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KAPITULLI I DYTË 
BARLA	  

 

n Izolimi në Barla 
Barla, Ankaraja në të vërtetë kishte gjetur një vend të largët larg 

nga kontakti i lehtë me botën jashtë. Me shtëpitë e saja të ndërtuara në 
seri e të futura tek njëra tjetra në një kodër midis maleve të gjelbra e të 
shpërkoqura drejt perëndimit të liqenit Eğridir, ky fshat i vogël do të 
mund të arrihej veçse në këmbë, ose me kalë, ose me gomar; nuk 
kishte rrugë për makinë. Rruga do të vinte për Barla në vitet e 
mëvonshme ashtu siç do të vinin edhe telefoni dhe elektriciteti. 
Sidoqoftë autoritetet  në Ankara nuk do ta dinin se në internimin e 
padrejtë të Bediuzzamanit në këtë vend të largët -nuk e dinin- se ata po 
i shërbenin pikërisht çështjes të cilën ata donin ta shfarosnin. Ata nuk e 
dinin se padrejtësia e tyre jo vetëm në syrgjynosjen e tij por edhe në 
imponimin e këtyre kushteve të izolimit për të do të ‘transformoheshin 
në një Mëshirë Hyjnore’.  

Ata i lejuan atij vetëm vizitorë të rrallë, dhe duke përhapur 
thashetheme dhe shpifje rreth tij në zonën e Barlas ata i frikësuan 
njerëzit e zonës dhe u përpoqën t’i pengonin ata për t’iu afruar atij; ata 
e kishin vështruar atë, e kishin ndjekur dhe e kishin shqetësuar në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe kur pas një kohe guvernatori u dha një 
amnisti atyre që ishin internuar me Bediuzzamanin, ata ia mohuan atij 
edhe këtë të drejtë gjithashtu. Por këto masa shtypëse thjesht po u 
shërbenin qëllimeve të Urtësisë Hyjnore. Sepse në këtë mënyrë 
Bediuzzamani u izolua nga e gjithë zbavitja –që të humbet mendjen- 
dhe mendja e tij u ruajt e pastër me qëllim që ai t’i ‘merrte me bollëk 
shkëlqimet e Kur’anit’, dhe të vihej në punë në një shkallë më të 
madhe nga Krijuesi, Mbështetësi i Gjithëmëshirshëm për t’i shërbyer 
Kur’anit. 

Bediuzzamani do të qëndronte afërsisht tetë vite e gjysëm në 
kopshtet dhe malet e Barlas, dhe gjatë kësaj kohe ai shkroi pjesën më 
të madhe të njëqind e tridhjetë pjesëve të Risale-i Nurit. Barla u bë 



Kapitulli i Dytë - Barla 265 

qendra prej të cilës do të rrezatonin dritat e të vërtetave të besimit në 
një kohë kur errësira e mosbesimit absolut po mblidhte forcat për ta 
mbytur e shuar plotësisht besimin Islam të njerëzve të Anadollit. 

 
Bediuzzaman Said Nursi. Fotografi e nxjerrë në ambiente zyrtare gjatë 

kohës së dërgimit për në Barla 
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n Përpjekja për të Çrrënjosur Islamin 
Në të vërtetë, 1925 pati qenë fillimi i njëzet e pesë viteve të një 

despotizmi absolut e cila i ra Anadollit mu në momentin e çlirimit të 
tij. Me përpjekjen më të lartë, njerëzit e saj i kishin shporrur armiqtë të 
cilët kishin pushtuar tokën e tyre dhe kishin kërcënuar ekzistencën e 
tyre. Tani po bëhej e qartë se njëri prej atyre që i kishte çuar ata në atë 
luftë dhe më vonë e vendosi vetveten si udhëheqësi i kombit në 
Ankara, pra Mustafa Qemali, synoi të çrrënjoste pikërisht vlerat për 
ruajtjen e të cilave ata kishin sakrifikuar veten e tyre; synoi të 
çrrënjoste fenë e tyre, Islamin, dhe ta zëvendësonte atë me ato të 
armiqve të tyre të përjetshëm. Kjo do të mund të bëhej vetëm 
nëpërmjet forcës.  

Qëllimi i tij ishte që ta kthente Turqinë në një shtet me model 
perëndimor, kështu duhej të çrrënjoste krejtësisht mënyrën e saj të jetës 
bashkë me çdo gjë tjetër që e bënë atë atë që ishte, dhe t’i impononte 
një mënyrë të huaj jete. Për shekuj populli Turk kishte mbajtur 
flamurin e botës Islamike; të ishe turk duhej të ishe musliman, çdo cep 
i Anadollit mbante shenjat dhe gjurmët e paraardhësve të tyre; çdo 
pjesë e tokës së tij ishte vaditur me gjakun e tyre. Tani, me qëllim që të 
hiqnin të gjitha pengesat ndaj drejtimit perëndimor, synimi ishte t’i 
largonin ata prej Islamit, t’i bënin ata të harronin fenë e tyre, të 
këpusnin të gjitha lidhjet e tyre me të shkuarën. Si do të mund të bëhej 
kjo përveç forcës, me despotizëm, duke shkelur pikërisht zemrën e 
kombit turk? 

Nxitja për ta shkaktuar pikërisht këtë filloi menjëherë pas fitores në 
luftën e pavarësisë, dhe vazhdoi në të gjitha frontet. Njëra pas tjetrës 
institucionet dhe shenjat e Islamit u shfuqizuan ose u nxorën jashtë 
ligjit, dhe u zëvendësuan nga modelet e importuara perëndimore.  

Së pari forca e ulemave, akoma e konsiderueshme, e cila përbënte 
një kërcënim të mundshëm për Mustafa Qemalin, u zhduk, u hoq. 
Kalifati, zyra e Shejhul Islamit, dhe ministria e Sheriatit që të gjitha u 
shfuqizuan; dhe të gjitha shkollat fetare, medresetë, u mbyllën. E gjitha 
kjo ndodhi në 1924 para se Bediuzzamani të vizitonte Stambollin në 
rrugën e tij për Internim.  

Duke vijuar revoltën e Shejh Saidit më 1925, me fuqitë e reja 
diktatoriale që iu dhanë qeverisë nga ligji për ruajtjen e rendit, siç u 
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përmend lart, një ligj u miratua i cili parashikonte mbylljen e të gjitha 
shtëpizave të dervishëve, e tubimeve të sufive, dhe varret e 
shenjtorëve, evlijave, dhe për shpërndarjen e tarikateve të sufizmit, dhe 
kjo përveç ndalimit me ligj për tubimin e tyre dhe për veshjen e tyre të 
veçantë.  

Më vonë në të njëjtin vit Mustafa Qemali shpalli vendimin e tij që 
populli i Anadollit duhej të vishej në një mënyrë ‘të civilizuar’, 
domethënë, sipas modelit perëndimor. Veshja fetare u ndalua me ligj, 
dhe ligji i famshëm i ‘kapelës strehëgjërë’ i viti 1925 shpalli se të 
gjithë burrat duhej të vinin në kokë kapelet e stilit evropian dhe duke e 
konsideruar vënien e çdo lloji tjetër kësule si një shkelje penale. Këto 
dekrete nxitën reagime të dhunshme dhe u imponuan nëpërmjet 
gjykatave të pavarura dhe jo pak ekzekutimeve. Qindra njerëz u 
arrestuan në përpjekje për ta zbatuar këtë ligj, burrat e fesë duke qenë 
objektivi kryesor dhe viktimat.  

Në mënyrë të veçantë Bediuzzamani refuzoi në mënyrë tepër të 
vendosur të hiqte çallmën dhe mantelin e tij; dhe vazhdoi të sfidojë 
përpjekjet për ta bërë atë që ta zbatonte atë ligj të veshjes deri në 
fundin e ditëve të tij, madje ai paraqitej me veshjen e tij karakteristike 
edhe nëpër gjykata. Ai i tha Nevzat Tandoğanit, Guvernatorit të 
Ankarasë, më 1943 pas një debati tepër të ashpër: “Kjo çallmë hiqet 
me këtë kokë.” Ai u mor nga zyra e guvernatorit dhe u dërgua në 
burgun e Denizlit. 

Kalendarët tradicionalë dhe format e kohëmatjes ishin të tjerat që 
do të iknin. Kalendari perëndimor Gregorian dhe sistemi njëzet e katër 
orësh hynë në fuqi që prej 1 Janarit 1926. Pastaj u erdhi goditja 
përfundimtare ulemave dhe institucionit Islamik: zbatimi i kodeve dhe 
i ligjeve evropiane. Zgjedhja e kodit civil zviceran zhduku hapësirat e 
fundit në të cilat Sheriati ishte ende në fuqi, personal e familjar, dhe 
hapësirat e mbetura të avokatëve dhe juristëve të tij. 

Ndryshimet nuk ishin pa kundërshtarë, madje edhe tek niveli më i 
lartë, dhe një komplot kundër Mustafa Qemalit në qershor 1926 i dha 
atij pretekstin të eliminonte shumë prej tyre. Gjykatat e pavarura nisën 
të vepronin në vijim të zbulimit të komplotit dhe shumë prej tyre 
shkuan në litarët e varjes, qofshin të implikuar ose jo.  
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Në 1928, Mustafa Qemali u ndje mjaft i sigurtë për të adaptuar e 
futur së pari numrat perëndimorë dhe pastaj alfabetin latin. ‘Shkronjat 
e reja turke u miratuan zyrtarisht në përputhje me ligjin e aprovuar me 
3 Nëntor 1928, dhe alfabeti arabisht, shkrimi i Kur’anit dhe shenja e 
Islamit u shpall i ndaluar pas fundit të atij viti. Një mënyrë tjetër më 
efektive për ta këputur një komb të tërë prej fesë së tij, rrënjëve të tij 
dhe prej të shkuarës së tij, nuk do të mund të ishte hartuar. Risale-i 
Nuri do të luante një rol të rëndësishëm për ta mbajtur gjallë shkrimin 
Kur’anor në Turqi. 

Duke e pasë ‘turqizuar’ alfabetin, hapi tjetër i logjikshëm do të 
ishte ‘turqizimi’ i vetë islamit. Shkronjat arabe tashmë ishin hequr, 
vetë gjuha ishte zëvendësuar nga turqishtja. Të ruaje gjuhën arabe 
konsiderohej e papajtueshme me parimet e nacionalizmit, njëri prej 
gjashtë parimeve themelore të ‘Kemalizmit’, dhe vendimi u mor për ta 
zëvendësuar atë me turqishten. Kështu, nga fundi i Janarit 1932, fjalët 
e lavdishme arabisht të Ezanit –thirrjes- për falje, shenja e madhe dhe 
simboli i Islamit, u ndaluan me ligj dhe një version turqisht u dha për 
ta zëvendësuar –Ezanin-. Kjo gjë e cila sipas një historiani ‘shkaktoi 
zemërimin më të madh e të përhapur popullor se çdo masë tjetër 
sekulariste’, qëndroi në përdorim deri kur qeveria demokrate e 
shfuqizoi ligjin në qershor në vitin 1950, si njëra prej pjesëve të saj të 
legjislacionit.  

Të gjitha këto revolucione u zbatuan në çështjen e sekularizmit, 
njëri prej parimeve më të rëndësishme të kemalistëve. Kuptimi i këtij 
koncepti ‘laik’ i huazuar nga frëngjishtja ‘laicizëm’, ishte dhe vazhdon 
të jetë një temë e një debati shumë të ashpër. Mjafton të thuhet këtu se 
gjatë njëzet e pesë viteve të sundimit të Partisë së Popullit Republikan 
(RPP), zbatimi i tij u shikua si mjeti për shkatërrimin e shumicës së 
shenjave të jashtme të fesë Islame në jetën turke. Kjo do të diskutohet 
në mënyrë më të detajuar në një kapitull vijues. Në të vërtetë, ishte 
shkelja e supozuar e këtij parimi, ajo që u përdor si pretekst për 
arrestimin e Bediuzzamanit dhe për burgosjen e tij në disa raste.  

Në fillimin e vitit 1930, RPP, partia që e kishte themeluar Mustafa 
Qemali ishte shkrirë e bashkuar me shtetin, prandaj ai fitoi kontroll 
absolut mbi të dhe mbi burimet e tij. Gjashtë parimet e saja u shkruan 
në kushtetutën turke më 1937. Duke pasë siguruar një monopol absolut 
fuqie, RPP-ja nisi një program për edukimin e masave lidhur me 



Kapitulli i Dytë - Barla 269 

parimet e ‘Revolucionit Kemalist.’ Duke hapur mijëra shtëpi të 
popullit, dhoma të popullit, dhe më vonë institute fshati në çdo cep të 
vendit, këto do të ishin mjetet për të ngulitur gjashtë parimet, 
veçanërisht sekularizmin, nacionalizmin, dhe kulturën perëndimore tek 
populli turk deri në nivelin e masave të gjëra. Kur’ani dhe kultura 
tradicionale Islamike do të mbaronin, përfundonin; gjithkush duhej të 
identifikohej me sistemin e ri. Sytë duhet të ktheheshin prej të shkuarës 
Islamike drejt të ardhmes së pafe. Në qoftë se ata do të mund të 
impononin parimet e tyre ateiste mbi shumë njerëz të rritur, të rinjtë 
dhe brezat e së ardhmes do të mund t’i pranonin ato. Thuhet se qëllimi 
kryesor i këtyre programeve ishte vendosja e mundshme e komunizmit 
ose e socializmit në Turqi. 

Kështu, kjo që u tha lart është një përshkrim i shkurtër i rrjedhës 
kryesore të revolucionit kemalist dhe e atmosferës dominuese dhe e 
kushteve në Turqi gjatë njëzet e pesë viteve të internimit të 
Bediuzzamanit në Barla dhe pastaj në vende të tjera. Dhe ndërsa ajo 
nuk i shpreh në mënyrë të përshtatshme tiraninë, shtypjen, dhe 
padrejtësinë që i shoqëruan këto ndryshime, veçse ama shpresohet se 
ashtu siç e zbulon historia e luftës së Bediuzzamanit përballë tyre, 
madhësia e asaj lufte dhe suksesi i tij nëpërmjet Risale-i Nurit në 
mposhtjen e këtyre planeve ogurzeza kundër Kur’anit dhe Islamit, do 
të bëhen të qarta.  

 

n Risale-i Nuri 
Brenda një muaji ose dy pasi arriti në Barla, Bediuzzamani shkroi 

një trajtesë që provonte ringjalljen e të vdekurve dhe ekzistencën e 
Ahiretit; ajo ishte pjesa e parë e Risale-i Nurit që u shkrua. Kjo pjesë u 
ndoq nga vijueshmëria e të tjerave, dhe nga njëra duke qenë më e 
rëndësishmja, “Mrekullia e Kur’anit”, e cila provon pikërisht çështjet 
me të cilat armiqtë e tij ishin përpjekur të vinin në dyshim Kur’anin 
nga qënia e tij burim i ‘elokuencës’ së tij dhe ‘mrekulli’. 

