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KAPITULLI I KATËRT  
Kastamonu	  	  

 

n Jeta në Kastamonu 
Bediuzzamani u lirua nga Burgu i Eskishehirit në Mars të vitit 

1936 pasi kreu njëmbëdhjetë muaj dënim dhe u dërgua në Kastamonu 
në malet Ilgaz për në jug të Detit të Zi. Banesa e tij e detyrueshme në 
këtë qytet më të madh të provincës së Kastamonusë do të zgjaste shtatë 
vite e gjysëm. Nën mbikëqyrje të vazhdueshme lëvizjet e tij ishin më të 
kufizuara se sa në Barla, dhe përndjekja vazhdoi. Bediuzzamani shkroi 
shtojca të tjera për Risale-i Nurin ndërsa ishte këtu, duke përfshirë 
njërën prej trajtesave më të rëndësishme të Risale-i Nurit, El-Ajetul 
Kubra, Shenja më e Madhe. Ai tërhoqi studentë të rinj dhe 
Kostamonuja dhe veçanërisht qyteti i Inebollus pranë Detit të zi fitoi 
emrin “Isparta e dytë” si një qendër prej të cilës u përhap Risale-i Nuri. 
Bediuzzamani mbajti korrespondencë të vazhdueshme me studentët e 
tij në Isparta e gjetkë dhe këto letra u grumbulluan bashkë për të 
formuar veprën ‘Kastamonu Lahikasi ose Letrat e Kastamonusë’. Ato 
formojnë një burim të rëndësishëm për çështjet me të cilat kishte të 
bënte Bediuzzamani në këtë kohë, dhe shumica që ato diskutojnë do të 
preket gjatë këtij kapitulli. Ato ishin një burim i një ndriçimi të madh, 
instruksioni për studentët e Bediuzzamanit, tani të ndarë prej tij, dhe 
përcilleshin nga qyteti në qytet dhe nga fshati në fshat prej postierëve 
të Risale-i Nurit me kopjet duke u bërë prej tyre gjatë rrugës meqë 
shumë shpesh nuk ishte e mundur që ato të dërgoheshin me postë. 

Tre muajt e tij të parë në Kastamonu, Bediuzzamani qëndroi “si një 
mysafir në Rajonin e policisë. Ai përshkruan se çfarë kohe e 
mundimshme dhe e vështirë ishte për të si dikush që preferoi një jetë 
vetmie, dhe gjithashtu nuk mund t’i përmbahej vendimit për 
ndryshimet e detyrueshme të veshjes. Refuzimi i Bediuzzamanit për të 
hequr xhyben e tij islamike u bënë padyshim një pretekst për sulmet 
dhe bezdisjet që merrte atje. Në vijim të kësaj ai u lëviz për tek një 
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shtëpi e lëshuar me qera përballë policisë. Me dy kate, ajo ishte një 
shtëpi tradicionale prej druri me katin përdhes i përdorur si një kat për 
dru dhe një shkallë e jashtme që të shpinte tek dhomat lart. 
Bediuzzamani qëndroi këtu për shtatë vitet që ishte në Kastamonu. 

Gjatë javëve të tij të para në Kastamonu, Bediuzzamani tërhoqi të 
parin e atyre i cili do të ishte më i afërti i studentëve të tij këtu, Çajxhi 
Emin. Ai ishte në internim njësoj si Bediuzzamani. Një kryetar fisi prej 
Anadollit Lindor, ai kishte qenë internuar në Kastamonu rreth dhjetë 
vite më parë dhe tani i siguronte mjetet e jetesës së tij duke drejtuar një 
vendndenjëse për çaj në oborrin e Xhamisë Nasrullah. Ishte pikërisht 
këtu që ai e pa për herë të parë Bediuzzamanin. Bediuzzamani e fitoi 
zemrën e tij kur e paralajmëroi atë që të mos i afrohej. Por Çajxhi 
Emini nuk ishte dikush që frikësohej nga ndonjë dënim i mundshëm 
prej zyrtarëve dhe pas kësaj ai bëri gjithçka që mundej për të ndihmuar 
Bediuzzamanin. Prej studentëve të tjerë të afërm të Bediuzzamanit në 
qytetin e Kastamonusë ishte Mehmet Fejzi, i cili kishte një kulturë 
arsimore. Këta të dy vazhdimisht e ndihmuan me sa kishin mundësi 
duke i siguruar nevojat e tij të përditshme, dhe Mehmet Fejzi 
veçanërisht duke vepruar si shkruesi i tij dhe ndihmës i Risale-i Nurit. 

