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n Ripërtëritësi i Fesë 
Në lidhje me rolin e tij të pashembullt për forcimin dhe 

rigjallërimin e besimit në këtë shekull të sulmeve të rrepta mbi fenë, 
Bediuzzamani dhe Risale-i Nuri u bënë të njohur nga shumë si 
plotësuesi, përmbushësi i kërkesave të ripërtëritësit të fesë, i premtuar 
nga profeti Muhammed a.s.m. në hadithin e mirënjohur: “Në fillimin e 
çdo shekulli Allahu i Gjithëfuqishëm do të dërgojë dikë për këtë 
komunitet (ummet) për të ripërtërirë fenë e tij”. 

Përveç studentëve të Bediuzzamanit që e njohin dhe e pranojnë 
Risale-i Nurin si të tillë, gjithashtu edhe shumë ulema - dijetarë- të 
pranuar dhe shkollarë fetarë nuk ngurruan të flasin në mbrojtje të tij, 
duke e rekomanduar në formën e tij më të plotë. Ne mund të 
përmendim tre nga këta. I pari dhe më i rëndësishmi janë ulematë më 
të lartë të Stambollit dhe kryetari i mëparshëm i zyrës për lëshimin e 
fetfave –vendimeve të sheriatit. Fetva Emini, Ali Riza Efendi. Ai tha 
pasi studioi trajtesën “EL-Ajetul Kubra” dhe fjalën e Njëzetë e Pestë 
rreth Mrekullisë së Kur’anit, dhe pjesët e tjera të Risale-i Nurit: 
“Bediuzzamani ka përmbushur shërbimin më të madh për fenë islame 
në këtë kohë. Veprat e tij janë absolutisht të sakta, korrekte, dhe askush 
tjetër nuk ka qenë në gjendje për të sakrifikuar veten me një privim të 
tillë në këtë kohë, domethënë, askush tjetër nuk ka hequr dorë nga 
dynjaja dhe askush tjetër nuk ka prodhuar një vepër të tillë. Ai është 
plotësisht i denjë për urim e përshëndetje. Risale-i Nuri është 
ripërtëritësi i fesë; Allahu i dhëntë atij të gjithë suksesin e mirësinë”. 

Një tjetër ishte Hafiz Haxhi Sari Kaja. i njohur si ‘Hafizi i zërit të 
artë, ai kishte shërbyer si imam për faljet e sabahut -agimit- për sulltan 
Hamidin e II në pallatin Yildiz para shfronëzimit të sulltanit, dhe e 
kishte njohur Bediuzzamanin në këtë kohë. Pastaj pas themelimit të 
Republikës dhe mbylljes së medreseve, ai kishte vazhduar në 
mësimdhënien e fesë dhe të Kur’anit dhe kishte nxjerrë qindra 
studentë. Ai i tha djalit të tij: “Imami dhe ripërtëritësi i këtij shekulli 
është Bediuzzamani… Ai nuk është thjesht një dijetar fetar. çdo shekull 
ka ripërtëritësin e tij, dhe ai është ripërtëritësi i këtij shekulli”.  

Një shembull i tretë ishte myftiu i Kahraman Marashit, hafiz Ali 
Efendi. Ai i tha Mustafa Ramazanoglu, njërit prej studentëve të 
Bediuzzamanit, në 1950:  
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“Një vepër e tillë nuk është shfaqur për dyqind vite; dhe nuk është 
e qartë nëse dikush tjetër do të shfaqet përsëri në të ardhmen 
(domethënë, dikush tjetër nuk do të shfaqet)… unë nuk kam dyshim 
se ai është Ripërtëritësi i fesë”.  
Gjithashtu përmend se misoni i Bediuzzamanit si Ripërtëritës u 

parashikua në vitin e lindjes së tij, dhe ky parashikim nuk u bë nga 
dikush prej vendlindjes së tij në lindje, por nga njëri prej figurave 
kryesuese të tarikatit Nakshibendi në Rajonin e Ispartës, 
Beshkazalizade Osman Halidi. Shejhu dha disa njoftime në vitin e 
vdekjes së tij, 1293, domethënë, 1876 ose 1877, ose ka gjasa t’i ketë 
dhënë në vitin e mëparshëm se “një Ripërtëritës i cili do të shpëtojë 
besimin në Zot do të shfaqet, dhe ai ka lindur këtë vit. Ai shtoi se njëri 
prej katër djemve të tij do të kishte nderin që ta shikonte. Dhe në të 
vërtetë, pas pesëdhjetë vitesh Bediuzzamani u internua në provincën e 
Ispartës, dhe djali i tij më i vogël, Ahmed Efendiu, e takoi atë. Dhe 
ishte pikërisht këtu që Bediuzzamani shkroi pjesën më të madhe të 
Risale-i Nurit, dhe nga kjo qendër ai –Risale-i Nuri– u përhap. 

 

n Xhybja e Mevlana Halid-i Bagdadi 
Ka të ngjarë se më 1940, Asiye Hanëm, bashkëshortja e drejtorit të 

burgut të Kastamonusë, solli një xhybe njëqind vjeçare, domethënë 
mantelin e veshur nga dijetarët fetarë, për t’ia dhënë Bediuzzamanit. 
Duke ditur se ai nuk do ta pranonte atë si dhuratë, ajo u konsultua me 
Mehmet Fejziun dhe ata vendosën që tia paraqesin atë si një “amanet”. 
Sidoqoftë, Bediuzzamani e pranoi atë me gatishmëri sikur të merrte 
pronën e tij.  

Asije Hanëm e kishte trashëguar xhyben nga babai i saj, i cili me 
rradhë e kishte marrë atë nga babai i tij, Shejh Muhamed Ibn Abdullah 
El-Halidi, i mirënjohuri si ‘Kuçuk Ashik’. Nga Afjon Karahisar, ai e 
kishte marrë rrugën e tij për Bagdad kur ende ishte në moshë mitare, të 
njomë, për të studiuar prej themeluesit të famshëm të tarikatit 
Nakshibendi, tarikatit Halidi, Mevlana Halid Bagdadi.  

Kur përfundoi studimet e tij ai u dërgua nga profesori si një kalif në 
Anadoll, i cili i dha atij një xhybe si një dhuratë. Kuçuk Ashiku më 
vonë shkoi në Egjipt kur ai vdiq në vitin 1884. Familja e tij e ruajti 
xhybben, dhe madje kur ata u detyruan ta braktisnin shtëpinë e tyre në 
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Afjon përballë pushtimit Grek gjatë luftës për pavarësi, gjëja e parë që 
ata morën me vete ishte kjo xhybbe. Përfundimisht, Asije Hanëm u 
martua me një zyrtar i quajtur Tahir Beu. Me emërimin e tij duke u 
caktuar si drejtor i burgut në Kastamonu, Asije Hanim arriti ta njihte 
Bediuzzamanin, dhe kuptoi se xhybbeja, të cilën ata e kishin ruajtur me 
kujdes gjatë gjithë këtyre viteve si një amanet, e kishte gjetur pronarin 
e saj, dhe ajo ia dorëzoi atë Bediuzzamanit.  

 
Bediuzzaman Said Nursi me Xhyben e Mevlana Halid Bagdadit K.S  
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Bediuzzamani përmendi në një letër se kur ai e kishte marrë 
diplomën e tij me përfundimin e studimeve të tij, ai kishte qenë shumë 
i ri për ta veshur mantelin dhe çallmën e dijetarit. Tani pesëdhjetë e 
gjashtë vite më vonë Mevlana Halidi e kishte veshur atë me xhybben e 
tij personale mbi njëqind vite largësi. 

Mevlana Halidi ishte figura më e rëndësishme në sufizmin 
Nakshibendi pas Shejh Ahmed Sirhindit, Imam Rabbanit, linjës 
shpirtërore të Bediuzzamanit për të cilët është përmendur në disa 
kontekste. I lindur afro njëqind vite më vonë se sa Imam Rabbani, i cili 
njihej si ripërtëritësi i mijëvjeçarit të dytë, Mevlana Halidi njihej nga 
shumë si Ripërtëritësi ose Muxheddidi i shekullit vijues. Lëvizja që ai 
filloi ishte ajo e ripërtëritjes dhe u bë shumë me influencë e ndikim në 
Perandorinë lindore Osmane.  

Në një pjesë të shkurtër, njëri nga studentët e Bediuzzamanit, 
Shamli Hafizi, tregoi disa nga paralelet, dhe diferencat ndërmjet 
Bediuzzamanit dhe Mevlana Halidit, të cilat tregojnë se në të vërtetë 
xhybbeja e kishte gjetur pronarin e saj të vërtetë. Ndryshimet kryesore 
janë këto sa vijojnë. 

Datat janë në përputhje me kalendarin Rumi: Mevlana Halidi u lind 
më 1193; më 1224 shkoi në kryeqytetin e Indisë, Cihanabad 
(Xhihanabad), ku ai hyri në Tarikatin Nakshibendi dhe veçanërisht në 
degën e tij rigjallëruese (muxheddidi). Në 1238 “ai tërhoqi vëmendjen 
e politikanëve” dhe duhej të emigronte për në Damask. Duke e pasë 
prejardhjen prej hazreti Osmanit, Kalifit të tretë të islamit ai ishte i 
ndritshëm dhe shumë i talentuar dhe para se të mbushte njëzet vjeç ai u 
bë dijetari kryesues i kohës së tij. Këto pika koinçidojnë me datat 
korresponduese të jetës së Bediuzzamanit në një mënyrë që nuk mund 
t’i atribuohet rastësisë.  

Bediuzzamani u lind më 1293; më 1324 ai shkoi në Stamboll, 
kryeqyteti i perandorisë Osmane, ku ai u përgatit për luftën e tij në 
rrugën e islamit. Më 1238 ai shkoi në Ankara, kur ai pa se nuk mund të 
punonte bashkë me udhëheqësit e rinj, u tërhoq për në Van, ku prej aty 
si rezultat i dyshimeve të pabaza të politikanëve, ai u dërgua në 
internim. Gjithashtu në moshën e tij jashtëzakonisht të re, kur ishte 
katërmbëdhjetë vjeç ai mori diplomën dhe nisi të jepte mësim. Kur 
vijmë tek diferencat, dallimet, më të rëndësishmet e tyre janë ata se, 
personi i Mevlana Halidit ishte ‘poli’ dhe ‘udhëzuesi’. Ndërsa 
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Bediuzzamani hoqi nga vëmendja, largoi personin e vet, dhe shfaqi 
vetëm Risale-i Nurin, dhe ndërsa bashkë me dhënien e rëndësisë më të 
madhe forcimit të sunnetit të profetit a.s.m, ‘Rruga e Mevlana Halidit 
ishte ajo e sufizmit (ilmi et-tarika), ndërsa Bediuzzamani, ‘për shkak të 
kërkesave të këtij shekulli të frikshëm, favorizoi shkencat e realitetit 
(ilm’el hakikah) dhe rrugën e të vërtetave të besimit, dhe e shikoi 
sufizmin të ishte i treti në rëndësi”. 