Në 1929 koleksioni i parë i trajtesave, tridhjetë e dy në numër u 
plotësuan, e tridhjetë e treta u shtua më vonë, dhe Bediuzzamani i dha 
koleksionit të parë emrin “Sözler”, Fjalët. Kështu filloi lufta e heshtur 
e Bediuzzamanit kundra forcave të pafesisë. 
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Mënyra në të cilën u hartua Risale-i Nuri ishte e veçantë, ashtu siç 
janë të veçanta forma dhe mënyra e tij e shpjegimit. Risale-i Nuri u 
inspirua drejtpërdrejtë nga Kur’ani në këtë kohë kur, me në krye 
Turqinë, Kur’ani u përball me kërcënimet më të rrepta, dhe pjesa më e 
madhe e botës Islamike ishte nën sundimin e huaj dhe po vuante nga 
përçarja e konflikti i të gjitha llojeve. Bediuzzamani shkroi:  

“Ndryshe nga veprat e tjera, Risale-i Nuri nuk është marrë nga 
shkencat dhe nga degët e njohjes dhe as nga librat e tjerë; ai nuk ka 
burim tjetër përveç Kur’anit. Autori i tij nuk kishte libër tjetër me 
vete kur po shkruhej Risale-i Nuri. Risale-i Nuri u inspirua 
drejtpërdrejt nga shkëlqimi i Kur’anit, dhe zbriti e u zbulua nga 
qiejt e Kur’anit dhe yjet e vërseteve të tij.” 

Risale-i Nuri është një koment (tefsir) i Kur’anit që e shpjegon jo 
sipas rendit të vërseteve dhe shkaqeve të menjëhershme për shpalljen e 
tyre, por sqaron ato vërsete që lidhen me të vërtetat e besimit. Sepse 
komentet rreth Kur’anit janë të llojeve të ndryshme. Si fjalë 
parapërjetësie e All-llahut xh.sh., Kur’ani u adresohet të gjithë 
njerëzve të çdo epoke; ai ka një fytyrë që shikon çdo shekull dhe 
epokë, dhe flet në përputhje me kushtet dhe nevojat e veçanta të secilit. 
Risale-i Nuri shpjegon fytyrën e cila shikon epokën moderne, dhe në 
sajë të burimit të tij posedon disa karakteristika që në mënyrë të 
veçantë e të jashtëzakonshme e kualifikojnë atë që t’i adresohet njeriut 
të sotëm dhe nevojave të tij. 

Së pari, Risale-i Nuri është pothuajse tërësisht i lidhur me 
shpjegimin e të vërtetave të besimit, që janë të ndryshëm me vërsetet 
që lidhen me çështjet sociale, me ‘Fik’hun’ dhe ‘Sheriatin’. Ai 
shpjegon dhe provon ‘shtyllat e besimit’, si Ekzistencën dhe Unitetin e 
All-llahut, Ringjalljen e të vdekurve, Ahiretin, Profetësinë, së bashku 
me çështje të tilla si, natyra e vërtetë e njeriut dhe e universit. Sepse 
ndërsa në kohën e shkuar këto ishin të sigurta, tani janë pikërisht këto 
themele të besimit që janë në sulm. Metoda që përdor Risale-i Nuri për 
këtë është argumenti i arsyeshëm dhe prova logjike – meqë ato qenë 
sulmuar në emër të arsyes dhe gjithashtu në mënyrën e Kur’anit, 
nëpërmjet përdorimit të krahasimit dhe alegorisë. Domethënë, Risale-i 
Nuri u përgjigjet sulmeve të bëra mbi Kur’anin dhe Besimin në emër të 
shkencës dhe filozofisë perëndimore dhe civilizimit, dhe nëpërmjet 
krahasimeve të të dyjave demonstron arsyeshmërinë e besimit dhe 
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absurditetin e logjikshëm të filozofisë materialiste, dhe se lumturia e 
njeriut dhe shpëtimi i tij qëndrojnë vetëm në të parin -në besim. 

Për më tepër, nëpërmjet këtyre krahasimeve ai shpjegon çështjet 
nga më të thjeshtat për tek më të thellat e të ngatërruarat në një mënyrë 
të tillë që gjithkush mund t’i kapë e kuptojë sipas nivelit të tyre të të 
kuptuarit.  

Kjo çështja e fundit është e një rëndësie themelore: Risale-i Nuri 
është ‘populist’. Domethënë, ashtu si Saidi i Vjetër që kishte luftuar 
për ta bërë mesazhin e tij të dëgjohet tek njerëzit e zakonshëm dhe për 
t’i përfshirë ata në lëvizjen e madhe të kohës, po ashtu Saidi i Ri në 
luftën e tij të re luftoi që t’i kapte njerëzit e zakonshëm dhe t’ua 
ripërtërinte e forconte besimin e tyre. Risale-i Nuri i vë në dispozicion 
në këtë kohë të komunikimit masiv të vërtetat e besimit – dhe madje 
edhe aspektet më të thella të tyre të cilat deri më sot ishin vënë në 
dispozicion vetëm për disa – për të gjithë komunitetin e besimtarëve, 
me qëllim që ata të gjithë të mund të fitojnë Besim të sigurtë e të 
vërtetë. Sepse vetëm nëpërmjet besimit të vërtetë mund t’u bëhet ballë 
të gjitha sulmeve dhe formave të ndryshme të ç’udhëzimit në kohën e 
tanishme.  

Çështje të tjera të shumta rreth Risale-i Nurit dhe rrugës së re për 
tek e vërteta që ai e hapi, do të bëhen të qarta në kapitujt e mëvonshëm. 
Para se të shqyrtojmë Fjalën e Dhjetë, trajtesa rreth ringjalljes dhe 
Ahiretit, e cila ilustron shumë prej çështjeve që u prekën lart, le të 
kthehemi shkurtazi tek Bediuzzamani dhe jeta e tij në Barla. 

Bediuzzamani e jetoi jetën një jetë të vetmuar e të veçuar në Barla, 
duke menduar e shkruar. Javën e parë e kaloi si mysafir tek njëri prej 
fshatarëve, Muhaxhir Hafiz Ahmed, i cili së bashku me familjen e tij 
më vonë do të bënte shërbime të mëdhaja për Bediuzzamanin dhe 
Risale-i Nurin. Me kërkesë të Bediuzzamanit për një vend më të qetë e 
më pak të frekuentuar, një shtëpi me dy dhoma iu sugjerua, dhe që e 
cila më parë kishte shërbyer si shtëpi takimi e fshatit. Kjo banesë 
modeste ishte më e përshtatshmja për nevojat e Bediuzzamanit dhe ai 
qëndroi aty për tetë vite të tjera. Në fjalët e tij, ajo u bë medreseja e 
parë e Risale-i Nurit. Nën të kalonte një vijë uji, verë e dimër, dhe 
përpara saj ishte një rrap vërtet i madh. Midis degëve të tij të mëdhaja 
Bediuzzamani kishte bërë një vend-shesh për të ndenjur, që në 
pranverë e verë e përdorte atë si një vend për të reflektuar dhe për t’u 
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falur. Studentët e tij dhe banorët e Barlas thonin se ai qëndronte aty 
gjithë natën as i ngritur as në gjumë, dhe në agim zogjt fluturonin rreth 
rrapit sikur të tërhiqeshin nga zëri i duave të tij dhe bashkonin 
cicërimat -këngët- e tyre me lutjet e tij.  

Vendndodhja e Barlas ishte një nga më të bukurat. Malet 
ngriheshin në anën e pasme të saj, para saj shtriheshin tokat deri tek 
liqeni Egridir, me kopshte e fusha përmes lakores së luginës së saj. 
Bediuzzamani kaloi shumë nga koha e tij duke ecur e shëtitur përmes 
fshatit dhe poshtë lumit.  

Lart prej liqenit rreth katër orë larg është Çam Dağı, Mali i pishës. 
Këtu Bediuzzamani kaloi shumë kohë, veçanërisht pas 1930, duke 
qëndruar me javë dhe krejtësisht i vetmuar. Këtu gjithashtu ai bëri 
shtëpiza nëpër pemë, dy nga ato, njërën në një pishë dhe tjetrën në një 
dru cedri, ku ai do të shkruante e korrigjonte kopjet e shkruara me dorë 
të ‘Fjalëve’, dhe pjesëve të tjera të Risale-i Nurit, që në atë kohë po 
bëheshin vërtet të shumta ndërsa Risale-i Nuri u bë më i mirënjohur 
dhe më gjerë i përhapur. 

Mënyra se si u shkrua dhe u shpërnda Risale-i Nuri ishte një tjetër 
prej aspekteve të tij të veçantë. Bashkë me diturinë e jashtëzakonshme 
dhe aftësitë, Bediuzzamani kishte një shkrim shumë të keq dore, 
kështu ai e përshkruan vetveten si një ‘gjysëm analfabet’. Megjithatë ai 
këtë e interpretoi si një mirësi Hyjnore, sepse si rrjedhojë e kësaj 
nevoje, All-llahu i Plotfuqishëm i dërgoi atij studentë të cilët ishin 
heronj të penës. Ai do t’u diktonte me shpejtësi këtyre shkruesve të 
cilët do të shënonin çfarë ai u diktonte me shpejtësi të barabartë. 
Prandaj, akti i vërtetë i të shkruarit ishte shumë i shpejtë, saqë disa 
pjesë të Risale-i Nurit u shkruan në një hapësirë kohe tepër të shkurtër, 
në mënyrë të pabesueshme, si për një ose dy orë. Kjo do të diskutohet 
më gjatë më vonë. Dhe vetë Bediuzzamani preokupohej me të 
shkruarin e vërtetë për vetëm një ose dy orë në çdo ditë. Kopjet e 
origjinalit shkruheshin me dorë dhe shpërndaheshin. Këto atëherë 
kopjoheshin dhe u kalonin të tjerëve të cilët do t’i shkruanin e bënin 
kopje të tjera. Në këtë mënyrë ‘Fjalët’ kaluan nga fshati në fshat, dhe 
me kalimin e kohës, nga qyteti në qytet, dhe anembanë Turqisë, siç do 
ta shohim. 
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n Ringjallja dhe Bota Tjetër 
Meqenëse Saidi i Ri u shfaq nga Saidi i Vjetër në vitet që vijuan 

Luftën e Parë Botërore, Bediuzzamani e kishte zhytur veten në Kur’an 
në kërkimin e tij për të arritur tek një rrugë e re dhe për t’i treguar të 
vërtetat e saj në kushtet e ndryshimeve të shpejta të kohës.  

Ai ishte tërhequr nga jeta politike e çdo lloji dhe ia kishte dhënë 
vetveten një jete të brendshme e tepër të përqëndruar tek adhurimi, 
mendimi dhe shqyrtimi. Kështu, ajo që do të njihej si Fjala e Dhjetë, 
Trajtesa mbi Ringjalljen dhe Ahiretin, ishte si fruti i parë i atyre pesë 
ose gjashtë viteve të kërkimit e studimit të brendshëm, përgjigjja ndaj 
lutjeve dhe duave të tij.  

Duke e vizituar përsëri Barlan më 1954 me disa prej studentëve të 
tij, Bediuzzamani ua përshkroi atyre se si u shkrua ajo trajtesë. Ata 
kishin shkruar në fusha e në kopshte në shpatet për në lindje të Barlës 
dhe poshtë për tek liqeni Eğridir kur Bediuzzamani u ngrit në këmbë 
dhe duke u treguar kopshtet, u tha atyre:  

“Vëllezërit e mi! Para rreth tridhjetë vitesh dhe pikërisht në të 
njëjtën stinë unë shëtisja përmes këtyre kopshteve dhe bajameve 
kur kishin çelur lule. Papritmas më erdhi ndërmend vërseti: 

ل#ك! ا ا%نَّ ذٰه$ كَي&ف" ي5ح&يِ اْالَر&ض" ب"ع&د" م"و&ت$ه"ۜثَارِ ر)ح*م)ت& اللّٰى اٰفَان&ظُر& ا$لٰٓ
ير!ى كُلÒِّ ش(ى'ءÌٍ قَد۪و#ه&و# ع#لٰ ىۚلَم-ح#يِ الْم%و#تٰ  

“Shihni pra te pasojat e mëshirës së All-llahut, se si Ai e ringjall tokën 
pas vdekjes së saj. Sigurisht që (All-llahu i Cili siç ringjalli tokën pas vdekjes 
së saj) do të ngrejë me siguri të vdekurit (Ditën e Ringjalljes) dhe Ai është i 
Zoti për të bërë çdo gjë.”190  

Ai m’u bë i qartë në atë ditë. Unë edhe ecja edhe e përsërisja atë 
vërset gjithnjë e më shumë me nivelin më të lartë të zërit tim. Unë 
e recitova atë dyzet herë. Pastaj në mbrëmje u ktheva dhe së 
bashku me Shamli Hafiz Tevfikun shkruam Fjalën e Dhjetë. 
Domethënë unë diktoja dhe Hafiz Tevfiku shkruante.  

                                                
190 Kur’an 30:50 
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Ndryshe nga shumica e pjesëve të Risale-i Nurit që u shkruan në 
fillim, Bediuzzamani qe në gjendje ta botonte Fjalën e Dhjetë. Ajo u 
shkrua menjëherë. Një tregtar lokal Bekir Dikmen, e bëri dorëshkrimin 
në Stamboll dhe ia dha njërit prej studentëve të Bediuzzamanit prej 
lindjes, Müküslü Hamza Efendi, i cili kishte botuar njëmijë kopje, kur 
librat gjashtëdhjetë e tre faqesh ishin gati,  Bekir Dikmen i solli prapa 
për në Eğridir, nga ku ato u dërguan me barkë për në Barla, dhe iu 
dorëzuan Bediuzzamanit. Ndërkohë Bediuzzamani korrektoi secilën 
kopje dhe pastaj i shpërndau. Disa prej këtyre kopjeve Bediuzzamani i 
kishte dërguar në Ankara dhe i kishte shpërndarë midis deputetëve në 
Asamblenë Kombëtare dhe tek zyrtarët më të lartë të qeverisë. Kjo 
ndodhi do të koinçidonte me lëvizjet në qarqet e qeverisë për të 
ngulitur zyrtarisht në popullin Turk idetë e mohimit të ringjalljes 
trupore. Më vonë, Bediuzzamani e përshkruan këtë siç vijon:  

Këshilli për edukimin dhe arsimimin ishin mbledhur në Ankara për 
të diskutuar programin e tyre për çrrënjosjen e ideve fetare dhe për të 
imponuar pikëpamjet e tyre ateiste tek nxënësit dhe studentët e 
shkollave. Ata vendosën se kjo duhej të zbatohej nëpërmjet 
mësimdhënies së filozofisë dhe mohimit të ringjalljes së të vdekurve. 

