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KAPITULLI I PESTË 
DENIZLI	  

 

n Parathënie 
Bediuzzamani ishte akoma i sëmurë nga efektet e helmimit, edhe 

një javë. Tani ishte fundi i Ramazanit. Dhe ai ishte më i brengosur dhe 
më i dëshpëruar nga kjo goditje për Risale-i Nurin. Pothuajse të gjithë 
studentët e tij kryesues ishin arrestuar përveç vetes së tij. Sa për 
studentët, ata ishin arrestuar në masë dhe ishin marrë prej shtëpive dhe 
fshatrave të tyre në provincën e Ispartës e gjetkë dhe, familjet e tyre u 
lanë pa mbështetje e pa mbrojtje. Cili do të ishte përfundimi, ishte 
diçka por e sigurtë. Në qoftë se kushtet kishin qenë të këqija në burgun 
e Eskishehirit, në Denizli ato ishin dhe më të këqija.  

Bediuzzamani tha se ai vuajti gjatë një dite në Denizli shqetësimin 
e mundimin që kishte vuajtur për një muaj në Eskishehir. Por përsëri 
përfundoi me një fitore për të drejtën; e vërteta triumfoi mbi 
gënjeshtrën dhe Risale-i Nuri triumfoi mbi armiqtë e tij. Ndërsa në 
fillim u duk si një goditje sakatuese që i ishte dhënë Risale-i Nurit dhe 
përhapjes së tij, në ngjarjen e gjyqeve të Denizlit dhe burgosjes, ashtu 
si Eskishehiri më parë dhe Afjoni më pas, ato i shërbyen çështjes së 
Risale-i Nurit në mënyra që askush nuk i parashikonte. Së pari ishte 
raporti pozitiv nga komiteti i ekspertëve në Ankara dhe pafajësia. 
Pastaj, ajo ishte shkaku që shumë zyrtarë dhe të tjerë të lexonin 
trajtesën El-Ajetul Kubra dhe pjesë të tjera të Risale-i Nurit me 
rezultate të favorshme.  

Gjithashtu rasti i gjykatës dhe i burgosjes bënë të njohur Risale-i 
Nurin dhe ngjallën shumë simpati ndaj Bediuzzamanit, studentëve të 
tij dhe interes për Risale-i Nurin, gjë e cila kundërveproi dhe 
neutralizoi fushatën propagandistike të tyre të orkestruara nga anëtarët 
e qeverisë. Një faktor që ka kontribuuar për pafajësinë e tyre ishte 
gjithashtu ndryshimi i jashtëzakonshëm që u shkaktua në shumicën e të 
burgosurve të tjerë nëpërmjet influencës së Bediuzzamanit dhe 
studentëve të tij. E njëjta pati qenë e vërtetë deri diku në Eskishehir, 
por në burgun e Denizlit madje edhe kriminelët më të pandreqshëm 
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mësuan se si t’i kryenin faljet –namazet– dhe si të recitonin Kuranin 
dhe si disa mësuan për të ndihmuar studentët e Risale-i Nurit në 
shkrimin e kopjeve të Risale-i Nurit. Bediuzzamani u mbajt në izolim 
të vetmuar nën kushtet më të lemerishme në një qeli të vogël, të 
lagësht e të errët. Ai përsëri u helmua në disa raste. Padyshim, qëllimi 
ishte t’i hiqnin qafe atë dhe, në çfarëdo mënyre, studentët më të 
rëndësishëm të tij. Në fakt dy vdiqën gjatë nëntë muajve kur ata u 
mbajtën nën arrest, njëri prej të cilëve ishte Hafiz Aliu nga Fshati i 
Islamkoy afër Ispartës. Besohet gjërësisht se ai pati qenë helmuar. 

 Megjithatë Bediuzzamani pandërprerje vazhdoi luftën e tij. 
Studentët e tij ishin të ndaluar për të shkuar tek ai për vizitë dhe që të 
flisnin me të; kështu ai u shkroi atyre disa shënime dhe letra duke i 
inkurajuar e duke i qetësuar, duke i udhëzuar ata dhe duke i drejtuar në 
shkrimin dhe kopjimin e këtyre dhe të Risale-i Nurit. Pastaj ai shkroi 
Rrezen e Njëmbëdhjetë, Frutat e Besimit. Dhe ai gjithashtu shkroi 
kërkesat ankimore dhe Fjalët Mbrojtëse. Meqenëse ai dhe studentët e 
tij ishin akuzuar pothuajse për të njëjtat ‘krime’ si në Eskishehir, ai dha 
të njëjtën mbrojtje në gjyqin e Afjonit katër vite më vonë në 1948-
1949, ajo do të përshkruhet vetëm shkurtazi në këtë kapitull. 

 

n Jeta në Burgun e Denizlit 
Studentët që ishin grumbulluar në Isparta u transferuan në Denizli 

me tren. Të lidhur me pranga në çifte, ata u vendosën në vagonët e 
qymyrit dhe të kashtës që ishin pa dritare. Bediuzzamani ishte i lidhur 
në pranga bashkë me një fshatar nëntëdhjetë vjeçar i quajtur Hasan 
Dayi nga fshati Sav afër Ispartës i cili ishte aq i dobët saqë 
Bediuzzamani pothuajse duhej ta mbante atë. Duart e lidhura me 
pranga nuk zgjidheshin gjatë udhëtimit. Prej njëqind e njëzetë e gjashtë 
studentëve të Risale-i Nurit të cilët u dërguan në Denizli prej gjithandej 
Turqisë, shtatëdhjetë e tre hynë në burg,  ndërsa të tjerët u liruan. Ata 
nga Kastamonuja, Inebolu dhe Stambolli u sollën dy muaj më vonë. 
Atëherë ata hynë me të burgosurit e dënuar me afat të gjatë.  

Burgu ishte i ri dhe jashtë qytetit, por Pavarësisht kësaj, ai ishte më 
i ngrirë dhe më i pashëndetshëm se ndërtesat e vjetëra. i ndërtuar prej 
betoni, ai ishte i lagësht, i ftohtë dhe i mbyllur –pa ajër. Me dritaret e 
tij të vogëla me kangjella të larta, qelitë dhe bujtinat ishin në errësirë të 
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përhershme. Elektriciteti ishte me një voltazh –tension të ulët dhe vinte 
vetëm për pak orë prej njëzetë e katër orëve. Dhe gjithashtu burgu ishte 
i mbushur me morra e mushkonja. Natën tartabiqët dhe mushkonjat 
binin mbi të burgosurit nga tavanët “si një shi i mirë”. Bediuzzamani 
ishte i futur në një qeli aq të vogël saqë një krevat zor se mund të 
përshtatej në të. Sipas Salahudin Çelebi, i cili u dërgua nga drejtori i 
burgut në një rast për të shkruar fjalën mbrojtëse për të, tha: “Qelia 
ishte e pa ajër dhe e mbyllur si një shpellë, dhe ishte aq e lagësht saqë 
një qënie njerëzore zor se mund ta përballonte. Ata duhej të shkruanin 
me dritën e qiriut. Pasi shkroi një orë atë që i diktonte Bediuzzamani, 
ai ishte krejtësisht i kapitur, i dërmuar. Qelia kishte një dritare të vogël 
me pamje nga oborri i ushtrimeve fizike i të burgosurve afatgjatë. 
Kështu, meqenëse Bediuzzamani ishte në një izolim të plotë dhe, 
studentët e tij ishin të gjithë të burgosurit që e kishin të ndaluar të 
flisnin apo të komunikonin me të meqë dënoheshin me rrahje, ai u 
hidhte atyre nga kjo dritare shënime, letra dhe pjesë që i shkruante. Ato 
shumë shpesh shkruheshin në copëza letre të mbështjella brenda kutive 
të shkrepëses.  

