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KAPITULLI I SHTATË 

AFJONI	  
 

n Burgu i Afjonit 
Kështu, Bediuzzamani dhe studentët e Risale-i Nurit hynë në 

shkollën e tyre të tretë të Jusufit (Medrese-i Jusufije). Dhe ashtu siç e 
transformuan ata burgun më parë në një ‘shkollë’ nëpërmjet 
këmbënguljes dhe vazhdimësisë në shkrimin e kopjeve të Risale-i Nurit 
dhe pjesën e gjatë të cilën e shkroi Bediuzzamani, El-huxh-xhetu’z 
zehra, dhe vetë ata patën studiuar dhe instruktuar edhe të burgosurit e 
tjerë, pavarësisht kushteve, të cilat në vështirësitë e tyre tejkaluan shumë 
kushtet që ata i kishin përjetuar në Eskishehir dhe Denizli. Vitet e 
sundimit despotik të partisë së popullit republikan po i afroheshin një 
fundi, tashmë më 1946 partia demokratike ishte themeluar. Sikur të 
kishin një goditje finale ndaj fesë dhe islamit, për të cilat ata do të 
bënin lëshime, ata i dhanë Bediuzzamanit, i cili pothuajse i vetëm prej 
të gjithë figurave fetare krijuese në Turqi, i cili jo vetëm i pati sfiduar, 
por me Risale-i Nurin i pati shpartalluar, në njëzetë muajt e burgimit 
më të tmerrshëm. Që ai u mbijetoi rrethanave jonjerëzore, po ashtu 
edhe përpjekjeve të tjera për ta helmuar, është një tregues tjetër se ai 
ishte nën mbrojtjen dhe përkujdesjen Hyjnore. 

Është e qartë se Bediuzzamani dhe burgosja dhe dënimi i studentëve 
të tij, ishin një përfundim i ditur me kohë. Pas marrjes së pafajësisë prej 
gjykatës së drejtë në Denizli, armiqtë e tyre ishin të vendosur që t’i 
nxirrnin ata fajtorë me çfarë të mundeshin, ndonëse kjo do të thonte 
“mos respekt ndaj tre gjykatave më të mëdhaja, shpërfillje ndaj nderit 
dhe drejtësisë së tyre dhe madje fyerje ndaj tyre”. Sepse akuzat ishin të 
njëjtat. Ndodhën disa gjëra që tregojnë për këtë. Së pari, siç u tregua në 
një përshkrim të jetës në burgun e Afjonit u pohua nga Kryeministri” në 
Asamblenë e Madhe Kombëtare gjatë debateve mbi ndryshimet e nenit 
‘elastik’ 163 të Kodit Penal me një vështrim për ta bërë atë më 
gjithëpërfshirës dhe të përmbushë dënime më të rënda, që ky do të 
zbatohej drejtpërdrejt kundra Said Nursit dhe studentëve të tij. 
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Së dyti, raporti vijues i drejtorit të burgut të Afjonit, Mehmet 
Kajhan, tregon se ishte një konkluzion  i paracaktuar se Bediuzzmani 
do të burgosej: “…Meqenëse ishte vërtetuar nga qeveria se Said Nursi 
po bënte propagandë fetare, një polic i quajtur Sabri Banazli dhe disa 
të tjerë u dërguan Në Emirdag me rroba civile. Një ditë Banazliu erdhi 
në burg dhe më tha, ne do t’ju sjellim juve së shpejti një person i 
quajtur Bediuzzaman. Pastaj, pak kohë pas kësaj, ata e sollën Said 
Nursin në burg. Domethënë, ai po e informonte drejtorin se 
Bediuzzamani do të dërgohej në burg para se të zhvillohej ndonjë 
proces gjyqësor apo formalitete të tjera. 

Pastaj, një herë brenda burgut, Bediuzzamani mbahej në një izolim 
të rreptë. Ligjet prej të cilave përfitonin të burgosurit nuk zbatoheshin 
për të. Atij nuk i lejoheshin vizitorët. Atij i mohohej ndihma dhe 
informacioni rreth proceseve gjyqësore, dhe për të penguar mbrojtjen e 
tij, prokurori i përgjithshëm ia pengoi Bediuzzamanit dhënien e raportit 
të ekspertëve të Ankarasë për gjashtë a shtatë muaj mbi të cilin akt 
akuza e tij prej 46 faqesh bazohej pjesërisht. Përveç kësaj, prokurori 
abuzoi me pushtetin e tij në disa mënyra në përpjekje për të ngritur padi 
kundra Bediuzzamanit dhe studentëve të tij, dhe zvarriti procedurat. Për 
shembull, thuhet se ai u përfshi në krijimin e trazirave brenda burgut 
nëpërmjet të burgosurve të ndryshëm me shpresën e ndërlikimit të 
studentëve të Risale-i Nurit. Dhe pati një revoltë kur ata ishin atje, por 
asnjëri prej studentëve nuk u përfshi. Dhe ai në mënyrë të përsëritur 
vononte procedurat, si për shembull, pengonte dërgimin e të gjitha 
dokumenteve të procesit gjyqësor tek gjykata e Apelit për tre muaj. 

Pas procedurave paraprake, seancat e gjyqit filluan pas afër katër 
muajsh pas arrestimit të tyre dhe vazhduan për gjashtë muaj e gjysëm. 
Tridhjetë prej studentëve u gjykuan në gjendje të lirë, jo nën arrest; dhe 
një numër studentësh, 19 prej tyre në një çështje duke përfshirë 
Bediuzzamanin ishin brenda burgut. Vendimi i ardhur nga gjykata, 
duke e gjetur fajtor Bediuzzamanin në disa akuza përballë të gjitha 
provave dhe dëshmive, tregoi qartë qëllimin e gjykatës. Ndonëse 
komiteti i mëparshëm i ekspertëve e kishte shpallur krejtësisht të pastër 
ligjërisht dhe të pafajshëm Risale-i Nurin, këtë kohë, komiteti i ngritur 
në drejtorinë e çështjeve fetare përfshiu disa pika negative, gjithashtu 
ndoshta për shkak të ndonjë presioni të jashtëm për të cilat ndjekja 
ligjore në Afjon qe në gjendje t’i përdorte ato kundra Bediuzzamanit 
dhe studentëve të tij. 
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n Jeta në Burgun e Afjonit 
Bediuzzamani qe në burgun e Afjonit për njëzetë muaj, ndërsa 

studentët e tij qëndruan në burg për disa kohë që varionte nga pak ditë 
deri në tetëmbëdhjetë muaj; shumica e tyre qëndruan atje gjashtë muaj, 
një grupi para gjykatës iu dha vendimi, të tjerët u gjykuan para saj. 
Megjithatë, muajt e verës kaluan në këtë kohë, shumë prej raportimeve 
flasin për një të ftohtë të madh, të shoqëruar me këtë sulmin e fundit 
mbi Bediuzzamanin dhe Risale-i Nurin.  

Ashtu si në Emirdag, po kështu tani në gjyq dhe në burg, ishte 
personi i Bediuzzamanit në fokus dhe i cili u bë objekt sulmi. Dhe 
përsëri armiqtë e Bediuzzamanit në mënyrë të pavetëdijshme, padashje 
organizuan komplotin e shkatërrimit të vetvetes. Sepse sinqeriteti dhe 
cilësitë e Bediuzzamanit ishin të tilla saqë ai me vullnet e gatishmëri 
duroi kushtet tejet të rënda dhe mjerimin e tmerrshëm që ai vuajti për 
hir të Risale-i Nurit dhe të studentëve të tij. Ai jo vetëm që u mbijetoi 
kushteve, por i pushtoi ato. Duke qenë më shumë se shtatëdhjetë vjeç, i 
ngrirë nga i ftohti, i dobësuar nga mungesa e ushqimit, në disa raste 
duke qenë në prag të vdekjes nga helmimi, i vetmuar, i lënë pa 
kujdesin e nevojshëm, duke vuajtur mjerimin që është e vështirë të 
imagjinohet, Bediuzzamani vazhdoi të shkruante për udhëzimin e 
studentëve të tij dhe atë të të burgosurve të tjerë që i kalonin netët e tij 
në falje, lutje e shqyrtim, dhe përpilon jo vetëm fjalën e tij mbrojtëse, 
por drejton një fushatë njoftimi për fjalët mbrojtëse të tij dhe të 
studentëve të tij, me qëllim që të bëjë të njohur realitetin e çështjes dhe 
për të mbrojtur Risale-i Nurin kundra këtij sulmi të fundit. Me shpirtin 
e tij të pamposhtur, ai i shpartalloi krejtësisht armiqtë e tij.  

Ky burg përbëhej nga gjashtë krahë ose fjetina. Kur arriti, 
Bediuzzamani u vendos në një qeli të veçuar të një fjetoreje prej 
shtatëdhjetë vetash mbi një dysheme të sipërme, e cila ishte në një 
gjendje të avancuar kalbjeje e prishjeje. Ajo fjetinë kishte dyzet dritare 
të vogla prej të cilave vetëm pesëmbëdhjetë prej tyre kishin xhama të 
padëmtuar. I sëmurë me ethe, ai u la krejtësisht i vetmuar në këtë 
dhomë me rryma ajri me temperaturë nën zero dhe pa sobë apo mjet 
ngrohjeje. Më vonë, në qoftë se atij iu dha një sobë, ne mësojmë nga 
njëra prej fjalëve të tij mbrojtëse pas tre muaj e gjysëm në izolim të 
plotë, prokurori i përgjithshëm akoma nuk kishte lejuar që t’i jepeshin 
atij librat e tij. 
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Ishin prokurori dhe drejtori i burgut, të cilin Salahudin Çelebi e 
përshkroi si shefin e Gestapos, që i pengoi studentët e Bediuzzamanit 
për ta vizituar atë, madje duke ndëshkuar edhe gardianët –rojet e 
burgut, që ishin të ngadalshëm e të qullët. Megjithatë, studentët e tij 
gjetën mënyra për t’i shtënë ata në kurth dhe do të shkonin për ta 
ndihmuar Bediuzzamanin. Në qoftë se kapeshin, ata do të rriheshin ose 
do të goditeshin me shkop në mënyrë të pamëshirshme. 