 

n Më shumë rreth funksionit të Risale-i Nurit dhe 
       Këshilla e Bediuzzamanit për studentët e tij lidhur me këtë 

Ndërsa duke shpjeguar detyrat dhe funksionet e Risale-i Nurit në 
letrat e tij për studentët e tij, Bediuzzamani shpesh thekson se këto 
lidhen me besimin, me forcimin dhe me shpëtimin e besimit, dhe i 
këshillon ata në kushtet e veçanta të asaj kohe, të përqendrojnë të 
gjithë vëmendjen e tyre mbi çështjet që lidhen me këto dhe të mos 
përfshihen aspak me çështjet politike dhe me ato të kësaj bote. 

Kjo përfshin Luftën e Dytë Botërore, që megjithëse Turqia nuk 
mori pjesë në të, ishte shkaku i përçarjes së madhe në vend. Arsye të 
ndryshme për këtë u shfaqën nga letrat si arsyeja për ruajtjen e 
sinqeritetit të plotë, dhe që të mos i bëhej dëm shërbimit të fesë me 
sektarizëm e njëanshmëri politike, dhe ndonëse i pashprehur, ky 
qëndrim u kërkua nga rrethanat politike të kohëve dhe nga përndjekja 
despotike e regjimit ndaj atyre që punonin hapur për çështjen e islamit. 
Sidoqoftë, duke përmendur disa prej këtyre pikave, një arsye tjetër e 
nënvizuar shfaqet për këmbënguljen e Bediuzzamanit për studentët e 
tij që të qëndronin larg politikave dhe të punonin vetëm për besimin, 
dhe kjo ishte në lidhje me funksionin e Risale-i Nurit si ripërtëritës i 
fesë, të cilin ai e pa në një shikim të largët të së ardhmes. 

Nga letrat e Bediuzzamanit mund të kuptohet se gjatë këtyre viteve 
që kishin të bënin me ‘fundin e kohës’, dhe lidheshin me luftën dhe 
ngjarjet e tmerrshme të këtij shekulli, për ato të parashikuara që do të 
ndodhnin në atë kohë, ai e vendosi Risale-i Nurin dhe misionin e tij 
brenda kësaj perspektive. Kjo bëhet veçanërisht e qartë nga përgjigjjet 
e tij për pyetjet që iu bënë lidhur me Mehdiun, i cili do të shfaqej në 
atë kohë. Letra vijuese e bën këtë më të qartë. Ajo u shkrua nga disa 



Kapitulli i Katërt - Kastamonu 405 

studentë të Bediuzzamanit për një hoxhë, i cili i kishte shkruar atij 
rreth këtij subjekti. 

“…Profesori ynë thotë: Po, në këtë kohë edhe besimi e feja, edhe 
jeta shoqërore dhe sheriati, edhe ligji publik dhe politikat islamike, që 
të gjitha kanë nevojë për një ripërtëritës të një kalibri më të madh. Por 
detyra e ripërtëritjes lidhur me shpëtimin e të vërtetave të besimit është 
më e rëndësishmja, më e shenjta dhe më e madhja. Sferat e sheriatit, 
jetës sociale, dhe politikat marrin vendet e dyta, të tretat dhe të katërta 
në lidhje me besimin. Gjithashtu rëndësia më e madhe në rrëfenjat e 
haditheve lidhur me ripërtëritjen e fesë është për sa ka të bëjë me 
ripërtëritjen në të vërtetat e besimit. Por meqenëse  në shikimin e 
opinionit publik dhe të atyre që janë kapur me jetën shoqërore islamike 
dhe me politikat e fesë, të cilat janë tërheqëse në atë çfarë ato në dukje 
janë më të shtrira dhe mbisunduese, shfaqen të jenë të një rëndësie më 
të madhe; ata shikojnë nga ai këndvështrim; nëpërmjet atij xhami 
zmadhues, ata i japin asaj atë kuptim. “Përveç kësaj, nuk shfaqet të jetë 
e mundshme që këto tre detyra të gjenden bashkë në formë të plotë në 
një person apo në një komunitet në këtë kohë, dhe që ato të mos e 
dëmtojnë njëra-tjetrën. 

Ato vetëm mund të vijnë bashkërisht në fundin e kohës tek Mehdiu 
dhe tek personaliteti kolektiv i komunitetit të tij, që përfaqëson 
komunitetin e ndritshëm të familjes së profetit Muhammed a.s.m.. 
Falënderime të pafundme qofshin për Allahun e Gjithëfuqishëm që në 
këtë shekull Ai ia ka dhënë detyrën e ripërtëritjes për ruajtjen e të 
vërtetave të besimit, realitetit të Risale-i Nurit dhe personalitetit 
kolektiv të studentëve të tij”. 

Duke theksuar rëndësinë shumë të madhe të besimit dhe forcimit të 
tij Bediuzzamani shkroi në një letër tjetër se nuk është e mundur t’i 
ndryshosh të gjitha këto çështje në këtë kohë, madje edhe sikur të vinte 
tani edhe vetë Mehdiu, ai do të përqëndrohej mbi çështjen e besimit. 

“Në këtë kohë ndodhen rryma aq të shumta e përmbytëse saqë ato 
tërheqin gjithçka tek llogaria e tyre. Madje edhe sikur personi i vërtetë 
i pritur, i cili do të vijë në shekullin tjetër, të vinte tani, hamendja ime 
është se ai do ta parakalonte situatën në botën politike dhe do ta 
ndryshonte qëllimin e tij që të mos e lejonte lëvizjen e tij të rrëmbehej 
e të kalonte në ato rryma.  
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Gjithashtu, ndodhen tre çështje: njëra është jeta, një tjetër është 
sheriati, dhe një tjetër është besimi. Në shikimin e realitetit, më e 
rëndësishmja dhe më e madhja është çështja e besimit. Por në shikimin 
e shumicës së njerëzve në këtë kohë, të detyruar nga situata e botës, më 
të rëndësishmet shfaqen të jenë jeta dhe sheriati. Dhe kështu, madje 
edhe sikur ai të vinte tani, meqenëse  për t’i ndryshuar këto tre çështje 
krejtësisht gjithandej botës nuk është në harmoni me ligjet Hyjnore në 
fuqi në llojin njerëzor, ai sigurisht do të merrte çështjen më të madhe si 
bazën dhe jo të tjerat, kështu që ai nuk do të lejonte që shërbimi të 
ishte një instrument për qëllimet e tjera në mendjet e njerëzve të 
zakonshëm, të cilët mashtrohen lehtë. 

Kështu, në këtë perspektivë Bediuzzamani vendosi funksionin 
kryesor të Risale-i Nurit për ripërtëritjen dhe forcimin e besimit, dhe 
pikërisht me këtë vizion në mendje ai i udhëzon studentët e tij në 
shërbimin e Risale-i Nurit. Për hir të plotësimit, të përfshira tek kjo 
pikë, janë shembujt e letrave duke ilustruar disa nga pikat kryesore që i 
bëri Bediuzzamani duke këshilluar studentët e tij në këtë shërbim. Së 
pari janë shembujt e atyre që u përmendën lart, duke i këshilluar të 
lënë mënjanë çështjet politike dhe të kësaj bote. Këto ndiqen nga 
shembujt e disa prej atyre duke i paralajmëruar studentët të jenë tepër 
të kujdesshëm e të matur përballë komploteve dhe intrigave të 
kurdisura kundra tyre nga armiqtë e tyre të shumtë.  

Dhe së fundi janë shembujt e letrave që i udhëzojnë studentët drejt 
zhvillimit të sinqeritetit të plotë (Ihlas) në shërbimin e tyre dhe të 
altruizmit përpara shokëve të tyre, studentëve të Risale-i Nurit, me 
qëllim që ‘personaliteti kolektiv’ i domosdoshëm për të përmbushur 
funksionet e veçanta të Risale-i Nurit të mund të shfaqej. Kjo vetëdije 
për një personalitet të përbashkët ose kolegjial është njëra nga tiparet 
dalluese të Risale-i Nurit dhe studentëve të tij, dhe vetë Bediuzzamani 
ofroi shembullin më të mirë e më të hollë me sinqeritetin e tij të plotë 
dhe me altruizmin, duke e vendosur këtë personalitet kolektiv 
gjithmonë para vetes. 

 

n Largimi Prej Jetës Politike 
Bediuzzamani e shikoi botën moderne se e kishte kapur shpirtin e 

njeriut dhe e kishte zhytur atë në jetën e kësaj bote dhe tregoi se rruga 
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për të shpëtuar nga kjo humnerë ishte nëpërmjet ndjekjes së mësimeve 
të Risale-i Nurit. Një aspekt i kësaj ishte jeta dhe të jetuarit e saj. 
Bediuzzamani shkroi se ky damar ishte bërë aq i plagosur përmes 
rrethanave të jetës duke e bërë atë të padurueshme e të mërzitshme për 
shkak të nevojave esenciale, të prishjes pa hesap, dhe të lakmisë që ajo 
tërhoqi dhe mbajti të gjithë vëmendjen e të ç’udhëzuarve, saqë edhe 
nevoja më pak e rëndësishme e kësaj bote mori përparësi mbi çështjen 
më të madhe të fesë.  

Si “farmacist i ilaçeve kuruese të Kur’anit”, Risale-i Nuri qe në 
gjendje t’i bënte ballë kësaj sëmundje të huaj e të çuditshme”, dhe 
studentët e tij të vendosur, të palëkundur, ngulmues, të sinqertë, 
besnikë dhe sakrifikues qenë në gjendje që ta përballonin. 