Pak kohë pas këtij takimi, njëri nga anëtarët e këshillit hasi 
rastësisht një deputet i cili kishte me vete një kopje të trajtesës së 
Bediuzzamanit tek dera e Asamblesë. Ai e dalloi menjëherë librin dhe i 
tha deputetit: “Said Nursi merr informacion rreth punës sonë dhe 
shkruan vepra për të kundërvepruar dhe për ta neutralizuar”. Kazim 
Karabekir Pasha e njoftoi Bediuzzamanin për këtë. Bediuzzamani e 
shpjegoi atë kështu:  

“Unë nuk kisha marrë një informacion të tillë, që këshilli për 
arsimin kishte marrë atë vendim. Përkundrazi, All-llahu xh.sh. ma 
dhuroi trajtesën rreth Ringjalljes për shkak të vendimit të tyre. Unë 
nuk e shkrova nga dëshira ime, as nuk shkova pas tekave të mia. 
Ajo u shkrua si rrjedhojë e nevojës.  
Ky ishte një shembull i një veçorie dhe pronësie të 

jashtëzakonshme të Kur’anit dhe e cila u manifestua në mënyrë të 
veçantë në fjalën e Dhjetë, dhe në pjesët e tjera të Risale-i Nurit, të 
cilat mund të përmenden shkurt në këtë pikë, dhe se është ajo që njihet 
si ‘Tevafuk, domethënë, koinçidim ose përkim’. Kjo përbëhet nga 
koinçidimi i ngjarjeve ose më zakonisht nga disa shkronja ose fjalë në 
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kopjet e shkruara të këtyre veprave. Më e mirënjohura është Emri i 
All-llahut në kopjet e Kur’anit të shkruara sipas faqosjes së Hafiz 
Osmanit, e cila në disa faqe merr pozitat duke formuar rreshta vertikale 
ose modele të tjerë. Ajo është treguesi më i qartë dhe i shquar i natyrës 
së tij të mrekullueshme. Për sa ka të bëjë me Risale-i Nurin, 
Bediuzzamani shkroi:  

“Vëllezërit e mi! Ne kemi nevojë për një forcë vërtetë të madhe 
morale e shpirtërore përballë çudhëzimit dhe pakujdesshmërisë në 
këtë kohë. Por me keqardhje, unë personalisht jam tejet i dobët dhe 
i falimentuar, unë nuk posedoj fuqi shpirtërore të mrekullueshme 
me të cilat t’i provoj këto të vërteta, as nuk kam fuqi shenjtërore -
Keramete- me të cilat të tërheq zemrat. Unë nuk posedoj një 
gjenialitet të lartësuar me të cilin të nënshtroj mendjet. Unë jam si 
një shërbëtor përgjërues tek dera e Kur’anit të Gjithurtë. 
Ndonjëherë, unë kërkoj ndihmë prej mistereve të Kur’anit të 
Gjithurtë me qëllim që të thyej kokëfortësinë e njerëzve kryeneçë 
të çudhëzimit dhe t’i bëj ata t’i shikojnë gjërat me drejtësi, 
paanësisht. Unë mora një favor Hyjnor në këtë ‘koinçidim’, si 
shembuj të fuqisë së mrekullueshme të Kur’anit, dhe unë e 
përqafova atë me të dyja duart… 

Në Fjalën e Dhjetë, kjo shfaqet edhe në kohëmatjen e të shkruarit 
të saj, dhe në kopjet e shkruara me dorë të veprës në mënyrë të 
veçantë, të shkruara nga studentët e Bediuzzamanit, kur, në një mënyrë 
krejtësisht jashtë vullnetit të tyre, shkronja Elif, shkronja e parë e fjalës 
All-llah, e shfaqi këtë ‘koinçidim’ në një shkallë të tillë sa që ajo në 
asnjë mënyrë nuk do të mund t’i atribuohej rastësisë. Shembuj për 
pjesët e tjera të Risale-i Nurit do të jepen më vonë. 

Bediuzzamani i dha rëndësinë më të madhe kësaj trajtese, e cila, siç 
tha ai, u shpjegoi njerëzve të zakonshëm, dhe madje edhe fëmijëve, të 
vërtetat e besimit të cilat madje edhe një gjeni i filozofisë si Ibnu Sina 
pat deklaruar se “Ringjallja nuk mund të kuptohet me kritere racionale”. 

Bediuzzamani gjithashtu shkroi në një letër në fillimet e vitit 1930 
se “vlera e saj nuk ishte vlerësuar plotësisht.” Dhe se ai vetë e kishte 
studiuar atë ndoshta pesëdhjetë herë, dhe në secilën herë unë kam 
marrë kënaqësi nga trajtesa dhe kam ndjerë nevojën që ta rilexoja.  
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Atëherë çfarë forme merr trajtesa e Bediuzzamanit rreth Ringjalljes 
që është në gjendje t’i provojë çështje të tilla të vështira kaq thjesht e 
qart? Ai vetë e përshkroi atë kështu: 

“Secila nga dymbëdhjetë të vërtetat prej të cilave përbëhet pjesa 
kryesore e veprës provon tre gjëra në të njëjtën kohë. Secila provon 
edhe ekzistencën e Ekzistuesit të Vetëm të Domosdoshëm, edhe 
Emrat dhe Atributet e Tij, pastaj ajo ndërton ringjalljen e të 
vdekurve mbi këto dhe e provon atë.”  

Pastaj Bediuzzamani vazhdon:  
“Gjithkush, nga besimtari më kryeneç për tek besimtari më i 
sinqertë mund të marrë pjesën e tij prej çdo të vërtete, sepse në 
secilën, shikimi kthehet e orientohet drejt qënieve, veprave. Secila 
thotë; ndodhen akte të mirëvendosura në to, dhe një akt i 
mirëvendosur nuk mund të jetë pa një autor. Prandaj ajo ka një 
autor. Dhe meqenëse ai akt është përmbushur me rregull e 
drejtpeshim, autori i tij duhet të jetë i urtë dhe i drejtë. Meqenëse ai 
është i urtë, ai nuk bën asgjë për kot. Dhe meqenëse ai vepron me 
drejtësi, ai nuk lejon që të drejtat të shkelen. Prandaj do të jetë një 
tubim i madh, një gjykatë e lartë.” Të vërtetat janë mbërthyer në 
këtë mënyrë. Ato janë të ngjeshura, dhe kështu i provojnë 
njëherësh të tria gjërat. Në fund të Fjalës së Dhjetë, kjo zgjerohet. 
Bediuzzamani shpjegon se provat për Ringjalljen mbështeten tek 
veprat Hyjnore në univers të cilat burojnë prej manifestimit të 
Emrit më të madh dhe shkallës më të lartë të Manifestimit të 
Emrave të tjerë, dhe kështu ato janë të shtrira e të paana. Ai 
shkruan:  

“Meqenëse ringjallja dhe tubimi i madh ndodhin nëpërmjet 
manifestimit të Emrit më të madh, ato provohen aq lehtë si 
pranvera dhe u nënshtrohesh dhe i beson me siguri të plotë 
nëpërmjet shikimit dhe demonstrimit të akteve të gjëra e të paana të 
cilat janë të dukshme nëpërmjet manifestimit të Emrit më të madh 
të All-llahut të Gjithëfuqishëm dhe shkallës më të lartë të të gjithë 
Emrave të Tij.” Kështu, Bediuzzamani shpjegon se për shkak të 
kësaj gjerësie e hapësire të madhe dhe të kësaj thellësie, çështja e 
ringjalljes është e vështirë për t’u kuptuar në mënyrë racionale. Por 
ai shtoi se falënderimet duhet të jepen që rruga ishte shfaqur nga 
Kur’ani ku arsyeja e njeriut më vete kishte mbetur e pafuqishme.  
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Për lexuesit, të cilët dëshirojnë, le të shohin një shembull të kësaj, 
të përfshirë si shtojca e parë për këtë vepër ‘të vërtetat e Nënta dhe e 
Dymbëdhjeta,’ të cilat Bediuzzamani i përshkroi si “përmbledhja” e 
veprës.  

 

n Jeta në Barla  
Shirat e pranverës dhe të verës në Barla janë të famshëm. Qiejt e 

shndritshëm me diell papritmas mbulohen me re, bubullima kris, 
vetëtima shkreptin, dhe qiejt hapen. Pastaj ajri mbushet me aromën e 
ëmbël të tokës së lagur. 

Në njërën prej ditëve të hershme të verës së parë që ishte në Barla, 
Bediuzzamani po ecte përreth fshatit, kur qielli u vrenjt dhe menjëherë 
nisi të bjerë një shi i madh. Duke mos gjetur asnjë vend ku të strehohej 
në male, ai u kthye në Barla i lagur deri në mish. Duke hyrë në fshat, ai 
u ngjit ngadalë nëpër rrugët e ngushta për tek uji i çezmës me këpucë 
të rrudhura prej gome të zeza në dorën e tij dhe me çorapet e bardha të 
leshta të lagura në baltë. Atje, një grup prej fshatarëve ishin 
grumbulluar duke biseduar. Njëri prej tyre, duke e parë ‘Hoxhën’ në 
këtë gjendje të dëshpëruar e të vetmuar, u nda nga grupi dhe erdhi lart 
prapa Bediuzzamanit. Duke e ndjerë se dikush ishte pas tij, 
Bediuzzamani u kthye, dhe duke parë Sulejmanin kur ai i thirri, i tha: 
“Eja vëllau im!” Sulejmani nxitoi drejt tij, dhe duke ia marrë këpucët e 
grisura e me baltë, i lau ato në lugarë, pastaj së bashku ata u ngjitën lart 
kodrës drejt shtëpisë së Bediuzzamanit. Ky Sulejman u kujdes për 
nevojat e Bediuzzamanit me gatishmëri të plotë dhe me besnikëri për 
tetë vitet e tjera. Bediuzzamani e quajti atë ‘Siddik Sulejman – 
Sulejmani i Vërteti’. Fjala e Njëzet e Tetë, rreth Xhennetit, parajsës, u 
shkrua në kopshtin e tij. Deri në këtë ditë ai njihet si ‘kopshti i 
parajsës’.  

Bediuzzamani vazhdoi të vuante nga shëndeti i keq gjatë gjithë 
kohës që ai ishte në Barla. Gjithashtu ai e kishte zakon të hante vetëm 
sa t’i mjaftonte për të mbajtur trupin dhe shpirtin. Kjo gjithmonë pati 
qenë praktika e tij, dhe ky zakon ishte vërejtur nga ata që e njihnin. 
Përgjithësisht hante një tas të vogël supë dhe një copë të vogël buke. 
Në katër vitet e para që ishte në Barla, supa e tij i vinte nga shtëpia e 
Muhaxhir Hafiz Ahmedit, të cilën ia sillnin dy fëmijët e tij shtatë tetë 
vjeç, të cilët ishin hafiza të Kur’anit, si ai vetë. Bediuzzamani do t’ua 
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jepte gjithmonë çmimin e supës, që në atë kohë kishte vlerën e dhjetë 
kurushëve. Katër vitet e tjera supa i dërgohej nga një fshatar tjetër, 
Abdullah Çavush. 

Në mënyrë të veçantë në vitet e para që ishte në Barla, 
Bediuzzamani ishte shumë i vetmuar, dhe ai e përshkruan këtë izolim e 
vetmi në disa letra, dy prej të cilave jepen në vijim. Megjithatë ai i 
çmonte e lartësonte shumë dobi e interesa në atë zonë, dhe herë pas 
here priste vizitë prej njerëzve të zonës prej të gjitha fushave dhe 
profesioneve të jetës. Njëri prej këtyre ishte një zyrtar i rajonit lokal i 
quajtur Ihsan Üstündağ; ai e vizitoi Bediuzzamanin bashkë me 
doktorin e zonës, një financier, një farmacist, aty ndërmjet viteve 1926 
dhe 1930. Si një raportim i drejtpërdrejtë si dhe për shkak të interesit të 
saj, përshkrimi i tij lidhur me vizitën është përfshirë këtu: 

“Ndërsa udhëtonin drejt Barlas me varkë, një bashkëbisedim nisi 
për çështjet fetare. Farmacisti kishte pak besim fetar, dhe na tha: 
‘Ju thoni se Zoti ekziston, atëherë përse Ai e krijoi të keqen?’ Duke 
mohuar kështu krijuesin. Ne kurrsesi nuk mundëm ta bindnim atë. 
Kështu ne i folëm atij rreth Bediuzzamanit, dhe i thamë: ‘Mos 
thuaj gjë tjetër, ose ndryshe të hodhëm në liqen! Ne do të shkojmë 
në Barla, kështu pyete Hoxhë Efendiun atje; ai do të të japë 
përgjigje.’ Ne shkuam në shtëpinë kryesore të distriktit dhe madje 
edhe para se të pinim kafenë tonë, ne çuam fjalë se donim të 
shkonim tek Bediuzzamani. Ai na priti neve me gëzim, duke na 
përshëndetur në këmbë.  

Ai tha: “Ndërsa duhej unë që tju kisha vizituar juve, ju keni ardhur 
për të më vizituar mua”, dhe madje edhe para se ne të mund ti 
bënim ndonjë pyetje, ai hapi temën e të mirës dhe të keqes. Ai 
vazhdoi: “Unë do t’ju shpjegoj juve se si e keqja mund të jetë e 
mirë. Ne mbetëm gojëhapur, të mahnitur. Ai dha këtë shembull: 
‘Prerja e një krahu të infektuar me gangrenë nuk është e keqe, ajo 
është e mirë. Sepse në qoftë se krahu nuk do të pritej, edhe trupi do 
të ikte. Kjo do të thotë se All-llahu e krijoi atë të keqe për të mirë.’ 
Ndërkohë ai u kthye drejt doktorit dhe farmacistit dhe u tha: ‘Ju 
jeni një doktor dhe një farmacist, ju e dini këtë më mirë se unë.’ 
Duke e dëgjuar këtë, farmacisti mori një çehre aq të bardhë si 
shkumës. Atij iu mbyll goja krejtësisht. (Ata nuk kishin thënë se 
kush ishin). Pastaj Hoxha Efendi dha një shembull tjetër:  
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‘Në qoftë se vendosen një numër vezësh në një miskë, pulë deti, 
dhe asgjë nuk vjen prej disave prej atyre, por nga të tjerat zogjtë 
çelin, dalin zogj, a mund të thuhet se kjo është e keqe? Sepse çdo 
zog që çeli është i barasvlershëm me pesëqind vezë.’ Në fund ai 
përshkroi zemrën nga pikëpamja e mjekësisë, duke dhënë shumë 
fakte shkencore. Disa ditë më vonë, doktor Kemal Beu më tha 
mua: “Unë nuk kisha dëgjuar kurrë më parë një shpjegim të tillë 
shkencor të hollë për zemrën madje as nga profesorët! 
Në vijim janë pjesë të zgjedhura prej dy letrave që përshkruajnë 

vetminë e Bediuzzamanit. Të gjitha letrat e tij fillojnë me fjalët:  

بِاس'م+ه۪ س!ب'ح#ان#ه!  
“Me Emrin e Tij, qoftë Ai i Lavdëruar,” 191 dhe ndiqen nga vërseti,  

	 و& ا!نْ م!ن$ ش&ي$ءÌٍ ا!الَّ ي*س&بÒِّح* بِح&م$د!ه!  
 “Dhe s’ka gjë që të mos e lartësojë Atë me lavdërime.”192  
 
 
n Vëllezërit e mi të dashur! 
Unë jam në një majë të lartë të malit Çam Dağı, në majën e një 
peme madhështore pishe, duke qenë fillikat në vetmi, larg nga 
njerëzit dhe jam mësuar me këtë vetmi. Kur unë dëshiroj të hyj në 
bisedë me njerëzit, unë ju përfytyroj të jeni këtu me mua dhe flas 
me ju dhe gjej ngushëllim. Në qoftë se nuk do të ketë ndonjë gjë që 
ta pengojë, unë do të dëshiroja të mbetem i vetmuar këtu për një 
ose dy muaj. Në qoftë se unë kthehem në Barla, do të kërkoj 

                                                
191 Kur’an 2:269 
192 Bediuzzamani e shpjegoi arsyen e tij për fillimin e letrave të tij me këtë vërset 

sa vijon:  
“Kjo për arsye se ky vërset ishte dera e parë që u hap për mua nga thesaret e 
shenjta të Kur’anit të gjithurtë, prej të vërtetave Hyjnore të Kur’anit, ishte në 
fillim e vërteta e këtij vërseti që u bë e qartë për mua dhe është kjo e vërtetë e 
cila përshkon shumicën e pjesëve të Risale-i Nurit. Një arsye tjetër është se 
profesorët tek të cilët unë kam besim e përdornin atë vërset në krye të letrave të 
tyre”. Shiko Shahiner, Said Nursi, 285, dhe Barla Lahikası, 179. 
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ndonjë mjet për bisedë gojore me ju. Unë jam i mallëngjyer për të 
më shumë se sa ju nëse do ta pëlqenit. Tani unë jam duke shkruar 
dy ose tri gjëra të cilat më erdhën në mendje këtu në këtë pemë 
pishe.  

