
ZERRE – ESİR 
 
       Nihayetsiz Fezayı alem olan sema denizi, esir ile doludur. Hudutsuz fezayı dolduran esirin 
lazımları ziya, elektrik, hararettir. Esirin dalgaları, dünyamızdaki denizin dalgaları gibidir. Lakın denizin 
lazımı; esirin lazımından daha kesif olduğundan denizin dalga hareketini müşahede edebiliyoruz. Bu 
cihetle esirin dalgalarını bilmek ancak dünyamıza gelen ışık ve elektrik ve hararet le anlaşılır. Bir şeyin 
vücudunu bilmek onun lazımlarını tanımaktan ibarettir. Dalga dediğimiz olay esbabın varması gereken 
yere yol alma biçimidir. Güneşin dünyadaki şeffaf ve parlak camlara taşınma sırrıdır. Risale i nurda 
küçük cam parçalarından bahsedilmektedir. Detaylı tetkik edildiğinde; Risale -i Nurda cam parçalarının 
zerreler olduğunun kanaatına varıyoruz. Bu cihetle, Güneş ve zerre irtibatını sağlayan esir maddesidir.  
“Zerreler ile Şemsler arasında uhuvveti tesis etmiştir” Hubab  
 
        Risalede; esir için zerratın tarlasıdır der. Bu cihetle zerre ve zerratın arasındaki farkı bilmek 
lazımdır. İnsanı teşkil eden madde zerrelerdir. İnsan, zerrelerden Sâni i tarafından yapılmıştır. Demek 
herbir zerre Sâni in vücuduna delildir. Risale i nurda; İnsan cisim, cesed ve beden diye tanımlanır. “Belki 
cesed , ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil.” Sözler - 517  
 

Bu parçadan anlaşılıyor ki Ruh, cesed hanesindedir. “Ey nefis Bir kulübecik hükmünde bulunan 
içerisinde oturduğun cisim kafesine bak! Mesnevi-i Nuriye – 68” Bu parça da Nefsin cisim kafesinde 
olduğunu gösteriyor. Nefis kafeste, ruh hanede olması bize şu tefekkür kapısını aralar. Kafes dört 
köşelidir. Risale-i Nurda ise şu parçaya bakalım... “Meselâ: Senin dar bir odan var; fakat dört duvarını 
kapayacak dört büyük âyine konulmuş. Mektubat – 82”  
 

Dar bir odayı, kafes olarak düşünürsek dört duvarı ayine ile döşenmiş tasavvur edelim. 
Zerrelerden oluşan hücre, kafestir. Nefis, hücrelerde hapsedilmiştir. Lakın o zerreler cam parçası 
olduğu için; nefis duvarları ayine olan birbiri içinde (in’ikas sırrıyla) yansımasıyla dar odayı meydan 
kadar genişlemiş görür, kafeste olduğunu unutur. Lakın sistem bize, unutulanı hatırlatmayı sağlar. Bu 
sistemdeki ilmi program olan Kader ile hatırlarız. 
 

Kader ilmin bir nev’idir ki, her şeyin manevi ve mahsus kalıbı hükmünde bir mikdar tayin 
eder. LEM’ALAR 
 

Kader; manevi kalıbını zerrat ile belirleyen ilmi programdır. Kader; Manevi kalıbının içerisinde 
zerrelerini hareket ettirir. Gök, zemin, dağ tahammülünden çekindiği lakın insanın eline verildiği 
emanetin müteaddid vücuhundan bir ferdi olan Ene yi Otuzuncu Sözden hatırlarız. Ene, Cisim kafesinde 
oturan nefse takılmıştır. Cisim kafesi, zerrelerin düğümlenmesi ile oluşan hücrelerdir. Bu hücreler 
topluluğunu Risale i nurdan görelim; 
 

“Evet bir zîhayatın cesedindeki zerrelerin her bir azaya mahsus bir heyet ile küme küme 
toplanıp dağılmadıkları ..” Lem'alar – 344 
 