Gjithashtu, bota moderne i ka infektuar njerëzit me një kureshtje të 
kotë e të pakuptim rreth “lojërave të shahut’ të politikës dhe 
diplomacisë, rezultati më i dëmshëm prej të cilit qe ndarja në shoqëri 
përmes linjave politike. “Ndërsa para çdo gjëje, të vërtetat e besimit 
duhet të jenë qëllimi kryesor në këtë kohë dhe gjërat e tjera të mbeten 
në vend të dytë, të tretë e të katërt, dhe shërbimi ndaj atyre të vërtetave 
nëpërmjet Risale-i Nurit duhet të jetë detyra parësore, çështja për 
kureshtje dhe qëllimi kryesor, mirëpo gjendja e botës i ka nxitur deri 
në një shkallë të lartë damarët –prirjet– e jetës së kësaj bote, dhe 
veçanërisht të jetës sociale dhe sidomos të jetës politike. Dhe më 
shumë se çdo gjë tjetër sektarizmin në lidhje me luftën botërore, e cila 
është një manifestim i zemërimit Hyjnor në ndëshkimin për 
mbrapshtitë dhe ç’udhëzimin e civilizimit; kjo periudhë kohe e 
pavolitshme dhe ogurzezë i ka injektuar ato dëshira të dëmshme e 
kalimtare mu në qendrën e zemrës, madje pikërisht tek diamantet e të 
vërtetave të besimit…’. 

Bediuzzamani vazhdon të pohojë se kjo periudhë i ka ngulitur këto 
deri në një shkallë të tillë saqë ato janë shkaku i dallimit dhe i përçarjes 
madje edhe midis fetarëve. Disa dijetarë fetarë, për shembull, i japin 
vetëm çështjet dytësore ose me rëndësi më të vogël të besimit për 
shkak të atyre çështjeve politike e sociale dhe shprehin dashuri ndaj një 
armiku të fesë i cili ndan me të të njëjtin botëkuptim politik, dhe në të 
njëjtën kohë ushqen armiqësi për ata që ndjekin tarikatin Sufi të cilët 
janë kundra tyre. Vetë Bediuzzamani i zhvlerësoi plotësisht ngjarjet 
aktuale të asaj kohe përballë këtij rreziku të tmerrshëm të kësaj kohe”, 



408 Jeta dhe Vepra e Bediuzzaman Said Nursit 

dhe i nxiti studentët e tij të mos lejojnë lojërat e shahut të tiranëve për 
t’i larguar ata –studentët prej detyrës së tyre të shenjtë, dhe as të mos i 
lejojnë ata që t’ua njollosin mendjet e tyre. 

Theksi dhe rëndësia kryesore në shumë nga letrat e tij është theksi i 
inkurajimit. 

Bediuzzamani shumë shpesh tregon dobinë dhe përfitimin e madh 
që Risale-i Nuri ka sjellë me rrugën e re e të drejtpërdrejtë që ai ka 
hapur për përfitimin e besimit të sigurtë e të verifikuar, dhe i nxit 
studentët e tij të jenë të qëndrueshëm e të palëkundur në shërbimin e 
tyre ndaj tij. Sepse lëvizja e Risale-i Nurit ende po ngrihej me 
vështirësi dhe studentët u përballën me kundërshtim si nga hoxhallarët 
dhe dijetarët fetarë, po ashtu dhe nga sufitë dhe ndjekësit e tarikateve 
të tjera, të cilët e shikonin lëvizjen me shprehjen e rivalitetit. Po ashtu 
studentët u përballën me kundërshtime dhe nga armiqtë e fesë. 
Pikërisht në dritën e kësaj, Bediuzzamani tregon se shembujt e veçantë 
të favorit Hyjnor të shoqëruara me Risale-i Nurin duhet të shihen. Kjo 
armiqësi në raste të ndryshme nxitej nga armiqtë e fesë.  

Kështu, Bediuzzamani gjithmonë i nxiste studentët e tij të vepronin 
me tolerancë dhe paqësisht ndaj ndjekësve të metodave e tarikateve të 
tjera dhe t’i përgjigjeshin çdo kritike e agresioni me dëshirën e mirë, 
dhe mbi të gjitha të mos lejonin ndryshimet politike të shkaktonin 
përçarje dhe kështu do të ndihmonin pafesinë. Feja duhet të mbahet e 
të kapet si pikë uniteti. “Kini kujdes! Mos i lejoni rrymat e kësaj bote 
dhe veçanërisht rrymat e politikës, dhe rrymat që kanë pamjen nga 
jashtë vendit të mbjellin përçarje midis jush. Mos i lejoni partitë e 
ç’udhëzimit të bashkuara para jush t’ju flakin juve në konfuzion. Mos 
e lejoni parimin djallëzor të “dashurisë për hir të politikave, dhe 
urrejtjes për hir të politikave” të marrin vendin e parimit të të 
Gjithëmëshirshmit që është: ‘dashuria për hir të Zotit; urrejtja për hir të 
Zotit’. Mos pranoni tiraninë e shfaqjes së urrejtjes ndaj vëllait tuaj dhe 
shfaqjes së dashurisë dhe mbështetjen ndaj një kolegu politik djallëzor, 
dhe kështu në efekt të merrni pjesë në krimin e tij”.  

Bediuzzamani gjithashtu insistoi shpesh se politika duhet të 
shmanget, pasi të vërtetat e besimit dhe të Kur’anit mund të bëhen një 
instrument për asgjë:  
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Tre çështjet më të larta në botët e humanizmit dhe islamit janë 
besimi, sheriati, dhe jeta. Meqenëse të vërtetat e besimit janë më të 
mëdhajat e këtyre, studentët e zgjedhur e besnikë të Risale-i Nurit u 
shmangen politikave me vrull me qëllim që ata të mos bëhen 
instrumente për rrymat e tjera dhe mos zbulohen para forcave të tjera, 
dhe që ato të vërteta Kur’anore si diamante të mos zvogëlohen duke u 
bërë si copa xhami në shikimin e atyre të cilët e shesin ose e 
shfrytëzojnë fenë për botën, dhe kështu që ata të zbatojnë pikë për pikë 
detyrën e shpëtimit të besimit, e cila është detyra më e madhe.  

Për sa ka të bëjë me Luftën e Dytë Botërore, Bediuzzamani shkroi 
se ndjenjat e sektarizmit, njëanshmërisë që shkaktonte lufta ishin një 
arsye e rëndësishme për studentët e tij që të mos shqetësoheshin e të 
mos interesoheshin për të, sepse “ashtu si pranimi i mosbesimit që 
është mosbesim, po kështu pranimi i tiranisë është tirani. Në këtë duel, 
tirania dhe shkatërrimi janë të tmerrshme saqë në barbarizmin e saj 
s’ka pasur kurrë të ngjashme me të dhe nuk ka ndodhur në shekujt e 
mëparshëm…”. Do të ishte e papërshtatshme për ata që preokupohen 
me Kur’anin t’i ndjekin ato ngjarje në mënyrë të panevojshme sikur të 
duartrokisje e brohorisje shkatërrimin e atyre tiranëve. 

Vitet e luftës në Turqi panë një përkeqësim të rrethanave 
ekonomike, të cilat në çdo rast kishin qenë të ashpra gjatë gjithë viteve. 
Sidomos 1930, dhe kishte mungesa serioze në shumë gjëra thelbësore e 
të domosdoshme. Bashkë me këtë, kishte një rënie të standarteve 
morale gjatë viteve të Republikës, ndërsa regjimi u thërmua tek 
shoqëria e lidhur fort islamike. Këto rrethana të vështira reflektohen në 
kontekste të ndryshme në letrat e Bediuzzamanit. Në njërën anë, ato 
rrethana u shfrytëzuan nga autoritetet si përpjekje për t’i larguar nga 
feja ata që nuk ishin të pasur, si shumica e studentëve të Risale-i Nurit 
përmes orvatjeve për të siguruar mjetet e jetesës, dhe nga ana tjetër për 
të mbjellë përçarje midis studentëve dhe kështu të thyenin solidaritetin 
e tyre. Ai vazhdimisht i paralajmëronte ata të ishin vigjilentë dhe të 
mos ia lejonin vetes së tyre të lëkundeshin përballë këtyre vuajtjeve të 
skajshme, dhe të mos dëmtohej uniteti i tyre. Ai i nxiste ata t’i 
përgjigjeshin kësaj mungese e skamje me parimin e ‘Kur’anit dhe të 
mjaftueshmërisë”. 

Lidhur me rënien në standartet morale, Bediuzzamani nxiti 
studentët e tij të zbatojnë konceptin Kur’anor të takvasë, frikës prej 
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Allahut ose devocionit, si baza e akteve të tyre përballë korrupsionit 
dhe shkatërrimit të asaj kohe. 

Në një letër të shënuar ‘tejet e rëndësishme’, ai e përkufizoi -e 
përcaktoi- atë si “shmangia e mëkateve dhe e asaj që është e ndaluar”, 
ndërsa në veprat e mira është “të vepruarit brenda sferës së veprave të 
mira të obliguara”, dhe tha se në ato kohë të vështira një pakicë prej 
veprave të mira u bënë shumë të tilla; ata që i përmbushën obligimet 
dhe nuk kryen gjynahe të mëdhaja do të shpëtonin. Risale-i Nuri ishte 
një ‘riparues’ duke i bërë rezistencë shkatërrimit. “Me lëkundjet e 
kështjellave të Kur’anit… një anarki dhe pafesi më të frikshme se 
Xhuxh Maxhuxhët -Gog Magogët- kanë nisur të prishin 
moralshmërinë dhe jetën…” Veprat e drejta, punët e mira sikur edhe 
në një masë të vogël nga ana e studentëve të Risale-i Nurit do të kishin 
rezultate tejet pozitive. Bediuzzamani e përfundoi këtë letër duke u 
treguar atyre se fuqia e tyre më e madhe qëndron në çdo përforcim të 
Takvasë -devocionit- tek të tjerët:  

“… Dhe kështu, pas sinqeritetit (ihlas), forca jonë më e madhe në 
një kohë të tillë përballë këtyre ngjarjeve të frikshme është sipas 
parimit të ‘ndarjes së veprave të Ahiretit’, që secili t’i shkruajë punët e 
mira në regjistrat e veprave të mira të të tjerëve me penat tona, dhe me 
gjuhët tona, t’u dërgojmë përforcime dhe asistencë ‘kështjellave’ të 
takvasë së të tjerëve.”  