E para: Kjo është deri diku, disi private, e fshehtë, është nga 
sekretet e mia, por asnjë sekret nuk do të mbahet e fshehtë për ty. 
Ajo është kështu:  
“Disa nga njerëzit e së vërtetës shfaqin Emrin Hyjnor ‘El-Vedud’ ‘i 
Dashuri’, dhe nëpërmjet manifestimit të Atij Emri në shkallën më 
të lartë, ata shikojnë Ekzistuesin e Vetëm të Domosdoshëm 
nëpërmjet dritareve të qënieve.  
Gjithashtu, këtij vëllait tuaj, i cili nuk është gjë për t’u përmendur 
dhe nuk është asgjë, i është dhënë një gjendje që e bën atë të 
privilegjuar e të nderuar nëpërmjet shfaqjes së Emrave Hyjnorë 
‘Er-Rahimu’, dhe El-Hakimu’, Mëshirëploti dhe i Gjithurti, dhe kjo 
vetëm kur ai është vënë në punë në shërbim të Kur’anit dhe kur 
është lajmëtari duke thirrur për tek ai thesar i madh, çudirat e të 
cilit nuk mbarojnë kurrë. 

Kështu, të gjitha ‘Fjalët’ janë nga shkëlqimet e atij favori. 
Shpresojmë nga All-llahu xh.sh. që koleksioni i Fjalëve të shfaqë 
kuptimin e vërsetit:  

ت/ى, خ,ي*ر#ا كَث۪ري#ۜام*ةَ فَقَد$ اُوو'م'ن. ي,وÚْٔت' الْح#كْ  
 “Dhe atij të cilit i është dhënë Hikmeti, Urtësia, vërtet që i është 

dhuruar mirësi e madhe.”193  

E dyta: Ky paragraf që lidhet me Tarikatin Nakshibendi më erdhi 
befas në zemër: Në Tarikatin Nakshibendi, njeriu duhet të lërë, 
braktisë katër gjëra: “Braktisja e dynjasë, braktisja e Ahiretit, 
braktisja e ekzistencës dhe braktisja e së vërtetës.” Pas këtij 
paragrafi më erdhi menjëherë paragrafi vijues, i cili është, katër 
gjëra janë të domosdoshme në rrugën e pafuqisë: “Varfëria 
Absolute, pafuqia absolute, falënderimet absolute, dhe gjithashtu 
pasioni absolut”, o shoku im!  

                                                
193 Kur’an 2:269 
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Një shembull tjetër është Letra e famshme e Bediuzzamanit lidhur 
me ‘Gurbetin’. 194 

Pasi fillon në këtë mënyrë të zakonshme, Bediuzzamani shkruan: 

“Vëllezërit e mi të zellshëm, kolegët e mi plot dëshirë dhe mjetet e 
ngushëllimit në këto toka mërgimi të njohura si dynjaja!  

Këto dy ose tre muaj unë kam qenë shumë i vetmuar. Ndonjëherë 
në çdo pesëmbëdhjetë ose njëzet ditë unë kam pas një mik me mua, 
ndërsa në ditët e tjera unë kam qenë i vetmuar. Dhe përafërsisht 
njëzet ditë tani nuk ka qenë asnjë prej atyre që punojnë në male 
pranë meje; ata të gjithë janë shpërndarë…. 

Një natë në këto male të çuditshme, të heshtura, pa zhurmë dhe i 
vetmuar në mes të rënkimit të pemëve, unë e pashë veten time në 
pesë mërgime të ngjyrave të ndryshme: 
I Pari: Për shkak të pleqërisë, unë isha i vetmuar dhe një i huaj larg 
të gjithë shokëve, të dashurve dhe të afërmve të mi. Unë ndjeva një 
mërgim pikëllues që ata më kishin lënë dhe ishin larguar për në 
botën e ndërmjetme (në varr). Ndërkohë, një sferë tjetër mërgimi u 
hap brenda këtij mërgimi:  

Unë ndjeva një ndjenjë trishtimi ndarjeje dhe syrgjynosjeje meqë 
më kishin lënë shumica e qënieve me të cilat isha i lidhur, si 
pranvera e shkuar. Dhe një sferë tjetër mërgimi u hap brenda këtij 
mërgimi, e cila ishte syrgjynosja nga vendlindja ime, nga të afërmit 
dhe që isha i vetmuar. Unë ndjeva një ndjenjë pikëllimi dhe 
syrgjynosjeje që buronte nga kjo gjithashtu.  

Atëherë nëpërmjet kësaj syrgjynosjeje, vetmia e natës dhe malet 
më bënë të ndiej një mërgim tjetër të mjerë. Ndërkaq unë shikova 
shpirtin tim në një mërgim dërrmues, i cili ishte përgatitur për të 
udhëtuar drejt përjetësisë, si nga ky mërgim po ashtu edhe nga 
bujtina kalimtare e kësaj bote. Unë befas thashë me vete, o Krijuesi 
im! Si mund të durohen e përballohen këto mërgime dhe këto 
shtresa errësire? Zemra ime thirri për ndihmë: 

                                                
194 Gurbet- (Nuk ka ekuivalencë të drejtpërdrejtë për fjalën ‘Gurbet’ në shqip. 

ajo tregon e nënkupton idenë e të qënit larg prej shtëpisë, mërgim, të qënit i huaj, dhe 
ka qenë një temë që është punuar shumë në letërsitë e trevave Islamike. ) 
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“Zoti im! Unë jam një i huaj, unë nuk kam asnjë, unë jam i dobët, 
unë jam i pafuqishëm, i paaftë, unë jam i vjetër, unë jam pa 
zgjedhje; kërkoj ndihmë, kërkoj falje dhe i mbështetem fuqisë nga 
Dera Jote, o Zoti im!” 

Befas, drita e besimit, shkëlqimi i Kur’anit dhe mirësia e të 
Gjithëmëshirshmit më erdhën në ndihmë dhe më mbështetën me 
fuqi çka i transformoi ato pesë lloje mërgimesh të errëta në pesë 
sfera të ndritshme gëzimi e njohje. Gjuha ime tha:  

ه1 و&نِع,م& الْو&ك$يلُح'س+ب(ن'ا اللّٰ  
 “All-llahu vetëm na mjafton neve, dhe për ne Ai është Rregulluesi më i mirë i 
punëve.” Ndërkohë zemra ime recitoi vërsetin:  

ع'لَي,ه* ت'و'كَّلْت! ه" ا)الَّ ه$و"ۜا#لٰ الَٓ ه"ۘفَا7نْ ت&و&لَّو*ا فَقُلْ ح&س*بِى& اللّٰ  
يمِو#ه0و# ر#ب, الْع#ر*شِ الْع#ظ۪   

“Por nëse ata kthejnë kurrizin, atëherë thuaju (o Muhammed): “All-llahu 
është mëse i mjaftueshëm për mua, nuk ka zot tjetër përveç Atij, tek Ai unë 
mbështetem plotësisht dhe Ai është Zoti i Arshit madhështor.”195 

Bediuzzamani vazhdon të citojë vargje poezie dhe e mbyll me 
fjalët: “Nëpërmjet pafuqisë dhe mbështetjes tek Zoti xh.sh., dhe 
nëpërmjet varfërisë dhe kërkimit strehim tek Ai, dera e dritës u hap 
dhe shtresat e errësirës u larguan e shpërndanë… 

Çfarë humbet ai i cili gjen Zotin xh.sh?   
dhe çfarë fiton ai që e humbet Atë?  

Dhe në një letër tjetër Bediuzzamani shkroi: “Unë kam kuptuar dhe 
besoj me siguri se kjo botë është një bujtinë që pëson ndryshim të 
shpejtë. Prandaj ajo nuk është atdheu i vërtetë dhe kudo është e 
njëjta… meqenëse ajo kudo është një bujtinë, në qoftë se Mëshira e 
Pronarit të bujtinës i vjen në ndihmë dikujt, atëherë gjithkush është një 
mik dhe gjithandej është miqësore. Në qoftë se ajo mëshirë nuk i vjen 
në ndihmë, gjithkund ajo është një peshë e rëndë për zemrën dhe 
gjithkush është një armik.” 

                                                
195 Kur’an 9:129 
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n Vdekja e Abdurrahmanit dhe Studentët e Bediuzzamanit 
Këto letra u shkruan për Hulusi Jahjagil,196 studenti i parë i Risale-i 

Nurit nga Elazigu në Turqinë lindore. Ai atëherë shërbente si një 
kapiten në ushtrinë e dislokuar në Eğridir. Ai për herë të parë e vizitoi 
Bediuzzamanin në pranverën e vitit 1929. Në fjalët e Said Nursit, “zelli 
dhe serioziteti i Hulusi Jahjagil ishin arsyeja më e rëndësishme për t’u 
shkruar pjesa e fundit tek Fjalët dhe Letrat.” Ai vdiq në vitin 1986 kur 
ishte 91 vjeç, All-llahu e mëshiroftë. Më tepër se kaq, Bediuzzamani e 
konsideroi atë si pasardhës –zëvendësues, të nipit të tij, 
Abdurrahmanit. 

Po, bashkë me të gjitha mundimet e tjera që ai vuajti në këtë kohë, 
Bediuzzamani u godit gjithashtu edhe nga kjo goditje e rëndë: vdekja e 
djalit të tij shpirtëror, shokut, ndihmësit, Abdurrahmani. Le ta 
dëgjojmë këtë nga vetë pena e Bediuzzamanit: 

Njëherë, unë po mbahesha në provincën e Barlas që i përkiste 
rrethit të Ispartës në një robëri dëshpëruese nën emrin e internimit, 
në një gjendje vërtet të mjeruar duke vuajtur edhe nga sëmundje 
edhe nga një gjendje vërtet e mjeruar, edhe nga pleqëria dhe nga 
qënia i syrgjynosur, dhe në një fshat i vetmuar duke mos pasur 
askënd, i ndaluar nga të gjitha shoqërimet dhe nga komunikimi. 
Ndërsa isha në këtë gjendje pikëlluese, papritmas nga mëshira e Tij 
e gjerë dhe e plotë, All-llahu Fuqiplotë më dhuroi një dritë lidhur 
me pikat dhe me misteret e Kur’anit te gjithurtë e cila ishte mjet 
ngushëllimi për mua. Me atë dritë, unë u përpoqa të harroj gjendjen 
time të mjerueshme, të dhimbshme e të trishtueshme. Unë madje 
qesh në gjendje të harroj edhe vendlindjen time, të dashurit dhe të 
afërmit e mi….. 
Por medet, sa keq! Ndodhej një person të cilin nuk mund ta 
harroja, dhe ai ishte Abdurrahmani, i cili ishte edhe nipi im edhe 
djali im shpirtëror, edhe studenti im më vetëflijues si dhe shoku im 
më guximtar. Ai qe ndarë prej meje para gjashtë ose shtatë vitesh, 
All-llahu e mbuloftë me mëshirën e Tij… Pastaj, papritmas dikush 
më dha mua një letër. Unë e hapa atë dhe pashë se ajo ishte nga 
Abdurrahmani, e shkruar në një mënyrë e cila shfaqte plotësisht 

                                                
196 Yahjagil, Haxhi Hulusi, tek Son Şahitler, i, 33-55. 
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personin e vetë Abdurrahmanit… Ajo më bëri mua të qaja dhe 
akoma më bën të qaj.  

I ndjeri Abdurrahman shkroi një letër me seriozitet e me sinqeritet 
se ai ishte i neveritur nga kënaqësitë e kësaj dynjaje dhe se dëshira 
e tij më e madhe ishte që të arrinte tek unë që të kujdesej për mua 
në pleqërinë time ashtu siç kujdesesha unë për të kur ai ishte i 
vogël. Ai gjithashtu donte të më ndihmonte me penën e tij të aftë 
në përhapjen e mistereve të Kur’anit, që ishte detyra ime dhe 
misioni im i vërtetë në këtë dynja. Ai madje shkroi në letrën e tij: 
“Më dërgo njëzet ose tridhjetë trajtesa dhe unë do të shkruaj njëzet 
ose tridhjetë kopje për secilën dhe do t’i bëj edhe të tjerët t’i 
shkruajnë… Ai kishte siguruar një kopje të fjalës së dhjetë për 
besimin në botën tjetër para se ta shkruante letrën. Sikur trajtesa 
kishte qenë një ilaç për të duke ia shëruar të gjitha plagët 
shpirtërore që i kishte marrë gjatë këtyre gjashtë ose shtatë viteve. 
Ndërkohë ai shkroi letrën për mua sikur ai po priste vdekjen e tij 
me një besim të vërtetë të fortë e të ndritshëm. Pastaj një ose dy 
muaj më vonë, ndërsa po mendoja përsëri për kalimin e një jetë të 
lumtur së bashku me Abdurrahmanin, por ah medet, unë papritmas 
mora njoftimin për vdekjen e tij. Unë u trondita aq shumë nga ai 
lajm i hidhur saqë unë vazhdoj akoma të jem nën atë ndikim qysh 
prej pesë viteve. Ajo më shkaktoi mua një dëshpërim të madh, dhe 
një dhimbje të thellë për ndarjen e dhimbshme shumë më të madhe 
se sa robëria ime e dhimbshme, syrgjynosja, pleqëria dhe sëmundja 
që unë vuajta atëherë. Unë thoja: Gjysma e botës sime private 
kishte vdekur me vdekjen e nënës sime, dhe tani me vdekjen e 
Abdurrahmanit, gjysma tjetër ka vdekur. Tani lidhjet e mia me 
dynjanë ishin këputur krejtësisht…  

Përsëri Bediuzzamani gjeti ngushëllim nëpërmjet Kur’anit, këtë 
herë nëpërmjet kuptimit të vërsetit: 

لَه$ الْح$كْم$ و&ا+لَي)ه+ ت$ر)ج&ع$ونَ كُلُّ ش$ى&ءÌٍ ه$ال+ك- ا+الَّ و$ج&ه$ه"ۜ  
 “Çdo gjë do të shuhet e shkatërrohet përveç Fytyrës së Tij. Atij i takon 

gjykimi e vendimi dhe tek Ai ju të gjithë do të ktheheni.”197  

                                                
197 Kur’an 28:88 
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Dhe nëpërmjet frazës: Ja Baki Entel Baki, Ja Baki Entel Baki! O i 
Qëndrueshmi i vetëm! O i Qëndrueshmi i vetëm! Ti je i Qëndrueshmi i 
vetëm. 

Dhe Bediuzzamani e plotëson këtë pjesë që është marrë prej 
trajtesës për të moshuarit, duke thënë se All-llahu i Gjithëfuqishëm i 
dha atij tridhjetë Abdurrahmana në vend të njërit që Ai ia kishte marrë. 