         Ene denilen emanetin bir ferdi bir vechi hücrede oturan nefse farazi benlik vermiş. “Evet, 
Cenab-ı Hak insana bir benlik, bir nevi hürriyet vermiştir ki…” Mesnevi-i Nuriye. Bu benlik 
haddizatında hava ve buhar gibidir. Bir Müdebbirin emrine bağlı olmakla insan emaneti, gaye-i hayaline 
musahhar edebilir. Gaye i hayal için hürriyet lazımdır.  Hürriyet ise nefsin; fani hadis ma’dum olduğunun 
farkındalığını kazanmak tan geçer. “Her şey nefsinde mana-yı ismiyle fanidir, mefkuddur, hadisdir, 
madumdur.” SÖZLER  
 
          Fezada büyük cisimler, esaret alanlarında yani esir denilen maddede emir ile hareket ederler. 
Nefis cisim kafesi olan hücrelerde olduğu için; hücreleri oluşturan küme küme zerre topluluklarının 
bağlantılarını sağlayan yine esir maddesidir. Esir maddesi, fezayı doldurduğu gibi zerreler alemini de 
doldurur. O cihetle feza ile zerreler arasında muntazam benzerlikler vardır. Zerreler arasında ki 



bağlantı; elektrik, hararet ve ziya ile gerçekleşir. Çünkü zerratın tarlası esir zerreleridir. Balıkların şeriat-
i hayatileri; içinde bulunduğu hanesi olan denizinin keyfiyetine uygundur. Öylede zerratın da esire 
uygun bir vaziyet içinde olması gerekir. 
 
           Ve madem esbab-ı tabiiye cahildir, camiddir; bir ilmi yoktur ki bir plân, bir fihriste, bir model, 
bir proğram takdir etsin, ona göre manevî kalıba gelen zerratı eritip döksün; tâ dağılmasın, intizamını 
bozmasın.Tarihçe-i Hayat – 127   
 

Manevi kalıbı Kader işliyor, kudret ise o manevi kalıba gelen zerratı eritip ondan dökülen 
zerrelerini o intizamda çalıştırtıyor. Bu da zerratın esirden geldiğini ve zerreninde zerrattan çıktığını ve 
zerrelerin bir memur olduğunu gösterir. Zerre; zerrat ta depolanmış esirdir. Esirin sükuneti; koca 
kürelerin büyük bir hızla mevlevi gibi dönmesini sağlar. Esaretini istiklaliyeti olarak kabul eder. Bu 
kabulleniş ile esirin zerreleri, arzın yüzünüde şenlendirir. 
 

“Küre-i Arz rengarenk muhtelif ve küçük küçük cam parçalarından farz olunursa,…”Asar-ı 
Bediiye  Farz olunan cam parçalarını, Risaleden tesbitle  zerreler olduğunu ifade etmiştik . 
Muhakematta; “Zerrattan herbir zerreye bir nazarı hikmetle baksan göreceksin ki ..” “Zerre hangi 
tavra girmiş ise hangi tabakaya sefer etmiş ise öyle muntazam ayak atıyor ki Sâik ‘in emriyle gidiyor.”  
 

Demek hareket; intizam-ı Kadere tabidir. İntizam-ı Kader; Cenabı hak namına hareket ister. 
Madem zerre ile güneş arasında irtibat var. Yıldızlar ile zerreler arasında da vardır. Yıldızlara 
baktığımızda zıya elektrik ve hararetten hasıl olur. Demek zerre de de, ziya elektrik ve hararet vardır. O 
vakit zerre çok küçük olmasıyla birlikte, çok büyük bir alemdir… Zerrede, küçük ve büyük kavramı bizi 
şaşırtıyor. Mevcud olan şeylerin en küçüğü zerredir. Lakın in’ikas itibariyle kocaman güneşi tecelli ile 
içine alabilir. Bir zerre; koca bir alemi içine alabilir. İnikas sırrı ile; büyüyen alem olur. Lakın bir zerre; 
hacım itibariyle iki zerreyi içine birlikte alamaz. Tılsımlı bir sır… Cam parçası olan zerre güneşe mukabil 
durmakta. Lakin kendi hacmindeki zerre ye tahammül edememektedir. Zerreler alemi, Vahdete 
bürhandır. Şey denilen zerre; her şeyin iç yüzü, esası olmasıyla bir şeyde olduğu gibi her şeyde de vardır.  
 