Kur kjo u zbulua nga autoritetet e burgut, ata e bllokuan dritaren 
me dërrasa për një kohë. Bediuzzamani gjithashtu u dërgoi atyre 
nëpërmjet një ndërmjetësi i quajtur Arnavut Adem Aga. Kur ata i 
morën kopjet, studentët do të fillonin t’i shkruanin ato. Qelia gjithashtu 
ishte pranë oborrit të të rinjve, dhe kriminelët e mitur nxiteshin nga 
autoritetet e burgut që ta shqetësonin Bediuzzamanin, i cili ishte shumë 
i ndjeshëm për zhurmën, dhe të nisnin të bënin potere dhe zhurmëri të 
madhe veçanërisht kur ai kryente faljen apo bënte adhurimin e tij.  

Kur Salahudin Çelebi, Mehmet Feyzi dhe studentët e tjerë nga 
Kastamonuja arritën, ata u futën me të burgosurit e dënuar me afat të 
gjatë. Midis këtyre ishte zëdhënësi dhe kryetari i të burgosurve, 
Sulejman Hunkar, një person me fuqi të konsiderueshme dhe me 
influencë në çështjet e përditshme të burgut. Sulejman Efe siç njihej 
nga mënyrat e tij të ‘refomuara’ dhe të braktisjes së sjelljeve të tija të 
këqia të mëparshme, u bë një student besnik i Bediuzzamanit, dhe filloi 
një shoqëri të ngushtë me Tashkoprulu Sadik Bej. Sadik Beu gjithashtu 
kishte ndjekur jetën e qejfeve të një derebey derisa Bediuzzamani erdhi 
në Kastamonu dhe ai ishte bërë student i tij. Megjithëse të gjithë 
studentët e Bediuzzamanit dhe disa nga të burgosurit punuan 
vazhdimisht në ato kushte të lemerishme për çështjen e fesë dhe të 
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Risale-i Nurit, ishte realisht nëpërmjet këtyre të dyve që u bë e mundur 
për Bediuzzamanin për ta organizuar atë.  

Ibrahim Fakazli prej Inebollu, përshkroi se si të burgosurit filluan 
të reformoheshin dhe të kryenin namazet e detyruara. Kjo pati ndodhur 
menjëherë sapo të tjerët kishin arritur dhe para se ata të kishin ardhur. 
Kur Bediuzzamani kishte marrë avdes, të burgosurit ishin grumbullar 
tek dritarja duke kërkuar që ai t’u fliste atyre. Kjo ndodhi tri herë dhe 
Bediuzzamani i shpërfilli. Pastaj herën e tretë, ai u tha: “Shkoni e 
lahuni!” Kështu Sulejman Efe grumbulloi shtatëdhjetë deri në 
tetëdhjetë të burgosur dhe duke i pyetur “cili nga ju është i papastër?” 
U mbajti fjalim atyre dhe i urdhëroi të bënin larjen rituale. Pastaj të 
burgosurit përsëri i kërkuan Bediuzzamanit që t’u fliste. Kështu, këtë 
herë ai u foli atyre të kryenin namazet. Kur ata thonin se nuk dinin të 
faleshin, ai u thonte se do të dërgonte studentët e tij që t’i mësonin. Në 
këtë mënyrë, pjesa më e madhe e të burgosurve filluan të hiqnin dorë 
prej sjelljeve të tyre të mëparshme dhe nisën të kryenin pesë vaktet e 
detyruara të namazit.  

Studentët e Bediuzzamanit gjithashtu u mësonin atyre rregullat 
bazë të fesë dhe si të lexonin e recitonin Kuranin. Së bashku me të 
burgosurit e Kastamonusë, ishin disa hoxhallarë të mirënjohur nga 
Stambolli, midis të cilëve ishte Gonenli Mehmet Efendi, njëri prej 
hoxhallarëve më të mirë të Kuranit. Ai gjithashtu u mësoi të 
burgosurve Kuranin Kerim. Njëri i quajtur Mehmet, i cili kishte vrarë 
katër njerëz mësoi ta lexonte të gjithë Kuranin dhe mësoi përmendësh 
tridhjetë e dy suret e fundit, kështu duke fituar të drejtën për t’i 
udhëhequr të tjerët në namaz si imam. Të tjerët u morën për t’u falur 
ndërsa lexuan Kuranin ose kryenin namazet, duke pas shpëtuar prej 
çdo lloj mbrapshtie dhe shthurje. Çfarë mësimi për sociologët 
sekularistë e humanist dhe për reformatorët! 

Kur studentët nga Kastamonuja dhe Inebolu erdhën në burg, Sadik 
Bej menjëherë vendosi lidhje të mira me të burgosurit e tjerë, të cilët 
sipas Sulejman Efe ishin të gjithë ‘burrat e tij’. Me shpirtra të 
guximshëm dhe bujarë, ai fitoi respektin e tyre dhe shumë shpejt 
formoi një skuadër për të zbatuar detyrat e domosdoshme për 
vazhdimin e punës së Risale-i Nurit. Kështu nëpërmjet tyre ishte e 
mundur për shkrimet e Beduzzamanit të shpërndaheshin përreth 
burgut, dhe të kalonin fshehtas brenda dhe jashtë tij. Sulejman Efe 
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gjithashtu siguroi një makinë shkrimi, dhe Sadik Beu ‘skuadra e tij’ 
shkruanin fjalët mbrojtëse të Bediuzzamanit dhe shkrimet e tjera me 
shkronja të reja dhe pastaj i dërgonin kopjet tek departementet e 
ndryshme të qeverisë në Ankara ose kudo që e kërkonte Bediuzzamani. 
Ai fitoi admirimin e Bediuzzamanit dhe mirënjohjen me këtë shërbim 
të pashoq, i cili u reflektua në shënimet dhe letrat që ai i shkroi atij, 
dhe në pranimin e supës prej Sadik Beut. Bediuzzamani, i cili nuk do 
të pranonte asgjë prej askujt pa i dhënë diçka si shkëmbim, ishte i 
lumtur të jetonte me supën që e gatuante për të Sadiku. Gjithashtu 
përmendet se Risale-i Nuri po qarkullonte fshehtas brenda dhe jashtë 
burgut nga një polic i caktuar atje, i cili erdhi nga fshati Kuleonu afër 
Ispartës. Ai do t’i merrte pjesët e kopjuara në fshatin Sava për 
Bediuzzanmanin për t’i korrigjuar dhe dhuratat që ia dërgonin 
studentët e tij të tilla si ulliri i famshëm që rritej në krahinë. 