Më i rëndësishmi i këtyre studentëve të rinj ishte Hulusi Yahyagil, 
i cili për herë të parë e vizitoi Bediuzzamanin një vit e gjysëm pas 
vdekjes së Abdurrahmanit. Një tjetër ishte Kuleönly Mustafa, të cilin 
Bediuzzamani e gjeti duke pritur kur ai u kthye në shtëpi në Barla pas 
dëgjimit të lajmeve.198  

Gjithashtu ndodheshin edhe një numër oficerësh të ushtrisë përkrah 
Hulusi Beut. Njëri prej këtyre ishte Ref’et Beu, një komandant i dalë 
në pension, një student tjetër ishte Binbashi Asim beu, i cili vdiq në 
kohën e hetimit në Isparta më 1935 kur Bediuzzamani dhe më shumë 
se njëqind prej studentëve të tij ishin arrestuar në masë. Gjithashtu 
ishte studenti Santral Sabri, në fshatin Bedre mbi liqenin Eğridir, i cili 
luajti një rol kryesor në shpërndarjen e pjesëve të Risale-i Nurit në 
fshatrat përreth. Ai ishte Imam për namazet në xhaminë e fshatit, dhe 
ndau me Bediuzzamanin një shenjë vëllazërie, në formën e gishtave të 
dytë dhe të tretë të një këmbe duke qenë të ngjitur. Dhe Husrevi nga 
Isparta, i cili kishte një shkrim dore shumë të bukur dhe që ia kishte 
kushtuar vetveten tërësisht shkrimit të kopjeve të Risale-i Nurit dhe 
shërbimit të tij. 

Lidhjet e Bediuzzamanit me studentët e tij ishin krejtësisht ndryshe 
nga lidhjet e zakonshme formale dhe të largëta midis mësuesit dhe 
studentëve ose midis Shejhëve dhe ndjekësve. Ai e konsideroi personin 
e vet të ishte një student i Risale-i Nurit i njëjtë si vetë ata, dhe krahas 
lidhjeve të ngushta personale me ta – dhe duke qenë i vërtetë për 
besimin e tij në konsultën- konsultohej me ta lidhur me të gjitha 
çështjet që kishin të bënin me shkrimin dhe shpërndarjen e Risale-i 
Nurit. Dhe ashtu siç ishte ai më i frikshmi dhe më i pa kompromentuari 
përballë armiqve të fesë dhe mosbesimit, po ashtu ndaj atyre që i 
shërbenin të vërtetës, ai ishte më i dashuri, më i dhembshuri dhe më i 
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mëshirshmi. Bediuzzamani ishte gjithashtu tejet modest me studentët e 
tij dhe ishte shumë i sjellshëm; ai personalisht nuk do të pranonte as 
një pozitë më të lartë, as lavdërim dhe as mik! Ai thonte “unë nuk e 
pëlqej veten” “ dhe nuk i pëlqej ata që më pëlqejnë mua”. Ai do ta 
pranonte lavdërimin vetëm kur i përkiste Risale-i Nurit ose Kur’anit... 

Gjithashtu Bediuzzamani mbante kontakt të vazhdueshëm me 
studentët e tij dhe një rrjedhë e pandërprerë letrash kalonte midis tyre. 
Këto mijëra letra bashkoheshin dhe formonin një pjesë thelbësore të 
Risale-i Nurit. Kjo sa vijon është pjesa e një letre, prej koleksionit të 
atyre që u shkruan ndërsa Bediuzzamani ishte në Barla. 

Vëllezërit e mi, Husrev, Lutfi dhe Rushtu! 
“… Nga një drejtim, më shumë sesa më takon- ju jeni studentët e 
mi, dhe nga një drejtim ju jeni shokët e mi studentë, dhe nga një 
drejtim tjetër ju jeni ndihmësit e mi dhe këshilltarët e mi”. 
“Vëllezërit e mi të dashur! Ustadhi -profesori- juaj nuk është i 
pagabueshëm… do të ishte gabim ta supozonit atë të jetë i pa 
gabime. Një mollë e kalbët në një kopësht nuk dëmton kopështin. 
Dhe një monedhë e grisur, e gërryer, në një thesar nuk e mohon 
vlerën e thesarit. Në qoftë se veprat e mira vlerësohen si dhjetë të 
tilla, një vepër e mirë vlerësohet sa dhjetë të mira, ndërsa një vepër 
e keqe vlerësohet si një e keqe, atëherë do të ishte e drejtë përballë 
veprave të mira mos me e mërzit zemrën dhe mos me dalë kundër 
për shkak të një vepre të keqe apo ndonjë gabimi…” 
“Kuptojeni këtë, o vëllezërit e mi dhe shokët e mi student! Unë do 
të isha i lumtur në qoftë se ma thoni lirshëm  kur ju shihni ndonjë 
të metë tek unë. Madje edhe sikur të më qëllonit në kokë me atë të 
metë, unë do të thoja:  
Allahu qoftë i kënaqur me ju! Hiret e tjera nuk duhen të 
konsiderohen në ruajtjen e hirit të së vërtetës. Unë do ta pranoja atë 
menjëherë për shkak të egoizmit të nefsit urdhërues për të liga, jo 
për të mbrojtur një të vërtetë të cilën unë nuk e njihja se ishte për 
hir të së vërtetës. Kuptojeni se në këtë kohë, kjo detyrë e shërbimit 
të besimit është më e rëndësishmja. Ajo nuk duhet t’i ngarkohet një 
të mjeri, i cili është i dobët dhe mendimi i të cilit është i shpërndarë 
në shumë drejtime, ndihma duhet të jepet me sa të jetë e mundur. 
Po, të vërtetat absolute dhe të ngjeshura shfaqen dhe unë jam një 
mjet i jashtëm, dhe rregullimi, qartësimi dhe formëdhënia janë për 
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studentët e mi të vlefshëm dhe të aftë…. Ju e dini se në verë 
pakujdesia e kësaj bote mbisundon. Shumica e shokëve të mi 
studentë bëhen të lëshuar, neglizhentë, dhe detyrohen të ndërpriten 
nga puna e prokopia e tyre. Ata nuk mund të preokupohen 
plotësisht me të vërtetat serioze. Me mëshirën e Tij të plotë, që prej 
dy vitesh, Allahu xh.sh. ka dhuruar një mirësi për mendjet tona me 
koinçidencat e holla “. Tevafukat të cilat janë si fruta në lidhje me 
të vërtetat serioze. Ai u ka dhënë gëzim ndjenjave tona. Me 
dhembshurinë e Tij të plotë, nëpërmjet frutave të atyre 
“koinçidencave të holla, i ka nxitur mendjet tona për tek një e 
vertetë Kur’anore serioze, dhe i ka bërë ato fruta ushqim e 
mbështetje për shpirtërat tanë. Ashtu si datat ato kanë qenë edhe 
frut edhe ushqim bazë… 
Do të ishte e rëndësishme për të gjithë kohën të mbahet në mendje 

kur lexohen këto fletë, rrethanat tejet të vështira në të cilat punonin në 
këtë kohë Bediuzzamani dhe studentët e tij. Duhet të sjellim ndërmend 
se planet ishin bërë për ta çrrënjosur islamin tërësisht prej strukturës së 
shoqërisë turke, dhe se këto plane po viheshin në zbatim shkallë-
shkallë dhe forcërisht. Së pari qenë mbyllur medresetë dhe teqetë e 
sufizmit. Pastaj një pengesë e fundit qe vendosur në mënyrë efektive 
për mësimdhënien e fesë me ndalimin e alfabetit të arabishtes më 1928 
dhe zëvendësimin e saj me shkronjat latine.  

Në vijim të kësaj ata që kapeshin duke dhënë mësim ose duke 
lexuar libra me alfabetin e vjetër trajtoheshin si kriminelë, dhe shumë 
shpesh e vuajtën burgosjen, internimin dhe madje edhe vdekjen, si 
rrjedhim. Kjo gjithashtu ishte e vërtetë për Kur’anin. Mësimdhënia e tij 
dhe të mësuarit prej tij mbaheshin në mënyrë shumë të fshehtë. 
Burgosja dhe torturimi ishin fati i hoxhallarëve të persekutuar që 
kapeshin duke e dhënë mësim Kur’anin. Ishte një kohë makthi për 
njerëzit e Anadollit, aq të lidhur me fenë e paraardhësve të tyre.  

Ky tmerr shtetëror dhe kjo përndjekje u shtuan dhe u ashpërsuan 
gjatë viteve 1930 deri në 1940-ën. Duke lexuar letrat e atyre që u 
prezantohej Risale-i Nuri, në këtë kohë, bëhet e qartë se sa shumë 
përfitonin ata prej Risale-i Nurit. Besimi i tyre u bë i fuqishëm dhe 
përforcohej ndërsa lexonin trajtesat e tij dhe ato fituan forcë e kurajë të 
madhe. Kështu ata kishin shembullin e Bediuzzamanit dhe 
këmbënguljen e tij proverbiale; prandaj ata përballuan të gjitha 
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mundimet e vuajtjet duke mos iu dhënë aspak rëndësi si përndjekja, 
dhe ashtu si Bediuzzamani ia kushtuan krejtësisht personat e tyre të 
shkruarit e kopjeve të trajtesave të Risale-i Nurit dhe duke i përcjellë 
ata tek të tjerët. Në vijim janë dy shembuj prej letrave për 
Bediuzzamanin, të dërguara prej studentëve të tij. 

 E para nga Husrevi i penës së bukur, i cili për shumë vite shkroi 
kopje të panumërta të Risale-i Nurit.  

“Profesori im i dashur dhe i respektuar!” Secila nga fjalët e tua, 
domethënë secila nga trajtesat e tua është një ilaç i fortë. Unë marr 
bekime të mëdha prej fjalëve të tua. Aq shumë saqë sa më shumë 
që t’i lexoj aq më shumë dëshiroj t’i lexoj. Dhe unë nuk mund ta 
përshkruaj kënaqësinë e madhe që unë ndjej sa herë që i lexoj ato. 
Unë jam i sigurtë se ai që i merr, jo të gjitha, por madje vetëm 
njërën prej fjalëve të tua dhe i lexon me paanësi do të detyrohet t’i 
nënshtrohet të vërtetës; dhe në qoftë se ai është një mohues ai do të 
detyrohej të braktiste rrugën që ka marrë; dhe në qoftë se do të 
ishte një mëkatar, ai do të detyrohej të pendohej. 
E dyta është nga Kuleönlü Mustefa, i cili siç u përmend më lartë ai 

vizitoi Bediuzzamanin pasi kishte marrë njoftimet e vdekjes së 
Abdurrahmanit, ishte një paraprijës i shumë studentëve të zellshëm të 
cilët ia kishin kushtuar vetveten Risale-i Nurit në vend të 
Abdurrahmanit.  

Të përfshira këtu janë vetëm disa pjesë të letrës së tij të gjatë e cila 
është interesante në atë se si ajo përshkruan se si ai vete gjeti 
udhëzimin e tij në Risale-i Nur, dhe si të tjerët dhe si ai iu përgjigjen 
Risale-i Nurit në të njëjtën mënyrë dhe e gjetën atë të shëronte plagët e 
tyre, dhe gjithashtu se si hoxhallarët, jo të njohur për gatishmërinë e 
tyre të pranonin diçka të re, e njohën dhe e pranuan vlerën e tij.  

Kjo letër gjithashtu shpjegon një çështje të rëndësishme që në atë 
kohë kur medresetë ishin mbyllur dhe njerëzit ishin privuar nga çdo 
rast e mundësi për të mësuar arabisht, gjuhën në të cilën e gjithë 
mësimdhënia e fesë ishte mbajtur e përçuar, Risale-i Nurit tani mori 
vendin e medresesë, duke dhënë mësim të vërtetat e besimit dhe 
Kur’anit edhe në Turqisht dhe në një mënyrë të përshtatshme për 
nevojat e tyre. 
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“Profesori im i nderuar! 

“… Shpirti im po kërkonte  një udhëzim të plotë, dhe ndërsa e 
kërkoja atë, m’u shfaqë mua, “ti po kërkon një udhëzues larg, 
ndërsa afër teje është Bediuzzamani. Risale-i Nuri i tij është si 
ripërtëritës muxheddid”. Ai është edhe pol shpirtëror edhe 
Dhulkarnejn, dhe zëvendës, përfaqësues i Jezuesit a.s, i cili do të 
vijë në fund të kohës; domethënë ai sjell sihariqet e tij. Ndërkaq 
unë iu afrova profesorit të respektuar. Ai më dha urdhrin të 
shkruaja trajtesat. Kështu unë shkrova pesëmbëdhjetë prej Fjalëve 
dhe jam duke i lexuar ato… unë fillova të përfitoj shumë prej 
tyre… Përfundimisht të rinjtë u grumbulluan rreth meje… “ 
Profesori im i nderuar! Trajtesat i shërojnë plagët shpirtërore e 
fizike të këtyre njëqind shokëve të mi… Ndonjëherë madje edhe 
ata që janë kredhur në dyshime prej vendeve të largëta, vijnë këtu; 
në qoftë se ky student i pafuqishëm i yti u lexon atyre një trajtesë, 
dyshimet e tyre zhduken e largohen…  

“Ky student i pafuqishëm i yti asnjëherë nuk studioi arabishten dhe 
kurrë nuk u pa brenda një medreseje. Ai lexonte libra në turqisht të 
shkruara shumë kohë më parë dhe nuk mund të gjente ilaç për të 
shëruar plagët e tij shpirtërore e fizike… -Por- ashtu si Zoti xh.sh. 
krijon një kohë si parajsa në një kohë si ferri, dhe krijon zgjidhje të 
përshtatshme për çdo kohë dhe jep ilaçe të përshtatshme për çdo 
plagë, po ashtu në këtë kohën tonë në të cilën mungojnë medresetë, 
Ai i bën trajtesat [e Risale-i Nurit] të shkruhen nëpërmjet profesorit 
tonë të nderuar, në Turqisht, për ata të plagosur e të lënduar si ne… 
Falënderime të panumërta e të pafundme qofshin për Allahun, dhe 
Ai i dhëntë sukses profesorit tonë të nderuar në shërbim të  
Kur’anit dhe e lartësoftë atë në këtë botë dhe në tjetrën. Amin! 
Megjithëse unë nuk kam marrë mësim në arabisht dhe as nuk kisha 
marrë mësim dhjetë- pesëmbëdhjetë vjet në medrese dhe vetëm 
kam shkruar trajtesat e Risale-i Nurit dhe i kam studiuar ato 
seriozisht, unë e imagjinoj veten të kem studiuar në një medrese 
për njëzet vite. Arsyeja është kjo: Tani shumë hoxhallarë të 
arabishtes vijnë tek ky i mjerë i pafuqishëm e i thjeshtë dhe ata 
mbeten të habitur për atë çka ai ka studiuar. Ata që kanë marrë më 
parë trajnim prej udhëzuesve vijnë e robërohen prej fjalëve që i 
dëgjojnë prej meje. Shumë hoxhallarë vijnë me të gjithë përulësinë 
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dhe më bëjnë mua të lexoj Risale-i Nurin. Në qoftë se zëri im do të 
ishte i fuqishëm mjaftueshëm, unë do t’u thërrisja me të madhe me 
të gjithë fuqinë time të rinjve në botë: “Të shkruarit dhe studimi i 
Risale-i Nurit seriozisht është më superior se studimi në medrese 
për njëzet vite, dhe më e dobishme!... 
 

n Përhapja e Risale-i Nurit 
Risale-i Nuri po shpërndahej gradualisht shkallë shkallë, ndërsa të 

shkruarit e tij u bë më i përhapur. Në mënyrë të veçantë në zonën e 
Ispartës, ndodheshin mijëra studentë të Risale-i Nurit, burra e gra, të 
rinj e të vjetër, të cilët ia kushtuan veten e tyre shkrimit të kopjeve të 
tij. Prej këtyre studentëve, ndodheshin disa të cilët nuk dolën prej 
shtëpive të tyre për shtatë apo tetë vite. Madje në fshatin Sava, i cili u 
njoh si shkolla e Nurit, trajtesat e Risale-i Nurit po shumëfishoheshin 
nga një mijë pena të mirëfillta. Dhe kjo vazhdoi për një numër të 
konsiderueshëm vitesh. Një makinë shumëfishimi u përdor fillimisht 
në mënyrë të vazhdueshme në Inebollu  në 1946 ose 1947, dhe deri më 
1956 nuk qe e mundur të botohej i gjithë koleksioni i Risale-i Nurit 
dhe në shkrimin e ri! Numri i dhënë për kopjet e shkruara me dorë të 
pjesëve të ndryshme të risale-i Nurit është gjashtëqind mijë. 

