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SAIDI I TRETË  

 
n Parathënie 
Ne tani vijmë tek dhjetë vitet e fundit të jetës së Bediuzzamanit dhe 

tek e fundit prej tre periudhave kryesore të jetës së tij, në fjalët e 
Bediuzzamanit, në atë të Saidit të Tretë. Saidi i Tretë përcaktohet 
përgjithësisht me fjalët e ndryshimeve që Bediuzzamani bëri në rrugën 
me të cilën pati modeluar jetën e tij për shumë vite dhe gjithashtu me 
përfshirjen vetë të tij më afër me zhvillimet shoqërore e politike.  

Shfaqja e Saidit të Tretë koinçidoi afërsisht me shpartallimin e 
partisë së popullit republikan në zgjedhjet e përgjithshme të Majit, 1950, 
dhe me ardhjen në fuqi të partisë demokratike nën drejtimin e Adnan 
Menderes. Megjithëse ishte akoma në burgun e Afjonit, Bediuzzamani 
shkroi se ai mori me mend, parandjeu se një Said i Tretë do të shfaqej. 
Me fundin e sundimit tiranik të partisë së popullit republikan, kufizimet 
mbi lëvizjen e Bediuzzamanit ishin hequr dhe ai i kaloi këto vite në 
Emirdag dhe Isparta, me vizita në Stamboll, në Ankara dhe në vende të 
tjera siç kërkohej nga aktivitetet që shtriheshin gjithnjë e më shumë 
lidhur me Risale-i Nurin, ose për t'u paraqitur në gjyq. Sepse pavarësisht 
qeverisë së re, burokracia dhe struktura qeverisëse e vendit ishte 
përgjithësisht akoma në duart e mbështetësve të regjimit të mëparshëm. 
Kështu kopjet e Risale-i Nurit vazhduan të konfiskoheshin, 
Bediuzzamani dhe studentët e tij vazhduan të vuanin shtypjen, proceset 
gjyqësore vazhduan; nuk kishte pushim në luftën kundra mosbesimit 
dhe forcave që punonin për komunizmin dhe pafesinë. 

Në pesëdhjetë vitet e hershme në qytete e fshatra të shumta në 
shumë zona të Turqisë, studentët e Risale-i Nurit vazhduan të 
shkruanin me dorë kopje të Risale-i Nurit dhe i shpërndanin dhe i 
lexonin ato; ndërsa në Isparta dhe në Inebolu, Risale-i Nuri prodhohej 
me makina shkrimi shumëfishuese në formën e koleksioneve. Pastaj, 
më 1956, kur gjykata e Afjonit me një vendim përfundimtar i hoqi të 
gjitha kufizimet ligjore prej Risale-i Nurit, në katër vende, por 
kryesisht në Stamboll e Ankara, një brez i ri i studentëve të rinj nisën 
t'i botonin e publikonin plotësisht koleksionet e Risale-i Nurit në 
shtypshkronja moderne me shkronjat e reja.  
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Kjo e zgjeroi më shumë numrin e lexuesve dhe studentëve të tij. 
Kështu që ata tani shkuan në shumë qindra e mijëra lexues. Bashkë me 
këto zhvillime, vetë lëvizja e Risale-i Nurit u bë e vendosur dhe e 
njohur si një lëvizje kohesive gjatë këtyre viteve dhe disa prej 
ndryshimeve në jetën e Bediuzzamanit mund të shihen të orientuara 
drejt udhëzimit dhe orientimit të brezit të ri të studentëve të cilët do ta 
udhëhiqnin lëvizjen pasi ai vetë nuk do të ishte më atje për të bërë një 
veprim të tillë.  

Prej këtyre një numër studentësh e kishin vizituar Bediuzzamanin 
dhe ishin përfshirë në punën e Risale-i Nurit më 1940 dhe si rrjedhojë 
kishin kryer dënimet në burgun e Afjonit bashkë me Bediuzzamanin. 
Duke ndjekur këtë, e cila shërbeu si një provë e vështirë duke e 
përpunuar e përsosur këtë brez të ri për punën e tyre në çështjen e 
Kur’anit, studentë të tillë si Zubejr Gyndyzalp, Mustafa Sungur dhe 
Xhejlan Çallëshkan ia kushtuan plotësisht personat e tyre Riale-i Nurit, 
dhe midis të tjerave, ishte pikërisht për ata që Bediuzzamani ndryshoi 
disa prej praktikave të tij të zakonshme. Për shembull, pas 1953, ai i 
pati ata duke jetuar në të njëjtën shtëpi si vetë, kurse më parë ai kishte 
jetuar i vetmuar duke mos lejuar askënd të hynte në praninë e tij nga 
koha e faljes së Akshamit deri në mëngjesin vijues.  

Afjoni i shërbeu gjithashtu çështjes së Risale-i Nurit edhe në 
mënyra të tjera ashtu siç patën shërbyer para tij Eskishehiri dhe 
Denizli, njëra prej të cilave ishte, se ai qe një mjet për unifikimin e 
lëvizjes së Risale-i Nurit. Studentët nga e gjithë Turqia shkuan si një 
turmë në Afjon për të parë proceset gjyqësore dhe për t'u dhënë 
mbështetje morale shokëve të tyre që po gjykoheshin, dhe në këtë 
mënyrë ata arritën të njihnin njëri-tjetrin dhe të vendosnin lidhje të 
forta, dhe gjithashtu u bënë më mirë të informuar rreth Bediuzzamanit 
dhe Risale-i Nurit dhe rreth metodës së shërbimit të tij.  

Kështu Afjoni formoi një hap të rëndësishëm në konsolidimin e 
lëvizjes. Ndryshimi kryesor i dukshëm, për shkak të të cilit kjo 
periudhë e jetës së tij njihet si ajo e Saidit të Tretë, ishte një lëvizje më 
e afërt me jetën sociale e politike. Ky aspekt i Saidit të Tretë lidhej 
drejtpërdrejtë me ardhjen në fuqi të partisë demokratike në 1950. 
Sidoqoftë, përfshirja e tij mori formën e mbështetjes dhe udhëzimit për 
demokratët, të cilën ai e përshkroi si "Më e vogla e dy të këqijave", dhe 
e mbështeti me qëllim që të pengonte partinë e popullit republikan, 
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brenda të cilës ishte një rrymë e fuqishme komunizmi, që të mos 
kthehej ajo në fuqi; ndërsa, e gjithë jeta e tij nuk pati përfshirje aktive 
në të. Ai gjithashtu nuk i lejoi studentët e tij të përfshiheshin aktivisht 
në forcat politike në emrin e lëvizjes së Risale-i Nurit. Në qoftë se 
dikush donte të përfshihej në politikë, ata e bënin një gjë të tillë në 
emrin e tyre.  

Ashtu siç është përshkruar, ndërsa ishte në Emirdag para se të 
dërgohej në Afjon më 1942, Bediuzzamani kishte shkruar letra për 
anëtarët e qeverisë së asaj kohe duke shpjeguar natyrën dhe seriozitetin 
e rreziqeve që përballej vendi nga komunizmi dhe masoneria dhe duke 
i nxitur ata të vendosnin Kur’anin dhe të vërtetat e besimit si baza 
ideologjike të shtetit në vend të filozofisë dhe pafesisë së imponuar, 
meqë rivendosja e Kur’anit është mjeti i vetëm për ta shpëtuar këtë 
vend prej kërcënimeve. Tani, me ardhjen në fuqi të partisë demokratike, 
Turqia kishte një qëndrim të fortë kundra komunizmit dhe e cila do të 
ishte miqësore ndaj islamit dhe fesë; ajo synonte të reflektonte 
vullnetin e kombit dhe të ndreqte gabimet e njëzetë e pesë viteve të 
sundimit të partisë së popullit republikan.  

Kështu Bediuzzamani e preokupoi veten deri në një shkallë më të 
gjerë me zhvillimet politike; ai i dha udhëzim qeverisë së re kryesisht 
nëpërmjet letrave, studentëve të tij dhe disa lidhjeve personale me 
deputetët demokratë, duke treguar se ku dhe si qëndronin rreziqet, dhe 
duke adoptuar politika të mbështetura mbi parimet islamike, ata do të 
mund t'i mposhtnin ato rreziqe, dhe duke i inkurajuar antarët e qeverisë 
në çdo mënyrë të lëviznin në këtë drejtim. Ai u dha atyre mbështetjen e 
tij morale dhe i nxiti studentët e tij që t'i mbështesnin ata, duke u dhënë 
atyre votën e tyre në zgjedhjet e 1957.  

Kështu mbështetja e lëvizjes së Risale-i Nurit nuk pati rëndësi të 
pakët për demokratët, veçanërisht pasi popullariteti i tyre ishte venitur. 
Sepse Bediuzzamani i shikoi demokratët si 'ndihmësa' të studentëve të 
Risale-i Nurit në luftën e tyre kundra komunizmit dhe pafesisë, i pa si 
ndihmues duke formuar një barrierë kundra këtyre rreziqeve dhe për të 
riparuar dëmin moral e shpirtëror që ata kishin shkaktuar, dhe në këtë 
mënyrë të shpëtonin vendin nga shkatërrimi të cilin ata shkaktuan. 

Kështu, Bediuzzamani mori në konsideratë çështjen politike, ai e 
bëri këtë me syrin e bërjes së atyre t'i shërbenin fesë. Ai i shkroi 
presidentit të ri, Xhelal Bajar:  
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"Përballë atyre që na kanë keqtrajtuar duke i bërë politikat një mjet 
për pafesinë në një mënyrë fanatike, ne punojmë për lumturinë e këtij 
vendi dhe kombi duke i bërë politikat mjetin dhe mikun e fesë". 

Të parashtruarit e politikave që favorizojnë islamin dhe forcojnë 
fenë dhe gjithashtu do të pajtonin Turqinë me pjesën tjetër të botës 
islame, Bediuzzamani i nguliti në kokë qeverisë nevojën për të 
rivendosur lidhjet, sepse "kjo do të fitonte (për vendin) një forcë 
rezervë brenda sferës së unitetit islamik të treqind e pesëdhjetë 
milionëve nëpërmjet vëllazërisë së Islamit. Ai gjithashtu e mbështeti 
nënshkrimin e paktit të Bagdadit dhe vendimin e Cento-s më 1955 si 
një hap i rëndësishëm në vendosjen e paqes në rajon dhe midis 
vendeve islamike. Në lidhje me këtë, Bediuzzamani e nxiti fuqishëm 
qeverinë për të dhënë një mbështetje fetare ndaj universitetit islamik 
El-Medresetu'z-Zehra, që po planifikohej, të cilin ai e pa se do të 
luante potencialisht një rol kryesor e pajtues në rajon për të cilin ai 
kishte luftuar për ta ndërtuar në Turqinë lindore për kaq shumë vite. 
Domethënë, ai po nxiste demokratët të forconin ndjenjat e 'kombësisë 
islamike' në vend të nacionalizmit ndarës e të dëmshëm të regjimit 
racional të mëparshëm. 

Qëndrimi i Bediuzzamanit ndaj perëndimit gjithashtu ndryshoi pas 
luftës së dytë botërore, sepse vende të tilla si Britania, Franca dhe 
Amerika nuk ishin më armiqësorë ndaj unitetit Islamik, përkundrazi, 
përballë anarkisë që shkaktohej nga komunizmi dhe ateizmi, ata kishin 
nevojë për ta. Veçanërisht, për Amerikën, të cilën ai e pa se po punonte 
për fenë në një mënyrë serioze, ai e vlerësoi me terma miqësore. Me 
një numër të vendeve Islamike duke fituar pavarësinë nga fuqitë 
koloniale në fund të viteve 1940 dhe gjatë viteve 1950, dhe shtetet 
islamike duke u formuar, së bashku me treguesit e tjerë, Bediuzzamani 
përsëri nisi të flasë në këtë kohë për ndikimin dhe epërsinë e Kur’anit 
dhe të Islamit në të ardhmen për të cilin ai e kishte parashikuar në vitet 
e hershme të këtij shekulli. Ai madje i parashikoi vendet islamike si një 
federatë 'shtetet e bashkuara islamike'. 

Në raste të ndryshme Bediuzzamani u thërriste demokratëve 
Ahrarlar, në disa raste e përkthyer si 'liberalë', por me këtë ai synonte 
kuptimin 'mbështetësit e lirisë së sheriatit, Hurriyet-i Sher'iye', lirinë në 
përputhje me sheriatin, për vendosjen e të cilit ai kishte punuar gjatë 
periudhës së Kushtetutësisë në dekadat e para të shekullit, dhe për 
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rrugën e të cilës ai kishte shpresuar që ata të merrnin. Domethënë, 
Bediuzzamani mbështeti ndryshimin gradual dhe arritjen graduale për 
të cilën ai besoi se ishte e ardhmja e pashmangshme e ndikimit dhe 
epërsisë së islamit dhe Kur’anit në të ardhmen. Ai e shikoi 
'demokracinë' si një mjet i ligjshëm për ta arritur këtë, dhe i kushtoi 
rëndësinë më të madhe ruajtjes së statukuosë, dhe sigurisë së rendit 
publik. Ashtu siç ai tregonte shpesh, pavarësisht të gjithë provokimeve 
dhe përpjekjeve për t'i implikuar e përfshirë studentët e Risale-i Nurit 
në trazira nga ata që biznesin e tyre e kishin për të prishur rendin, asnjë 
student i Risale-i Nurit nuk ishte i shënuar. Rruga e Risale-i Nurit dhe 
e studentëve të tij ishte shërbimi ndaj besimit dhe Kur’anit me mjete 
paqësore dhe me të vepruar pozitivisht.  

Ishte një rrugë paqësore ose xhihadi i fjalës (cihad ma’nevi) kundra 
mbrapshtive dhe shthurjes së ateizmit dhe të mosbesimit; ishte xhihadi 
për të ngulitur besimin e sigurtë e të verifikuar në zemrat dhe në 
mendjet. Ndërsa, në shumë vende muslimane, ndryshimi i dhunshëm i 
shkaktuar nga revolucioni bëri që mijëra të pafajshëm të vriteshin, 
rruga e Risale-i Nurit ishte 'shërbimi pozitiv ndaj besimit, i cili pati si 
rezultat rruajtjen e rendit publik dhe stabilitetit". Rrënimi i shkaktuar 
nga ateizmi dhe mosbesimi ishte i natyrës morale, shpirtërore dhe jo 
materiale (ma’nevi), prandaj xhihadi i brendshëm kundra tij duhet të 
ishte i të njëjtës natyrë; duhej të punohej për përhapjen dhe forcimin e 
besimit me sinqeritet dhe jo të ndërhyhej në punën e Zotit", domethënë 
jo të nxitosh e  të presësh rezultate të menjëhershme; lëri rezulatatet 
tek Zoti i Gjithëfuqishëm. 

 

n Emirdagu 
Me lirimin e tij nga burgu i Afjonit në mëngjesin e hershëm të 20 

Shtatorit, 1949,  Bediuzzamani u shoqërua nga dy oficerë të policisë 
për tek një shtëpi në qytet, e cila kishte qenë marrë me qera nga disa 
studentë të tij, të cilët ishin liruar nga burgu më herët se ai. Midis 
këtyre studentëve ishte Husrevi dhe Zubejr Gyndyzalp. Përsëri nën 
mbikëqyrje të afërt, me dy ose tre policë të caktuar përgjithmonë t'i 
qëndronin tek shtëpia duke mbajtur shënim emrat e të gjithë vizitorëve, 
Bediuzzamani qëndroi këtu dy muaj përpara se të rikthehej tek shtëpia 
e tij e mëparshme në Emirdag. 
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I kthyer në Emirdag, midis studentëve të shumtë të tij atje, 
Bediuzzamani u kap aty ku ishte lënë dy vite më parë kur qe arrestuar 
dhe u dërgua në Afjon. në njërën nga letrat e tij të para për studentët e 
tij në Isparta, ai i kërkon njërit prej tyre të shkonte në Ankara tek 
drejtoria e çështjeve fetare që ta njoftonte drejtorin, Ahmet Hamdi 
Aksesi, se pavarësisht sëmundjes nga helmimi, Bediuzzamani po 
përpiqej të korrektonte të gjithë koleksionin e Risale-i Nurit që ata e 
kishin kërkuar dy vite më parë dhe do ta paraqiste kur të plotësohej. Në 
këmbim ai bënte gjithçka që mundej për qarkullimin e lirë të Risale-i 
Nurit, dhe gjithashtu të shtypte fotografikisht Kur’anin e mreku-
llueshëm të cilin e kishte shkruar Husrevi dhe që shfaqte koincidencat 
(tevaffukat) në fjalën Allah dhe në Emrat e tjerë Hyjnorë.  

Kështu pavarësisht dëmit që iu shkaktua Bediuzzamanit dhe 
Risale-i Nurit nga raporti negativ i komitetit të ekspertëve i ngritur prej 
tyre për gjykatën e Afjonit, Bediuzzamani nuk i vuri re këto dhe gjëja e 
parë që ai bëri pasi u lirua ishte të vazhdonte që t'i bindte ata -dhe 
nëpërmjet tyre myftitë dhe hoxhallarët- për vlerën tejet të madhe të 
Risale-i Nurit si një koment rreth Kur’anit, që ta përdornin influencën 
e tyre për t'i hequr kufizimet ligjore, dhe madje ta botonin atë vetë 
zyrtarisht. Megjithëse Ahmed Hamdi ra dakord në parim që ta botonte 
Risale-i Nurin, kjo kurrë nuk u vu në zbatim. Dhe më 1956, pasi 
Risale-i Nuri kishte marrë pafajësinë nga gjykata e Afjonit, drejtori i ri, 
Ejup Sabri Hajirboglu, përsëri iu afrua subjektit, këtë herë me 
rekomandim të kryeministrit, Menderes, por përpjekja përsëri nuk solli 
asgjë. 

Në Emirdag Bediuzzamani vazhdoi jetën e tij si më parë, vetëm pak 
nga ata që e njihnin atë kishin vërejtur disa ndryshime. Për shembull, 
Mehmet Çallëshkan vërejti se si pas Afjonit, ushqimi i Bediuzzamanit 
përgatitet nga studentët e tij të cilën e shoqëronin, dhe jo nga familja 
Çallëshkan, dhe se ai tani i kishte lexuar atij dy ose tre gazeta çdo ditë. 
Mehmet Çallëshkan përshkruan gjithashtu se si ata i merrnin gazetat nga 
shitësi i gazetave, pastaj i fusnim fshehtas në një xhep të brendshëm dhe 
ia çonim Bediuzzamanit, ia lexonim atij pjesët e duhura dhe pastaj më 
vonë ia kthenin shitësit të gazetave.  

Me ardhjen në fuqi të Partisë Demokratike rreth gjashtë muaj pasi 
Bediuzzamani u rikthye në Emirdag, kufizimet për lëvizjet e tij 
teorikisht ishin hequr, dhe në atë vit përveç ndarjes së gëzimit të të gjithë 
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vendit për shfuqizimin e ligjit që ndalonte thirrjen e ezanit në arabisht, ai 
pati mundësi t'i bashkohej xhematit tek xhamia e Çarshisë për faljen e 
namazit të teravisë në secilën prej tridhjetë netëve të Ramazanit. Me 
fitimin e zgjedhjeve të 14 Majit 1950 nga Partia Demokratike, 
Bediuzzamani i dërgoi telegramin vijues presidentit të ri, Xhelal 
Bajarit.225 

"Për Xhelal Bajarin, Presidentin e Republikës.  

"Ne ju sjellim përshëndetjet tona. Allahu ju dhëntë të gjithë 
suksesin në shërbim të Islamit, të vendit dhe të kombit.  
Në emër të studentëve të Risale-i Nurit, dhe njërit prej tyre. 

Said Nursi 
Për të cilin ai mori këtë përgjigje:  

Për Bediuzzaman Said Nursi, Emirdag. Unë u emocionova 
tej mase nga urimet e tua të përzemërta dhe ju sjell 
falënderimet e mia. 

Xhelal Bajar 

Bediuzzamani qysh në ditët e tij në Kastamonu i pati dhënë 
rëndësinë më të madhe udhëzimit të të rinjve dhe numrat e studentëve 
të Risale-i Nurit në rininë e tyre dhe në rininë e hershme ishin rritur 
vazhdimisht, dhe në vitet 1950 kishte një shtim të dukshëm në numrat 
e tyre. Bediuzzamani theksoi rëndësinë e rolit që ata luajtën në punën e 
Risale-i Nurit. Në fakt, në shumë drejtime këto dhjetë vitet e fundit të 
jetës së Bediuzzamanit mund të shihen si udhëzim e trajnim të këtyre 
studentëve të rinj dhe si përgatitje e disa prej tyre për të drejtuar 
lëvizjen e Risale-i Nurit në vitet e mëvonshme. Gjithashtu ajo ndoshta 
mund të shihet si një shenjë se ndërsa Bediuzzamani u kishte shkruar 
studentëve të tij kryesues të brezit më të vjetër në Isparta duke dashur 
që njëri prej tyre të shkonte në Ankara tek Drejtoria e Çështjeve Fetare 
siç u përshkrua lart, në rrjedhën e ngjarjeve ishte i riu Mustafa Sungur 
ai që veproi si përfaqësues i Bediuzzamanit, si në këtë rast, po ashtu 
edhe në raste të tjera. 

                                                
225 Në fakt, ky telegram u nis për të gjithë anëtarët e Partisë demokratike e 

cila me fitimin e zgjedhjeve bëri disa lëshime serioze në favor të fesë, por meqë 
Xhelal Bajar ishte presidenti i Republikës, telegrami iu dërgua atij. 
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Në Stamboll e në Ankara në mënyrë të veçantë studentët e rinj, 
nismëtarë dhe të përkushtuar të Risale-i Nurit, shumë prej të cilëve 
ishin studentë universiteti, kryen shërbime të mëdhaja për Risale-i 
Nurin dhe çështjen e fesë. Në Ankara ata ishin aktivë midis deputetëve 
në Asamblenë Kombëtare, duke shkruar letra dhe qarkore duke 
parashtruar pikëpamjet e Bediuzzamanit dhe çështjen e Risale-i Nurit, 
duke u takuar me deputetë dhe veçanërisht ata që njiheshin të ishin 
miqësorë ndaj islamit, dhe gjithashtu, duke shfaqur e paralajmëruar 
rreth dredhive dhe komploteve të përkrahësve të Partisë së Popullit 
Republikan dhe të armiqve të fesë të cilët kryesisht kishin hyrë e 
depërtuar në partinë demokratike. 

Njëra çështje kishte të bënte me shkatërrimin e njëqind e 
shtatëdhjetë kopjeve të koleksioneve të mëdhenj si 'Shkopi i Musait' 
dhe 'Dhulfikar', të rrëmbyera me forcë nga autoritetet në Isparta. Dhe 
kjo ndodhi pavarësisht se ato ishin shpallur të pafajshme nga ministri i 
drejtësisë së qeverisë demokratike dhe ishte në mënyrë të qartë, pjesë e 
një plani të mbështetësve të Partisë së Popullit Republikan për të 
ngjallur antagonizëm midis studentëve të Risale-i Nurit ndaj 
demokratëve, për të cilën ata formonin një masë të rëndësishme 
mbështetjeje.  