Krahas letrave të Bediuzzamanit dhe fjalëve mbrojtëse, dhe madje 
edhe mbrojtjeve të vetë studentëve, të cilat duhej të formuloheshin e 
shkruheshin; kryesisht kopjet e trajtesës Frutat e Besimit u bënë në 
burg. Kjo Rrezja e Njëmbëdhjetë, të cilën Bediuzzamani e përshkroi si 
një frut dhe përkujtesë e Burgut të Denizlit, dhe produkti i dy të 
premteve përbëhet nga njëmbëdhjetë pjesë ose çështje. Dy pjesët e 
fundit të saj u shkruan në Emirdag pasi Bediuzzamani u lirua. Duke iu 
adresuar veçanërisht të burgosurve, secila pjesë shpjegon disa çështje 
të besimit si njohjen rreth Krijuesit, ringjalljen dhe Ahiretin, dhe 
veçanërisht lidhur me çështjen e vdekjes. Ajo gjithashtu formon një 
përmbledhje të të vërtetave të Risale-i i Nurit. Pjesa përmbledhëse e 
çështjes së tetë u shkrua gjatë festës së Kurban Bajramit ose Ei’d 
Ad’ha, Festës së sakrificës, e cila në 1943 filloi më 8 dhjetor. Disa 
kopje të kësaj pjese shumë të rëndësishme të Risale-i Nurit u mblodhën 
nga studentët e Bediuzzamanit dhe nga  të burgosurit e tjerë në Denizli, 
dhe ishte pikërisht efekti i kësaj më shumë se çdo gjë tjetër që çoi në 
reformimin e jashtëzakonshëm të studentëve. Aq shumë sa që ndërsa 
ajo në fillim shkruhej dhe qarkullonte fshehurazi rreth burgut në 
mënyrë tepër sekrete, kur ky përmirësim në sjellje u konstatua nga 
autoritetet e burgut, ata i lejuan kopjet të bëheshin pa kufizim. Ajo 
gjithashtu iu dërgua Apelit dhe tek departamentet përkatës e në Ankara 
si mbrojtje e Risale-i Nurit dhe ishte instrument për të siguruar 
pafajësinë e tyre. 
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n Gjykata e Denizlit 
Të njëjtat akuza u bënë kundra Bediuzzamanit dhe studentëve të tij 

në Gjykatën e Denizlit ashtu si në Eskishehir. Ato përfshinë krijimin e 
një tarikati Sufi, formimin e një shoqërie politike, kundërshtimin e 
reformave dhe shfrytëzimin e ndjenjave fetare në një mënyrë që do të 
shkelte sigurinë publike. Rrezja e pestë rreth haditheve që lidheshin me 
fundin e kohës, trajtesa që pati çuar në arrestime ishte dëshmia 
kryesore e procedimit –ndjekjes ligjore– për shfrytëzimin e fesë nga 
ana e tyre. Kështu, duke i transferuar Bediuzzamanin dhe studentët e tij 
nga Isparta në Denizli, ata u morën përsëri në pyetje dhe prokurori i 
Denizlit ngriti një grup për të studiuar Risale-i Nurin dhe për të bërë 
një raport për gjykatën. Ky grup i përbërë nga dy mësues të shkollave 
krejtësisht të pakualifikuar për të ndërrmarë një detyrë të tillë, të cilët 
bënë një raport që prokurori ua kishte kërkuar brenda pak ditëve dhe 
çështja u ngrit para gjykatës penale. Ky raport deri diku ishte 
sipërfaqësor dhe përmbante shtrembërime. Bediuzzamani e 
kundërshtoi atë me rreptësi, meqë përmbante shtrembërimet më të 
turpshme. Bediuzzamani e kundërshtoi atë me rreptësi, dhe duke i 
nxjerrë në pah gabimet dhe korrigjimet e tij, i paraqiti ato në Gjykatë 
bashkë me një kërkesë për të ngritur një komitet të përbërë prej 
shkollarësh e dijetarësh të kualifikuar me qëllim që ta shqyrtojnë e 
studiojnë Risale-i Nurin. Pas një kohe vonese kërkesa u pranua dhe më  
9 Mars, 1944, i gjithë materiali i çështjes iu dërgua pikë së pari 
gjykatës penale të Ankarasë. Një grup i përbërë prej tre shkollarësh të 
shquar u caktua nën drejtimin e gjyqtarit kryesor, Emin Boke, dhe 
komiteti nisi ta studionte në mënyrë të hollësishme të gjithë Risale-i 
Nurin, të gjitha letrat e Bediuzzamanit dhe të studentëve të tij. 

Ndërkaq seancat gjyqësore vazhduan në Denizli. Bediuzzamani 
paraqiti fjalën e tij mbrojtëse dhe iu përgjigj të gjitha akuzave. Mehmet 
Fejziu shënoi se Bediuzzamani i dërgoi një peticion gjykatës duke i 
kërkuar leje të mos paraqitej për arsye të sëmundjes, por kur ai pa 
qëndrimin pozitiv të kryetarit të gjyqit, Ali Riza Balaban, i cili e kishte 
sistemuar e përshtatur sallën gjyqit si një amfiteatër, e tërhoqi atë 
peticion. Dhe gjyqtari u provua të ishte i drejtë edhe në rezultatin 
përfundimtar të çështjes, edhe duke e lejuar Bediuzzamanin të rrinte 
ulur ndërsa gjykata ishte në seancë, pavarësisht kundërshtimeve të 
prokurorit. Ata ecën në këmbë nga burgu tek gjykata në një varg rreth 
shtatëdhjetë veta duke qenë të lidhur në pranga dy e nga dy. Ishte e 
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vetmja kohë që studentët nga pjesë të ndryshme të burgut që të 
takoheshin, të shoqëruar nga më shumë se tridhjetë policë me bajoneta 
të drejtuara lart, populli i Denizlit u vunë në radhë gjatë rrugës dhe 
shprehën dëshpërimin dhe simpatinë e tyre.  

 

n Pjesë nga Fjala Mbrojtëse e Bediuzzamanit 

 بِاس'م+ه۪ س!ب'ح#ان#ه! 
Me Emrin e Tij, qoftë Ai i Lartësuar! 