Bediuzzamani ishte pothuajse i mbyllur në shtëpinë e tij, duke dalë 
vetëm një ose dy herë në javë ose lart tek malet rrethues ose duke u 
ngjitur tek kështjella e cila ngrihej mbi qytet. Ai e kalonte kohën e tij 
ose duke shkruar Risale-i Nurin ose duke korrigjuar kopjet e shkruara 
me dorë të pjesëve ekzistuese, ose në adhurim, në falje e dua, ose në 
shqyrtim e reflektim. Netët ai i kalonte në falje. Ai preokupohej me të 
njëjtat  aktivitete edhe kur dilte në male dhe madje edhe gjatë rrugës 
për atje. Ai kurrë nuk e kalonte kohën kot. Mehmet Fejzi tregon se si 
kur e shoqëronte, Bediuzamani do të korrigjonte kopjet e Risale-i Nurit 
edhe duke qenë mbi shpinën e kalit ose do t’ia bënte vetes të 
dëgjueshme nëpërmjet leximit, ose ndryshe ia mësonte atij dhe Çajxhi 
Eminit dhe ndonjë tjetri prej studentëve të tij që ishin të pranishëm. 
Megjithëse Bediuzzamani i korrigjonte kopjet me kujdesin më të 
madh, ai kurrë nuk shikonte origjinalet, ato të gjitha i kishte në kokë, 
në kujtesë. 

Lartësia e lartë e Kastamonusë i bënte dimrat shumë të ftohtë. Në 
disa letra Bediuzzamani përmend të ftohtin e ashpër me sëmundjet që 
ai vuante. Ai ishte goditur me dhembjen kronike të mesit të kryqeve 
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dhe reumatizmin, dhe përveç këtyre ai u helmua në disa raste. Ai 
shkruan se pavarësisht se vuaja nga këto sprova e mundime përveç 
sikleteve të tjera, “Unë i shpreh falënderime të pafundme Krijuesit tim 
i cili më ka dërguar mua besimin, ilaçin më të shenjtë për çdo 
sëmundje, dhe mjekimin e nënshtrimit ndaj vendimit Hyjnor, i cili vjen 
nga besimi në Kaderin Hyjnor; Ai më ka dhënë durim të plotë dhe më 
ka bërë të jap falënderime.” Durimi i palodhshëm  i Bediuzzmanit 
ilustrohet nga kujtesa e Çajxhi Eminit sa vijon: “Unë shkoja tek shtëpia 
e Bediuzzamanit herët që të ndizja sobën e tij. Një ditë kur shkova 
ishte shumë ftohtë dhe duke mos e kuptuar që unë kisha shkuar dy orë 
para se të thirrej ezani për falje. Ai ishte zhytur në adhurim në 
sixhadenë e tij. Në dritën e qiriut në të ftohtin e para agimit, ai po falej 
me një zë të përgjëruar e prekës, ai po falej e lutej. I shqetësuar, unë 
prita në këmbë plot për një orë e gjysëm. Duke u dridhur e rrëqethur e 
vështrova këtë ofshamë të lartësuar. Përfundimisht zëri i ezanit për 
namaz filloi të vinte nga larg… 

