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Tekvin ve Kudret sıfatları 

arasındaki farkları – 4   
Risale-i Nur’da Kudret sıfatı kendisini Kudret’in dışa vuruşuyla tanımlanır. 

Eylemsel haliyle bize kendini ortaya koyar. Nedir o? Evamir-i tekviniyye diye 

çıkar. Yani Tekvin’in emirleri. Farkı nedir? 

Bir Levh-i mahfuz var. Buna tasavvufcular ayan-ı sabite der. Levh-i mahfuz’un 

iki defteri var: İmam-ı mübin ve Kitab-ı mübin. 
İmam-ı mübin

•Mazi ve müstakbele bakar

•Emir ve İlim sıfatlarını tazammun eder

Kitab-ı mübin ise

•Hazır zamana bakar
•Kudret ve İrade sıfatlarını tazammun eder

İmam-ı mübin’deki Emir→ evamir-i tekviniyedir. Evamir-i tekviniyye ile Kudret 

arasındaki fark şu:

Şu dünya kudret dairesidir, yani vücud-u haricîye çıkmış. Gözükenler, tercih 
edilenler olduğu için, ilk gözüken İrade’dir. Sonra Kudret, sonra İlim. 

Dolayısıyla bu alem Kudret’ e bakar. Kitab-ı mübin; Kudrete bakar. Levh-i 

mahfuz’un İmam-ı mübin’i ise; Tekvin sıfatına bakar. 
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Tekvin sıfatı; mazi ve müstakbeldeki yazılımları ve programları yaratır. Ama 

vücud-u haricî şeklinde değil. Madumat-ı haricîye olarak yaratır yani vücud-u ilmî 

olarak yaratır. Üstad: Mazi ve müstakbeldeki mevcudatın ilmî vücudları vardır. 

Yani gelecekteki vücudlarımız var, daha gelmemişler. Onlar ilmîdir ve ruhludur ve 

canlıdır ve mahluktur. Vücud-u ilmîlerin atomik ve esîr vücudları yok ama mahluk 
yani ayan olmuş, ayan-ı sabiteler, sabit hakikatlar. Kafadaki projeler gibi. İşte o 

İmam-ı mübin’deki projeleri, ilmî vücudları halk eden→ evamir-i tekviniyyedir. 

Evamir-i tekviniyye ‘’halk’’ değil, ‘’Hak’’tır. Cenab-ı Hak’daki ‘’Hak’’.  ‘’Halk’’ değil. 

Yani yaratmak değil. Cenab-ı Hak’daki her şeye hakk-ı hayatı veren. Esmaların 

lüzumu, iktiza eden iktizalarını, vücud-u ilmîlerini, plan ve projelerini canlı ve 
ruhlu yaratan HAK olan Allah- her şeye hakkiyle, esmanın hak ettiği gibi-.Vücud-

u ilmî ama canlı ve ruhlu Hak olarak ortaya koyan, yazan Allah→ Tekvin’le 

yapıyor. Kudret ise; vücud-u ilmîleri esîr ve atomik olarak vücud-u haricîye 

çıkarır.

HAK ile halk farklı. Cenab-ı Hak. Cenab-ı Halk değil. Allah canibi demek. Allah 
var iken, hiç bir şey yoktu. Yaratmaya karar verdi Nur-u Muhammedî’yi yarattı. 

Yarattı ama mahluk değil. Bunu anlayamıyordum.  Kudret taalluk etmemiş, 

‘’zuhurat’’ diyorduk. Bunu yapan Tekvin’dir. 
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Nur-u Muhammedî’nin iki yönü var: biri nur , biri mana. 

•Mana yönünü→ Tekvin temsil ediyor. (Allah’a bakan yön)

•Nur yönünü→Kudret temsil ediyor. (Vücud-u haricî yönü, ‘’Allahu nurus

semavati velard’’)

Esmaların iktizası var.Mesela güneş ışık vermek ister. Bu ihtiyacından değil, 
iktizasındandır. Bu HAK’tır. Buna hakk-ı hayat vermektir. İktizasını vermek, 

Hak ismiyle oluyor. nur ismi ‘’nurlandırmak istiyorum’’ diyor. Su ıslatmak ister. 

Suyun ıslatma isteği; fıtratındandır, hilkatindendir.  İhtiyacından değildir. 

Allah’ın da bu kainatı yaratması , ihtiyacından değil, iktizasındandır. Bu HAK 

ismi. Eylemsel hâli; Tekvin. Vücud-u haricî; Kudret yapıyor.
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