Sektarizmi fanatik, për të cilin Bediuzzamani aludoi në një letër që 
e shkroi për presidentin e ri dhe gjithashtu paralajmëroi kundra tij në 
raste të ndryshme, ishte një element tjetër në shqetësimin dhe shtypjen 
të cilat Bediuzzamani dhe studentët e tij vazhduan t'i vuanin prej disa 
seksioneve të zyrtarizmit. Këta zyrtarë ishin përkrahësit e partisë së 
popullit republikan, disa duke përfaqësuar rrymat masone e komuniste 
brenda saj, dhe ata vazhdimisht kurdisnin komplote me anë të të cilave 
të përçanin forcat që punonin për fenë dhe i pengonin nga bashkimi e  
uniteti. Kështu, meqenëse  struktura e qeverisë së vendit ishte akoma 
në duar me shumicë të partisë së popullit republikan, shtypja ndaj 
Bediuzzamanit dhe studentëve të Risale-i Nurit vazhdoi gjatë gjithë 
këtyre viteve, ashtu si proceset gjyqësore të gjykatave.  

Krahas vendimit të gjykatës së Afjonit për të konfiskuar kopjet e 
Risale-i Nurit, në raste të tjera kopjet rrëmbeheshin në mënyrë të 
paligjshme. Në shumë raste Bediuzzamani sulmohej dhe kërcënohej 
për shkak të veshjes së tij, madje u dërgua para gjykatës në Emirdag në 
verën e vitit 1951 për shkak se refuzoi të vishte kësulën strehëgjerë të 
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tipit europian. Në fillim të vitit 1952 një proces gjyqësor u ngrit kundra 
Bediuzzamanit dhe një studenti të ri të Risale-i Nurit, i cili kishte 
botuar në Stamboll trajtesën 'Një udhëzues për të rinjtë'; ai proces 
gjyqësor përfundoi me dhënien e pafajësisë. Dhe në vitin vijues u hap 
një tjetër proces gjyqësor në Samsun në rajonin e Detit të Zi, në të cilin 
Bediuzzamani nuk mundi të merrte pjesë për shkak të shëndetit të tij të 
sëmurë, por Mustafa Sungur doli në gjyq; edhe ky gjyq gjithashtu 
përfundoi me dhënien e pafajësisë. dhe më 1956, një proces gjyqësor u 
ngrit kundra Bediuzzamanit dhe tetëdhjetë e nëntë studentëve të 
Risale-i Nurit në Isparta për 'formimin e një shoqërie sekrete', akuzë e 
cila u hodh poshtë për mungesë provash. Pastaj, në Ankara, Isparta dhe 
në shumë vende të tjera pati procese të tjera gjyqësore kundra 
studentëve të Risale-i Nurit, dhe që të gjitha ato përfunduan me 
dhënien e pafajësisë. Kundrejt konfiskimeve dhe procedurave të 
gjykatës së Afjonit në fillim të vitit 1950, Bediuzzamani i shkroi disa 
peticione presidentit dhe ministrave të tjerë, dhe për gjykatën e Apelit 
dhe ato letra do të shpërndaheshin nga studentët e tij midis deputetëve 
fetarë të Asamblesë Kombëtare, duke shfaqur në to realitetin e 
çështjes. 

 

n Koreja 
Krahas vazhdimit të luftës kundër pafesisë dhe komunizmit brenda 

Turqisë, Bediuzzamani mbështeti vendimin për të dërguar trupat turke 
në Kore për të luftuar kundra pushtimit komunist nga veriu, dhe ishte i 
kënaqur kur studenti i tij i afërt Bajram Jyksel do të dërgohej atje më 
1951 gjatë shërbimit ushtarak, duke thënë: 'Unë doja të dërgoja një 
student të Risale-i Nurit në Kore, dhe po mendoja ose për ty ose për 
Xhejlanin. Është e domosdoshme të shkohet në Kore për të luftuar 
kundra ateizmit atje'. Bediuzzamani gjithashtu mbështeti Turqinë duke 
iu bashkuar NATO-s. Ai i dha Bajram Jykselit librin e tij të lutjeve, 
Xhevshen El-Kebir dhe disa pjesë të Risale-i Nurit që t'ia jepte 
komandantit të ushtrisë japoneze të cilin ai e njihte qysh nga koha kur 
ai për herë të parë erdhi në Stamboll më 1907. Bajram Jyksel shkoi në 
Kore me bekimin e Bediuzzamanit, dhe luftoi në disa nga betejat më të 
ashpra të luftës, dhe erdhi i padëmtuar, shëndoshë e mirë. Ai gjithashtu 
vizitoi Japoninë, dhe ia dha disa pjesë të Risale-i Nurit Librarisë 
Kombëtare në Tokio, meqë komandanti i përgjithshëm ishte ndarë nga 
kjo jetë disa vite më parë. 
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n Eskishehiri dhe Isparta 
Pas vitesh i mbyllur në vendin tek i cili ishte internuar, madje 

shumë shpesh duke mos u lejuar të shkonte as në xhami dhe as të dilte 
jashtë për të bërë ushtrime fizike, Bediuzzamani tani ishte i lirë të 
lëvizte si të dëshironte. Në tetor të vitit 1951 ai shkoi në Eskishehir, ku 
qëndroi atje në hotelin (Yildiz) Jëlldëz. Ai u takua atje me shumë nga 
studentët e tij, të të gjitha klasave, dhe veçanërisht me të rinjtë; 
gjithashtu edhe anëtarët e forcave të armatosura e vizituan atë, shumica 
prej tyre u përkisnin forcave ajrore. Pas afro një muaji, Bediuzzamani 
lëvizi për në Isparta, ku atje qëndroi për dy muaj, deri kur iu bë thirrja 
për në Stamboll ku ishte hapur një proces gjyqësor kundra tij për shkak 
të një studenti të tij në universitetin e Stambollit, Muhsin Alev, sepse 
ai kishte botuar trajtesën 'Një udhëzues për të Rinjtë'.  

Kurse në Isparta dhe në Stamboll, Bediuzzamani shkroi një numër 
letrash të cilat më pas ai i shkroi dhe i botoi si një libër i vogël nën 
titullin "Një çelës për botën e Risale-i Nurit". Para se të vazhdojmë të 
përshkruajmë procesin gjyqësor të trajtesës 'Një udhëzues për të rinjtë' 
në Stamboll, do t'ia vlente të përmendeshin shkurt këto letra, meqë 
koleksioni i vogël që ato formojnë ishte pjesa e fundit që iu shtua 
Risale-i Nurit, dhe ilustron më tej njërin prej aspekteve më të 
rëndësishëm, aspektin e lidhjes së shkencës me të vërtetat e besimit, siç 
u përshkrua në një kapitull të mëparshëm, dhe tregon se jo që nuk 
është në konflikt në asnjë mënyrë, por në qoftë se do të shikohej e 
konsiderohej në dritën e Kur’anit, shkenca mund ta zgjerojë e ta 
forcojë besimin.  

Për njërën nga pjesët e përfshira në këtë koleksion, Bediuzzamani u 
inspirua të shkruante nëpërmjet radios. Radioja, të cilën Bediuzzamani 
e dëgjonte nga koha në kohë, qe shkak që ai u inspirua të shkruante një 
shpjegim të shndritshëm rreth elementit të ajrit dhe detyrave të tij, i cili 
provon në mënyrë kaq vendimtare unitetin Hyjnor, dhe hedh poshtë 
dhe kundërshton që 'natyra' apo 'rastësia' mund të kenë pasë ndonjë 
dorë në krijimin e tij. Në të vërtetë, shpjegimet rreth unitetit Hyjnor 
dhe rreth të vërtetave të tjera të besimit lidhur me shkencën dhe 
teknologjinë në këtë mënyrë, Bediuzzamani ishte shumë i interesuar që 
ato shpjegime t'ua komunikonte të rinjve dhe studentëve të tij midis 
studentëve të universitetit dhe të shkollave. T'i përmendësh këto letra 
këtu gjithashtu do ta rivendoste disi drejtpeshimin, sepse ndërsa 
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Bediuzzamani e preokupoi veten deri në një farë mase dhjetë vitet e 
fundit të jetës së tij me çështjet sociale e politike, veçse ama esenca 
dhe baza e përpjekjes së tij dhe qëllimi dhe synimi kryesor i asaj 
përpjekjeje ishte shërbimi ndaj Kur’anit dhe besimit nëpërmjet botimit 
dhe përhapjes së Risale-i Nurit. 

 

n Procesi Gjyqësor për Trajtesën 'Një Udhëzues për të 
Rinjtë-1952' 

Në Janar të vitit 1952, Bediuzzamani shkoi në Stamboll në vizitën 
e tij të parë qysh kur ai pati qëndruar atje gjatë rrugës për në internim 
njëzetë e shtatë vite më herët. Në vitin e kaluar, disa prej studentëve të 
tij në universitetin e Stambollit kishin botuar dy mijë kopje prej 
trajtesës 'Një udhëzues për të rinjtë' me shkronjat e reja, si rrjedhojë e 
të cilës, prokurori i përgjithshëm kishte hapur një proces gjyqësor 
kundra Bediuzzamanit. Thirrjet erdhën për t'u paraqitur në Gjykatën e 
parë Penale në Janar të 1952.  

Ndryshimet në bazë të nenit 'elastik' 163 të Kodit Penal, ishin se 
trajtesa 'Një udhëzues për të rinjtë' ishte një propagandë fetare, gjë e 
cila në kundërshtim me parimin e sekularizmit, ishte shkruar për 
qëllimin e përshtatjes së sistemit shtetëror me parimet fetare. Duke 
ardhur nga Isparta, Bediuzzamani u paraqit në gjykatë për seancën e 
parë më 22 Janar 1952. Ajo ndodhi në një kat të sipërm të gjykatës, e 
cila tani shërbeu si zyrë e postës kryesore. Për afro dy muaj që 
Bediuzzamani ndodhej në Stamboll, Bediuzzamani qëndroi në hotelin 
Akshehir Palas, afër gjykatës në Sirkexhi, pastaj ai lëvizi tek hoteli 
Reshadije në zonën Fatih.  

Gjatë qëndrimit të tij u vizitua nga një lumnajë e vazhdueshme 
njerëzish; nga qindra prej miqve të vjetër dhe të njohurve, nga 
studentët e Risale-i Nurit, nga disa figura të mirënjohura dhe nga 
shumë të tjerë, duke përfshirë numra të mëdhenj prej të rinjve. Të trija 
seancat gjyqësore dhe veçanërisht e dyta dhe e treta tërhoqën vërtet me 
mijëra. Edhe një herë tjetër gjykata shërbeu për të publikuar 
Bediuzzamanin dhe lëvizjen e Risale-i Nurit në një mënyrë që ata të 
cilët e kishin hetuar Risale-i Nurin zor se mund ta kishin dëshiruar. 
salla e gjyqit dhe korridoret ishin të mbushura plot e përplot për 
seancën e parë. Akuza dhe raporti i 'ekspertëve' u lexuan, pastaj 
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Bediuzzamani u mor në pyetje. Çështjet me të cilat Bediuzzamani u 
akuzua nga raporti lidhur me trajtesën 'Një udhëzues për të rinjtë' 
kërkonin dënim me pesë vite burgim dhe përfshinin çështje shtesë për 
shfrytëzimin e fesë dhe për qëllime politike, të tilla si, mbështetja ndaj 
edukimit fetar, mbështetje ndaj veshjes islamike dhe etikës për gratë, 
dhe përpjekje për të siguruar prestigj personal dhe influencë. Tre 
avokatët e Stambollit morën përsipër mbrojtjen e Bediuzzamanit , 
gjykata e shtyu seancën deri më 19 shkurt në orën 2.  

Përveç këtij gjyqi Bediuzzamani u hetua për një pjesë të trajtesës 
'Një udhëzues për të rinjtë', e cila u shfaq në revistën Vollkan, por 
meqenëse vepra kishte marrë pafajësinë nga gjykata e Denizlit më 
1943, në këtë proces vendimi u mor se rigjykimi i çështjes nuk ishte i 
lejueshëm. lajmet u përhapën më 19 Shkurt dhe prej një ore të hershme 
dashamirësit dhe studentët e Risale-i Nurit nisën të mbushnin godinën 
e gjykatës me qëllim që të shikonin Bediuzzamanin dhe të ndiqnin 
seancën.  

Në kohën që mbërritën Bediuzzamani, avokatët dhe gjyqtarët, 
turma ishte aq e dendur brenda gjykatës saqë në vetë sallën e gjyqit, 
spektatorët kishin zënë edhe hapësirën përreth kolltuqeve të 
gjyqtarëve, ndërsa jashtë godinës autobuzët nuk mund të kalonin për 
shkak të turmës së ngjeshur, dhe ndaluan. Në gjykatë, policia u duk e 
paaftë për të bërë diçka, dhe asnjë vëmendje nuk iu kushtua gjyqtarit, i 
cili urdhëroi turmën të dilte. Kjo situatë vazhdoi deri kur gjyqtari i 
kërkoi Bediuzzamanit për ta qetësuar situatën; ndërkohë Bediuzzamani 
u kthye në drejtim të turmës dhe ua bëri me shenjë të lëviznin prapa 
duke dalë nga salla me qëllim që të mund të fillonte gjyqi. 

Deklaratat e botuesit, i cili kishte botuar trajtesën 'Udhëzuesi për të 
rinjtë' dhe deklarata e policisë u dëgjuan, pastaj u dëgjuan kundërshtimet 
e Bediuzzamanit ndaj raportit të Ekspertëve. Avokatët e mbrojtjes e 
kritikuan raportin me termat më të ashpra dhe më të gjata. Pastaj, kur 
Bediuzzamani kërkoi leje për të kryer faljen e ikindisë meqë koha po 
ikte, gjykata e shtyu seancën deri më 5 Mars. Bediuzzamani u largua 
mes brohoritjeve dhe duartrokitjeve dhe shkoi me makinë tek xhamia 
Sulltan Ahmed. Kur erdhi 5 Marsi, policia ishte në forcë e gatishmëri 
jashtë gjykatës për të penguar turmat që po formoheshin para godinës 
së gjykatës. Gjykata ishte e mbushur plot për të dëgjuar së pari Muhsin 



504 Jeta dhe Vepra e Bediuzzaman Said Nursit 

Alev, i cili e kishte botuar veprën, pastaj fjalët e para mbrojtëse të 
Bediuzzamanit dhe pastaj tre avokatët e tij.  

Edhe një herë tjetër Bediuzzamani tregoi se ajo për të cilën ai 
akuzohej dhe ishte akuzuar kryesisht ishte 'kundërshtimi ndaj regjimit', 
por me kusht që të mos prishet rendi publik në ndonjë mënyrë, kjo nuk 
do të konsiderohej krim. përkundrazi, të kundërshtosh padrejtësinë, 
shtypjen dhe paligjshmërinë ishte e lejueshme dhe një element i vërtetë 
i drejtësisë. Së dyti, ishte akuza e prishjes së sigurisë dhe prishjes së 
rendit publik, por gjashtë gjykatat dhe në gjashtë provinca, të cilat nuk 
qenë në gjendje të sjellnin asnjë dëshmi për këtë, provuan se studentët 
e Risale-i Nurit ishin ruajtësit e paqes dhe qetësisë publike. 

Sa për shfrytëzimin e fesë për qëllime politike, përsëri gjykatat e 
kishin shpallur të pafajshëm e të pastër për këtë; dhe të akuzosh dikë 
që ka kaluar të tetëdhjetat e moshës së tij, dhe që është në derën e 
varrit dhe që s'ka asgjë në dynja, kjo do të ishte krejtësisht e padrejtë e 
gabim. Bediuzzamani e mbylli fjalimin e tij duke thënë:  

“Të nderuar gjyqtarë, për tridhjetë vite ata më kanë shtypur dhe 
më kanë bërë padrejtësi mua dhe studentëve të mi. Dhe prokurorët 
nëpër gjykata nuk tërhiqeshin prej fyerjeve ndaj meje. Ne i 
përballuam të gjitha këto me durim dhe vazhduam në rrugën e 
shërbimit të besimit dhe të Kur’anit. Dhe ne i falëm zyrtarët e 
regjimit të mëparshëm për atë tirani dhe shtypje të tyre, sepse ata e 
takuan fundin që merituan, ndërsa ne fituam të drejtat tona dhe 
lirinë tonë. Ne e falënderojmë Allahun e Gjithëfuqishëm që na e 
dha këtë rast që t'i shprehim këto fjalë përpara gjyqtarëve të drejtë 
e besimtarë si ju.”  

Pastaj, tre avokatët e Bediuzzamanit paraqitën fjalët e tyre 
mbrojtëse dhe gjyqtarët u tërhoqën për ta diskutuar çështjen para 
vendimit. Vendimi i tyre unanim u shpall. Përsëri dhënia e pafajësisë. 
Shpallja e vendimit u shoqërua me ushtim duartrokitjesh nga 
duartrokitjet e studentëve të Bediuzzamanit dhe të spektatorëve. Disa 
vite më vonë, kryegjyqtari i procesit tha për atë ditë:  

"Ai ishte një njeri inteligjent. Ai e parashikoi rezultatin e gjyqit nga 
mënyra që po ecte. Ai nuk shfaqi as shenjën më të vogël të shqetësimit 
dhe të tronditjes, dhe ishte i qetë dhe i çiltër sikur po fliste me shokët e 
tij në shtëpinë e tij. Ai foli me një theks të lindjes. 
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n Pallati Akshehir dhe Hoteli Reshadije 
Ndodhen disa raportime për vizita tek Bediuzzamani në pallatin 

Akshehir dhe në hotelin Reshadije nga njerëz të ndryshëm të cilët i 
bënë vizitë gjatë qëndrimit të tij të shkurtër dy tre muaj. Gjithashtu 
ndodhen përshkrime nga një numër i studentëve të tij të ngushtë, të 
cilët qëndruan me të dhe u kujdesën për nevojat e tij. Njëri prej këtyre 
është Muhsin Alev, shoku i Bediuzzamanit i akuzuar në gjyq. Ai 
shkroi se "Kur ustadhi erdhi në Stamboll, ishte sikur e gjithë popullata 
vërshoi tek hoteli i pallatit Akshehir. Në çdo ditë me qindra njerëz e 
vizituan atë. Midis tyre ishin shumë njerëz të mirënjohur", Muhsin 
Alev vazhdon t'i përshkruajë vizitat nga, së pari, poeti i famshëm dhe 
shkrimtari dhe producenti i revistës Byjyk Dogu, Nexhip Fazil 
Kisakurek, dhe pastaj në Hotelin Reshadiye, Osman Jyksel 
Serdengeçti, i cili shkroi dhe botoi revistën Serdengeçti.  

Në fakt, ishin artikujt që shfaqeshin në këto dhe në botime të tjera 
të shtypit "Islamik" si revista Sebilur-Reshad e Eshref Edip e cila 
kishte kontribuar në mënyrë të veçantë për informimin e klasave të reja 
të arsimuara rreth Bediuzzamanit dhe Risale-i Nurit, dhe vazhdoi të 
kontribuonte kështu. Vetë Muhsin Alev kishte qenë aktiv në këtë 
fushë. Njëri prej këtyre raportimeve më përshkrimorë është njëri prej 
tre të rinjve, që në atë kohë ishin studentë në liceun e Gallatasaraj, të 
cilët kishin përfituar prej këtyre botimeve. Studenti në çështje, Mehmet 
Shevket Ejgi, vetë vazhdoi të nxirrte në qarkullim gazeta dhe botime të 
ndryshme në vitet vijuese. Këta tre shokë, të cilët në mënyrë të fshehtë 
lexonin në shkollë kopje të shumëfishuara të Risale-i Nurit të shkruara 
me dorë, vendosën ta vizitonin atë. përshkrimi i tij tregon kushtet 
modeste që zgjodhi Bediuzzamani, madje edhe kur qëndronte në hotel 
bashkë me interesin që ai u shfaqi këtyre djemve.  

"Ne hyjmë në dhomën e vogël në të cilën qëndronte Bediuzzamani 
në katin e sipërm të hotelit. Ajo kishte një tavan të ulët dhe dritare të 
vogëla. Ustadhi ishte ulur këmbëkryq mbi shtrat, dhe po vishte një 
shall prej një materiali me ngjyra si një çallmë. Ndodhej një radio e 
vogël mbi një raft në mur. Nuk ndodhej asgjë tjetër. Ne u ulëm në 
dysheme. "Ustadhi foli turqisht me një theks lindor... Ai u gëzua 
shumë që ne ishim studentët e Gallatasaraj, dhe na foli duke na dhënë 
këshilla. Ai jetoi kryesisht në rreziqet e bolshevizmit. Komunizmi nuk 
u përhap i gjithi në Turqi në atë kohë... Dhe ishte vërtet një largpamësi 
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e madhe perceptimi i tij se komunizmi do të ishte një problem i tillë në 
të ardhmen.  

Ashtu si vizita të tilla si kjo që çuan drejtpërdrejtë në rritje të 
dëgjimit rreth Bediuzzamanit dhe drejtë lëvizjes së Risale-i Nurit dhe 
në më shumë mbështetje ndaj tyre në 'shtypin islamik', po ashtu në këtë 
kohë, vizita e Bediuzzamanit në Stamboll dha rastin për një numër 
studentësh të rinj të Risale-i Nurit për ta vizituar Bediuzzamanin për 
herë të parë, të cilët më vonë u bënë studentë të afërt të tij dhe midis 
anëtarëve më aktivë të Risale-i Nurit. Në raportin e tij, Muhsin Alev 
gjithashtu i përshkruan udhëtimet e Bediuzzamanit përreth qytetit të 
Stambollit duke vizituar vendet të cilat ai i kishte frekuentuar në ditët 
më të hershme, të tilla si Ministria e vjetër e Luftës që tani janë godinat 
e Universitetit të Stambollit, ku ai u përball me pashatë idhnakë në 
gjykatën ushtarake të ngritur pas incidentit të 31 Marsit më 1909.  

Një student tjetër, i cili shkoi ta vizitonte Bediuzzamanin në hotelin 
Reshadije e përshkruan rrugën të cilën Bediuzzamani e përshkonte 
gjallërisht, duke u ngritur lehtësisht për tek trotuari në anën tjetër të 
hotelit 'si një i ri njëzetë vjeçar' dhe si, kur u shfaq tek xhamia e madhe 
Fatih pasi mori pjesë në falje, ai u rrethua nga një turmë e tillë e madhe 
dhe të entuziazmuar që të gjithë duke dashur t'i puthin dorën, saqë ai 
qe në gjendje të shpëtonte veten duke hipur me nxitim në një taksi. 

 Sidoqoftë, si gjithmonë, armiqtë e Bediuzzamanit nuk ishin të 
përtueshëm dhe bënë përpjekje ta helmonin kur qëndronte në hotelin 
Akshehir Palas në Sirkexhi. Incidenti u përshkrua nga Ibrahim Fakazli, 
njëri prej studentëve të Bediuzzamanit nga Inebolu, i cili ishte marrë 
në pyetje gjatë natës nga Muhsini, Zybejri dhe Zija Aruni - helmi ishte 
hedhur në ushqimin e Bediuzzamanit, të cilin e kishte lënë jashtë 
dritares për t'u ftohur.  