 

n Sinqeriteti dhe Personaliteti Kolektiv i Studentëve të 
Risale-i Nurit 

Siç u përmend në letrën e lartpërmendur, Bediuzzamani e konsideroi 
fuqinë e tyre më të madhe të jetë sinqeriteti. Në një letër tjetër ai e 
përshkroi rrugën e Risale-i Nurit si qënien e saj të ‘bazuar’ mbi misterin 
e sinqeritetit. Ndërsa në Barla dhe Isparta, Bediuzzamani e kishte 
shpjeguar këtë parim në mënyrë të hollësishme në dy trajtesa, në 
shkreptimat e njëzetë dhe të njëzetë e një, dhe pikat që ai vendos dhe i 
shtjellon në këto letra janë si përkujtues. Ashtu si fitimi i sinqeritetit që 
ishte esencial, i domosdoshëm me qëllim që ata të mund të formonin një 
‘personalitet kolektiv’, po ashtu sinqeriteti ishte i domosdoshëm me 
qëllim që të pengohen e ndalohen armiqtë e fesë nga shfrytëzimi i 
dallimeve midis atyre që ndjekin rrugë e tarikate të ndryshme. 
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“…Meqenëse rruga jonë mbështetet mbi misterin e sinqeritetit dhe 
kjo rrugë përmban të vërtetat e besimit, ne jemi të detyruar për shkak 
të rrugës sonë të mos përfshihemi në jetën mondane e sociale, veçse 
nëse detyrohemi, dhe jemi të detyruar t’u shmangemi situatave që na 
çojnë në rivalitet, në sektarizëm, njëanshmëri dhe në kundërshti.”  

Është për të shprehur keqardhje tani njëmijë herë që ndërsa duke 
qenë të zbuluar para sulmeve të gjarpërinjve, shkollarët e mjerë fetarë 
dhe njerëzit e fesë i bëjnë si pretekst gabimet e vogla si pickimet e 
mushkonjës dhe ndihmojnë në shkatërrimin që bëjnë gjarpërinjtë dhe 
hipokritët ateistë dhe kështu vrasin veten me duart e tyre.  

Sekreti i suksesit të Risale-i Nurit në luftën që i bën shkatërrimit të 
ateizmit qëndron në sinqeritet: 

“Qëndresa fitimtare e Risale-i Nurit kundra kaq shumë mohuesve 
të tmerrshëm e kryeneçë buron nga misteri i sinqeritetit, dhe duke mos 
u bërë mjet për asgjë tjetër, dhe duke u orientuar drejtpërdrejtë tek 
lumturia e përjetshme, dhe duke mos ndjekur asnjë qëllim tjetër përveç 
atij të shërbimit ndaj besimit, dhe duke mos u dhënë rëndësi 
ndriçimeve personale apo kerameteve të cilat disa ndjekës të tarikateve 
i konsiderojnë të rëndësishme; dhe sipas misterit të trashëgimisë së 
profetësisë, vetëm duke përhapur dritat e besimit dhe duke shpëtuar 
besimin e besimtarëve, ashtu si sahabët –shokët– e profetit Muhammed 
a.s.m, të cilët posedonin shenjtërinë më të madhe… Dhe ata nuk 
ndërhyjnë në gjëra jashtë detyrave të tyre si të qënurit të suksesshëm, e 
cila është detyra e Allahut, duke i bërë njerëzit të pranojnë apo të 
kërkojnë (shërbimin e tyre), duke e bërë atë të fitojë e sundojë ose të 
marrë famë, ndriçime ose favore Hyjnore që ata meritojnë. Ata 
veprojnë me sinqeritet të pastër e të plotë, duke thënë: “Detyra jonë 
është vetëm të shërbejmë”.  

Ajo është e mjaftueshme.”  
“Studentët e vërtetë të Risale-i Nurit e shohin shërbimin ndaj 

besimit si më superior se çdo gjë; madje sikur atyre t’u jepej edhe 
rangu i polit shpirtëror, nga sinqeriteti, ata do të preferonin atë të 
shërbimit.  

Me qëllim që të zhvillonin një ‘personalitet kolektiv’, e cila është 
një veçori e epokës moderne, studentët e Risale-i Nurit duhej të hiqnin 
dorë nga të gjitha kërkesat e egos; ta transformojnë ‘unin’ në ‘Ne’, 



412 Jeta dhe Vepra e Bediuzzaman Said Nursit 

domethënë, të braktisin egoizmin, dhe të veprojnë për llogari të 
personalitit kolektiv të sferës së Risale-i Nurit… 

“Kjo kohë nuk është koha për egoizëm dhe për personalitetin e 
atyre që ndjekin rrugën e realitetit (ehl-i hakikat); kjo është koha e 
komunitetit ‘xhemaat’. Një personalitet kolektiv duke u shfaqur prej 
rregullave e deklaratave të komunitetit, mund të vazhdojë.  

‘Duke pasur një pellg të madh, egoja dhe individë të cilët janë si 
blloqe akulli, duhet të flaken brenda pellgut dhe të shkrihen…  

Ndërsa në të shkuarën, ‘koha e individualitetit’, individët e kalibrit të 
lartë si Abdulkadir Gejlani, Imam-i Rabbani qenë inspiruar të udhëzonin 
komunitetin musliman në përputhje me Urtësinë Hyjnore, kurse 
vështirësitë dhe rrethanat e padëgjuara e të papara të kohës së tanishme 
kërkuan një personalitet kolektiv për të ndërmarrë detyra të tilla.  

 

n Disa Vështrime të Tjera të Shpejta Rreth Jetës së 
Bediuzzamanit në Kastamonu 

Pavarësisht shqetësimeve e bezdisjeve që i merrte Bediuzzamani 
nga duart e zyrtarëve dhe pavarësisht qënies së tij nën mbikëqyrje të 
vazhdueshme, ai u mbajt në respekt të madh nga shumica e banorëve të 
qytetit; madje disa prej tyre i shkonin për vizitë sa herë që u lejohej. Ne 
mësojmë nga njëri prej studentëve të tij Tahsin Ajdin, se midis këtyre 
vizitorëve ishte kryetari i këshillit të qytetit. Ai gjithashtu tregon një 
rast kur Bediuzzamani refuzoi ofertën e parave për studentët e tij, 
megjithëse ishin dërguar nga njëri prej heronjve të luftës për pavarësi. 
Bediuzzamani nuk e theu kurrë këtë parim themelor të jetës së tij, atë 
të mos pranimit të parave në asnjë rrethanë, ndonëse situata e tij ishte e 
vështirë deri në atë pikë në Kastamonu, saqë ai u detyrua të shiste 
jorganin e tij për të paguar qiranë. 

Bediuzzamani gjithashtu shqetësohej edhe për të tjerët në 
vështirësi, dhe kështu ndodheshin gjithashtu shumë pijanecë dhe prej 
atyre që kishin shkelur ligjin të cilët ai i kishte shpëtuar. Si shembull i 
të parit prej këtyre ishte një familje e cila kishte qenë dërguar në 
internim në Anadollin Lindor pas njërës prej trazirave, një anëtar i të 
cilës ishte një djalë trembëdhjetë vjeçar, i cili kryente porositë për 
Bediuzzamanin. 
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Nexhmedin Shahiner ka regjistruar raportin e tij për ato ditë. 
Meqenëse ishte fëmijë, ai mund të vinte e të shkonte (i pa pyetur se 
kush është) dhe tregon se si krahas kryerjes së detyrave aq jetike si të 
dërguarit e letrave të Bediuzzamanit, ai gjithashtu do të përgatiste 
terrenin për njerëzit që prisnin të vizitonin Bediuzzamanin duke i 
drejtuar në rrugët me kthesa e lakore për të shmangur njohjen e tyre 
nga rajoni i policisë përballë shtëpisë së Bediuzzamanit. Ai gjithashtu 
përmend se me porosi të Bediuzzamanit familja e tij qenë në gjendje të 
lëviznin tek një shtëpi tek e cila Bediuzzamani në fillim kishte pasur 
ndërmend të jetonte, por nuk kishte qenë në gjendje, sepse ajo ishte në 
një vend të qetë e të veçuar. Shtëpia ishte akoma bosh dhe ata jetuan 
atje për nëntë vite pa paguar asnjë lloj qeraje. Në një rast u paraqit një 
ankesë e padrejtë nga një komshi, një komisar policie i dalë në pension 
i quajtur Sulejman. Krejtësisht të huaj në qytet, ata e kishin të qartë se 
do të ishin shumë të shqetësuar e të tronditur. Djali, Nadiri, vrapoi për 
tek Bediuzzamani për t’ia shpjeguar, dhe ai e kuptoi çështjen 
menjëherë. Meqenëse ajo ilustron autoritetin që ushtronte 
Bediuzzamani, pavarësisht pozitës së tij, si dhe shqetësimin e tij për të 
nëpërkëmburit; disa rreshta citohen të plota:  

“… Kur unë arrita atje, ustadhi më takoi tek dera. Me t’ia shpjeguar 
situatën, ai më tha: ‘Unë e kuptova se ti ishe i mërzitur. Shko e thuaji 
kryetarit të rrethit, Çarikçi Ihsan Efendiut të vijë këtu’. Unë shkova dhe 
i thashë dhe ai tha se do të shkonte menjëherë me kënaqësi. Ai shkoi 
menjëherë. Ustadhi i tha: ‘Shko e thuaji Sulejmanit që të mos i bezdisë 
këta njerëz!’ Kështu Ihsan Efendiu shkoi tek Sulejmani dhe ia përsëriti 
këtë. Dhe prej atje ai erdhi tek ne dhe na ngushëlloi, duke thënë: 
‘Qetësohuni! Askush nuk do t’ju bezdisë. Në qoftë se do të keni ndonjë 
vështirësi, unë jam këtu!’ Dhe kështu çështja u zgjidh.” 

I mirënjohur në Kastamonu ishte tregimi se si Bediuzzamani e 
shpëtoi Araçli Deli Mu’minin.  

Deli Mu’mini nuk kishte qenë emëruar me vend dhe ishte njëri nga 
elementet turbullues të distriktit famëkeq për aktet e tij të banditërisë. 
Pija dhe bixhozi ishin zbavitjet dhe veprimtaritë e tij normale. Madje ai 
kishte vrarë edhe disa njerëz. Pastaj një ditë, Çajxhi Emini shkoi në 
errësirë pak përpara agimit tek shtëpia e Bediuzzamanit, për të ndezur 
sobën e tij. Duke shkuar për të hapur derën, ai dalloi një person të rënë 
tek pragu i derës. Ai u afrua më shumë dhe e vështroi ngultas atë; ai 
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ishte Araçli Deli Mu’min. Ai i tha atij: “Çfarë do këtu? Ti je përsëri i 
dehur. A e di ti se tek cili prag dere je ulur? Deli Mu’mini e dinte se ku 
ishte. Ai nisi të përgjigjej: “Unë jam penduar! Lutu për mua! Më prano 
mua si studentin tënd!” Çajxhi Emini u ngjit lart dhe i tha 
Bediuzzamanit. Dhe Bediuzzamani nuk e ktheu mbrapsht. Ai i tha: “Po, 
vëllai im”, dhe e mori banditin e dehur. Por qysh nga ajo kohë, Araçli 
Deli Mu’mini shpëtoi nga pija, nga banditëria dhe nga krimi. Tani ai 
ishte një besimtar. Dhe ky është vetëm një shembull prej shumë.  

