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KAPITULLI I GJASHTË 

EMIRDAĞ	  
 

n Emirdağu 
Bediuzzamani pati qenë një muaj e gjysëm në hotelin Shehir në 

Denizli kur urdhri erdhi nga Ankaraja që ai duhej të vendosej për të 
banuar në provincën e Afjonit, përsëri në Anadollin perëndimor, për në 
verilindje të Denizlit. Një letër e shkruar nga biznesmeni i Denizlit, 
Hafiz Mustafa Koxhajaka për Sadik Demireli, i cili i kishte dërguar 
Bediuzzamanit ca oriz Kastamonuje, që daton me 31 korrik 1944, 
pohon se Bediuzzamani ishte larguar atë ditë i shoqëruar nga një 
inspektor policie. Ai gëzonte një shëndet të mirë dhe ishte i kënaqur 
për mundësinë e lëvizjes. Qeveria kishte urdhëruar që atij t’i jepej një 
shumë e mirë parash për udhëtim prej katërqind lirash. Bediuzzamani u 
vendos në hotelin Ankara në Afjon për dy – tre javë dhe pastaj u 
urdhërua të vendosej në Emirdağ. Kështu Bediuzzamani arriti në këtë 
qytet të vogël provincial i ngritur në një vend të lartë me kodrina të 
buta në fund të gushtit 1944. Ai do të ishte vendi ku do të qëndronte 
për shtatë vite të tjera, deri në tetor të vitit 1951, me ndalesën e njëzetë 
muajve në burgun e Afjonit nga janari i 1948 deri në shtator të 1949. 
Meqë ishte në muajin Shaban që ai arriti në Emirdağ, ishte përpara 21 
Gushtit që muaji i Ramazanit filloi atë vit. 

 

n Parathënie 
Qëndrimi i tre viteve e gjysëm të para të Bediuzzamanit në 

Emirdağ panë një intensifikim të luftës së tij me forcat e pafesisë, të 
cilat deri në këtë kohë e kishin ndjerë veten të ishin në një pozitë të 
pasulmueshme në Turqi. Dhënia e pafajsisë në Denizli i kishte bërë ata 
krejtësisht të çuditur me fjalët e një shkrimtari, duke shpërthyer si një 
granatë saqë ata nuk e dinin se çfarë i goditi. Ishte një fitore e qartë për 
Risale-i Nurin dhe për fenë, dhe ishte një lajm, ogur i mirë për fitoret e 
së ardhmes. Frutet e njëzetë viteve të Bediuzzamanit në luftën e 
heshtur me forcat e pafesisë po fillonin të shfaqeshin. 
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Krejtësisht në kundërshtim me qëllimet e atyre që e kishin nxitur 
çështjen, publiciteti i gjerë dhe buja e madhe e proceseve gjyqësore të 
Denizlit dhe burgosja e Bediuzzamanit dhe e studentëve të Risale-i 
Nurit çuan drejtpërdrejtë tek një zgjerim i konsiderueshëm i 
aktiviteteve që lidheshin me Risale-i Nurin. Ndërsa në këtë kohë, 
aktiviteti kishte qenë i përqëndruar kryesisht në dy apo tre zona, tani 
disa mijëra njerëz në zona të ndryshme të Turqisë u bënë studentët e 
Risale-i Nurit dhe filluan t’i shërbenin atij dhe çështjes së Kuranit në 
mënyra të ndryshme.  

Përveç kësaj, më 1946 ose 1947 dy prej makinave shumëfishuese 
që kishin ardhur për herë të parë në Turqi u blenë nga studentët dhe 
njëra u vendos në Isparta dhe tjetra në Inebollu, duke pas si rezultat se 
kopjet e Risale-i Nurit ishin tashmë të disponueshme në një shkallë 
shumë më të gjerë se sa më parë. Kjo e rriti shumë përhapjen e Risale-i 
Nurit. Pasi mori pafajësinë, i tërboi edhe më shumë armiqtë e fesë dhe 
i shtyu ata të nisnin një seri komplotesh e planesh në përpjekjet e tyre 
për ta ndaluar Risale-i Nurin. Qëllimi themelor i këtyre ishte t’i bënin 
si administratat lokale po edhe qeverinë e Ankarasë të ndjeheshin të 
shqetësuar mjaftueshëm rreth Bediuzzamanit dhe lëvizjes së Risale-i 
Nurit, që të vepronin përsëri kundra tyre. Një rezultat i kësaj ishte se e 
gjithë vëmendja u përqëndrua tek vetë Bediuzzamani dhe kufizimet 
ndaj tij u shtuan.  

Kështu, pavarësisht faktit se si kishte marrë pafajësinë nga gjykata 
e Denizlit dhe Risale-i Nuri kishte dalë i pastër, mbikëqyrja nën të 
cilën ai mbahej ishte madje më e rreptë se sa më parë, dhe bezdisjet 
dhe sulmet e paligjshme dhe keqtrajtimet ishin më të ashpra. 
Sidoqoftë, Bediuzzamani u shkroi studentëve të tij se si ai e pranoi këtë 
“me krenari” meqë ajo do të thonte se ishte personi i tij që sulmohej 
dhe që ishte në fokus dhe jo Risale-i Nuri dhe as studentët e tij; kjo i 
lejoji ata të vazhdonin shërbimin e tyre ndaj Risale-i Nurit relativisht të 
pashqetësuar.  

Një arsye tjetër për këtë intensifikim të luftës ideologjike midis 
besimit dhe mosbesimit në këtë kohë, duke arritur kulmin me 
arrestimin dhe izolimin në burgun e Afjonit të Bediuzzamanit dhe të 
disa studentëve të tij, lidhej me ndryshimin e rrethanave në Turqi, dhe 
mund t’i atribuohet faktit se, me influencën amerikane në rritje pas 
fundit të luftës së Dytë Botërorë dhe lëvizjeve drejt demokracisë dhe 
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më shumë liri fetare, ata që punonin për çështjen e pafesisë shtuan 
sulmet e tyre disi të dëshpëruar meqë ata ndjenë se baza –toka– po u 
rrëshqiste prej poshtë këmbëve të tyre, e cila deri në atë kohë ishte 
ndjerë shumë e qëndrueshme dhe e fortë. 

Kështu, nga njëra anë, lufta me pafesinë vijoi me botime të shumta 
dhe përhapjen e Risale-i Nurit, dhe përveç kësaj, Bediuzzamani 
vazhdoi të ndiqte avantazhin që ai kishte fituar nga marrja e pafajësisë 
prej Gjykatës së Denizlit, gjithashtu duke përfituar nga përshtypjet e 
favorshme të lëna në qarqet zyrtare nga kopjet e Risale-i Nurit të 
dërguara prej Denizlit, duke dërguar peticione tek zyrtarët e lartë të 
ndryshëm dhe tek anëtarët e qeverisë duke i njoftuar ata për natyrën e 
vërtetë të kësaj lufte dhe për rolin jetik që kishte luajtur Risale-i Nuri 
në ruajtjen e vendit nga anarkia në të cilën ai po shtyhej prej forcave që 
punonin për çështjet e komunizmit, masonerisë dhe sionizmit, dhe 
gjithashtu duke i informuar ata për trajtimin e paligjshëm që ai po e 
vuante nga duart e disa zyrtarëve.  

