejtimin tonë ishte Molla Saidi. Bandat 
e rusëve dhe armenëve po na sulmonin pa pushim.  

“Në atë kohë, Molla Saidi na mësonte lidhur me çështjet fetare. 
Çdo natë ai na jepte mësim. Në Hasankale –Pasinleri– ne me Molla 
Saidin luftuam pa mëshirë kundra rusëve. Më parë, hoxha vishte një 
çallmë, ndërsa duke luftuar ai do të vishte atë që quhej ‘kapeleplisi’! 

“Në atë pikë unë u plagosa tek Hasankale dhe u tërhoqa. Unë e 
mora këtë plagë shrapneli në kërdhokullin tim, shikoje! Ajo është 
akoma e hapur… Unë do të kisha vdekur qysh prej shumë kohëve, por 
Molla Saidi shkroi një lutje për secilin nga ne të katërt. Në i varëm ato 
rreth qafave tona, dhe asnjë plumb nuk na goditi. Në atë kohë 
ndodheshin njëqind të pafe duke hapur zjarr mbi një musliman. Në 
fund unë u plagosa dhe ata më kthyen prapa. Molla Saidi vazhdoi të 
luftonte. Ata më kuruan mua në Konja, pastaj më dërguan në 
perëndim, Austri, Karpat dhe në frontet Galiciane.  

“Molla Saidi ishte një person heroik. Në front, ai drejtonte sulmet 
mbi shpinën e kalit. Ai ishte një qitës i mirë. Ai nuk futej në llogore. 
Njëherë iu tha Molla Saidit se disa reparte po shpërndaheshin, po 
shpërbëheshin. Ai menjëherë zhdukte shkaqet e mosmarrëveshjes, 
sheshonte problemin dhe siguronte që ata të mos shpërndaheshin. Ai i 
shpjegonte gjërat në mënyrë të mrekullueshme, ishte sikur t’u bënte 
magji njerëzve.  

                                                
163 Arsalan, Ahlati Ismalil Hakki, në SonSahitler, V, 236-7. 
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“Pastaj gjatë kohës së asaj lufte të skëterrshme ai po shkruante një 
libër. Studentët e tij shënonin çfarë ai u diktonte. Ai ishte një kalorës i 
mirë. Ata lëshonin poshtë rrokullimthi shkëmbinj të mëdhenj mbi 
rusët. Ai na thonte: “Mos kini frikë nga asgjë, besimi i një muslimani 
është më i fortë se çdo fuqi.” Në çdo natë ai na lexonte nga librat që 
kishte shkruar. Unë nuk mund ta kuptoja shumë sepse nuk jam 
arsimtar, por sa herë që e shihja Molla Saidin, guximi im shtohej. Ai 
ishte një person shumë i fortë, i rëndë, por ama me ne veproi në 
mënyrën më të përzemërt.164 

 

n Shenjat e Mrekullisë 
Librin që po e shkruante këtu Bediuzzamani, të cilin e përshkruan 

Mustafa Jallçën, ishte komenti i tij lidhur me Kur’anin, Shenjat e 
mrekullisë (Isharatul–Ixhaz fi mezannil ixhaz), dhe ishte Molla Habibi 
ai që veproi si shkruesi i tij. I shkruar mbi shpinën e kalit, nëpër 
llogore dhe në vijat e luftimit, ky koment arabisht, vetëm pjesa e parë e 
të cilit u plotësua, më vonë u brohorit nga ulematë në Damask e në 
Bagdad, ndërsa Ali Riza Efendi, kryetari i zyrës për dhënien e fetvave 
në Stamboll –Fetva emini– e përshkroi atë koment si:  

“Aq të fuqishëm e të vlefshëm sa një mijë komente te tjerë”. Në 
vepër, Bediuzzamani e përshkruan qëllimin e saj siç vijon: 

“Qëllimi ynë prej kësaj vepre të titulluar ‘Shenjat e Mrekullisë’ 
është të shpjegojmë treguesit dhe shenjat e mrekullisë që janë të 
pranishëm në renditjen e fjalëve të Kur’anit. Sepse pikërisht në 
renditjen e fjalëve të tij shfaqet një aspekt i rëndësishëm i mrekullisë së 
tij. Dhe pikërisht prej qëndisjeve të fjalëve të tij përbëhet mrekullia më 
e ndritshme e tij.165 

Për më tepër, në parathënie166 duke vendosur e nxjerrë në pah 
metodën nëpërmjet të cilës duhet të shkruhen komentet Kuranore në 
periudhën moderne, Bediuzzamani shpjegon më tej në shkruajtjen e 
komentit. Ai së pari sqaron natyrën e Kur’anit si një ligjëratë Hyjnore 

                                                
164 Mustafa Yalcin, tek Son Sahitler II, 21-22. 
165 Isharatu’l–i’caz, 11. 
166 Ibid., 7-8; Tarihçe, 99-100. 
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duke iu adresuar të gjithë njerëzve në çdo periudhë kohe, pastaj tregon 
se ai –Kur’ani– gjithashtu përfshin e rrethon të gjitha shkencat që bëjnë 
të njohur botën fizike. Sigurisht, të vërtetat e Kur’anit bëhen të qarta e 
të dukshme nëpërmjet zbulimeve të shkencës.  

Kështu, në periudhën moderne kur kozmosi është i hapur dhe 
funksionet e tij po zbulohen nga shkenca, komentet e Kur’anit duhet të 
ecin në një hap me këto hapa viganë që po merr shkenca. 
Bediuzzamani tregon se është përtej kapacitetit të një individi, madje 
as e një grupi, të vogël që të jetë i njohur me të gjithë shkencat, prandaj 
një koment duhet të shkruhet nga një grup dijetarësh të cilët janë 
specialistë në një numër shkencash, në ato fetare dhe moderne. Duhet 
të sillet ndërmend se midis propozimeve për reformën arsimore ishin 
kombinimi, bashkimi, dhe mësimdhënia e përbashkët e shkencave 
fetare dhe moderne, specializimi dhe zbatimi i parimeve të konsultimit 
të ndërsjellë.  