Studentët e Bediuzzamanit gjithashtu me vullnet e gatishmëri 
duruan kushtet e tmerrshme primitive në krahët e burgjeve të 
tejmbushura në rrugën e shërbimit të çështjes së Kuranit dhe të besimit 
nëpërmjet Risale-i Nurit, duke përballuar gjithashtu shkeljet dhe 
keqtrajtimin që ata merrnin shpesh herë. Ustadi i tyre ishte një burim i 
përhershëm fuqie dhe ngushëllimi për ta. Disa treguan se si zëri i 
duave të tij natën do t’i ngushëllonte ata. Ata të gjithë madje tregonin 
për mirësjelljen dhe butësinë e tij ndaj tyre në burg. Ata do ta shikonin 
atë duke i vështruar nga krahu i tij i burgut në dyshemenë e sipërme 
kur ata dilnin jashtë për stërvitje në oborr. Ai do t’u lëshonte shënime 
atyre për t’i çmërzitur e për t’i ngushëlluar dhe për të pyetur e hetuar 
në qoftë se diçka ishte shfaqur të ishte gabim. 

Gjatë këtyre njëzetë muajve, Bediuzzamani gjithashtu u shkroi disa 
letra kryesisht të shkurtra, studentëve të tij në burg, përveç shënimeve 
të tilla si ato që u përmendën më lart. Këto janë rreth çështjeve të 
ndryshme lidhur me jetën e tyre në burg ashtu si letrat e tij në burgun e 
Denizlit.  

Më e rëndësishmja e atyre letrave është se ato i nxisin studentët që 
ta shohin burgosjen e tyre në mënyrë pozitive në dritën e urtësisë 
Hyjnore si një sprovë e testim, i cili paraqiti mundësi të reja për t’i 
shërbyer Kuranit nëpërmjet Risale-i Nurit. Sidomos kur gjyqi zvarritej 
dhe ata mbaheshin për disa muaj në ato rrethana, Bediuzzamani shpesh 
tregonte dobitë në këtë, meqë ajo ‘zgjeronte e shtrinte fushën e Risale-i 
Nurit’, dhe i nxiste ata të duronin. Disa nga letrat kishin të bënin me 
proceset gjyqësore dhe drejtonin për të shkruar kopjet e fjalëve 
mbrojtëse dhe qënien e tyre duke u dërguar në zyra dhe departamente 
të ndryshme të qeverisë, dhe lidheshin gjithashtu me aspektet e tjera të 
shërbimit të studentëve. Letrat e tjera i paralajmëronin kundra 
informatorëve dhe spiunëve dhe përpjekjeve për të mbjellur grindje e 
përçarje midis studentëve me qëllim që të thyejnë solidaritetin e tyre. 
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Gjithashtu Bediuzzamani shikoi një aspekt të rëndësishëm të 
shërbimit të tyre në burg që ishte reformimi i të burgosurve të tjerë; 
dhe një numër prej Letrave të tij u adresohej atyre. Përsëri këto shfaqën 
efektin e tyre, sepse shumë prej të burgosurve u reformuan. Këta 
përfshinë edhe vrasës të regjur të tillë si Tahir Kasapi. 

Sa për studentët, ata vazhdimisht kërkonin mënyra për ta vizituar 
Bediuzzamanin, dhe ata gjetën mënyra të ndryshme për të shkëmbyer 
letra. Studentët ishin shpërndarë nëpër disa fjetina burgu. Çdo grup 
formoi ‘medresenë’ e vet për të studiuar së bashku Risale-i Nurin dhe i 
jepnin mësim cilitdo prej të burgosurve të tjerë të cilët dëshironin 
udhëzim. Studentët vazhdimisht shkruanin pjesë të ndryshme të Risale-
i Nurit.  

Një student i quajtur Mustafa Axhet është një shembull i mirë për 
dikë, i cili ka përfituar prej kësaj medreseje Jusufije. Një i afërt i 
familjes Çalishkan nga Emirdagu, arrestimi i të cilit pati qenë një rast 
me identitet të gabuar. Ai u arrestua në vend të një tjetri i quajtur Terzi 
Mustafa. Por gjatë njëmbëdhjetë muajve që ky person krejtësisht i 
pafajshëm e kaloi në burgun e Afjonit, mësoi nga studentët e Risale-i 
Nurit jo vetëm se si të shkruante shkrimin e Kuranit, saqë në vitet e 
mëvonshme ai u caktua si një bukurshkrues nga departamenti i çështjes 
fetare, por gjithashtu se si e recitonte atë, saqë për dhjetë vitet pasi u 
lirua nga burgu, ai veproi si një imam në një xhami në Emirdag. 

Në katin e parë, fjetinat e burgjeve të shtruara me gurë me 
përmasat njëzetë deri në njëzetë e pesë me tetë metra, me tre banja të 
hapura për krahun e burgut. Në qoftë se dikush donte të lahej, atij i 
duhej të gjente një kanaçe uji dhe ta merrte atë në këto nevojtore. 
Ndodheshin përgjithësisht shtatëdhjetë deri në tetëdhjetë të burgosur 
në secilën prej këtyre fjetinave burgu – ca ushqim shpërndahej nga 
burgu, por ky ushqim duhej të paguhej. meqenëse shumica e të 
burgosurve ishin vendës –lokalë– ushqimi dhe rrobat e tyre për t’u larë 
u dërgoheshin nga të afërmit jashtë burgut. Por meqenëse  studentët e 
Risale-i Nurit ishin nga rrethe të tjerë dhe shumica e tyre kishin pak 
para, ata mbaheshin gjallë pikërisht nga racionet e pakta të ushqimit. 

Ibrahim Fakazli e përshkruan tarhananë –supën– me të cilën 
mbijetonte. Të burgosurit e gatuanin këtë supë mbi  mangallë të vegjël 
të bërë nga kanaçe –kalleje– të vjetëra. Ajo supë bëhej me vaj të një 
cilësie të tillë të ulët saqë ishte e pangrënshme në qoftë se më parë nuk 
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do të përvëloheshin me ujë të valuar. Pastaj tarhanaja i shtohej kësaj. 
Ai e përshkroi duhmën –erën e keqe– të vajit të djegur bashkë me atë 
të nevojtoreve, duhmë e cila ishte aq e fuqishme saqë ajo pothuajse e 
hodhi përtokë, pa ndjenja kur erdhi në fillim. Ai pastaj u mësua pas dy 
a tre ditësh. Për ca kohë, ushqimi i Bediuzzamanit përgatitej nga 
studentët e tij dhe i dërgohej prej krahut të gjashtë të burgut ku 
ndodheshin Mehmet Fejziu, Husrevi, Xhejlani dhe të tjerët. 
Bediuzamani nuk do ta hante bukën që i vinte nga burgu. Megjithatë ai 
u helmua të paktën në tre raste në burg.  

Ka përshkrime që të këpusin shpirtin në letra, njëra prej të cilave 
është si më poshtë vijon: Ajo është marrë prej njërit prej dy blloqeve 
personalë të shënimit, të cilin Gyndyzalp e mbante në burg: 

“Vëllai im! 
Jeta ime është në rrezik, torturat dhe shtypja më e rreptë me të cilën 
ata po më torturojnë, për llogari të masonerisë dhe komunizmit, në 
një mënyrë që është e padurueshme dhe krejtësisht e paligjshme 
dhe në kundërshtim me rregullat e burgut; ky trajtim i paligjshëm 
na detyron që ta kalojmë procesin gjyqësor tek një gjykatë tjetër. 
Me gjithë fuqinë tuaj ju duhet t’i informoni edhe avokatët këtu, dhe 
nëpërmjet telegrafit, edhe shokët tanë në Stamboll, dhe Hulusiun 
në Ankara se jeta ime është në rrezik. 
Unë nuk mund ta duroj më atë për shkak të qënies sime i helmuar 
si pjesë e një komploti, dhe për shkak të sëmundjes, pleqërisë, 
izolimit të plotë dhe madje (duke qenë i ndaluar) për të shikuar e 
për të folur me cilindo që më sjell mua ushqimin në shportë!  
Dhe tani për të tretën herë ishte incidenti i djeshëm, një komplot. 