 

n Mbërritja në Emirdağ 
Bediuzzamani arriti në Emirdağ në një mbrëmje të nxehtë gushti, 

pak përpara perëndimit të diellit. Një grup i vogël njerëzish qëndroi 
ulur duke pirë çaj përballë godinës qeveritare kur një autobus arriti në 
një re pluhuri nga drejtimi i Afjonit. Midis tyre ishte një doktor 
qeveritar, i cili veproi si zyrtari kryesor i distriktit, doktor Tahir Barçin. 
Ai shikoi një pamje të pazakontë për dikë që kishte veshur çallmë dhe 
një mantel i shoqëruar nga dy policë. Dhe madje më e çuditshme, ky 
person i vjetër në të shtatëdhjetat nisi të kërkonte një vend të 
përshtatshëm, dhe duke kërkuar të dinte drejtimin e kibles, shtroi një 
sixhade që e mbante me vete dhe kreu faljen e iqëndisë – pasdites; një 
pamje e pazakontë në atë kohë të përndjekjes fetare. Ishte një çast i 
lumtur për doktorin, i cili si një student i ri medreseje në Stamboll më 
1922, e kishte parë Bediuzzamanin në xhaminë Fatih, sepse ai u bë një 
student i afërt i Bediuzzamanit në Emirdağ, dhe kur u caktua për 
Bitlisin në Turqinë lindore më 1945 për një vit, ai luajti një rol të 
rëndësishëm në prezantimin e Risale-i Nurit për vendlindjen e 
Bediuzzamanit, ku shumë njerëz mendonin se ai nuk i kishte mbijetuar 
internimit të tij. 
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Ashtu si në çdo vend që ai dërgohej, Bediuzzamani tërhoqi studentë 
të cilët i shërbyen atij me besnikëri, duke i sakrifikuar pa ngurrim veten 
e tyre, pronat dhe pozitat e tyre për të e për Risale-i Nurin. Në Emirdağ 
ishte familja Çalishkan ajo që mori përsipër ta ndihmonte dhe të kujdesej 
për nevojat e kërkesat e tij. Njëri nga këta gjashtë vëllezër, ishte Hasani, 
vizitori i parë i Bediuzzamanit në Emirdağ.  

Pastaj, ata dhe familjarët e tyre ndihmuan për t’i plotësuar kërkesat e 
tij personale, si dërgimin e ushqimit, të cilin gjithmonë ai e paguante, si 
dhe bënin gjithçka që ishte e domosdoshme që puna e Risale-i Nurit të 
vazhdonte. Më 1945, Bediuzzamani adoptoi si ‘djalin e tij shpirtëror’ 
Xhejlanin, djalin dymbëdhjetë vjeçar me zgjuarsi të jashtëzakonshme të 
Mehmet Çalishkan. Ai qëndroi me Bediuzzamanin, dhe në vitet e 
ardhshme u bë njëri prej studentëve kryesues të Risale-i Nurit. 

Shtëpia që u gjet për Bediuzzamanin ishte në qendër të qytetit, në një 
rrugë me shumë lëvizje, afër rajonit të policisë dhe të godinave të 
bashkisë.  

Me rojet e caktuar vazhdimisht tek dera dhe tek dritaret e tij, ishte 
tejet e vështirë të shkoje tek ai për vizitë. Madje u bë aq e vështirë deri 
në atë pikë kur edhe djaloshi Xhejlani u pengua që ta ndihmonte. 
Familja Çalishkan bëri një tunel për tek shtëpia e Bediuzzamanit nga 
dyqani i afërt me qëllim që t’i shkonte atij ndihmesa. Njëra nga arsyet 
më të ngutshme për vrullin e ri të masave shtypëse që u morën kundra 
tij, ishte se ai refuzoi ofertat e një pensioni që tani qeveria caktoi për të. 
Me marrjen e pafajësisë, së pari ata kishin planifikuar të ndiqnin një 
linjë të re me qëllim që ta heshtnin Bediuzzamanin; ata planifikuan ta 
blenin, ta bënin për vete atë duke i dhënë një pension të rregullt, t’i 
rindërtonin atij një shtëpi sipas specifikave dhe preferencave të tij dhe 
gjithashtu ata i dërguan atij shumën e parave të udhëtimit të përmendura 
lart.  

Pas një shqyrtimi të duhur , Bediuzzamani u shkroi studentëve të tij 
si një mënyrë konsultimi, se me qëllim që të mos thyente rregullin, 
parimin e tij në jetë prej një kohe të gjatë, dhe gjithashtu për të ruajtur 
sinqeritetin, ai i kishte refuzuar këto oferta. Autoritetet ishin mërzitur e 
inatosur prej kësaj, dhe si rrjedhojë, nisën ta shqetësonin. Jeta u bë aq e 
vështirë për të, saqë ai gjithashtu shkroi se ai vuajti në një ditë në 
Emirdağ aq sa kishte vuajtur për një muaj në burgun e Denizlit. 
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Aq sa pati mundësi, Xhejlani u interesua për të plotësuar kërkesat e 
Bediuzzamanit në shtëpi, të tilla si duke i përgatitur çajin dhe duke 
shkruar letrat e tij. 

Ashtu si gjithmonë Bediuzzamani pëlqente të kalonte sa më shumë 
kohë që të mundej në fshat, veçanërisht në pranverë e në verë, dhe të 
shëtiste në fshatin e hapur me mur guri përreth Emirdağut, duke marrë 
me vete kopjet e Risale-i Nurit për t’i korrigjuar. Ai ndiqej gjithmonë e 
vështrohej nga një numër policësh. Më vonë kur pesha e punës u bë 
shumë e rëndë, familja Çalishkan përfundimisht gjeti për të një karrocë 
të lehtë që tërhiqej nga kali, ajo karrocë quhej pajton, në të cilin 
Bediuzzamani udhëtonte zakonisht duke marrë me vete vetëm një 
student si shofer. Ajo u bë e dukshme në atë zonë.  

Pavarësisht prokopisë së tij dhe përpjekjeve për ta izoluar atë, 
Bediuzzamani gjithmonë e preokuponte veten me të gjithë ata që i 
takonte. Fëmijët e Emirdağut dhe të fshatrave përreth grumbulloheshin 
rreth tij dhe vraponin pas pajtonit sa herë që e shihnin, duke thirrur: 
“Hoxha Dede!” “Babagjysh Hoxha”.  

Bediuzzamani gjithmonë vepronte me dashamirësi ndaj tyre, duke 
thënë se ata ishin studentët e ardhshëm të Risale-i Nurit. Dhe ai ashtu 
siç i robëroi ata, po ashtu ai tërhoqi njerëzit prej çdo klase që ai takonte 
ndërsa shkonte me karrocë nëpër fshat e qytet. Ai do t’u thonte 
barinjve, punëtorëve, fermerëve ose cilitdo që të takonte: “Kjo punë që 
ju bëni është një shërbim i madh për të tjerët; për sa kohë që ju të 
kryeni pesë faljet e detyruara çdo ditë, e gjitha ajo punë do të jetë si 
adhurim që do t’ju sjellë dobi e përfitim në Ahiret”. 