Efendilerë!  
Unë ju them me siguri se përveç atyre që gjenden këtu të cilët nuk 

kanë lidhje ose pak lidhje me ne, unë kam aq shumë vëllezër të vërtetë 
dhe shokë besnikë në rrugën e së vërtetës, aq sa mund të doni. 
Nëpërmjet zbulimeve të sigurta të Risale-i Nurit, ne njohim me siguri 
të patundur, si dy edhe dy bëjnë katër, se nëpërmjet misterit të Kur’anit 
Kerim - për ne vdekja është transformuar prej një asgjësimi të 
përjetshëm në një shkarkim nga detyrat, dhe se për ata të cilët na 
kundërshtojnë ne dhe që ndjekin ç’udhëzimin, vdekja e sigurt është ose 
asgjësim i përjetshëm (në qoftë se ata nuk kanë besim të sigurt për 
Ahiretin), ose kjo vdekje është një burg i vetmuar i përjetshëm dhe i 
errët (në qoftë se ata besojnë në Ahiretin mirëpo janë zhytur në jetën e 
shthurjes dhe të ç’udhëzimit) 

Unë ju pyes ju: A ka në dynja ndonjë çështje më të madhe se sa 
çështja e vdekjes?... A ka ndonjë çështje njerëzore më të rëndësishme 
dhe më të madhe se sa kjo çështje? Atëherë si mund të shfrytëzohet kjo 
çështje për hir të diçkaje tjetër?....  

Meqenëse është e pamundur që të ketë diçka tjetër më të 
rëndësishme se sa kjo çështje, atëherë përse merreni kështu me ne dhe 
luftoni kundra nesh? Përballë dënimit tuaj më të madh, ne marrim 
letrat tona të lirimit për të shkuar në botën e dritës, kështu që ne e 
presim atë me qëndresë të plotë... Por ne e dimë me shkallën e sigurisë 
së njohjes dhe aq qartë sikur ta shikonim, ashtu siç ju shohim ne ju në 
këtë sallë gjyqi, se ata të cilët na refuzojnë e na dënojnë për llogari të 
çudhëzimit do të dënohen në një të ardhme të shpejtë me asgjësim të 
përjetshëm dhe me burgim të vetmuar fillikat dhe do ta vuajnë atë 
dënim të tmerrshëm, dhe me ndjenjat tona të humanizmit ne ndjejmë 
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keqardhje për ta. Unë jam gati ta provoj këtë fakt të sigurt e të 
rëndësishëm dhe gjithashtu ta hesht edhe më kryeneçin prej tyre. Unë 
jam i gatshëm të pranoj çdo lloj dënimi qoftë, në qoftë se nuk do ta 
provoja këtë më qartë se dielli në mesditë dhe përpara dijetarëve dhe 
filozofëve tuaj më të mëdhenj dhe jo vetëm përpara këtyre shkollarëve 
të autorizuar të këtij komiteti të cilët nuk kanë pjesë nga dija dhe nga 
përvoja; ata janë të mbushur me paragjykim dhe nuk kanë njohuri rreth 
çështjeve shpirtërore e morale, si dhe nuk preokupohen për to. 

Thjesht si një shembull, unë ju jap trajtesën e “Frutave të besimit”, 
e cila u shkrua për të burgosurit në dy të premte, dhe duke shpjeguar 
parimet, objektivat dhe bazat e Risale-i Nurit, është si një mbrojtje e 
tij. Ne po punojmë në mënyrë të fshehtë nën vështirësi të mëdha që ta 
kemi të shkruar këtë trajtesë me shkronjat e reja220 me qëllim që t’ua 
paraqesim departamenteve të Qeverisë në Ankara. Lexojeni dhe 
studiojeni atë me kujdes; në qoftë se zemra juaj -unë nuk mund të flas 
për shpirtin tuaj- nuk më mbështet, unë do të qëndroja i heshtur 
përballë çfarëdo lloj fyerjesh dhe torturash që do të më jepnit në 
burgimin e vetmuar fillikat në të cilin unë po mbahem tani!  

Shkurtazi: Ose lëreni Risale-i Nurin krejtësisht të lirë, ose thyejeni 
e copëtojeni këtë të vërtetë të fuqishme e të parefuzueshme në qoftë se 
ju mundeni! Deri tani, unë nuk kam menduar as për ju dhe as për 
dynjanë tuaj. Dhe unë as nuk do të mendoja për të, mirëpo ju më 
detyruat, dhe ndoshta edhe Kaderi Hyjnor na dërgoi ne në këtë rrugë 
me qëllim që t’ju paralajmërojmë juve. Sa për ne, ne kemi vendosur 
për të marrë si udhëzuesin tonë parimin e shenjtë,  

 م#ن2 اٰم#ن# بِالْقَد#رِ أَم+ن# م+ن# الْكَد#رِ

“Kushdo që beson në Kaderin Hyjnor është i shpëtuar nga brenga 
e nga mjerimi”221, dhe t’i përballojmë të gjitha vështirësitë me durim.  

I burgosuri Said Nursi 

* * * 
                                                
220 Kjo i referohet Alfabetit latin. 
221  Ed-Deylemi, el-Musnad,1:113; El-Musavi, Feyzul Kadir 3:187; Ali El-

Muttaki, Kenzul Ummal 1:106. 
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 بِاس'م+ه۪ س!ب'ح#ان#ه! 
Me Emrin e Tij të Cilit i takon Lavdërimi. 

O Efendilerë!  
Unë jam plotësisht i bindur -si rezultat i treguesve dhe i dëshmive 

të shumta- se sulmet që na bëhen neve nuk kanë si motiv pretendimin e 
thënë se ne shfrytëzojmë ndjenjat fetare për të prishur rendin dhe 
qetësinë publike”. Jo, por ai sulm -që realizohet nën atë maskë të 
rreme- kryhet në emrin e mohimit dhe të ateizmit dhe ka si synim 
besimin tonë dhe dhënien fund përpjekjeve dhe shërbimeve tona në 
rrugën e këtij besimi dhe për hir të vendosjes së rendit dhe qetësisë 
publike...”  Ne kemi tregues e prova të shumta për këtë. 

Le të paraqesim këtu vetëm një provë të vetme për këtë. 

Njëzet mijë njerëz kanë lexuar njëzet mijë kopje prej Risale-i Nurit 
për gjatë njëzet viteve, të cilët kanë qenë të kënaqur me to dhe i kanë 
pranuar. Dhe megjithatë nuk ka ndodhur asnjë ngjarje e vetme që të 
prishë rendin nga ana e studentëve të Risale-i Nurit. Dhe qeveria nuk 
ka regjistruar asnjë incident të këtij lloji, ashtu siç nuk ka mundur 
gjykata e mëparshme dhe as gjykata aktuale të gjejë si shembulli i këtij 
incidenti, duke ditur se rezultatet e kësaj propagande të tillë të 
fuqishme dhe të përhapur shumë sigurisht do ta shfaqnin për njëzet ditë 
në formën e incindentëve dhe të ndodhive; pra ajo do të bëhej e 
dukshme brenda njëzet ditëve. Domethënë, në kundërshtim me parimin 
e lirisë së ndërgjegjjes, paragrafi 163 i këtij ligji të errët, të paqartë222, i 
cili i përfshin të gjithë fetarët, thirrësit dhe këshilluesit, është një maskë 
e rreme. 