Por thirrja e Ezanit për falje, që bëhej në Turqisht në atë kohë. Ai u 
kthye tek unë dhe tha: Emin, ti bëre një gabim! Unë betohem se ka disa 
kohë që madje sikur të vinin melekët, unë nuk do t’i prisja…” Çajxhi 
Emini i kërkoi falje duke thënë se ishte ngatërruar nga drita e hënës së 
ndritshme dhe tha se ai nuk do të vinte më herë tjetër para thirrjes së 
ezanit për falje. Bediuzzamani zbulohej para sulmeve dhe bezdisjeve të 
vazhdueshme. Ankaraja caktonte drejtorë dhe komandantë për 
provincën të cilët, i njihnin se do t’i bënin presion atij. Këto ishin ditët 
më të frikshme të sundimit të partisë së Popullit Republikan, kur ajo po 
ndiqte programin e saj me drejtim perëndimor dhe luftonte kundra 
Islamit me të gjitha mjetet e saj.  

Guvernatori Avni Dogan u emërua në Shtatorin e vitit kur 
Bediuzzamani u dërgua në Kastamonu. Ai ishte mishërimi i sojit të ri 
të zyrtarëve të rritur nën sundimin e partisë Republikane. Si një armik i 
përbetuar i Islamit, ai bëri çfarë mundi për t’i dhënë tortura e mundime 
Bediuzzamanit dhe studentëve të tij. Ai qëndroi në postin e tij për afro 
katër vite dhe u pasua më 1940 nga Mit’hat Aldiok, qëndrimi i të cilit 
ndaj Bediuzzamanit ishte disi më pajtues. Sidoqoftë, Bediuzzamani i 
duroi dhe i përballoi gjithçka  që i ranë aty prej këtyre zyrtarëve, madje 
në një rast duke parandaluar dëmin qe i vinte Avni Doganit, rastësisht 
duke fituar për veten një student të rëndësishëm në vazhdim.  
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Shkurtazi, në përgjigje ndaj shkatërrimit të xhamive dhe teqeve të 
sufive, dhe tyrbeve të Evlijave që zbatohej me mizorinë më të madhe 
dhe me efikasitet në Kastamonu, pasi Avni Dogan u emërua si 
guvernator, njeri prej shejhëve të qytetit, Hilmi Beu, i njohur si shehu i 
vogël me qëllim që të përpiqej dhe të ndalonte shkatërrimin, u betua që 
të vriste guvernatorin. Ai siguroi një pushkë dhe bëri planet. Pastaj kur 
gjithçka ishte gati, ai po ecte i zhytur në mendime para shtëpisë së 
Bediuzzamanit, kur ndodhi një prekje e lehtë tek dritarja dhe 
Bediuzzamani ia bëri me shenjë që të afrohej. Duke u habitur se çfarë 
donte ky hoxha i moshuar, ai u ngjit shkallëve për në shtëpi. Por 
Bediuzzamani thjesht i dha atij një kopje prej duave e quajtur 
“Tahmidiye”, dhe i tha atij të shkruante një kopje prej saj. Hilmi Beu ra 
dakord, dhe duke u kthyer për në shtëpi u ul menjëherë dhe nisi të 
shkruante. Ai vazhdoi gjatë deri natën vonë. Kur e kishte përfunduar 
mendja e tij i kishte ndryshuar krejtësisht, dhe ai ia kishte dhënë të 
gjithë idenë e krimit të tij të planifikuar. Dhe pastaj ai u bë një student i 
përkushtuar i Bediuzzamanit, duke ia kushtuar vetveten shkrimit të 
Risale-i Nurit dhe shërbimit ndaj autorit të tij.  