Një ditë vizite, Xhejlani duhej të njoftonte Zubejrin për këtë dhe 
për rrethanat e mia pikëlluese, dhe le të bëjë ai çfarë do që është e 
mundur. Unë kam mendimin se ata dy burra po përpiqen për llogari 
të masonëve të më detyrojnë mua të bëj një katranosje gjërash. 
Është e domosdoshme në emër të ligjit të përpiqemi ta bëjmë 
gjykatën e Apelit që të na shpëtojë, në emër të vendit dhe kombit, 
nga shtypja dhe padrejtësia e tyre e skajme.”  
Në raportin e tij, Ibrahim Fakazli përmend kushtet e tij pikëlluese 

si në këtë rast ose në raste të ngjashme dhe vazhdon të përshkruajë të 
ftohtin e skajshëm, dhe si autoritetet e burgut, përfundimisht e lëvizën 
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Bediuzzamanin përkohësisht tek një krah tjetër burgu të mbushur plot 
me të burgosur: 

“Në qoftë se ne nuk do ta shihnim ustadhin në Dritare, ne do të 
ishim shumë të mërzitur dhe pyesnim arsyen. 
Cilido të ishte çmimi, ne do të gjenim një mundësi për të shkuar 
lart tek ai dhe për ta parë. Në një ditë të ftohti acar dimri, unë 
shkova fshehtas pa u parë. Ustadhi ishte shumë i sëmurë. Ai më 
zgjati dorën e tij dhe më tha ta merrja. Unë e mora atë dhe e putha. 
Ajo po digjej nga temperatura dhe ai nuk mund ta duronte 
nxehtësinë e dorës sime. Ai tha: “Ibrahim unë jam shumë i sëmurë, 
unë jam duke vdekur. Por unë ndjehem i lehtësuar meqë ti je këtu”. 
Në atë pikë erdhi Xhejlani. Ai ia përsëriti të njëjtat gjëra atij. Ne 
qamë me habi. Edhe ustadhi po qante gjithashtu. Ne ishim 
krejtësisht të humbur dhe s’dinim ç’të bënim. Ai na përqafoi ne të 
dyve dhe u përshëndetëm me të në ndarje, pastaj ai bëri shumë lutje 
për ne dhe na nisi. Kur u kthyem tek krahu ynë i burgut, ne ua 
shpjeguam situatën vëllezërve, dhe ne bëmë shumë lutje dhe 
lexuam Xheushanin. Më vonë kuptuam se ustadhi kishte qenë 
helmuar.  
“Ishte dimër. Gjithandej në Afjon ishte ngricë, dhe komunikimet 
ishin këputur me rrethinat e tij. Hekurudha ishte e mbyllur. Për 
pesëmbëdhjetë deri në njëzetë ditë, as ushqim dhe as lëndë djegëse 
nuk mund të arrinte në qytetet, dhe nuk kishte ujë të rrjedhshëm. 
Ishte e pamundur ta ngrohje qelinë e Bediuzzamanit me dritaret e 
saj të thyera e me dyshemenë e hapur. Atë ditë unë e pashë hazreti 
ustadhin poshtë dy batanijeve të palosura në dysh me një mangall 
të kallajisur para tij në të cilin ishte një pjesë qymyri dhe një ibrik 
dhe çajnik…” 

Ndërsa Bediuzzamani i pafajshëm, i moshuar dhe i sëmurë gati po 
vdiste nga ngrica në dhomën e tij pothuaj të hapur para elementëve, 
dhoma e tij përballë ishte në gjendje të mirë riparimi, me sobë e ujë të 
nxehtë. Njerëzit në atë dhomë ishin një burrë i ri që kryente një dënim 
me burgim të përjetshëm për komunizmin, një doktor i dënuar për 
përdhunim dhe një i burgosur politik. Ata morën çdo lloj privilegji, 
madje edhe komunisti kishte leje të lëvizte jashtë në qytet në 
shoqërimin e një gardiani burgu.  
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Bediuzzaman Said Nursi në Burgun e Afjonit. 

fotografi e nxjerrë kur ai ishte sëmurë si pasojë e Helmimit. 
 

Studentët e Risale-i Nurit dërguan peticione tek autoritetet e burgut 
për një sobë të përshtatur qymyri për Bediuzzamanin, por si rrjedhojë 
ata e lëvizën atë forcërisht për tek krahu i pestë i burgut; ky krah ishte 
për xhepashët, hajdutët dhe rrugaçët. ishte sikur atyre u kishte ardhur 
keq për të, por sa keq më shumë se mbajtja e tij me ta, ata e dinin se ai 
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nuk do të mund të përshtatej me rrethanat e ndotura, të tejmbushura me 
të burgosur dhe me zhurmën, dhe e dinin se kjo do të ishte madje një 
torturë më e madhe për të. Sidoqoftë, të burgosurit u shfaqën të ishin 
më miqësorë e të dhembshur: ata ndanë një pjesë të krahut të burgut 
me batanije, vendosën një sobë në të, e vendosën Bediuzzamanin në 
atë pjesë, dhe vetë ata nuk bënin zhurmë jashtë. Ai u bë vendi më i 
ngrohtë në burg dhe pikërisht këtu, Bediuzzamani shkroi trajtesën “El-
Huxh-xhetu’zzehra”.  

Bediuzzamani i sëmurë rëndë dhe tejet i dobët shkroi se ajo i 
ndodhi atij atje se, meqenëse  studentët e Risale-i Nurit ndodheshin në 
të gjitha krahët e burgut, dhe ishte vetëm krahu i pestë që banorët e të 
cilit ishin të privuar nga mësimet e Risale-i Nurit. Kështu duke thënë 
“Bismil-lah” ai nisi t’u jepte mësim të rinjve atje në mënyrë të veçantë, 
duke u shpjeguar atyre njëmbëdhjetë prova të shkurtëra të Ekzistencës 
dhe Unitetit Hyjnor. Sa për të burgosurit ata filluan të konkurronin me 
njëri-tjetrin se kush do ta ndihmonte më shumë Bediuzzamanin dhe 
shumë prej tyre filluan të kryenin pesë namazet e detyruara.  

Bediuzzamani në fillim qe dëshpëruar që u detyrua forcërisht të 
lëvizë tek turma dhe zhurma e krahut të pestë të burgut, ndonëse “ajo 
lëvizje më vonë doli të ishte mëshirë” dhe tha si një paralajmërim për 
autoritetet e burgut se i ftohti do të bëhej madje edhe më i madh. Njëri 
nga të burgosurit i cili bëri shumë për ta ndihmuar atë në burg, i cili 
ishte një shitës librash nga profesioni, ka përshkruar se pas kësaj 
temperatura u ul madje edhe më shumë sa që të gjitha tubacionet 
ngrinë plotësisht. Dhe njerëzit në qytet thanë se “ata përsëri duhet t’i 
kenë bërë diçka hoxha efendiut”. Në atë pikë, ai dhe disa të tjerë 
vendosën një sobë në dhomën e vjetër të Bediuzzamanit në burg, dhe e 
bënë atë më të banueshme, dhe Bediuzzamani u kthye përsëri atje. Pak 
kohë më vonë, një erë e ngrohtë nisi të fryjë dhe temperatura u ngrit 
dhe akulli nisi të shkrijë. Ndërkaq, tubacionet filluan të plasnin e të 
çaheshin dhe i gjithë qyteti, duke përfshirë burgun, u përmbyt nga 
ndotja, papastërtia dhe nga uji prej tubacioneve e kanalizimeve. U 
deshën disa ditë për t’u pastruar gjithandej dhe ta shpëtonin qytetin 
prej duhmës –erës së keqe. Në këtë mënyrë, parashikimi i 
Bediuzzamanit u përmbush. 

Pastaj Bediuzzamani shkroi Stacionin e Dytë të El-Huxh-xhetu’z 
Zehra, dhe ky i njëjti i burgosur Kemal Bayrakkli përshkruan se si ai 
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do t’i përçonte pjesët e saj ndërsa ata po i shkruanin për Husrevin. 
Pastaj, ai dhe studentët e tjerë të Risale-i Nurit do t’i shkruanin 
menjëherë kopjet. Kur plotësoheshin, këto do t’i riktheheshin Kemal 
Bayrakliut, të cilit meqë i lejoheshin mjetet dhe vegëlat e profesionit të 
tij në burg, do t’i lidhte ato në formën e një libri. Kjo e gjitha 
përmbushej me fshehtësinë më të madhe. Kështu, puna për Risale-i 
Nurin vazhdoi madje edhe në rrethanat e burgut të Afjonit. 

Një pikë e fundit që mund të përmendet në lidhje me këtë është një 
ngjarje e çuditshme gjithashtu e përshkruar nga i njëjti i burgosur, dhe 
e shoqëruar me torturat e mundimet e vuajtura nga Bediuzzamani. Ajo 
përmendet gjithashtu nga Nexhati Muftuoglu, i cili veproi si 
kryesekretar në gjykatën e Afjonit më 1948. Kemal Bayrakliu tha: 
“Një ditë e çuditshme në atë dimër të çuditshëm, ishte sikur ndodhej 
një gjëmim në qiell. Gjithkush e dëgjoi atë. Kur erdhi mëngjesi, 
ndodheshin valë njollash (në borë) në oborr. Ato ishin të lyera me gjak. 
Duke vështruar borën, ne pamë se binte si ajo të gjithë mëngjesin, duke 
mbuluar njollat dhe pastaj njollat shfaqeshin përsëri”.  

 

n Bediuzzamani Shihet Jashtë Burgut 
Ashtu si në burgjet e Eskishehirit dhe Denizlit, në disa raste edhe 

në burgun e Afjonit, Bediuzzamani u shikua jashtë burgut në disa 
xhami. Ashtu siç ishte e zakonshme me fuqitë e tij të jashtëzakonshme 
dhe mrekullitë, për mungesë të ndonjë fjale më të mirë, Bediuzzamani 
pothuajse gjithmonë nuk u jepte rëndësinë e duhur kur kishin lidhje me 
personin e tij, duke i fshehur fuqitë e tija, por ai ia atribuonte ato 
Risale-i Nurit. Ndodhen dy raportime për qënien e tij i shikuar nëpër 
xhami në qytet, njëri raportohet nga gardiani i burgut Hasan 
Degirmenxhi, dhe tjetri nga një banor i vendit. Gardiani tha:  

“… Megjithëse Bediuzzamani ishte brenda burgut, zhurmat, 
thashethemet filluan se ai ishte parë nëpër xhami dhe vende tregu. 
Unë bëra një veprim prej injoranti në atë kohë, unë ia pastroja dhe 
lustroja me merak, me rrënjë këpucët e tij për të parë nëse ato do të 
ndoteshin apo bëheshin me pluhur. Në qoftë se ato do të bëheshin 
me pluhur, unë do ta kisha provuar se ai vërtet kishte dalë.”  