        Evet müteharrik herbir şey, zerrattan seyyarata kadar, kendilerinde olan sikke-i Samediyet 
ile vahdeti gösterdikleri gibi; harekâtlarıyla dahi, gezdikleri bütün yerleri vahdet namına zabtederler. 
Sözler – 591 
 

Zerreler, hareketleriyle vahdeti gösterir. Vahdet dahi Kader’in meşhud işaratıdır. Zerreler, 
vahdet ayineleridir. Vahdet in en belirgin vasıfları, icad ve tasvir dir. Zerre vahdeti gösterdiği gibi; 
zerrelerden müteşekkil olan İnsan dahi Vahdeti gösterir. Kader tariftir demiştik. O vakit zerrelerinin 
hareketi ile masnuatını konuşturan, Kaderin intizam ve mizan dairesidir. İntizam ve mizan, mikdar-ı 
manevi küresini pergel ile çizer, emri maneviylede o kürede zerreler hareket eder. Zerre emir ile girer, 
çıkar. Demek zerre kürelerde iş görür. Zerrelerin hareketi ile masnuatın konuşması; Esir denilen 
maddenin sükunetiyle iletilir.  Ondan dolayıdır ki fezada boşluk denilen esir ziyayı, harareti, ışığı 
nakleder. Güneşin dahi bizimle konuşması; ışığı, harareti ve ziyayladır. Risale-i Nur “Sükunet içinde 
sükun” de. Kader küreselleştirir. Kader; kanunların rabıtasıyla, hususi alemleri, kaydeder. 
 

Kader in kalemi, esirin mürekkebi ile birleşip şu mevcudatı, lisanı hal ile konuşturur.  Kader 
kaleminin ucu olan zerresiyle bütün mevcudata lisan- ı hal ile Bismillah söyletir. Kaderin İnsanda 
tecellisi cüz’i ihtiyarıdır. Lakin icada kabiliyeti yoktur. Ancak kabiliyeti emr-i itibarî hükmünde olan 
kesbidir. Kader; maziden müstakbeli anda anlama sırrı olan ilmi bir tarifnamedir. Kader ve cüzi ihtiyarın 
rabıtası gafletten kurtulmaya vesiledir. Esir ve zerre arasındaki bağ gibi muazzam bir faaliyet gösterir. 
İnsan Kaderin tecellisi olan cüz’i ihtiyarını; daire-i ubudiyette kalması için muhafaza ederse dua 
vasıtasıyla rahmeti ilahiye iltica ederek gafletten arınır. Risale-i Nur da; “Kazaya rıza, kadere teslim 
İslamiyet’in bir şiarıdır.” der. Âlem-i İslamiyet Kader in ilmi programından görünür. 



Kader isterki; İnsan, Cüz-i ihtiyari ile yani kesbi ile Âlem-i İslamiyet’e münasip, Âlem-i İnsaniyeti 
bulsun tercih etsin. Bu tercihlerini ancak görünen den görünmeyene giden bir yol ile bulabilir. İşte bu 
zamanda bu hakikati gösteren Risale -i Nurların o elmas gibi risaleleridir. Sözlerin birincisi bu sırrı 
Bismillah ile başlatıyor. Çünkü en evvel her şeyin esası özü Bismillah a bakıyor. Her şeyin birbiri ile 
bağlantısını bu kudsi kelime ile düğümlüyor.  