 

n Risale-i Nuri Bëhet i Vendosur 
Gjatë këtyre viteve, Risale-i Nuri u bë i rrënjosur në mënyrë të 

palëkundur në shoqërinë turke, dhe Bediuzzamani shkroi se tani ai 
ishte i sigurtë për të vazhduar në të ardhmen. Ai qe në gjendje të 
ndjehej i sigurtë për këtë meqë gratë dhe fëmijët iu përgjigjën me 
entuziazëm Risale-i Nurit si në rajonin e Ispartës, po ashtu edhe në 
Kastamonu; dhe gjithashtu Risale-i Nuri filloi të kishte lexues midis 
nxënësve dhe studentëve të shkollës në Kastamonu. Ai e përmend këtë 
në disa letra duke shprehur kënaqësinë e tij të skajme se një numër i 
madh prej pjesëve të Risale-i Nurit u shkruan nga fëmijët, gratë dhe të 
moshuarit. Në një letër ai shkruan:  

“Vëllezërit e mi të dashur e besnikë! Kopjet e shkruara nga 
pesëdhjetë deri në gjashtëdhjetë prej studentëve të pafajshëm e të rinj 
të Risale-i Nurit na janë dërguar neve, dhe ne i kemi mbledhur në tre 
volume. Dhe ne i kemi shënuar disa prej tyre së bashku me emrat e 
tyre. Për shembull, Omeri 15 vjeç, Bekiri 9 vjeç, Hysejni 11 vjeç…. 
Ne i kemi përfshirë emrat e tyre në një listë. Përpjekjet e tyre serioze 
në këtë kohë tregojnë se Risale-i Nuri jep kënaqësi, gëzim dhe një zell 
që janë më të mëdhaja se çdo lloj zbavitjeje dhe nxitjeje që ata kanë 
krijuar me qëllim që t’i nxisin fëmijët që të studiojnë në shkollat e reja. 
Gjithashtu ajo tregon se Risale-i Nuri po lëshonte rrënjë. Në dashtë 
Allahu, asgjë nuk do të jetë në gjendje që ta çrrënjosë atë dhe ai do të 
vazhdojë në brezat e ardhshëm.” 

Në të njëjtën letër ai shkruan se ata i kishin grumbulluar dyzetë a 
pesëdhjetë pjesë të shkruara nga të moshuar analfabetë, të cilët kishin 
mësuar të shkruanin pas moshës së të pesëdhjetave. Gjithashtu, 
“korrësit, fermerët, barinjtë dhe nomadët” që të gjithë linin mënjanë 
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punët e tyre dhe punonin për Risale-i Nurin. Ai vazhdon të përmend se 
vështirësitë në korrektimin e të gjitha këtyre kopjeve u kompletuan nga 
fakti se ai u detyrua t’i lexonte ato ngadalë dhe me kujdes, dhe nga 
kënaqësia që ai mori nga të dëgjuarit e mësimeve të Risale-i Nurit prej 
gjuhëve të tyre të sinqerta e të pafajshme.” 

Në letra të tjera të cilat i inkurajojnë këta studentë të Risale-i Nurit 
kaq me takt dhe me dashamirësi, Bediuzzamani i përmend se ata kishin 
grumbulluar pesë a gjashtë volume prej këtyre pjesëve, njëri prej të 
cilëve përfshiu pjesët e shkruara nga fëmijët, i cili ilustroi shembujt e 
koinçidimit të shkronjave (tevafukat).  

Ai tha se edhe gratë gjithashtu kishin një afërsi të ngushtë me 
Risale-i Nurin dhe ai për një kohë të gjatë kishte pritur e parashikuar se 
ato do t’i përgjigjeshin ngrohtë Risale-i Nurit. Ai shkroi: “Në fakt, 
meqenëse baza më e rëndësishme në rrugën e Risale-i Nurit është 
mëshira, dhe gratë janë minierat e mëshirës, unë pata pritur gjatë që 
natyra e vërtetë e Risale-i Nurit të kuptohej në botën e grave. Lavdi 
Zotit, gratë këtu janë më aktive dhe punojnë me entuziazëm më të 
madh se sa burrat këtu… 

Këto dy manifestime janë një shenjë e favorshme në këtë kohë se 
(në të ardhmen) Risale-i Nuri do të rrezatojë e do të bëjë shumë 
pushtime në ato miniera mëshireje. 

Megjithëse ishte në kohën kur ndodhej në Dar’el Hikme El-
Islamijjeh që Bediuzzamani pati shkruar trajtesën rreth urtësisë në 
veshjen islame për gra, të cilën ai e riemëroi si Shkreptimën e Njëzetë 
e Katërt ndërsa ishte në Barla, ishte pikërisht gjatë këtyre viteve që ai 
pranoi që të merrte gra nga koha në kohë me qëllim që t’u jepte atyre 
mësim prej Risale-i Nurit. Gjithashtu, ishte pikërisht në këtë kohë që u 
shkruan disa prej pjesëve të cilat më vonë u bënë në një koleksion të 
botuar me emrin ‘Një udhëzues për gratë’. Këto ndoshta formuan bazat 
e udhëzimit të tij për këto vizitore.  

Gjithashtu Bediuzzamani ishte i interesuar për të rinjtë, meqë ata 
ishin më të predispozuarit për t’u prekur nga ndikimet e ideologjive 
materialiste që po propagandoheshin me një furi të tillë nga autoritetet. 
Disa nxënës të shkollës së mesme filluan t’i bënin vizitë 
Bediuzzamanit, njëri prej të cilëve ishte Abdullah Jegin, i cili qysh prej 
asaj kohe e në vazhdim ishte një student i devotshëm i Bediuzzamanit 
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dhe i Risale-i Nurit, dhe në vitet e së ardhmes ishte njëri prej 
studentëve të tij më aktiv. Disa nga përgjigjet për pyetjet që ia drejtuan 
u bënë bazat e pjesëve të ndryshme të Risale-i Nurit, dhe për shkak të 
tyre Bediuzzamani bëri një koleksion prej pjesëve të cilat 
përfundimisht u botuan nën emrin ‘Një udhëzues për të rinjtë’. 
Gjithashtu për shkak të tyre Bediuzzamani për herë të parë dha leje për 
Risale-i Nurin që të shkruhej në alfabetin latin, duke u bërë ai kështu 
menjëherë i arritshëm, i kuptueshëm për brezin më të ri. Disa prej 
përshtypjeve të nxënësve të shkollës për Bediuzzamanin janë:  

“Unë isha në klasën e dytë të ciklit të ulët të shkollës së mesme të 
Kastamonusë, më 1940-1941. Duke dëgjuar pronarin e shtëpisë së 
ustadhit dhe disa të tjerë të cilët na vizituan të flisnin me vlerësim për 
të, kjo zgjoi tek unë dëshirën që të shkoja e ta shihja. Ajo çfarë dëgjova 
për të ishte se ai ishte një person i rëndësishëm, nuk pranonte dhurata, 
dhe nuk merrte asgjë..”  

Një ditë gjatë pushimit në shkollë unë hapa temën me shokun tim 
të bankës, Rifatin. Kur unë i thashë atij se ndodhej një hoxhë i 
famshëm këtu që është i denjë për ta shikuar, ai u përgjigj: Po, unë e 
njoh, shtëpia e tij është përballë tonës. Ai është një njeri shumë i mirë, 
le të shkojmë bashkë. Unë ndonjëherë e vizitoj.” 

Ne shkuam bashkë në një kohë të përshtatshme. Ne trokitëm te 
dera dhe ajo u hap. U ngjitëm lart dhe hymë në dhomën e tij nga dera 
në të djathtën. Në fillim Rifati dhe pastaj unë puthëm dorën e tij dhe u 
ulëm. Ai ishte ulur në një pod -platformë- të lartë si një shtrat, me një 
organ të hedhur sipër gjunjëve të tij dhe i mbështetur në shpinë. Ai 
mbante një libër. Flokët i binin gjer poshtë veshëve. Duke na parë neve 
përmes syzeve të tij të holla, ai tha: “Mirë se erdhët!” Ai e pyeti 
shokun tim për mua, i cili më prezantoi si shokun e shkollës. Ai më 
pyeti për emrin tim dhe ishte shumë i sjellshëm. Ai na foli rreth 
islamit, rreth bukurisë së besimit në Zot, rreth vdekjes dhe Ahiretit. Ne 
qëndruam për pak kohë dhe pastaj u larguam.  

Një ditë kur shkova për vizitë, unë e pashë ustadhin të ishte shumë 
i thellë dhe tepër modest. Për shkak të kësaj modestisë së tij, unë isha 
kureshtar të dija nëse ai njihte ndonjë gjë. Sepse ai gjithmonë zbriste 
tek niveli ynë dhe fliste rreth gjërave që ne dinim. Madje unë një ditë 
pyeta Mehmet Fejzi Efendiun nëse ai e njihte arabishten. Natyrisht 
Fejzi Efendiu vetëm se qeshi. “Modestia dhe përulësia e ustadhit, dhe 
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dashuria dhe interesi tek ne na ka lidhur neve me të. Herë pas here unë 
do të merrja shokë të tjerë dhe i çoja tek ai. Ai gjithmonë jepte 
përgjigje të shkëlqyera për pyetjet që ne ia drejtonim. Unë kur vizitova 
ustadhin, vetëm humba idetë negative rreth fesë të cilat i pata fituar 
nga disa mësues në shkollë.  

Një herë unë shkova tek ai për vizitë dhe i thashë: “Mësuesit tanë 
nuk flasin për Zotin. Na trego neve rreth Krijuesit tonë”.  