Kur Bediuzzamani kuptoi se një fatkeqësi e madhe do të ndodhte, 
ai dha paralajmërime të përsëritura për të në vitet që paraprinë Luftën e 
Parë, siç dëshmuan shumë prej studentëve të tij, ai nisi ta shkruante 
vetë komentin ‘Shenjat e Mrekullisë’. Për shkak se ai kuptoi nevojën 
shumë të ngutshme dhe rëndësinë e madhe, ai vazhdoi ta shkruante atë 
në rrethanat tejet të pafavorshme të frontit të luftimeve. Në fakt, ai pati 
parë një ëndërr rreth fillimit të luftës, ëndërr e cila mbështeti 
parandjenjat e tij dhe konfirmoi qëllimin e tij për të shkruar 
komentin.167 Kështu ai e paraqet veprën si model ose si shembull që do 
të mund të ndiqej nga një grup dijetarësh të tillë ashtu siç e pati 
përshkruar në një pikë në të ardhmen. 

 

n Bediuzzamani dhe Milicia e tij Lëvizin në Jug 
Otomanët qenë të pamundur për të penguar përparimin e armikut 

në verilindje të Anadollit, dhe u tërhoqën, ndërsa rusët lëvizën para për 
të marrë Erzurumin. Bediuzzamani dhe milicia e tij u tërhoqën në Van 
kundra forcës së madhe të dytë ruse, ndonëse nuk dihet saktësisht në 
çfarë pike. Atje ndërsa qyteti po evakuohej përballë sulmit rus, ai dhe 
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një numër prej studentëve të tij vendosën të vazhdonin e të duronin 
deri në fund tek kështjella. Duke mos dashur të humbiste një figurë të 
tillë të vlefshme në atë mënyrë, guvernatori i Vanit, Xhevdet Bej, i cili 
ishte djali i guvernatorit të vjetër Tahir Pashës, insistoi që ata të 
tërhiqeshin në Gevash, në rrugën për Bitlis. Sepse duhej që në Bitlis të 
gjithë zyrtarët, ushtria dhe njerëzit e zonës të tërhiqeshin. 

Ndodhën shumë ngjarje të regjistruara për aktet heroike të 
Bediuzzamanit dhe të vullnetarëve të tij në këtë periudhë për të 
shpëtuar Anadollin lindor prej rusëve dhe armenëve. Në Gevash, 
ndërsa eksodi –shpërngulja– në masë nga Vani po përparonte, një 
regjiment kalorësish Kozakë organizoi një sulm. Bediuzzamani bashkë 
me rreth dyzet burra dolën kundra sulmit me qëllim që t’i pengonin 
njerëzit dhe plaçkat e tyre nga rënia në duart e armikut. Duke u ngjitur 
malit, ata i sulmuan kozakët natën nga lart, dhe i mashtruan ata me 
mendimin se një numër i madh përforcimesh kishin arritur. Në këtë 
mënyrë, Bediuzzamani dhe forca e tij u shkaktuan kozakëve të 
çrregulloheshin e pështjelloheshin mjaftueshëm duke u lejuar kështu 
njerëzve të lëviznin në siguri dhe duke e bërë Gevashin të shpëtohej 
gjithashtu.168   

Shumë prej studentëve dhe vullnetarëve të Bediuzzamanit ranë në 
këtë kohë. Molla Habibi gjithashtu u vra, në Gevashi, pasi i kishte 
përcjellur me sukses Halil Pashës njoftimet e lëvizjeve të armikut në 
frontin Iranian.  

Në një rast kur otomanët po tërhiqeshin, kapeleplisët i lurtuan, i 
joshën rusët dhe armenët që ishin mbushur me besim të rremë për tek 
një luginë e mbyllur, dhe duke hapur zjarr mbi ta, e shfarosën të gjithë 
forcën. Në një rast tjetër, Bediuzzamani dhe vullnetarët e tij qenë në 
gjendje të rimerrnin tridhjetë armë të mëdha prej rusëve duke i sulmuar 
befas natën dhe, duke i përdorur ato për të vonuar avancimin e rusëve, 
u lejuan të gjitha grave dhe fëmijëve të zonës të evakuoheshin. 

Nexhmedin Shahiner shënon se të gjitha këto trimëri bëhen të qarta 
në buletinet dhe në arkivat bashkëkohore të forcave ushtarake. Studentët 
e Bediuzzamanit gjithashtu ishin të shquar për guximin dhe trimërinë e 
tyre. Njëri prej tyre i quajtur Mir Mahej në të vërtetë kaloi tek njësitë -
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repartet- ruse disa herë, dhe duke vrarë nga dhjetë deri në pesëmbëdhjetë 
prej trupave të armikut dhe rikthehej tek vijat e frontit të tij. 

Bediuzzamani ashtu siç përmendet në arkivat otomane po ashtu 
edhe aktivitetet e tij në këtë kohë shfaqen e bëhen të qarta në arkivat e 
huaja. Njëra prej këtyre që citoi Nexhmedin Shahiner është arkivi 
francez ‘Documents sur les atracites armeno-russes’, një kopje e të 
cilës është në bibliotekën e bashkisë së Stambollit. Kjo që vijon është 
një përkthim i vetëm një faqeje: 

“Jusufi dhe Abdurrahmani, djemtë e Mehmedit, thanë sa vijon në 
një betim: “Familja jonë vjen nga Nursi, Vavink, dhe Merza–i dhe 
kullotat verore të rrethit të Ispartit në krahinën e Hizanit. Pasi krahina e 
Çatakut ishte pushtuar nga rusët, armenët e fshatrave fqinj të livarit, 
Jukari Kutis nën drejtimin e Latos, gjithashtu i njohur si Mihran dhe 
Kazar Dilo që të dy këta kishin depërtuar në Anadoll nga Rusia. Ata 
paraqitën tre propozime të shkruara për paritë këtu, midis parive Molla 
Saidi, i cili njihej me emrin Bediuzzaman. A qe marrë si i burgosur, 
apo u vra? Unë nuk e di. Këto ishin propozimet: 

Dorëzimi …    
Evakuimi i distriktit…   
Lufta… 

“Nëntë orë pasi kishte mbërritur armiku, një forcë prej gjashtëqind 
trupash sulmuan fshatin. Ushtarët armiq kishin veshur uniforma e 
kapele. Ne nuk mund të zbulonim nëse gjendeshin ose jo ushtarë rusë 
midis tyre. Numri i atyre që u dukën skamnorë, të zhveshur në ushtrinë e 
armikut ishte tejet i lartë. Këta do të mund të kishin qenë rusë ose 
armenë të ardhur nga Rusia. Armiku i mori të gjithë njerëzit e fshatit 
tonë për tek Mezraa–i And. Abdurrahmani, i biri i Hurshid Beut, njëri 
prej parive ishte i pranishëm gjithashtu së bashku me djalin dhe gruan e 
tij. Në ditën tjetër, tridhjetë e tre burra e djem, dhe rreth tetëdhjetë gra, 
gra të reja, dhe vajza u lëvizën drejt Mukus në autokolona të ndryshme. 
Autokolona e grave u la në Çaçuan, por natën të gjithë burrat shkuan në 
tehun e shpatës. Unë shpëtova nga therja, masakra, për shkak se ishte 
caktuar një detyrë; kur ata më dhanë detyrën thanë këtë:  

