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PËRFUNDIM 
Bediuzaman Said Nursi shfaqet nga këto faqe si një figurë e 

veçantë shërbimi i të cilit ndaj Kuranit dhe besimit në këtë shekull 
është i pashembullt. Fëmija gjeni i jashtëzakonshëm nga Nursi i cili që 
kur ishte katërmbëdhjetë vjeç i heshti në debate të gjithë ulematë e 
zonës, dhe madje qysh prej një moshe më të hershme shfaqi një 
pakënaqësi instinktive me sistemin arsimor ekzistues dhe vazhdoi në 
maturinë e tij si Saidi i Ri për të hapur një rrugë të re për rrëfimin e të 
vërtetave të Kuranit, të cilat do të ishin mjete për rigjallërimin e 
besimit të miliona myslimanëve brenda kornizës së Ehlis Sunneh vel 
xhemaat. 

Bediuzzamani u lind në një kohë kur fatet e botës Islamike ishin 
tek rënia më e ulët dhe gjendja më e keqësuar, megjithatë ishte bindja e 
tij e patundur se Kur’ani dhe civilizimi islamik do të mbisundonin mbi 
të ardhmen dhe do të ishin mjetet për shpëtimin e njerëzimit, ashtu siç 
e ilustrojnë rreshtat e cituara lart që parashikonin vitin e vdekjes së tij. 
Duke braktisur çdo lloj lehtësimi dhe përfitimi personal dhe duke 
ndërmarrë çdo lloj vështirësie ai e sakrifikoi vetveten për këtë qëllim, 
kryesisht duke i shërbyer atij nëpërmjet diturisë së tij, por gjithashtu si 
Saidi i Vjetër nëpërmjet pjesëmarrjes energjike në jetën shoqërore e 
politike dhe në luftërat e lëvizjet e asaj kohe.  

Duke e kuptuar në një moshë të re se shkenca gjithashtu do të 
dominonte në të ardhmen, ndryshe nga dijetarët e tjerë fetarë, dhe në të 
vërtetë ai mori kundërshtim për shkak të kësaj, Bediuzzamani studioi 
dhe perfeksionoi shumicën e shkencave moderne fizike e matema-
tikore. Ai gjithashtu ndërmori studimin e filozofisë me besimin se ajo 
do të bëhej t’i shërbente islamit. Dhe ndërsa njohja e tij e gjerë, për të 
dyja këto u reflektua në komentin e tij Kur’anor dhe në “frutin” e jetës 
së tij; “Risale-i Nurin; ishte lufta e tij e brendshme për ta çliruar veten 
nga filozofia e cila bëri rrugë për shfaqjen e Saidit të Ri, i cili e mori 
Kuranin e shenjtë si udhëzuesin e tij të vetëm.” 

Studimi i shkencës nga Bediuzzamani dhe përfshirja me filozofinë 
duhet të shihen në kontekstin e rritjes së influencës perëndimore në 
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Perandorinë Osmane në fundin e shekullit të ’19 dhe në fillimin e 
shekullit të njëzet dhe të sulmeve që i bëheshin kuranit dhe Islamit në 
emër të shkencës dhe materializmit, dhe filozofisë pozitiviste në 
veçanti. Ai studim ishte me qëllim që t’iu përgjigjej sulmeve.  

Kur udhëheqja e Turqisë ra në duar të reja në Themelimin e 
Republikës, shtytja për drejtim perëndimor mori një vrull të fortë, dhe 
filozofia po ngulitej shkallë-shkallë tek populli Turk në kurriz të 
Islamit. Duke qenë me mendjemprehtësinë e jashtëzakonshme dhe me 
largpamësinë që ai shfaqi në çdo fazë të jetës së tij, Bediuzzamani i 
kishte perceptuar këto plane të regjimit të Ri që në fillim dhe duke 
kuptuar se ai nuk do të luftohej në botën e politikave, qe tërhequr prej 
jetës shoqërore e politike.  