Hilmi Panxharoglu, i cili jetoi në Afjon dhe e vizitoi Bediuzzamanin 
ndërsa ai po qëndronte në qytet pasi u lirua nga burgu, dha këtë njoftim:  
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“Ndërsa ishte në burg, Bediuzzamani kërkoi leje për të shkuar në 
faljen e xhumasë, por autoritetet e burgut nuk i jepnin leje atij. 
Pastaj, kur rojet shkuan ta shikojnë në krahun e burgut ku ishte 
Bediuzzamani, ata nuk mundën ta shikonin.  
Duke qenë në panik, ata nisën ta kërkonin nëpër xhami. Policët 
shkuan ta kërkonin nëpër xhami të ndryshme, dhe grupe të 
ndryshme prej tyre e panë Bediuzzamanin duke kryer namazin në 
të njëjtën kohë –njëherësh– në xhamitë, Lamaratë, Otopazar dhe 
Misirli. Vetëm atëherë kur gjithësecili doli jashtë pas namazit të 
xhumasë, ata në asnjë mënyrë nuk mundën ta gjenin atë. Pastaj, kur 
u kthyen në burg, çfarë të shihnin, veçse Ustadhin në krahun e 
burgut. Shumica e njerëzve në Afjon kishin dijeni për këtë ngjarje” 

Dukshëm në përgjigje për një pyetje për këtë çështje, Bediuzzamani 
konfirmoi se ajo kishte ndodhur, por ashtu siç u përmend më lart, e 
konsideroi atë të ishte e parëndësishme dhe donte që vëmendja të 
largohej prej tij dhe të drejtohej tek Risale-i Nuri. Ai shkroi:  

“ Në një kohë, një dijetar i famshëm u shikua në disa fronte në luftë 
nga ata që kishin shkuar në Xhihad. Ata i thanë: Dhe ai u përgjigj: 

“Disa evlija –shenjtorë– e bëjnë këtë në vendin tim me qëllim që të 
fitojnë shpërblim për mua dhe i lejojnë njerëzit e besimit të 
përfitojnë nga mësimdhënia ime.”  
Në të njëjtën mënyrë, madje në Denizli u bë e ditur zyrtarisht se 
unë kisha qenë parë nëpër xhamitë atje, dhe guvernatori dhe rojet 
ishin informuar.  

Disa prej tyre ishin alarmuar duke thënë, kush i hapi portat e burgut 
për të. Dhe ekzaktësisht e njëjta gjë ndodhi këtu. Por në vend që 
t’ia atribuojmë një keramet shumë të pjesshëm personit tim shumë 
të parëndësishëm e me të meta, ‘llamba ndriçuese e koleksionit të 
së padukshmes, e cila provon dhe demonstron kerametet e Risale-i 
Nurit, fiton konfidencë -besim- në Risale njëqind ose një mijë herë 
më shumë, dhe ratifikon e miraton pranueshmërinë e vet. Dhe 
studentët heroikë të Risale-i Nurit në mënyrë të veçantë e 
ratifikojnë atë me penat dhe gjendjet e tyre, të cilat janë vërtet 
keramete. 
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n Incidenti i Flamurit 
Në ditën e Republikës, domethënë, ndërsa Bediuzzamani ishte në 

burgun e Afjonit, ndoshta duke shpresuar të provokonte një incident, 
drejtori i burgut e kishte ngritur flamurin kombëtar –yllin e famshëm 
dhe hënën, tek krahu i burgut ku ndodhej Bediuzzamani. Ai në një 
mënyrë të dukshme besonte se Bediuzzamani do të mërzitej apo 
shqetësohej nga kjo dhe ndoshta do të mund të përpiqej që ta hiqte. Sa 
pak e kuptonin këta zyrtarë Bediuzzamanin! Bediuzzamani, i cili 
kishte qenë ‘një republikan fetar’ qysh prej kohësh të hershme, dhe i 
cili e kishte kaluar të gjithë jetën e tij për të mirën dhe shpëtimin e 
vendit dhe kombit turk, si në fushë betejë, po ashtu edhe me penën e 
tij. Kështu, Bediuzzamani i shkroi drejtorit të burgut një letër. Ajo 
përmbante sa vijon:  

“Efendilerë!  

“Unë ju falënderoj ju për ngritjen e flamurit në Ditën e Pavarësisë 
përpara qelisë sime. Gjatë një akti nacional në Stamboll, Ankaraja 
e njohu dhe e pranoi se unë kisha kryer shërbimin e ndoshta një 
divizioni ushtarak nëpërmjet botimit dhe shpërndarjes së veprës 
sime të titulluar “Gjashtë Hapat” kundra anglezëve dhe grekëve, 
sepse dy herë Mustafa Qemali më njoftoi mua me kod të shifruar 
duke më kërkuar të shkoja në Ankara. Ai madje tha: “Ne duhet ta 
kemi këtu këtë hoxhë heroik! Domethënë, është e drejta ime ta ngre 
këtë flamur në këtë ditë.”  

Said Nursi 

 

n Gjykata e Afjonit 
Ashtu si në burg që Bediuzzamani dhe studentët e tij po 

keqtrajtoheshin e shtypeshin në mënyra krejtësisht të paligjshme, po 
ashtu në gjykatë ligji po sabotohej dhe shfrytëzohej me qëllimin e 
pastër të gjykatës për ta dënuar Bediuzzamanin, si do që të ishte 
realiteti i çështjes. Meqenëse gjendja po ndryshonte e kthehej kundra 
tyre, gjyqi dhe burgosja ishte një përpjekje e fundit dhe e kotë nga ana 
e forcave të pafesisë për ta heshtur Bediuzzamanin dhe për të penguar 
rrjedhën dhe zhvillimin që po ktheheshin drejt Kuranit dhe Islamit në 
sajë të mësimeve të Risale-i Nurit. Dëshpërimi i tyre u demonstrua nga 
fakti se të njëjtat akuza të cilat u shfajësuan nga gjykatat e mëparshme, 
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prej të cilave Bediuzzamani dhe studentët e tij u shpallën të pafajshëm, 
përsëri të njëjtat akuza u paraqitën – Bediuzzamani i përshkroi ato si të 
grumbullosh ujë prej një mijë rrëkeve”. 

Shfrytëzimi i ndjenjave fetare në një mënyrë që do të prishte rendin 
publik, kritika ndaj Mustafa Qemalit dhe ndaj reformave të tij, 
përhapja e ideve që kundërshtojnë regjimin dhe përsëri Bediuzzamani 
u akuzua se është një ‘nacionalist kurd’, një akuzë aq shumë larg të 
vërtetës, saqë më shumë se ndonjë gjë tjetër, ajo shfaq kohëzgjatjet që 
autoritetet ishin përgatitur me qëllim që ta diskretitonin atë.  

Prokuroria u përqëndrua shumë tek dy çështje lidhur me ‘nxitjen e 
njerëzve në mënyra që do të mund të prishnin rendin publik, që së pari 
kishin të bënin me Rrezen e Pestë, e cila shpjegon një numër hadithesh 
që aludojnë për Sufjanin dhe dexhalin dhe për ngjarjet e fundit të 
kohës, dhe të cilat autoritetet përsëri i interpretuan se i referoheshin 
Mustafa Qemalit. Ajo për fat të keq mori mbështetje nga kjo prej 
raportit të ekspertëve. E lidhur me këtë ishte çështja e ‘kësulës 
strehëgjërë’.  

Dhe së dyti, pjesët e shkruara në fjalën e Njëzetë e Pestë duke 
shpjeguar vërsetet Kur’anore mbi veshjen islame dhe trashëgiminë, u 
konsideruan të ishin nxitëse, ashtu si në gjykatën e Eskishehirit. Por 
përsëri planet e armiqve të fesë dolën kundra tyre; sepse në vend që të 
ngjallnin armiqësi ndaj Bediuzzamanit, Rissale-i Nurit dhe fesë, 
proceset e shumta e të gjëra gjyqësore dhe burgosja ngjallën simpati. 
Në fakt, indinjata publike, për shkak të trajtimit të pamëshirshëm 
jonjerëzor dhe të paligjshëm prej të cilit vuajtën krejtësisht të 
pafajshmit Bediuzzamani dhe studentët e tij, saqë tregoi se ajo 
indinjatë kontribuoi për të shpartalluar Partinë e Popullit Republikan 
RPP në zgjedhjet e 1950. 