Ustadhi fliste gjatë për këtë çështje deri sa t’ia arrinte qëllimit. Unë 
nuk mund ta kujtoj ekzaktësisht kur përgjigja për pyetjen tonë u 
shënua. Kur shkonim tek ai, Mehmet Fejzi Pamukçu lexonte nga 
trajtesa El-Ajetul Kubra ose prej fjalëve të vogla dhe ne do t’i 
shënonim ato në fletoret tona me shkronjat e reja… Një ditë në shkollë, 
ishte një mësim gjeografie dhe mësuesi e pyeti klasën: kush ka qenë 
tek ai hoxhë reaksionar i quajtur Bediuzzaman? Gjashtë veta ngritën 
duart e tyre. Ai i pyeti se përse kishim shkuar, dhe tha se ustadhi ishte 
një armik i reformave dhe nuk e pëlqente Ataturkun.   

Ai na dërgoi neve tek këshilli i disiplinës. Ata drejtuan disa pyetje. 
Si rrjedhojë, një shok i quajtur Suad dhe unë u ndaluam nga shkolla 
për gjashtë ditë, ndërsa të tjerët morën paralajmërime. Ne thamë në 
deklaratë se shkuam për shkak se donim të mësonim rreth fesë sonë, 
askush nuk kishte thënë asgjë për askënd, dhe se ne ishim fetarë dhe 
donim të kryenim adhurimin tonë. 

Pas disa ditësh, policia bastisi shtëpinë në të cilën unë rrija dhe e 
kontrolluan atë fije për pe. Deklarata ime u mor nga policia. Unë 
përshkrova se çfarë më kishte ndodhur. Prokurori tha: ‘Ndodhen myfti 
dhe shumë hoxhallarë. Përse nuk shkoni tek ata? Unë i thashë se nuk i 
njihja mjaftueshëm… Unë që në fillim pata shkuar tek ustadhi për këtë 
arsye: Ai nuk pranonte dhurata prej askujt! Unë pashë mënyrën se si ai 
jetonte; ai ishte realisht dhe vërtet i varfër! Në njërën nga dhomat e tij 
ndodhej një qilim i punuar në vegjë dhe ca sixhade namazi. Dhe 
dhoma tjetër ishte krejtësisht bosh, pa orendi. Në qoftë se bamirës në 
qytet do t’i sillnin atij ndonjë gjë, ai e refuzonte në mënyrën më të 
sjellshme e të bukur. Ai nuk donte të ofendonte askënd. Ai nuk do të 
merrte absolutisht asgjë dhe nuk do të hante asgjë pa i dhënë diçka si 
shkëmbim. Ai realisht jetoi atë çfarë shkroi. E gjitha ajo për të cilën ai 
foli ishte Risale-i Nuri. Mënyrën me të cilën ai sillej e vepronte ishte 
një përsëritje e asaj që ai jepte mësim… 
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Abdullah Jegein përmend gjithashtu një anë tjetër të karakterit të 
Bediuzzamanit, refuzimin e tij për të kompromentuar të vërtetat e 
besimit në asnjë mënyrë përballë kërcënimit apo tiranisë, gjë e cila ishte 
një burim i fuqishëm force dhe inspirimi për të tjerët në ato ditë të errëta:  

“Ashtu si ligjërata e tij, mënyra e ustadhit ishte e veçantë, dhe 
gjithkush e shikonte atë me habi. Sepse veshja e tij, mënyra dhe aktet e 
tij nuk u ngjasonin atyre të të tjerëve. Unë nuk do ta harroj kurrë rrugën 
në atë kohë shtypjeje kur policëve dhe xhandarëve ua kishin shumë 
frikën, ustadhi duke shkuar drejt rezidencës së guvernatorit i shoqëruar 
nga policë duke ecur me hapa të palëkundur e me vendosmëri me të 
njëjtën veshje të cilën kishte veshur gjithmonë dhe, kur shikuesit e 
vështronin me habi. Drithërima u shkonte turmës që e vështronin. 

 

n Pjesët e Risale-i Nurit të Shkruara në Kastamonu 
Ndërmjet kohës së arritjes së tij në Kastamonu në Mars të 1936 dhe 

ndoshta deri në 1940, Bediuzzamani shkroi Rrezet duke përfshirë 
Rrezet nga e Treta deri tek e Nënta. Prej këtyre, Rrezja e shtatë (El-
Ajetul Kubra) u shkrua në Ramazanin e 1938 ose të 1939. Kjo u ndoq 
menjëherë nga Rrezja e Tetë, dhe nga një përmbledhje e shkreptimës 
së Njëzetë e Nëntë Arabisht, Hizbu’l Ekber-i Nuri. Bediuzzamani u 
dërgoi disa letra studentëve të tij në Isparta, dhe gjithashtu, ndërsa ishte 
në Kastamonu, ai bëri draftet e fundit të Rrezeve të Parë dhe të Dytë, të 
cilat qenë shkruar në Burgun e Eskishehirit.  

Pjesa e Dytë e indeksit që përfshiu pjesët e Shkreptimave 
(Lem’alar) që vijuan deri tek shkreptima e pesëmbëdhjetë formon 
indeksin për të gjitha fjalët, letrat dhe të Shkreptimave nga e Para deri 
tek e Katërmbëdhjeta –gjithashtu ajo u shkrua në këtë kohë nga disa 
prej studentëve të Bediuzzamanit në Isparta. Pastaj vijoi një periudhë 
ndërprerjeje pas 1940 për sa ka të bëjë me shkrimin e veprave të reja. 

Ndërsa Risale-i Nuri u përhap dhe u bë i rrënjosur Bediuzzamani 
kishte grumbulluar –mbledhur bashkë– disa pjesë të Risale-i Nurit në 
formën e koleksioneve dhe disa prej këtyre ai i kishte shtypur me 
shkronjat e reja. Kjo ishte më 1942 dhe 1943. Njëri ishte një koleksion 
prej katër pjesësh për nxënësit e shkollës së mesme. Abdullah Jegin 
përmend lart shkrimin e pjesëve të tyre me shkrimin e ri, latin. 
Ndodheshin edhe koleksione të tjera për të cilat ai sugjeroi tituj të 
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ndryshëm, duke përfshirë atë që më vonë u botua si një udhëzues për të 
rinjtë, dhe një tjetër e quajtur Vula Ratifikuese e të Panjohurës. 
Bediuzzamani gjithashtu bashkoi edhe pjesë të tjera rreth Ringjalljes së 
të vdekurve për t’u përfshirë si shtojca për fjalën e dhjetë. Gjithashtu 
më 1943 Tahiri Mutlu nga fshati Atabej afër Ispartës e pati botuar 
trajtesën El-Ajetul Kubra në Stamboll. Megjithëse ishte vetëm se gjatë 
këtyre viteve të qëndrimit të Bediuzzamanit në Kastamonu që ai arriti 
ta njihte Risale-i Nurin, Tahiri Mutlu do të ishte njëri prej studentëve të 
tij më të rëndësishëm.  

Gjithashtu, ishte përmes iniciativës së tij që kopjet e shkruara me 
dorë të Hizbul Kur’an dhe Hizbun Nuri të botoheshin në këtë kohë me 
anë të fotografisë. Gjithashtu më 1943, Rrezja e Pestë, lidhur me 
hadithet rreth shenjave të fundit të kohës, nisën të kërkoheshin. Drafti i 
fundit i kësaj trajtese qe bërë më 1938 prej një drafti të parë, kur 
Bediuzzamani ishte një anëtar i Darul Hikme, prej pjesëve që disa prej 
të cilave u morën nga vepra ‘Muhakemat’, e botuar më 1909. Kjo 
Rrezja e Pestë do të ishte shkaku kryesor për arrestimin e tij dhe të disa 
studentëve të tij në gusht të 1943 dhe për qëndrimin e tyre të 
përkohshëm në burg. 

 

n Shtimi i Presionit dhe Arrestimi 
Si Bediuzzamani dhe studentët e tij në Kastamonu, po ashtu  edhe 

studentët e Risale-i Nurit në rajonin e Ispartës dhe në vendet e tjera 
ishin në presion të vazhdueshëm prej autoriteteve. Ky presion shtohej 
ndërsa koha kalonte duke arritur kulmin me arrestimet e mëdha dhe me 
gjyqet e Denizlit dhe me burgosjen më 1943-1944. Në disa raste para 
kësaj, kopjet e Risale-i Nurit rrëmbeheshin pas kontrolleve, studentët 
arrestoheshin dhe në vijim merrnin pafajësinë dhe kopjet e Risale-i 
Nurit riktheheshin. Ishte Rrezja e Pestë në mënyrë të veçantë që po 
kërkohej e hetohej. Më 1940, tridhjetë deri në dyzetë vetë ishin 
arrestuar dhe më vonë ishin liruar. Rreth fundit të 1941, ndodhi një 
incident tjetër në Isparta duke përfshirë një student të Risale-i Nurit i 
quajtur Mehmet Zyhdy Efendi, dhe ky u ndoq nga një incident i tretë.  

Afërsia e mbikëqyrjes nën të cilën mbahej Bediuzzamani, dhe 
presioni mbi të gjithashtu u shtua. Këto incidente reflektohen në letrat 
e Bediuzzamanit bashkë me paralajmërimet e përsëritura ndaj 
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studentëve të tij për të zbatuar kujdesin më të madh, për t’u treguar 
shumë të matur dhe të ruheshin prej planeve dhe komploteve të 
kurdisura kundra tyre. Këto janë përmendur në pjesën lart; qëllimi 
kryesor i tyre ishte të thyenin solidaritetin e studentëve të Risale-i 
Nurit duke mbjellur përçarje midis tyre, t’i ftohnin, t’i frikësonin dhe 
t’i largonin prej shërbimit të Risale-i Nurit. Ishte një përpjekje serioze 
dhe e planifikuar për të ndalur përhapjen e Risale-i Nurit nga ana e 
forcave brenda qeverisë që punonin për çështjen e pafesisë.  

Këto seri arrestimesh ndodhën në Isparta dhe Bediuzzamani vetë 
aktualisht nuk u mbajt nën arrest. Sidoqoftë, autoritetet u përpoqën ta 
zgjidhnin problemin me mjete të shëmtuara e të ndyra: ata e patën 
helmuar atë në disa raste. Çayxhi Emini pohoi se Bediuzzamani vuajti 
kriza të rënda sëmundjeje si rrjedhojë e helmimit. Ai gjithashtu  
përshkroi një rast kur Bediuzzamani u helmua ndërsa ishte i vetmuar 
në male kur bleu ca fruta në rrugë. Mehmet Fejziu gjithashtu e 
përshkruan atë meqë ishte pikërisht ai i cili mori fjalë nga një burim i 
panjohur dhe u ngjit lart në male dhe e gjeti Bediuzzamanin në një 
gjendje gjysmëvetëdijshme.  