Udhëzimin dhe interesimin e madh që Bediuzzamani u kushtoi 
këtyre njerëzve pati efekt të konsiderueshëm, sepse numra të mëdhenj 
prej atyre fëmijëve u bënë në të ardhmen studentët e Risale-i Nurit dhe 
i shërbyen çështjes së fesë dhe të Kuranit, dhe gjithashtu ato u 
shërbyen edhe njerëzve në fshat, dhe në vetë Emirdağ, ndershmëria 
dhe drejtësia e dyqanxhive, tregtarëve dhe zejtarëve u bënë të 
mirënjohura. Madje edhe një polic i veshur civil i dërguar për të 
spiunuar Bediuzzamanin në 1947, e vërejti këtë, kur, ndërsa duke blerë 
gjalpë, ai e pa dyqanxhiun ta peshonte letrën ndarazi. Në fjalët e tij: 
“Ishte Bediuzzamani që e bëri kështu Emirdağun!” 
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n Risale-i Nuri 
Në qoftë se hafiz Mustafa i kishte shkruar Sadik Beut nga Denizli se 

Bediuzzamani ishte larguar në shëndet të mirë, Bediuzzamani e 
përshkroi vetveten të ishte shumë i sëmurë, i dobët, dhe i mjerë kur pak 
kohë më vonë ai u vendos në shtëpinë në Emirdağ në muajin e 
Ramazanit. Ishte helmimi që e bëri atë të shkruante për studentët e tij në 
Isparta, të cilën ai e deshi shumë, letrën e tij të parë nga Emirdağu, se 
ishin vetëm duatë, lutjet e tyre që e kishin shpëtuar atë nga “sëmundja e 
rëndë”, prej të cilës ai kishte vuajtur. Duke mos i bërë ballë gjendjes së 
tij të mjeruar –sigurisht ndoshta për shkak të saj, meqenëse shumë pjesë 
të Risale-i Nurit ishin shkruar kur Bediuzzamani po  vuante nga 
sëmundje të rënda ose shqetësime – Bediuzzamani shkroi “Çështjen e 
Dhjetë të Fruteve të Besimit, Nëntë të parat e së cilës ishin shkruar në 
burgun e Denizlit”.  

“Një përgjigje tejet e fuqishme ndaj kundërshtimeve rreth përsëritjes 
në Kuran”, ai shkroi se ai e gjykoi se ishte inspiruar që ta shkruante atë 
për shkak se “hipokritët, të cilët, si fëmijë idiotë, po përpiqeshin të 
shuanin diellin e Kuranit, duke i fryrë atij”, ata po përpiqeshin ta kishin 
Kuranin të përkthyer me qëllim që ta diskretitonin duke pas marrë 
mësime prej një ateisti tepër të tmerrshëm dhe kryeneç. Bediuzzamani 
shkroi gjithashtu në letrën e lartpërmendur se ai po ua dërgonte atyre 
këtë çështjen e dhjetë. Kur duke u shkruar studentëve të tij në Isparta në 
fundin e Marsit të vitit vijues, Bediuzzamani u tha atyre se ai do t’u 
dërgonte atyre “një pjesë tjetër të Fruteve lidhur me melekët, engjëjt”. 

 Kjo ishte e njëmbëdhjeta dhe pjesa e fundit e Rrezes së 
Njëmbëdhjetë, e Fruteve të Besimit. Risale-i Nuri po i afrohej plotësimit 
të tij në këtë kohë. Me përjashtim të El huxh-xhetu Ez-zehra, e shkruar 
në burgun e Afjonit, Frutat e Besimit ishte pjesa kryesore e fundit që do 
të shkruhej dhe në vijim të kësaj Risale-i Nuri do të botohej me shumicë 
në formë koleksionesh. 

Në këtë kohë, beteja kundra ateizmit dhe mosbesimit për pjesën më 
të madhe përmbushej me dy koleksionet, shkopi i Musait dhe Dhul-
Fikari. Pjesa e parë e Shkopit të Musait përbëhej nga njëmbëdhjetë 
pjesët e Frutave të Besimit dhe pjesa e dytë përbëhej nga njëmbëdhjetë 
pjesët prej trajtesave të ndryshme të Risale-i Nurit, duke përfshirë 
stacionin e parë të trajtesës “Shenja më e Madhe dhe trajtesën rreth 
Mëshirës. Dhul-Fikari përbëhej nga Nëntëmbëdhjetë Shenjat e 
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mrekullisë së profetit Muhammed a.s.m. dhe nga Fjala e Njëzetë e Pestë, 
Mrekullia e Kuranit. Gjithashtu i botuar më 1947 në Eskishehir ishte 
vepra ‘Një Udhëzues për të Rinjtë’, koleksioni i përmendur në ‘një 
kapitull të mëparshëm përbëhej kryesisht prej pjesëve të shkruara 
fillimisht për nxënësit e shkollës të cilët u bënë studentët e 
Bediuzzamanit në Kastamonu. 

Çështja gjyqësore e Bediuzzamanit dhe e studentëve të tij ishte 
dërguar tek Gjykata e Apelit në Ankara me kërkesë të prokurorit që 
vendimi për pafajësi të shfuqizohej. Sidoqoftë, Gjykata e Apelit pati 
mbështetur vendimin e drejtë të gjyqtarëve të Denizlit, duke arritur 
vendimin e tyre unanim me 30 dhjetor, 1944. Ky vendim u shpall me 
15 shkurt 1945. Kështu me të gjitha këto vonesa ligjore nuk ishte deri 
më 29 qershor, që avokati i Denizlit duke vepruar për Bediuzzamanin, 
Zija Sonmez, qe në gjendje të mblidhte librat e Bediuzzamanit dhe 
kopjet e Risale-i Nurit. Atëherë, Hafiz Mustafai i solli ato në Emirdağ 
për t’ia dorëzuar Bediuzzamanit. 

Ligjërisht nuk kishte tani pengesë për botimin dhe qarkullimin dhe 
shpërndarjen e lirë të Risale-i Nurit. Për më tepër, qysh prej proceseve 
gjyqësore të Denizlit, kërkesa për Risale-i Nurin u shtua. Anembanë 
Turqisë, njerëzit kërkonin Risale-i Nurin. Ishte pikërisht tek kjo pikë 
që ndërsa studentët në zonat e Ispartës dhe Kastamonusë në Denizli e 
në vende të tjera po punonin duke shkruar me dorë kopjet e 
koleksioneve “Shkopi i Musait” dhe “Dhul-fikar” dhe pjesët e tjera të 
Risale-i Nurit, sa që më 1946 ose 1947 Çelebiu dhe studentët e tjerë të 
Risale-i Nurit në Inebollu blenë njërën prej makinave të para 
shumëfishuese që erdhën në Turqi. Kur u pa se kjo ishte e suksesshme, 
Tahiri Mutllu erdhi nga Isparta ta shikonte atë dhe pastaj u kthye në 
Stamboll, ku ai bleu një makinë të dytë. Makinat shumëfishuese u 
blenë dhe u përdorën nga studentët, të cilët me një sakrificë të madhe 
bashkuan fondet dhe mjetet e tyre financiare, deri kur më vonë u 
financuan nga shitja e librave të prodhuar. Ato u përdorën për një vit e 
gjysëm ose dy vite deri në arrestimet që paraprinë proceset gjyqësore 
të Afjonit dhe burgosjen në fillim të vitit 1948. 