Meqenëse akuzat ishin të njëjta, si tek gjykatat e Eskishehirit dhe 
Denizlit, Bediuzzamani qe në gjendje të referojë një pjesë të fjalës së 
mëparshme të mbrojtjes duke ndryshuar vetëm ca formulime e 
renditje. Edhe njëherë tjetër ai i hodhi poshtë qartazi akuzat dhe 
demonstroi se as Risale-i Nuri, as veprimtaritë e tij dhe as studentët e 
tij nuk kishin shkelur ligjin në asnjë mënyrë. Në vijim janë disa pjesë 
nga fjalimet e tij mbrojtëse. Së pari, prej atyre pjesëve të cilat hedhin 
poshtë akuzat për shoqëri politike dhe për prishje të rendit publik: 
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“ Njëqind e tridhjetë pjesët janë të gjitha të pranishme për të gjithë 
për t’i parë. Duke kuptuar se ato nuk përmbanin asnjë qëllim tjetër 
përveç të vërtetave të besimit, gjykata e Eskishehirit nuk i 
kundërshtoi ato me përjashtim të një ose dy pjesëve, dhe gjykata e 
Denizlit nuk e kundërshtoi fare asnjërën; dhe pavarësisht se ishim 
nën mbikëqyrje për tetë vite, forcat e mëdhaja policore të 
Kastamonusë nuk mundën të gjenin asnjë për të akuzuar përveç dy 
personave që më ndihmonin në çështjet e mia dhe tre personave të 
tjerë, dhe ato akuza ishin thjesht pretekste. Kjo është një provë 
vendimtare se studentët e Risale-i Nurit në asnjë mënyrë nuk janë 
një shoqëri politike. Ndërsa, në qoftë se koncepti i shoqërisë tek 
prokuroria e përgjithshme është një xhemat besimi që punon për 
ahiretin e tij, ne do të thonim në përgjigje:  
“Në qoftë se emri i ‘shoqërisë’ do t’u jepej studentëve të 
universitetit dhe zejtarëve, ajo gjithashtu mund të zbatohet edhe për 
ne me këtë konceptim. Por në qoftë se ju na quani ne një xhemat që 
do të prishë sigurinë e brendshme duke shfrytëzuar ndjenjat fetare, 
ne do të përgjigjeshim: 

Fakti se në asnjë vend për një periudhë më shumë se njëzetë vite në 
këto kohë të stuhishme, studentët e Risale-i Nurit nuk e kanë thyer 
rregullin e brendshëm dhe nuk kanë prishur rendin publik, dhe asnjë 
incident i tillë nuk është regjistruar as nga qeveria dhe as nga ndonjë 
gjykatë, ky fakt e hedh poshtë këtë akuzë. Ndërsa, në qoftë se 
pandehni se forcimi i ndjenjave të besimit do të çojë në të ardhmen 
dhe në prishjen e sigurisë së brendshme dhe se kjo është ajo çfarë ju 
synoni kur na drejtoni akuzën e ‘Shoqërisë’, atëherë ne themi: 

Së pari: Të gjithë predikuesit me në krye drejtorinë e çështjeve 
fetare kryejnë të njëjtin shërbim.  

Së dyti: Studentët e Risale-i Nurit nuk janë vetëm larg prishjes dhe 
sigurisë, rendit dhe stabilitetit, por ata punojnë me të gjithë fuqinë e 
tyre dhe me të gjithë bindjen për ta ruajtur kombin prej anarkisë 
dhe shkatërrimit dhe përpiqen me të gjitha mundësitë për të ruajtur 
rendin publik dhe sigurinë. Dëshmia për këtë është përmendur në 
pesë parimet. 

Po, ne jemi një xhemat -komunitet- dhe qëllimi dhe propagandimi 
ynë është që së pari të shpëtojmë veten tonë dhe pastaj kombin tonë 
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prej asgjësimit të përhershëm dhe prej burgimit të vetmuar në botën 
e ndërmjetme, dhe për të mbrojtur bashkëkombësit prej anarkisë 
dhe paligjshmërisë -shthurjes dhe për t'i mbrojtur vetet tona me të 
vërtetat e besimit të Risale-i Nurit kundra ateizmit, i icli është një 
mjet për të shkatërruar jetët tona në këtë botë dhe në tjetrën.  

Bediuzzamani shpesh herë theksoi në fjalët e tij mbrojtëse se natyra 
e shërbimit të tyre ndaj Kuranit i ndalonte ata prej pjesëmarrjes në 
politika. janë pikërisht ata që kundërshtuan rezultatet sociale pozitive 
dhe konstruktive të këtij shërbimi, të cilët në mënyrë të përsëritur i 
akuzuan ata për përfshirje në politikë:  

"Ne studentët e Risale-i Nurit nuk e bëjmë Risale-i Nurin një mjet 
për rrymat politike, madje as për të gjithë universin. Për më tepër, 
Kur’ani  Kerim na ka ndaluar rreptë nga marrja me politikë. Sepse 
detyra kryesore e Risale-i Nurit është që t'i shërbejë Kuranit Kerim 
nëpërmjet të vërtetave të besimit dhe nëpërmjet provave shumë të 
fuqishme dhe vendimtare, kundra mosbesimit absolut, i cili 
shkatërron jetën e përhershme dhe e transformon gjithashtu jetën e 
kësaj bote në një helm të tmerrshëm e të padurueshëm. Metoda jonë 
në këtë është të shfaqim të vërtetat e imanit të mbështetura me 
argumente të fuqishëm që do t'i detyronin edhe filozofët më 
kryeneçë t'i nënshtrohen besimit. Prandaj, ne nuk kemi të drejtë që ta 
bëjmë Risale-i Nurin mjet për çfarëdo qoftë, dhe kjo për disa arsye: 

Së pari: Me qëllim që të mos transformohen të vërtetat e Kuranit, të 
cilat tejkalojnë diamantet në vlerë, në copa qelqi që thyhen në 
shikimin e njerëzve të pakujdesshëm meqë mund t'i imagjinojnë ato 
si propagandë politike duke u shërbyer disa qëllimeve të caktuara 
dhe që të mos përbuzen ato kuptime të vlefshme Kur’anore.  
Së dyti: Metoda e Risale-i Nurit që përbëhet nga: mëshira, 
drejtësia, vërtetësia, realiteti dhe ndërgjegjia, na pengon rreptë nga 
ndërhyrja në çështje politike apo në pushtetin qeverisës, sepse në 
qoftë se do të ndodheshin atje disa prej atyre që janë sprovuar me 
ateizëm dhe meritojnë me të ndëshkim, mirëpo prapa gjithsecilit 
prej tyre është një numër prej fëmijëve, të sëmurëve dhe pleqve të 
pafajshëm. Në qoftë se do të zbriste tek ndonjëri prej atyre të 
sprovuarve dhe të meritueshëm për dënim ndonjë katastrofë ose 
ndonjë fatkeqësi, atëherë ata të pafajshëm gjithashtu do të digjeshin 
me zjarrin e tyre pa pas bërë asnjë faj. Po kështu, meqenëse  arritja 
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e rezultatit të dëshiruar është çështje e dyshuar, prandaj ne jemi të 
penguar rreptësisht për të ndërhyrë në çështjet administrative, gjë 
që mund të prishë rendin publik nëpërmjet mjeteve politike.  

Së treti: Në një kohë të çuditshme si kjo koha jonë, pesë parime të 
qëndrueshme janë të domosdoshme -esenciale- me qëllim që të 
shpëtojmë jetën sociale të këtij vendi dhe kombi nga anarkia dhe 
copëtimi. Këto janë:  

1- Respekti; 
2- Dhembshuria; 
3- Largimi nga ajo që është haram (e ndaluar); 
4- Ruajtja e rendit; 
5- Të flakim paligjshmërinë dhe anarkinë dhe të jemi të bindur ndaj 
autoritetit; 
Dëshmia që Risal-i Nuri kur shikon tek jeta e shoqërisë i vërteton 
dhe i përforcon këto pesë parime në një mënyrë të fuqishme dhe të 
shenjtë dhe ruan gurin themelor të rendit publik, është se për më 
shumë se njëzetë vite, Risale-i Nuri i ka bërë njëqind mijë njerëz 
anëtarë të padëmshëm të dobishëm të këtij kombi e vendi. kjo do të 
thotë se provincat e Ispartës dhe të Kastamonusë dëshmojnë për 
këtë. Kjo do të thotë se me dijeni ose pa dijeni shumica më e madhe 
e atyre të cilët përpiqen të pengojnë Risale-i Nurin janë duke 
tradhtuar vendin, kombin dhe sundimin e Islamit për llogari të 
anarkisë dhe ekstremizmit.  
Në përgjigje të akuzave të përsëritura lidhur me formimin e një 
traktati, Bediuzzamani tha: "Baza dhe qëllimi i Risale-i Nurit është 
besimi i sigurtë dhe realiteti esencial i Kuranit. Për këtë arsye, tre 
gjykatat e drejtësisë e shpallën të pafajshëm atë lidhur me qënien e 
tij një tarikat. Për më tepër, asnjë njeri nuk ka thënë asgjë përgjatë 
këtyre njëzetë viteve: Saidi ka dhënë instruksion e mësim lidhur me 
tarikatin. Gjithashtu, një rrugë tek e cila për një mijë vite shumica e 
paraardhësve të këtij kombi kanë qenë kapur nuk mund të bëhet 
diçka për të cilën të mbahen përgjegjës (anëtarët e këtij kombi). 
Gjithashtu, ata që i luftojnë me sukses ata shtiracakë të fshehtë të 
cilët i bashkëngjisin emrin e tarikatit realitetit të islamit dhe që 
sulmojnë fenë e këtij kombi nuk mund të akuzohen për qënien e 
tyre një tradhëtar... 
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Prej të gjithë akuzave të trumbetuara, akuza dukshëm më e rreme 
dhe e paligjshme ishte ajo e nacionalizmit kurd. Bediuzzamani, i cili si 
Saidi i Vjetër kishte luftuar për të mbajtur e forcuar unitetin e Osmanëve 
dhe si Saidi i Ri në vitet e tij të para të internimit përsëri kishte 
sakrifikuar veten për shpëtimin e kombit turk. Pavarësisht kësaj, gjykata 
e gjeti Bediuzzamanin fajtor me këtë akuzë: “Gjaku i nacionalizmit kurd 
akoma zien në damarët e tij", dhe me këtë përbuzje e përçmim të qartë të 
drejtësisë në emrin e ligjit, gjykata dënoi vetveten. 