Kur kuptoi se çfarë kishte ndodhur, ai ngriti në këmbë stafin e 
hotelit, dhe u mësua se midis atyre që kishin zënë vend dhe midis atyre 
që ishin tek dhoma ngjitur ishte një 'tashnak aktivist armen'. Ai u kap 
dhe pranoi për Bediuzzamanin se kishte ardhur nga Edirneja me 
qëllimin e përmbushjes së krimit me burracakëri. Ibrahim Fakazli e 
dëshmoi këtë.  
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Bediuzzaman Said Nursi. Xhamia Fatih Sulltan Mehmed 17 Maj 1952. 
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n Emirdagu 
Bediuzzamani u kthye në Emirdag menjëherë pas marrjes së 

pafajësisë në Mars të vitit 1952, duke shkruar një letër se kishte dashur 
të takohej me shumë miqtë e tij të cilët dëshironin ta takonin atë, për 
shkak të pleqërisë së tij, shëndetit të sëmurë dhe dobësisë prej 
helmimit; nga që nuk ishte e domosdoshme, ai nuk kishte fuqi dhe nuk 
mund të fliste shumë. "Megjithatë ai shkroi, 

Unë ju them se secila pjesë e Risale-i Nurit është një Said. Cilëndo 
pjesë që do ta shikoni, ju do të përfitoni prej saj dhjetë herë më shumë 
se takimi me mua personalisht. Gjithashtu, ju kështu do të më kishit 
takuar në mënyrën e vërtetë. 

Përsëri, duke u kthyer në Emirdag, ai u zbulua para sulmeve të 
paligjshme, të cilat e çuan tek një proces tjetër gjyqësor. Këtë herë 
erdhi nga duart e disa policëve dhe lidhej me veshjen e tij. Një ditë në 
muajin e Ramazanit, i cili në vitin 1952 filloi rreth fundit të muajit 
Maj, Bediuzzamani doli jashtë qytetit në fshat përreth për ca ushtrime 
fizike. Megjithëse i vetmuar, ai u ndoq nga 3 policë dhe një rreshter, i 
cili kur qëndronte vetëm në kodër, iu afrua dhe i tha të hiqte çallmën 
dhe në vend të saj të vinte një kapele. Ndërkaq ata me forcë e kthyen 
përsëri në Emirdag tek rajoni i policisë.  

Si rezultat i kësaj shkeljeje arbitrare ndaj lirisë së tij, Bediuzzamani 
u shkroi një peticion ministrive të brendshme dhe të drejtësisë në 
Ankara për t'ua dhënë kopjet gjithashtu dhe deputetëve miqësorë. Njeri 
nga studentët e tij atje, ia dërgoi një kopje gjithashtu një redaksie 
gazete që shtypej në Samsun e quajtur Byjyk Xhihati. Me botimin e 
peticionit në gazetë, prokurori i përgjithshëm i Samsunit hapi procese 
gjyqësore kundra Bediuzzamanit, dhe një fletëthirrje erdhi në Emirdag 
duke e urdhëruar atë të paraqitej në gjykatën penale të Samsunit. 
Bediuzzamani shkroi një përgjigje duke i referuar ata tek mbrojtjet e tij 
të gjata e të parefuzueshme të pesë proceseve gjyqësore të mëparshme 
meqë ata po përsërisnin të njëjtat akuza të vjetra. Ai gjithashtu mori 
raporte mjekësore që pohonin se ai nuk ishte në gjendje për udhëtim. 

Ndërkaq, më 22 nëntor 1952, ndodhi incidenti i Malatjas, në të 
cilin u bë një tentativë për t'i marrë jetën një gazetari të mirënjohur, 
Ahmet Emin Jalman. Ai incident u zmadhua në përmasa shumë të 
mëdhaja nga shtypi i majtë, dhe përfundimisht qeveria ushtroi presion, 
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mbylli gazetat islame dhe arrestoi shumë përkrahës të fesë. Midis 
këtyre ishin gazeta Byjyk Xhihat dhe pronari i saj, dhe gjithashtu, 
studenti i ngushtë i Bediuzzamanit, Mustafa Sungur, i cili ishte në 
Samsun dhe gjithashtu kishte botuar një artikull në gazetë. Mustafa 
Sungur u mbajt në burgun e Samsunit dhe më parë pati qenë akuzuar e 
dënuar me një vit e gjysëm burg. Por Gjykata e Apelit më vonë e 
anuloi vendimin, dhe me rilëshimin e gjykatës, ai mori pafajësinë. 

Prokurori i përgjithshëm i gjykatës ngulmoi që Bediuzzamani të 
paraqitej në gjykatë për t'iu përgjigjur akuzave të ngritura kundra tij, 
kështu përfundimisht, Bediuzzamani shtatëdhjetë e pesë vjeç u vendos 
të bënte udhëtimin. Ai arriti në Stamboll, por këtu u dërgua i sëmurë 
dhe duke marrë raporte të tjera mjekësore iu kërkua të lejohej që të 
jepte fjalën e tij mbrojtëse në gjykatën penale të Stambollit. Përsëri, 
procesi gjyqësor përfundoi me dhënie pafajësie. Megjithatë, ai proces 
shërbeu si shkak për ta sjellë Bediuzzamanin në Stamboll një herë të 
dytë, dhe në këtë rast ai qëndroi tre muaj.  

 

n Vizita e zëvëndës ministrit të Pakistanit  
Para se të përshkruajmë qëndrimin e Bediuzzamanit në Stamboll, 

janë një ose dy ngjarje të cilat ndodhën më parë dhe nuk duhet të 
kalojnë pa u përmendur. Njëra nga këto ngjarje ishte vizita jozyrtare e 
zëvëndës ministrit të qeverisë së Pakistanit Sejjid Ali Ekber Shah, i cili 
ndodhej për një vizitë zyrtare në Turqi. Kjo vizitë u realizua me 
sugjerimin e ministrit të arsimit të Turqisë, Tevfik Ileri, dhe sipas 
studentit të Bediuzzamanit i cili e shoqëroi atë, ndodhi më 1952. 
Bediuzzamani e përshkruan vizitën në një letër duke uruar ata të cilëve 
ai po ua shkruante me rastin e lindjes së profetit Muhammed a.s.m, e 
cila në atë vit qëlloi në 28 nëntor.  

Në përshkrimin e Salih Ozxhan për vizitën, Bediuzzamani i kërkoi 
atij të vepronte si përkthyes, meqë gjuha e tyre e përbashkët ishte 
arabishtja. Bediuzzamani i shpjegoi vizitorit Risale-i Nurin dhe 
metodën e tij të shërbimit, por kur diskutimi u bë më i ndërlikuar, Sali 
Ozxhan pati vështirësi në përkthim. Ndërkohë, ai shkruan, 
"Bediuzzamani u drejtua në gjunjë, (mbi shtratin tek ulej) dhe nisi të 
fliste me arabishten më elokuente. Unë nuk e kisha dëgjuar kurrë më 
parë të flitej një arabishte aq e lirshme dhe elokuente.  
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Zëvendës ministri ishte tejet i gëzuar për vizitën dhe shprehu 
vlerësimin e tij me termat më të plota duke u rikthyer tek hoteli i cili 
ishte vendosur në Emirdag, duke dashur ta vizitonte Bediuzzamanin 
përsëri  në mëngjes para se të largohej. Bediuzzamani dha miratimin 
për vizitën e dytë. Megjithatë, ndërsa autobuzi që do t'i çonte në 
Ankara po nisej, Bediuzzamani u shfaq për ta përcjellë ministrin, dhe 
udhëtoi në autobus rreth shtatë - tetë kilometër duke qëndruar ulur 
pranë ministrit para zbritjes. Ali Ekber Shah ishte shumë i lumtur nga 
kjo. Në Ankara, ai iu drejtua një tubimi të studentëve të universitetit 
mbi çështjen e Bediuzzamanit dhe të Risale-i Nurit, dhe kur u kthye në 
Pakistan bëri shumë për t'i bërë ata të njohur. Në fakt ai e pati ftuar 
Bediuzzamanin në Pakistan për t'i dhënë atij akses në të gjithë median, 
por Bediuzzamani iu përgjigj se fronti ishte në Turqi, meqenëse  
sëmundja bazë kishte nisur atje.  

Sejjid Ali Ekber Shah më vonë u emërua rektor i universitetit të 
Sindit dhe bashkë me mbajtjen korrespondencë me studentët e Risale-i 
Nurit në Turqi, vazhdoi t'i shërbente çështjes së Risale-i Nurit. 

 
Lajm i gazetës “Xhesaret” rreth Bediuzzamanit në faqen kryesore 
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Gjatë viteve 1950 Risale-i Nuri gjeti shumë studentë dhe lexues të 
rinj në shumë vende të ndryshme të botës, duke përfshirë Pakistanin. 
Pjesa e fundit e biografisë zyrtare të Bediuzzamanit, e botuar në fillim 
gjatë jetës së tij më 1958, i kushtohej këtyre zhvillimeve dhe përfshin 
letra nga studentët e Risale-i Nurit nga vende të largëta si Finlanda, dhe 
Washingtoni si dhe nga vende të ndryshme islamike. Artikujt nisën të 
shfaqeshin në vende të largëta si Iraku dhe Pakistani.  

Gjithashtu disa nga studentët e Risale-i Nurit udhëtuan në vende të 
huaja me qëllim që të bënin të njohur Risale-i Nurin dhe të vendosnin 
lidhje, për shembull në Hixhaz, Siri dhe Iran. Më 1954 Bediuzzamani e 
dërgoi studentin e tij të afërm, Muhsin Alev në Gjermani, për të botuar 
'Mrekullitë e Kur’anit', meqë përpjekjet e përsëritura për ta botuar atë në 
Turqi patën shkuar kot. Ai qëndroi në Berlin, duke i shërbyer aktivisht 
çështjes së Risale-i Nurit. Bediuzzamani pati dërguar në Gjermani 
koleksionin 'Dhulfikar', dhe pjesë të tjera të Risale-i Nurit, të cilat u 
pritën me shumë vlerësime.  

Bediuzzamani gjithashtu pati vizita prej dijetarëve dhe figurave 
fetare të botës islamike. Lidhjet u formuan e u vendosën meqë njëri nga 
qëllimet e tij përfundimtare nisi të realizohej: Ripërtëritja dhe forcimi i 
lidhjeve midis muslimanëve në Turqi dhe në vendet e tjera të botës 
nëpërmjet Risale-i Nurit.  

Në fakt ishte Salahudin Çelebi nga Inebollu, i cili me leje të 
Bediuzzamanit, dërgoi koleksionin Dhulfikar tek imami i xhamisë në 
Berlin. Ai gjithashtu dërgoi kopje në universitetin e Al-Azharit në 
Egjipt. Tek ambasadori pakistanez, dhe tek Papa në Romë. Në përgjigje 
të kësaj të fundit, Bediuzzamani mori një letër falënderimesh nga 
Vatikani që datonte më 22 Shkurt 1951.  

Siç është treguar më parë, Bediuzzamani gjithmonë mbështeti dhe 
luftoi për pavarësinë e botës islamike kundra perëndimit dhe ruajtjes së 
integritetit të kulturës së saj. Ai parashikoi bashkëpunimin e Islamit dhe 
të krishterëve të sinqertë kundër ateizmit agresiv. Gjithashtu në dritën e 
kësaj duhet të shihet vizita e Bediuzzamanit tek patriarku ortodoks grek i 
Stambollit, patriarku Athenagoras, vizitë të cilën ai e bëri në Stamboll në 
pranverën dhe në verën e 1953. 
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n Stambolli 
Bediuzzamani erdhi në Stamboll nga Emirdagu, ndoshta midis 20 

dhe 25 Prillit në rrugën e tij për në Samsun. Ai në fillim qëndroi tek 
hoteli Marmara në Bajazit, pastaj qëndroi një natë në Çamllëxha në 
anën aziatike të Bosforit, pas të cilës ai lëvizi për në Uskudar, ku 
qëndroi tre netë. Përfundimisht, njëri prej studentëve të tij në Stamboll, 
i sugjeroi një shtëpi prej druri në të cilën familja e tij kishte banuar më 
parë me qera, dhe që ishin larguar nga ajo shtëpi dhe që për momentin 
ishte bosh. Bediuzzamani lëvizi tek ajo shtëpi në zonën Draman afër 
Fatihut, dhe qëndroi me qera përreth tre muaj.226 

Krahas marrjes së raporteve mjekësore dhe pastaj duke bërë 
mbrojtjen e tij në gjykatën penale në Stamboll, Bediuzzamani mori 
pjesë në festimet që shënonin pesëqind vjetorin e pushtimit të 
Stambollit nga Sulltan Mehmet Fatih më 1453. Gjatë qëndrimit të tij, 
pati shumë vizitorë, dhe ishte në gjendje të bënte shëtitje përreth 
Stambollit. Ai gjithashtu shkroi disa letra të rëndësishme, njëra prej të 
cilave, rreth radios, u përfshi tek trajtesa 'Një çelës për në botën e 
Risale-i Nurit. 

Një letër tjetër, e përshkruar si një frut i udhëtimeve të 
Bediuzzamanit brenda dhe përreth Stambollit, reflekton qëndrimin e tij 
ndaj jetës moderne dhe nxitja që ajo jep për prishje pa hesap, tejkalim 
të caqeve dhe dembeli. Një pjesë e saj përfshihet këtu. 

"... Meqenëse civilizimi modern vepron në kundërshtim me ligjet 
themelore të feve të shpallura, të këqijat e tij peshojnë më shumë se 
aspektet e mira të tij, gabimet e tij dhe aspektet e dëmshme peshojnë 
më shumë se dobitë e tij; një qetësi e përgjithshme dhe një jetë e 
lumturuar e kësaj bote si dhe qëllimet e vërteta të civilizimit janë 
shkatërruar.  

Dhe meqenëse prishja pa hesap dhe tepritë kanë marrë vendin e 
kursimit dhe të mjaftueshmërisë, dhe dembelia dhe dëshira për rehati i 
kanë mposhtur përpjekjen dhe sensin e shërbimit, civilizimi e ka bërë 
njerëzimin e mjerë edhe të varfër edhe tejet dembel. Duke shpjeguar 
ligjin themelor të Kur’anit të Shpallur  

                                                
226 Studentët e Bediuzzaman Said Nursit. 
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كُلُوا و.اش)ر.ب*وا و.الَ ت*س)رِفُواۚ  
"Hani e pini por mos shpërdoroni me marrëzi e pamasë" 227   dhe vërsetin  

Úْال(ن-س#ان( ا(الَّ م#اس#عٰ و%اَنْ ىۙلَي-س# ل(  
"dhe që njeriu s'mundet të ketë tjetër veçse atë që ai bën (të mirë ose të keqe)"228  

Risale-i Nur thotë, lumturia e njeriut në këtë jetë qëndron në 
kursim e përpjekje, dhe nëpërmjet tyre të pasurit dhe të varfërit do të 
pajtohen. Ne do të shtjellojmë një ose dy çështje të shkurtëra në 
përputhje me këtë shtjellim.  

E para: Në fazën e nomadizmit njeriu kishte nevojë vetëm për 
katër gjëra, dhe vetëm dy nga dhjetë nuk mund t'i siguronin ato. 
Ndërsa tani, nëpërmjet prishjes pa hesap, shpërdorimit, nxitjes së 
orekseve dhe gjërave të tilla si zakoni dhe huqi, civilizimi i sotëm i ka 
bërë nevojat dytësore të duken si të domosdoshme dhe të kenë 
rëndësinë e dorës së parë, dhe në vend të katër gjërave për të cilat ai 
kishte nevojë, njeriu i civilizuar modern ka nevojë tani për njëzetë të 
tilla. Dhe vetëm dy nga njëzetë persona mund t'i përmbushin ato 
nevoja në një rrugë krejtësisht të ligjshme. Tetëmbëdhjetë mbeten në 
nevojë për ndonjë rrugë tjetër.  

E dyta: Meqenëse çudirat e civilizimit modern janë secila një mirësi 
Hyjnore, ato kërkojnë falënderime reale dhe të përdoren për dobinë e 
njerëzimit. Por tani ne shohim se meqenëse  ato kanë nxitur një numër të 
madh njerëzish të jenë dembelë dhe të zhytur në mbrapshti, dhe u kanë 
dhënë atyre dëshirën për t'ua vënë veshin dëshirave të tyre në lehtësi e 
rehati, ata kanë rrënuar zellin e këtyre njerëzve për përpjekje e punë. 
Dhe nëpërmjet shthurjes dhe teprive, ata i kanë nxitur në shthurje, në 
shpërdorim, në tirani dhe në atë që është e paligjshme.  

Për shembull, ashtu siç thotë në trajtesën 'Një çelës për në botën e 
Risale-i Nurit', megjithëse radioja është një mirësi e madhe dhe kërkon 
falënderime duke e përdorur në një formë për të mirën e njerëzimit, 
meqenëse  katër të pestat e saj përdoren për dëshira dhe vogëlsira të 
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pakuptimta dhe jothelbësore, ajo ka nxitur përtacinë dhe shthurjen, dhe 
ka shkatërruar zellin për punë.. 

 Shkurtazi: Meqenëse civilizimi modern perëndimor nuk u ka 
kushtuar vëmendje feve të shpallura, ai edhe ka varfëruar njeriun si 
dhe ka shtuar nevojat e tij. Ai ka shkatërruar parimin e kursimit dhe të 
mjaftueshmërisë dhe ka shtuar shpërdorimin, prishjen pa hesap dhe 
lakminë. Ai  i ka hapur rrugën tiranisë dhe asaj që është e paligjshme. 
Dhe duke i nxitur njerëzit të shfrytëzojnë mjetet e shthurjes, ai i ka 
hedhur ata mjeranë të nevojshëm në një dembeli të plotë. Ai ka 
shkatërruar dëshirën për përpjekje e punë. Ai ka nxitur shthurjen dhe 
mbrapshtinë, dhe i ka bërë t'i harxhojnë e kalojnë jetët e tyre në gjëra të 
padobishme. Për më tepër, ai i ka bërë të sëmurë ata njerëz të 
nevojshëm e përtacë. Nëpërmjet shthurjes dhe prishjes pa hesap, ai ka 
qenë mjeti për përhapjen e qindra lloje sëmundjesh. 

Gjatë qëndrimit të Bediuzzamanit në Stamboll, një orientalist 
anglez erdhi në universitetin e Stambollit me qëllim që të jepte një seri 
leksionesh. Muhsin Alev, i cili gati po diplomohej nga departamenti i 
filozofisë, dhe Zija Arun ndoqën të parin e atyre leksioneve. Vizitori 
orientalist vazhdoi të mohonte vërsetet e Kur’anit që pohojnë se 
ndodhen "shtatë qiej", duke thënë se sot astronomia ka bërë përparime 
të mëdhaja dhe nuk janë gjetur shtatë 'shtresa' as në qiej as në një 
hapësirë; kështu vërseti ishte në kundërshtim me shkencën. Muhsin 
Alev dhe Zija Arun shkuan tek Bediuzzamani dhe i treguan për këtë; 
ndërkohë ai përpiloi rreth këtij subjekti duke marrë pjesë prej Risale-i 
Nurit, dhe në ditën tjetër ata shkuan tek universiteti dhe shpërndanë 
kopjet e saj përpara leksionit. Ajo iu lexua orientalistit, i cili si 
rrjedhim e shkurtoi leksionin e tij atë ditë dhe i braktisi leksionet e tij 
të mbetura. Në atë vit ndodhën festime të mëdhaja për pesëqind 
vjetorin e pushtimit të Stambollit. këto arritën kulmin me 29 maj, me 
grupet muzikore Mehter, orkestrat ushtarake tradicionale e ushtrisë 
osmane, dhe duke Marshuar me veshjen tradicionale dhe duke luajtur 
në instrumentet origjinale nga Topkapi tek muret e qytetit për në Fatih. 
popullata e Stambollit dolën për t'i shikuar e për t'i ndjekur. Pika 
kulmore ishte një ceremoni tek xhamia e madhe në Fatih ku është 
vendosur varri i Fatih Sulltan Mehmetit. Këtu ishte ngritur një tribunë 
jashtë xhamisë dhe ishin vendosur në radhë stola për spektatorët. Kur 
arriti Bediuzzamani, iu dha një vend në podium pranë guvernatorit të 
Stambollit, nga ku ai ndoqi punimet me kënaqësi të vërtetë, 
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veçanërisht grupin muzikor Mehter. Megjithëse Bediuzzamani tani 
teorikisht ishte i lirë të shkonte ku të donte, ai përsëri ishte nën 
vëzhgim të vazhdueshëm dhe ndiqej nga policia. Studentët e tij 
përshkruajnë se si ata u alarmuan nga humbja e gjurmëve të tij kur ai 
mbërriti fillimisht në Stamboll. Pasi Bediuzzamani lëvizi për tek një 
shtëpi në Draman, ndodhej një polic i vendosur gjithmonë përpara 
shtëpisë. Ata do të thonin: "Ne jemi përgjegjës për të dhe duhet ta 
mbrojmë". 

Njëri nga vizitorët e Bediuzzamanit atje, kryetari i degës lokale të 
Millet Parti, Husejn Xhahid Pajazaga, tregon se si një kryeinspektor 
ishte caktuar me detyrën e vëzhgimit të shtëpisë dhe për të mbajtur 
shënim emrat e të gjithë atyre që e vizitonin. Bediuzzamani madje u 
ndoq nga dy policë kur shkonte në xhami ose kur bënte shëtitje. 
Pajazaga gjithashtu shkruan se ata u frikësuan nga shkuarja e 
Bediuzzamanit në Aja Sofia në kohën e festimeve të përkujtimit të 
pushtimit të Stambollit, sepse kishte thashetheme se ai do të shkonte 
për vizitë nga Fatih. Në fakt, siç shkroi shkrimtari Munir Çapanoglu, 
arsyeja pse autoritetet e çonin Bediuzzamanin nga internimi në 
internim dhe nga burgu në burg ishte se ata frikësoheshin prej tij. "Ata 
kishin frikë prej Said Nursit... prej personit të tij, prej ideologjisë së tij, 
prej faktit se ai do të rigjallëronte çështjen islamike qysh nga koha e 
kushtetutësisë dhe gjithmonë pas...  

Prej shumë kujtimeve të Bediuzzamanit në këtë kohë, dy kujtimet 
vijuese mund të përmenden.  

Husejn Pajazaga përmend se në Draman ishte një shitës grek jo 
musliman dhe atje Bediuzzamani bënte pazarin e tij. Dhimittios, ashtu 
siç quhej i shfaqte respekt të madh Bediuzzamanit. Ai i tha Pajazagës: 
"Ju nuk e dini se kush është ky person. në qoftë se ai do të ishte në 
Greqi, ata do t'i ndërtonin atij një shtëpi prej ari". 

Muhsin Alev, gjithashtu tregon se si një ditë ata shkuan në 
Bakërkoj, tek ai vend që atëherë ishte një fshat i hapur për ndryshim 
ajri, dhe atje një i krishterë nga Bejruti i quajtur Sulejman nxitoi drejt 
Bediuzzamanit. Bediuzzamani nuk e largoi personin në fjalë, por 
bisedoi me të për një kohë, madje duke pranuar kafenë që ai ia ofroi. 

Ishte muaji i Ramamazanit kur Bediuzzamani ndodhej në Stamboll 
dhe është për tu përmendur se Bediuzzamani nuk flinte për të gjithë 
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muajin duke i kaluar netët në adhurim e lutje ndërsa vazhdonte 
aktivitete të tij të përditshme e të zakonshme të leximit të Risale-i 
Nurit dhe duke mësuar studentët e tij, duke korrektuar provat, duke 
pritur vizitorët e kështu me radhë. Natën njerëzit lokalë mblidheshin në 
shtëpi përballë për të shikuar Bediuzzamanin, ndërsa ai vazhdonte 
adhurimin e tij me dritën e tij vezulluese deri në mëngjes. Dhe kur më 
në fund ata i mbyllën dritaret, njerëzit e kundërshtuan duke thënë: 
"Përse i keni mbyllur ato? Edhe ne gjithashtu po recitonim lutjet tona 
dhe tesbihatet bashkë me hoxhë efendiun”.  

