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Risale-i Nur Hizmeti
Soru
Risale Dersi Yaparken
Risale-i Nur'dan ders yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap
Risale-i Nur derslerinin, insanların bu asırda zayıflayan imanlarının kuvvetlenmesinde,
bozulmuş İslam ahlakının tamirinde, şuurlu ve ilimle donanmış Müslümanların yetişmesinde
çok büyük ehemmiyeti vardır. Nur dersleri, herkesin yalnız başına anlayamayacağı bazı
hakikatlerin anlaşılmasında ve daha bol feyiz almada büyük ehemmiyet arz ederler. O
yüzden ders yaparken dinleyenlerin azamî istifadesini düşünerek bazı noktaları dikkate
almak çok mühimdir. Onlardan bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:
A- Dersten önce:1- Dersi dinleyecek topluluğun ihtiyacına ve seviyesine uygun bir yer
seçilmelidir.2- Seçilen mevzu hakkında ders yapacak kişinin önceden birikimi olması
gerekir.3- Ders yapılacak yeri güzelce okuyup her tarafını iyice anlamak gerekir. Okumada
hiçbir problem kalmamalıdır. 4- Ders esnasında üzerinde durmayı düşündüğümüz yerlerin
üstü çizilebilir.5- Ders yapacağımız cemaatin azlığına çokluğuna, eşraftan olup
olmadıklarına bakmaksızın onlara değer vererek ve Allah rızası için onlara faydalı olmaya
niyet ederek karşılarına çıkmak elzemdir.6- Dersten en az 10 dakika kadar önce derse
motive olmak, dersin gerektirdiği ruh hâlini yakalamaya çalışmak ve güzel bir ders nasib
etmesi için Allah’dan yardım istemek.
B- Ders Esnasında:1- Derse, Besmele, hamd ve salâvatla başlamalıdır. Arkasından,
“Rabbişrah lî sadrî…” ve “”Rabbenâ lâ tuziğ kulubenâ…” âyetleri okunabilir. Bunlar, ders
hakkında Allah’dan yardım istemek manalarına geldiğinden ihmal edilmemeleri tavsiye
olunur.2- Dersin konusu hakkında kısaca bilgiler verilerek cemaatin dikkati konu üzerine
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çekilmelidir. Yalnız bu girişin birkaç dakikadan fazla olmamasına dikkat edilmelidir.3- Dersi
okurken, geçen her lügatin manasını vermek gerekir. Çünkü dersi dinleyen çok değişik
seviyelerde insanlar bulunabilir. Eğer lügat bilgisi iyi seviyede bir cemaate ders okuyorsak,
dersin akıcılığı açısından ağır lügatler dışındakilerinin manalarını vermemek daha uygun
olabilir. 4- Dersin süresinin, kırk, kırk beş dakikayı geçmemesi dinleyenleri sıkmamak
açısından önemlidir. Eğer uzun bir mevzu üzerinde durulacaksa, 15 – 20 dakika ara
verilerek ikinci bir ders yapılabilir.5- Okumayı düşündüğümüz bahsin uzunluğunu ders
yapacağımız süreye uygun bir şekilde (1-1,5 sayfa gibi) ayarlamalıyız. Daha uzun bir yer
seçersek bu bizi acele etmeye sevk edeceğinden açıklanması gereken yerleri gereği gibi
açıklamamaya ve dikkatlerin dağılmasına sebeb olur.6- Her bir iki kelimede durup açıklama
yapmak dersin ilerlemesine mani olacağı gibi, akıcılığını da bozar. Hem fazladan tekrarlara
sebeb olabilir. Bunun yerine, mananın toplandığı yerlerde durarak izah etmek söz konusu
sakıncaları giderir. Fakat bunda da cemaatin seviyesini dikkate alarak birkaç satırdan fazla
ve çok uzun okumamak uygun olur.7- Risale-i Nur’da her satır, hatta her kelimede çok
zengin manalar bulunduğundan ağır ağır ve tane tane okuyarak, dinleyenlerin manaları
kaçırmamasına dikkat edilmelidir.8- Derse önceden vâkıf olmanın verdiği fırsattan istifade
ile okurken mananın anlaşılmasına önemli katkıları olan ses vurgulamalarıyla okumalıdır.