A mundet ndonjë gjykatë në botë të më akuzojë mua për një gjë të 
tillë?... Megjithëse Saidi i la vendin dhe të afërmit e tij dhe sakrifikoi 
shpirtin dhe jetën e tij për turqit fetarë dhe për këtë komb 
musliman... (A mund të thuhet një gjë e tillë) për dikë i cili, përballë 
njëzet e tetë vitesh tortura nuk e ka lëkundur aspak atë në vëllazërinë 
e tij të sinqertë me turqit... dhe të cilin asnjë gjykatë në botë nuk 
mund ta akuzojë për këtë... dhe i cili, meqenëse  racizmi nuk ka 
realitet të vërtetë dhe është i dëmshëm për vëllazërinë islamike, ka 
thënë para pesëdhjetë vitesh: Kombësia islamike është e barabartë 
për çdo gjë, për gjithçka, dhe e ka mbështetur atë kombësi... dhe i 
cili ka thënë: Lëreni racizmin dhe merrni kombësinë islamike, e cila 
ju bën të fitoni katërqind milion vëllezër... dhe i cili gjithmonë e ka 
dhënë mësim këtë? 
Një çështje tjetër, për të cilën gjykata padrejtësisht e gjeti fajtor 

Bediuzzamanin lidhej me shpjegimet e tij për disa ligje islamike që 
kanë të bëjnë me gratë. Në mbrojtjen e tij tek Gjykata e Apelit, ai 
shkroi duke mbrojtur këto:  

"Një arsye që ata shfaqën për të më ndëshkuar mua ishte komentimi 
im lidhur me vërsetet tejet të qartë të Kuranit rreth mbulesës, 
trashëgimisë, recitimit të emrave Hyjnorë dhe poligamisë, të 
shkruara për t'i heshtur ata që i kanë kundërshtuar ato (në emër të 
civilizimit)... unë i them kësaj gjykate të drejtësisë se, në qoftë se ka 
ndonjë drejtësi në faqen e tokës, ajo sigurisht do ta shfuqizonte 
vendimin, i cili dënon një person i cili ka shpjeguar të vërtetën më 
te shenjtë dhe parimin më të drejtë Hyjnor, që ka qenë në fuqi në 
jetën shoqërore të treqind e pesëdhjetë milionë njerëzve në çdo 
shekull për një mijë e treqind e pesëdhjetë vjet, duke u mbështetur 
në konfirmimin dhe unanimitetin e treqind e pesëdhjetë mijë 
komentatorëve të Kur’anit dhe i cili ndjek besimin e stërgjyshërve 
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tonë për një mijë e treqind e pesëdhjetë vite; ajo -Gjykata e Apelit- 
do ta shfuqizonte një vendim të tillë. 
A nuk do të ishte mohim ndaj Islamit dhe tradhëti ndaj miliona prej 
paraardhësve dhe stërgjyshërve tanë heroikë të dënosh, për shkak 
se shpjegoi ato vërsete, dikë i cili në përputhje me arsyen dhe 
diturinë nuk i pranon disa ligje europiane të zbatuara përkohësisht 
për shkak të disa kërkesave të kohës dhe i cili i ka braktisur 
politikat dhe është tërhequr prej jetës sociale, dhe a nuk është kjo 
një fyerje ndaj miliona tefsireve -komentuesve- të Kur’anit? 
 

n Raporti i Ekspertëve 
 Ndërsa hetimi paragjykimor po kryhej nga prokurori i përgjithshëm 

dhe përmbaruesi i gjyqit pas arrestimeve të Bediuzzamanit dhe 
studentëve të tij, koleksionet e Risale-i Nurit, të tilla si Dhulfikar, 
Shkopi i Musait, Llamba Ndriçuese (Siraxhun Nur) dhe Një udhëzues 
për të rinjtë, si dhe letra dhe dokumente të tjera që të gjitha i ishin 
dërguar Drejtorisë së çështjeve fetare në Ankara për t'u hetuar e 
shqyrtuar me imtësi nga një komitet tjetër ekspertësh. Megjithëse këta e 
nxorën raportin e tyre për një kohë të shkurtër duke e  paraqitur atë tek 
gjykata e Afjonit më 1948, për shkak të ndërhyrjes së prokurorit, 
Bediuzzamani nuk qe në gjendje të shtinte në dorë një kopje të tij as për 
disa muaj. ky komitet iu nënshtrua presionit nga qeveria dhe parashtroi 
dy çështje kryesore të cilat prokurori qe në gjendje t'i përdorte kundra 
Bediuzzamanit, ndonëse vetëm para tre viteve ekspertët e kishin nxjerrë 
të pafajshëm Risale-i Nurin. Sidoqoftë, me mendjemadhësi, ata hodhën 
poshtë akuzat e formimit të një tarikati, të organizimit të një shoqërie 
politike dhe të prishjes së rendit publik, dhe i përqëndruan kundërshtitë e 
tyre, mbi Rrezen e Pestë, kundërshti të cilat Bediuzzamani i përshkroi si 
të padrejta, të pasakta dhe të pajustifikueshme.223  

Pika e dytë që ata ngritën, gjithashtu krejtësisht e padrejtë dhe e 
gabuar por mbi të cilën, nga frika, armiqtë e Bediuzzamanit shpesh 

                                                
223 (Bediuzzamani kishte marrë me mend se raporti i ekspertëve kishte arritur 

disa kohë më parë; sepse disa përgjigje prej një liste që ai kishte nxjerrë prej 
nëntëdhjetë gabimesh dhe pasaktësive faktike në aktpadie dhe përgjigjet e tij ndaj 
tyre i korrespondonin saktësisht raportit. Në fjalët e tjera, aktpadia bazohej pjesërisht 
mbi raportin. Shualar, 433) 
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herë ia drejtonin ishte qënia e tij mendjemadh e mburravec, nëpërmjet 
të cilës ai synonte të ndërtonte me anë të dëshirës së mirë të studentëve 
ndaj tij, një pozitë fuqie e prestigji personal. 

Bediuzzamani iu përgjigj këtyre kundërshtive që i ngriti komiteti 
në një letër 'falënderimi', në të cilën ai së pari shprehu mirënjohjen e tij 
ndaj tyre për shfajësimin e tij prej akuzave kryesore. Ai pastaj tregoi në 
mënyrë shkencore dhe të arsyeshme, gabimet në kundërshtimet e tyre 
ndaj haditheve profetike në rrezen e pestë dhe shfaqi interpretimin e tij 
ndaj atyre haditheve. Meqenëse bashkë me disa rreshta mbi çështjet e 
trashëgimisë dhe veshjes islame, kjo ishte njëra pjesë e Risale-i Nurit 
që u bë pretekst për këtë proces gjyqësor dhe për shumë procese 
vijuese -meqë autoritetet e interpretuan atë si sulm ndaj Ataturkut. 
Këtu ia vlen të përmendet se historia e kësaj trajtese të 
jashtëzakonshme, e cila ilustron një arsye se si Bediuzzamani e fitoi 
emrin e tij "Mrekullia e kohës", dhe gjithashtu fatkeqësisht, si ky emër 
shpesh rezultoi në rivalitet e xhelozi nga ana e dijetarëve të tjerë fetarë.  

Rrezja e pestë pati qenë shkruar para dyzetë vitesh, qysh prej kohës 
kur Bediuzzamani erdhi në Stamboll para revolucionit të 1907. Në atë 
kohë, kur ai "Gjeni nga lindja" kishte vënë një shënim tek dera e tij: 
"Këtu të gjitha pyetjet kanë përgjigje por askush nuk pyetet", dijetarët -
ulematë- e Stambollit i bënë ca pyetje atij rreth haditheve alegorike që 
i referoheshin fundit të kohës, të cilat iu ishin bërë prej një 
kryekomandanti japonez kur i kishte vizituar. Pastaj, kur ishte një 
anëtar i Dar'El-Hikmeh El-Islamijjeh pas luftës së Parë Botërore në 
përgjigje të disa pytjeve të tjera për të njëjtin subjekt, Bediuzzamani i 
rregulloi dhe i përshtati këto përgjigje afërsisht në formën e një 
trajtese, qëllimi i së cilës ishte të shpëtonte besimtarët nga dyshimet 
rreth haditheve alegorike, të cilat në pamje të jashtme shfaqeshin të 
papajtueshëm me arsyen. 

Pastaj, më 1922 atij iu bë ftesë për të shkuar në Ankara nga 
Mustafa Qemali, dhe siç është përshkruar në kapitullin përkatës lart, 
Bediuzzamani shikoi një pjesë të asaj që parashikonin këto haithe tek 
dikush atje, dhe për këtë arsye u detyrua të refuzonte ofertat që iu bënë 
atij nga Mustafa Qemali për poste të ndryshme të rëndësishme, dhe u 
tërhoq prej politikave dhe prej botës dhe shkoi në Anadollin lindor me 
qëllim që të punonte "vetëm në rrugën e shpëtimit të besimit". Dhe 
përsëri kur iu bënë pyetje rreth këtyre haditheve alegorike që 
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parashikonin ngjarjet në fundin e kohës kur ishte në internim në 
Kastamonu më 1938, Bediuzzamani e sistemoi këtë trajtesë në formën 
e saj përfundimtare duke u përfshirë në Risale-i Nur si Rrezja e Pestë. 
Domethënë, siç e zbuloi koha, interpretimet e disave prej këtyre 
haditheve të cilat Bediuzzamani i kishte dhënë qysh prej 1907 u bënë 
realitet; ata që ato hadithe parashikuan u bënë realitet në fakt. 