Pjesët kryesore të Risale-i Nurit për t’u shumëfishuar me këto 
makina nga studentët ishin Shkopi i Musait, Dhul-fikari, Llamba 
Ndriçuese, Vula Ratifikuese e së Padukshmes, Një Udhëzues për të 
Rinjtë, Fjalët e Vogla. Përveç këtyre koleksioneve, ishin me mijëra 
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kopje të pjesëve të tjera të Risale-i Nurit dhe letra të shumta që 
Bediuzzamani ua shkroi studentëve të tij në këtë kohë duke drejtuar 
aktivitetet dhe mbi çështje të ndryshme. Në të njëjtën kohë, shkrimi me 
dorë edhe i këtyre koleksioneve me dorë edhe i pjesëve të tjera të Risale-
i Nurit, edhe letrat e Bediuzzamanit vazhdoi me ritëm të plotë. Disa 
koleksione, kryesisht Udhëzuesi për të Rinjtë dhe Shkopi i Musait 
tashmë ishin riprodhuar për herë të parë me alfabetin e ri latin me qëllim 
që t’i bënte ato menjëherë të disponueshëm për brezin më të ri. 
Megjithatë, “meqenëse një funksion i rëndësishëm i Risale-i Nurit” ishte 
ruajtja e shkrimit arabisht, ai i shumicës së gjerë të botës islamike”, për 
pjesën më të madhe ai vazhdoi të riprodhohej në atë alfabet. 

Ky aktivitet shumë i shtrirë do të kishte rezultate të mëdhaja, sepse 
në këtë kohë, Risale-i Nuri gjeti studentë të rinj midis brezit më të ri të 
cilët do të ishin figura të rëndësishme në lëvizjen e Nurit në vitet e 
mëvonshme. Që Risale-i Nuri u përgjigjet veçanërisht nevojave të 
atyre, idetë e të cilëve janë influencuar nga filozofia materialiste, u 
provua nga fakti se ai tani filloi t’i tërhiqte njerëzit prej studentëve dhe 
mësuesve të universitetit, dhe prej atyre që ishin përfshirë në sistemin 
arsimor të republikës. Midis këtyre, ishte mësuesi në një institucion 
fshati, Mustafa Sungur, i cili u bë njëri prej studentëve më të afërt e të 
rëndësishëm për Bediuzzamanin dhe djali i tij shpirtëror. Gjithashtu 
ishte Zubejr Gyndyzalp, i cili ishte një zyrtar i zyrës së postës dhe për 
herë të parë e vizitoi Bediuzzamanin më 1946. Megjithëse 
Bediuzzamani nuk caktoi pasardhës, meqë ai tha, ustadhi i vërtetë i 
lëvizjes së Risale-i Nurit ishte personaliteti i tij kolektiv, Zubejr 
Gyndyzalp do të shfaqej si njëri prej lidërve të lëvizjes pas 1960. 

Për më tepër, në këtë kohë, Risale-i Nuri filloi ngadalë të 
shpërndahej tek bota islamike. Kjo u ndihmua kur pas 1947 u bë e 
mundur që Risale-i Nuri të kalonte në haxh. Kopjet e disave prej 
koleksioneve u dërguan në El-Az’har në Egjipt, në Damask e në 
Medine. Dhe disa iu dhanë një dijetari fetar prej Kashmiri, i cili ra 
dakord që t’i përcillte ato tek ulematë indianë. Gjithashtu, Salahuddin 
Çelebi në Inebollu –të cilin Bediuzzamani e quajti Abdurrahman 
Salahuddin– filloi të vendoste lidhje me disa misionarë amerikanë dhe 
për një kohë prej disa muajsh u lexoi atyre koleksionet ‘Shkopi i 
Musait’, dhe ‘Dhul-fikar’, dhe u dha atyre kopjet. 
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Në lidhje me këtë përballë kërcënimit në rritje të komunizmit i 
përshkruar në pjesën vijuese me këndvështrimin e tij të qartë e të 
jashtëzakonshëm për të ardhmen, në përputhje me disa hadithe, 
Bediuzzamani mbrojti bashkëpunimin midis kristianëve të vërtetë 
fetarë kundra këtij kërcënimi. Ai shkroi: “Në lidhje me Salahuddinin 
duke i dhënë amerikanit Shkopin e Musait, ne themi këtë: “Është e 
domosdoshme që misionarët dhe klerikët kristianë, po ashtu edhe 
nurxhit të jenë tejet të kujdesshëm e të vëmendshëm, sepse sigurisht, 
me idenë që të mbrojnë veten kundra sulmeve ndaj feve islame dhe 
krishtere, rryma nga veriu do të përpiqet të shkatërrojë pajtimin dhe 
harmoninë e Islamit dhe të misionarëve…” 

 
 

n Rrethanat 
Ndërkaq shkrimi i Risale-i Nurit gati po plotësohej brenda disa 

muajve të ardhjes së Bediuzzamanit në Emirdağ, dhe një pjesë e 
madhe e kohës së tij këtu u harxhua në korrigjimin e kopjeve të Risale-
i Nurit, të cilat i dërgoheshin, si ato të shkruara me dorë po ashtu edhe 
ato të shumëfishuara –madje kjo punë ndonjëherë merrte një pjesë nga 
koha që ai veçonte çdo ditë për adhurim e shqyrtim, reflektim. Në 
shumë nga letrat e tij duke drejtuar aktivitetet e studentëve të tij, 
bashkë me inkurajimin e tyre dhe duke ngulmuar për rëndësinë e 
vazhdueshme të kopjeve të shkruara me dorë ai i nxiste ata t’u 
kushtonin vëmendje pjesëve të Risale-i Nurit dhe t’i shkruanin me 
kujdes e përpikëri, me qëllim që ta ndihmonin atë në këtë detyrë të 
mundimshme dhe në këtë punë që donte kohë. Kështu ai në mënyrë të 
vazhdueshme i këshillonte e i paralajmëronte ata që të ishin të matur e 
të kujdesshëm dhe të ishin të vetëdijshëm se armiqtë e tyre gjithmonë 
kërkonin mënyra e rrugë për të ndaluar punën e tyre. 

Tre vitet e Bediuzzamanit në Emirdağ ishin vërtet torturuese për të. 
Kjo gjithashtu bëhet e qartë prej letrave të tij. Gjithashtu njerëzit e 
Emirdağut dhe studentët e tij dëshmuan për trajtimin tërësisht të 
paligjshëm e ndëshkues, dhe për shqetësimet që ai pati. Ai po i  afrohej 
moshës shtatëdhjetë vjeçare kur arriti atje dhe vuajti vazhdimisht 
gjendje të keqe shëndetësore, kryesisht e shkaktuar gjatë kohëve të tij 
në burg, ku shpesh herë ai pati qenë helmuar, dhe nga vitet e gjata të 
internimit e privimit. 
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Synimi nga njëra anë ishte ta mbanin atë nën një re dyshimi dhe 
faji me qëllim që të shkatërronin influencën e tij tek njerëzit. Izolimi në 
të cilin ai mbahej dhe mbikëqyrja e vazhdueshme dhe shtypja ishin për 
këtë qëllim. Për më tepër edhe shumë incidente të tjera synonin ta 
përçmonin e zvogëlonin në sytë e njerëzve. Dhe kur pas një kohe të 
shkurtër që Bediuzzamani pati qenë në Emirdağ, ai nisi t’i tërhiqte 
njerëzit tek personi i tij ashtu si në Denizli sipas fjalëve të tij: “Me të 
njëjtën situatë duke filluar këtu ashtu si në Denizli ku për shkak të 
Risale-i Nurit, njerëzit më shfaqën mua respekt shumë më tepër se sa e 
meritoja, ata shtuan presionin mbi të dhe e përdorën influencën zyrtare 
për të drejtuar një fushatë propagandistike kundra tij, me qëllim që t’i 
frikësonin njerëzit e t’i mbanin larg tij. 