Brenda një kohe të shkurtër ai u provua të kishte të drejtë, edhe 
lidhur me Republikën sekulariste që ata ndërtuan, dhe në ç’mënyrë ajo 
do të luftohej. Sepse ashtu siç shkroi më vonë, në shtetet moderne, ku 
liria e ndërgjegjes është pranuar si një parim themelor, Xhihadi i 
brendshëm do të jetë në nivelin e ideve dhe të diturisë. Lufta me armë 
dhe shpata në rrugën e fesë ka bërë rrugë për luftën fetare të një 
natyre jo fizike me shpatën e besimit të vërtetë e të verifikuar.” 

 Kështu, kur ai u dërgua në internim në Anadollin Perëndimor nga 
udhëheqësit e rinj, me njohurinë e tij si në shkencë e filozofi po ashtu 
edhe në shkencat fetare ai ishte krejtësisht i përshtatshëm për t’iu 
kundërpërgjigjur planeve të tyre orëzeza. 

Në internimin e tij, i cili ishte pak më i mirë se robëria, 
Bediuzzamani nisi të shkruante trajtesat të cilat do të demonstronin të 
gjitha të vërtetat e besimit nëpërmjet provave të fuqishme. Duke 
përdorur provat logjike dhe argumentet e arsyeshme dhe shpesh duke 
krahasuar civilizimin dhe mësimdhënien e Kuranit me ato të filozofisë, 
ato në mënyrë të veçantë u përgjigjeshin pyetjeve dhe dyshimeve të 
ngritura nga filozofia dhe skepticizmi që ajo shkaktonte. Kjo metodë, e 
cila i shfaq qartë këto të vërteta, është si një rrugë e paprecedent, e 
paparë, gjithashtu duke zgjidhur e shpjeguar me prova bindëse shumë 
mistere të fesë, dhe vërtet pati si rezultat që një numër i madh njerëzish 
do të arrinin besim të sigurt dhe kishte sukses të pakrahasueshëm në 
rrethanat shtypëse të atyre kohëve duke u përhapur anembanë Turqisë. 
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Për më tepër, meqenëse drejtimi perëndimor është një fenomen 
universal dhe filozofia materialiste e perëndimit ka depërtuar në botën 
Islame, suksesi i këtyre shkrimeve, Risale-i Nurit, për shpëtimin dhe 
forcimin e besimit ka vazhduar të rritet, dhe tani dëshmohet gjithandej 
botës Islamike. 

Aspektet e tjerë të Risale-i Nurit janë përshkruar: Kështu mjafton të 
thuhet këtu se nëpërmjet inspirimit të Kur’anit, me Risale-i Nurin, 
Bediuzzamani hapi një rrugë të drejtpërdrejtë për tek e vërteta; me anë 
të të cilit besimi i qëndrueshëm për të vërtetat e fesë mund të fitohet 
për një periudhë të shkurtër kohe. Mësimet themelore të teologjisë dhe 
një njohje për zotin të cilat më parë merrnin shumë vite për t’i 
përvetësuar e për t’i fituar janë të pranishme për t’u fituar nga bijtë që 
udhëtojnë shpejt në këtë kohë në një mënyrë të përshtatshme për 
mentalitetin e tyre dhe që u përgjigjet nevojave të tyre. 

Bediuzzamani e pa këtë shekull dhe ngjarjet e tij dhe shfaqjen e 
materializmit dhe të komunizmit në kontekstin e fundit të kohës dhe 
ngulmoi mbi gjithçka tjetër se ajo që mori përparësi në luftën kundra 
këtyre ishte shpëtimi dhe forcimi i besimit. Gjithashtu në këtë kontekst 
duhet të shihen ngulmimi i Bediuzzamanit në rrugën e “të vepruarit 
pozitivisht me Xhihad paqësor ose Xhihadin e fjalës (ma’nevi Xhihad) 
për studentët e Risale-i Nurit. 