Me nxitjen e Avni Doganit, shtëpia e Bediuzzamanit shpesh 
kontrollohej nga policia për kopjet e Risale-i Nurit, dhe ata duhej t’i 
fshihnin ne vende ku s’ua priste fare mendja se do të mund t’i gjenin. 
Sidoqoftë disa nga oficerët e policisë të ngarkuar me detyrën për ta 
mërzitur u paguan për të. Njëri i quajtur Hafiz Nuri do të vinte në çdo 
pak ditë dhe do të hynte në shtëpinë e Bediuzzamanit me shumë kujdes. 
Përfundimisht ai u godit nga një sëmundje e mistershme dhe vdiq.  

Një tjetër i quajtur Saret në kohën e Mit’hat Aldiok gjithashtu pati 
një fund të trishtueshëm. Bediuzzamani nuk i donte ata të sëmurë, 
ashtu siç i tha familjes së Hafiz Nurit të cilët erdhën që ta 
ndërmjetësonin të bënte lutje për të; ata i morën këto goditje nga 
Kurani. Një tjetër prej studentëve të Bediuzzamanit ishte Tashkopryly 
Sadik Beu, Agai lokal ose padroni. Nipi i Sadik Pashës, njëri prej 
heronjve të Plevnës dhe i arsimuar në Akademinë Ushtarake në 
Stamboll, ai e la mënjanë dhe e braktisi rangun e pozitën e tij dhe ua 
kushtoi vetveten shërbimit të Bediuzzamanit dhe Risale-i Nurit. Fshati 
i tij Tashkopry u bë një qendër për shkrimin e Risale-i Nurit, ashtu siç 
u bë edhe qyteti i Inebollus. Risale-i Nuri paraqitej në Inebollu nga dy 
studentë të tjerë të Bediuzzmanit, Nazifi dhe Salahuddin Çelebi, të 
cilët ishin babë e bir. Salahuddini e tregoi këtë ndërsa po përshkruante 
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vizitën e tij të parë tek Bediuzzamani, ku ai mori një kopje për t’u 
korrigjuar prej Rrezes së Katërt të cilën e kishte shkruar babi i tij: “… 
Unë u ngjita malit… nën një pemë një njeri i veshur me të bardhë po 
kryente namazin. Ky duhet të jetë ai, unë thashë me vete; pasi i 
përfundoi duatë ai ma bëri me shenjë me kokën e tij që unë të ulesha. 
Unë u ula në gjunjë dhe thashë Amin për duatë e tij; me një zë prekës 
ai po i lutej Allahut të Gjithëfuqishëm për paqe e lumturi në këtë botë 
dhe në tjetrën për njerëzimin dhe për botën islame. Në fund unë i 
dhashë librin që kisha sjellë. ‘Mirëserdhe, vëllai im, tha ai. Le ta 
korrigjojmë. Ai mori gjysëm ore. Unë e studiova Hoxha Efendiun me 
vëmendje, të cilin po e shihja për herë të parë. Ai po e korrigjonte atë 
me shumë kujdes, madje korrigjonte dhe pikat e gabuara dhe shkronjat 
në fjalë. Ai më pyeti: ‘ A e njeh ti këtë shkrim (Osman)?’ dhe më bëri 
mua të shkruaja një fjali. “Mashallah! Ti shkruan shumë mirë, tha 
ai.”A do shkruaje një trajtesë në qoftë se do t’jua jepja një? Kur unë i 
thashë se do ta shkruaja me kënaqësi, ai më dha mua afërsisht nëntë 
prej Fjalëve të vogëla; dhe më dha Fjalët e Njëmbëdhjetë dhe 
dymbëdhjetë për babain tim. Ato duhet të shkruhen ekzaktësisht, tha 
ai: Unë i kërkova leje dhe u largova.  