Numune olarak Fatiha’daki “Rabbimiz! Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım
dileriz!” âyetini ele alalım. Bu ayeti düz bir cümle gibi vurgusuz olarak okumakla, manaya
uygun güzel vurgulamalar yaparak okumak arasında ne kadar fark olduğunu şu an bir
uygulama yaparak hemen görebilirsiniz.9- Cemaatin dikkatlerini uyanık tutmak için,
bakışlarımızı ders boyunca cemaat üzerinde gezdirmeliyiz.10- Ders yapan kişinin
düşüncesini birinci derecede okuduğu dersin izahı meşgul etmeli. Eğer, “Cemaat dinliyor
mu? Güzel okuyabiliyor muyum? Hâlâ rahatlayamadım” gibi düşünceler zihnini çok meşgul
ederse kendini manaya veremez ve ders akıcı bir hale kavuşamaz. 11- Dikkatlerin dağıldığı
ve nazarların yorulduğunu fark ettiğimiz anlarda bu hâle seyirci kalmamalı ve değişik
yollarla dikkatleri toplamalıyız. Meselâ, ortaya bir soru sormak, dersle alakalı bir kıssa,
fıkra, hatıra anlatmak, hatta bazen muvakkaten ders dışı konulara latife yollu girmek bile
fayda verebilir.12- Dersin izahı sadedinde, yeri geldikçe âyet ve hadis meallerine, tarihi
kıssalara, büyük zatların sözlerine müracaat etmek; bazı derin hakikatlerin anlaşılabilmesi
için misaller getirmek dersin daha iyi anlaşılmasına ve dikkatlerin canlı kalmasına ve
cemaatin bilgilenmesine vesile olabilir. Yalnız burada da bunların mevzu ile alakasının
kuvvetli olmasına ve dersin önüne geçecek miktarda çok olmamasına dikkat etmek lazımdır.
13- Dersin izahında asıl maksad o risaledeki hakikatlere tercüman olabilmektir. Eğer
izahları fazla uzatırsak ve daldan dala atlarsak tercümanlık maksadını aşmış oluruz. Yani
orada konuşan Risale-i Nur değil bizim kendi malumatımız olmuş olur. Belki bazen kendi
malumatımızla bir derleme sunmak ihtiyacı da olabilir. Fakat her ders böyle olursa, biz ders
adı altında, bilmeden risalelerle cemaat arasına girmiş ve perde olmuş oluruz. Risalelere
hizmet etmek değil, adetâ risaleleri kendi vaazımıza hizmet ettirmiş oluruz. Bunun da ihlâslı
bir hal olmadığı malumdur.14- Ders ilerledikçe geri dönüşler yaparak konu bütünlüğünü
toparlamak mühimdir. Aksi takdirde dersin bütünü kavranamamış, dağınık ayrı ayrı bilgiler
sunulmuş ve asıl maksad elde edilmemiş olur. 15- Dersi bitirmeden önce mevzuyu birkaç
ana başlık altında hulasa etmek. Bu hulasalar cemaatin dersi o başlıklar altında muhafaza
etmesine hizmet edeceği için çok fayda verebilir.16- Dersi bitirirken, derste geçen
hakikatlere uygun bir dua ile bitirmek. Meselâ, sünnet-i seniyenin işlendiği bir dersi, “Allahu
Teâlâ, bizleri sünneti yaşamakta muvaffak eylesin” gibi. Ya da, imanın kıymetinin anlatıldığı
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bir dersi bitirirken, “Cenâb-ı Hak başta memleketimiz ve âlem-i İslam’a ve bütün dünyaya
imanın fevkalade ehemmiyetini en yakın zamanda anlamayı ve imanla şereflenmeyi nasib
etsin” gibi…17- Son olarak da meşhur “Sübhaneke lâ ilme lenâ…” ayeti ile bitirmek. Bu
ayetin bildirdiği dersi, yani ‘biz ancak Allah’ın bize nasib ettiği bir bilgiye vasıtalık edebiliriz.
O yüzden şükür ve minnettarlık onadır. Nefsimizin derste ortaya çıkan güzel manalarla
iftihara hakkı yoktur’ hakikatini düşünüp hissederek gururdan sakınmak da ders yapanın
ihlâsını koruması açısından elzemdir.Bu maddelere eklenebilecek başka maddeler de
muhakkak vardır. Zaman içinde, gelen tekliflere göre yapacağımız ilâvelerle buradaki sayıyı
artırmamız mümkündür. Feyyaz-ı Mutlak olan Rabbimiz, istifadesi bol dersler nasib eylesin.
Amin!
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