Për shembull, njëri nga këto hadithe thotë: "Një individ i 
tmerrshëm në fund të kohës do të shfaqet në mëngjes dhe në ballin e tij 
do të jetë e shkruar "Ky është kafir, mohues". Në 1907, kuptimi që 
Bediuzzamani i pati dhënë kësaj ishte: "Ky individ i jashtëzakonshëm 
do të vijë të udhëheqë këtë komb. Ai do të shfaqet në mëngjes dhe do 
të verë në kokë një kapele strehëgjerë, dhe ai do t'i bëjë të tjerët që ta 
vënë në kokë atë kapele": "Ai sufjan do të vendosë në kokë një kapele 
evropiane, do t'i bëjë edhe të tjerët të venë (kapele të ngjashme). Por 
për shkak se kjo do të jetë me detyrim e me forcën e ligjit, kapelja do 
të bëhet të bie në sexhde (para Zotit) dhe në dashtë Zoti do të 
udhëzohet drejt, dhe gjithkush që do ta vendosë në kokë atë -pa 
dëshirë- nuk do të bëhet kafir -mohues. Për këtë arsye, për shkak se kjo 
ishte kaq e qartë, Bediuzzamani e kishte fshehur trajtesën dhe nuk pati 
lejuar që ajo të qarkullonte. Dhe vetëm pasi i gjithë Risale-i Nuri, duke 
përfshirë Rrezen e Pestë, qenë shpallur ligjërisht si të padëmshme nga 
komiteti i mëparshëm i ekspertëve dhe nga gjykata e Denizlit, ai e la 
atë trajtesë të shumëfishohej.  

Tani, komiteti i tanishëm i ekspertëve drejtuan kritikat tek Rrezja e 
Pestë të cilat Bediuzzamani i përshkroi si "të padrejta, të gabuara dhe 
të pajustifikueshme. Këta u përqëndruan mbi natyrën e haditheve për të 
cilat ata thanë se ishin ose të "pasaktë" ose "të dobët" dhe u 
përqëndruan në interpretimin e tij lidhur me ato hadithe. Në letrën e tij 
të falënderimit, Bediuzzamani iu përgjigj këtyre kritikave me pak 
vështirësi. Përveç kësaj, Bediuzzamani i përshkroi këto kritika se vinin 
prej xhelozisë dhe prej një damari Vehabizmi, e cila shfaq arsyet për 
pikën e dytë të kundërshtimit, i cili ishte njëlloj i gabuar. Ata kritikuan 
lavdërimet e shkruara për Bediuzzamanin dhe për Risale-i Nurin nga 
disa prej studentëve të tij. 

Kështu, Bediuzzamani tregoi se ka qenë një praktikë apo zakon i 
hershëm midis dijetarëve dhe letrarëve të shkruajnë lavdërime të tilla 
rreth veprës së një tjetri, dhe që këto të përfshiheshin tek fundet e 
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veprave kur ato shfaqeshin në fillim. Në qoftë se ato mburrje e 
lavdërime do t’i ishin drejtuar vetë personit të tij, Bediuzzamani do t'i 
kishte ndryshuar ato për t'ia referuar Risale-i Nurit. Në çdo rast koha 
provonte se çfarë ishte shkruar rreth Risale-i Nurit, ishte e vërtetë.. 
Edhe në qoftë se ajo që ata shkruan kishte qenë shumë e ekzagjeruar 
apo e gabuar, ajo përsëri ka qenë vetëm një gabim skolastik, dhe 
gjithkush ka të drejtën e mendimit të tij.  

Bediuzzamani vazhdoi të parashtrojë me të butë tre pyetje për 
"ekspertët" nga drejtoria e çështjeve fetare, duke sugjeruar se ata po e 
preokuponin vetveten me vogëlima, ndërsa feja dhe Kur’ani  po vuanin 
nga goditje të tmerrshme të asaj kohe, ose madje po i ndihmoni ato. 
Megjithatë, pavarësisht kritikave të padrejta në këtë raport dhe 
pasojave të tyre, Bediuzzamani mbajti një qëndrim pozitiv ndaj 
drejtorisë së çështjeve fetare të treguara nga 'letra e Falënderimit' lartë, 
dhe nga fakti se përveç departamenteve të tjera të qeverisë, ai sistemoi 
kopjet e fjalëve mbrojtëse për t'ua dërguar edhe atyre gjithashtu. Në 
fakt përpara arrestimeve të tyre në vijim, ai dërgoi studentë tek ata për 
të kërkuar bashkëpunimin e tyre.  

 

 
Bediuzzaman Said Nursi bashkë me studentët e tij. Fotografi e nxjerrë gjatë dërgimit 

për në burgun e Afjonit.  
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n Procesi Gjyqësor Vazhdon 
Një fakt që mbështet pretendimin se procesi gjyqësor ishte një 

konspiracion i mbështetur nga autoritetet kundra Bediuzzamanit dhe 
lëvizjes së Risale-i Nurit ishte se atij i mohoheshin të gjitha llojet e të 
drejtave ligjore në gjyq. Përveç se i mohoheshin dokumente të tilla si 
raporti, madje i mohohej dhe e drejta për të folur në vetë gjykatën. 
Qënia e tij krejtësisht i izoluar për njëmbëdhjetë muajt e parë të 
burgimit të tij, gjatë procesit ishte qartësisht edhe për ta penguar atë 
nga marrja e informacionit dhe nga marrja ndihmë prej studentëve të 
tij. kështu shpesh herë tek ai nuk lejohej askush të shkonte për ta 
ndihmuar në shkrimin e fjalëve mbrojtëse. Natyrisht, Bediuzzamani 
nuk e përdori kurrë alfabetin latin, kështu ai mbështetej tek studentët e 
tij ose tek të tjerët për t'i lexuar të gjitha dokumentet zyrtare, dhe 
gjithashtu për të shkruar ndonjë dokument apo letër që duhej të 
paraqitej tek gjykata apo tek autoritetet. Ashtu si me veshjen e tij, ai 
refuzohej të komprometohej. Meqenëse shkrimi osmanisht tani ishte i 
paligjshëm dhe i shfuqizuar, kur nënshkrimi i tij ishte i domosdoshëm 
në letrat zyrtare, ata përdornin shenjën e gishtit të tij ose një vulë poste 
me emrin e tij mbi të në shkronjat e reja. Megjithëse Bediuzzamani dhe 
studentët e tij nuk u frikësuan prej shtrembërimeve dhe padrejtësive që 
i vuajtën, një xhandar i cili shërbeu si në gjykatën e Emirdagut po 
ashtu edhe në Afjon, i quajtur Ibrahim Menguverli, përshkroi një rast 
se si Bediuzzamani u ngrit të flasë në gjykatë dhe vazhdoi për dy orë. 
Atëherë kur gjykata i tha "mjaft" atij, Bediuzzamani u bë tejet i 
zemëruar; ndërkohë bëri një rreth në ajër me dorën e tij dhe i drejtoi 
gishtin e tij gjyqtarit, duke i thënë: "Unë kam të drejtë të flasë për tetë 
orë. Unë do të flas aq gjatë sa të dua!" 

Ndodheshin tre avokatë të cilët vepruan si avokatë mbrojtës për 
Bediuzzamanin dhe studentët e tij në Afjon. Njëri prej tyre, Ahmet 
Hikmet Gonen. Gjithashtu një student i Bediuzzamanit i ka përshkruar 
fjalët e tij mbrojtëse të studentëve të Risale-i Nurit. Ata të gjithë dhanë 
mbrojtjet e tyre në gjykatë, përveç shkrimit të peticioneve. Dy ishin 
veçanërisht të rëndësishëm, Zubeyir Gyndyzalp dhe Ahmet Fejzi Kul. I 
fundit i cili vazhdoi për tetë vite e gjysëm fitoi emrin e 'avokati i 
Risale-i Nurit' prej Bediuzzamanit. Bediuzzamani gjithashtu ngulmoi 
për të drejtën e tij që t'i kryente namazet në kohët e përshtatshme kur 
gjykata ishte në seancë. Disa dëshmitarë i kanë përshkruar raste të tilla 
në raportet e tyre. Njëri ishte avokati i lartpërmendur. Një tjetër ishte 
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Mustafa Axhet nga Emirdagu. Ai përshkroi se si gjatë një seance gjyqi, 
koha për namaz kishte kaluar, kështu duke marrë me mend se nuk ishte 
lejuar të largohej nga gjykata pesë minuta më herët, Bediuzzamani i 
tha me zemërim prokurorit: 

"Ne jemi këtu me qëllim që të mbrojmë të drejtat e namazeve. Ne 
nuk jemi fajtorë për asgjë tjetër!" Dhe ai menjëherë u ngrit dhe eci për 
të dalë jashtë sallës. Ftuesi i gjyqit nxitoi prapa tij, dhe Bediuzzamani 
kreu namazin në zyrën e sekretarit.  

Proceset gjyqësore ngjallën interes të madh në mbarë vendin, dhe 
grupe të mëdha njerëzish u grumbulluan në Afjon nga të gjitha anët.  
Njëri nga studentët e Bediuzzamanit tregon për një rast kur 
Bediuzzamani u shfaq nga gjykata, një masë e madhe njerëzish lëvizi 
përpara për të puthur dorën e tij..." Pastaj në kthim ata nisën të puthin 
dorën e tij. Në këtë pikë prokurori i përgjithshëm doli; dhe i pamundur 
ta gëlltiste, ta duronte një situatë të tillë, u bërtiti policëve e 
xhandarëve: Përse e lejoni këtë? Bediuzzamani u zemërua jashtë mase 
për këtë dhe i tha me një zë të lartë: "Ç’është kjo? Ç’është kjo? Unë do 
të takohem me vëllezërit e mi nëse dua! dhe ai u prek aq shumë saqë i 
ra dhe çallma. Ne e morëm çallmën nga toka dhe e vendosëm përsëri 
mbi kokën e tij. I frikësuar prej mendjemprehtësisë dhe shkathtësisë së 
tij, prokurori iku duke mos e kthyer kokën prapa. Por me qëllim që të 
nxiste ndonjë incident, shkelmoi këmbën e dikujt. Ky vëlla nuk ndjeu 
dhimbje, por ne më vonë e pamë këmbën e tij, dhe ajo ishte e gjitha e 
purpurt -mavi- dhe e vrarë. 