“Risale-i Nuri po prezantohej në Inebollu në këtë mënyrë. Më pas 
qindra duar nisën ta shkruanin… Për pesë vite penat e tyre vepruan si 
makina shkrimi. Postierët e Nurit organizoheshin ndërmjet 
Kastamonusë dhe Inebollus. Dhe trajtesa të ndryshme të Risale-i Nurit 
u dërguan në Anadoll [nga deti] prej portit të Inebolus… Këto detyra 
përmbusheshin pandërprerë në këtë mënyrë kur unë pashë një makinë 
shumëfishimi në një dyqan në Stamboll. Duke mësuar se ajo 
shumëfishonte mesatarisht njëqind faqe në minutë, unë e bleva atë 
menjëherë dhe e dërgova në Inebolu. Para së gjithash ne shumëfishuam 
Rrezen e Shtatë, Shenjën më të Madhe, e cila është : ‘Vëzhgimet e një 
udhëtari i cili pyet universin në lidhje me krijuesin e tij’. Kur unë ia 
çova kopjen e parë Ustadhit, ai ishte tepër i kënaqur. Ai i shprehu 
ndjenjat e tij në fund të veprës me këto fjalë: “… O Zot, jepi lumturinë 
e madhe në parajsë Nazif Çelebiut dhe ndihmësve të tij të bekuar, të 
cilët kanë shkruar pesëqind kopje me një penel. 

Në fshatrat e Ispartës trajtesat e Risale-i Nurit shkruheshin me dorë 
në mënyrë të pandërprerë. Bedre, Llama Kuleënly Islamköy, Sav, dhe 
Atabey; qindra njerëz në këto fshatra ia kushtuan veten e tyre tërësisht 
shkrimit të Risale-i Nurit. Zyrtari i portit të Nurit Operatori Sabri në 
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fshatin e Bedres. Pjesët e Risale-i Nurit dhe letrat e Bediuzzamanit do t’i 
vinin atij. Ai do të bënte kopje menjëherë dhe i dërgonte ato me anë të 
postierëve të Nurit, në Egridir, dhe prej atje ato do të dërgoheshin tek 
Hafiz Aliu në Islamköy. Të gjithë ishin të vetëdijshëm për nevojën e 
ngutshme të detyrës. Në fshatin e Savës, dhe gjetkë, gratë në mënyrë të 
veçantë ia kushtuan veten me devocion të madh shkrimit, ndërkohë që 
edhe barinjtë i merrnin pjesët -trajtesat- në çantat e tyre dhe i shkruanin. 
Ne mësojmë prej njërës letër të Bediuzzamanit se studenti i tij Husrevi, 
“njëri prej heronjve të Risale-i Nurit”, shkroi në mënyrën e tij të 
jashtëzakonshme katërqind kopje të shkruara bukur me dorë prej pjesëve 
të ndryshme të Risale-i Nurit për një periudhë nëntë-dhjetë vjeçare si 
dhe tre kopje të Kuranit të cilat përmbanin shembuj të qartë të 
koinçidimit të Emrit Hyjnor Allah (tevafukat). 

     Letrat e Bediuzzamanit për studentët e tij, të cilat, si Risale-i 
Nuri kanë një ngrohtësi -entuziazëm dhe çiltërsi që u adresohen të 
gjithë atyre që i lexojnë, lidhen kryesisht me synimet, qëllimin dhe 
rrugën e Risale-i Nurit dhe me pozitën që duhet të marrin studentët e tij 
përballë rrethanave politike e sociale të kohës. Ato e vënë theksin mbi 
maturinë dhe kujdesin që ata duhet të zbatojnë përballë armiqve të tyre 
të shumtë. Gjithashtu ato letra e vënë theksin mbi rëndësinë e fitimit të 
sinqeritetit dhe altruizmit në detyrën e tyre të shërbimit ndaj Kur’anit 
me qëllim që të jenë në gjendje të formojnë lidhje të forta të vëllazërisë 
me shokët e tyre dhe të zhvillojnë personalitetin kolektiv të 
domosdoshëm për të luftuar sulmet e përbashkëta të atyre të cilët ishin 
armiqësor ndaj islamit. Gjithashtu shumë prej letrave përshkruajnë 
rëndësinë e Rolit që duhet të luajë Risale-i Nuri dhe studentët e tij, dhe 
gjithashtu përshkruajnë bekimet e mëdha dhe dobitë e shoqëruara me 
Risale-i Nurin. Bediuzzamani shpesh shpreh mirënjohjen e tij për 
studentët që ishin afruar tek Risale-i Nuri dhe për studentët e tyre 
vetësakrifikues; ky ishte një burim i madh ngushëllimi për të përballë 
rrethanave shtypëse nën të cilat ai duhet të jetonte e punonte. Përpara 
se të shqyrtojmë disa letra lidhur me Risale-i Nurin, këtu të përfshira 
janë një ose dy shembuj duke e ilustruar këtë: 