Bediuzzamani e kishte njohur bakallin prej dyqanit të të cilit ai 
kishte blerë frutat, meqë ai shumë shpesh merrte diçka prej aty kur 
ishte për rrugë. I mjeri dukshëm kishte qenë bindur prej agjentëve të 
cilët e kishin ndjekur Bediuzzamanin kudo që ai shkonte për t’i dhënë 
atij gjëra në të cilat ata kishin futur helmin. Mehmet Fejziu kishte 
marrë kalin në të cilin kishte hipur Bediuzzamani, dhe me të cilin 
kishte përshkuar rrugën e kthimit për në qytet kur ishte mposhtur nga 
efekti i helmimit, e ktheu prapa në mal dhe e solli Bediuzzamanin 
përsëri në të. Bediuzzamani qe i sëmurë për ca kohë që vijoi këtë, e 
cila ndodhi pak përpara ngjarjeve të fundit para arrestimit të tij, dhe 
para një përpjekjeje tjetër për ta helmuar. Këtë herë u dëshmua e u 
vërtetua nga doktori i cili u kujdes për të.  

Në fillim të gushtit 1943, një student i Risale-i Nurit, i cili ishte 
aktiv në zonën e Denizlit u arrestua bashkë me disa të tjerë. Ai kishte 
qenë i informuar nga një myfti lokal se si rezultat i të cilit kërkime të 
mëdhaja e të shtrira u bënë në zonë dhe kopjet e shkruara me dorë të 
Risale-i Nurit, duke përfshirë edhe Rrezen e Pestë u rrëmbyen. Si me 
rastin e Eskishehirit, çështja u ngrit nga Ankaraja dhe shpërtheu me të 
gjitha përmasat. Presidenti Ismet Inonu, kryeministri Sukru Saraçoglu 
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dhe ministri i arsimit Hasan Ali Yucel ishin të përfshirë drejtpërdrejtë. 
Instruksionet i ishin dërguar Ispartës dhe Kastamonusë në mënyrë të 
veçantë, dhe shtëpitë e shumë studentëve të Risale-i Nurit u 
kontrolluan. Pastaj arrestimet filluan në Isparta. 

 

n Bediuzzamani Arrestohet 
Ndërkohë  shtëpia e Bediuzzamanit në Kastamonu u kontrollua tri 

herë me rradhë. Kur pas herës së parë ata nuk qenë në gjendje të gjenin 
atë që kërkonin, Rrezen e pestë, ata vendosën të hiqnin qafe 
Bediuzzamanin dhe ia dolën me sukses duke e helmuar edhe një herë 
tjetër. Kjo u vërtetua nga një doktor dhe, kur ishte rëndë i sëmurë nga 
efektet e helmit duke i shkuar temperatura mbi 40. Shtëpia e tij u 
kontrollua për herë të dytë. Kjo koinçidoi me fillimin e Ramazanit, i 
cili nisi më 2 shtator 1943. Kjo u ndoq nga një kontroll i tretë dhe më i 
rreptë i drejtuar nga disa policë dhe zyrtarë me rangje të larta. Në këtë 
rast, ata gjetën disa pjesë të Risale-i Nurit të fshehura në një kasafortë 
nën qymyr dhe nën drutë e zjarrit. Ato përfshinë Rrezen e Pestë, 
koleksionin e quajtur Vula Ratifikuese e së Padukshmes, trajtesën rreth 
veshjes islamike për gratë, e cila kishte qenë pretekst për dënimin e 
Bediuzzamanit nga gjykata e Eskishehirit, dhe një tjetër të quajtur 
‘Huxhumati – Sitte. Atëherë, Bediuzzamani u arrestua dhe u mbajt në 
rajonin e policisë në Kastamonu për rreth tre javë. 

Në pranverën e atij viti Bediuzzamani pati patur një shenjë 
paralajmëruese se ai nuk do të qëndronte më gjatë në Kastamonu. Ai ia 
tha këtë nxënësit të shkollës Abdullah Yegin para se ai të largohej për 
një pushim të gjatë veror. Dhe Abdullah Yegini u rikthye ta shihte 
Bediuzzamanin duke u dëbuar nga policia. Ai e përshkroi atë kështu: 

“Ishte në verën e 1943. Do të kishte pushime shkollore dhe ne 
shkuam përsëri tek ai për vizitë. Unë nuk do t’i harroj kurrë këto fjalë 
që ai na i tha neve pasi na dha një instruksion të zgjatur mbi çështjet që 
lidheshin me besimin dhe moralshmërinë:  

“Vëllezërit e mi! Për një kohë të gjatë unë kurrë nuk kam qëndruar 
më shumë se tetë vite në një vend. Tani janë mbushur tetë vite që kur 
erdha këtu, kështu në këtë vit ose do të vdes ose do të shkoj diku tjetër. 
Ndoshta ne nuk do takohemi përsëri. Një kohë do të vijë kur Studentët 
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e Risale-i Nurit do të ndodhen gjithandej. Mos u ndani as nga njëri-
tjetri dhe as nga Risale-i Nuri”. 

“Folja e tij në këtë mënyrë më preku shumë dhe unë isha shumë i 
mërzitur. Kur ai e pa këtë, tha: “Mos u mërzisni. Ne do të takohemi 
përsëri në dashtë Allahu”. Pas tre muajsh, pushimeve u erdhi fundi dhe 
ne u rikthyem në Kastamonu prej Araçit. Unë doja të shkoja t’i bëja 
një vizitë. Atëherë ai e paralajmëroi Çajxhi Emin Beun duke i thënë: 
Ata po më ndjekin. Mos lejo askënd të vijë. Për këtë arsye ne nuk 
mundëm të shkonim tek ai. 

Pastaj, një ditë ne ishim në vendpushimin e shkollës së mesme të 
Kastamonusë për pushim. Ata po e merrnin atë në një karrocë të vogël të 
hapur përmes rrugës. Ai kishte një kashtore –shportë të punuar me 
thupëra– një ibrik, një kanë dhe ca gjëra pesonale me vete. Ndërkohë, 
karrocja ndaloi dhe ata zbritën. Ndodheshin një reshter i policisë dhe ca 
policë me të. Një turmë njerëzish u grumbulluan. Ai vishte një çallmë të 
zezë dhe një mantel të gjatë, gjithashtu i zi. Ishte e pamundur të dilje i 
veshur me rroba të tilla në atë kohë, dhe mbi të gjitha me policët. 

Në shkollë të tjerët më panë mua duke e shikuar dhe më quajtën 
‘ndjekës i Bediuzzamanit’. Ndërkaq zilja ra dhe ne hymë në klasë. Sa 
shumë ditë kaluan pas kësaj unë nuk e di, një natë rreth mesnatës 
shtëpia jonë nisi të lëkundej. Tërmetet kishin filluar. Dridhjet vazhduan 
në këtë mënyrë për rreth dy javë. Njërëzit thanë: ‘Hoxha Efendi ishte 
një burrë i mirë. Ata e shqetësuan atë, e keqtrajtuan, e shpifën, kështu 
ndodhën tërmetet. 

Nadir Baysal, disa prej kujtimeve të të cilit u dhanë më lart, 
përshkroi klimën e frikës së terrorit që ra në qytet pasi Bediuzzamani u 
arrestua. Ai thotë se gjithashtu Bediuzzamani nuk u mbajt në burg por 
në shtëpinë e tij: “Ishte muaji i Ramazanit më 1943. Unë po shkoja 
drejt shtëpisë së Ustadhit kur në tregun e këpucëve unë i pashë ata 
duke e marrë ustadhin, akoma me një çallmë në kokën e tij, dhe duke e 
dërguar me një pajton tek gjykata. Çajxhi Emini, Mehmet Feyziu dhe 
bashkë me njëzet e dy të tjerë qëndruan për afërsisht dy javë në burg. 
Ustadhi nuk qëndroi brenda, por u rikthye në shtëpinë e tij nën 
mbikëqyrjen e policisë. Pas dy javësh ata i transferuan të gjithë ata në 
gjykatën e Denizlit. Një klimë e tillë terrori e pllakosi qytetin në atë 
kohë saqë ishte sikur dikush që ishte takuar me ustadhin të kishte bërë 
ndonjë krim. Disa njerëz nuk guxuan të dilnin prej shtëpive të tyre… 
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“Ndërsa ustadhi po largohej nga Kastamonuja, fletët e kalendarit 
treguan 1943. Pas një kohe të shkurtër tërmetet filluan. Një gur i madh 
u rrokullis poshtë kështjellës dhe shtatë njerëz u vranë në shtëpinë mbi 
të cilën guri ra. Në rajonin e Tosyas, një numër midis gjashtë-
shtatëqind njerëzish vdiqën. 

 

n Kastamonu – Ankara – Isparta  
Në natën e Kadrit, e cila në Turqi përgjithësisht konsiderohej të ishte 

25-26 Ramadan, dhe kështu ishte ndoshta 27 shtator, Bediuzzamani u 
mor nga rajoni i policisë përballë shtëpisë së tij në Kastamonu dhe u 
vendos në autobus për Ankara, rreth 271 kilometra për në jug. Ai 
njoftohet t’i ketë thënë policisë atje: “i thoni atij Mit’hatit (guvernatorit 
të Kastamonusë) të mi dërgojë pas meje Fjalët e mia Mbrojtëse si me 
shkrimin e ri, po ashtu edhe ato me shkrimin e vjetër!” 

Kjo e raportuar nga Sabahudin Çelebi, i referohet mbrojtjes së 
Bediuzzamanit prej gjykatës së Eskishehirit të cilën Bediuzzamani ua 
kishte dhënë zyrtarëve dhe policisë ndërsa ata po kontrollonin shtëpinë 
e tij për Rrezen e Pestë dhe për trajtesa të tjera. 

Gjithashtu, i pranishëm në autobus ishte një zyrtar prej Inebolu i 
quajtur Zija Dilek, i cili gjithashtu u arrestua më vonë dhe u dërgua në 
Denizli. Njoftimi i tij rreth udhëtimit u regjistrua nga Nexhmedin 
Shahiner: 

“Unë kisha hipur në autobus për të shkuar në detyrën time në Ilgaz. 
Autobuzi u ndalua afër policisë dhe xhandarmërisë në Olukbasi (ku 
ndodhej rajoni i policisë) dhe vendi për njerëz u lirua në fund. Ata e 
vendosën Bediuzzamanin Hoxha Efendiun atje. Kur autobuzi u nis, 
Hoxha Efendiu u ndje pa qejf, ai ishte shtatëdhjetë vjeç dhe i sëmurë. 
Ai tha: “Meqenëse ata më konsiderojnë të jem një i burgosur politik, 
unë duhet të dërgohem nga një taksi private”.  