Një tjetër prej veçorive të veçanta të lëvizjes së Risale-i Nurit 
mund të shihet si një faktor i rëndësishëm edhe në mbijetesën e saj 
edhe në rritjen gjatë njëzet e pesë viteve te sundimit të partisë së 
Popullit Republikan, dhe vazhdoi të rritej e zhvillohej që atëherë.  

Bediuzzamani pohoi se qëllimi i atyre që punojnë për të imponuar 
filozofinë materialiste, ateistët që përpiqeshin të çrrënjosnin Islamin, 
ishte shkatërrimi i një natyre morale, jomateriale. Kështu detyra 
kryesore e studentëve të Risale-i Nurit ishte “shërbimi ndaj  besimit e 
cila rezultonte në ruajtjen e rendit dhe të qetësisë publike”. Shërbimi i 
tyre duhej të ishte i një natyre konstruktive, duke riparuar dëmin, dhe 
duke vepruar si një barrierë kundra saj. Ishte pikërisht për shkak të 
këtij ‘veprimi pozitiv’ që Bediuzzamani, i cili nuk ishte përkulur para 
askujt si Saidi i Vjetër, si Saidi i Ri i përballoi me durim të gjitha 
fyerjet, padrejtësitë, dhe torturat e mundimet që iu dhanë si dënim. Për 
më tepër, pavarësisht faktit se ato u përdorën kundra tij, ai i pranoi 
institucionet e ligjit e të shtetit dhe jo t’i sfidonte ato; lufta e tij ishte 
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me numrin e vogël, të cilët duke fshehur fytyrat e tyre të vërteta, ishin 
forcë lëvizëse pas “shkatërrimit” që po modelohej e punohej.  

Ishte një luftë e fshehtë, dhe për shkak se Bediuzzamani dhe 
studentët e tij u përgjigjeshin pozitivisht provokimeve, sabotimit të 
ligjit dhe përpjekjeve të tjera të paligjshme të këtij pesë përqindëshi për 
t’i heshtur dhe eliminuar, dhe se ata i dominuan.  

Megjithëse partia e Popullit Republikan ra nga fuqia, lufta midis 
atyre që punonin për të vendosur filozofinë materialiste të ndonjë 
forme nën maskën e drejtimit perëndimor ose të modernizimit dhe 
midis atyre që luftonin në rrugën e islamit dhe të fesë vazhdon në thelb 
në të njëjtën formë. Kështu, hera e fundit që Bediuzzamani iu adresua 
studentëve të tij para vdekjes së tij, pika që ai theksoi para të gjithë të 
tjerave ishte kjo çështja e ‘të vepruarit pozitivisht’ dhe xhihadi 
paqësor. Dhe kjo ishte rruga e lëvizjes pas të cilës duhej të kapej. 

Për shkak të politikave që vijuan, Turqia pothuajse i kishte 
shkëputur lidhjet me botën islamike gjatë viteve të sundimit të partisë 
së Popullit Republikan. Kur Demokratët erdhën në fuqi më 1950, njëra 
nga përpjekjet e Bediuzzamanit ishte ta kishte Risale-i Nurin të 
përkthyer në arabisht, kështu ai do të mund të tregonte efektshmërinë 
në forcimin dhe ripërtëritjen e besimit që ai e kishte demonstruar në 
Turqi në një shkallë më të gjerë. Ndërsa shumë vende islame po fitonin 
pavarësinë në atë kohë, Bediuzzamani e pa këtë si boshtin për unitetin 
Islamik; uniteti i bazuar në ‘vëllazërinë e besimit’, nga i cili do të 
buronte bashkëpunimi në shumë fusha.  

Në të vërtetë ishte në këtë kohë që ai përktheu (nga arabishtja në 
turqisht) tekstin e Predikimit të tij të Damaskut të 1911, dhe e botoi atë 
me ndryshime, e cila trajton këtë çështje, dhe parashikon epërsinë e 
islamit për të cilën përsëri Bediuzzamani filloi të fliste në këtë kohë. 