Duke rrezatuar nga vetë Bediuzzamani nëpërmjet këtyre studentëve 
të Risale- i Nurit ishte një kurajo dhe shpresë që përballuan atmosferën 
e mbushur me mposhtje dhe dëshpërim të shkaktuara nga shtypja, 
propaganda dhe terrori i drejtuar kundra islamit dhe atyre që e 
praktikonin atë. Kjo kurajo dhe shpresë kishin përhapur dhe prodhuar 
një lëvizje pozitive, e cila përfundimisht u përhap anembanë vendit. 
Kështu të gjithë ata studentë ishin të patrembur ndaj frikësimeve dhe 
përpjekjeve të zyrtarëve për t’i penguar. Ata vuajtën të gjitha llojet e 
shtypjes. Ata jetuan nën kërcënimin e vazhdueshëm të bastisjeve të 
shtëpive të tyre dhe dhunimit të tyre për të kërkuar kopje të Risale- i 
Nurit. Shumë prej studentëve merreshin gjithnjë e më shumë nga 
shtëpitë e tyre për tek rajonet e policisë, ku ata vuanin burgimin, 
torturat dhe rrahjen. 

Gratë gjithashtu luajtën një rol jetik dhe heroik në këtë lëvizje të 
jashtëzakonshme. Disa gra duke marrë përsipër punën e burrave të tyre 
për t’i lënë ata të lirë ose për të shkruar ose për t’i shërbyer Risale-i 
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Nurit në ndonjë mënyrë tjetër. Dhe disa të tjera duke ndihmuar 
bashkëshortët e tyre në të shkruar. Disa shkruan kopje thjesht duke 
ndjekur shkronjat. Disa të tjera tani mësuan të lexonin e të shkruanin 
për herë të parë dhe i shkruan vetë kopjet. Të tjerat e lexonin vetë 
Risale-i Nurin dhe pastaj ua lexonin atë grave të tjera në afërsi. Të 
patrembura si burrat e tyre nga frikësimi, ato e gjetën forcën e tyre nga 
besimi i fortë që e fituan nëpërmjet leximit dhe dëgjimit të 
mësimdhënieve të Risale-i Nurit. Edhe fëmijët gjithashtu luajtën një 
pjesë të rëndësishme në shkrimin e trajtesave! Nga kjo mund të shihet 
se si Risale-i Nuri kontribuoi për ruajtjen e shkrimit Kur’anor në Turqi 
kur autoritetet po përpiqeshin ta çrrënjosnin atë tërësisht.  

Dhe më shumë se kaq, përballë shprehjes së ashtuquajtur me 
reformat të cilat vijuan vitet 1930 dhe të cilat synuan të hiqnin e 
zhduknin të gjitha fjalët me origjinë arabe e perse nga gjuha turke, 
Risale-i Nuri luajti një rol vërtet të rëndësishëm në ruajtjen dhe madje 
në rigjallërimin e përtëritjen e kulturës tradicionale islamike. Madje 
mund të Thuhet se lëvizja e Risale-i Nurit kontribuoi në mënyrën më 
kuptimplotë për të rritur përqindjen dhe aftësinë për shkrim e lexim 
dhe për të ngritur nivelin kulturor të mijëra njerëzve, përveç detyrës së 
tij për ruajtjen dhe ripërtëritjen e fesë islame. Në lidhje me këtë 
Bediuzzamani shkroi: “Ashtu si Risale-i Nuri që punon për të ruajtur të 
vërtetat kundra ateizmit, po ashtu një nga detyrat e tij është të ruajë 
shkronjat dhe shkrimin e Kur’anit kundra bidateve, risive…! 

Çfarë ishte ajo rreth Risale-i Nurit që i tërhoqi këta njerëz rreth tij, 
duke i bërë të ndërmarrin  kaq shumë rreziqe e mundime dhe shumë 
shpesh i lanë me një anë interesat e tyre saqë ua kushtuan personat e 
tyre shërbimit të tij? Cili ishte burimi i fuqisë së tij për të forcuar 
besimin e tyre në këtë mënyrë? Apo ishte në faktin që Bediuzzamani i 
tërhiqte ata dhe i mbushi ata me zell? Apo vetë Risale-i Nuri kishte 
ndonjë forcë tërheqëse që i tërhoqi dhe i mbajti ata? 

Së pari, ne mund të themi se Bediuzzamani gjithnjë e drejtonte 
vëmendjen duke e larguar nga vetja dhe personaliteti i tij dhe duke e 
orientuar drejt Risale-i Nurit duke shmangur çdo lloj lajkatimi që do ta 
dëmtonte sinqeritetin e plotë të cilin ai e quante të domosdoshëm për 
detyrën me të cilën ai ishte ngarkuar. Gjithashtu ai e konsideroi që 
gjithçka prej personit të vet kishte hyrë në Risale-i Nur. Dhe ashtu siç 
u përmend me parë, ai e pa veten, jo si burim të Risale-i Nurit por 
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thjesht si përkthyes të tij, si mjet i qënies së tij i shkruar. Ai i tha vetes: 
“Ashtu si një person i thjeshtë që shpall urdhërat e një marshalli, dhe 
ashtu si një njeri i falimentuar që mund t’i thotë me zë të lartë mallrat 
dhe artikujt e një dyqani të mbushur plotë me xhevahir e me diamante 
shumë të vyer, po ashtu unë mund të shpall mallrat e dyqanit të shenjtë 
te Kur’anit!” Dhe ai gjithashtu shkroi:  

“Unë nuk flas rreth fjalëve nga modestia, por për të deklaruar një 
fakt, se të vërtetat dhe plotësitë tek Fjalët nuk janë të miat, ato janë të 
Kur’anit dhe kanë dalë prej Kur’anit! Kështu mund të thuhet se ishin 
dritat e Kur’anit duke vezulluar nëpërmjet Risale-i Nurit, të cilat i 
tërhiqnin dhe i ndriçonin numrat gjithnjë në rritje të njerëzve.  

 

n “Favoret Hyjnore” të Shoqëruara me Shkrimin e 
Risale-i Nurit 

Si një formë falënderimesh dhe gjithashtu me qëllim që të 
inkurajonte studentët e tij në punën e tyre në kushtet e vështira të 
kohës, Bediuzzamani ia kushtoi një pjesë të gjatë të njërës prej letrave 
të tij përshkrimit të një numri favoresh Hyjnore, që shoqëroheshin me 
të shkruarit e Risale-i Nurit, të cilat e përfaqësojnë këtë pretendim. Ai 
u tha atyre se pa njohjen dhe vetëdijen e tyre dhe përtej dëshirës së 
tyre. Dikush po i vinte ata në shërbim në këto çështje të rëndësishme. 
Dhe dëshmia e tij për këtë ishin këto favore dhe fakti që gjërat 
bëheshin të lehta për të. Pastaj ai i numëroi disa prej tyre, duke i 
quajtur ‘shenja treguese’! 

Së pari ishte shenja e koinçidencave, tevafukat; të lartpërmendura 
në lidhje me Fjalën e Dhjetë. Këtu Bediuzzamani e merr letrën e 
Nëntëmbëdhjetë si shembull, e cila në kopjet e shkruara me dorë shfaqi 
disa shembuj vërtetë të jashtëzakonshëm të këtyre koinçidencave- 
përkimeve.  

Gjithashtu ai e përdori atë si një shembull për të tjerat prej 
çështjeve, duke përfshirë lehtësinë e madhe dhe shpejtësinë e madhe 
me të cilat u shkrua shumica e Risale-i Nurit; sepse pjesa më e madhe 
u shkrua kur Bediuzzamani po vuante më shumë nga sëmundja dhe 
torturat e autoriteteve. Shkurtazi, Fjala e Nëntëmbëdhjetë, e titulluar 
Mrekullitë e Muhamedit a.s.m. përshkruan më shumë se treqind 
mrekulli të profetit a.s.m, duke cituar shumë shpesh transmetuesit e 
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haditheve të cituara. Pavarësisht qënies së saj më shumë se njëqind 
faqe, ato u shkruan tërësisht duke u mbështetur tek kujtesa, pa përdorur 
ndonjë burim apo libra reflektimi, duke u shkruar jashtë në fshat dhe 
brenda hapësirës së tre apo katër ditëve duke punuar vetëm dy ose tre 
orë çdo ditë; kështu duke bërë një total prej dymbëdhjetë orëve.  

Kur kopjet e para u shkruan nga tetë shkrues të ndryshëm të 
papërvojë, të cilët ishin në vende të ndryshme dhe nuk komunikonin 
me njëri-tjetrin, renditja dhe pozicionimi i frazës ‘profeti më i nderuar 
a.s.m’ u shfaq të ishte aq e qartë dhe e mirërenditur saqë është e 
pamundur t’ia atribuosh ato arsyes. Sikur ato të vendoseshin nga një 
dorë e padukshme, ky rregullim i frazave ishte në vetvete një lloj 
mrekullie ose kerameti prej mrekullive të profetit Muhamed a.s.m.! 

Treguesi i dytë ishin vëllezërit, secila prej penave të tyre ishte si 
një shpatë prej diamanti, të cilën Allahu i Gjithëfuqishëm ia kishte 
dhuruar Bediuzzamanit si ndihmës. Ata vetëformuan një lloj 
“koinçidence”, dhe fakti se ata ia kushtuan veten shërbimit të çështjes 
së Kur’anit nëpërmjet Risale-i Nurit, “duke mos e ulur ritmin 
asnjëherë, dhe me entuziazëm e iniciativë të plotë, në atë kohë kur 
alfabeti ishte ndryshuar dhe nuk kishte presa tipografike dhe kur 
gjithkush kishte nevojë për dritat e besimit, dhe në një kohë që 
ndodheshin shumë gjëra për të shkatërruar entuziazmin e tyre, kjo ishte 
në vetvete një mrekulli e Kur’anit, “Favor i qartë Hyjnor”.  

Një tregues tjetër ishte se Risale-i Nuri provoi të vërtetat më të 
rëndësishme të besimit dhe të Kur’anit në mënyrën më të qartë, dhe 
Bediuzzamani citoi një numër prej tyre përmes shembullit. Për 
shembull, Fjala e Dhjetë rreth Ringjalljes së të vdekurve dhe Ahiretit, 
para të cilave, ashtu siç e keni parë, madje edhe Ibnu Sina pati pranuar 
pafuqinë e tij. Një tregues tjetër është Fjala e Njëzetë e Gjashtë, e cila e 
zgjidh problemin e Kaderit Hyjnor, e quajtur ndonjëherë si Fati ose 
paracaktimi dhe si vullneti njerëzor, në një mënyrë që gjithkush do të 
mund ta kuptonte.  

Të tjerat janë Letra e Njëzet e Katërt, dhe Fjala e Njëzet e Nëntë, e 
cila është një shpjegim i ndritshëm në lidhje me melekët- engjëjt- 
pavdekshmërinë e shpirtit njerëzor, dhe ringjalljen e të vdekurve, dhe 
Fjala e Tridhjetë, e cila flet për egon-unin e njeriut dhe për 
transformimin e grimcave të vockëla, të cilat që të gjitha zbulojnë dhe 
zgjidhin talismanin e aktivitetit të çuditshëm në univers, enigmën e 
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krijimit ose të botës dhe qëllimin e saj, dhe misterin e urtësisë në 
lëvizjen e grimcave të vockëla.  

Treguesi i Katërt për favorët Hyjnorë të shoqëruara me të shkruarin 
e Risale-i Nurit, Bediuzzamani shkruan me modesti, ishte se pjesët e 
ndryshme të tij, ua shpjegojnë me anë të krahasimeve të vërtetat më të 
thella dhe më të paarritshme të besimit madje edhe njerëzve më të 
thjeshtë, në një mënyrë përtej aftësive të tij dhe jashtë asaj që lejonin 
rrethanat e kohës. Këto krahasime të cilat janë një veçori e 
rëndësishme e Risale-i Nurit dhe janë reflektimet dhe shëmbëlltyrat e 
krahasimeve në Kur’an, “I sjellin afër të vërtetat më të largëta dhe ia 
mësojnë ato edhe njeriut më të zakonshëm! Gjithashtu, megjithëse 
Risale-i Nuri atëherë ishte përhapur gjerë, trajtesat e tij nuk ishin bërë 
objekt kritike as nga dijetarët fetarë dhe as nga dikush tjetër, dhe 
gjithkush duke filluar nga teologët dhe ndjekësit e tarikateve dhe duke 
përfunduar tek filozofët materialistë e me ide ateiste dhe tek njerëzit e 
zakonshëm, kishin përfituar prej Risale-i Nurit sipas shkallës së tyre; ai 
iu drejtua gjithësecilit sipas nivelit të tyre. Treguesi i Gjashtë është 
tepër domethënës dhe do të përmendet përsëri me vonë, ishte se e 
gjithë jeta e Bediuzzamanit kishte qenë si një parapërgatitje për Risale-
i Nurin. Ai shkroi :  

“Unë jam i sigurtë dhe e shoh qartë se pjesa më e madhe e jetës 
sime është komanduar e drejtuar përtej aftësisë së perceptimit që do të 
nxirrte këto mesazhe-trajtesa për t’i shërbyer çështjes së Kur’anit. 
Sikur e gjithë jeta ime si shkollar të kishte kaluar në parapërgatitjen për 
këto shkrime, të cilat demonstrojnë mrekullinë e Kur’anit…” 

Dhe tani izolimi i tij në Barla dhe përndjekja që ai vuajti prej 
autoriteteve, madje duke mos i lejuar as librat e tij për t’i studiuar, i 
kishte përqendruar të gjitha përpjekjet e tij mbi Kur’anin dhe mbi 
shkrimin e Risale-i Nurit. Gjithashtu, pothuajse të gjitha trajtesat i 
ishin dhuruar atij në çast, pa u menduar, për shkak të ndonjë nevoje që 
ishte shfaqur nga shpirti i Bediuzzamanit, pa ndonjë shkak të jashtëm”. 
Pasi ato ishin lexuar nga të tjerët, Bediuzzamani mësoi prej tyre se 
trajtesat përmbushnin nevojat e kohës dhe ishin një ilaç për sëmundjet 
e kohës. 

Dhe treguesi i fundit i favorit Hyjnor i orientuar drejt atyre ishte 
lehtësia dhe ndihmesa që ata përjetuan në të gjitha çështjet që lidheshin 
me shkrimin, kopjimin dhe shpërndarjen e Risale-i Nurit. 
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Bediuzzamani e përshkroi këtë si të jashtëzakonshme dhe tha se ai nuk 
kishte dyshim se kjo buroi e lindi prej Kur’anit. Ata gjithashtu zbuluan 
se kishin marrë shumë lehtësi e bollëk në mjetet e tyre të jetesës si 
rezultat i Risale-i Nurit. 