Ateistët i mashtrojnë disa anëtarë të qeverisë, ngatërrojnë 
institucionin legal, dhe dëshirojnë të na shtypin, të na godasin e të na 
shkatërrojnë me çfarëdo që të ndodhë. Meqenëse realiteti i çështjes 
është ky, ne themi me të gjithë fuqinë tonë: O ju të mjerë që e shisni 
fenë për dynjanë dhe keni rënë në mosbesim absolut! Bëni çfarëdo që 
të mundeni! Dynjaja juaj do të jetë fundi i juaj! Le të sakrifikohen edhe 

                                                
222 Paragrafi 163 i Kodit Penal: Një ligj i projektuar për të detyruar parimin e 

“Sekularizmit” dhe për të penguar rritjen dhe zhvillimin e ndonjë lëvizjeje fetare. 
Përkthyesi 
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kokat tona gjithashtu për të vërtetën e shenjtë për të cilën qindra e 
miliona heronj kanë sakrifikuar kokat e tyre! Ne jemi gati për çdo lloj 
dënimi, madje edhe për ekzekutimin tonë! Në këtë situatë, duke qenë 
jashtë burgut është njëqind herë më keq se qënia jonë brenda tij. 
Meqenëse nuk ka aspak liri -as liri fetare, as liri të ndërgjegjjes, dhe as 
liri shkollore- nën despotizmin absolut që na konfronton, për ata me 
nder, njerëzit e fesë dhe mbështetësit e lirisë, nuk ka zgjedhje tjetër 
përveç vdekjes ose hyrjes në burg. Ne themi:  

إِن3ا ل+لّٰه+ و(إِن3ٓا إِلَي-ه+ ر(اجِع$ونَ  

“Vërtet të Allahut jemi dhe padyshim tek Ai do të kthehemi” 223 

I burgosuri Said Nursi 

* * * 
 

n Një Pjesë Tjetër e Fjalës Sime të Fundit 

بِاس'م+ه۪ س!ب'ح#ان#ه!   

Me Emrin e Tij të Cilit i takon lavdërimi. 
 

Efendilerë! Meqenëse unë nuk mund të di gjë rreth jetës 
shoqërore aktuale, dhe duke parë drejtimin dhe -orientimin- drejt të 
cilit ecën Prokuroria e Përgjithshme; dhe insistimi juaj për të 
nxjerrë vendimin për të më dënuar me pretekstin e akuzës ndaj 
meje për formimin e një shoqërie politike, ndonëse unë i qeshë 
përgjigjur kësaj akuze dhe e pata përgënjeshtruar me përgjigje 
vendimtare dhe me argumente të prera; gjithashtu komiteti i 
ekspertëve në Ankara e hodhi poshtë atë akuzë unanimisht; dhe unë 
ndërsa duke qenë i çuditur për insistimin tuaj deri në këtë shkallë 
mbi këtë çështje, m’u shfaq në zemrën time ky kuptim: 

Meqenëse shoqëria dhe prirja drejt komuniteteve vëllazërore, 
dhe drejt grupimeve dhe shoqërive të sinqerta që i përkasin Ahiretit 
dhe vëllazërisë janë secila prej themeleve të jetës shoqërore dhe një 

                                                
223 Kur’an, 2 :156 
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domosdoshmëri prej nevojave esenciale të natyrës njerëzore, dhe 
më e rëndësishmja, më e madhja dhe më e domosdoshmja e 
lidhjeve duke filluar nga jeta e familjes dhe e fisit dhe duke arritur 
tek jeta e kombit dhe tek jeta islame humane, dhe është një pikë 
mbështetjeje dhe mjet ngushëllimi për çdo njeri përballë sulmeve të 
gjërave materiale dhe jomateriale të cilat shkaktojnë dëm e trazira 
dhe të cilat i ndesh çdo njeri në univers dhe nuk mund t’i luftojë 
vetëm, dhe për t’i mposhtur e kapërcyer të gjitha ato pengesa e 
barriera lëndore e jolëndore që orvaten ta pengojnë njeriun nga 
përmbushja e detyrave të tij islame e humane, dhe ndonëse 
shoqëria dhe vëllazëria mbi të cilat bashkohen studentët e Risale-i 
Nurit janë të zhveshura prej çdo aspekti politik, madje ajo është një 
vëllazëri e pastër dhe e sinqertë dhe një mjet për të arritur mirësinë 
në dynja dhe lumturinë -në Ahiret; sepse ata bashkohen në mësimet 
e Kur’anit dhe të imanit në hijen e një shoqërie të pastër e të 
sinqertë në rrugën e së vërtetës, dhe të cilët janë të bashkuar kundra 
çdo gjëje që dëmton kombin dhe atdheun. Kështu do të ishte detyrë 
që ata të vlerësoheshin e administroheshin meqë ata mblidhen në 
këto takime lidhur me besimin. 

Ndërsa ata që u japin përshtypjen dhe kuptimin e një shoqërie 
politike këtyre takimeve, ata ose janë krejtësisht të mashtruar, ose 
janë anarkistë e tradhtarë që luftojnë barbarisht humanizmin dhe 
tiranikisht janë armiqësorë kundra islamit, kundra kombit, kundra 
sovranitetit islam, dhe kundra gjërave të shenjta të fesë, dhe 
ushqejnë armiqësi ndaj jetës shoqërore në një mënyrë krejtësisht të 
korruptuar e të shthurur, ose ata janë ateistë djallëzorë që punojnë 
për llogari të të huajve që t’i presin e shkatërrojnë arteriet e jetës së 
këtij kombi ose ta prishin atë duke mashtruar qeverinë dhe duke 
ç’udhëzuar e shtrembëruar bazat e drejtësisë me qëllim që të kenë 
sukses për të na bërë që t’i kthejmë armët tona jo materiale- të cilat 
deri tani i kemi përdorur kundra tiranëve, faraonëve dhe 
anarkistëve, që t’i kthejmë- kundra vëllezërve dhe vendit tonë, ose 
ata përpiqen që t’i thyejnë e t’i copëtojnë këto armë. 

I burgosuri Said Nursi 

* * * 
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n Rrezja e Pestë 
Në lidhje me Rrezen e Pestë, meqenëse  ajo luajti një rol të 

rëndësishëm në proceset gjyqësore të Afjonit me 1948-1949, një 
diskutim më i detajuar i saj do të lihet për atje, dhe këtu do të 
përmendim shkurtazi vetëm një ose dy pika. Së pari, siç është vërejtur 
më lartë dhe siç i tha Bediuzzamani gjykatës, origjinaliteti i kësaj 
trajtese, në të cilën ata nxorën si shkak hadithet e cituara që u përdorën 
për të provuar se Mustafa Qemali ishte Sufjani ose Dexhali islamik, 
domethënë antikrishti –dexhali, i cili do të shfaqej në fundin e kohës, 
ajo Rreze ishte shkruar kur Bediuzzamani erdhi në fillim në Stamboll 
më 1907, shumë kohë përpara se të bëhej i shquar Mustafa Qemali. 
Dhe drafti i tij ishte bërë rreth njëzetë e pesë vite më parë kur 
Bediuzzamani ishte një anëtar i Darul Hikme El Islamijeh, që t’i 
shpëtonte nga mohimi hadithet alegorike dhe të forconte besimin e 
atyre, besimi i të cilëve ishte i dobët. Për më tepër, Bediuzzamani nuk 
kishte lejuar që ajo trajtesë –Rrezja e Pestë– të botohej, dhe për tetë 
vite që ai pati qenë në Kastamonu vetëm dy kopje i kishin rënë në 
dorë, dhe këto ai i kishte zhdukur, fshehur. çështja kishte nisur në 
kohën kur disa “rivalë”, domethënë myftiu dhe vaizi –predikuesi, të 
cilët kishin informuar Atif Egmen në provincën e Denizlit më 1943, se 
kishin shtënë në dorë një kopje të saj. Në të njëjtën kohë, pa miratimin 
e Bediuzzamanit, trajtesa El-Ajetul Kubra kishte qenë botuar në 
Stamboll. Autoritetet, të cilët kishin qenë informuar për këtë, atëherë e 
ngatërruan këtë, Rrezen e Pestë. Atëherë çështja u shpërthye me 
përmasat më të mëdhaja nga armiqtë e tyre, dhe kjo pati si rezultat 
arrestimet në masë dhe proceset gjyqësore të Denizlit. 