“Ne të premtojmë se do të të japim para. Shko tek Molla Saidi, dhe  
thuaj të na dorëzojë armenët të cilët qëndrojnë atje. I thuaj se nuk ka 
dobi që t’i vrasësh ata në mënyrë të panevojshme. Vendi është tashmë 
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tërësisht i pushtuar. Rusët kanë shkuar aq larg deri në Halep. Armenia 
është themeluar e ndërtuar. Na sjell informacion rreth numrit dhe 
fuqisë së ushtrisë turke atje”. 

“Kjo m’u tha mua nga Dilo. Unë u nisa menjëherë. Kur arrita në 
Çaçuan, unë pashë se forcat tona, të cilat ishin formuar nga xhandarët 
dhe kurdët, kishin arritur atje së bashku me majorin, kryetarin tonë 
Molla Saidin. Forcat tona nën komandën e Bediuzzaman Said Efendi 
qenë të suksesshme në shpëtimin e autokolonës së grave pas pesë orësh 
luftimi të rreptë. Gjendja e grave ishte realisht e mjerueshme. Ato nuk 
kishin fuqi për të ecur. Shumica e fëmijëve ishin shkelur me këmbë. 
Dhe prej tridhjetë e tre burrave vetëm dy nga ne mbijetuan. 

Kur armenët masakruan gratë myslimane dhe fëmijët ashtu si 
burrat, fëmijët armenë ndonjëherë do të vriteshin për hakmarrje. Por 
deri në një far mase Bediuzzamani qe në gjendje që ta ndalonte këtë 
praktikë barbare nëpërmjet sjelljes së tij islamike të vërtetë 
shembullore, dhe qe në gjendje t’i sillte ca humanizëm kaosit të luftës. 

Njëherë, mijëra gra dhe fëmijë armenë ishin grumbulluar në një 
vend në të cilin ndodhej Bediuzzamani. Ai lëshoi një urdhër që të mos 
prekej asnjëri prej tyre. Më vonë ai i liroi ata dhe, ata u rikthyen tek 
familjet e tyre në territorin e mbajtur nga Rusia.  

Armenët u impresionuan aq shumë nga ky shembull i moralit 
musliman saqë qysh atëherë e në vazhdim ata hoqën dorë nga therja –
masakrimi– i fëmijëve myslimanë. Në këtë mënyrë, shumë jetë të 
pafajshme u shpëtuan. 

 

n Rënia e Bitlisit dhe Robëria e Bediuzzamanit 
Duke pasë marrë Vanin deri në lindje të liqenit të Vanit, dhe Mushin 

deri në perëndim, rusët  lëvizën me tre divizione për të sulmuar Bitlisin. 
Avancimi i tyre u ndalua për një kohë nga rezistenca e fortë që ata hasën 
nga forcat vullnetare turke në vijën mbrojtëse tek mali Dideban.  

Në kushtet e tmerrshme të shkurtit të Anadollit lindor me tre-katër 
metër trashësia e dëborës, qendra e rëndësishme e Bitlisit u evakuua. 
Përsëri gratë dhe fëmijët, të sëmurët dhe çalamanët, zyrtarët e qeverisë 
dhe personalitetet e larta, u tërhoqën përpara avancimit dhe arritjes së 
armikut. Rusët nuk ishin në gjendje t’i thyenin vijat Otomane (Osmane), 
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dhe vetëm nëpërmjet tradhtisë së armenëve të cilët hapën rrugët për ta 
duke kapur malin Dideban, dhe duke vendosur mitralozët tek disa pika 
kritike dhe duke qëlluar poshtë shumë njerëz, ata përfundimisht qenë në 
gjendje të hynin në qytet.  

Bediuzzamani qe në qytet me çfarë mbeti prej vullnetarëve të tij dhe 
luftuan në një betejë të rreptë ballë për ballë me kalorësinë e armikut. 
Me njërën këmbë të tij të thyer, Bediuzzamani u fsheh me katër 
studentët e tij që mbijetuan në një tubacion uji të nëndheshëm. Pas 
tridhjetë orësh ata u dorëzuan tek rusët. Ne kemi një përshkrim të kësaj 
ngjarje prej vetë penës së Bediuzzamanit, “…. Megjithëse në një minutë 
tre plumba më goditën në pjesë jetike, ato nuk patën efekt.  

Kur Bitlisi ra, një numër nga studentët e mi dhe unë vetë e gjetëm 
veten tonë në mes të një batalioni rus.  Ata na rrethuan dhe kishte zjarr 
armësh nga çdo anë. Të gjithë shokët e mi ishin vrarë me përjashtim të 
katër vetave. Atëherë ne çamë me forcë dhe kaluam përmes katër vijave 
të batalionit dhe u futëm në një vend që ishte i fshehur ku ata ishin. 
Megjithëse ata ishin mbi ne dhe të gjithë rreth nesh dhe mund të 
dëgjonin zërat tonë dhe kollitjen tonë, ata nuk na shikonin.  

Ne mbetëm tridhjetë orë në atë mënyrë në baltë me mua të plagosur. 
Unë mbrohesha me një zemër të qetë nga mbështetja Hyjnore.” Së 
fundi, meqenëse jetët e tyre ishin në rrezik nga humbja e gjakut dhe i 
ftohti tejet i madh njëri prej tyre shkoi dhe informoi rusët për 
vendndodhjen e tyre. Rusët erdhën dhe i morën ata të burgosur. Njëri 
prej këtyre katër studentëve të Bediuzzamanit, të cilët mbijetuan, ishte 
Ali Aras nga fshati i Çoravanish afër Vanit. Gjithashtu i njohur si Ali 
Çavush, ai shënoi kujtimet e tij për Bediuzzamanin në rënien e Bitlisit, 
dhe ato kujtime u botuan në gazetën Ittihad gjashtë vjet pas vdekjes së 
tij, në Prill 1971.  