 
Demek o düğümler; Bismillah ile her şey her şeyle bağlı olduğu sırrına vakıf olmak ile hazine 

keşfidir. Kader; ilanname, tariftir. İlanname ve tarifler ise canlı ve ruhludur. Yirmi dokuzuncu Sözde 
“sesten ışıktan kokudan kelimelerden havadan vs madde-i latifeden ziruh, zihayat ve zişuur kesretle 
halkedilir” der. Cismi insani ve hayvaniyi örnek verirsek; zerrat için bu ilannameler bir mekteptir. Camid 
zerreler ise zerrata girerler çıkarlar. O vakit zerrat hayattardır. Zerre dahi nurlanmak için o hayatlarlığa 
girmek ister. Çünkü zerrenin; o hayattar zerratta talime ihtiyacı vardır. Yani zerre, nur-u hayat için 
zerrata girer. Ruh, zerratın misafiridir. Zerrat esirde ne ise, Ruhta maneviyatta odur. O vakit beşer 
aklının keşfedemediği esir maneviyata bakar. Maddi göz olan akıl onu idrak edemez.  İdrak etmesi için 
ruhu bilmesi tanıması lazımdır. Aynı şekilde zerrat dahi beşerin aklı ile keşfedilemez. Mevcudat alim ve 
müdrikin malıdır. İdrak ve ilim ile izni ilahı ile keşfedilir mertebelere göre… Maneviyatta, ruh ne ise 
Esirde, zerrat odur. 
 
         Tahavvülat-ı zerrat; ruhun hayale binmesi gibi şeffaftır. Çünkü ruh hayal ile hareket eder. Zerrat 
dahi esir ıle hareket eder. Kainatı baştan başa istila eden madde-i Esîriyedir. İsm-i Kayyum'un cilvesiyle 
küreler, yıldızlar, zerrat tan daha latif esir maddesi içinde sükun içinde hareket ettiriliyorlar. Sırrı 
Kayyumiyet ile zerreler küme küme yani hücre olarak toplanıp dağılmazlar. Esir ancak maneviyatla 
tanınır,bilinir. Kanunu Kayyumiyettir. Esirin ruhu, Kayyumdur. Esir, Alem-i Gaybın örtüsüdür. Yıldızları 
Kayyumiyet ile ayakta tutan zerreyi dahi o sır ile tutar. 
 
        Bu kâinatın Hâlık-ı Zülcelâli bizâtihi Kayyûmdur, Dâimdir, Bâkidir. Bütün eşya onun 
Kayyûmiyetiyle kaimdir, devam eder, vücutta kalır, beka bulur. O nisbet-i Kayyûmiyet bir an kesilse, 
bütün eşya birden mahvolur. Fihrist Risalesi – 172  
 

Otuzuncu Lem’a İsm-i Azâmı taşıyan Altı isim esir maddesini sarmıştır. Esîr maddesi İsmi 
Kayyumun cilve i azamıdan oluşur. İsmi azamlar birbirine sarılı gül goncası gibidirler. İsm-i Kayyum, ism-
i Hayy, ism-i Ferd, ism-i Hakem, ism-i Adl, ism-i Kuddüs ism-i azamın altı ismi madde i esiriyenin esası 
ve ruhu dur. Bunların imtizacı ile mevcudat kıyam devam ve beka sırrına bağlanır. Aynı zamanda 
eşyanın sebatına ve nizamına ve devamına delildir. Evet, altı İsm-i azamın yedi renk gibi imtizaç ederek 
oluşturdukları Cazibe-i umumiye vardır. Zerrat tada zerrede de cazibe i umumiye cereyan etmektedir. 
Küreleri birbirine bağlayarak mevlevi gibi döndüren bir sistem. 
 