“Vëllezërit e mi të dashur e besnikë dhe shokët e mi të sinqertë, 
energjikë dhe të shquar në shërbimin e Kuranit dhe të besimit! Unë i 
jap falënderime të pafundme dhe lavdërime Allahut të Gjithëfuqishëm 
që Ai i ka vërtetuar shpresat e shprehura në trajtesën për të moshuarit 
dhe i ka provuar të vërteta pretendimet në trajtesën që përmban fjalët e 
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mia mbrojtëse. Po… Ai i ka dhuruar Risale-i Nurit nëpërmjet jush 
tridhjetë Abdhurrahmanë të cilët janë të barasvlershëm me tridhjetë 
mijë. Madje Ai ka dhuruar njëqind e tridhjetë ose njëmijë e njëqind e 
tridhjetë Abduhrrahmana.” Dhe një shembull tjetër: “Vëllezërit e mi të 
dashur dhe besëplotë! Ju jeni ngushëllimi im dhe mjetet e gëzimit. Në 
qoftë se nuk do të kishit qenë ju, unë nuk do të kisha qenë në gjendje 
t’i përballoja këto katër vite torturimi. Këmbëngulja, vazhdimësia dhe 
qëndrueshmëria juaj më kanë dhënë mua një durim të fortë dhe 
qëndrese”. Dhe përsëri: “Vëllezërit e mi të dashur e besnikë! Unë isha 
më i lumtur tek letrat tuaja se sa mund ta përshkruaj. Veçanërisht tek dy 
letrat më të vlefshme të Husrevit, kopjet e Risale-i Nurit po përhapen në 
mënyrë të jashtëzakonshme në fshatin e Haxhi Hafizit  -ato janë mbajtur 
si kopjet e Risale-i Nurit dhe si prova të qarta dhe po u tregohen 
studentëve të Risale-i Nurit në këtë zonë si nxitje dhe inkurajim…” 

 

n Rruga e Risale-i Nurit  dhe Funksioni i Tij 
Bediuzzamani u shkroi studentëve të tij, se funksioni i Risale-i 

Nurit ishte që të shpëtonte dhe forconte besimin përballë sulmeve të 
ashpra e të kombinuara kundra tij në kohën e tanishme. Përveç 
sulmeve kundra Islamit e besimit të kryera nga regjimi i ri dhe nga 
mbështetësit e tij, sulme që janë përshkruar shkurtimisht në kapitujt e 
mëparshëm. Bediuzzamani gjithashtu shpjegoi se ajo që po vuhej në 
atë kohë ishin kundërshtimet dhe dyshimet e grumbulluara e të 
drejtuara kundra Islamit dhe Kuranit nga filozofët evropianë 
perëndimorë për një periudhë më shumë se një mijë vite. Qëllimi i tyre 
ishte të tronditnin shtyllat e besimit, të cilat janë themeli dhe çelësi për 
jetën e amshuar dhe për lumturinë e përjetshme. Kështu ajo që ishte 
esenciale, ishte të forcoje besimin dhe ta transformoje atë nga besimi 
imitues në besim të sigurt e të verifikuar. Në një letër ai e përshkroi 
madhështinë e rolit të Risale-i Nurit siç vijon: 