Ato gjithashtu japin një raport të fortë për Bediuzzamanin dhe për 
rusët që u zunë rob pasi ata ishin marrë të burgosur. “Rusët e pushtuan 
Mushin para se ne të Arrinim aty. Njerëzit që kishin evakuuar Mushin, 
kur ne i takuam në rrugë, thanë se të gjitha municionet bashkë me 
katërmbëdhjetë armë të rënda kishin mbetur atje.  

Ustadh Bediuzzamani e ndau forcën prej treqind burrash në 
përputhje me katërmbëdhjetë armë dhe caktoi një skuadër prej gjashtë 
vetash për të mbajtur municionin. Ne i morëm pushkët dhe municionin 
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dhe i dorëzuam ato tek një regjiment i rregullt i cili ishte vendosur në 
rrugën Bitlis-Tatvan. Në këtë pikë rusët filluan të sulmojnë nga tre anë 
dhe na lanë neve të bllokuar në luginën e Bitlisit.  

Mbrojtja kundra rusëve vazhdoi ditën dhe natën për shtatë ditë. Tre 
plumba e goditën ustadhin. Prej këtyre, njëri goditi dorezën e kamës së 
tij, një tjetër kutinë e tij të cigareve, dhe i treti shpatullën e tij të djathtë. 
Kel Aliu komandanti i trupave të rregullta e dëshmoi këtë dhe i tha 
ustadhit: “As plumbat nuk kanë efekt mbi ty, Bediuzzaman! Të cilës 
Bediuzzamani u përgjigj: “Në qoftë se All-llahu e mbron një njeri, 
madje as predhat e një arme të rëndë nuk mund ta vrasin atë!”  

“Në fund të rezistencës së rreptë të një jave, rusët akoma nuk mund 
të hynin në Bitlis, kështu ata evakuuan Han Papshin në rrugën Tatvin 
dhe u tërhoqën. Pastaj u pa se të udhëhequr nga armenët, ata i kishin 
rënë përqark jugut të Bitlisit përmes rrugës Gyzeldere nëpërmjet 
Shivanekut, kishin bllokuar rrugën Bitlis-Siirt dhe po mbanin urën 
arabe. Pas mesnatës ata filluan të sulmonin Bitlisin. Ishte luftë shumë e 
ashpër. Në këtë pikë nipi i Ustadhit, Ubejdi, të cilin ai e donte shumë, 
si dhe shumë studentë të tij dhe shokët tanë, ishin vrarë.  

“Qysh kur rusët kishin marrë tre urat e qytetit, ustadhi deshi të 
shkonte në anën tjetër të qytetit. Ne u hodhëm poshtë nga maja e një 
tubacioni i cili kalonte poshtë një ndërtese pranë asaj që tani është 
shkolla fillore Kazim Pasha. Për shkak se uji ishte i mbuluar plotësisht 
nga bora dhe gjithashtu ishte kohë nate, Ustadhi përplasi këmbën e tij 
me një gurë dhe e theu. Duke më treguar mua një vend të përshtatshëm 
nën tubacion, ai tha: “më ço atje, Ali. Pastaj ik, unë të jap leje. Në 
dashtë All-llahu, ti do të arratisesh e do të shpëtosh! Unë e çova atje 
dhe e ula. Ai vazhdoi të ngulmonte që unë të ikja, por kur unë i thashë 
se nuk do të ikja dhe se doja të qëndroja dhe të vdisja si një martir 
përbri tij, ai preku kokën time me dorën e tij, dhe tha: “Kaderi, fati na 
ka bërë të burgosur”. Unë deklarova se edhe unë gjithashtu i isha 
dorëzuar fatit.  

“Ne qëndruam në ujë rreth tridhjetë e gjashtë orë. Rusët e kishin 
pushtuar ndërtesën mbi tubacionin dhe zërat e tyre dëgjoheshin nga 
poshtë. Ne ishim të preokupuar duke planifikuar se si do të mund të 
dilnim prej aty kur një skuadër e përbërë nga pesëdhjetë ushtarë rus 
arriti. Ata na nxorën dhe na çuan tek ndërtesa e cila ishte një hotel 
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poshtë dhe në të cilën ishte kazermuar armata e dytë ruse. Ata na 
vendosën neve në një dhomë.  

“Një komandant regjimenti na takoi neve. Ato sollën një zog pule 
për Ustadhin. Ishte e qartë që ata po flisnin rreth luftës. Ustadhi, po u 
fliste atyre duke qëndruar mbi një këmbë. Ishte sikur ustadhi të ishte 
komandant, dhe dy komandantët rusë të ishin të burgosur lufte. 
Ustadhi nuk i mori fare seriozisht ata. Ata kuptuan se këmba e tij ishte 
e thyer, dhe i thirrën shërbimit të shëndetësisë, të cilët e vunë atë në 
allçi. Pas rreth dy orë e gjysëm, ne u dërguam tek ndërtesa qeveritare 
me një njësi ushtarësh.  

Një oficeri Tartar, për të cilin ne më vonë mësuam se ai ishte 
Musliman, i erdhi keq për ne, dhe duke na marrë brenda, na vendosi në 
dhomën e guvernatorit. “Ishte gjatë javës së parë të qëndrimit tonë në 
godinën qeveritare që na erdhi një ordinancë –ndihmës. Ai pyeti për 
ustadhin, dhe pastaj tha se gjenerali i kishte bërë ftesë atij. Ata e çuan 
ustadhin tek vendi ku qëndronte gjenerali tek Mahal-lebashë me një 
barelë, meqë këmba e tij ishte e thyer.  

Ustadhi hyri në të. Gjenerali i bëri disa pyetje. Këto ishin 
përqëndruar mbi dikë të mirënjohur të quajtur Abdul Mexhid, i cili 
kishte shkuar në Iran dhe po planifikonte të kalonte prej andej drejt 
kaukazit për t’i organizuar muslimanët atje kundër rusëve. Ata 
kërkonin informacion rreth tij prej ustadhit. Ustadhi iu përgjigj 
pyetjeve siç kërkohej. Të pyeturit e gjeneralit dhe ardhja e shkuarja 
vazhduan rreth dy javë. Meqë prisnim në dhomën jashtë, ne mund t’i 
dëgjonim ata duke folur. Ne do të dëgjonim përgjigjet e prera të 
ustadhit dhe të rrepta. Dhe nga koha në kohë dëgjohej zhurma e rënies 
me grushta tavolinës. Ne do të mërziteshim dhe rrënqetheshim nga 
mundësia se do të goditej a ekzekutohej, dhe kur herë pas here Ustadhi 
shfaqej nga dhoma, ne nuk neglizhonim ta qortonim për shkak të 
këtyre kundërpërgjigjeve të ashpra.  