 

n Autoritetet Rrisin Presionin e Tyre mbi Bediuzzamanin 
Ndërsa Risale-i Nuri po përhapej më gjerë dhe u bë e qartë për 

autoritetet se ata kishin dështuar për të penguar e shtypur përpjekjet e 
Beduizzamanit në çështjen e islamit, pra shtuan presionin e tyre mbi të. 
Qëllimi ishte që në mënyrë të paligjshme të nxisnin një reagim i cili do 
t’u jepte atyre një justifikim për t’ia kufizuar e cunguar më shumë 
lirinë ë tij. Me këtë qëllim, u vendosën dy zyrtarë për Barlën në 1931, 
njëri ishte kryetari i ri i zonës, ndërsa tjetri ishte mësues. Megjithëse 
këta të dy ishin një gjemb i vazhdueshëm në mish për Bediuzzamanin, 
ata dështuan në përpjekjet e tyre për ta provokuar. Madje edhe kur ata 
organizuan një sulm në xhaminë e tij të vogël ndërsa ai dhe disa të 
tjerë po faleshin, dhe pastaj e mbyllën atë, Bediuzzamani e përmbajti 
zemërimin e tij të drejtë. Sidoqoftë ata më parë e kishin penguar atë 
nga xhamia në përpjekjet e tyre për ta izoluar atë totalisht, si dhe për ta 
ndaluar nga mbajtja e derseve ose nga leximi me një apo dy prej 
studenteve të tij, madje edhe në dhomën e tij. 

Kur Bediuzzamani pati ardhur në fillim në Barla, ai pati riparuar 
një xhami të vogël e cila kishte dalë jashtë përdorimit, dhe pastaj, në 
bazë të dëshmisë së tij e cila datonte që përpara internimit të tij, veproi 
si imam ose si prijës faljeje për një xhemat të vogël prej tre apo katër 
njerëzish. Të dy këta zyrtarë organizuan një bastisje në xhami duke 
marrë si pretekst ligjin e ri që impononte thirrjen e ezanit në turqisht. 

Sipas Xhemal Xhanit, kryetarit të rrethit, kur Beduizzamani refuzoi 
të thirrte ezanin dhe ikametin në ndonjë mënyrë tjetër përveç se në 
arabisht në xhaminë e tij, ai mori direktiva të përsëritura nga Ankaraja 
mbi çështjen dhe përfundimisht organizoi bastisjen. Pastaj më 18 
korrik 1932 policët u fshehën në qoshe të ndryshme të errëta të 
xhamisë, dhe kur po shpreheshin fjalët arabisht, ata dolën me bajoneta 
të drejtuara përreth Bediuzzamanit dhe xhematit të tij të vogël prej 
fshatarëve të pafajshëm. Katër prej këtyre atëherë qenë arrestuar dhe 
çuar me forcë në Eğirdir. Megjithatë ata më vonë u liruan pasi ishin 
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marrë në pyetje dhe ishin keqtrajtuar. Bediuzzamani e përshkroi 
çështjen si më poshtë vijon: 

“Agresioni i heretikëve prapa skenave në kohët e fundit kishte 
marrë formën më të shëmtuar; ata i kanë sulmuar njerëzit e besimin në 
mënyrën më tiranike dhe afetare. Gjatë adhurimit privat dhe jozyrtar 
për mua dhe për një ose dy shokë në xhaminë që unë vetë e riparova 
për ta përdorur vetë, ata ndërhynë në thirrjen e ezanit dhe të ikametit. 

“Përse i thoni ezanin dhe ikametin në mënyrë të fshehtë në 
arabisht? pyetën ata”. Pastaj ai vazhdoi të bënte një sulm gojor jo mbi 
ata pa ndërgjegje “të cilët planifikuan bastisjen, sulmin, të cilët tha ai 
nuk ia vlen t’u adresohesh, por mbi “heretikët, novatorët- bërësit e 
bidateve, të cilët ishin nxitësit e këtyre lëvizjeve. “Kryetarët e 
komiteteve të cilët, duke ndjekur rrugën e faraonit, po luajnë në 
mënyrë arbitrare e tiranike me fatin e kombit“.  

Tevfik Tighli, mësuesi, i tha Xhemal Xhanit se ai bëri çdo 
përpjekje që ta lëvizte Bediuzzamanin nga Barla. Dhe ai gjithashtu e 
mori përsipër që ta shqetësonte e t’i binte në qafë Bediuzzamanit. Në 
fakt të dy duke ndarë vogëlsinë dhe dëshirën për të dominuar veçoritë 
e zyrtarëve të vegjël, ata i kombinuan shumicën e përpjekjeve të tyre 
për atë qëllim. Sidoqoftë, siç ndodhte shpesh me ata, qëllimi i të cilëve 
ishte të dëmtonin Bediuzzamanin, Kryetari i Rrethit mori një goditje 
nga i Gjithfuqishmi: krejtësisht në mënyrë të paparashikuar, ai u 
arrestua për disa çështje të ndryshme duke u dërguar në burg për dy 
vite e gjysëm.  

Lidhur me ndryshimet në Ezanin dhe ikamentin në namaz, 
Bediuzzamani i mbështeti kundërshtimin e tij të patundur ndaj 
turqizimit të praktikave të islamit në argumente logjike të ndryshme. 
Në mënyrë të veçantë lidhur me Kur’anin, kur autoritetet njoftuan se 
Kur’ani do të përkthehej në fillim të vitit 1930, ai shkroi disa letra dhe 
trajtesa duke argumentuar pamundësinë e përkthimit të Kur’anit dhe 
duke treguar qëllimet e liga të atyre që po e nxisnin një komplot të tillë 
kundër Kur’anit.  

Për shembull, disa njerëz thanë se fjalët e Kur’anit, ato të përdorura 
nga profeti Muhamed a.s.m. në lutje të ndryshme dhe në falje 
ndriçojnë aftësitë e brendshme të njeriut dhe janë ushqim shpirtëror për 
të. Ashtu si fjalët që nuk janë të mjaftueshme në qoftë se nuk njihet 
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kuptimi i tyre. Fjalët janë si rrobat; në qoftë se ato ndryshohen, a nuk 
do të ishte më e dobishme? Të cilës Bediuzzamani iu përgjigj: 

“Fjalët e Kur’anit dhe ato të tesbihateve të profetit Muhamed a.s.m. 
nuk janë rroba të pajeta; ato janë si lëkura e gjallë e një trupi. Në të 
vërtetë, me kalimin e kohës ato janë bërë lëkura. Rrobat mund të 
ndryshohen, por në qoftë se ndryshohet lëkura ajo është e dëmshme 
për trupin. Madje, fjalët e bekuara si ato të pesë faljeve të detyruara 
dhe ato të ezanit dhe ikametit, për shembull, janë bërë shenja dhe 
treguesit e kuptimeve të pranuara të tyre. Dhe për sa ka të bëjë me 
shenjat dhe emrat, ato nuk mund të ndryshohen ”.  

Bediuzzamani pastaj vazhdon të thotë se kurdo që ato të përsëriten, 
secila nga aftësitë e brendshme të njeriut merr pjesën e saj prej këtyre 
frazave, ndërsa në qoftë se ato do të ishin në një gjuhë tjetër përveç 
arabishtes së shpallur të Kur’anit, shpirti i njeriut mbetet në errësirë 
dhe ai bëhet i pakujdesur ndaj prezencës Hyjnore.  

Kështu Bediuzzamani gjithashtu sjell argument duke pohuar se do 
të ishte në kundërshtim me sheriatin t’i ndryshosh këto “shenja 
islamike”. Në një letër tjetër pasi tregon se ishte imitimi i verbër i 
Evropës ai që ishte burimi i këtyre përpjekjeve për të ndryshuar 
‘shenjat e islamit’, si në të gjitha gjërat e këqija Bediuzzamani theksoi 
rëndësinë e një mjedisi i cili në mënyrë të vazhdueshme u sjell 
ndërmend muslimanëve kuptimet e këtyre fjalëve të shenjta, dhe që t’i 
instruktojë ata në të- në këto fraza të cilat janë “secila si një farë e 
shtyllave të besimit.” 

    Bediuzzamani tha se kur propozimi iu bë në fillim për ta 
përkthyer Kur’anin, ishte një komplot i kurdisur kundër Kur’anit dhe 
iu bë me qëllimin e drejtpërdrejtë për ta diskretituar atë. Por ai shkroi 
se “argumentet e parefuzueshme të Risale-i Nurit provuan se një 
përkthim i vërtetë i Kur’anit është i pamundur. Asnjë gjuhë tjetër nuk 
mund t’i ruajë pikat dhe cilësitë e holla të Kur’anit në vend të gjuhës 
gramatikore arabe. Përkthimet e rëndomta dhe të pjesshme të njeriut 
nuk mund ta mbajnë vendin e shprehjeve të mrekullueshme e 
gjithëpërfshirëse të fjalëve të Kur’anit, çdo shkronjë e të cilit jep dhjetë 
deri në njëmijë merita, shpërblime; [përkthime të tilla nuk mund të 
lexohen nëpër xhami]. Ndërsa ndonjë aspekt  i këtij fakti shfaqet të jetë 
i vërtetë në shumë vende në Risale-i Nur, ai është kryesisht Fjala e 
Njëzet e Pestë, e quajtur Mrekullitë e Kur’anit, e cila në demonstrimin 
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e Dyzet aspekteve të mrekullisë së Kur’anit e provon këtë çështje në 
mënyrë vendimtare. Trajtesa e çuditshme, e cila tregon njohurinë e 
thellë e të gjërë të Bediuzzamanit për Kur’anin, e veçantë në këtë kohë, 
shfaq mrekullinë e Kur’anit lidhur me elokuencën e renditjes së fjalëve 
të tij, kuptimeve, stileve, mënyrës së shprehjes, gjithëpërfshirjes së 
fjalëve të tij, përmbajtjeve, temave ngjeshëse, thukëtisë, njoftimeve të 
tij për të padukshmen, duke ruajtur rininë e tij dhe duke iu adresuar të 
gjitha klasave dhe niveleve të njerëzimit dhe në drejtimet e tjera të 
ndryshme.  

Sa më shumë që ata shtonin presionin mbi Bediuzzamanin me 
shtypjen e tyre arbitrare e të paligjshme, aq më e madhe ishte përpjekja 
e tij dhe aq më shumë po përhapej Risale-i Nuri. Ashtu si duke e 
internuar atë padrejtësisht, duke e izoluar në mënyrë të paligjshme dhe 
duke e penguar nga të gjitha lidhjet sociale, autoritetet në Ankara në 
mënyrë të pavetëdijshme i kishin shërbyer çështjes së Kur’anit, tani 
gjithashtu në Barla përndjekja e tyre ndaj tij vetëm se shërbeu për t’i 
bërë dritat të shkëlqejnë më shndritshëm. Madje, e njëjta ishte e vërtetë 
edhe për njëzet vitet e tjera; përhapja dhe sukseset e Risale-i Nurit 
ishin në përpjesëtim të drejtë me shtimin e vazhdueshëm në ashpërsinë 
e trajtimit që iu dhanë si dënim Bediuzzamanit dhe studentëve të tij. 
Bediuzzamani e tregon këtë në përfundimin e letrës vijuese, duke 
përshkruar disa nga padrejtësitë që mori në Barla. 

   Trajtimi që unë kam marrë këto shtatë vite ka qenë thjesht 
arbitrar dhe i jashtëligjshëm, sepse ligjet që kanë të bëjnë me të 
internuarit dhe të burgosurit janë të qarta. Me ligj, ata mund të 
takohen me të afërmit e tyre, dhe nuk ndalohen njerëzit nga 
përzierja me ta. Në çdo popull e në çdo shtet, adhurimi dhe falja 
janë të imunizuar nga ndërhyrja. Ata që ishin si unë qëndruan së 
bashku me shokët e tyre dhe të afërmit e tyre në qytete. Ata nuk u 
penguan as nga përzierja me të tjerët, as nga komunikimi dhe as 
nga lëvizja lirshëm. Vetëm unë isha i ndaluar dhe madje u ushtrua 
dhunë ndaj adhurimit tim dhe ndaj xhamisë sime. Dhe ndërsa është 
sunnet të përsërisësh fjalët “Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut”, 
menjëherë pas faljes- që është sunnet sipas medh-hebit shafii- ata u 
orvatën të më bënin që t’i braktisja.  
Madje kur erdhi një njeri analfabet i cili quhej Shebab së bashku 
me vjehrrën e tij këtu në Barla për një ndryshim ajri, ata erdhën tek 
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unë për shkak se ne vinim nga i njëjti vend; atyre iu u bë thirrja 
prej xhamisë nga tre policë të armatosur. Pastaj ai zyrtari u përpoq 
që ta fshihte veprën e tij të paligjshme duke thënë: ju kërkoj falje, 
mos u zemëroni, këto na i kërkon detyra dhe, atëherë ai i lejoi ata të 
shkonin. 

Në qoftë se gjërat e tjera dhe trajtimet do të krahasoheshin me këtë 
ngjarje, do të kuptohej qartë se trajtimi që m’u bë mua ishte një 
arbitraritet i pastër dhe thjesht tekanjoz, pasi ata më lëshonin mua 
gjarpërinj dhe qen rrugësh. Unë nuk pranoj ta shqetësoj veten duke 
u marrë me ta. Unë ia lë Zotit të Gjithëfuqishëm që ta parandalojë 
të keqen e tyre. Në fakt ata që e hetuan ngjarjen, e cila ishte shkaku 
i mërgimit, tani janë kthyer në qytetet e tyre, pasi të gjithë ata janë 
liruar. Vetëm unë dhe dy nga vëllezërit e Ahiretit u përjashtuam 
nga të gjithë dhe nuk u liruam, megjithëse unë nuk kam lidhje me 
dynjanë e tyre! Por njëri nga ato të dy u caktua si myfti në njërin 
nga qytetet dhe ka mundësi të udhëtojë gjithandej jashtë krahinës 
së tij duke përfshirë edhe Ankaranë. Dhe tjetri u la në Stamboll 
midis dyzet mijë njerëzve nga vendlindja e tij; ku ai mund të 
takohet me të gjithë.  
Ndërsa ata më vendosën mua në një fshat dhe midis njerëzve që 
nuk kishin aspak ndërgjegje. Saqë unë nuk kam mundur të shkoj as 
edhe tek një fshat i cili është vetëm njëzet minuta larg Barlës veçse 
dy herë për gjashtë vite, dhe nuk më lejuan mua të shkoja tek ai 
fshat për pak ditë për një ndryshim ajri; dhe kështu ata u përpoqën 
të më dërrmonin më shumë nën tiraninë e tyre. Ndërsa çfarëdo lloj 
forme që mund të marrë një qeveri, ligji është i njëjtë për të gjithë; 
nuk mund të ketë ligje të ndryshme për fshatra të ndryshme dhe për 
individë të ndryshëm.  