Në çdo rast ajo u pastrua -mori pafajësinë- nga gjykata në Denizli 
bashkë me pjesët e tjera të Risale-i Nurit; në qoftë se komiteti i 
shkollarëve i formuar në Ankara ngriti një numër kundërshtimesh 
lidhur me të, Bediuzzamani i shfaqi këta të ishin në gabim përmes 
pikave të tjera që ata ngritën. Në fakt, Bediuzzamani kishte dashur të 
botohej koleksioni ‘çelësi për besimin’ në vend të trajtesës El-Ajetul 
Kubra, por ai shkroi në një letër se ishte thellësisht i lumturuar për 
studentët që e kishin botuar, një shërbim tjetër i madh i Tahiri Mutllu 
ndaj Risale-i Nurit, dhe priti nga Mëshira Hyjnore” që vëmendja e 
drejtuar tek trajtesa El-Ajetul Kubra në këtë mënyrë do të kishte si 
rezultat në të ardhmen fitoret që trajtesa në fjalë i meritonte. 
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n Natyra e Vërtetë e Çështjes Gjyqësore 
Këto muajt e gjyqit në Burgun e Denizlit ishin me të vërtetë një 

testim për Bediuzzamanin dhe studentët e tij. Përveç mundimeve dhe 
vuajtjeve fizike, ishte e qartë se disa forca brenda qeverisë po punonin 
për ekzekutimin e Bediuzzamanit dhe të një numri prej studentëve të tij 
kryesues. Situata e tyre ishte ajo e një pasigurie të skajshme. Krahas 
kritikës së ashpër të komitetit të parë të ngritur për të hetuar Risale-i 
Nurin, Bediuzzamani përmend sulmet e bëra ndaj tyre nga ministri i 
arsimit dhe bërja e tij publike një deklaratë kundra tyre. 

Ky ministër, Hasan Ali Jucel, ishte një komunist i mirënjohur. 
Kryeministri, Shukru Saraçoglu, i cili gjithashtu kishte lidhje të 
drejtpërdrejtë me çështjen, punonte gjithashtu duke qenë i lidhur me 
organizatat komuniste. Për më tepër, meqenëse  realisht ishte Risale-i 
Nuri ai që ishte në proces gjyqësor, si fjala mbrojtëse e Bediuzzamanit, 
po ashtu edhe fjala mbrojtëse e studentëve të tij, ishin mbrojtje për 
Risale-i Nurin. Gjithashtu, ndërsa për pjesën më të madhe, toni i 
Bediuzzamanit në mbrojtjen e tij ishte i butë dhe me arsyetim, ndërsa 
kur vinte tek zbulimi i komploteve kundra Risale-i Nurit, të cilat ishin 
shkaku për gjyqin, fjalët e tij ishin vetëm se të rrepta pavarësisht 
rrezikshmërisë e pasigurisë së pozitës së tyre.  

Ishte ky presion i jashtëm mbi procesin dhe mbi faktin që ligji po 
përdorej si një mburojë dhe si mjet për të shtypur fenë me forcë, 
synimi i të cilit ishte të vendoste komunizmin në Turqi, gjë që e bëri 
Bediuzzamanin t’i njoftonte studentët e tij në një letër se arsyeja e 
vërtetë e sulmeve të mëdha dhe e agresionit domethënës kundra tyre 
nuk ishte Rrezja e Pestë, por trajtesa Çelësi për Besimin dhe ‘Huccetul 
Baligah’ Prova Elokuente, dhe Hizbun Nuri.  

Këto vepra me provat e tyre bindëse për të vërtetat e besimit e 
kishin shpartalluar pafesinë. Kështu, për shkak se ateistët nuk kishin 
qenë në gjendje të mbronin rrugën e tyre të mosbesimit absolut kundra 
goditjeve të këtyre dy shpatave të mprehta prej diamanti”, ata e kishin 
shfaqur Rrezen e Pestë si një arsye dhe si një shkak të jashtëm dhe e 
mashtruan qeverinë duke e bërë të lëvizte kundra tyre. 

Përgjigjjia e Bediuzzamanit për këto lëvizje të fshehta për të 
sabotuar e prishur rrugën e drejtësisë, tregon se çfarë taktike brilante 
ishte ajo përgjigje dhe gjithashtu kapja e jashtëzakonshme dhe 
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ngërthimi i situatës nga ana e tij, ndonëse ai kishte qenë për disa muaj 
në një izolim total në burg. Ai i pushtoi ata me sulm. Ai kishte dërguar 
tek shtatë departamentet e qeverisë kopjet e Frutave të Besimit dhe 
Fjalët Mbrojtëse me shkronjat e reja, dhe të gjitha pjesët e Risale-i 
Nurit i kishte dërguar tek ministria e drejtësisë. Dhe atëherë kur 
ministri i arsimit nisi sulmin e tij kundra tyre, Bediuzzamani e 
parandjeu se kjo ishte nga frika dhe kishte dërguar tek ajo ministri 
katër kuti me pjesë të ndryshme të Risale-i Nurit. Në një letër tjetër, 
duke nxitur studentët e tij të përmbahen e të durojnë gjatë këtyre 
seancave të gjata gjyqësore, ai u tregoi se çfarë ngjarje ishte ajo, 
Risale-i Nuri po lexohej nga ata të cilët mbështesnin në mënyrën më të 
vrullshme rregjimin, në atë kohë. Të paktën fare, Risale-i Nuri do të 
moderonte mosbesimin e tyre absolut dhe kështu do të pakësoheshin 
sulmet ndaj tyre! 

 

n Pafajësia 
Ndërkaq, kur situata e Bediuzzamanit dhe e studentëve të tij u duk 

më e zymtë dhe ata e prisnin Ankaranë të vepronte në mënyrën më të 
rreptë kundra tyre, lëvizja e Bediuzzamanit u provua e suksesshme dhe 
relativisht e butë dhe madje një qëndrim pajtues u mor. Dhe me 22 
prill 1944, komiteti i ngritur për të shqyrtuar e hetuar Risale-i Nurin 
paraqitën raportin e tyre unanim për Gjykatën Penale të Ankarasë. 
Zbulimet e tyre ishin pozitive deri në atë shkallë që kalonte të gjitha 
parashikimet. Ato u dërguan në Denizli dhe një kopje e raportit arriti 
tek Bediuzzamani. 