“Në ditën e njëzet e shtatë të qëndrimit tonë në godinën qeveritare 
ata na dërguan atje ku atëherë ishte stacioni i policisë dhe tani është 
ndërtesa e gjykatës. Ata kishin sjellë atje rreth njëzet e pesë oficerë të 
zënë robër dhe zyrtarë qeveritarë, shumica e tyre ishin me rangje të 
larta. Atëherë, përsëri erdhi ordinanca e gjeneralit, dhe i tha ustadhit: 
“Merre njërin prej studentëve të tu, ne do t’ju largojmë prej këtu tani.” 
Ustadhi mori një student me emrin Said. Ne nuk donim të ndaheshim 
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prej tij. Për të na ngushëlluar neve ai i tha kryepolicit, Irfan beut, i cili 
tashmë ishte gjithashtu i burgosur, “unë t’i lë ty amanet studentët e mi. 
Tregojua atyre policinë atje. 

“Para se të largoheshin prej stacionit të policisë, ai tha si një lutje: 
“Kam shpresë se, në dashtë All-llahu, ju do të riktheheni, por unë nuk 
mund ta them këtë të njëjtën gjë për Saidin.” Dhe në fakt, studenti të 
cilin e mori me vete që quhej Said u vra kur po luftonte rusët në 
Turkistan.  

Ata na ndanë neve prej Ustadhit dhe na dërguan në Rusi. Ustadhi 
më tregoi mua kur po kthehej nga robëria se ata e kishin lënë të priste 
edhe një muaj tjetër për shkak se e kishte këmbën në allçi. “Pas një 
muaj ata e dërguan ustadhin në Van, dhe prej atje e çuan në Hoj në 
Iran, prej ku ai do të vendosej në një tren për në Rusi. Ne qëndruam në 
Rusi për tridhjetë muaj si të burgosur lufte. Në revolucionin komunist 
ne u larguam për Rumani nëpërmjet Hungarisë dhe u dorëzuam tek një 
divizion Turk atje.  

Sa për ustadhin, unë lexova në një gazetë në Rumani se ai kishte 
Arritur në Berlin nëpërmjet Varshavës, kryeqytetit të Polonisë, dhe 
prej atje ishte rikthyer në Stamboll. “Divizioni i pesëmbëdhjetë në 
Rumani u formua për në korpuset e Kaukazit verior me disa 
përforcime, dhe unë shërbeva edhe katërmbëdhjetë muaj të tjerë në të 
para se të çmobilizohej pas marrëveshjes së Shevreshit, kur unë u 
riktheva në Van.  

Heroizmi i Bediuzzamanit dhe i studentëve të tij në mbrojtje të 
lindjes kundra Rusëve dhe Armenëve u bënë legjendare midis njerëzve 
të zonës. Ata gjithashtu thanë se si rusët ishin orvatur ta vrisnin 
Bediuzzamanin kur e dorëzuan tek ata, dhe si kjo dëshirë ishte 
transformuar në habi tek kjo kurajo, meqenëse Bediuzzamanit nuk i 
luajti fare qerpiku, nuk u tkurr kur ata i ndreqën këmbën e tij të thyer. 
Gjithashtu njëri nga studentët e tij i cili luftoi përbri tij tregon për 
zemërimin e Bediuzzamanit kur njohu, pasi po pyetej nga rusët se 
përkthyesi Armen po e keqinterpretonte atë çfarë ata thanë, kështu 
rusët sollën një përkthyes tartar, dhe kur refuzoi propozimet e rusëve 
që ai duhet tu shkruante letra të gjitha fiseve duke u bërë thirrje atyre 
që të dorëzonin armët e tyre.  
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Dokumente të tjera interesante të cilat kanë dalë në dritë kohët e 
fundit në arkivat e zyrës së kryeministrit në Stamboll tregojnë se në 
shtator të vitit 1916, Bediuzzamani ishte në Tiflis në Gjeorgji, merret 
me mend se ai po merrte mjekime për këmbën e tij.  

Dokumenti i parë, që daton me nëntë Gusht 1332 (22 Gusht 1916) 
është nga Memduhi, zëvendës guvernatori i Bitlisit, për ministrin e 
punëve të brendshme në Stamboll. Ai dokument pohon se zyrtarët e 
mbajtur si të burgosur lufte në Tiflis kërkuan rrogat e tyre që t’u 
dërgoheshin atje. Gjithashtu në nevojë për para ishte edhe 
Bediuzzaman Said Kurdi, i cili kishte ruajtur tetë armë të mëdha nga 
Mushi gjatë rënies së Bitlisit dhe kishte grumbulluar vullnetarët.  

Dokumenti i dytë, që daton më shtatë shtator 1332 (20 shtator 
1916), është nga ministri i brendshëm Tal’at Beu, për tek drejtori i 
shoqatës Otomane (Osmane) hëna e kuqe, Besim Omer Pasha, duke i 
kërkuar atij që t’i dërgonin Bediuzzamanit gjashtëdhjetë lira në Tiflis 
me anë të një korrieri të veçantë.  

Dhe dokumenti i tretë është përgjigja e besim Omer Pashës, që 
daton tre ditë më vonë, duke e informuar Tal’at Pashën se 
gjashtëdhjetë lirat ishin konvertuar në 1254 marka dhe u krye 
menjëherë siç u kërkua. 

 

n Kampet e të Burgosurve të Luftës 
Bediuzzamani u dërgua në provincën e Kosturmës në veriperëndim 

të Rusisë. Së pari, në qytetin e Kologrif, dhe pastaj –sipas një burimi, 
pas një periudhe në një kamp të madh në hapësirat –djerrinat- e veriut- 
për tek një kamp në qytetin e kosturmës mbi lumin Vollga. Ishte 
pikërisht këtu që pjesën më të madhe të dy viteve të robërisë së tij e 
kaloi këtu.  