   Domethënë, ligji, për sa ka të bëjë me mua, është paligjshmëri. 
Zyrtarët këtu e përdorin influencën e qeverisë për inatet dhe për 
qëllimet e tyre personale. Por unë i bëra njëqind mijë falënderime 
Allahut të Gjithëfuqishëm, dhe nëpërmjet bërjes të njohur të 
mirësive të Tij, unë them këtë: E gjithë kjo shtypje e tyre dhe kjo 
tirani bëhen si copa druri për të ndezur zjarrin e zellit dhe të 
përpjekjes që ndriçimi i dritave të Kur’anit të jetë më vezullues. 
Ajo i bëri ato të ndizen e të ndriçojnë. Dhe ato drita të Kur’anit, të 
cilat kanë vuajtur këtë përpjekje të tyre dhe janë shpërndarë me 
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nxehtësinë e zellit, e kanë bërë këtë krahinë dhe madje shumicën e 
qyteteve si një medrese në vend të Barlës. Ata pandehën se më 
kishin burgosur në një fshat, përkundrazi, pavarësisht inatit të 
ateistëve, Barla është bërë si bankë mësimi, me mirësinë e Zotit 
xh.sh., madje shumë vende, si Isparta, janë bërë medrese…199 
 

n Lidhjet e Bediuzzamanit me Dynjanë dhe me Njerëzit e 
Dhënë Pas Kësaj Dynjaje. 

  Në fillim të muajit shkurt 1934, Bediuzzamani shkroi këtë letër 
për Refet Beun në Isparta:  

Vëllai im i dashur, besnik, i përpiktë dhe i zellshëm, Refet Beu! 

“Sado shumë që ti dëshiron të flasësh me mua, unë ndoshta 
dëshiroj më shumë që të flas me ty. Por për fat të keq unë jam në 
një gjendje të mjerueshme, i goditur me disa vështirësi. Kur gjej 
rastin, unë përpiqem të shkruaj shtatë ose tetë letra në një hapësirë 
kohe prej një ose dy orësh. Galibi gjithashtu i cili vinte herë pas 
here, është ndaluar. Vetëm Shanliu i gjorë qëndron, dhe ai nuk 
mund të vijë gjithë kohën. Gjithashtu ata i prekin këta gjarpërinj 
dhe i bëjnë ato të na sulmojnë si bisha të egra. Ata përpiqen të na 
mërzisin në çdo rast… Dhe për shkak se ata më kanë bërë mua të 
mendoj për dynjanë, idetë e mendimet që më vijnë janë ndërprerë. 
Qoftë ajo fundi i tyre, të menduarit rreth botës së njerëzve të dhënë 
vetëm pas kësaj dynjaje është helm për mua… Unë i lutem Allahut 
të Gjithëfuqishëm që të më dhurojë durim të fortë e të 
qëndrueshëm dhe të largoj mendjen prej Ehli dynjasë me qëllim që 
të mos mendoj për të… 
   Saidi i Ri ishte tërhequr prej dynjasë dhe politikave. Qeveria e 

Ankarasë kishte synuar që ta izolonte atë prej të gjithë kontakteve me 
botën matanë fshatit të Barlës, edhe brenda atij fshati gjithashtu, por 
kjo gjithashtu ishte pikërisht ajo që Saidi i Ri kishte zgjedhur. Pas të 
gjithave ishte shpella në Malin Erek afër Vanit që ai ishte dërguar në 
internim. Por tani autoritetet nuk do ta linin atë të qetë. Ata nuk do ta 

                                                
199 Mektubat-letrat 553-555 
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linin atë vetëm. Ata nuk mund ta kapnin kërkund atë; ai nuk shkeli 
asnjërin prej ligjeve të tyre, megjithatë trajtesat fetare që ai i shkruante 
shumëfishoheshin nëpër qindra shtëpi në provincën e Ispartës dhe 
përtej saj në një kohë kur prodhimi i librave dhe shkrimet rreth islamit 
ishin ndaluar pothuaj tërësisht. Ata ishin shqetësuar tej mase nga 
Bediuzzamani dhe Risale-i Nuri duke i interpretuar shkrimet e tij 
vetëm në terma politike. Sipas rrugës së tyre të mendimit, 
Bediuzzamani i quan ata Ehli-dynja, njerëzit mondanë, shikimi i të 
cilëve kufizohet vetëm tek jeta e kësaj bote, Risale-i Nuri shkruhej si 
një mjet për qëllime politike. Kështu prokopitë e vazhdueshme dhe 
bezdisjet mbi të dhe mbi studentët e tij vazhduan. Bediuzzamani iu 
përgjigj këtyre dyshimeve të politikanëve dhe autoriteteve në disa 
letra, duke pohuar qartë se ai u detyrua të na e shpjegonte çështjen e 
tyre “ me gjuhën e Saidit të Vjetër, dhe jo me atë të ‘Saidit të Ri’, me 
qëllim që të shpëtonte jo veten, por shokët e tij dhe Risale-i Nurin nga 
dyshimet e pabaza dhe nga torturat e Ehli dynjasë. Në letrën e 
Gjashtëmbëdhjetë, Bediuzzamani e bëri të qartë qëndrimin e tij ndaj 
politikave si më poshtë vijon:  

“Saidi i Ri u shmanget kështu furishëm politikave për t’i shërbyer 
imanit dhe Kur’anit, i cili është shërbimi i rëndësisë më të madhe, 
nevoja më e madhe dhe është më e pastërta dhe më e drejta,  me 
qëllim që të mos sakrifikojë pa qenë nevoja dhe me zell të tepruar 
për një ose dy vite të dyshimta nga jeta e kësaj dynjaje përpjekjen 
dhe fitimin e më shumë se të miliarda viteve të jetës së përhershme, 
sepse ai thotë:  
“Unë po plakem… dhe nuk e di sa do të jetoj pas kësaj moshe, 
kështu çështja më e rëndësishme për mua duhet të jetë përpjekja 
për jetën e përhershme dhe çelësi për lumturinë e përjetshme është 
besimi, prandaj njeriu duhet të punojë për të. Por meqenëse unë 
jam i detyruar nga sheriati që t’u shërbej njerëzve lidhur me të 
mësuarit me qëllim që edhe ata gjithashtu të mund të përfitojnë, 
unë dëshiroj ta kryej një detyrë të tillë. Prandaj unë e lashë mënjanë 
atë aspekt dhe zgjodha aspektin e shërbimit të besimit i cili është 
më i rëndësishëm, më i domosdoshmi dhe më i saktë…  

por në qoftë se ti thua: “ Si të pengon shërbimi i Kur’anit dhe i 
Imanit nga politika? Unë do të përgjigjesha: “Meqenëse të vërtetat 
e besimit dhe të Kur’anit janë, secila prej tyre, si diamantë, në qoftë 
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se unë do të ndotesha nga politikat, njerëzit e zakonshëm të cilët, 
do të pyesnin me habi për ato diamante që unë mbaj, duke thënë: 
“A nuk janë ato për propagandë politike për të tërhequr më shumë 
mbështetës? Ata do të mund t’i vlerësonin diamantet si copa të 
rëndomta xhami. Atëherë, duke qenë i përfshirë në politika, unë do 
t’u bëja keq atyre diamanteve të çmuar dhe do ta ulja e katandisja 
vlerën e tyre… 
Një pjesë në letrën e Trembëdhjetë zgjatej mbi këtë, duke treguar 

se politikat nuk ishin rruga për të sjellë udhëzimin e Kur’anit për 
shumicën e njerëzve në atë kohë; në fakt politikat formonin një 
pengesë. Ajo shfaq vetëdijen e mprehtë, të hollë, të Bediuzzamanit  për 
shtetin e shoqërisë turke dhe për nevojat e tij. Përballë ç’udhëzimit i 
cili kishte depërtuar në të gjitha aspektet e jetës, shumica e njerëzve 
nuk ishin kundra të vërtetës, ata ishin të ngatërruar e të pasigurt; ajo që 
atyre u duhej, ishte të nxirreshin tek e vërteta nëpërmjet dritave të 
Kur’anit, kurse politika i frikësonte ata. Vetëm një pakicë e përqafoi 
ç’udhëzimin, por e gjithë përpjekja u përqendrua mbi ta, ndërsa 
shumica e çoroditur, mbeti e privuar prej udhëzimit për të cilin ata 
kishin nevojë. Shqetësimi dhe interesimi i Bediuzzamanit ishte për 
këtë shumicë. Ai gjithashtu tregoi se ndodheshin mbështetës për të 
vërtetën në të gjitha rrymat politike; kështu dikush që shfaq të vërtetat 
e Kur’anit duhej të mbetej jashtë çdo partishmërie, me qëllim që 
Kur’ani të mos mbetej i hapur para sulmit prej kundërshtarëve të tyre 
politik. 

 

n Isparta 
Në verën e 1934 Bediuzzamani i shkroi njërit prej studentëve të tij 

në Isparta, një bukurshkruesi i quajtur  Tenekexhi Mehmed, duke thënë 
se gjërat ishin bërë të patolerueshme në Barla. Ai shkroi: 

“Vëllai im, mendimet e mësuesit dhe të kryetarit të zonës këtu e 
kanë bërë situatën time të padurueshme. Ata më kanë bezdisur 
jashtë mase. Unë madje nuk mund të dal as në fshat. Unë rri në 
dhomën time me lagështirë si të jetoja në varr…” 

Ky student e çoi letrën menjëherë tek Guvernatori, Mehmed Fevzi 
Doldul, dhe në ditën tjetër, me 25 Korrik, Bediuzzamani u mor dhe u 
dërgua në Isparta. Ai do të qëndronte atje deri në prillin tjetër, duke 
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qëndruar në fillim në medresenë që ai e kishte përdorur përpara se të 
dërgohej në Barla. Pastaj ai lëvizi tek një shtëpi dykatëshe e ndërtuar  
midis kopshteve ku studenti i tij Re’fet Barutçu po qëndronte, dhe 
pastaj mori me qera një shtëpi prej druri që i përkiste një studenti 
tjetër, Shukri Ihçan. 

Këto muaj në Isparta Bediuzzamani u mbajt nën mbikëqyrje të 
rreptë. Ndodheshin policë të urdhëruar për të qëndruar vazhdimisht tek 
dera e tij dhe në afërsi. Një oficer policie veçanërisht i urryer ka gjetur 
vendin e tij në histori, i quajtur Dyndar. Ai i shkaktonte çfarëdolloj 
shqetësimi që të mundej Bediuzzamanit dhe studentëve të tij, saqë 
Bediuzzamani e thirri atë ‘Murdar’, ‘I ndryrë’. Shpesh studentët e tij 
nuk mund t’i afroheshin Bediuzzamanit; ai mbahej nën një mbikëqyrje 
të tillë të rreptë. Për një kohë, vetëm njëri i quajtur Mehmet Gylirmak, 
u lejua të qëndronte me të për ta ndihmuar në nevojat e tij. Ai veproi 
gjithashtu si ‘Postieri i Nurit’ duke mbledhur e shpërndarë Risale-i 
Nurin ashtu siç kërkohej. Në Isparta, Bediuzzamani shkroi disa pjesë të 
tjera të veprës ‘Lemeat’, Shkrepëtimat, koleksioni i tretë i Risale-i 
Nurit. Kur u plotësua, Shkrepëtimat numëroheshin tridhjetë trajtesa 
dhe i gjithë Risale-i Nuri numëronte, njëqind e tridhjetë trajtesa, pjesë. 
Bediuzzamani e deshi provincën e Ispartës si qendrën prej të cilës 
rrezatoi Risale-i Nurin nëpërmjet studentëve. Ai ua shprehi këtë disave 
prej tyre disa kohë më vonë. “ Për shkakun tuaj, unë e dua Ispartën dhe 
fshatrat përreth së bashku me të gjithë gurët dhe dheun e saj. Unë 
madje mund të them se në qoftë se autoritetet e Ispartës do të më 
jepnin dënim me burg, dhe një provincë tjetër të më jepte pafajësinë, 
unë përsëri do të zgjidhja Ispartën… 

Në qytetin e Ispartës ndodheshin disa prej studentëve më të afërt të 
Bediuzzamanit të tillë si Husrevi dhe Re’fet Beu. Ata qëndruan me të 
aq sa të mundeshin meqë tani ai ishte sjellë aty, kryesisht duke vepruar 
si shkruesit e tij dhe duke shkruar kopje të Risale-i Nurit. Midis 
kujtimeve të Re’fet Beut gjatë kësaj kohe ishin këto: 

“Husrevi dhe unë shkruanim kopjet e Risale-i Nurit. Ustadhi ishte 
në dhomën sipër. Papritmas dera kërciste dhe hapej, dhe ne shihnim 
veçse Ustadhin duke hyrë me një tabaka dhe dy gota çaji. Ne viheshim 
në pozitë të vështirë dhe ngriheshim menjëherë në këmbë duke dashur 
ta merrnim tabakun prej tij. Por ai ngrinte dorën e tij dhe thoshte:-Jo, jo 
unë duhet t’ju shërbej juve. O Zot i Madh! dhe ai shtoi ‘duhet’. Çfarë 
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modestie! Çfarë kortezie! Unë kurrë nuk kam parë një modesti dhe një 
kortezi të tillë ndokund…  

“Ne studionim të vërtetat e Kur’anit dhe i shkruanim ato. Ne 
përfitonim shumë. Për t’ia treguar këtë atij një ditë, ne i thamë: “Çfarë 
do të kishim bërë o profesor, Ustadh, në qoftë se nuk do t’ju kishim 
gjetur juve?” Dhe përsëri me atë modestinë e madhe ai na u përgjigj: 
“Çdo të kisha bërë unë në qoftë se nuk do t’ju kisha gjetur? Në qoftë se 
ju jeni të lumtur një herë për atë që më gjetët, unë duhet të jem një mijë 
herë i lumtur që ju gjeta juve…” 

Nga tre pjesët e Risale-i Nurit të shkruara këtu, midis të cilave 
ishin Shkreptimat e Nëntëmbëdhjeta, e Njëzet e Pesta dhe e Njëzet e 
Gjashta të quajtura trajtesat përkatësisht rreth kursimit, për të sëmurët, 
dhe për të moshuarit, Refet Beu përmendi sa vijon rreth shkrimit të 
trajtesës për të moshuarit. Në ngjarjen vetëm trembëdhjetë, ‘shpresat’ e 
para u shkruan kur Bediuzzamani dhe studentët e tij mbaheshin në 
arrest nga autoritetet. 

“Një ditë Ustadhi na thirri, dhe duke na thënë: “ Shkreptima e 
Njëzet e Gjashtë është rreth të moshuarve. Ajo përbëhet nga Njëzet e 
gjashtë ‘shpresa’. Shpresa e parë…; ai filloi të diktonte. “Ai diktoi pesë 
a gjashtë shpresa, dhe ndaloi tek ajo. Disa kohë kaluan dhe disa pjesë 
të trajtesave të tjera shkruheshin në interval. Pastaj një ditë ai na thirri, 
dhe pa na pyetur, pa thënë diçka si: “ Ku ndaluam, vetëm lexo pak; ai 
vazhdonte të diktonte nga aty ku e kishin lënë. Domethënë ajo ishte 
akoma e freskët në mendjen e Bediuzzamanit sikur ata ta kishin 
ndërprerë para pesë minutash. Atëherë Refet Beu vazhdoi: “Unë 
shkoja tek ai, për ta ndihmuar. Një ditë unë isha pak vonë. Kur arrita, 
ai më tha: Vëlla! Vetëm sikur të kishe ardhur më herët, çfarë i kam 
treguar këtij njeriu (duke treguar me gisht Kadi Zejnel Efendiun pranë 
tij) do të kisha bërë një shtojcë të shkëlqyer për Trajtesën e Kaderit 
Hyjnor dhe do t’i kisha dhënë mësim atij rreth çështjes së fatit. Ne 
kuptuam nga e gjitha kjo se veprat e tij lindnin, shfaqeshin në zemrën e 
tij nëpërmjet inspirimit Hyjnor. Dhe ai do të shkruante vetëm në atë 
kohë. 

* * * 