Gjithashtu e lidhur me botën Islamike ishte edhe Universiteti lindor 
El-medresetu Ez-zehra, lidhur me të cilin ai iu adresua presidentit dhe 
kryeministrit më 1955 në lidhje me Paktin e Bagdatit. Ai pa një 
institucion edukimi i cili do të bashkonte shkencat fetare me ato 
moderne dhe ishte e një natyre të mjaftueshme për të tërhequr studentë 
nga bota Islamike lindore që të ishte edhe boshti i unitetit midis 
myslimanëve të atyre vendeve, dhe krahas qënies një bosht për unitetin 
dhe pajtimin në atë pjesë të trazuar të Turqisë, të ishte gjithashtu 
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mënyra për të luftuar influencën komuniste dhe shthurjen e saj. Forcat, 
qëllimi i të cilave ishte të ndanin e përçanin botën islame, të prishnin 
moralin dhe të shkatërronin unitetin, këto duhet të luftoheshin 
nëpërmjet mjeteve ‘pozitive’ të diturisë, njohjes dhe fesë. Një 
universitet i tillë, pohoi ai, do të ishte “guri themeltar dhe kështjella 
kryesore” e paqes në atë zonë dhe në lindjen e mesme. 

Ndërsa koha kalon, deklaratat e Bediuzzamanit dhe parashikimet 
lidhur me të ardhmen bëhen realitet, gjykimet e tij se çfarë kursi 
veprimi duhej të merrej janë provuar që të jenë të sakta, dhe 
madhështia e tij dhe rëndësia bëhen më të qarta. Në një kohë bota 
islame në dukje u shtyp nën këmbët e Evropës, ai parashikoi ngritjen e 
botës islame dhe pa se Kur’ani do të kishte pushtet dhe influencë në të 
ardhmen, në kohën e shkencës dhe arsyes.  

Ndërsa pjesën që ai luajti nëpërmjet Risale-i Nurit në këtë ngritje, 
është tani e padiskutueshme, në të ardhmen padyshim do të pranohet 
botërisht. Sepse ai duke refuzuar natyralizmin dhe filozofitë e tjera 
materialiste të cilat janë shtyllat e ateizmit dhe të mosbesimit dhe mjete 
kryesore për të sulmuar fenë në kohën moderne, dhe duke demonstruar 
në formë të pastër në Risale-i Nur mesazhin Kur’anor në një mënyrë 
duke iu adresuar mentalitetit të njeriut modern, domethënë, në 
sqarimin dhe shpjegimin e faqes së Kur’anit që shikon tek ky shekull, 
Bediuzzamani përmbushi një shërbim ndaj islamit i cili është i 
pashembullt. Ashtu si Risale-i Nuri vazhdon të shpëtojë e forcojë 
besimin e numrave gjithnjë në rritje të myslimanëve gjithandej botës 
islame, po ashtu ai është mjeti për rritjen e numrit të jomyslimanëve 
duke hyrë në islam. Që ai dhe Risale-i Nuri janë Ripërtëritësit e fesë së 
premtuar në çdo shekull në hadithet e profetit M.a.s.m. nuk mund të 
dyshohet. Në të vërtetë, në këtë kohë të turbullirave dhe përmbysjeve 
ku errësira ka kërcënuar të gllabërojë njerëzimin, Drita që solli 
Muhamedi a.s.m., Drita e shpalljes Hyjnore dhe njohuria e vërtetë, 
kanë gjetur një enë të vlefshme në Risale-i Nurin, nëpërmjet të cilit ajo 
të reflektohet në zemrat dhe mendjet e miliona besimtarëve, dhe  
nëpërmjet të cilit, në dashtë Zoti xh.sh., ai do të ndriçojë të ardhmen. 

 

* * * 
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