Ndodhen raportime të ndryshme për të dhe për aktivitetet e tij në 
kamp të dhëna nga një numër prej shokëve të tij të burgosur lufte. Si 
oficeri komandues i një regjimenti, ai kishte një rang autoriteti. Këtë ai 
e përdori për të siguruar lirinë e të burgosurve për të praktikuar detyrat 
e tyre fetare. Ai fitoi të drejtën për ta, për të kryer pesë namazet e 
përditshme, të cilat ai i drejtoi, dhe siguroi një dhomë për ta përdorur si 
xhami. Gjithashtu, si një komandant ai mori një rrogë të cilën e 
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shpenzoi pothuajse krejtësisht për xhaminë dhe për gjëra të dobishme 
për të burgosurit e tjerë. Ai ishte në një grup që përbëhej afërsisht prej 
nëntëdhjetë oficerësh, të cilëve ai do t’u jepte ders ose udhëzim fetar. 

 Kushtet ishin të vështira në kamp. Dimrat ishin të gjatë, të errët 
dhe tejet të ftohtë. Në këtë mënyrë ai u përpoq të mbante moralin e të 
burgosurve. Mustafa Jallçën, përshkrimi i të cilit për Bediuzzamanin 
në frontin Pasinler është cituar më lart, ishte tashmë në kamp kur një 
ditë për çudinë e tij ai pa se Bediuzzamani ishte sjellë atje. Midis 
kujtesave të tij, ai thotë: 

“….Dhe me arritjen tonë atje, ata thanë se disa të burgosur kishin 
arritur nga fronti lindor. Ne të gjithë u grumbulluam jashtë në kamp me 
interes. Ndodheshin shumë të burgosur, por midis tyre ndodheshin dy 
që po i sillnin nga ana tjetër dhe s’ua ndanin syrin. Unë vështrova dhe 
papritmas pashë se këta ishin Molla Saidi dhe njëri prej studentëve të 
tij, të cilin ne e thirrnim Iznikli Osman. Ai po mbante diçka si një 
baulle; ajo kishte brenda librat e ustadhit. Ai nuk lejonte askënd të 
ishte me të përveç Osmanit. Osmani interesohej për kërkesat e tij. Ai u 
plagos. Ai ishte i plagosur në këmbë. Ata e kuruan atë atje. Ata e 
vendosën atë në një fjetore.  

“Ishte tmerrësisht ftohtë. Dhe ju nuk mund të dallonit ditën nga nata. 
Në verë dielli nuk perëndonte. Dhe atje gjithashtu Molla Saidi nuk ishte 
përtac natën, ai shkonte tek kampet e tjera dhe u lexonte atyre, ndonëse 
ishte e ndaluar. Ai vetë drejtonte faljet për ne gjatë ditës. Para së gjithash 
ata ndërhynë dhe nuk na lejuan t’i kryenim. Pastaj ustadhi u foli, dhe ata 
na lanë më shumë të lirë. Ata nuk donin shumë nga ne të mblidheshim 
bashkë në të njëjtën kohë. Ne e thirrnim Bediuzzamanin “kryetar i 
çështjeve fetare”. Ai madje ua shpjegonte fenë edhe rojeve ruse. 
Oficerët rusë do t’i bezdisnin ata që e dëgjonin. Molla Said efendi 
gjithmonë ngrinte moralin tonë. Mos u mërzisni thonte Ai. Ne do të 
shpëtojmë. Unë kurrë nuk e dija që ai flinte natën atje. Ai gjithmonë 
lexonte dhe mbante shënime. Ai na thonte: edhe këta gjithashtu do të 
jenë Muslimanë në të ardhmen, por ata nuk e dinë atë tani. Ne asnjëherë 
nuk u trembëm dhe nuk u pikëlluam sa kohë që ai ishte me ne”.  

Mustafa Jallçën vazhdon të përshkruajë se si një natë u arratis së 
bashku me një grup prej shtatëmbëdhjetë të burgosurish. Bediuzzamani 
refuzoi që t’u bashkohej atyre, por midis grupit ishte edhe një major i 



Kapitulli i Shtatë 175 

cili kishte qenë trajnuar nga ai. Ai veproi si udhëzuesi i tyre, duke 
gjetur rrugën “nga çdo gjë prej yjeve për tek myshku në pemët”. 

Ai vazhdoi: “Molla Saidi ishte krejtësisht i patrembur. Natën dhe 
ditën ai luftoi për islamin. Ai gjithmonë thonte: “Është besimi në Zotin 
ai që është i domosdoshëm, dhe besimi në Zot vlen për gjithçka.  

Një shok tjetër prej të burgosurve, Doktor M. Asaf Dishçi, sjell 
ndërmend që ai për herë të parë e shikoi Bediuzzamanin në qytetin 
Kologrif. Ata ishin së bashku atje për afër gjashtë muaj dhe pastaj 
Bediuzzamani u dërgua tek një kamp tjetër i të burgosurve të luftës më 
tutje në brendësi të vendit. Në kologrif ata u mbajtën në një kinema, dhe 
ai e ndau një pjesë të saj dhe e shndërroi në xhami. Doktor Asaf Dishçi 
vazhdoi duke thënë: 

“….Për shkak se ai ishte komandant i një regjimenti, të burgosurit 
e tjerë ishin shumë të respektuar ndaj tij, por ai thonte: “Unë jam një 
Hoxhë (mësues) “...Ai jetoi me kursim të madh. Ai do të mjaftohej me 
dy vezë dhe një thelë buke në ditë... Koha e tij ishte gjithmonë e 
ngjeshur, e zënë. Ai lexonte komentin e tij rreth Kur’anit, dhe u jepte 
mësim të burgosurve. Oficerët dhe burrat që të gjithë ishin tejet të 
respektuar ndaj tij… ai porosiste respektin…..  

Mustafa Balay, një i burgosur i cili kaloi gjashtë muaj në kampin e 
Kosturmas me Bediuzzamanin, pohoi se rusët donin ta vrisnin 
Bediuzzamanin dhe se ishte komanda e lartë ushtarake ajo që e kishte 
përcaktuar për ta dërguar atë tek ai kamp. Nipi i Bediuzzamanit, 
Abdurrahmani, i cili shkroi një biografi të shkurtër të xhaxhait të tij, e 
mbështet këtë pretendim. Ai shkroi: 

“Ata e dërguan xhaxhain tim në Kosturma nëpërmjet Vanit, Julfa, 
Tiflisit dhe Kologrif. Unë doja t’i përshkruaja në mënyrë më të 
hollësishme të gjitha rreziqet para të cilave ai u zbulua në këtë kohë –
oficerët rusë kishin dashur madje ta vrisnin atë në disa raste, atëherë, 
dhe pastaj ta regjistronin se ai kishte kryer vetëvrasje- por ai s’do ta 
lejonte atë, kështu unë e shkrova atë, shkurt.  