Në të njëjtën kohë Bediuzzamani nuk ishte i kënaqur t'i lejonte 
padrejtësitë e gjyqit të kalonin pa u vënë re. Ashtu si në Denizli ai i 
sistemoi kopjet e Fjalëve Mbrojtëse nëpërmjet studentëve të tij, dhe 
gjithashtu edhe ato të studentëve të tij dhe kopjet e pasqyrës -listës- së 
nëntëdhjetë gabimeve në aktpadinë dhe përgjigjet e tij, për 
departamentet e qeverisë në Ankara, me qëllim që të bënte të ditur 
realitetin e procesit gjyqësor. Vetëm këtu në Afjon, ai u përpoq ta 
organizonte këtë në një shkallë më të gjërë, duke dërguar kopje 
gjithashtu edhe në Isparta -për studentët e tij për t'i shumëfishuar, për 
t'ia treguar prokurorit të përgjithshëm, dhe gjithashtu për t'i dërguar në 
Denizli e Stamboll. Këto gjithashtu u bënë në formë libri dhe u 
shpërndanë. Ai gjithashtu i instruktoi ata që të dërgonin kopje tek 
drejtoria e çështjeve fetare në Ankara. 
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Ky operacion duhej të zhvillohej në fshehtësi dhe në rrethanat më 
të vështira të burgut. Kopjet të cilat Bediuzzamani i deshi të prodhuara 
me shkronjat e reja duhej të daktilografoheshin me makina shkrimi, të 
cilat, ndryshe nga Denizli, nuk lejoheshin. Avokati i tyre Ahmed Beu, i 
ndihmoi ata me këtë -Bediuzzamani theksonte në letrat e tij nevojën 
për saktësi e përpikëri. Një ushtar i caktuar me shërbim në Afjon i 
quajtur Nihad Bozkurt, i cili vizitonte një shok në burg dy herë në javë, 
gjithashtu daktilografoi për ta fjalimet mbrojtëse.  

Madje, në një pikë, gjykata kishte riprodhuar pjesë të aktpadisë, të 
cilën ata e imagjinuan të ishte kundra Bediuzzamanit dhe studentëve të 
tij. Në përgjigje të kësaj fushate propagandistike, e cila padyshim ishte 
një shkelje e fuqive të gjykatave dhe synonte që të kthente opinionin 
publik kundra Bediuzzamanit, Bediuzzamani kishte shumëfishuar 
kopjet e listës së tij për gabimet në aktpadi, të cilat ishin pak më shumë 
se shpifje, me qëllim që të shpërndaheshin, dhe gjithashtu kopje të tjera 
të Fjalëve Mbrojtëse të tyre me qëllim që t'i njoftonin njerëzit për të 
vërtetën e çështjes... 

 

 
Bediuzzaman Said Nursi me studentët e tij. Duke dalë nga Gjykata e Afjonit 
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n Verdikti i Gjykatës 
Me të gjitha vonesat dhe zvarritjet, gjykata përfundimisht shpalli 

verdiktin e saj më 6 Nëntor 1948, duke shpërfillur të gjitha dëshmitë, e 
gjenin Bediuzzamanin fajtor në bazë të nenit 163 të Kodit Penal në 
drejtime të ndryshme si 'shfrytëzimin e ndjenjave fetare dhe nxitjen e 
njerëzve kundra qeverisë'. Që një gjykatë drejtësie t'i ketë lejuar vetes të 
përdoret në këtë gabim të dukshëm gjyqësor ishte një denigrim i vetë 
ligjit dhe një episod i turpshëm në historinë ligjore turke.224 Ajo shpalli e 
dënoi Bediuzzamanin me dy vite dënim me punë të detyrueshme, dënim 
i cili u shkurtua në njëzetë muaj për shkak të moshës së tij. Ahmet Fejzi 
Kul, i cili kishte përgatitur një fjalë të gjatë mbrojtëse, u dënua 
tetëmbëdhjetë muaj, dhe njëzetë të tjerë prej studentëve të 
Bediuzzamanit u dënuan secili nga gjashtë muaj. Disa prej këtyre kishin 
qenë brenda burgut për njëmbëdhjetë muaj, të tjerët për më pak.  

Ata që e kishin kryer afatin e dënimit ishin liruar, ndërsa të tjerët që 
ishin hetuar në gjendje të lirë, ishin arrestuar e futur brenda. Pastaj nisi 
një grindje e gjatë e zvarritje ligjore që nuk e arriti konkluzionin ligjor 
deri më 1956. Pasi gjykata shpallte vendimin, çështja i kalonte 
menjëherë Gjykatës së Apelit në Ankara, por siç u përmend më herët, 
prokurori vononte dërgimin e dokumenteve; ato dërgoheshin vetëm me 
ndërhyrjen e tre avokatëve. Në burg gjithashtu, padrejtësitë kundra 
Bediuzzamanit vazhdonin ose madje i shtoheshin, sepse ishte pikërisht 
në këtë kohë që moti u bë aq i ftohtë saqë ai u detyrua të lëvizte me 
forcë për tek një fjetinë tjetër burgu. Si ai, po ashtu edhe studentët e tij 
shkruan pjesë të tjera mbrojtëse që të dërgoheshin gjithashtu tek 
Gjykata e Apelit. Avokatët dhanë mbrojtjen në Gjykatën e Apelit, e 
cila dha vendimin e saj më 4 Qershor 1949: Meqë Said Nursi u shpall i 
pafajshëm prej të njëjta akuzave nga gjykata e Denizlit, dhe ky vendim 
qe konfirmuar nga Gjykata e Apelit, ajo shfuqizoi vendimin e gjykatës 
së Afjonit. Meqenëse Bediuzzamani dhe studentët e tij duhej të ishin 
liruar në këtë pikë, gjykata e Afjonit u rimblodh mbi procesin meqë ia 
çuan përsëri asaj. Ata u pyetën se çfarë donin. Duke u përgjigjur se ata 
donin të zbulohej vendim i Gjykatës së Apelit, gjykata u tërhoq për një 

                                                
224 Kjo më tej u provua nga fakti se në vijim deri më 1949 Risale-i Nuri dhe 

rrezja e pestë në veçanti, e cila u bë preteksti kryesor i vendimit të gjyqtarëve të 
Afyonit, kanë marrë pafajësinë më shumë se 1500 herë në gjykatat turke të drejtësisë. 
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shqyrtim të stërzgjatur. Përfundimisht, ajo nuk kishte zgjidhje tjetër 
veçse të pranonte. Por pastaj më 31 Gusht 1949, vendimi u mor për ta 
rishikuar çështjen, dhe seancat filluan përsëri. Në këtë mënyrë, me 
shtyrjen dhe vonesat e vazhdueshme, në një mënyrë krejtësisht të 
paligjshme, Bediuzzamani u detyrua t'i plotësonte të njëzetë muajt. Ky 
afat dënimi të cilin e pati shpallur gjykata në fillim. Dhe vetëm kur u 
plotësua ky afat ata e liruan. Edhe studentët u liruan vetëm pasi kishin 
plotësuar afatet e dënimit të tyre. Në këtë mënyrë, prokurori tiran e 
kryeneç kreu në këtë mënyrë atë që ishte jo më pak se një krim ndaj 
këtyre njerëzve të pafajshëm mu në momentin e fundit që ai ishte në 
gjendje. Dhe kur erdhi çështja tek lirimi i Bediuzzamanit, ata nuk e 
lejuan atë të largohej nga burgu në orët normale, por e lejuan para 
agimit.  

Historia e gjykatës së Afjonit nuk mbaron këtu; seancat vazhduan 
me të akuzuarit në mungesë, deri kur amnistia e përgjithshme e 
shpallur para fitores së partisë demokratike në zgjedhjet e 1950. Por 
edhe atëherë, prokurori nuk do ta linte çështjen të pushonte; ai ngulmoi 
që veprat në çështje -Risale-i Nurin-të veçoheshin prej procedimeve 
penale dhe insistoi për vazhdimin e procesit gjyqësor. Kështu gjyqi për 
Risale-i Nurin vazhdoi. Gjykata përfundimisht arriti në një vendim që 
kopjet e Risale-i Nurit të konfiskoheshin. Çështja iu dërgua gjykatës së 
apelit. Gjykata e apelit përsëri e shfuqizoi vendimin e gjykatës së 
Afjonit. Tani gjykata e Afjonit nuk kishte zgjidhje tjetër veçse të 
harmonizohej me gjykimin e gjykatës së apelit dhe të shpallte 
pafajësinë e Risale-i Nurit. Por prokurori nuk do ta pranonte këtë, dhe 
ai e dërgoi këtë vendim tek gjykata e apelit. Këtë herë gjykata e apelit 
shfuqizoi vendimin e fundit të gjykatës së Afjonit për shkak të disa 
hollësive teknike. Çështja vazhdoi. Pastaj gjykata e Afjonit shpalli se 
Risale-i Nurit duhet t'i jepet pafajësia dhe kopjet e tij t'u kthehen 
pronarëve të tyre. Ndërkaq prokurori përsëri e dërgoi çështjen tek 
gjykata e apelit. Këtë herë gjykata e apelit vendosi se i gjithë Risale-i 
Nuri duhet të hetohet e të shqyrtohet nga një grup ekspertësh dhe 
drejtoria e çështjeve fetare duhej të udhëhiqte për ngritjen e një grupi 
të tillë ekspertësh. Një komitet i ri nxori një raport. Dhe përfundimisht, 
duke u mbështetur mbi këtë raport, në Qershor të 1956, gjykata e 
Afjonit e shpalli të pafajshëm Risale-i Nurin dhe urdhëroi që të gjitha 
kopjet e konfiskuara duhet t'u riktheheshin pronarëve të tyre. Këtë herë 
prokurori e pranoi shpartallimin e vet, dhe vendimi u bë përfundimtar.  