Hem nasıl ki Semavat içinde muallakta ve asılı olan ecram-ı ulviyye ve büyük yıldızları 
“Cazibe-i umumîye” denilen kanununa rabtedip bağlamış.. Öyle de, “cevahir-i ferde” denilen zerreler 
ve atomları da, o kanunun nazîri olan bir kanunla nazm eyleyip dizmiştir ki; adeta bu, o büyük 
kanunun küçültülmüş misalidir. İşârat-ül İ'caz(Bd.) – 153 
 

Zatı Zülcelal; Rahmet ve ilim ve kudret denizinde esir maddesini halk etti. Demek esir dahi 
vucuda gelmiş bir mahluktur. Sonradan yaratılmıştır. Kainatta cereyan eden Rahmet Kudret İlim üç 
isme dayanır. Mesnevi-i Nuriyeden istifade ile Kainatta madde i esiriyeyi yoktan vücuda getiren Cenab-
ı ALLAH Hallâk-Alîm, Sanî -i Hakîm, Rahman-ı Rahim dir. Ve esir onun isimlerinden Hâlık, Musavvir ve 
Vâhib e dayanır. Yine de Allahu alem… Yani: Cenab-ı Allah, ilim ve kudretiyle her şeyden daha büyüktür, 
daha azîmdir.  
 

Çünkü o öyle bir Hallâk-ı Alîm, Sani-i Hakîm ve Rahman-ı Rahim'dir ki; kâinat bostanındaki şu 
mevcudat-ı arziye ve ecram-ı ulviye, bilbedahe bir Hallâk-ı Alîm'in mu'cizat-ı kudretidirler… Ve küre-
i arz bağistanında serpilmiş şu süslü, renkli nebatat ve onda neşrettirilmiş bu çeşitli ve ayrı ayrı 



alâmet-i fârikalı hayvanat, bizzarure bir Sani-i Hakîm'in san'atının hârikalarıdır. Ve o bağistanın ruy-
i zemin bahçesindeki şu mütebessim çiçekler ve mütezeyyin semereler ise, bilmüşahede bir Rahman-
ı Rahim'in rahmetinin hedayasıdırlar. Mesnevî-i Nurîye(Bd.) – 142  
 

Esirden icad edilen kürelerin tarihçe i hayatları vardır. Güneş dahi vazifesini bitirince, dürülüp 
toplanır hazineye geri gider. Yanı bir cihette fezada yok olur. Maddi cihette yok olma kanunu Yirmi 
dokuzuncu söz “İtaat sırrı” nda şöyle geçer: Demir kaptaki su incimad emrini aldığı vakit demiri bozar. 
Fen dahi bunu söyler. Güneş demire dönüşünce içindeki su gibi akan madde incimad edecek ve Güneşi 
bozacak. Göğe göz olan Güneş, gözbebeği olan esiriyle Esma hazinelerine geri konulacak. 
 

“Hem hiçten, yeniden bütün zîhayatın ordularını bütün cesedlerinin taburlarında kemal-i 
intizamla zerratı Emr-i   ْفَيَكُونُْ كُن  ile kaydedip yerleştiren”  Sözler – 81 
 

“Havanın her bir zerresinde bütün konuşmaları ve telefon ve radyoların kelimelerini bilecek 
ve sair zerrelere ders verecek bir kabiliyet bulunmak lazım gelir.” Şualar -602 
 

Âsâr-ı Bediiye de;” Maddeden azim bir kütleyi nasıl bir ruh istihdam eder, bir zerreyi de 
istihdam edebilir.” 
 

Bu parçada idrak etmemiz gereken kavramları ele alalım. Her maddenin kendine ait kütlesi 
vardır. Ve bu kütleyi çalıştıracak enerjiye ihtiyaç vardır. Kütle enerji olmadan hareket edemez. Bir 
maddenin hareketi kütlesine değil onda mevcut bulunan enerjiye bağlıdır. Madde dediğimiz şey kütle 
itibariyle esas değildir. Esası ise maddeye tecelli eden ruh ve hayat tır. 
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