Raporti pohoi se nëntëdhjetë përqind e Risale-i Nurit përbëhej nga 
shpjegime shkencore e diturore për të vërtetat e besimit, dhe se këto 
pjesë “nuk largoheshin aspak nga rruga e diturisë dhe e parimeve të 
fesë.” 

Nuk ndodhej asgjë në këto që sugjeronte se feja po shfrytëzohej, 
apo po formohej një organizatë, apo se ndodhej një lëvizje që do të 
prishte qetësinë e rendin publik. Bediuzzamani shkroi në një letër për 
studentët e tij:  

“Është një manifestim i Favorit Hyjnor dhe një shembull i 
Ndihmës dhe i Ruajtjes Hyjnore se siç kam dëgjuar, komiteti i 
ekspertëve në Ankara është mposhtur përballë të vërtetave të Risale-i 
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Nurit, dhe se ndërsa ndodheshin disa arsye për kritikat dhe 
kundërshtimet e tyre të rrepta, ata mjaft thjeshtë kanë dhënë vendimet 
e tyre për pafajsinë e Risale-i Nurit.  

Pothuajse sikur për t’i zbutur e qetësuar ata me pozita të larta që 
kundërshtonin Risale-i Nurin, komiteti pohoi se trajtesat e shënuara si 
private, të fshehta, të cilat ata i përshkruan si ‘jo shkencore’, kishin 
qenë shkruar pjesërisht kur Bediuzzamani ishte në një gjendje dalldie e 
tronditjeje mendore, ose në çrregullim shpirtëror”, dhe se ai nuk duhet 
të mbahet përgjegjës për to. Ata gjithashtu shkruan se, “ndodhej një 
mundësi se ai vuajti prej kllapisë lidhur me dëgjimin dhe shikimin”.  

Ashtu siç tregoi Bediuzzamani në letrën që ai ua përshkroi këto 
studentëve të tij, pjesa tjetër e Risale-i Nurit ishte e mjaftueshme për t’i 
hedhur poshtë pretendime të tilla. Ata shfaqën si prova për këto titujt si 
Tridhjetë e Tre Dritaret (Fjala e tridhjetë e tre, faktin se Bediuzzamani 
e dëgjoi macen e tij të recitonte Emrin Hyjnor “Ja Rahim” (o 
Mëshirëplotë), dhe se në një trajtesë tjetër ai e shikoi veten si një gur 
varri! Përveç kësaj, komiteti nxori në pah dhe paraqiti pesëmbëdhjetë 
kundërshtime mbi baza shkencore. Bediuzzamani iu përgjigj këtyre 
dhe i shfaqi ato të ishin gabime nga ana e komitetit. Përgjigjet 
përfundimtare dhe më të gjata dhe korrigjimet që ai ia paraqiti gjykatës 
më 31 maj, 1944, në ditën që prokurori bëri komentet, vërejtjet dhe 
përmbledhjen përfundimtare, dhe i paraqiti kërkesat e tij për vendime. 
Më 16 qershor 1944, gjykata nxori vendimin e saj në ditën që 
prokurori bëri komentet, vërejtjet dhe përmbledhjen përfundimtare, 
dhe i paraqiti kërkesat e tij për vendime. 

Më 16 qershor 1944, gjykata nxori vendimin e saj, numrin 199-
136. Duke u mbështetur kryesisht mbi forcën e raportit të komitetit të 
ekspertëve, ajo shpalli vendimin e saj unanim për pafajsinë e të gjithë 
të burgosurve dhe lirimin e menjëhershëm të tyre. Prokurori insistoi 
për dënimet që ai kërkonte, kështu çështja u dërgua tek gjykata e 
Apelit në Ankara. Kërkesa u refuzua dhe me 30 dhjetor, 1944 ajo 
konfirmoi e mbështeti vendimin e gjykatës së Denizlit. 

 

n Hoteli Shehir  
Kur Bediuzzamani dhe studentët e tij dolën nga gjykata, banorët e 

Denizlit i përshëndetën ata me brohoritje e me gëzim e hare dhe me 
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thirrjet “Rroftë Drejtësia!” dhe i shoqëruan ata drejt burgut ku do të 
merrnin gjërat dhe plaçkat e tyre. Jashtë burgut ishte si një festival. Një 
varg pajtonash erdhën nga qyteti për t’i marrë ato. Ata ishin mysafirët 
e Denizlit. Banorët i morën ata në shtëpitë e tyre në grupe të vogla dhe 
u ofruan atyre më të mirën e asaj që ata kishin. Një tregtar i quajtur 
Haxhi Mustafa Koxhajaka, i zgjedhur nga njerëzit, kishte një shumë të 
madhe parash për t’i shpërndarë midis studentëve të Bediuzzamanit, 
por asgjë nuk u pranua. Dhe kur ata shkuan tek stacioni, ai dhe shumë 
prej elitës së qytetit erdhën që t’i ndihmonin e t’i përcillnin deri kur të 
hipnin në tren. Bediuzzamani dhe Risale-i Nuri e kishin pushtuar 
qytetin. Duke lënë burgun, Bediuzzamani lëvizi tek një dhomë në katin 
e sipërm të hotelit Shehir. Dhoma kishte pamje nga vendet e bukura të 
qytetit. Bediuzzamani do të qëndronte aty për një muaj e gjysëm. 
Brenda një ose dy ditësh, të gjithë studentët ishin shpërndarë duke u 
rikthyer në qytetet e në fshatrat e tyre. Sapo ai u vendos, një numër i 
madh njerëzish nisën ta vizitonin, në fillim erdhën rreth pesëqind vetë. 
Pastaj, një numër prej tyre vazhduan vizitat e tyre. Ankaraja u njoftua 
për këto. Njëri ishte një mësues prej Erzurumit, i quajtur Nureddin 
Topçu, i cili kishte tërhequr zemërimin e ministrit famëkeq të arsimit, 
Hasan Ali Jucel, mbi veten me disa shkrime, dhe ishte caktuar të 
punonte në Denizli si një dënim.  