 

n Isparta 
Bediuzzamani u rikthye në Emirdag nga fundi i Korrikut, dhe pas 

një jave lëvizi tek Hoteli Yëlldëz në Eskishehir. Pastaj në gusht, përsëri 
rreth fundit të muajit, udhëtoi për në Isparta. Këtu, pasi qëndroi një 
jave në hotelin e njërit prej studentëve të tij, Nuri Benli, ai lëvizi tek 
një shtëpi e marrë me qera, e cila, ndonëse ai vazhdoi të rikthehej në 
Emirdag dhe Eskishehir për vizita, tani u bë baza e tij. Në të vërtetë, ai 
e deshi Ispartan më shumë se të gjitha vendet, dhe donte t'i kalonte 
vitet e fundit të tij atje midis studentëve të tij të shumtë. Shtëpia që ai 
mori me qera kishte kopësht në të dyja anët dhe ishte gjithashtu e 
gjerë, me dhoma të mjaftueshme edhe për vete edhe për ata studentë të 
tij, të cilët tani qëndruan vazhdimisht me të. Bediuzzamani, duke pasur 
katër ose pesë studentët e tij që jetonin me të ishte një ndryshim i 
rëndësishëm në mënyrën që ai e kishte rregulluar jetën e tij për shumë 
vite. Gjithashtu, pati qenë një parim i pandryshueshëm i tij të mos 
pranonte asnjë në dhomën e vet nga perëndimi i diellit, koha e faljes së 
akshamit, deri në mëngjesin vijues, dhe e kishte pasur derën të mbyllur 
nga të dyja anët, jashtë dhe brenda. Tani studentët e tij, më të 
zakonshmit Zubeyir Gyndyzalp, Tahiri Mutllu, Mustafa Sungur, 
Bajram Jyksel, dhe Xhejlan Çallëshkan kujdeseshin për nevojat e tij 
personale, dhe lejoheshin të hynin në dhomën e tij kur lindte nevoja. 
Megjithatë, ishte akoma praktika e Bediuzzamanit të ishte vazhdimisht 
i zënë, dhe dhoma dhe aktivitetet e tyre mbeteshin të ndara. Kështu, 
nga njëra anë ata kujdeseshin për të gjitha nevojat e tij, sepse 
Bediuzzamani tani po u afrohej të tetëdhjetave të moshës, dhe nga ana 
tjetër ai po i trajnonte këta studentë në metodën e Risale-i Nurit për 
rolet e tyre të rëndësishme në të ardhmen për lëvizjen. Në këtë kohë, 
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Bediuzzamani nisi të mbante ders -lexime dhe studim- për Risale-i 
Nurin si një grup. Kjo praktikë u ndoq nga studentët e Risale-i Nurit 
gjithandej vendit dhe u bë vula -marka- dhe veçoria kryesore e lëvizjes 
së Risale-i Nurit. Bediuzzamani dhe studentët e tij i mbanin këto derse 
-lexime- pas namazeve të sabahut dhe shumë shpesh ata do të 
vazhdonin aq shumë deri në pesë ose gjashtë orë. Të gjithë të 
pranishmit do të lexonin me radhë me zë të lartë nga njëri prej librave 
të Risale-i Nurit, dhe Bediuzzamani do ta shpjegonte dhe ilustronte atë. 
Bajram Jyksel, i cili jep më shumë detaje për këto vite shkruan se 
Bediuzzamani kishte energjinë dhe freskinë e dikujt rreth të njëzetave, 
duke u bërë më i ri sa herë që ai lexonte, ndërsa studentët e tij të rinj 
nuk kishin durimin të vazhdonin me atë gjatësi në kohë. 

Në raportimin e tij, Bajram Jyksel jep shumë detaje personale rreth 
Bediuzzamanit, rreth ushqimit të tij, veshjes së tij dhe pastërtisë së tij, 
rreth mënyrës madhështore në të cilën ai kryente pesë namazet e 
detyruara -gjithmonë sapo kishte hyrë koha për namaz, dhe asnjëherë 
nuk përtonte, përshkruan rëndësinë e shtytjes dhe përmbushjes me 
efikasitet të çdo çështjeje për të cilën ishte ngarkuar, dhe për 
korrektimin e provave dhe kopjeve të Risale-i Nurit të shkruara me 
dorë. Ai përshkruan kursimin e madh të tij dhe gjithashtu mirësinë dhe 
dhembshurinë e tij ndaj kafshëve.  

Në lidhje me këtë të fundit, ai shkruan se kur dilnim për shëtitje në 
fshat, Bediuzzamani do të studionte librin e madh të universit, dhe i 
nxiste edhe ata ta studionin. Ai kishte dhembshurinë për të gjitha 
krijesat dhe mëshirë të jashtëzakonshme për to. Ky interes dhe kjo 
mëshirë shtriheshin tek të gjitha krijesat që hasnin duke filluar nga 
qentë deri tek milingonat. Ai gjithashtu tregon se si në shtëpi në 
Isparta, që ishte një shtëpi tradicionale e bërë prej druri, minjtë hanin të 
gjithë librat dhe letrat që ata i fusnin në nëntrazë për ruajtjen e kopjeve 
të Risale-i Nurit. Bediuzzamani thonte se minjtë nuk do t'i dëmtonin 
ato, dhe në të vertëtë nuk i dëmtuan. Bajram Jyksel vazhdon të thotë se 
ai dëshmoi shumë gjëra të kësaj natyre, por se ai nuk i përmendi ato 
meqë Bediuzzamani nuk dëshironte që vëmendja të tërhiqej për tek 
kerametet, as tek fuqitë e tij të këtij lloji. Më 1945 Bediuzzamani u 
rikthye në Barla, vizita e parë qysh kur ai qe larguar para njëzetë 
vitesh, dhe qau me shumë emocion ndërsa hyri në medresenë e parë të 
Risale-i Nurit, ku ai kishte jetuar për tetë vite dhe shikoi rrapin e madh 
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që gjendet jashtë medresesë, meqë ishte pikërisht këtu në kopshte e në 
malet e Barlas, që pjesa më e madhe e Risale-i Nurit pati qenë shkruar.  

Me shtimin e viteve për Bediuzzamanin, këto udhëtime u bënë të 
vështira për të dhe çdo ditë ai ndjente nevojën për të dalë në fshat për 
të marrë ajër të pastër. Kështu, përfundimisht, më 1955 studentët e tij 
kryesues në Isparta, Inebolu dhe Emirdag u grumbulluan bashkë dhe 
sollën së pari një automobil Xhip, dhe pastaj kur kjo u duk shumë e 
papërshtatshme për Bediuzzamanin në rrugët e pashtruara e të këqia të 
asaj kohe, ata e shkëmbyen automobilin Xhip për një Chevrolet 1953-
shi. Atëherë ky u përdor për vitet e mbetura të tij.  

 

n Botimi i Risale-i Nurit dhe Aktivitete të Tjera 
Para se të shpallej vendimi i gjykatës së Afjonit më 1956 për t'i 

rikthyer të gjitha kopjet e konfiskuara të Risale-i Nurit, kopjet e 
shkruara me dorë vazhduan të riprodhoheshin në makinat 
shumëfishuese në Isparta dhe Inebolu. Këto ishin akoma për pjesën më 
të madhe në shkrimin osmanisht. Në Ankara dhe në vende të tjera, 
studentët e rinj të Risale-i Nurit gjithashtu riprodhuan kopje, disa prej 
të cilave ishin me shkronjat e reja, por kjo ishte në një shkallë të vogël. 
Një pjesë e punës tani ishte gjithashtu riprodhimi i letrave të 
Bediuzzamanit -lahika- ose letra shtesë.  

Gjer më 1953 këto kopjoheshin me letër dylli -letër e parafinuar 
nga Husrevi në Isparta, dhe pastaj dërgoheshin në fshatin Sav, ku ato 
shumëfishoheshin dhe shpërndaheshin në mbarë kombin. Koleksionet 
e mëdha gjithashtu të shumëfishuara atje, dërgoheshin në Stamboll për 
t'u lidhur, dhe pastaj të ktheheshin në formë libri. Studentët e Risale-i 
Nurit dhe veçanërisht Husrevi, ndiqeshin vazhdimisht nga policia. Ata 
akoma duhej të vepronin me maturi e kujdes të madh, gjithmonë duke 
qëndruar vigjilent kundra ndonjë sulmi ose shqetësimi të mundshëm të 
llojeve të tjera. Pas vizitës së Bediuzzamanit në Stamboll më 1953, 
studentët e Risale-i Nurit formuan një grup dhe gradualisht ndërmorën 
aktivitete të ngjashme për botimin dhe shpërndarjen e Risale-i Nurit, 
aq sa ta lejonin mjetet e tyre të kufizuara. Përfundimisht atyre iu dha 
përdorimi i një shtëpie afër xhamisë Sulejmanie ku ata qenë në gjendje 
të vendosnin makina shumëfishuese, e gjitha kjo në fshehtësinë më të 
madhe. Kjo shtëpi u bë ders'haneja -qendra studimore- e parë e Risale-i 
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Nurit në Stamboll, dhe këta studentë gjithashtu formuan bërthamën e 
studentëve të Risale-i Nurit në Stamboll. Duke mbajtur leximet e 
përbashkëta të Risale-i Nurit në shumë vende gjithandej qytetit dhe me 
grupe njerëzish prej të gjitha fushave të jetës.  

Bediuzzamani u dha rëndësinë më të madhe këtyre aktiviteteve dhe 
veçanërisht botimit. Ai vetë korrigjonte kopjet dhe pasi botoheshin 
korrektonte provat. Ato me shkronja të reja, ai i korrigjonte bashkë me 
njërin prej studentëve të tij. Ndodhte shpesh që kur ishte në fshat, ai 
papritmas vendoste të rikthehej, dhe ai dhe studentët e tij do të gjenin 
njërin nga studentët e Stambollit ose të Ankarasë duke e pritur me 
provat për t'u korrektuar. Bediuzzamani menjëherë i korrektonte dhe 
nuk bënte asgjë tjetër derisa ato të plotësoheshin. Bediuzzamani 
gjithashtu u jepte shumë rëndësi këtyre studentëve të rinj, shumica e të 
cilëve ishin të mirarsimuar, duke u lexuar atyre, duke u dhënë mësim 
nga Risale-i Nuri dhe duke i inkurajuar ta studionin Risale-i Nurin.  

Bediuzzamani shikonte tani frutin e punës dhe të përpjekjeve të 
tridhjetë viteve të internimit të tij, të burgosjes dhe torturës. Kur 
Risale-i Nuri nisi të botohej në shtypshkronjat moderne me shkronjat e 
reja më 1957, në Ankara dhe në Stamboll, ai deklaroi: "Tani është 
koha e festivalit të Risale-i Nurit. Detyra ime ka përfunduar. Kjo është 
koha të cilën e kam pritur gjatë. Tani unë mund të largohem". Ai u 
mbush aq shumë me gëzim, saqë nuk mund të qëndronte më në një 
vend, duke dashur të gjithë kohën të bënte shëtitje në Egridir dhe në 
liqenin e tij, në Barla dhe në të gjitha vendet e bukurisë përreth 
Ispartës, qoftë me kalë, me gomar, ose me makinë.  

Në fillim Bediuzzamani, pati dashur që kryeministri, Menderes, ta 
botonte Risale-i Nurin zyrtarisht, dhe njëri nga deputetët e Ispartës 
doktor Tahsin Tola i ishte ofruar atij për çështjen. Menderes kishte 
respekt të madh për Bediuzzamanin dhe e kishte pritur sugjerimin në 
mënyrë të favorshme duke i thënë doktor Tolës ta organizonte atë 
nëpërmjet drejtorisë së çështjeve fetare. Sidoqoftë, përpjekja nuk arriti 
më shumë se aq, dhe në atë pikë Bediuzzamani instruktoi studentët e tij 
që ta botonin.  

Doktor Tola qe në gjendje të siguronte letrën nëpërmjet qeverisë 
demokrate, në një kohë mungese, dhe para së gjithash ata patën botuar 
Sözler -Fjalët. Duke shfrytëzuar imunitetin e tij parlamentar, Tahsin 
Tola atëherë mbikëqyri dërgimin e saj në Stamboll për t'u botuar. 
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Studentët e Risale-i Nurit akoma punonin nën frikë të vazhdueshme 
prej ndërhyrjes së policisë. Pas këtij u botuan koleksionet e tjerë 
kryesorë si shkreptimat -Lem'alar- dhe Letrat -Mektubat-. Në të njëjtën 
kohë, studentët nisën botimet, me dhjetë mijë kopje të fjalëve të vogla, 
dy mijë e pesëqind kopje të të cilës u dërguan menjëherë në vende të 
ndryshme në Anadoll.  

Gjithashtu të botuara ishin pesë mijë kopje të trajtesës "Një letër 
për gratë". Më 1958, një numër prej studentëve të ngushtë të 
Bediuzzamanit, kryesisht Mustafa Sungur dhe Zubejri përgatitën 
biografinë zyrtare të Bediuzzamanit. Duke dashur që vëmendja të 
përqëndrohej mbi Risale-i Nurin, Bediuzzamani hoqi shumicën e 
pjesëve që përshkruanin jetën e tij personale dhe trimëritë. Kur po 
botohej, pas diskutimeve nëse duhej të kishte fotografi apo jo, asnjë foto 
nuk u përfshi, por me një tregues të Bediuzzamanit një numër fotosh u 
shtuan më vonë. 

Bediuzzamani u dha rëndësi përkthimeve gjatë këtyre viteve qoftë 
nga turqishtja në arabisht, me qëllim që ta përhapte më shumë Risale-i 
Nurin në botën islamike, dhe nga pjesët e tij arabisht në turqisht. 
Ndërsa ai vetë përktheu predikimin e Damaskut në turqisht më 1951, 
vëllai më i vogël Abdulmexhidi, i cili atëherë ishte myfti i Yrgyp afër 
Kajserit, përktheu koleksionin Shkopi i Musait në arabisht me 
sugjerimin e Bediuzzamanit. Bediuzzamani deshi të zgjonte interesin e 
shumë qarqeve për këtë vepër. Më vonë, më 1955, Abdul Mexhiti 
përktheu komentin e shquar Kur’anor të Bediuzzamanit të shkruar 
gjatë luftës së parë botërore, "Shenjat e Mrekullisë" "Isharatul ixhaz" 
dhe 'Methnevi Nurije" nga arabishtja në turqisht. Përkthimi turqisht i 
Isaratul Ixhaz u botua pastaj në Ankara me shkronjat e reja, domethënë 
në Alfabetin latin.  

 

n Metoda 'Pozitive' e Shërbimit të Risale-i Nurit dhe 
Lidhjet me Qeverinë Demokratike.  

Megjithëse ende nën kërcënimin e veprimit të policisë, botimi legal 
dhe i hapur i Risale-i Nurit ishte një fitore shumë e madhe për 
Bediuzzamanin dhe studentët e tij ndaj  atyre të cilët për tridhjetë vite 
kishin përdorur çdo mjet për t'i eliminuar e për t'i heshtur, dhe 
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mbrojtën e mbështetën metodën e shërbimit që e kishin ndjekur dhe 
pas të cilës ishin kapur.  

Risale-i Nuri dhe metoda e tij e të vepruarit pozitivisht; lufta e 
duruar dhe e heshtur për të shpëtuar e forcuar besimin në Zot dhe të 
vërtetat e tjera të fesë me mjete paqësore -kryesisht me atë të fjalës së 
shkruar- dhe me mospërfshirjen në politika pati mposhtur forcat që 
kërkonin që të çrrënjosnin islamin dhe të shumonin besimin, dhe duke 
shkaktuar anarki në shoqëri, për ta shkatërruar atë dhe për ta 
nënshtruar kombin turk ndaj komunizmit dhe pafesisë.  

Funksioni unik e i veçantë i Risale-i Nurit në ripërtëritjen e besimit 
dhe rigjallërimin e islamit kërkonte këtë metodë, e cila pati pak palë të 
ngjashme në botën islamike, ku përpjekjet për t'i shërbyer islamit ishin 
shpesh me metoda politike, të drejtpërdrejta, dhe të dhunshme. Siç u 
përshkrua në parathënien për kapitullin e tanishëm, rruga e Risale-i 
Nurit ishte xhihad paqësor ose xhihadi i fjalës (Xhihad ma’nevi) në 
luftën kundra ateizmit agresiv dhe pafesisë. Duke punuar vetëm për 
përhapjen dhe forcimin e Besimit duhej të punoje gjithashtu për 
ruajtjen e rendit, qetësisë dhe stabilitetit në shoqëri përballë rrënimit 
moral e shpirtëror të komunizmit dhe përballë forcave të pafesisë të 
cilat synonin të destabilizonin shoqërinë dhe prodhonin anarki. 
Gjithashtu rruga e Risale-i Nurit do të formonte një barrierë kundra 
tyre. Meqenëse  Partia Demokratike gjithashtu kuptoi rreziqet që këta 
paraqisnin dhe morën një qëndrim pozitiv kundra tyre dhe për më tepër 
ndërmorën masat e duhura për të forcuar islamin, Bediuzzamani i 
përshkroi demokratët si ndihmës të studentëve të Risale-i Nurit në 
luftën e tyre dhe u dha studentëve mbështetjen e tyre. Dhe ai vetë i 
këshilloi dhe i udhëzoi mbi këto çështje herë pas here.  

Kështu, meqenëse, ndryshe nga grupet dhe individët e tjerë të cilët 
gabimisht synuan ta çonin përpara çështjen e Islamit me një lëvizje 
'negative', studentët e Risale-i Nurit ndoqën këtë metodë pozitive, dhe 
qeveria demokrate mori një qëndrim të butë ndaj tyre, duke u lejuar 
botimet e hapura të Risale-i Nurit, pasi trajtesat e tij kishin marrë 
pafajësinë nga gjykata e Afjonit më 1956 dhe duke mos u përpjekur të 
frenonte lëvizjen. Duke pasur parasysh këto fakte, Bediuzzamani 
vazhdoi t'i mbështesë demokratët dhe veçanërisht kryeministrin 
Menderes gjatë gjithë dhjetë viteve që ata ishin në fuqi dhe përballë 
opozitës që Menderes u përball nga të gjithë qarqet, duke përfshirë 
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edhe disa qarqe islamike dhe fetare gjithashtu, Bediuzzamani i nxiti 
studentët e tij t'i mbështesnin ata.  

Në të vërtetë, Menderes dhe qeveria duhej të duronin dhe t'u bënin 
ballë opozitës së llojit më hakmarrës dhe të egër që në fillim të partisë 
së popullit republikan, dhe veçanërisht të liderit të saj Ismet Inonu. Kjo 
mbështetje ishte, pavarësisht se Bediuzzamani dhe studentët e Risale-i 
Nurit vazhdonin të zbuloheshin para llojeve të ndryshme të sulmeve 
prej disa zyrtarëve -shumica përkrahës të partisë së popullit 
republikan- dhe para thirrjeve për të dalë para ligjit, dhe gjithashtu, 
pavarësisht faktit se demokratët ishin -në fjalët e Bediuzzamanit "më e 
vogla e dy të këqijave", dhe se midis tyre ishin individë të cilët nuk 
mund të konsideroheshin miqësorë ndaj fesë. Sepse Menderes dhe të 
tjerë nga qeveria të cilët ishin muslimanë të sinqertë kryen shërbime të 
mëdhaja për çështjen e islamit dhe bënë shumë për të përmbysur dëmin 
e një çerek shekulli të sundimit të partisë së popullit republikan, saqë 
pavarësisht grushtit të shtetit nga ushtria që e rrëzoi atë dy muaj pas 
vdekjes së Bediuzzamanit më 1960, dhe pavarësisht grushteve të 
shtetit që vijuan liritë fetare që ai ia riktheu popullit turk, nuk humbën 
më në vijim dhe bënë të mundur lulëzimin e ardhshëm të islamit, në të 
cilin Risale-i Nuri luajti një rol të tillë të rëndësishëm.  

Ata gjithashtu i dhanë shoqërisë turke forcë dhe qëndrueshmëri për 
t'u bërë ballë rrymës së anarkisë e cila u rrit dhe fitoi forcë gjatë viteve 
1960-1970 pas rrëzimit nga pushteti. Në fakt, Bediuzzamani i tha 
Gijaseddin Emre, i zgjedhur si deputet i pavarur për Mushin në 
Asamblenë Kombëtare në 1954, i cili e vizitoi Bediuzzamanin në raste 
të shumta: 

"Adnan Menderes është një kampion i fesë; ai ka kryer shërbime të 
mëdhaja për fenë dhe do të kryejë (më shumë). Por ai nuk do t'i shohë 
frutet e kësaj që ai dëshiron. Edhe unë gjithashtu kam kryer shërbime 
për fenë, unë nuk mund ta fsheh atë dhe si Adnan bej, edhe unë 
gjithashtu nuk do t'i shoh rezultatet. Frytet e të dyve do të behën të 
dukshme në të ardhmen.  

 

n Bediuzzamani Mbështet Paktin e Bagdadit dhe Centon 
Është në dritën e këtij qëndrimi ‘pozitiv’ të Bediuzzamanit dhe 

lëvizjes së Risale-i Nurit ndaj demokratëve, dhe në ato rrethana shpesh 
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të vështira dhe armiqësore, duke synuar vazhdimisht t’i tërhiqnin ato 
me këshilla dhe udhëzim drejt masave të mëtejshme dhe më të shtrira 
që favorizonin islamin dhe fenë, -në dritën e këtij qëndrimi- duhet të 
shihet letra e Bediuzzamanit për mbështetjen ndaj Paktit të Bagdadit. 
Në të vërtetë, kjo metodë shërbimi i mundësoi lëvizjes të shfaqej si një 
forcë domethënëse brenda vendit, megjithëse vetë studentët e Risale-i 
Nurit nuk morën pjesë në politikë. Gjithashtu mbështetja e 
Bediuzzamanit për paktin shfaq mbështetjen e tij për Turqinë dhe 
vendet islamike duke iu bashkuar aleancës perëndimore kundra 
kërcënimit komunist, siç u përmend në parathënien e këtij kapitulli.  

   Pakti i Bagdatit fillimisht u nënshkrua në Shkurt 1955, midis 
Turqisë dhe Irakut, dhe pastaj iu bashkua Pakistani, Irani dhe Britania. 
Në lidhje me këtë marrëveshje Bediuzzamani i shkroi një letër urimi 
Menderes dhe presidentit Xhelal Bajar, duke mirëpritur e lavdëruar 
lëvizjen si një hap i parë i domosdoshëm drejt sigurimit të paqes në 
rajon dhe si dikush që kishte studiuar problemet e saj për afro 
pesëdhjetë e pesë vite, ai tregoi dy zgjidhje që i kishte gjetur. 

Bediuzzamani mbështeti marrëveshjen e Turqisë me Irakun dhe me 
vendet e tjera muslimane në paktin e Bagdadit kryesisht për shkak se ai 
pakt rigrupoi Turqinë me botën islamike dhe ishte një hap drejt 
rivendosjes së lidhje  të ngushta midis Turqisë dhe botës arabe, të cilat 
ishin pothuajse mosekzistuese qysh prej kolapsit -rrëzimit të 
Perandorisë Osmane pas Luftës së Parë Botërore. Uniteti islamik i një 
natyre jopolitike ishte një burim force për Turqinë, veçanërisht kundra 
komunizmit dhe pafesisë, për të cilën ai inkurajoi nëpërmjet disa letrave, 
Menderesin dhe Demokratët të punonin dhe të përfitonin prej saj.  