Së dyti: “Hipokritët përdorën plane të ndryshme dhe dredhi me 
qëllim që të provokonin ‘një incident’, me qëllim që Bediuzzamani të 
mund të akuzohej për ‘shkaktimin e trazirave dhe për prishjen e rendit 
publik’, dhe që autoritetet të mund të bëheshin që t’i mëshonin me 
forcë të tepruar. Presioni i vazhdueshëm nën të cilin ai u mbajt, sulmet 
ndaj personit të tij, veçanërisht me pretekstin e veshjes së tij, dhe 
bastisjet në shtëpinë e tij ishin për këtë qëllim. Në thelb, këto metoda 
nuk kishin ndryshim nga ato të mëparshmet, ashtu siç ata dështuan 
përsëri, ajo që ishte e ndryshme në Emirdağ ishte shpeshtësia e tyre 
dhe rreptësia. 

Arsyet themelore për intensifikimin e luftës së Bediuzzamanit 
kundra pafesisë dhe shtimi i përpjekjeve për ta heshtur Bediuzzamanin 
dhe për të penguar përhapjen e Risale-i Nurit mund të gjenden përsëri 
në letrat e Bediuzzamanit dhe nga vështrimi i jetës së tij. Më 1945, 
ndoshta pasi dhënia e pafajësisë ishte ratifikuar dhe pasi kopjet e 
konfiskuara të Risale-i Nurit ishin rikthyer, dhe para se të futeshin në 
dorë makinat shumëfishuese të shkrimit, përpjekjet u bënë për t’i 
botuar, ashtu si trajtesa Shenja më e Madhe, edhe pjesë të tjera të 
Risale-i Nurit.  

Diskutimi tani nuk kishte mbaruar lidhur me alfabetin që do të 
përdorej, i vjetëri apo i riu. Në konsultimin me studentët e tij në 
Isparta, Bediuzzamani vendosi të dërgonte Tahir Mutllun në Stamboll 
për ta botuar me shkronjat e reja, koleksionin ‘Shkopi i Musait’, dhe 
me shkronjat e vjetra koleksionin ‘Dhulfikar’. Megjithatë, armiqtë e 
tyre i ranë në erë këtij hapi të rëndësishëm dhe nxitën autoritete të 
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ndryshme që të lëviznin kundra tyre dhe të rrëmbenin kopjet e Risale-i 
Nurit. Për këtë arsye, këto dy koleksione nuk u botuan në atë kohë. Në 
një letër tjetër, Bediuzzamani shpjegoi një ‘arsye të rëndësishme’ për 
vendimin e tyre për të botuar pjesë të Risale-i Nurit me shkronjat e 
reja, ndonëse, në kundërshtim me qëllimin e tyre, të veproje kështu, 
“sikur ta vije Risale-i Nurin në një pozicion ofensiv”. 

Bediuzzamani shkroi se koha kishte ardhur ose do të vinte së shpejti 
për të botuar Risale-i Nurin, domethënë për ta botuar atë në një shkallë 
të gjerë, “me qëllim që të zmbrapste dy fatkeqësi të tmerrshme të cilat 
po kërcënonin vendin, për të cilin Risale-i Nuri ishte shpëtimtari”. 

Njëra nga këto fatkeqësi ishte komunizmi, kundër rrymës së fortë të 
të cilit Risale-i Nuri do të kryente funksionin e një barriere, pengese, 
ndërsa fatkeqësia e dytë ishin kundërshtimet e rrepta të drejtuar ndaj 
popullit turk nga bota islamike, prej të cilës që prej themelimit të 
Republikës, ai ishte larguar; Risale-i Nuri ishte “një mrekulli e Kuranit” 
që do të ishte mjeti për të rivendosur dashurinë dhe vëllazërinë e 
mëparshme.  

Bediuzzamani e pa kërcënimin ndaj popullit turk prej këtyre 
fatkeqësive të ishte aq i vërtetë saqë ai shikoi se politikanët patriotë do të 
përpiqeshin ta ndalonin Risale-i Nurin, por ata duhej ta botonin atë 
zyrtarisht me qëllim që t’i kundërpërgjigjeshin kërcënimit; por 
gjithashtu ndryshe nga njëzet vitet e kaluara të syrgjynosjes dhe robërisë 
së tij, ai u shkroi Letra e peticione zyrtarëve të qeverisë duke përshkruar 
natyrën dhe ashpërsinë e tyre, dhe pasojat e tmerrshme e të 
mundimshme dhe duke i nxitur ata t’u kundërpërgjigjeshin duke u 
rikthyer tek islami dhe duke botuar Risale-i  Nurin. 

Në thelb kjo ishte një vazhdimësi e të njëjtës lufte që ai kishte 
ndjekur qysh në rininë e tij, për islamin e Kuranin që të pranoheshin 
nga drejtuesit e vendit si burim i progresit të vërtetë dhe i civilizimit, 
dhe jo perëndimin dhe filozofinë e tij. Pas luftës për pavarësi, rruga e 
drejtimit perëndimor u adoptua, e cila tashmë kishte qenë ndjekur deri 
diku për një shekull. Qëllimi ishte vetëm drejtimi i plotë perëndimor, 
kërkonte shfarosjen e islamit, siç e kemi parë. Ajo që u shfaq ishte një 
betejë midis besimit dhe mosbesimit. Deri në këtë kohë gjatë viteve të 
tij të internimit, roli i Bediuzzamanit në këtë luftë pati qenë 
“difensive”, mbrojtës; ai pati shkruar disa trajtesa që shpjegonin e 
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provonin të vërtetat themelore të besimit të cilat atëherë ishin zbuluar 
para sulmeve të egra në emrin e shkencës, filozofisë, dhe të ateizmit.  

Ai kishte kërkuar të mbronte islamin dhe besimin kundra këtyre 
sulmeve të ashpra të orkestruara të cilat ishin drejtuar në shumë fronte: 
shtypi, botimet e të gjitha llojeve, edukimi në shkolla, programet e 
edukimit të të rriturve, dhe kështu me radhë. Vetëm me një tonalitet 
shumë të ulët dhe me një mënyrë pa rënë në sy, trajtesat e 
Bediuzzamanit, Risale-i Nuri kishte kaluar nga dora në dorë midis 
njerëzve të zakonshëm, ishin kopjuar me dorë, dhe gradualisht ishin 
shpërndarë saqë deri më 1945 ai dhe Risale-i Nuri kishin me mijëra 
ndjekës anembanë Turqisë. 

Tani, më 1945, si rrjedhojë e rrugës që kishte marrë, Bediuzzamani 
pa se kombi turk ishte në rrezik të madh duke qenë i këputur prej 
mbështetjes së tij natyrale të botës islamike, dhe kjo përveç qënies së 
tij i ndarë, i larguar e i ftohur prej identitetit të tij të vërtetë të islamit, 
ai –kombi turk– do të ishte i pamundur që t’i bënte ballë e t’i 
kundërpërgjigjej planeve dredharake të forcave të mosbesimit, të cilat 
hap pas hapi po viheshin në praktikë dhe përfundimisht do ta 
shkatërronin atë. Kombi turk vetëm do të mund t’u bënte ballë këtyre 
qëllimeve të këqija kundra tij vetëm nëpërmjet forcës së Kuranit. 
Kështu, ishte pikërisht në këtë pikë që Bediuzzamani mori një rol që 
do të mund të interpretohej si “ofensivë - sulm”, nëpërmjet përpjekjeve 
për të botuar Risale-i Nurin në alfabetin e ri dhe në një shkallë të gjerë. 