Ndoshta, më shumë të dhëna për këtë jepen nga deklarata vijuese 
tek kujtesat e Tal’at Pashës; sipas kësaj, Bediuzzamani informoi 
qeverinë Osmane se Revolucioni Bolshevik do të ndodhte. Një 
paragraf pohon: “Bediuzzaman Said-i Kurdi, i cili ishte në strukturën e 
Teshkilat-ë Mahsusa dha informacion nga Siberia, ku ai u internua, 
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lidhur me shtetin e Rusisë gjë për të cilën ne nuk do të kishim qenë në 
gjendje që ta mësonim prej asnjë burimi tjetër. “Ne mësuam ndodhjen 
e Revolucionit Bolshevik nga Bediuzzaman Said-i Kurdi. 

Gjithashtu Mustafa Balaj dhe Mustafa Jallçën mbështesin një 
ngjarje në lidhje me Bediuzzamanin e cila ndodhi në kampin e të 
burgosurve të luftës, dhe padyshim kontribuoi për nderimin e madh me 
të cilin ai mbahej njëlloj nga robëruesit dhe nga robërit. Ajo 
përshkruhet në biografinë e Bediuzzamanit, dhe Nexhmeddin Shahiner 
jep një version më të gjatë prej një artikulli nga Abdurrahim Zapsu në 
revistën Ehl-i Sunnet, që është ajo që ne japim këtu: 

Një ditë, Nikola Nikolajaviç, e vizitoi kampin me qëllim që të 
inspektonte të burgosurit. –Të burgosurit ngriheshin në këmbë duke e 
respektuar – ndërsa kur ai kaloi para Bediuzzamanit, ky nuk lëvizi fare 
dhe e injoroi; kjo tërhoqi vëmendjen e komandantit të përgjithshëm. 
Për ndonjë pretekst, ai kaloi para tij edhe njëherë tjetër, dhe përsëri 
Bediuzzamani nuk u trazua, nuk u shqetësua. Ai kaloi për herë të tretë, 
dhe ndaloi para tij, dhe ndërkohë midis tyre u zhvillua dialogu vijues 
nëpërmjet një përkthyesi:  

“A më njeh se kush jam?” 
“Po, të njoh. Ti je Nikola Nikolajeviç, Daja i carit dhe komandant i 

përgjithshëm i frontit Kaukazian.” 
“Atëherë përse më fyen?” 

“Më fal, por unë nuk të kam fyer. Unë po bëj thjesht atë që më 
urdhëroi besimi im.” 

“Çfarë urdhëron besimi yt:” 
“Unë jam një dijetar Islam. Unë kam besim në zemrën time. Ai që 

ka besim në zemrën e tij është më i lartë se sa ai që nuk ka besim. Në 
qoftë se unë do të isha ngritur në këmbë, do të isha treguar i pa respekt 
ndaj besimit tim. Unë nuk u ngrita për këtë arsye.” 

“Atëherë, duke thënë pa besim, ti po fyen edhe personin tim, edhe 
ushtrinë të cilës i përkas, edhe kombin tim, edhe Carin. 

Do të ngrihet menjëherë një gjykatë ushtarake dhe ti do të 
pyetesh.” 
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Me këtë urdhër, u ngrit gjykata ushtarake. Ndërkohë erdhën disa 
oficerë turq, gjermanë, dhe austriakë duke insistuar që Bediuzzamani 
t’i kërkonte falje komandantit rus, por ai iu përgjigj atyre sa vijon: 

“Unë dëshiroj të udhëtoj për në botën e Ahiretit, tek prania e të 
dërguarit të Zotit dhe më duhet të kem vetëm një pashaportë për në 
Ahiret. Unë nuk mund të veproj në kundërshtim me besimin tim.” 

Asnjëri nuk mundi të hapë gojën përballë kësaj fjale, dhe të gjithë 
prisnin rezultatin. 

Gjykata e përfundoi procesin gjyqësor me nxjerrjen e vendimit për 
ekzekutim për shkak të fyerjes së Carit dhe të ushtrisë Ruse. 
Bediuzzamani i tha me gëzim oficerit që drejtonte skuadrën e cila erdhi 
për të ekzekutuar vendimin: 

“Më lejoni mua vetëm pesëmbëdhjetë minuta që të kryej detyrën 
time. Ndërkaq ai mori avdes, pastaj ndërsa duke kryer dy rekate 
namaz, u shfaq Nikolla Nikollajaviç. 

Ai tha: “Më fal! Unë supozova se kur ti veprove ashtu, e bëre për të 
më fyer mua, dhe mora masat ligjore kundra teje. Por tani unë kuptova 
se ti paske vepruar vetëm sipas besimit tënd dhe paske zbatuar atë 
çfarë urdhëron ai besim. Prandaj vendimi shfuqizohet. Ti meriton 
respekt për vendosmërinë dhe devocionin tënd. Unë të shqetësova ty, 
të lutem përsëri që të më falësh.” 

Bediuzzamani e përmendi këtë ngjarje, e cila demonstron cilësitë e 
tij personale të jashtëzakonshme, në një letër dërguar njërit prej 
studentëve të tij e shkruar kur po mbahej në një burg tjetër, në Afjon, 
më 1949. Tregimi kishte dalë në gazeta. Ai shkroi: 

“Ngjarja që ndodhi ndërsa isha një i burgosur lufte është krejtësisht 
e vërtetë, por unë nuk e përshkrova atë në mënyrë të hollësishme për 
shkak se nuk kisha dëshmitarë. Në fillim, unë aspak nuk e dija se 
skuadra kishte ardhur për të më ekzekutuar, unë e kuptova këtë më 
vonë. Dhe unë nuk e dija se komandanti rus kishte thënë ca gjëra në 
Rusisht nëpërmjet një shfajësimi. Domethënë, kapiteni musliman i cili 
ishte i pranishëm dhe u tregoi gazetave për ngjarjen kuptoi se 
komandanti kishte thënë në mënyrë të përsëritur: “Më fal! Më fal!”  

Në pranverën e 1918 Bediuzzamani gjeti një mënyrë, rrugë, për t’u 
arratisur në mes të konfuzionit dhe rrëmujës që pasoi revolucionin 
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Bolshevik. Në vitet e mëvonshme, ai shkroi një përshkrim që ngjall 
(kujtimin) e zgjimit të tij të përkohshëm në errësirën dimërore të ditëve 
që paraprinë arratisjen e tij, dhe lehtësinë pothuajse të mrekullueshme 
me të cilën ajo u përmbush.  