   Në letrën që shkroi lidhur me Paktin, Bediuzzamani shpjegoi se 
rreziku më i madh për rajonin qëndronte në racizëm. Ashtu siç ai 
shkaktoi një dëm të madh për popujt myslimanë në të shkuarën, po 
ashtu përsëri në atë kohë ndodheshin shenja që ai po shfrytëzohej nga 
‘ateistët tinëzarë’ me qëllim që të shkatërronin vëllazërinë islamike dhe 
për të penguar bashkimin e kombeve muslimane. Ndërsa nacionalizmi 
i vërtetë ose Kombësia e Turqve dhe e Arabëve ishte Islami. Aleanca e 
Re do te zmbrapste rrezikun e racizmit, dhe përveç fitimit për Kombin 
Turk “katërqind milionë vëllezër”, ajo gjithashtu do të fitonte për ta 
miqësinë e tetëqind milionë krishterëve: Domethënë, Bediuzzamani e 
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pa atë si një hap të rëndësishëm drejt paqes së përgjithshme dhe 
pajtimit, për të cilat të gjithë ishin në nevojë. 

Dy zgjedhjet që kishte gjetur Bediuzzamani kur u bë e ditur për 
kërcënimet e qarta ndaj Kur’anit, islamit dhe botës islamike para 
gjashtëdhjetë viteve ishin Risale-i Nuri dhe Universiteti i tij Lindor, El-
medresetuz Zehra. Të dy ishin mjete efektivë dhe të rëndësishëm për 
vendosjen e unitetit islamik. Risale-i Nuri shërbeu për të zhvilluar 
“vëllazërinë e besimit” nëpërmjet rrugës së pashoqe, të pashembullt, që 
i shërben forcimit të besimit; ai tashmë po e demostronte këtë 
gjithandej botës islame dhe përtej saj. Gjithashtu ai pati shpartalluar 
filozofinë ateiste dhe mjetet e tjera të korrupsionit.  

Kështu, Bediuzzamani u bëri thirrje presidentit dhe kryeministrit të 
përdornin mjetet e tyre në dispozicion për ta bërë “ Risale-i Nurin, këtë 
manifestim të mrekullisë së Kur’anit”, të njohur më mirë për botën 
islamike. Sa për El-medresetu Zehra, Bediuzzamani synoi që ai 
universitet të luante Rolin kryesor dhe bashkues në Azi, atë rol që e 
përmbush Az’hari në Afrikë. Krahas luftimit të racizmit dhe 
nacionalizmit duke vepruar si një qendër diturie duke tërhequr studentë 
nga Arabia, India, Irani, Kaukazi, Turkistani dhe Kurdistani dhe kështu 
duke kontribuar në zhvillimin e një sensi të “kombësisë islamike”, ky 
universitet i madh islamik gjithashtu do të bashkonte shkencat e 
filozofisë dhe ato të fesë, dhe do të vendoste paqen midis civilizimit 
europian dhe të vërtetave të islamit.  

Dhe kështu duke bashkuar arsimin sekularist me atë fetar, do të 
ishin të dyja një shkollë laike moderne dhe një shkollë fetare. Siç është 
përshkruar në kapitujt e mëparshëm, Bediuzzamani mori para-fonde në 
kohë të ndryshme për ndërtimin e këtij universiteti, por për shkak të 
peripecive të kohës, ky projekt nuk u realizua.  

Pa dyshim arsyeja kryesore që Bediuzzamani përmendi El-
medresetu Zehra në letrën e tij ishte se presidenti i Ri, Çelal Bayar, 
kishte njoftuar në një fjalim në Van më 1951 se Qeveria Demokrate 
kishte planifikuar të ndërtonte një universitet atje në Turqinë Lindore. 
Bediuzzamani e kishte pritur njoftimin me kënaqësi të madhe, duke e 
barazuar dhe njëjtësuar me El-medresetuz Zehranë e tij, dhe duke 
shkruar për t’i njoftuar studentët e tij për këtë nëntitull “Disa sihariqe 
të Rëndësishme për studentët e Risale-i Nurit”.  
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Dhe përsëri me letrën e tanishme ai mirëpriti dhe lavdëroi lëvizjen 
e presidentit, edhe për Turqinë në tërësi, edhe për lindjen e vendit, dhe 
edhe si “një gur themeltar për paqen e përgjithshme për lindjen e 
Mesme”. Por Bediuzzamani theksoi se që ai ta përmbushë këtë 
funksion jetik, shkencat e fesë duhet të merren si bazat e universitetit. 
Sepse “shkatërrimi” u shkaktua nga forcat e jashtme, dhe nuk ishte i 
një natyre fizike, por ishte “morale dhe shpirtërore” (ma’nevi). Ajo që 
do ta kthente e përmbyste shkatërrimin gjithashtu duhet të ishte e një 
natyre morale dhe shpirtërore, “prej një force të një bombe atomike”. 
Si një specialist mbi këto çështje me një vjetërsi më shumë se pesëdhjetë 
e pesë vite, Bediuzzamani kishte të drejtë të fliste lidhur me të. 

Mund të shtohet se megjithëse qeveria e përfundoi projektin dhe 
universiteti lindor u hap në Nëntor të 1958, ai u ndërtua në Erzurum 
dhe jo në Van, dhe iu dha emri Universiteti Ataturk. Fushata 
propagandistike e partisë së Popullit Republikan dhe disa gazeta 
zhvilluan një fushatë kundra qeverisë duke protestuar se ajo ishte 
“Ndërtesa e medresesë së Said Nursit”, duhet të ketë pasë disa lidhje e 
mbështetje mbi këtë. 

Në lidhje me Paktin e Bagdatit, gjithashtu mund të përmendet se 
studentët e Bediuzzamanit të cilët ishin me të në kohën e Revolucionit 
në Irak, 14 korrik 1958, kanë përmendur e shënuar brengat e skajme dhe 
rreziqet e tij në ngjarjet atje. Këto nuk ishin vetëm vrasje brutale, 
shumica e viktimave të të cilave ishin pasardhës të profetit Muhamed 
a.s.m., por gjithashtu për shkak se Revolucioni u vendos si një “bombë e 
zhvillimeve të mbara” të paktit dhe lëvizjeve drejt unitetit islamik e 
bashkëpunimit.  

Sidoqoftë duket qartë nga pohimet që bëri Bediuzzamani në ditën e 
katërt pasi Revolucioni, prej të cilit ai kishte shpresuar dhe kishte pritur 
unitetin në shkallë të gjerë, të rezultonte prej akteve të tilla për llogari të 
komunizmit dhe të pafesisë, sepse ai tha: 

“Unë prisja Gjermaninë, Indinë, Pakistanin, Amerikën dhe botën 
islamike të luftonin bashkërisht kundra mosbesimit absolut. Kjo do të 
thotë se koha nuk ka ardhur akoma”. 
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n Çështje të Tjera për të Cilat Saidi i Tretë ua Adresoi 
Demokratëve. 

Për shkak se herë pas here Bediuzzamani interesohej me çështje të 
tilla si, Pakti i Bagdatit saqë këto dhjetë vitet e fundit të jetës së tij 
njihen si periudha e Saidit të Tretë, qëndrimi pozitiv ndaj islamit të 
Menderesit dhe ndaj një numri demokratësh e shtyu Bediuzzamanin t’u 
parashtronte atyre disa parime kyçe të cilat do t’u kundërpërgjigjeshin 
lëvizjeve shkatërruese të bëra nga “ata të cilët shfrytëzonin politikat 
për çështjen e pafesisë”, dhe që të vendosnin unitetin dhe harmoninë 
në shoqëri si dhe solidaritetin më botën islamike. Me qëllim që ta 
kuptojnë më mirë këtë përpjekje nga ana e Bediuzzamanit, dhe 
gjithashtu kundërshtimin që ai vazhdoi të merrte nga partia e Popullit 
Republikan dhe nga armiqtë e fesë, gjë e cila demonstronte frikën e 
tyre ndaj tij dhe prej analizave të tij depërtuese e të thella rreth situatës, 
ia vlen të përmendim shkurtazi natyrën e luftës: 

Baza e argumentit që tashmë pati vazhduar në Turqi gjatë një 
shekulli e gjysëm kishte mbaruar. Ajo që ishte e domosdoshme pikë së 
pari, ishte shpëtimi i Perandorisë Osmane, dhe pastaj kur Perandoria u 
rrëzua, ishte e domosdoshme ta vendosje Turqinë në rrugën e 
përparimit dhe prosperitetit. Thjesht, nga njëra anë, patën qenë ata të 
cilët patën favorizuar drejtimin perëndimor dhe adoptimin e filozofisë 
së ‘shpikur nga njeriu’ i atij lloji si baza ideologjike e shtetit dhe e 
shoqërisë. Ndërsa nga ana tjetër, ndodheshin ata të cilët besonin se 
feja, islami, ishte burimi i civilizimit të vërtetë. Midis këtyre, disa si 
Bediuzzamani, pohuan se është e domosdoshme ta marrësh shkencën 
dhe teknologjinë nga perëndimi dhe asgjë tjetër.  

Kështu, në këtë luftë ndërmjet ‘filozofisë’ dhe ‘fesë’, drejtimit 
perëndimor dhe islamit, të cilat janë kthyer në një betejë midis besimit 
dhe mosbesimit dhe ka qenë shumë e ashpër në Turqi, Bediuzzamani 
ia pati kushtuar jetën e tij përpjekjes për të provuar se islami dhe feja 
qëndronin më lartë se sa filozofia dhe civilizimi, dhe se lumturia e 
njerëzimit dhe shpëtimi do të gjendeshin vetëm në islam dhe në fe. 

Në vende të shumta në Risale-i Nur, Bediuzzamani e provon dhe e 
demonstron këtë në kontekstin e besimit. Tani që të kthehemi te Saidi i 
Tretë, para së gjithash nëpërmjet letrave për Menderes dhe për 
Demokratët, Bediuzzamani demonstroi disa prej sëmundjeve në 
situatën sociale-politike të asaj kohe, shfaqi edhe burimin dhe origjinën 
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e tyre në filozofi, po ashtu edhe pasojat e tmerrshme dhe të mundshme 
të tyre dhe në të njëjtën kohë, tregoi ilaçet, të cilat ishin në formën e 
parimeve bazë të nxjerra nga Kur’ani apo Hadithi. Sa vijon është një 
shembull i shkurtër:  

‘Ligji Themeltar’, ashtu siç i quajti Bediuzzamani këto parime 
themelore islamike, që ai e paraqiti shumë shpesh ishte Verseti 
Kur’anor.  

ىۚ 	و'الَ ت'زِر. و'ازِر'ةٌ وِز#ر' اُخ#رٰ  
 ‘Askush nuk do të mbajë barrën e tjetrit…….’229, të cilin ai e 

përdorte në kuptimin e tij të:  

“Askush nuk mban përgjegjësi për gabimet apo fajet e një tjetri.” 
Ai shpeshherë e përdorte këtë parim në kontekste të ndryshëm si: 
zgjidhje për sëmundje të ndryshme në shoqëri, të cilat vinin si rezultat i 
adoptimit të parimeve perëndimore. 

   Në një letër, Bediuzzamani shkroi se arsyeja se pse ai i kishte 
braktisur politikat për afro dyzet vite ishte se në kundërshtim me 
parimin bazë të vërsetit të lartpërmendur, njëri prej parimeve më 
Themelorë të ‘Politikave njerëzore;” domethënë, politika dhe 
diplomacia të bazuara mbi parime të marra nga ‘filozofia’ e atij lloji 
ndryshe nga feja e shpallur Hyjnore, ishte parimi se “ Individët mund 
të sakrifikohen për të mirën e kombit dhe të shoqërisë”. Çdo gjë mund 
të sakrifikohet për hir të vendit. Ky ligj themelor njerëzor solli si 
rezultat krimet e tmerrshme gjatë historisë, duke përfshirë dy luftërat 
botërore të këtij shekulli të njëzet – të cilat ‘patën përmbysur një mijë 
vite të progresit njerëzor’, dhe i cili pati dhënë leje për asgjësimin e 
nëntëdhjetë të pafajshmëve për llogari të dhjetë vetëve. Ndërsa vërseti 
dha mësim parimin se, “askush nuk është përgjegjës për krimet e një 
tjetri” dhe asnjë person i pafajshëm nuk mund të sakrifikohet pa 
pranimin dhe vullnetin e tij, madje as për të gjithë njerëzimin. Vërseti 
vendos drejtësinë e vërtetë për njeriun. 

   Konteksti kryesor në të cilin Bediuzzamani i këshillon adoptimin 
e ‘ligjit themeltar’ “Askush nuk është përgjegjës për fajet e tjetrit,” 

                                                
229 Kur’an 6:164 
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është në lidhje me njëanshmërinë ekstreme midis mbështetësve të 
partive të ndryshme politike e cila atëherë po mbjellej në jetën turke. 
Ai përshkruan pasojat e tmerrshme sociale të kësaj njëanshmërie 
politike meqë pikë së pari ajo shkatërron krejtësisht dashurinë dhe 
vëllazërinë, bazat  e unitetit dhe të konsensusit. Për më tepër, 
nëpërmjet përplasjes, tre ose katër forcat kundërshtare apo partitë 
humbasin fuqinë e tyre, saqë forca që mbetet është e pamjaftueshme 
për të siguruar atë që është e dobishme për vendin dhe për të mbajtur 
rendin dhe qetësinë e brendshme. Madje kjo njëanshmëri politike do të 
lejonte që farërat e Revolucionit të lulëzonin e forcoheshin. Kështu, 
dobësia që do të rezultonte, përgatit terrenin për ndërhyrjen e të huajve. 
Parimi Kur’anor i lartpërmendur me kuptimin e tij “Askush nuk është 
përgjegjës për gabimet e një tjetri”, madje edhe sikur ai të ishte vëllai i 
tij ose fisi, grupi apo partia, njeriu nuk mund të konsiderohet fajtor për 
shkak të krimit të një tjetri. Edhe në qoftë se ai do t’i jepte krimit 
mbështetjen e tij morale, ai do të ishte përgjegjës në “Ahiret dhe jo në 
këtë botë”, pengon njëanshmërinë ekstreme. Duhet të merren si normë 
e etikës me të tjerët parimet bazë të tilla si: “Në të vërtetë, besimtarët 
janë vëllezër dhe kapuni fort pas litarit të Allahut, të gjithë së bashku, 
dhe mos u pëçani midis jush.” 

Bediuzzamani gjithashtu e shqyrtoi këtë, të njëjtën çështje, në 
lidhje me “akuzën për reaksion [politik]”, e cila qysh prej incidentit të 
31 Marsit më 1909 pati qenë një mjet favorizues për sulm ndaj fesë 
“prej atyre që i bëjnë politikat instrument për pafesinë”. Ajo u përdor 
vazhdimisht kundra Menderes dhe Demokratëve gjatë gjithë dhjetë 
viteve të tyre në pushtet nga partia e Popullit Republikan dhe sidomos 
nga Inönü. Do të përmendet se si një zhurmë e madhe ‘reaksioni’ bëhej 
kundra Bediuzzamanit dhe studentëve të tij nga Partia e Popullit 
Republikan më 1934 përpara gjyqeve të Eskishehirit. Gazetat ishin 
mjetet e zakonshme për kryerjen e këtyre fushatave propagandistike. 

Dhe ‘makthi’ imagjinar i reaksionit politik madje u dha si shkas për 
ekzekutimin e turpshëm e të pafalshëm të Menderes më 1961. Në 
lidhje me subjektin në çështje, Bediuzzamani tha se e vërteta është 
kthyer përmbys, sepse ata që sulmojnë fenë në emër të civilizimit duke 
bërë akuza për reaksion politik janë në realitet reaksionarë. Sepse, për 
shembull, parimi ‘human’ i cili i lejon individët të sakrifikohen për të 
mirën e shoqërisë, lejon padrejtësitë më të vogëla kur bëhet fjalë për të 
mirën e shtetit, dhe ka çuar në zhdukjen e të gjithë fshatrave për shkak 
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të një krimineli, dhe kështu me rradhë. Dhe në Luftën Botërore, 
tridhjetë milionë mjeranë u zhdukën për shkak të gabimeve penale të të 
tre mijëve. Ata që mbështesin një parim barbar i cili shkatërron kështu 
mirëqenien, drejtësinë dhe paqen e njerëzimit po kthehen mbrapa te 
barbarizmi i kohëve të hershme. Po, këta reaksionarë të vërtetë shtiren 
si patriotë dhe akuzojnë për reaksion politik ata që punojnë për të 
siguruar unitetin dhe vëllazërinë nëpërmjet parimeve Kur’anore të tilla 
si, ato të përmendura më lartë, dhe të cilat janë mjete për drejtësinë e 
vërtetë dhe përparimin e vërtetë.   

Një tjetër ‘ligj Themelor Islamik’ të cilin Bediuzzamani ia këshilloi 
Menderesit dhe demokratëve për ta adaptuar u mor prej hadithit, 
“Drejtuesi –sunduesi- i një kombi është shërbëtor i tij”. Sepse 
Bediuzzamani shkroi, “Në këtë kohë, për shkak të mungesës së 
trajnimit islamik dhe të dobësive në adhurim, është forcuar egoizmi 
dhe janë shtuar diktatorët e këqinj”. Domethënë, nën regjimin e 
mëparshëm, i cili synonte të zëvendësojë civilizimin perëndimor për 
islamin, si një ryshfet për përkrahësit e tij, postet në qeveri dhe në 
administratë pushuan së qëni shërbim dhe u bënë mjete dominimi dhe 
despotizmi. Të drejtat e gjithsecilit dhunoheshin e nëpërkëmbeshin  
dhe drejtësia u shkatërrua plotësisht. Ashtu si qysh prej 1952, 
Bediuzzamani paralajmëroi Menderesin se këta zyrtarë të turbulluar 
shumica e të cilëve qëndruan në postet e tyre pas 1950 por që u 
detyruan nga demokratët t’i shërbenin kombit dhe jo ta shtypnin dhe ta 
shfrytëzonin atë, formuan një rrymë opozitare për të sulmuar 
demokratët. Një rrymë tjetër ishin Nacionalistët racistë. Në fakt, të 
dyja luajtën një rol të rëndësishëm në përmbysjen e demokratëve. 

 

n Fitore të Tjera dhe Lufta Vazhdon 
Lufta midis këtyre forcave të ndryshme vazhdoi. Madje ajo u bë 

më e ashpër dhe më intensive. Nga njëra anë lufta midis Inonü dhe 
Partisë së Popullit Republikan kundra Menderes gjatë kohës që Partia 
Demokrate qëndroi në pushtet dhe parashtruan masa që favorizoi 
islamin, dhe nga ana tjetër përballë përhapjes dhe sukseseve të Risale-i 
Nurit, përkrahësit e regjimit të mëparshëm, akoma të fuqishëm në 
politikë, në sistemin e drejtësisë dhe në strukturat administrative, 
përdorën postet e tyre për të shtuar presionin ndaj studentëve të Risale-
i Nurit. Pati procese të tjera gjyqësore, një fushatë propagandistike 
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denigrimi në shtyp kundra Bediuzzamanit dhe studentëve të tij, dhe 
vetë Bediuzzamani u mbajt nën mbikëqyrje më të ngushtë.  

Pas zgjedhjeve të përgjithshme të Tetorit 1957, të cilat demokratët i 
fituan përsëri ndonëse me një shumicë të zvogëluar, opozita shtoi 
propagandën kundra Qeverisë, e cila në 1959 pati degjeneruar në nxitje 
të hapur trazirash anembanë vendit. Me qëllim që të pengonin 
rikthimin e Partisë së Popullit Republikan në pushtet në vështirësitë në 
të cilat po përballeshin demokratët, Bediuzzamani hapur u dha votën e 
tij demokratëve në zgjedhje, dhe i nxiti të gjithë studentët e Risale-i 
Nurit të bënin të njëjtën gjë. Kështu, partia e Popullit Republikan, të 
cilët patën parashikuar të fitonin zgjedhjet, e mbajtën përgjegjës 
Bediuzzamanin për këtë humbje. Madje Inonü raportohet të ketë 
deklaruar se ishin studentët e Risale-i Nurit ata që e shpartalluan atë. 
Ky ishte një element i shtuar në shtypjen që tani e sollën mbështetësit e 
partisë së Popullit Republikan për të sulmuar studentët e Risale-i Nurit. 

 Në të njëjtën kohë, me botimin e Risale-i Nurit duke u lënë 
zyrtarisht i lirë për t’u botuar, si dhe liritë që kishte fituar me qeverinë 
Demokrate, lëvizja e Risale-i Nurit ishte forcuar e zmadhuar shumë. 
Ders’hanet -qendrat studimore të Risale-i Nurit u hapën në çdo anë të 
vendit. Ishte zakoni që të sillej çelësi i çdo ders’haneje sapo të hapej 
rishtas tek Bediuzzamani, i cili do të bënte dua-lutje për suksesin e saj. 
Gjithashtu në Turqinë Lindore, nëpërmjet përpjekjeve të studentëve të 
vjetër të Bediuzzamanit të tillë si Hulusi Bej dhe Çaxhi Emin, Risale-i 
Nuri u përhap shumë gjatë kësaj kohe, saqë nga një letër ne mësojmë 
se ndodheshin rreth dyqind ders’hane në Dijar Bekir dhe në lindje, 
duke përfshirë katër ose pesë veçanërisht për gra pikërisht në Dijar 
Bekir. Në raste të ndryshme në Dijar Bekir, rreth një mijë njerëz do të 
merrnin pjesë në derse, në leximet e Risale-i Nurit. Në Ankara, 
Stamboll, Eskishehir dhe në të gjitha qendrat e Anadollit, Risale-i Nuri 
dhe aktivitetet shoqëruese të tij lulëzuan.  

    Korolari -rrjedhimi logjik i këtyre sukseseve ishte presioni i 
shtuar dhe bezdisjet e vazhdueshme të fesë. Bediuzzamani i tha Hulusi 
Beut kur ky i fundit e vizitoi atë në Emirdağ më 1957 se duhej të 
merrte masa të mëtejshme për të mbrojtur veten përballë kërcënimeve 
ndaj tij. Sepse një përpjekje tjetër ishte bërë për t’i marrë jetën, kur një 
njeri i panjohur kishte hyrë në shtëpinë e tij nëpërmjet çatisë dhe kishte 
hedhur helm në brokën e tij të ujit. Më vonë, në Prill të 1958 
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përkrahësit e partisë së Popullit Republikan në Nazili në Anadollin 
Perëndimor kurdisën një komplot kundra studentëve lokalë të Risale-i 
Nurit, dy prej të cilëve u arrestuan.  

Në marrëveshje me ta, gazetat nisën një zhurmë duke i përshkruar 
Nurxhitë  si “armiq të reformave”. Si reagim studentët e Risale-i Nurit 
në Ankara shkruan dhe botuan një letër duke iu përgjigjur 
keqinterpretimeve dhe gënjeshtrave; ndërkaq njëmbëdhjetë prej 
studentëve kryesues u arrestuan dhe u mbajtën në burgun e Ankarasë. 
Ky ishte procesi i parë që avokati Bekir Berk ndërmori për studentët e 
Risale-i Nurit, të cilët që të gjithë morën pafajësinë. Bekir Berk, i 
njohur në vijim si “Avokati i Myslimanëve” gjithashtu u caktua nga 
Bediuzzamani si prokurori i tij.  