Dhe njëkohësisht Bediuzzamani nuk po punonte kundra qeverisë 
dhe rendit të vendosur. Përkundrazi, ishte stabiliteti dhe rendi publik 
ajo që ai synonte të ruhej përballë dy rrymave të jashtme ose 
‘fatkeqësive’ të përmendura lart dhe ato që punonin për to brenda 
vendit po kërkonin ta shkatërronin rendin publik, të destabilizonin 
vendin dhe të shkaktonin anarki. Dhe ai shkroi disa letra të hapura dhe 
peticione për anëtarë të ndryshëm të qeverisë dhe për departamentet e 
qeverisë me qëllim që t’i paralajmëronte për rreziqet. 

Një letër e tillë ishte për Hilmi Uranin, ministër i brendshëm deri 
në tetor 1946, pastaj sekretar i përgjithshëm i partisë së popullit 
republikan. Në të Bediuzzamani përshkroi dy rrymat, duke treguar 
natyrën e pandashme të Islamit dhe popullit turk, dhe gabimin e rëndë 
në përpjekjen për ta zëvëndësuar islamin me ‘civilizimin’, domethënë, 
çrrënjosjen e fesë dhe imponimin e filozofisë dhe të pafesisë. E dyta e 
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këtyre rrymave përbëhej nga format që kërkonin ta ndanin e ta 
copëtonin botën islame, e cila tani përfaqësohet nga Britania e Madhe, 
që me qëllim që t’i lidhte kolonitë e saj në botën islame me veten e saj, 
po punonin për të korruptuar qendrën e fuqishme islamike të këtij 
vendi duke e akuzuar atë për qënien e saj të pafe. 

Ajo po ndiqte një plan për t’i këputur lidhjet e këtij vendi me botën 
islame dhe për ta shndërruar vëllazërinë e saj në armiqësi. Nëpërmjet 
atij plani në vende të tjera Bediuzzamani e përshkroi rrymën si 
‘komitetet ateiste; (zindika komitesi), “organizata sekrete dhe forcat e 
korrupsionit” nëpërmjet atij plani po kërkonte të vendoste ‘mosbesimin 
absolut’ me qëllim që të krijonte armiqësi ndaj kombit turk, “vëllait 
heroik dhe komandantit të botës islame”, dhe kërkonte që të këputeshin 
lidhjet e tyre.  

Komunizmi, rryma tjetër, përbënte një kërcënim real në atë kohë. 
Duke pas pushtuar të gjithë Evropën lindore, prania e tij e papërmbajtur 
e dërrmuese për në veri dhe qëndrimi agresiv ndaj Turqisë e shtyu 
Turqinë t’i bashkohej perëndimit. Gjithashtu edhe brenda Turqisë, qysh 
prej themelimit të Republikës, Moska dhe agjentët dhe simpatizantët e 
saj patën punuar për përhapjen e tij. Kjo rryma tjetër ‘destruktive’, 
shkatërruese, e mosbesimit po përpiqej gjithashtu të krijonte anarki.  

Bediuzzamani i tha Hilmi Uranit se në qoftë se në vend të 
propagandës së civilizimit në dëm të fesë, ju nuk punoni për të përhapur 
drejtpërdrejtë të vërtetat e besimit dhe të Kur’anit”, kombi turk do të 
binte pre e anarkisë duke mbështetur atë mosbesim absolut; ai do të 
shembej, do të shpërbëhej dhe do të mposhtej nga monstra e llahtarshme 
që është shfaqur në veri. Bediuzzamani tregoi në letrën e lartpërmendur 
se ajo rrymë do të mund të ndalohej vetëm se nga Kur’ani  dhe kombi 
turk, i cili qe bashkëshkrirë me islamin dhe ishte një me të. 

Ishin pikërisht këto forca të fshehta që punonin për llogari të 
rrymës së parë të lartpërmendur, komitetet sekrete dhe organizata 
ateiste rrënjët e të cilës janë jashtë, që kundra të cilave Bediuzzamani 
pati luftuar qysh më përpara se ato të vendoseshin në Republikë. 
Bediuzzamani madje i luftoi ato qysh prej ditëve të Revolucionit 
Kushtetues. Duke e parë Bediuzzamanin si pengesën e tyre më të 
madhe për përhapjen e pafesisë në Turqi dhe degjenerimin e popullit të 
tij, ata përdorën çdo intrigë e dredhi për ta heshtur atë. Disa prej tyre 
patën rezultuar në gjyqe e burgosje, të tjerat ishin përpjekje për ta 
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helmuar. Tani në Emirdağ, planet e tyre përfshinë mobilizimin e 
influencës qeveritare kundra Bediuzzamanit nëpërmjet disa zyrtarëve. 

Për sa ka të bëjë me komunizmin, përveç kërcënimit të jashtëm, ai 
kishte fituar forcë të konsiderueshme brenda vendit që kur Inonu erdhi 
në fuqi më 1938. Politikat që ai ndoqi favorizuan përhapjen e tij, dhe 
nëpërmjet mjeteve të tilla si ‘ngritja më 1940 e instituteve të fshatit për 
trajnimin e mësuesve, parashikoi vendosjen e tij të mundshme.  

Ai pati lidhje me Rusinë Sovjetike, dhe për më tepër ai emëroi 
simpatizantët e komunizmit në poste të larta zyrtare, të tillë si Shykry 
Saraçogllu, kryeministër prej 9 korrikut 1943 deri më 5 gusht 1946, 
dhe Hasan Ali Juxhel, ministër arsimi. Këta të dy personalisht u 
përfshinë në arrestimin e Bediuzzamanit dhe të studentëve të tij para se 
të nisnin gjyqet e Denizlit. Kajmakam Abdulkadir Uraz, që në mënyrë 
të veçantë u caktua për Emirdağun nga ministër i brendshëm më 1945 
me qëllim që të ushtronte presion mbi Bediuzzamanin, ishte socialist. 
Kur i detyruar nga kërcënimi i agresionit rus që të kthehej drejt 
perëndimit, Inonu u obligua të merrte rrugën e demokracisë, 
liberalizimit duke çuar në një liri më të madhe fetare; kjo gjithashtu i 
shtyu ata që të punonin fshehtazi për këtë çështje për të shtuar 
përpjekjet e tyre për ta heshtur Bediuzzamanin dhe për të ndaluar 
përhapjen e Risale-i Nurit. 

Bashkë me problemet dhe rënien morale që këto dy rryma kishin 
shkaktuar tashmë në Turqi, Bediuzzamani pa rreziqet reale që do të 
shfaqeshin në të ardhmen. Ashtu si njëzetë vite më parë parashikimi i 
tij për situatën e tanishme e pati bërë atë të tërhiqej krejtësisht nga 
politika me qëllim që të gjente një zgjidhje për këtë fatkeqësi që ai e pa 
se ajo do të ndodhte.  

Ai e përshkroi këtë në një letër për ministrin e drejtësisë dhe për 
gjyqtarët e gjykatave që kishin të bënin me Risale-i Nurin, duke i 
nxitur ata t’i mbronin Risale-i Nurin dhe studentët e tij në vend që të 
luftonin kundra tyre, meqë zgjidhja qëndron aty. Ai u tregoi atyre se 
ashtu si rezultatet e vullnetaristëve të tridhjetë viteve të mëparshëm 
duke mbrojtur lirimin dhe shtendosjen e shtrëngimeve të fesë e të 
moralshmërisë së saj që tani ishin të dukshëm, po ashtu situata e 
tanishme do të rezultonte në një kohë prej pesëdhjetë vitesh në një 
degjenerim të tmerrshëm moral dhe në shthurjen e shoqërisë. Sepse, 
muslimanët nuk u ngjasojnë të tjerëve; një musliman i cili braktis fenë 
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dhe largohet prej karakterit të lartë moral bie në një mosbesim absolut 
dhe bëhet një anarkist dhe nuk mund të qeveriset më. 