Një pjesë e raportit të tij interesant lidhur me vizitën e tij tek 
Bediuzzamani në hotelin Shehir është sa vijon:  

“Emri i tij dëgjohej anembanë qytetit; gjithkush fliste për të… pas 
pafajsisë, ai u vendos në katin e sipërm të Hotelit Shehir dhe po 
qëndronte aty. Ai ishte nën mbikëqyrje të vazhdueshme. Ata të cilët e 
vizitonin ndiqeshin në të njëjtën mënyrë dhe emrat e tyre 
regjistroheshin. Ata do të mund të qëndronin tek ai vetëm për një kohë 
të shkurtër, dhe dilnin menjëherë”. Nureddin Topçu e vizitonte atë 
gjatë kohës së vaktit të mbrëmjes kur nuk ndodhej askush dhe ai mund 
të qëndronte rreth gjysëm ore. Ai gjithashtu i njihte dy mësuesit të cilët 
ishin caktuar për të prodhuar raportin e ‘ekspertëve’ të parë për 
gjykatën e Denizlit. Duket qartë se ata ishin krejtësisht pa fe dhe me 
karakteret më të padëshirueshëm. Atij i bëri shumë përshtypje që 
Bediuzzamani i fali ata, dhe që u bëri thirrje për tek feja:  

“Bediuzzamani ishte vërtet një njeri i madh; ai tha se i kishte falur. 
Ishte një virtyt i madh të jesh në gjendje t’i falësh ata që kishin vepruar 
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kundra tij në një mënyrë që do ta kishin çuar në ekzekutimin e tij. Ai 
është një burrë veprash dhe iniciativash. Ai i fliste gjithkujt. Ai do ta 
shpjegonte kauzën e tij. Ai nuk ishte ngurrues dhe as i lëkundur. “Ata i 
sollën ushqimin e darkës; ishte një darkë e bollshme. Ai ia riktheu atë 
kamarierit që e kishte sjellë dhe i tha atij t’ua jepte të varfërve. Ai 
kishte ca ullinj me vete, dhe e hëngri bukën me ullinj. Ai tha: një çerek 
bukë shtëpie më mjafton për dy javë. Ai kishte një ibrik me të cilin ai 
bënte çaj, dhe më jepte mua ca. Ai sapo ishte liruar nga burgu. Nuk 
kishte asgjë në dhomë prej gjërave të tij përveç veprave të tij, si ato të 
shkruara me dorë, po ashtu edhe ato në formën e provave. Me mijëra 
nga librat e tij të shkruar me dorë po kalonin gjithandej nga dora në 
dorë. Ato shkruheshin gjithkund, në fshatra e qytete; gjithandej kopjet 
e Risale-i Nurit po shkruheshin.  

Ishte një kohë shpresëdhënëse që të ngrohte zemrën; si koha që 
lind dielli.  

Në atë kohë, unë shkova tek fshati i Guveçli afër Denizlit… veprat 
e tij shkruheshin në çdo shtëpi, në të gjithë fshatrat përreth… dhjetëra 
mijëra faqe… i tillë ishte përkushtimi dhe zelli… 

Ai kishte një mënyrë shumë burrërore e të guximshme. Kurajoja 
dhe përsosuria e tij ishin shumë të mëdhaja. Pastaj gjërat që i zbuloi 
mendja e tij brilante ishin të jashtëzakonshme. Ai i takonte fatkeqësitë 
me durim dhe nënshtrim. Ai ia kishte kushtuar veten Allahut. Në fakt, 
ato veprat e tij ishin që të gjitha produkti i këtyre gjërave. i gjithë 
Denizli u mbush me zell dhe entuziazëm. Njësoj si miqtë dhe armiqtë 
mbeten admirues për të. Nata e Denizlit ishte kthyer në ditë. Ai e 
kishte pushtuar atë… 

Megjithëse Bediuzzamani vetë ndjeu shumë dhimbje për ndarjen e 
tij nga studentët dhe vëllezërit e tij, mbi të gjitha vdekja në burg e 
Hafiz Aliut i kishte shkaktuar atij një dëshpërim të madh, gjëja e parë 
që ai bëri kur u lirua nga burgu ishte vizita tek varri i Hafiz Aliut. 
Salahudin Çelebiu gjithashtu ishte i pranishëm dhe ai ia kujtoi se si 
pasi ai kishte kënduar Kuranin dhe Bediuzzamani kishte bërë një lutje 
të trishtuar e të përgjëruar, Bediuzzamani ngriti dorën e tij dhe tha: 
“Ky martir ishte një yll”. Në mënyrë të pavullnetshme të gjithë ata që 
ishin të pranishëm ngritën duart e tyre dhe në qiell një yll i vetëm po 
shndërriste. 
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Bediuzzamani e përshkroi gjendjen e tij mendore siç vijon, në 
çështjen e dhjetë të Frutave të Besimit:  

“Pas lirimit tonë nga burgu i Denizlit, po rrija një ditë në katin e 
sipërm të hotelit të famshëm “Shehir”. Vallëzimi shumë i hollë, i 
hijshëm dhe joshës i gjetheve, i degëve dhe i rrënjëve të shumë plepave 
në kopshtet e bukur përballë meje, secili në lëvizje të dalldisur e në 
ekstazë, si një rreth dervishësh, me prekjen e flladit, më lëndoi zemrën 
time të dëshpëruar e të zymtë për shkak të ndarjes nga vëllezërit e mi 
dhe që kisha mbetur i vetmuar. Papritmas, më erdhën ndërmend stinët 
e vjeshtës e të dimrit dhe një pakujdesi më mposhti. Kështu më erdhi 
keq për ato plepa të bukur e për ato krijesa të gjalla që përkundeshin 
me gaz e hare, saqë m’u mbushën sytë me lot. Me këtë kujtues të 
ndarjeve dhe të mosqënies nën perden e zbukuruar të universit, 
dëshpërimi i botës i mbushur me plot vdekje e ndarje rëndoi mbi mua. 
Atëherë, papritmas drita të cilën e solli e vërteta Muhammedane a.s.m 
më erdhi në ndihmë dhe i transformoi atë dëshpërim e dhimbje të 
pafundme në gëzim. Vërtet që i jam përjetësisht mirënjohës Qënies së 
Muhammedit a.s.m për ndihmën e ngushëllimin që prekën atë gjendje 
në atë kohë. Një shembull i vetëm i shkëlqimeve të pafund të asaj drite 
ishte shpëtim për mua dhe për të gjithë besimtarët dhe për gjithkënd. 

Ajo ishte kështu: Ai shikim i pavëmendshëm i shfaqi ato krijesa të 
bekuara e të bukura në atë periudhë kohe të ishin pa funksion e qëllim 
dhe lëvizjen e tyre të ishte jo nga gëzimi, por sikur ato dridheshin nga 
mosekzistenca dhe ndarja, duke u shkallmuar për tek shuajtja. Ai 
shikim i shkujdesur më preku aq shumë ndjenjat e dëshirës për 
qëndrueshmëri të përtejshme, për përmallim ndaj gjërave të mira, për 
dashurinë e ekzistencës, për dhembshurinë ndaj llojit njerëzor dhe për 
dashurinë e jetës, saqë ai e transformoi dynjanë në një lloj Ferri 
shpirtëror dhe mendjen në një instrument torture. Atëherë, mu në atë 
pikë, Drita e Muhammedit a.s.m. që e kishte sjellë si dhuratë për 
njerëzimin, ngriti perden: Ajo shfaqi në vend të shuajtjes, mosqënies, 
asgjësimit, mungesës së qëllimit, kotësisë, përkohshmërisë dhe ndarjes 
kuptime e shembuj urtësie sa numri i gjetheve të atyre plepave. Risale-
i Nuri ka provuar se rezultatet e detyrat mund të ndahen në tri lloje…  

* * * 