Në Konya gjithashtu, ku studentët e Risale-i Nurit ishin aktivë, pati 
arrestime dhe procese gjyqësore, si dhe në shumë vende të tjera. Në të 
njëjtën kohë fushata e gjerë e shtypit kundër Bediuzzamanit dhe 
lëvizjes së Risale-i Nurit vazhduan, dhe u bënë raportime të 
zhurmshme të pasakta dhe me keqinterpretime. Bediuzzamani dhe 
studentët e tij nuk u lejuan që këto sulme të mbeteshin pa përgjigje dhe 
pa replika të botuara, një numër prej të cilave përfshihen në volumin e 
dytë të veprës Emirdag Iahikasi. Ky mbulim i gjerë shtypi për të gjitha 
lëvizjet dhe aktivitetet e Bediuzzamanit vazhduan deri në kohën e 
vdekjes së tij.  

Në mënyrë të veçantë kjo vazhdoi gjatë dhjetorit të 1959, dhe 
janarit 1860, kur Bediuzzamani bëri një numër udhëtimesh në Konja, 
Ankara e Stamboll. Ashtu si akuzat penale të bëra kundra studentëve të 
Risale-i Nurit bazoheshin kryesisht në nenin 163 dhe përfshinin 
shkeljen e parimit të sekularizimt dhe shfrytëzimin e fesë për qëllime 
politike në ndonjë drejtim, po ashtu përkrahësit e partisë së Popullit 
Republikan, shtypi dhe armiqtë e Bediuzzamanit ende ngulmonin duke 
e akuzuar Bediuzzamanin se ndjek qëllime politike. Domethënë, 
megjithëse Bediuzzamani dhe studentët e tij kishin marrë pafajësinë 
prej gjykatave të drejtësisë duke u shfajësuar prej akuzave të tilla në 
shumë raste, në këtë luftë të vazhdueshme dhe të ashpër, armiqtë e tyre 
nuk mund të gjenin armë tjetër me të cilën të mund t’i sulmonin. 
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n Sinqeriteti, Shëndeti e Gjendja Mendore e Bediuzzamanit 
Ndërsa ne i afrohemi fundit të jetës së Bediuzzamanit, sa shumë të 

pabaza dhe larg të vërtetës ishin akuza të tilla mund të ilustrohen më 
tej nga përshkrimet rreth shëndetit dhe gjendjes mendore të 
Bediuzzamanit gjatë këtyre viteve të fundit, përshkrime të dhëna si nga 
vetë ai, po ashtu edhe nga studentët e tij të cilët ishin vazhdimisht me 
të. Siç është përmendur në kontekste të tjera, baza e rrugës së Risale-i 
Nurit është sinqeriteti (Ihlas), i cili ishte sekreti i sukseseve dhe i 
fitoreve të tij. Domethënë, të mos ndjekësh asgjë tjetër përveç 
kënaqësisë së Allahut në shërbimin e besimit dhe të Kur’anit, dhe duke 
mos e bërë një shërbim të tillë instrument për asgjë tjetër. Ruajtja e 
këtij sinqeriteti përjashton pjesëmarrje në politika apo ndjekjen e 
dobive personale të ndonjë lloji.  

Bediuzzamani mishëroi sinqeritetin në të gjitha aspektet e tij në 
shkallën më të lartë. Ashtu si gjatë gjithë jetës së tij ai pati anuar e 
zgjedhur vetminë dhe veçanërisht për tridhjetë vitet e fundit, u qe 
shmangur marrëdhënieve shoqërore jothelbësore dhe bashkë-
bisedimeve, po ashtu një rregull i dytë i tij pati qenë që kurrë nuk 
pranonte dhurata të ndërsjellta, sadeka apo lëmosha dhe ai pati zbatuar 
mjaftueshmërinë dhe kursimin më të madh. Letrat dhe deklaratat që 
përshkruajnë gjendjen shëndetësore në këtë kohë dhe si tani që 
Bediuzzamani kishte kaluar të tetëdhjetat e moshës së tij dhe kishte 
nevojë për të tjerët dhe për ndihmën e tyre, dy sëmundje i kishin rënë 
me qëllim që ai të mund të ruante sinqeritetin.  

E para nga këto sëmundje ishte se ai shumë shpesh ishte i 
pamundur të fliste; pasi të fliste për dy apo tre minuta, ai do të 
mposhtej nga një etje e tmerrshme. Ai shkroi në një letër se në një 
kohë madje kur armiqtë po ktheheshin në miq, duke qenë i penguar për 
biseda të panevojshme, kjo e ndihmoi në ruajtjen e sinqeritetit të plotë. 
Dhe sëmundja e dytë ishte se tani dhuratat, qofshin materiale apo 
jomateriale, i shkaktonin atij të bëhej i sëmurë. Saqë edhe një kafshatë 
ushqim, nëse do të ishte një dhuratë pa shërbim, madje edhe sikur të 
ishte prej njërit nga studentët e tij më të afërt, do ta bënte atë të sëmurë. 

 Gjithashtu Bediuzzamani i përcaktoi vizitat që i bëheshin prej 
mijërave që donin ta shihnin dhe të flisnin me të si “Dhurata 
jolëndore”, të cilat ai nuk ishte në gjendje t’i kthente e shlyente. Pastaj 
në atë kohë kur Risale-i Nuri po përhapej shumë shpejt dhe gjente 
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shumë lexues të rinj, atij iu dha një gjendje mendore, si një sëmundje, 
ndërsa ishte tejet i shqetësuar nga respekti shpesh i tepruar dhe nga 
nderimi që i shfaqej, dhe nga bashkëbisedimi dhe shtrëngimi i duarve 
me vizitorët e tij, përsëri kjo gjendje bëri që ai të mund të ruante 
sinqeritetin më të madh. 

Kështu Bediuzzamani qe në gjendje të priste vetëm pak prej tyre që 
erdhën nga e gjithë Turqia dhe përtej saj për ta vizituar. Ai botoi letra 
duke e shpjeguar këtë: për shkak të këtyre sëmundjeve, dëshira e tij 
ishte të takonte vetëm ata që interesoheshin për botimin e Risale-i 
Nurit, madje ai përgjithësisht nuk fliste për çështje të tjera madje as me 
studentët e tij të cilët e shoqëronin dhe e ndihmonin e kujdeseshin për 
nevojat e tij. Në një letër të shkruar nga këta studentë duke ua 
shpjeguar këtë gjendje mendore të Bediuzzamanit atyre që vinin ta 
vizitonin dhe duhej të ktheheshin pa e parë, ata shkruan: 

“… Në raste të shumta ne kemi kuptuar se dhënia e dorës dhe 
puthja e dorës së tij është shqetësuese për shpirtin e Ustadhit si të 
merrte një goditje. Gjithashtu ai bezdiset së tepërmi kur shikohet dhe 
vëzhgohet. Madje edhe ne nuk mund ta shohim, megjithëse kujdesemi 
për nevojat e tij, përveç rastit kur është e domosdoshme.” Ne e kemi 
kuptuar domethënien dhe urtësinë e kësaj jete sa vijon: “Meqenëse 
rruga themelore e Risale-i Nurit është sinqeriteti i vërtetë; ndodhitë e 
kohës së tanishme- duke folur me njerëz dhe duke iu shfaqur respekt i 
tepruar- e prek atë tej mase, sepse në këtë periudhë egoizmi ato janë 
shenja të vetadhurimit, hipokrizisë dhe shtirjes. Sepse si thotë: “Në 
qoftë se ata të cilët duan të takohen me të, dëshirojnë ta bëjnë këtë për 
Risale-i Nurin dhe për ahiretin, Risale-i Nuri nuk lë nevojë për të; 
secila nga miliona kopjet e tij është aq e dobishme sa dhjetë Saida. Në 
qoftë se ata dëshirojnë të takohen me të lidhur me këtë botë dhe 
çështjet e kësaj bote, atëherë meqenëse ai seriozisht e ka braktisur 
botën, ai vuan shqetësim të rëndë, sepse gjërat lidhur me botën janë 
vogëlima dhe humbje kohe. Dhe në qoftë se takimi ka të bëjë me 
shërbimin dhe botimin e Risale-i Nurit, është e mjaftueshme për ta të 
takohen me studentët e tij të sinqertë dhe vetësakrifikues të cilët i 
shërbejnë atij, djemtë e tij shpirtërorë dhe vëllezërit, në vend të tij. ai 
thotë se nuk mbetet nevojë për të…” 

Në një letër vetë Bediuzamani shkroi, madje ai i interpretoi tridhjetë 
vitet e tij të internimit, burgosjes dhe shtypjes si paralajmërime Hyjnore 
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të vazhdueshme me qëllim që të mos e bëntë shërbimin e tij ndaj fesë 
mjet për dobi personale të ndonjë lloji, dhe kështu për të ruajtur këtë 
sinqeritet të plotë. Shtypja dhe tirania që ai vuajti për shkak të akuzave 
krejtësisht të rreme dhe të padrejta për “shfrytëzimin e fesë për qëllime 
politike” veproi si një lloj ‘pengese’ duke e penguar atë prej tundimit 
dhe lëshimit pas ‘rrezikut të madh në shërbim të besimit në kohë 
egoizmi’ që do ta bënte atë shërbim mjetin për progresin e përparimin 
personal dhe për ta shpëtuar nga Ferri dhe për të fituar Parajsën. 

Bediuzzamani pati qenë i vetëdijshëm se diçka e kishte penguar dhe 
vetëm tani ai e kishte kuptuar shkakun e vërtetë. Sepse megjithëse për të 
punuar për këto gjëra ishte krejtësisht e lejueshme, në kohën e tanishme 
përballë ‘personalitetit kolektiv’ të ç’udhëzimit dhe pafesisë, të vërtetat e 
Kur’anit dhe të besimit duhet të jepen mësim në një mënyrë efektive dhe 
bindëse me qëllim që të hedhë poshtë e të copëtojë mosbesimin, dhe se 
një mësimdhënie e tillë të mos jetë instrument për asgjë tjetër. “Kështu 
ata që kanë nevojë për besim do ta kuptonin se ai -besim- është vetëm e 
vërteta dhe realiteti që flet, dhe dyshimet e nefsit dhe ligësitë e 
pëshpëritjet e shejtanit do të heshtnin.” 

Bediuzzamani shkroi se sekreti i suksesit të Risale-i Nurit në 
pengimin dhe shpartallimin e mosbesimit absolut në ato rrethana të 
vështira në Turqi në atë kohë kur të tjerët kishin dështuar të punonin në 
këtë fakt. Dhe ai vetë ishte krejtësisht i kënaqur e i duruar para të gjitha 
mundimeve dhe shtypjes që ai kishte vuajtur, duke i falur ata që i 
kishin dhënë ato tortura. Në qoftë se ai nuk do të kishte sakrifikuar 
gjithçka, kjo fuqi e jashtëzakonshme e Risale-i Nurit do të ishte 
humbur ndërkohë që besimi i disa njerëzve ishte shpëtuar nga vetëm 
një faqe e vetme prej faqeve të tij. 

   Nëpërmjet këtij sinqeriteti personaliteti kolektiv i Risale-i Nurit u 
formua, të cilin Bediuzzamani e përshkroi si një lloj i Ripërtëritësit ose 
Rigjallëruesit të fesë (muxheddid). Sepse ashtu si një Ripërtëritës që 
dërgohet në çdo shekull i cili do t’i shërbente fesë dhe besimit në 
mënyrën krejtësisht të saktë siç kërkohet, në kohën e tanishme të 
sulmeve të organizatave sekrete dhe personalitetit kolektiv të 
ç’udhëzimit, Ripërtëritësi i fesë duhet të jetë në formën e një 
personaliteti kolektiv. Ashtu si një personalitet kolektiv i tillë ishte ai i 
Risale-i Nurit, i formuar nëpërmjet sinqeritetit vetësakrifikues i 
Bediuzzamanit dhe i studentëve të tij.  
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Në të vërtetë Bediuzzamani e përshkroi jetën e tij, vetveten, si një 
farë, bërthamë, prej të cilës me mëshirën e Tij, Allahu i 
Gjithëfuqishëm kishte krijuar pemën e vlefshme e frutdhënëse të 
Risale-i Nurit. “Unë isha një farë; unë u kalba dhe u zhduka. E gjithë 
vlera i përket Risale-i Nurit, i cili është një koment i vërtetë dhe besnik 
për Kur’anin, dhe për kuptimin e tij. 

 

n Vendosmëria e Bediuzzamanit dhe Dëshira e Tij për 
një Varr të Panjohur 

Ishte pikërisht për të njëjtën arsye, për të ruajtur këtë ‘sinqeritet më 
të madh’ në të cilin qëndron fuqia e Risale-i Nurit dhe sekreti i 
sukseseve të tij, që në raste të shumta Bediuzzamani pohoi se donte që 
vendi i varrit të tij të mbetej sekret, të njihej vetëm nga një ose dy prej 
studentëve të tij më të afërt. Gjithashtu ai këtë e pati shkruar në 
testamentin e tij. Bediuzzamani e bëri këtë testament në raste të 
ndryshme, fillimisht duke qenë në Emirdag para se të dërgohej në 
Afjon, më 1948. Duke treguar se ishte një sunnet i profetit Muhamed 
a.s.m. të bëje një testament meqë exheli ishte i panjohur. Për këtë ai do 
të caktonte një grup prej studentëve të tij, të cilëve ai donte t’u linte 
gjërat e tij personale dhe volumet e Risale-i Nurit. Në dëshirat e tij të 
mëvonshme ai përcaktoi dy pika, njëra ishte çështja që varri i tij të 
mbetej sekret dhe tjetra ishte të paguheshin me një shumë parash ato 
studentë të Risale-i Nurit që punonin vetëm për Risale-i Nurin dhe që 
nuk kishin mjete të tjera për mbijetesë. 

Bediuzzamani pohoi se ata të cilët donin ta vizitonin varrin e tij do 
ta bënin një gjë të tillë vetëm me shpirt dhe për të recituar një Fatiha 
për shpirtin e tij nga larg. Sepse, ashtu si në kohët e hershme, nga 
dëshira për emër e famë, Faraonët e kthyen vëmendjen e njerëzve drejt 
personave të tyre nëpërmjet statujave, pikturave dhe mumjeve; 
gjithashtu në këtë kohë të frikshme, nëpërmjet pakujdesisë që ajo 
prodhon, egoizmi e drejton të gjithë vëmendjen në këtë botë nëpërmjet 
statujave, portreteve dhe gazetave, dhe njerëzit e dhënë vetëm pas 
kësaj bote i japin shumë rëndësi emrit dhe famës së të vdekurve në 
këtë botë përmes të ardhmes së botës, ata imagjinojnë se kështu është e 
siguruar për ta. Ata e vizitojnë të vdekurin në këtë mënyrë dhe jo për 
t’i vizituar ata vetëm për kënaqësi të Allahut dhe për të ardhmen e tyre 
në Ahiret. Me qëllim që të mos prishin sinqeritetin më të madh të 
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Risale-i Nurit dhe nëpërmjet misterit të atij sinqeriteti unë i urdhëroj që 
varri im të mos bëhet i njohur…  

Pikërisht për këtë arsye ai nuk pati dashur të priste vizitorë në këtë 
botë, po për këtë arsye ai nuk donte që varri i tij të vizitohej.  

Gjithashtu në kohë të ndryshme Bediuzzamani pohoi se ku ai donte 
të varrosej, për shembull, në një letër thotë se ai do të preferonte 
varrezën në fshatin Saw afër Ispartës drejt Barlës dhe njëra nga 
dëshirat e tij në qoftë se do të vdiste në Emirdag, studentët e tij duhet 
ta varrosnin tek varrezat e larta; dhe në qoftë se do të vdiste në Isparta, 
të varrosej tek varreza e mesme. Ai gjithashtu tha se do të donte të 
vdiste në Urfa në Turqinë Juglindore, ku është varrosur profeti Ibrahim 
a.s.m. dhe që është vendi tek i cili ai vdiq; ai ia tha këtë Salih Özxhan, 
i cili e tregoi këtë si më poshtë:  

“Ishte viti 1954. Në Emirdag, Mustafa Axhet, Sadiku dhe unë 
shkuam lart në kodra me Ustadhin. Kur ne erdhëm tek një pemë, 
Ustadhi ndaloi tek ajo për gjysëm ore, i zhytur thellë në mendime. 
Pastaj ai na thirri për të shkuar tek ai dhe tha: “Keçeli! Keçeli! Askush 
nuk do ta dijë varrim tim; as ju nuk do ta dini. Unë dua të vdes në 
provincën tuaj (Urfa). Unë dua të vdes afër mikut të Allahut 
(Ibrahimit).” 

Më 1950 Bediuzzamani pati dërguar disa gjëra personale në Urfa 
nëpërmjet njërit prej studentëve të tij duke i thënë se edhe vetë ai do të 
shkonte atje. Këto gjëra përfshinë edhe xhyben e Mevlana Halid 
Bagdadi; e cila i ishte dhënë në Kastamonu. Studenti më vonë ia 
dorëzoi ato Abdullah Yegin, studentit të afërt të Bediuzzamanit qysh 
prej ditëve shkollore, i cili qëndroi rreth tetë vite në Urfa. Ai hapi një 
ders’hane atje, e cila u bë një qendër e rëndësishme e aktiviteteve të 
Risale-i Nurit. Bediuzzamani nuk qe në gjendje ta vizitonte atë deri në 
kohën e vdekjes së tij.  

Bediuzzamani gjithashtu shkroi edhe tre dëshira shtesë duke i 
drejtuar studentët e tij më të ngushtë të vazhdonin rregullin e tij për të 
paguar me shuma parash ata studentë të Risale-i Nurit të cilët ia kishin 
kushtuar veten e tyre shërbimit të Risale-i Nurit dhe të cilët nuk kishin 
mundësi tjetër për t’i siguruar ato në ndonjë mënyrë tjetër. Ka të ngjarë 
që këto u shkruan më 1959. Pati qenë rregulli i Saidit të Vjetër që t’u 
jepte studentëve të tij.  
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Ai përshkruan se si nëpërmjet “Bereqetit që rezultonte nga kursimi 
dhe mjaftueshmëria”, ai pati qenë në gjendje të siguronte nevojat e 
njëzet, tridhjetë dhe ndonjëherë gjashtëdhjetë studentëve duke mos e 
thyerr rregullin e tij të vetëmjaftueshmërisë. Tani Risale-i Nuri kishte 
filluar të prodhonte përfitim të mjaftueshëm për të vepruar në të njëjtën 
mënyrë. Një e pesta e shumës së parave që sigurohej nga shitja e 
kopjeve të Risale-i Nurit ishte e mjaftueshme për të paguar një shumë 
parash për pesëdhjetë deri gjashtëdhjetë studentë. Bediuzzamani shkroi 
se do t’i bënte të qarta këto dëshirat e tij në një testament sepse, 
“…Personalisht unë nuk kam më fuqi për të zbatuar detyrat që lidhen 
me Risale-i Nurin. Dhe ndoshta asnjë nevojë nuk mbetet për mua për 
ta bërë një gjë të tillë. Është sikur për shkak të qënies i helmuar disa 
herë dhe për shkak të moshës tejet të madhe dhe sëmundjes, unë nuk 
kam më durim për të vazhduar më të jetoj. Madje edhe në qoftë se 
vdekja, për të cilën jam shumë i përmalluar, nuk vjen tek unë, është 
sikur unë kam vdekur nga ana e jashtme…”  

“Meqenëse unë nuk jam më aspak i nevojshëm lidhur me Risale-i 
Nurin, të shkosh në Botën e Ndërmjetme [përtej varrit] është një burim 
gëzimi për mua. Sa për ju, mos jini të dëshpëruar. Më mirë më 
përshëndesni, sepse unë po kaloj nga vuajtja e vështirësive për tek 
mëshira.” 

 

n Udhëtimet e Bediuzzamanit për Ankara, Stamboll e Konja 
Në dhjetor 1959, dhe në Janar 1960, Bediuzzamani ndërmori disa 

udhëtime për në Ankara, Konja dhe Stamboll, që në dritën e 
përshkrimeve te lartpërmendura për shëndetin dhe gjendjen e tij 
mendore tregojnë më shumë se çdo gjë tjetër ngulmimin e tij të 
jashtëzakonshëm dhe vetësakrificën në vazhdimin e luftës kundra 
mosbesimit dhe për t’i shërbyer besimit dhe Kur’anit nëpërmjet Risale-i 
Nurit. Të vizitonte studentët e tij dhe qendrat studimore të Risale-i Nurit 
(Ders’hane), e cila ishte arsyeja e tij imediate për udhëtimet, kur jo 
vetëm takimi me njerëzit dhe mbajtja në vlerësim ishte një torturë e tillë 
për të, por gjithashtu edhe shëndeti i tij ishte shumë i dobët, ishte në të 
vërtetë një sukses i qëndrueshmërisë që vetëm dikush me vullnetin dhe 
vendosmërinë e Bediuzzamanit do të mund ta kishte arritur. 
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Bediuzzamani tani merrte ftesa të përsëritura e ngulmuese nga 
studentët e tij anembanë Turqisë që të shkonte t’i vizitonte; dhe 
udhëtimet e tij ishin në përgjigje të këtyre. Në të njëjtën kohë ato 
kishin karakterin e vizitave të lamtumirës. Ankaraja dhe Stambolli 
ishin qendrat kryesore të botimit, dhe Konja ishte edhe një qendër e 
rëndësishme e aktivitetit dhe ku vëllai i Bediuzzamanit Abdulmexhidi, 
tani jetonte, të cilin ai e kishte parë vetëm njëherë në dyzet vite. 
Bediuzzamani e vizitoi Stambollin njëherë gjatë dy muajve, Konjën tre 
herë, dhe Ankaranë katër herë.  

 
Bediuzzaman Said Nursi duke dalë nga hoteli ‘Bejrut’ në Ankara bashkë me 

studentët e tij. 
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Udhëtimet e tij për Ankara kishin një qëllim tjetër të rëndësishëm; 
ai donte të paralajmëronte Menderes dhe demokratët për rreziqet që 
kanoseshin para tyre dhe për të sugjeruar disa mënyra për t’i shmangur 
‘Retë e fatkeqësisë dhe të revolucionit’ që po grumbulloheshin në 
Turqi. Një përpjekje për grusht shteti tashmë ishte zbuluar e 
parandaluar më 1958. Të pamundur për t’iu përshtatur liberalizimit, 
lirive fetare dhe rishfaqjes së islamit të cilat ishin frutet e sundimit 
demokrat, përkrahësit e regjimit të mëparshëm tani të përfaqësuar nga 
Inönü dhe partia e Popullit Republikan, po përgatiteshin të rimerrnin 
pushtetin me forcë. Sepse ata nuk mund ta arrinin këtë me anë të votës 
apo të mjeteve ligjore.  

E përmendur më lartë ishte paralajmërimi i Bediuzzamanit për 
Menderes më 1952 për “një sulm të mundshëm” të të dy rrymave 
brenda opozitës interesat e të cilave ishin dëmtuar rëndë nga politikat e 
demokratëve. Tani rreziku ishte i afërt e kërcënues dhe ai ishte i 
shqetësuar mbi gjithçka për t’i paralajmëruar ata për këtë. Sepse 
çështja nuk ishte vetëm  për të shpëtuar demokratët, por ishte një 
çështje për të shpëtuar vendin nga pasojat e ardhjes përsëri nën 
sundimin e forcave armiqësore ndaj islamit dhe favorizuese të pafesisë. 
Megjithatë, kjo ishte vetëm njëra arsye për udhëtimet, të cilat si një 
qytetar Bediuzzamani kishte një të drejtë të plotë që ta bënte, ashtu siç 
kishte të drejtë t’u jepte këshilla politikanëve.  