Bediuzzamani argumentoi se shkatërrimi moral e shpirtëror i këtyre 
forcave do të mund të ndalej dhe do të mund t’i kundërpërgjigjeshe 
vetëm se me të vërtetat e Kuranit dhe të besimit. Duke buruar nga 
Kur’ani , Risale-i Nuri ishte një meremetues –reformues– me fuqinë e 
një bombe atomike dhe “një barrierë Kur’anore” përpara atyre forcave. 
Ligji dhe proceset e drejtësisë nuk do të mundeshin t’i arrestonin ata 
me dënimet e tyre ‘materiale’. As politika dhe as diplomacia nuk do të 
mundeshin. Kështu, në letrat e tij qoftë drejtuar studentëve të tij, ose 
departamenteve të qeverisë, Bediuzzamani theksoi rëndësinë e 
politikanëve dhe patriotëve duke përqafuar Risale-i Nurin.  

Gjithashtu, ai shpesh tregoi se ishin pikërisht këto forca, që 
përpiqeshin vetë të prishnin rendin e qetësinë dhe të shkaktonin anarki 
dhe kështu komplotonin kundra vendit, që vazhdimisht u orvatën të 
shkaktonin incidente dhe t’i akuzonin Bediuzzamanin dhe studentët e 
tij me të njëjtën gjë. Ndërsa, siç ishte vërtetuar nga gjykatat, Risale-i 
Nuri dhe studentët e tij mbrojtën bazat e rendit publik, ruajtën sigurinë 
dhe parandaluan rrëzimin, sabotimin dhe rebelimin. Dhe ai i shkroi 
rajonit të policisë së Afjonit: “Në të ardhmen e afërt, ky vend dhe 
qeveria e tij do të kenë nevojë të madhe për vepra si Risale-i Nuri”. 

 

n Shtimi i Sulmeve dhe Preludi Para Afjonit. 
Përhapja e shpejtë e Risale-i Nurit për tre vite e gjysëm, prej 1944 

deri në fillim të 1948, dhe Bediuzzamani duke intensifikuar luftën 
kundra forcave të mosbesimit, duke vendosur kauzën e Risale-i Nurit 
drejtpërdrejtë tek autoritetet dhe duke i nxitur ata ta merrnin parasysh 
seriozitetin e situatës që e nxitën armiqtë e fesë për të shtuar presionin 
e tyre ndaj tij dhe ndaj studentëve të Risale-i Nurit, ishte si pjesë e një 
plani më të gjerë për të ndaluar aktivitetet e tyre. Kjo kulminoi me 
burgosjen e tretë dhe më të keqe, në një shkallë më të gjerë për 
Bediuzzamanin dhe studentët e tij. 

Aty rreth fundit të vitit 1947, presidenti Ismet Inonu, vizitoi 
Afjonin dhe dha një fjalim, në vijim të të cilit presioni dhe sulmet ndaj 
Bediuzzamanit u shtuan. Gjatë vizitës së tij, ai raportohet të ketë thënë 
se: “Është e njohur se një trazirë që ka të bëjë me fenë do të shpërthejë 



460 Jeta dhe Vepra e Bediuzzaman Said Nursit 

në këtë provincë”. Bediuzzamani shkroi në një letër se kjo tregoi në një 
shkallë të gjerë për komplotin kundra tyre, dhe se –ashtu si më parë– 
qëllimi i sulmeve ndaj tij ishte të provokonin një incident dhe trazirë. 

Në vijim të kësaj, policia lëvizi kundra studentëve të Risale-i Nurit 
në provincat e Ispartës, Kastamonusë, Konjas, dhe në shumë provinca 
të tjera. Shtëpitë kërkoheshin e bastiseshin, dhe hetimet bëheshin. 

Në të njëjtën kohë, Bediuzzamani iu nënshtrua një sërë bastisjesh 
krejtësisht të paligjshme, sulmesh dhe bezdisjesh. Është e qartë nga 
bërja e qimes tra ose duke e bërë mizën buall, se kjo do të çonte në 
arrestime të tjera. Me urdhër të ministrit të brendshëm, guvernatori i 
Afjonit dhe drejtori i policisë erdhën në Emirdağ natën me qëllimin e 
kërkimit të shtëpisë së Bediuzzamanit. Meqë prokurori i përgjithshëm 
nuk pranoi, ata pritën deri në mëngjes dhe atëherë caktuan dy persona 
për të thyer drynin tek dera dhe bënë një hyrje me forcë. Këta dy 
zyrtarë, domethënë guvernatori dhe drejtori i policisë erdhën pesë herë 
për një periudhë dhjetë ditore.  

Gjatë kërkimeve në shtëpinë e Bediuzzamanit, ata nuk gjetën asgjë 
por morën Kuranin e tij dhe disa fletë të shkruara me shkrim arabisht. 
Dy policët u urdhëruan që ta çonin Bediuzzamanin tek rajoni i policisë. 
Duke pas dështuar për ta zemëruar atë nëpërmjet bastisjes së shtëpisë 
së tij, ata tani u përpoqën përsëri të provokonin një incident duke u 
orvatur ta bënin Bediuzzamanin gazin e botës duke u përpjekur me 
forcë t’ia hiqnin çallmën e tij dhe ta detyronin atë të vinte një kapele në 
publik kur do ta merrnin atë për të bërë raportimin e tij. Ata përsëri 
dështuan. Bediuzzamani shkroi:  

“Falënderime të pafundme qofshin për Allahun e Gjithëfuqishëm 
meqë Ai më dhuroi një gjendje mendore me të cilën unë do të kisha 
sakrifikuar sedrën dhe dinjitetin një mijë herë për njerëzit fatkëqinj të 
këtij vendi, dhe që zmbrapsi fatkeqësitë prej tyre; unë vendosa t’i duroj 
çfarë ata bënë dhe fyerjet dhe shkeljet që ata synuan. Unë jam i 
gatshëm të sakrifikoj jetën time dhe dinjitetin tim një mijë herë më 
shumë për sigurinë e këtij kombi, dhe për qetësinë e botës mondane 
dhe veçanërisht për lumturinë në jetën tjetër të fëmijëve të pafajshëm, 
të të moshuarve të respektuar dhe për të sëmurët e ngratë dhe për të 
varfrit…”  



Kapitulli i Gjashtë - Emirdağ 461 

Atë ditë dhe ditën tjetër kur Bediuzzamani doli me pajtonin e tij për 
në fshat përreth Emirdağut, ai u ndoq nga pesë aeroplanë. Mund të 
imagjinohet se sa i frikësoi kjo njerëzit e qytetit. 

Tani, në fillim të 1948, Bediuzzamanit i bëhej thirrje vazhdimisht 
për tek rajoni i policisë dhe tek godina qeveritare për të bërë raportimin 
e tij dhe në një mënyrë fyese e poshtëruese ndaj tij. Në një rast 
megjithëse ishte i sëmurë dhe më shumë se shtatëdhjetë vjeç, ai u 
mbajt në këmbë katër orë ndërsa pyetej për gjëra të pakuptimta e të 
përcipta. Ndërsa gjatë episodit të Denizlit, atë natë ndodhën katër 
tërmete të fuqishëm, epiqendra e të cilave ishte Emirdağu. Si pjesë e 
përgatitjes së këtij plani të autoriteteve për të ndaluar përhapjen e 
Risale-i Nurit, tre detektivë të veshur civilë u dërguan në Emirdağ prej 
Afjonit për të parë Bediuzzamanin, dhe për të vërtetuar se kush ishin 
studentët e tij, dhe që të mësonin rreth aktiviteteve të tyre. 

