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KUVA 
Kuvvet değil,bunun neticesindeki güç. Cem’dir. (kuvvetler) 

İnsanın nihayetsiz terakkisine  ve nihayetsiz tedennisine  mazhar olmak için; 

hissiyatlarına, duygularına ,kuvalarına ve latifelere had konulmamış…(S:179/20) 

 

SIRALAMA ŞÖYLE; 

DUYGULAR 

HÂSSELER 

KUVALAR 

LATÎFELER 
(S:501/202) 

KUVALAR İLE HİSSİYATLAR AYRI ŞEYLER: 

*Kuvalara fıtrî bir kayıd konulmamış. 

*“insanın her kuvası,hadsiz bir mesafede cevelan eder gibi, gayr-i mütenah-î canibine gider.” 

*Kuvalarına nihayetsiz bir istidat verilmiş.” Kuva denen sistem istidat…İçi istidatla yapılmış. 

*Hırs, hodgâmlık          bunlar (istidatlar) kuvanın içine konmuş.Veya hırs ve hodgâmlık istidadı; netice 

itibariyle kuva (yani itici güç)…İnsanı sürükleyen güç. 

*Sistemin adı        İSTİDAT 

KUVA İSTİDADI…Demek kuva istidatdır.Veya istidatlar bunun içine (bazı istidatlar) konmuş. 

KUVA        GÜÇTÜR  

HİS        KUVVETTİR. 

O zaman KUVA         Kuvvetlerin neticesi, hükümler. 

*Hayvanların da; duyguları       hissiyatları        kuvaları         latîfeleri var. 

Fakat hem  mahduddur, hem de had konulmuş…                                                                           

Hayvanlarda latife-i insaniye yok. Ama kuva var. O zaman  kuvalar         DİMAĞDA. Çünki onlarda da 

dimağ var. Onlarda  mahdud kuva var, hem hadli kuvalar var. (hududlu)… (M:332/202) 

*“İnsanın dimağındaki         pek büyük      kütüphanesi olan 

                                             pek küçük      kuvve-i hâfızasında”…                                                                 

Burada sarahaten kuvanın dimağda  olduğu… (Ş:215/204) 

 “Hatta insaniyetin bir kuvası ve    olan kuvve-i hayaliyeye denilse…” 

                                                  hadimi 

Burada da kuvanın dimağda olduğu.. (H.Ş:25/205) 

 



 

*İlim& Emir,  İmam-ı Mübin deniliyor ya…İşte  o emir âlem-i şehadette kendini bunlarla                               

ifade ediyor.Yani; atalet, yeknesaklık olan ademden, vücuda çıkaranlar bunlar. 

 

CEZB, 

DEF', 

HAREKET, 

KUVA 

gibi emirler…” “ her bir şeyin esası zannettikleri olan, 

CEZB& DEF’ ÇEKİYOR&İTİYOR KUVVET 

 

ESMALARIN 

CİLVE 

CEMAL 

NAKIŞ 

SANATINI göstermek için hareket ediyor. 

KUVADA; dimağdaki sistemlerin her birinin gücü. Ne demek?     

 Yani: Dışardan gelenleri alıyor.İçerde ademden vücuda çıkarıyor,imal ediyor.Yeni yeni 

vücuda çıkarıyor. Dimağın her bir mertebesi ayrı ayrı kuvalara sahip. Yani: Kuvve-i hayaliye, 

kuvve-i akliye… gibi. Nasıl ki, İLİM& EMİR ademden vücuda çıkarıyor. 

İLİM TASDİKTE 

EMİR 

TAAKKUL 

TASAVVUR 

TAHAYYÜL 

Bunlar KUVA.                                               

KUVA… SİSTEM.                                      

Sistemin üstünde başka şeyler var, 

o başka.   

 (İ.M:248/205) 

 



 
*Kuva dedikleri şey, her biri şu şeriatın birer hükmüdür.” 

HÜKÜM : Karar, emir, kuvvet, hâkimlik, amirlik, irade, nüfuz. 

ŞERİAT: Şeriat-ı fıtriyedir ki, irade sıfatından gelen tekvini ayetlerin        NİZAM  

                     İNTİZAMIN 

*Varlığı vücudda tutan, birbirlerine NİZAM ve  İntizam dairesinde  tutan güçtür KUVA.     

          (İ.M:249/205)                        

İş:238 “Fıskın menşei ;  kuvve-i akliye,           

                 kuvve-i gazabiye      denilen üç kuvvetin”      

                 kuvve-i şeheviye 

bütünlüğünden çıkan 

kâinat sistemi. 

 

İTİKAD 

İLTİZAM 

İZ'AN 

TASDİK  

TAAKKUL 

TASAVVUR 

TAHAYYÜL 

KUVANIN SURETİ 

KANUNİYETİ 

HAKİKATI 

MAHİYETİ 

DİMAĞ 

DAİRE-İ İLİM 

LEVH-İ MAHFUZ 

EMİR (İLİM&EMİR deki EMİR) 

 

      LEVH-İ MAHFUZ 

    İMAM-I MÜBİN 

   İLİM & EMİR 

                         

CEZB,DEF',HAREKET,KUVA  

KUVANIN 

BULUNDUĞU  

BU ÜÇ 

MERTEBE 

HASAN AKAR 