Sidoqoftë, Inönü dhe partia e Popullit Republikan i morën ato si 
mjete për t’i sulmuar më tepër e për të dobësuar qeverinë; përveç 
Inönü-së duke bërë një sërë deklaratash nxitëse, ata e nxitën shtypin të 
bënte sensacion e zhurmë për udhëtimet, të cilat rezultuan në kundër 
reaksion nga policia dhe marrjen e tyre masa te jashtëzakonshme 
kundra Bediuzzamanit kurdo që ai bënte vizitë. Këshilla e ngutshme e 
Bediuzzamanit për Menderesin dhe deputetët demokratë të cilët e 
vizituan atë në Ankara ishte për t’i rihapur Aja Sofian si një vend 
adhurimi230 dhe të bënin një njoftim zyrtar duke deklaruar se Risale-i 

                                                
230 Aja Sofia u transformua në xhami nga sulltan Fatih Mehmeti me të 

pushtuar Stambollin më 1453; për afro 500 vite Aja Sofia ka qenë simboli i 
epërsisë Islame mbi krishterimin. Ajo u kthye në muzeum nga një vendim i 
fshehtë i kabinetit në tetor 1934, dhe u mbyll për adhurim, me pretekstin e 
riparimeve ajo ka mbetur e tillë, duke u hapur vetëm pjesërisht për adhurim më 
1991. 
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Nuri nuk do të kishte më kufizime. Domethënë, Bediuzzamani shikoi 
se rruga e vetme që Demokratët të mund të shpëtonin vetveten, pasi 
kishin rënë në një pozitë dobësie dhe disavantazhi përpara Inönü dhe 
Partisë së Popullit Republikan, ishte të ngriheshin e të bënin deklarata 
të guximshme lidhur me parimet me të cilat ata besuan, dhe në 
shërbimin në të cilin qëndronin sukseset e tyre të mëparshme dhe 
popullariteti.  

Sidoqoftë, për çfarëdo arsye, Menderes nuk e pati vullnetin dhe as 
kurajën për t’iu përgjigjur këtyre sugjerimeve të ngutshme të 
Bediuzzamanit dhe brenda më pak se gjashtë muajve u përmbys nga 
një grusht shteti të cilin e kishte parashikuar Bediuzzamani, dhe vendi 
përsëri ra në duart e sunduesve të tij të mëparshëm. Sa për 
Bediuzzamanin, kur pa se këshilla e tij nuk shkaktoi asnjë përgjigje 
nga Menderes, iu bind dëshirës së autoriteteve dhe qëndroi në 
Emirdag, pastaj në Isparta, dhe duke bërë udhëtimin e tij të fundit për 
Urfa dy muaj më vonë në Mars. Të gjitha udhëtimet e Bediuzzamanit 
ishin me mjetin Chevrolet që ia kishin sjellë studentët e tij për ta 
përdorur. Udhëtimi i tij i parë ishte për Ankara, më 2 dhjetor 1959. I 
shoqëruar nga Zubejri ai qëndroi një natë në Pallatin Hotel Bejrut, 
pastaj u rikthye në Emirdag në ditën tjetër. Ai vazhdoi për në Isparta, 
ku qëndroi për dy javë, dhe pastaj u rikthye në Emirdag. Me 19 dhjetor 
ai shkoi në Konja me ftesë të vëllait të tij Abdulmexhidi.  

Gjithashtu duhet përmendur se për shkak të pamundësive të tij, të 
qënies së tij pa qejf, Bediuzzamani nuk mund të qëndronte në një vend, 
por ndjente nevojën e vazhdueshme për një ndryshim ajri dhe klime. 
Në këtë rast, përveç Zubejrit, Bediuzzamani u shoqërua nga dy prej 
studentëve të tij më aktivë prej Ankaraje, Atif Ural dhe Said Özdemir. 

Ky i fundit e përshkroi vizitën. Kur makina e Bediuzzamanit ndaloi 
në mes të Konjës, ajo u rrethua nga një turmë e madhe. Abdulmexhidi 
arriti dhe foli me këtë vëllain më të madh nëpërmjet dritares së hapur 
të makinës. Pastaj policia arriti në vend dhe nisi të shpërndante me 
forcë turmën që po zmadhohej, dhe Bediuzzamani deklaroi se ai 
dëshironte të kryente faljen, pastaj të vizitonte varrin e Mevlana 
Xhelaledin Rumi. Drejtori i muzeumit e hapi vendin e tyrbes 
veçanërisht për Bediuzzamanin meqë atë ditë ajo ishte e mbyllur. Duke 
hequr këpucët e tij, ai hyri në dhomën e tyrbes dhe bëri dua; ai po 
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qante; ai u rrethua nga njerëzit dhe madje edhe nga policia në vendin e 
tyrbes. Duke u shfaqur, ai i tha policisë:  

“Ju faleminderit! Është torturë për mua puthja e dorës sime, ju e 
penguat atë. Për 28 vite unë i kam shërbyer paqes dhe sigurisë së këtij 
vendi, pavarësisht burgosjes sime, mundimit, izolimit dhe shtypjes. Ju i 
shërbyet rregullit dhe sigurisë së këtij vendi fizikisht, ndërsa unë i kam 
shërbyer në një mënyrë jofizike. Ne i kemi shërbyer këtij vendi aq 
shumë aq sa njëmijë shefa rendi dhe prokurorë të përgjithshëm, 
prandaj na shihni neve si bashkëzyrtarë, dhe jo në një mënyrë tjetër. 
Dhe ua thoni këtë shokëve të tjerë policë”. Pastaj Bediuzzamani u 
rikthye në Emirdag ose me shumë gjasa në Isparta.  

Atë natë Bediuzzamani u nis përsëri për në Konja, dhe duke arritur 
në orën 4:00 të mëngjesit qe në gjendje të vizitonte shtëpinë e vëllait të 
tij. Pasi foli me Abdul Mexhidin për ca kohë, i cili në atë kohë ishte 
mësues në shkollën Imam Hatib në Konja. Ata kryen faljen e sabahut, 
pastaj Bediuzzamani u nis për në Emirdag.  

Në mëngjesin e 30 Dhjetorit Bediuzzamani arriti në Ankara për herë 
të dytë, dhe përsëri qëndroi në hotelin Bejrut Palas. Vizita e tij u 
përshëndet me kryeartikujt sensacionalë në gazeta: “Ngjarja e Said 
Nursit ka nisur të zhvillohet”. (Xhumhuriyet) “Said Nursi ka ardhur 
përsëri në Ankara…” (Milliyet) Vizita e rëndësishme e Said Nursit në 
Konja…. Me mijëra Nurxhu vërshuan nëpër rrugë për ta mbështetur. 
Policia u detyrua të shpërndante turmën.  

Bediuzzamani priti shumë vizitorë në hotel: Politikanë e zyrtarë, 
duke përfshirë tre deputetë demokratë, studentët e Risale-i Nurit dhe 
njerëz të thjeshtë. Policia përsëri kundërveproi dhe hoteli u mbajt nga 
një kordon policie dhe xhandarmërie, edhe brenda u mbush me ta. Në 
atë mbrëmje, Bediuzzamani dha një ders lamtumire, i cili midis 
subjekteve të tjerë, theksoi përsëri për studentët e Risale-i Nurit se rruga 
e Risale-i Nurit është ajo e ‘të vepruarit pozitivisht’ dhe ruajtja e rendit 
dhe sigurisë publike. Para ardhjes së Bediuzzamanit në Ankara, policia i 
kishte rrëmbyer kopjet e koleksionit Llamba ndriçuese prej Koleksionit 
te Padukshëm në shtyp, ndërsa Said Özdemir dhe të tjerët po e botonin. 
Në lidhje me këtë Bediuzzamani mori një kërkesë nga Bekir Berk në 
Stamboll për një nënshkrim firme. Në të njëtën kohë ai po merrte ftesa 
nga studentët atje. Në ditën tjetër ai u nis me makinën e tij për Stamboll.  
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Bediuzzaman Said Nursi. Fotografi e nxjerrë në makinën e tij herën e fundit të 

vizitës së tij në Stamboll më 1959. 

Ishte 1 Janar 1960. Gazetat i kishin rënë në erë vizitës së tij dhe në 
kohën që ai dhe studentët e tij arritën te Hoteli Pier Loti në të cilin ai 
do të qëndronte, ndodhej një turmë e ngjeshur, saqë ishte vetëm me 
vështirësi të madhe që ata të mund të ngjiteshin shkallëve për të hyrë 
në të. Bediuzzamani duhej të mbrohej me një çadër kundra breshërisë 
së kamerave shkrepëtitëse. Policia e kishte marrë anën e brendshme të 
hotelit, dhe shtypi kishte hapur një zyrë atje. Megjithatë, në atë 
mbrëmje, me energji të çuditshme, Bediuzzamani u dha një ders të 
gjatë studentëve të grumbulluar në Stamboll.  

Ai do të kishte qëndruar disa ditë por në ditën e  nesërme me 2 
Janar, një gazetar ishte ngjitur në anën e prapme të ballkonit të tij dhe e 
kishte fotografuar atë duke kryer namazin e drekës. Bediuzzamani u bë 
tejet i zemëruar për këtë dhe vendosi ta shkurtonte këtë vizitë dhe të 
kthehej në Ankara. Në këtë rast ai qëndroi tre ditë, dhe jo në hotel por 
në një shtëpi të marrë me qera në Bahçelievler. Sidoqoftë, policia 
akoma nuk e linte atë në qetësi. Bediuzzamani përsëri priti vizitorë 
gjatë kësaj dite. Tre deputetë demokratë kishin dhënë njoftimet e 
vizitave ndonëse nuk është absolutisht e qartë gjatë cilit prej 
qëndrimeve të Bediuzzamanit ndodhen ato. Said Köker, deputeti për 
Bingöl, thotë se ai bëri tre vizita tek Bediuzzamani, dhe Bediuzzamani 
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u foli qartë atij dhe deputetëve për grusht shtetin ushtarak të 27 Majit, 
për të cilin ai tha se do të ndodhte së afërmi. Bediuzzamani gjithashtu 
tha se ai nuk kishte asnjë lidhje me partitë politike dhe se ai vetëm se e 
donte Menderesin. Njoftime të tjera janë nga Gijaseddin Emre, deputet 
për Mush, dhe Dr. Tahsin Tola, deputeti i mëparshëm i Ispartës.  

Dr. Tola i cili kishte kontribuar shumë për botimin e Risale-i Nurit, 
ishte në kontakt të vazhdueshëm me Bediuzzamanin në Ankara. Ai e 
përshkruan shqetësimin e Bediuzzamanit për fatkeqësinë e ardhshme, 
dhe si ai ia tregoi mesazhin urgjent të Bediuzzamanit qeverisë lidhur 
me Aja Sofian dhe Risale-i Nurin. Vetë Bediuzzamani gjithashtu pohoi 
në një letër se “një arsye e rëndësishme për shkuarjen e tij në Ankara 
ishte për të nxitur Menderes dhe qeverinë ta pastronin Aja Sofian dhe 
ta bënin atë përsëri një vend adhurimi. Mundet gjithashtu të ketë qenë 
se gjatë këtij qëndrimi të Bediuzzamanit, ai të jepte dersin e tij të 
fundit për studentët e tij në Ankara”. 

Bediuzzamani e la Ankaranë me 6 Janar dhe shkoi përsëri në 
Konja. Me pesë janar Bediuzzamani kishte dhënë një deklaratë të gjatë 
për korrespondentin e Revistës Koha, i cili kishte dashur ta shoqëronte 
Bediuzzamanin gjatë udhëtimit, por Bediuzzamani nuk e kishte 
pranuar, meqenëse vizita e tij për në Konja ishte “një udhëtim 
personal”. Megjithatë pavarësisht se kjo ishte çështja - Bediuzzamani 
shkoi tek shtëpia e vëllait të tij, pastaj përsëri vizitoi tyrben e Mevlana 
Xhelaledin Rumi – ai ndeshi një prani të madhe policie dhe u ndoq nga 
makinat e  policisë kudo që shkonte. Ai qëndroi vetëm për dy orë dhe u 
rikthye për në Emirdag.  

Më 11 Janar, Bediuzzamani u  nis përsëri për Ankara. Por tani 
qeveria ishte përkulur para presionit të opozitës dhe ai nuk u lejua të 
hynte në qytet. Makina e tij u ndalua nga policia jashtë qytetit dhe iu 
bë i ditur vendimi i Kabinetit Qeveritar që e këshillonte të qëndronte 
në Emirdag. Domethënë, këtej e tutje Emirdagu ishte vendi i tij i 
qëndrimit të tij të detyrueshëm. Bediuzzamani tashmë e kishte dëgjuar 
vendimin, i cili ishte transmetuar në radio, dhe u bind e u përshtat me 
kërkesën e ndalimit të makinës nga barikadat e policisë. Ai u rikthye 
për në Emirdag. 

Bediuzzamani më vonë shkroi një deklaratë për gazetat duke thënë 
se së pari, për shkak të sëmundjes së tij dhe faktit se shumë shpesh nuk 
mund të fliste, ishte një përkujdesje e mëshirës Hyjnore që atij iu 
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kërkua nga qeveria që të qëndronte në Emirdag. Ai shpresoi që 
studentët e tij nuk do të ofendoheshin nga qenia e tij e pamundur për 
t’iu përgjigjur ftesave të tyre. Së dyti, një provë se udhëtimet e tij nuk 
kishin të bënin aspak me politikat ishte se midis gjërave të tjera për 
shkak të parimit të Risale-i Nurit të marrë nga Kur’ani “Askush nuk do 
të dënohet për fajin e tjetrit”, që do të thotë: të prishësh  rendin publik 
është t’u bësh padrejtësi jo të pafajshmëve për shkak të pesë 
‘kriminelëve’, shërbimi i tyre ishte tejet i dobishëm për vendin dhe 
rendin e qetësinë publike. Për këtë arsye Bediuzzamani i fali policët të 
cilët i kishin shkaktuar atij vështirësi. Dhe së treti, për shkak se Risale-
i Nuri ishte shpërndarë gjithandej dhe kërkohej shumë, ai kishte marrë 
ftesa nga njëzet provinca, prej të cilave ai pati qenë në gjendje të 
vizitonte vetëm tre. Tani ai ishte i lumtur të qëndronte në Emirdag, por 
deshi të shkonte në Isparta. 

 

n Ditët e Fundit të Bediuzzamanit 
Duke u rikthyer për në Emirdag, Bediuzzamani në dukje nuk e 

shqetësoi veten për gjendjen e Menderes dhe të qeverisë. Ai kishte bërë 
çfarë qe e mundur që t’i paralajmëronte dhe tani, nëpërmjet ndërhyrjes 
së tyre, ai nuk kishte më asnjë mundësi se çfarë të bënte më shumë. Në 
fakt, studenti e tij Said Özdemir njoftoi që Bediuzzamani të thonte në 
këtë pikë: “Menderes nuk më kuptoi. Unë do të largohem shpejt. Edhe 
ata gjithashtu do të largohen të përmbysur”. Qeveria kishte humbur në të 
vërtetë kredibilitetin e saj në atë kohë përballë sulmeve të Inönü dhe 
incidenteve të vazhdueshme të provokuara anembanë vendit, dhe kapja e 
tij tek çështjet e vendit vazhduan të binin nga kjo kohë e këtej. Inönü u 
vizitua në shtëpinë e tij nga anëtarët drejtues të ushtrisë. Planet u 
vendosën për grusht shteti. Menderes mbijetoi vetëm dy muaj pas 
vdekjes së Bediuzzamanit. Mbikëqyrja e shtuar nën të cilën tani mbahej 
Bediuzzamani, vazhdoi deri në kohën e vdekjes së tij.  

Bediuzzamani qëndroi në Emirdag për afro tetë ditë, atëherë sipas 
dëshirës që ai shprehu në shtyp, me 20 Janar ai shkoi në Isparta. Këtu 
ai qëndroi në shtëpinë e tij të marrë me qera deri më 17 mars, kur ai u 
rikthye në Emirdag për dy ditë. Muaji i Ramazanit në atë vit qëlloi me 
26 shkurt. Kështu ishte 19 Ramazan 1379 kur Bediuzzamani u nis për 
në Emirdag me makinën e tij bashkë me Zubejrin, Mustafa Sungur dhe 
Hysny Bajramin, i cili veproi si shofer. Shëndeti i tij ishte keqësuar 
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shumë. Deri më 15 Ramazan ai pati qenë në gjendje të kryente 
namazin e teravisë, pastaj nuk qe në gjendje. Në ditën vijuese, në 
Emirdag, studentët e Bediuzzamanit thirrën një doktor, Tahir Barxhin, 
i cili vetë kishte qenë për një kohë të gjatë njëri prej studentëve të 
Bediuzzamanit, sepse Bediuzzamani tani ishte rëndë i sëmurë. 

Sipas Dr. Barxhin, i cili iu përgjigj thirrjes së dytë menjëherë, 
temperatura e Bediuzzamanit ishte 38 gradë dhe gjendja e tij ishte e 
rëndë: Ai vuante nga një pneumoni e dyanshme. Doktori i bëri një 
gjilpërë, pastaj Bediuzzamani mori një sy gjumë. Pak me vonë, 
Bediuzzmanai buzëqeshi, hapi sytë e tij dhe u tha atyre që ishin të 
pranishëm: “Vëllezërit e mi! Risale-i Nuri tani dominon në të gjithë 
vendin. Ai e ka thyer kurrizin e masonëve dhe të komunistëve. Ju do të 
vuani ca vështirësi, por fundi do të jetë vërtetë i mirë.” Në mëngjes 
gjendja e tij ishte më e lehtësuar, dhe ai shpalli se ata duhej të 
ktheheshin në Isparta. Përgatitjet u bënë dhe ndryshe nga rastet e 
mëparshme kur Bediuzzamani ishte larguar për diku tjetër, këtë herë ai 
bëri një takim të dëshpëruar lamtumire me familjen besnike të 
Çallëshkanëve dhe me të gjithë studentët e tij në Emirdag. Akoma, 
shkroi doktori, nuk u ngjau atyre se Bediuzzamani do të vdiste. Vetëm 
kur ata me vonë dëgjuan lajmet nga Urfa ata kuptuan se Bediuzzamani 
u kishte dhënë lamtumirën për herën e fundit.  

Më vonë në pasditen e 19 Marsit, Bediuzzamani u kthye përsëri në 
Isparta. Studentët e tij Tahiri Mutlu dhe Bajram Jyksel po e prisnin. Një 
orë më parë policia kishte ardhur për ta kërkuar duke thënë se ato e 
kishin lënë Emirdag-un. Tani raporton Bajram Juksel. Ai pohon se me 
shumë vështirësi ata e morën Bediuzzamanin nga sedilja e prapme e 
makinës, ku ai qëndronte, për ta ngjitur lart shkallëve të shtëpisë. Ai 
kishte temperaturë të lartë dhe nuk mund të lihej. Në atë natë rreth orës 2 
Bajrami dhe Zubejri ishin me të kur Bediuzzamani papritmas tha:  

“Ne do të shkojmë!” kur ata pyetën, “ku?” Ai u përgjigj “në Urfa… 
Dijar Bekir.” Ata menduan se ai ishte me ethe. Bediuzzamani vazhdoi të 
përsërisë, “Urfa. Ne do të shkojmë në Urfa.” Gomat e makinës kishin 
nevojë të bëheshin. Por Bediuzzamani ngulmoi se edhe në qoftë se do të 
merrnin një makinë tjetër me qera, ata do të shkonin. Përfundimisht 
gomat u bënë, u riparuan, ana e prapme e makinës u përshtat si një 
krevat për Bediuzzamanin dhe në orën 9:00 me 20 Mars, ata qenë gati 
për rrugë. Dy policë po vështronin shtëpinë. Tahiri Agabej do të mbetej 
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të ruante shtëpinë, ai nuk do ta hapte derën për policët. Bediuzzamani i 
tha mirupafshim pronares, Fitnete Hanim; edhe ajo gjithashtu nuk do t’i 
thonte asgjë policisë për destinacionin e tyre. Dhe ata u nisën. 

Po binte shi. Shiu u bë edhe më i fortë dhe ata nuk u panë ndërsa 
kaluan përmes Egridirit. Përpara Shaki kara agaç ata e zhyen numrin e 
targës me llum, dhe pas saj, Bediuzzamani u përmirësua pak, doli nga 
makina dhe ripërtëriu avdesin në një burim anash rrugës dhe kreu 
namazin në një shkëmb të sheshtë. Më vonë gjendja u përkeqësua dhe 
ai nuk mund të fliste. Duke hyrë në Konja ata ndaluan dhe blenë djath 
dhe ulli me të cilat të çelnin iftarin e agjërimit të Ramazanit. Ata të 
gjithë po recitonin Ajeti Kursinë që kur lanë Ispartën kundra qëllimeve 
të këqija të guvernatorit të Konjas, betimi i të cilit ishte se ai do “t’i 
shkulte nga rrënjët Nurxhit” kishte qenë kryeartikulli në të gjitha 
gazetat. Nëpërmjet mëshirës Hyjnore ata kaluan të panjollosur përmes 
Konjas, anës xhamisë së Mevlana Xhelaleddin. Ata vazhduan: 
Karapinar, Eregli. Tani Bediuzzamani nuk mund të dilte nga makina 
për t’u falur. Në perëndim ata ishin në Ulu kisla. U bë shumë ftohtë. 
Bediuzzamani nuk mund të hante asgjë. Ata kaluan përmes Adanasë në 
errësirë dhe arritëm në Xhejhan, ku kryen namazin e akshamit dhe 
Hysny, shoferi, fjetën për një orë. Në kohën për të ngrënë syfyr ata 
ishin në Osmanije. Këtu ata mbushën makinën me karburant. 
Bediuzzamani përsëri nuk hëngri asgjë. Rreth orës 7:30 në mëngjesin e 
21 Marsit, ata arritën në Gazi Antep. Ata vazhduan. Rruga tani ishte 
shumë e keqe e pashtruar e trazuar me një përzierje të borës dhe baltës, 
por ata kaluan përmes saj pa peripeci. Përfundimisht ata arritën në Urfa 
në orën 11 fiks te mëngjesit. 

 
n Urfa 
Kur arritën në Urfa, vendi i parë që ata shkuan ishte xhamia 

Kadioglu, ku Abdullah Jegin qëndroi. Studenti i Bediuzzamanit qysh 
kur ishte nxënës shkolle në Kastamonu, ai kishte kaluar rreth tetë vite 
në Urfa, duke ndihmuar për ta ndërtuar atë si një qendër e rëndësishme 
e aktivitetit të Risale-i Nurit. Ata shkuan tek hoteli më i mirë. Pallati 
Ipek, dhe së bashku e çuan atje Bediuzzamanin. Ai tani ishte në një 
gjendje të mjerueshme. Studentët e tij duhej pothuajse ta mbanin në 
krah për tek dhoma që e çuan, numri 27 në katin e tretë. Atje atëherë 
vijoi grindja më e jashtëzakonshme midis policisë dhe përfaqësuesve të 
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qeverisë nga njëra anë, të cilët me urdhrin e ministrit të brendshëm në 
Ankara, u përpoqën ta detyronin Bediuzzamanin të kthehej në Isparta, 
dhe midis studentëve të Bediuzzamanit, njerëzve të Urfas dhe disa 
zyrtarëve nga ana tjetër, të cilët në mënyrë kategorike refuzuan që ta 
lejonin të sëmurë e të dobët Bediuzzamanin të lëvizte ndokund. 