Polici më epror i grupit, Abdurrahman Akgyl, ia tregoi 
eksperiencat e tij me disa detaje Nexhmeddin Shahiner. Një 
përmbledhje është sa vijon:  

Të tre ishin instruktuar me kujdes, dhe u ishin dhënë identitete të 
rreme dhe do të shkonin krejtësisht pa u njohur, madje as fëmijët e tyre 
nuk e dinin se ku ishin. Abdurrahmani u paralajmërua nga drejtori i 
policisë që të mos e mërziste Bediuzzamanin, sepse në qoftë se do ta 
mërziste do ta kishte punën keq. Të tre arritën në Emirdağ më 13 
dhjetor 1947. Vetëm shefi i policisë atje dhe Kajmakami i njohën se 
kush ishin. Pasi iu tregua se ku ishte shtëpia e Bediuzzamanit, të tre u 
sulën në një kafe përballë dhe nisën ta vështronin. Pas pak kohe 
Bediuzzamani u shfaq tek dera dhe disa nga studentët e tij dolën. 
Abdurrahmani vlerësoi rininë e tyre. Pastaj studentët erdhën drejt 
kafenesë, folën me pronarin dhe iu afruan atyre. Ata u thanë të treve: 
Ustadhi ju dërgon juve përshëndetjet e tij dhe dëshiron t’ju takojë”. 

Të tre policët, detektivët, u habitën, mbetën pa gojë dhe duke u 
përpjekur ta fshihnin këtë, u shtirën dhe bënë sikur s’e njihnin. 
Përfundimisht Abdurrahmani dërgoi njërin prej dy të tjerëve, Hasanin, 
me ta. Pas pak kohe ai u rikthye dhe tregoi për eksperiencën e tij.  

Bediuzzamani së pari e pyeti për emrin e tij, Hasani u përgjigj 
“Ahmed”. Për këtë Bediuzzamani tha: “Shiko këtu, Ahmed. Më 
premto që ti do të thuash të vërtetën.” “Premtoj”. Bediuzzamani 
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vazhdoi: “Unë mora njoftime se tre policë po dërgohen me qëllim që të 
më hetojnë mua. Unë kam shumë studentë e shokë. Në qoftë se ju jeni 
tre policët, thuajeni kështu, dhe unë do t’i paralajmëroj ata që asnjë 
dëm të mos ju vijë juve”. Hasani kundërshtoi duke ngulmuar se nuk 
ishin policë. Në ditën tjetër, e njëjta gjë ndodhi, por këtë herë, 
Abdurrahmani i dërgoi dy të tjerët. Bediuzzamani u foli atyre lidhur 
me besimin dhe Kuranin. Ndërkaq u ofruan atyre ca llokume, 
kënaqësia turke, dhe u dhanë atyre kopje të shkruara me dorë të 
koleksioneve ‘Shkopi i Musait’ dhe ‘Një Udhëzues për të Rinjtë’. 

Abdurrahmani tregoi se si polici i tretë, Saliu, kishte shkruar një 
përkujtues duke pohuar se si Said Nursi e dërgoi njërin prej studentëve 
të tij për të blerë një pije alkoolike nga bakalli por nuk mundi të gjente 
asnjë për ta nënshkruar atë. Saliu e mori hakun e tij për këtë: Atë natë 
ai vetë piu shumë, hyri në grindje, sherr dhe u rrah. Ai u gjet i 
pavetëdijshëm dhe i shtrirë në llum, me revolverin e tij të vjedhur. Si 
një ndëshkim, eprorët e tij e gjobitën trefishin e çmimit të revolverit, e 
zhgraduan, dhe e dërguan tjetërkund. 

Kur erdhi tek arrestimi i Bediuzzamanit dhe i studentëve të tij, 
Abdurrahmani e përshkroi atë kështu: 

“Sa herë që Bediuzzamani dilte në Emirdağ, të gjithë njerëzit e 
prisnin atë gjatë rrugës së tij, dhe ai i përshëndeste ata me buzëqeshje. 
Ndërsa ne ishim atje, guvernatori dhe prokurori i përgjithshëm erdhën 
në Emirdağ pesë ose gjashtë herë, dhe bënë kërkime e bastisje shtëpie. 
Së fundi një mbrëmje ata grumbulluan dhjetë njerëz prej shtëpive të 
tyre, dhe pesë të tjerë nga vende të tjerë, nga vendet e tyre të punës. 
Ata e morën Bediuzzamanin në mëngjesin vijues, pastaj i çuan ata me 
autobusin e policisë në Afjon.  

Dhe ne gjithashtu u rikthyem në Afjon në të njëjtën ditë, domethënë 
më 17 janar, 1948. Ata qëndruan tre ditë në hotelin Emniyet në Afjon, 
dhe deklaratat e tyre u morën. Turma të mëdhaja njerëzish u 
grumbulluan në afërsi gjatë këtyre tre ditëve. Pastaj e gjithë policia e 
rrethoi hotelin, i vunë në rresht të rrugës për në burg. Shefi i policisë tha 
se unë duhej ta merrja Bediuzzamanin prej hotelit. Unë vendosa 
uniformën time pastaj i thashë atij: ‘si do të mundesha unë? Ai më njeh 
mua. Do të ishte tmerrësisht e pasjellshme’. “kështu do të jetë tani 
gjithçka është shfaqur hapur”, ai u përgjigj. 
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Unë shkova tek hoteli me disa policë. Ata hynë brenda dhe unë 
prita tek dera. Kur Bediuzzamani doli, ai më pa mua në krye të 
shkallëve, dhe duke buzëqeshur, thirri: Abdurrahman? Pastaj ai preku 
lehtë shpinën time dhe tha: Unë akoma të dua ty, sepse ti po bën 
detyrën tënde”.  

Ne e morëm Bediuzzamanin përmes rrugëve të zbrazura për në 
Burg, ndërsa studentët e tij i çuam nga rruga ku njerëzit i prisnin. 
Seancat e gjyqit vazhduan për një kohë të gjatë. Unë gjithashtu dhashë 
deklaratën time dhe thashë se e kisha parë Bediuzzamanin të mos bënte 
asgjë fare që ishte e dëmshme. 

Megjithatë Abdurrahman Akgyl pohoi lart se Bediuzzamani dhe 
studentët e tij qëndruan tre ditë në hotel meqë ishte 23 janari kur ata u 
arrestuan dhe hynë në burgun e Afjonit, ishte një javë që rreth 
pesëmbëdhjetë prej tyre qëndruan atje. Gjatë kësaj kohe, studentët u 
arrestuan në masë në Isparta, në Afjon, Kastamonu dhe në vende të 
tjera duke bërë një total prej pesëdhjetë e katër vetash të cilët iu 
nënshtruan pyetjeve dhe hetimeve paraprake. Kjo koinçidoi me një 
ftohje tjetër të motit i përjetuar rrallë në Afjon, i cili ka një mikroklimë 
dhe ku temperaturat shpesh bien më shumë se në vendet e tjera.  

* * * 