Ndërkohë një ushtar i ulur pranë meje u ngrit dhe ia ofroi vendin e 
tij Hoxhës, dhe kështu ata ndryshuan vendet. Unë isha shumë i 
frikësuar dhe nuk mund të bëja asgjë për ta ndihmuar. Kur ai u ul pranë 
meje më pyeti për emrin tim. Kur unë i thashë Zija Dilek, ai tha: “Ju 
jeni Zijai ynë? A erdhe të më përcjellësh lamtumirë në emër të të gjithë 
njerëzve të Kastamonusë? Duke u rikthyer drejt policit Safvet prapa 
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meje, i cili e kishte sjellë, ai tha: “Safvet! Aty ku në Kur’an po lexoja 
kur ju bastisët shtëpinë time?’ dhe duke kërkuar një copë letër, më bëri 
mua ta shënoja vërsetin,  

بِح!م(د' ر!بÒِّك!و& اص!بِر! ل3ح+كْمِ ر&بÒِّك& فَا3ن1ك& بِاَع!ي+نِن&ا و& س&بÒِّح!   
‘Prit pa me durim (o Muhammed a.s.m) për vendimin dhe gjykimin e Zotit 

tënd, pasi ti me të vërtetë që je nën Sytë tanë, dhe lartëso lavditë e Zotit tënd kur 
të ngrihesh’.219 

Pastaj duke thënë, “A nuk po lexoja unë këtë vërset?” ai ia tregoi 
atë Safvetit dhe të tjerëve. Pastaj më tha mua: “Zija, u thuaj shokëve të 
tu të mos shqetësohen. Ne nuk do të dënohemi. Ata ose do të bëjnë një 
armëpushim ose pajtim”. Ai po u dërgonte nëpërmjet meje 
përshëndetjet dhe lajmet e mira për shokët e tij të cilët nuk ishin 
arrestuar. Më vonë ai tha: “A do t’i thoje shoferit, të lutem, që ta 
ndalojë autobuzin. Nuk ka detyrim në fe. Unë kam ca fjalë, ca këshilla 
për udhëtarët”. Kështu shoferi e ndaloi autobuzin dhe Hoxha Efendiu 
nisi menjëherë t’u adresohej atyre:  

“Sonte ka shumë mundësi të jetë Nata e Kadrit. Kur lexohet në 
ditët e tjera çdo shkronjë e Kur’anit fiton dhjetë sevape, merita, 
shpërblime; në Ramazan fiton një mijë shpërblime, dhe në Natën e 
Kadrit fiton tridhjetë mijë. Në qoftë se do t’ju thuhej se do të ju jepej 
pesë lira floriri në shkëmbim të bërjes së diçkaje, a nuk do të donit t’i 
fitonit ato? Udhëtarët u përgjigjën se do të donin, kështu Hoxha 
vazhdoi: Ju e harxhoni të gjithë fuqinë dhe energjinë tuaj për të fituar 
pesë lira floriri për këtë jetë kalimtare, a nuk doni ju të përgatitni disa 
furnizime për çantën tuaj të ushqimeve për jetën tuaj të përhershme?” 
Përsëri udhëtarët u përgjigjën në mënyrë pozitive. Kështu 
Bediuzzamani tha: Atëherë, në qoftë se çdo musliman e reciton –
këndon– sure Ihlasin tre herë, suren el Fatiha një herë dhe ajetin kursi 
një herë, ai do t’i ketë përgatitur disa furnizime për çantën e tij për 
jetën e përhershme. 

Shoferi, Rizeli Lutfu, dhe udhëtarët e falënderuan Bediuzzamanin 
dhe menjëherë pas kësaj ishte koha për të thyer agjërimin –për të çelur 
iftarin. Ai e ndaloi autobuzin tek një burim i famshëm në pyjet me 

                                                
219 Kur’an 52:48 
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pisha në malet Ilgaz për një pushim. Atje Hoxha Efendi më dha mua 
ushqimin që i ishte dhënë nga këshilli i qytetit dhe unë i dhashë atij 
ushqimin tim, dhe ne çelëm iftar në atë mënyrë. Ne e kryem namazin e 
akshamit së bashku. Në Ilgaz unë e lashë Hoxha Efendiun dhe shkova 
tek puna. Por pas një kohe më vonë ata më arrestuan dhe më dërguan 
në Denizli. Ata akoma nuk e kishin sjellur Hoxha Efendiun atje kur 
unë arrita. Kur shokët në burg më pyetën mua të shqetësuar në qoftë se 
unë e kisha parë ustadh Hazretleri, unë përmenda vërsetin të cilin ai më 
pati bërë ta shkruaja në autobus në rrugën për Ilgaz. Unë e nxora atë 
dhe ua lexova dhe u tregova se çfarë kishte ndodhur gjatë udhëtimit. 
Ata u qetësuan shumë dhe mbetën shumë të kënaqur. 

I caktuar për të shoqëruar Bediuzzamanin nga Kastamonuja për në 
Isparta ishte një officer policie i quajtur Ismail Tunçdogan. Ai përmend 
se kur arritëm në Ankara, ai dhe Bediuzzamani zunë vend në një hotel 
në zonën Samanpazari. Menjëherë sapo arritëm, në një mënyrë 
krejtësisht jashtë rrjedhës normale të ngjarjes, Bediuzzamanit iu bë 
thirrja nga guvernatori i Ankarasë, Nevzat Tandogan. Atje vijoi një 
incident i cili në qoftë se nuk do të kishte qenë shpërfillja e tmerrshme e 
treguar ndaj Bediuzzamanit, do të kishte qenë mjaft thjesht qesharake. 
Ky njeri fatzi, i cili ishte njëri prej figurave më të rëndësishme të partisë 
së Popullit Republikan dhe për shtatëmbëdhjetë vite ishte guvernator i 
Ankarasë, i kishte bërë ftesë Bediuzzamanit me qëllim që ta detyronte të 
hiqte çallmën e tij dhe të vendoste kapelen strehëgjërë ‘zyrtare’. Meqë 
s’ka nevojë për fjalë, ai nuk qe i suksesshëm. Bediuzzamani i tha atij: 
“Kjo çallmë hiqet vetëm me këtë kokë!” 

Përveç kësaj oficeri i policisë i cili vërejti se Bediuzzamani u shfaq 
nga zyra e guvernatorit duke mbajtur një kapele strehëgjërë, incidenti u 
dëshmua nga studenti i Bediuzzamanit prej Inebolu, Salahadin Çelebi, 
i cili pati qenë arrestuar në Ankara disa ditë më parë dhe u dërgua pas 
Bediuzzamanit tek godina e qeverisë. Ai e përshkruan atë kështu:  

“Ishte një ditë e nxehtë rreth fundit të muajit të Ramazanit. Unë 
isha tek dera e zyrës së Nevzat Beut. Funksionarët e sollën 
Bediuzzamanin dhe hynë bashkë tek zyra e guvernatorit. Pastaj 
funksionarët dolën dhe dera u mbyll. Zhurma e zërave të zemëruar 
vinte nga brenda. Pastaj ra një zile, dhe ndërkohë, një shërbëtor hyri 
dhe doli përsëri. Në atë pikë Bediuzzamani i tha me zemërim 
Tandoganit: “Unë përfaqësoj paraardhësit e tu, unë jetoj në veçim. 
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Ligjet e veshjes nuk mund t’u imponohen atyre që jetojnë të veçuar. 
Unë nuk dal. Ju më sollët me forcë. Unë shpresoj se do ta paguash!” 

Ndërkohë, shërbëtori u rikthye duke sjellur një kapelë me strehë që 
kushtonte rreth njëzetë e pesë kurush dhe hyri tek zyra e guvernatorit. 
Sipas një raporti, vetë guvernatori fizikisht e vendosi këtë kapele mbi 
kokën e Bediuzzamanit dhe sipas një raporti tjetër, ai u përpoq, por 
nuk mundi. Sidoqoftë, pas tre vitesh, ai pati një fund të trishtueshëm; ai 
kreu vetëvrasje duke futur një fishek përmes kokës së vet. 

Pastaj, Bediuzzamani u dërgua tek stacioni dhe u vendos në tren 
për në Isparta. Por guvernatori nuk e ndërpreu tek kjo pikë, por shkoi 
gjithashtu tek stacioni bashkë me ca policë me qëllimin e kapjes së 
Bediuzzamanit për të marrë çallmën, por në momentin që ata do ta 
kapnin, Bediuzzamani e hoqi rrëmbimthi çallmën e tij dhe hipi në tren. 
Ata ndaluan me habi, se si ai e kishte ditur se ata ishin atje dhe çfarë 
kishin synar të bënin? Bediuzzamani më vonë tha se ata kishin qenë të 
mposhtur nga një plesht. Sepse sapo ai ishte gati të hipte në tren, një 
plesht ra mbi kokën e tij, dhe ai e kishte hequr çallmën për të kruajtur 
kokën! Kështu ata nuk kanë qenë në gjendje të bënin asgjë. 
Bediuzzamani tha se pati qenë një shembull jo prej vetë atij, por prej 
kerameteve të Risale-i Nurit. 

Sipas policit Ismail Tunçdogan, një turmë e madhe ishte mbledhur 
për të përshëndetur Bediuzzamanin në Isparta. Gjithashtu në tren 
kishte qenë njëri prej studentëve të tij nga ditët e tij në Barla, 
Çaprazade Abdullah.  Ai kishte ardhur e folur me Bediuzzamanin në 
udhëtim, dhe si rrjedhojë ishte mbajtur për pyetje për dy ditë kur 
arritën në Isparta. Bediuzzamani u dërgua nga stacioni për në burg, ku 
studentët e Risale-i Nurit prej disa zonash ishin sjellë tashmë aty. 
Ashtu si në të gjithë qëndrimet në burg, Bediuzzamani u fut në një qeli 
fillikat të burgut. Pastaj ai dhe studentët e tjerë iu nënshtruan pyetjeve 
dhe hetimeve të shumta. Ata do të qëndronin më pak se një muaj në 
Isparta para se të transferoheshin në burgun e Denizlit për proceset 
gjyqësore. Ministria e drejtësisë dhe Ankaraja caktuan Denizlin, meqë 
aty kishin ndodhur arrestimet e para. 

* * * 