“Risale-i Nuri nuk po riparon rrënime të pjesshme, as nuk po 
meremeton një shtëpi të vogël të shkallmuar të vetme, por ai po 
rindërton gjithashtu rrënime të përgjithshme universale, dhe po 
meremeton një kështjellë të madhe gjithëpërfshirëse, shkëmbinjtë dhe 
gurët e të cilës janë sa malet e cila përfshin e rrethon islamin. Risale-i 
Nuri nuk përpiqet të reformojë vetëm një zemër të veçantë dhe vetëm 
një ndërgjegje të veçantë, por gjithashtu përpiqet, dhe në dorën e tij 
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është Kur’ani, për të kuruar zemrën e përgjithshme kolektive dhe për të 
fashuar mendimet e përgjithshme të plagosura nga mjetet e 
korrupsionit të përgatitura dhe të grumbulluara që prej një mijë viteve. 
Ai vepron aktivisht për të shëruar ndërgjegjen e përgjithshme, e cila 
është orientuar drejt korrupsionit si rezultat i rrënimit të themeleve të 
Islamit, i rrymave të tij dhe i shenjave të tij, të cilat janë një mbështetje 
e madhe dhe strehë për të gjithë dhe sidomos për masat e besimtarëve 
të thjeshtë. Po, ai përpiqet që t’i kurojë ato plagë të mëdha me ilaçet e 
mrekullisë së Kuranit dhe Imanit -besimit. 

“Sigurisht, përballë këtyre rrënimeve universale të tmerrshme, 
këtyre plasaritjeve të mëdha dhe plagëve të thella, duhet të ekzistojnë 
prova vendimtare dhe përgatitje e mjete të pajisura me shkallën e 
sigurisë absolute dhe me fuqinë dhe me palëkundshmërinë e maleve, 
dhe duhet të ekzistojnë ilaçe të provuara mirë për to nga elita dhe të 
jenë me efektshmërine e njëmijë ilaçeve, dhe që të kenë veçori të 
rivalizojnë ilaçe të panumërta. Ky është misioni i Risale-i Nurit i cili 
shfaqet në këtë kohë prej mrekullisë së Kur’anit të shpjegimit të 
mrekullueshëm, dhe e përmbush në mënyrën më të plotë këtë funksion. 
Ai gjithashtu është boshti i zbulimit të shkallëve të pafundmë të 
besimit dhe burim përparimi në shkallët e tij të larta e të pafundme. 
Kështu, me kalimin e kohës besimi i masave të besimtarëve në 
themelet e islamit e kishte humbur vitalitetin e tij, kryesisht si rezultat i 
dyshimeve dhe skepticizmit të futur në mendjet e përgjithshme nga 
filozofia perëndimore. Ky proces kishte marrë një nxitje të fuqishme 
dhe një hov të vrullshëm me politikën e paramenduar perëndimore për 
drejtim perëndimor që u favorizua qysh me vendosjen e Republikës. 
Ishte Risale-i Nuri me përqendrimin e tij duke zhvilluar besimin nga të 
qënit thjesht besim imitues në besim të sigurt e të verifikuar dhe duke e 
zhvilluar nëpër shkallë përtej kësaj, që pati aftësinë për ta përmbysur 
dhe për të ndaluar rënien, dhe ndihmoi për rindërtimin e strukturës së 
islamit. Ndërsa në Kastamonu Bediuzzamani shkroi trajtesën “El-
Ajetul-Kubra, Shenja më e Madhe”, të cilës i dha një rëndësi shumë të 
madhe si njëra prej pjesëve më ndikuese të Risale-i Nurit për 
zhvillimin e besimit të sigurtë e të verifikuar. Ne mund t’i hedhim asaj 
një vështrim shkurt me qëllim që të mësojmë edhe atë që donte të 
shprehte Bediuzzamani lidhur me besimin e atij lloji dhe metodën e re 
që ai paraqiti në Risale-i Nur nëpërmjet të cilës ajo mund të arrihet. 

* * * 