Kjo që vijon është një përkthim i pjesës së trajtesës, e cila përbën 
pjesën e Shkreptimës së Njëzet e Gjashtë.  

Në Luftën e Parë Botërore, si një rob lufte, unë isha në provincën e 
largët të kosturmas në Rusinë verilindore. Atje ndodhej një xhami e 
vogël e cila u përkiste tartarëve pranë lumit të famshëm Vollga. Unë 
bëhesha i mërzitur midis shokëve të mi, oficerëve të tjerë. Unë 
preferova vetminë, por nuk mund të bridhja jashtë pa leje. Pastaj m’u 
lejua që të qëndroja në atë xhami nëpërmjet garancisë së banorëve të 
lagjes së tartarëve dhe me dorëzaninë e tyre, në brigjet e Vollgës.  

Unë fleja në xhami i vetmuar. Pranvera u afrua. Netët ishin shumë 
të gjata në atë tokë verilindore, llokoçitjet e trishtueshme të lumit 
Vollga, kërcitja e zymtë e shiut dhe ofshama melankolike e erës së 
atyre netëve të errëta në atë mërgim të errët më kishin zgjuar 
përkohësisht nga një gjumë i thellë i pakujdesisë.  

Unë akoma nuk e konsideroja veten time të vjetër, kurse ata të cilët 
e kishin përjetuar luftën e madhe ishin vjetëruar, pasi ditët e luftës, nga 
tmerri, i bënë edhe fëmijët të plakur, sikur kjo manifestonte vërsetin,  

 ي+و4م#ا ي+ج4ع+لُ الْوِلْد+انَ ش۪يب#ۗا
 “Ditën –atë ditë- që do t’i bëjë fëmijët të thinjur.” 169  

Dhe megjithëse isha afërsisht dyzet vjeç, veçse ama unë ndjeva në 
vetvete si të isha tetëdhjetë vjeç…  

Në ato netë të gjata dhe të errëta në atë mërgim të trishtuershëm 
dhe në atë gjendje të zymtë, unë isha i dëshpëruar nga jeta ime dhe nga 
atdheu im; dhe sa herë që shikoja pafuqinë dhe vetminë time më 
këputej shpresa.  

Atëherë, ndërsa isha në këtë gjendje, më erdhi ngushëllimi e 
ndihma nga Kur’ani i Gjithurtë. Gjuha ime tha: 

                                                
169 Kur’an, 73:17 
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 ح&س,ب1ن&ا اللّٰه1 و&نِع,م& الْو&ك$يلُ
 “All-llahu vetëm na mjafton neve dhe për ne Ai është Rregulluesi më i mirë i 

punëve.” 170 

Ndërkohë zemra ime duke qarë tha: 

Unë jam i huaj, unë jam i vetmuar!  
Unë jam i dobët, unë jam i pafuqishëm!” 
Unë kërkoj mëshirë, unë kërkoj ndihmë nga Ti, o Zoti im!” 

Ndërsa shpirti im i cili kujtoi të dashurit e mi të vjetër në vendin 
tim dhe imagjinoi vdekjen time në këtë mërgim, ashtu si Njazi Misri 
thashë këto rreshta të cilat kërkojnë një shok.  

Duke kaluar mes dëshpërimit të dynjasë, 
Duke fluturuar në ashk e në pasion, 
Duke hapur krahët e mi ndaj privimit, 
Duke bërtit në çdo moment: Shok…! Shok…! 

Sidoqoftë, “dobësia ime” dhe “pafuqia ime” u bënë në ato netë të 
zymta, të gjata e të errëta me ndarje, internime e mërgime, dy 
ndërmjetësues të fuqishëm për t’u afruar tek dera e Mëshirës Hyjnore, 
dhe dy mjete ndërmjetësues për tek prania Hyjnore, saqë unë vazhdoj 
akoma të jem i habitur se si munda të arratisesha pas pak ditësh, dhe në 
mënyrë të paparashikuar qeshë në gjendje të përshkoj një distancë e 
cila do të merrte një vit të plotë për t’u përshkuar në këmbë, dhe duke 
mos e njohur gjuhën ruse. Unë shpëtova nga zënia rob lufte në një 
mënyrë të çuditshme nëpërmjet mirësisë Hyjnore, e cila m’u dhurua si 
rrjedhojë e pafuqisë dhe e dobësisë sime. Pastaj duke kaluar nëpërmjet 
Varshavës dhe Vjenës, unë arrita në Stamboll. Kështu shpëtova nga ajo 
robëri në këtë mënyrë kaq lehtë që të bën të habitesh. Unë e plotësova 
udhëtimin e arratisjes me një lehtësi e kollajllëk të tillë, saqë madje 
edhe individët më guximtarë, më të zgjuar e më finokë prej atyre që 
flasin gjuhën ruse nuk do të kishin qenë në gjendje ta realizonin. 

Por gjendja ime në atë natë të cilën e kalova në xhami në brigjet e 
Vollgës më inspiroi mua e më bëri të marr vendimin vijues: 

                                                
170 Kur’an, 3:173 



180 Jeta dhe Vepra e Bediuzzaman Said Nursit 

“Unë do ta kaloj pjesën e mbetur të jetës sime në shpella e guva 
duke jetuar i veçuar nga njerëzit.” Mjaft tani për mua për t’u përzier në 
këtë jetë sociale të njerëzve. Meqenëse në fund unë do të hyja i 
vetmuar në varr, unë thashë se tani e tutje, duhet të zgjedh vetminë dhe 
veçimin nga njerëzit dhe të mësohem me këtë gjendje!  

Po, kështu vendosa… Por për fat të keq, të dashurit e mi të shumtë 
të sinqertë në Stamboll, jeta vezulluese e kësaj dynjaje atje dhe në 
mënyrë të veçantë fama dhe nderi që m’u dhanë, të cilat ishin shumë 
më të mëdhaja se sa i meritoja, më bënë që ta harroja përkohësisht 
vendimin. Sikur ajo natë mërgimi të ishte e zeza e ndritshme e syrit të 
jetës sime dhe sikur drita vezulluese e jetës në Stamboll të ishte e 
bardha e padritë e syrit të jetës sime. Ai sy nuk mundi të shikonte të 
largëtën përpara, ai përsëri ra në një gjumë të thellë derisa e hapi atë 
Shejh Gejlani me librin e tij “Futuhal Gajb” pas dy vitesh.  

* * * 