Bediuzzamani pati një pritje gazmore prej njerëzve të Urfas, të cilët 
filluan të grumbullohen jashtë hotelit dhe e vizituan atë në një varg të 
pafundmë. Bajram Jyksel shkruan se ai duhej të mbante duart e 
Bediuzzamanit për njerëzit që donin t’i puthnin. Por pavarësisht 
dobësisë së skajme dhe në kundërshtim me praktikën e tij të mëparshme, 
Bediuzzamani i priti të gjithë ata që erdhën. Dhe që të gjithë erdhën: 
tregtarë, oficerë ushtrie, policë, zyrtarë, njerëz të zakonshëm; ata erdhën 
me qindra njerëz. Bediuzzamani i tregoi Abdullah Jegin rëndësinë e 
Urfas, duke folur për shërbimin ndaj islamit dhe njerëzve të saj, të cilët 
duke qenë turq, arabë dhe kurdë, do të ishin një bosht për unitetin dhe 
vëllazërinë islamike. Bediuzzamani pati sukses të vazhdonte e të priste 
të gjithë njerëzit që po vinin. Papritur dy policë të veshur civilë arritën 
dhe u thanë studentëve të Bediuzzamanit se duhej të bëheshin gati për 
t’u rikthyer në Isparta. Këtyre dy policëve iu bashkuan edhe rreth 
njëmbëdhjetë të tjerë. Ata e njoftuan Bediuzzamanin, i cili deklaroi: 
“Sa e çuditshme! Unë erdha këtu të vdes, dhe ndoshta do vdes. Ju 
mund ta shihni gjendjen time, ju më mbroni!”.  

Ata u përgjigjën se kishin marrë urdhër dhe kishin sjellë Hysnyun 
bashkë me makinën rreth derës ballore të hotelit. Pronari i hotelit nisi 
të protestojë që ky mysafir po trajtohej në këtë mënyrë. Turma u bë e 
zemëruar, dhe nisi të bërtasë e protestojë. Situata u bë shumë e 
tensionuar. Policia nuk mund të futej më në hotel. Pastaj makina u 
zhduk dhe turma u qetësua pak. Njerëzit vazhduan ta vizitonin 
Bediuzzamanin. Policia ngulmoi, duke thënë se urdhri kishte ardhur 
direkt prej ministrit të brendshëm në Ankara, Namik Gedik, dhe ishte i 
pakthyeshëm. Bediuzzamani do të dërgohej me ambulancë në qoftë se 
ata nuk do ta çonin me makinë. Studentët e Bediuzzamanit thanë se ajo 
është thjeshtë e pamundur, dhe në çdo situatë, ata nuk do t’ia 
transmetonin atij urdhrat e policisë. Diskutimet e zjarrta, me inat- 
vazhduan në këtë mënyrë. Telegramet i dërgoheshin Menderesit. 
Qindra telegrame kaluan midis Ankarasë dhe Urfas atë ditë. Njerëzit 
deklaruan se nuk do ta lejonin Bediuzzamanin që të largohej. 
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Lajmet u përhapën se Bediuzzamani do të dëbohej nga Urfa. 
Kryetari i Partisë Demokratike i degës së Urfas e dëgjoi, dhe u nis drejt 
zyrave të policisë, i tha kryepolicit me fjalët më të ashpra se 
Bediuzzamani ishte miku i tyre i nderuar dhe se nuk duhet të trajtohet në 
këtë mënyrë. Debati vazhdoi dhe kryetari i Partisë Demokratike përplasi 
revolverin e tij mbi tavolinën e shefit të policisë, duke ia bërë të qartë se 
në qoftë se do të përdornin forcën, policia duhej të merrej para me të. 
Ndërkaq një turmë rreth pesë a gjashtë mijë vetash u grumbulluan 
jashtë hotelit. Kryetari i Partisë Demokratike solli doktorin e qeverisë, 
i cili i bëri një kontroll mjekësor Bediuzzamanit. Ai e kishte 
temperaturën 40 gradë. Doktori shpalli se ai nuk ishte i aftë për 
udhëtim, dhe tha se një raport tjetër të bëhej ditën vijuese. 

Ishte mbrëmja e ditës së Martë. Studentët e Bediuzzamanit ishin të 
gjithë të sfilitur. Bajrami fjeti për dy orë, pastaj Zubejri e zgjoi; ai nuk 
do të vazhdonte më gjatë. Pastaj Hysnyu shkoi dhe iu bashkua Zubejrit 
dhe Abdullah Jeginit. Vetëm Bajrami mbeti. Ai qëndroi me 
Bediuzzamanin. Dera u mbyll kundra çdo ndërhyrjeje me dhunë. 
Bediuzzamani kishte një temperaturë të lartë dhe ishte me ethe. Ai nuk 
mund të fliste më. Ai kishte dashur ca akull gjatë ditës, por ata kishin 
qenë të pamundur që ta gjenin. Më vonë ata gjetën ca, por ai nuk e 
kishte dashur. Buzët e tij ishin tharë. Bajrami i fshiu me një shami të 
lagësht. Kjo gradë e temperaturës së lartë ishte e re. Në orën dy e 
tridhjetë të mëngjesit Bajrami ngriti mbulesat, të cilat Bediuzzamani i 
hoqi. Ai lëshoi një rrobë sipër dritës për të zvogëluar shkëlqimin e saj. 
Pastaj papritmas Bediuzzamani shtriu dorën e tij dhe preku qafën e 
Bajramit; ai po i bënte masazh krahëve të Bediuzzamanit. 
Bediuzzamani i vendosi duart e tij mbi krahët e tij dhe fjeti. Ose kështu 
mendoi Bajrami. Por Bediuzzamani nuk kishte rënë në gjumë, ai ishte 
larguar nga kjo jetë dhe shpirti i tij kishte fluturuar tek jeta e 
përjetshme. Ishte ora 3 fiks e mëngjesit së të mërkurës, 23 Mars, 1960; 
25 Ramazan, 1379. 

 

n Bediuzzamani Varroset në Dergah Halilurrahman 
Bajrami e ndezi sobën që Bediuzzamani të mos ftohej, sepse ai 

mendoi se Bediuzzamani po flinte. Pak më vonë erdhën Zubejri dhe të 
tjerët. Trupi i Bediuzzamanit ishte i nxehtë, por asnjë zë nuk erdhi prej 
tij. Deri kur ata dërguan për të ftuar Vaiz Omer Efendi, një figurë e 



Saidi i Tretë 549 

mirënjohur fetare i cili po vizitonte Urfan, sapo ai hyri në dhomë, 
shprehu fjalët:  

 ا$ن'ا ل$لّٰه+ و(ا+ن1ا ا+لَي-ه+ ر(اجِع$ونَ
“Allahut i përkasim, dhe tek Ai do të kthehemi”.231 Vetëm atëherë ata do 

të mund ta pranonin se Bediuzzamani kishte vdekur.  
Lajmet u përhapën menjëherë rreth Urfas. Zubejri, Hysnyu dhe 

Abdullahu shkuan për të telefonuar e për t’u dërguar telegrafe 
studentëve të Risale-i Nurit në Emirdag, Isparta, Stamboll dhe në të 
gjithë Turqinë. Pronari i hotelit, erdhi tek dera dhe nisi të vajtonte kur 
pa se çfarë kishte ndodhur. Ai takoi shefin e policisë tek shkallët dhe i 
dha atij njoftimin. Shefi i policisë kishte ardhur tek hoteli bashkë me 
një grup të xhandarmërisë për ta kthyer me forcë Bediuzzamanin në 
Isparta; ata u rikthyen tek zyrat e policisë. Policia dërgoi një doktor për 
të përgatitur një raport. Por doktori u ndje dyshues dhe vetëm më vonë 
e shkroi raportin e tij, sepse trupi ishte i nxehtë; ai nuk i ngjasonte 
gjendjes normale të vdekjes. Ai nuk donte që Bediuzzamani të varrosej 
menjëherë.  

Pastaj erdhi këshilltari juridik i pasurisë personale; ai shënoi gjërat 
personale të Bediuzzamanit dhe caktoi vlerën e tyre. Sipas raportit në 
gazetën, Aksham, kjo ishte 551 lirash e 50 kurush. Domethënë, përveç 
orës së tij, xhybes, sixhades, ibrikut dhe gotave, dhe disa gjërave të 
tjera Bediuzzamani nuk kishte asgjë tjetër në botë si pronë. Me 
kërkesat e studentëve të tij, vetëm vëllai që mbijetonte i 
Bediuzzamanit, u bë trashëgimtar për këto. 

Meqë lajmet u përhapën, mijëra njerëz u nisën të vërshonin për Urfa. 
U vendos që trupi i Bediuzzamanit të lahej dhe të varrosej në Dergah, ku 
prehet profeti Ibrahim a.s.. U dërgua atje pas faljes së mesditës. Njerëzit 
e Urfas i mbyllën të gjitha dyqanet dhe mbushën rrugët. Ndërsa trupi u 
la e u mbështoll me qefin të mërkurën pasdite. Mijëra pëllumba të 
bardhë dhe zogj të llojeve të tjera u grumbulluan e fluturuan në ajrin 
sipër Dergah-ut. Po binte pak shi i butë. Trupi i Bediuzzamanit u la nga 
Molla Abdulhamid Efendiu. Gjithashtu të pranishëm ishin: Zubejri, 
Bajrami, Hysnyu, dhe Abdullahu, gjithashtu edhe studenti i parë i 
Risale-i Nurit, Hulusi Beu. Trupi i Bediuzzamnit u dërgua tek Ullu 

                                                
231 Kur’an, 2:156 
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Xhami, ku ai do të pushonte deri sa të varrosej. Kur’ani u lexua 
vazhdimisht dhe lutjet po recitoheshin. Xhamia u mbush plot e përplot. 
Varrimi do të ndodhte të premten, por numri i njerëzve që po vërshonin 
në Urfa nga e gjithë Turqia dhe përtej saj u bë shumë i madh, 
guvernatori i thirri studentët e Bediuzzamanit dhe u tha se ata duhet ta 
varrosnin të enjten pas namazit të ikindisë. Ata nuk kishin zgjedhje tjetër 
veçse të binin dakord. Njoftimi u bë me altoparlantë.  

 
Duke kënduar Kur’an pranë Trupit të bekuar të Bediuzzaman Said Nursit 

Falja e xhenazes u krye në oborrin e Ullu Xhamisë, pastaj, arkivoli 
që mbante trupin u ngrit dhe mbahej lart nga duart e turmës. 
Guvernatori i Urfas, Kryetari i bashkisë, Komandanti i garnizonit 
lokal, banorët e Urfës, ata studentë të Risale-i Nurit të cilët qenë në 
gjendje të arrinin në Urfa në kohën e varrimit, mijëra njerëz të 
grumbulluar brenda dhe përreth xhamisë, atëherë lëvizën në një masë 
të ngjeshur për të mbajtur trupin në distancë të shkurtër për në Dergah. 
Gjithkush donte ta prekte arkivolin; dhe ai kalonte nga dora në dorë 
ashtu siç ishte zakoni; pas afërsisht dy orëve vetëm me ndihmën e 
ushtarëve dhe policisë, të cilët hapën rrugën, që ai përfundimisht u soll 
dhe u varros në Dergah. Ende po binte shi. Atë natë këndimet e 
Kur’anit vazhduan pandërprerë te varri. Bediuzzamani tani po 
pushonte pranë Hazreti Ibrahimit, mikut të ngushtë të të 
Gjithëmëshirshmit. 
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Mbartja e xhenazes së bekuar të Bediuzzaman Said Nursit 

Tyrbja në të cilën u varros ishte ndërtuar që në vitin 1954 nga një 
Shejh lokal i quajtur Shejh Muslimi, ndërsa riparimet po bëheshin në 
Dergah. Ai tre herë e pati parë një ëndërr, në të cilën atij iu tha se 
Tyrbja i përkiste një tjetri si rrjedhim i të cilës ai urdhëroi që në 
vdekjen e tij të varrosej në varrezat e përgjithshme. Dhe kështu ata e 
varrosën Bediuzzamanin në Tyrbe, por ajo do të ishte vetëm një 
vendpushim i përkohshëm për të.  

 

n Junta Ushtarake Urdhëron Largimin e Eshtrave të 
Bediuzzamanit për Tek një Vend i Panjohur 

Grushti ushtarak i shtetit, të cilin e kishte parashikuar ndodhi më 
27 Maj 1960. Me në krye Menderes dhe anëtarët kryesues të qeverisë 
së tij, deputetët demokratë, zyrtarë e simpatizantë, të gjithë u arrestuan 
dhe u vendosën në kampe dhe burgje të ndryshëm. Një fushatë kundra 
Risale-i Nurit dhe lëvizjes filloi. Përsëri kërkimet, konfiskimet, 
arrestimet, burgosjet dhe proceset gjyqësore nisën. Qindra studentë të 
Risale-i Nurit iu nënshtruan kësaj vale të re të represionit hakmarrës. 
Tani vendi qeverisej nga i ashtuquajturi Komiteti i Unitetit Kombëtar, 
dhe vendimi u mor për t’i lëvizur eshtrat e Bediuzzamanit për tek një 
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vend i panjohur. Ata s’do ta linin të qetë as në varr, ashtu siç e kishin 
bezdisur e përndjekur edhe në çastet e fundit të kësaj jete. Vëllai i 
Bediuzzamanit shkruan:  

“Ishte fillimi i muajit korrik dhe kishte tre muaj e gjysëm qysh nga 
koha e vdekjes së vëllait tim më të madh. Unë e kisha kryer faljen e 
drekës në kohë në shtëpinë që e kisha marrë me qera afër Tyrbes së 
Mevlanas në Konja, kur shefi i forcave speciale, emrin e të cilit unë e 
mësova se ishte Ibrahim Jyksel, erdhi. Ai më tha se guvernatori më 
kërkonte. Së bashku ne shkuam tek zyra e guvernatorit. Kur hymë, 
ndodheshin tre gjeneralë. Njëri ishte Xhemal Tural, i dyti ishte Refik 
Tulga. Në atë kohë Refik Tulga ishte zëvendës komandant i 
përgjithshëm i ushtrisë dhe guvernatori i përkohshëm i Konjës.  

Xhemal Tural më tha mua: “Njerëzit në lindje dhe nga matanë 
kufijve tanë jugorë po vijnë dhe vizitojnë ilegalisht varrin e vëllait 
tënd. Kohët janë të ndjeshme. Me bashkëpunimin tonë, ne do ta 
lëvizim varrin e tij në Anadollin e Brendshëm. Të lutem nënshkruaje 
këtë letër.” Ai më dha mua një peticion, kërkesë, të shkruar sikur nga 
unë. Unë e lexova dhe thashë: “Unë nuk e kam një dëshirë të tillë. Të 
paktën lëreni të qetë në varrin e tij”. Por ata më thanë:” Ti duhet ta 
nënshkruash atë. Mos na vendos në një pozitë të vështirë”. 

Ne hipëm në një automjet që do të na çonte tek fusha e aviacionit 
pas nënshkrimit të kërkesës… Përfundimisht në aviacion. Familja dhe 
fëmijët e mi nuk dinin asgjë për këtë. Natyrisht ata ishin të shqetësuar 
dhe të frikësuar. Ne arritëm në Dijar Bekir. Pas një pushimi të shkurtër 
ne hipëm në një avion të ndryshëm dhe u ngrit për në Urfa. Ata më 
çuan në një automjet ushtarak tek një ndërtesë ushtarake. Ata më 
dhanë ca ushqim, por unë nuk e doja; isha i sfilitur. Ne u ulëm me 
avion në Urfa në kohën e pasdites. Pasi hyri errësira ata më çuan në një 
automobil xhips së bashku me një kapiten dhe disa ushtarë për tek 
Dergahu Halilurrahman. Ndodheshin dy arkivolë në oborrin e xhamisë, 
si dhe gjendeshin disa ushtarë që lëviznin përreth. 

  Nga raportimet e tjera ne mësojmë se kjo ndodhi në natën e 12 
Korrikut 1960. Qyteti ishte marrë nga ushtria. Pati një ndalim 
qarkullimi përreth dhe askush nuk lejohej nëpër rrugë. Tanket dhe 
mjetet e blinduar ishin vendosur në të gjitha pikat kyçe të qytetit. 
Dergahu u rrethua nga një kordon i fortë i ngjeshur ushtarësh. Duke 
vepruar në urdhrat që kishin marrë, ushtarët u futën në ndërtesë në 
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kupolën dyshe e cila mbante varrin e Bediuzzamanit, jo nga dera, por 
duke thyer dritaren me hekura u futën nga dritarja. Ata atëherë filluan 
të copëtonin pllakat prej mermeri të varrit me vare dhe çekiç. 

Abdulmexhidi vazhdon: “Një doktor erdhi tek unë dhe tha: ‘Mos ji 
shumë i shqetësuar e i mërzitur. Ne do ta lëvizim Ustadhin drejt 
Anadollit. Kjo është arsyeja pse ata të kanë sjellë ty këtu’. Unë u 
mposhta plotësisht nga dëgjimi i këtyre fjalëve të doktorit dhe nisa të 
qaja. Doktori u tha ushtarëve: “Hapeni atë arkivol dhe nxirreni 
Ustadhin prej tij dhe futeni në këtë”. Por ushtarët u zmbrapsën dhe u 
frikësuan. Ne nuk mund ta bëjmë atë. Por doktori u tha atyre: 
“Vëllezërit e mi, ne kemi urdhrat tanë. Ne duhet ta bëjmë atë.” Ne e 
hapëm arkivolin bashkërisht unë thoja me vete se kockat e vëllait tim 
do të jenë të gjitha të përziera bashkë. Por kur preka qefinin me dorën 
time, ndjeva sikur ai sapo kishte vdekur. Vetëm se qefini ishte zbehur 
pak rreth hapjes së tij. dhe nga jashtë ishte një njollë si nga një pikë uji. 
Doktori e hapi qefinin. Unë pashë fytyrën e tij; ai po buzëqeshte. 
Përsëri së bashku ne e mbërthyem Ustadhin e madh e të përndjekur 
dhe e vendosëm atë në një arkivol tejet të madh e të rëndë që e kishin 
sjellë ushtarët. Ata e mbushën hapësirën bosh të arkivolit me bimë dhe 
barishte. Kur gjithçka përfundoi, ne e ngritëm me një automjet ushtrie 
dhe shkuam drejt te fusha e avionëve. Të gjitha rrugët patrulloheshin 
nga ushtarët me bajoneta të ngritura. 

“Arkivoli nuk do të përshtatej në avionin e parë. [Disa orë më 
vonë] arriti një avion i dytë, ne e vendosëm arkivolin në të, dhe unë u 
ula pranë tij. Unë isha tejet i pikëlluar dhe sytë e mi ishin mbushur me 
lot”.  

Dhe për të vazhduar nga një raportim tjetër i Abdulmexhidit që 
është më i detajuar: 

“Unë mendoj se udhëtimi ishte rreth gjashtë-shtatë orë. Ne u ulëm 
në Afjon në mesditë. Natyrisht ata thanë se ishte Afjoni. Pasi e ulën 
arkivolin në tokë ata e vendosën në një kamion ushtarak. Unë përsëri u 
ula në kabinën e shoferit. Prapa nesh ishin dy automobila xhip dhe 
automjete të vegjël. Ne u nisëm. Ishte një terren malor. Unë nuk e dija 
ku shkonim dhe në çfarë drejtimi. Dhe unë nuk pyeta. Unë sikur u 
trullosa nga kjo situatë. 
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“Ne udhëtuam ngadalë, unë mendoj rreth shtatë orë; në orët e vona 
të natës ne arritëm diku dhe ndaluam. Ndodheshin disa ushtarë atje dhe 
nënoficerë. Ata e kishin hapur varrin dhe po na prisnin. Ata menjëherë 
dhe me nxitim e zbritën arkivolin, e futën në varrin e hapur, dhe e 
mbuluan me dhe. Ndërsa po e bënin këtë, unë hodha vështrimin 
përqark dhe, ndonëse nuk mund të shihja  shumë mirë, vendi ngjasonte 
një shpati mali. Ndodhej një mur rreth një metër i lartë. Unë u ngjita në 
të dhe vështrova përreth. Asnjë dritë nuk mund të shihej. Gjithandej 
ishte në errësirë të plotë. Ata e varrosën arkivolin. Puna mbaroi, një 
N.C.O. më tha: “ A dëshiron të qëndrosh këtu sonte, hoxhë, apo do të 
kthehesh në shtëpi?” Unë mendova, çfarë do të bëja nëse do të 
qëndroja këtu… Pak më vonë erdhi një makinë e zezë. Shoferi ishte 
ushtar. Unë hipa dhe ajo u nis. Pasi udhëtuam rreth një orë e gjysmë, 
ne iu afruam një qyteti me drita. Unë e pyeta shoferin ku ishin dritat, 
çfarë qyteti. Ai u përgjigj: ‘Egridiri’. Ne vazhduam rrugën tonë dhe 
unë u ktheva në shtëpinë time në Konja në orën tetë ose nëntë.  

  Kështu, për shkak të këtij akti-barbarik, Bediuzzamani gjeti 
vendprehjen e tij të fundit në Ispartën e tij të dashur në përputhje me 
dëshirat e tij, dhe gjithashtu me përjashtim të dy ose tre studentëve të 
tij të ngushtë, dhe një grupi të vogël zyrtarësh të betuar për ta mbajtur 
sekret, vendi i varrit të tij mbetet i panjohur. Së fundi, në një 
dyvargësh, i titulluar Ed-dai [lutësi], e përfshirë në parathënien për El-
levamiu, Rrezëllimat, një koleksion i madh e i rëndësishëm i shkruar 
në gjysmë i vargëzuar, dhe për herë të parë u botua më 1921, 
Bediuzzamani parashikoi edhe vitin e vdekjes së tij dhe se varri i tij do 
të rrënohej. Një përkthim i fjalëpërfjalshëm është si vijon: 

* * * 
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LUTËSI 
 

232Varri im i rrënuar në të cilin janë grumbulluar stivë shtatëdhjetë e 

nëntë kufoma 233 të Saidit me gjynahet e tij dhe me brengat.  

E tetëdhjeta u bë një gurë varri tek varri im. 

Ato gjithë së bashku vajtojnë 234 për rënien e Islamit. 

Së bashku me gurin e varrit tim dhe me varrin e përjetshëm të 

kufomave të vdekura, unë shkoj përpara për tek fusha e së ardhmes së 

të nesërmes. Unë jam i sigurt se e ardhmja e Azisë, me tokën e saj dhe 

me qiellin e saj, së bashku do t’i dorëzohen dorës së pastër e të 

ndritshme të Islamit, sepse ajo premton lulëzimin e besimit; dhe i jep 

paqe e siguri njerëzimit. 

* * * 

                                                
232 Ky rresht është nënshkrimi i Tij.  
233 Meqenëse trupi ripërtërihet dy herë në çdo vit, kjo do të thotë se (në çdo 

vit) dy Saida kanë vdekur. Gjithashtu në këtë vit Saidi është në vitin e Tij të 
shtatëdhjetë e nëntë. Domethënë, një Said ka vdekur në çdo vit. Nga kjo 
nënkuptohet se Saidi do të jetojë deri në këtë datë.    

234 Me një parandjenjë të së ardhmes, Ai e parashikoi këtë gjendje njëzet vjet 
para se ajo të ndodhë. 


