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VAKIF MERKEZİMİZ

"Risale-i Nur, Kur'an'ın çok kuvvetli,
hakikî bir tefsiridir."
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VAKFIMIZ
Sakarya Kültür ve Eğitim Vakfı
(SAKEV) her ne kadar 2012
yılında tescil edilmiş bir vakıf
olsa da, aslında ilk nüveleri
1950'li yıllarda rahmetli Musa
ALEMDAROĞLU ve bir grup
hizmet sevdalısı arkadaşları
tarafından atıldı.
1979 yılında Sakarya Eğitim Vakfı
(SEV) adıyla kurumsallaşarak
Sakarya'ya seçkin hizmetler
veren vakfımız, Sakarya
Gençlik Teşkilatı (SGT) ile
özellikle gençlerimize ilim ve
ahlak aşılayarak vatanperver
ve milliyetperver nesillerin
yetişmesine öncülük etmiştir.
2012 Yılından itibaren, daha güçlü
imkanlar ve yenilenen vizyonu ile
Sakarya Kültür ve Eğitim Vakfı
(SAKEV) adı ile hizmetlerine
devam etmektedir.
Kurulduğu günden bu yana;
"İnsanların en hayırlısı
insanlara faydalı olandır" ve
"İnsan bu kâinata ilim ve dua
vasıtasıyla terakki etmek
için gönderilmiştir" ilkeleri
ekseninde, insanların milli
ve manevi değerlere sahip,
inançlı ve kültürlü, vatanperver
fertler olarak yetişmesine

katkı sağlayacak her türlü
eğitim ve kültür faaliyetinin
yapılmasına vesile olmak misyonu
çerçevesinde, yüzlerce konferans,
seminer ve paneller düzenlemiş,
muhtaçlara burs ve yardımlarla
desteklerde bulunmuş, çeşitli
sosyal ve kültürel faaliyetlerin
yanısıra, devletimizin çağrısı
doğrultusunda sınırların ötesine;
Irak’a, Gazze’ye, Suriye’ye,
Halep’e, Bayırbucak’a ayni ve
nakdi yardım faaliyetlerinde
bulunmuştur.
Tüm bu faaliyetlerinde, milli
birlik ve beraberlik şuuruyla
Sakarya’da faaliyet gösteren
kardeş diğer STK’lar ile tam bir
işbirliği içinde “Tek Millet, Tek
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet”
ideali ile hareket etmeye devam
etmektedir.
SAKEV olarak hedefimiz;
vizyonumuz çerçevesinde, bu
gayret ve hizmetleri, öncelikle
Sakarya vilayetinde her ilçeye,
her mahalleye ve her haneye,
sonra da tüm Türkiye'ye ve
Dünya’ya ulaştırmaktır.
Gayret bizden, tevfik ve inayet
Allah (cc)’tandır.
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KONFERANS & PANELLER
SAKEV tarafından, gerek
Sakarya Üniversitesi Kampüs
Kongre Merkezinde, gerekse
belediyelerimizin vakfımıza tahsis
ettiği konferans salonlarında,
halkımızı bilinçlendirmek amaçlı
bir çok konferans ve panel
düzenlenmiştir.
Vakfımız, bu konferans ve panel
çalışmaları ile bugüne kadar;
Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ, Prof.
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Dr. Mehmet Emin AY, Prof. Dr. Nevzat
TARHAN, Prof. Dr. Faris KAYA,
Prof. Dr. Quividio ORIGINES, Doç.
Dr. Niyazi BEKİ, Dr. Muhammed
Rıza DERİNDAĞ, Abdülhalem Allan
BANA, Necmi İLGEN, Mehmet
FIRINCI, Abdülkadir BADILLI,
Kanadalı yazar Fred REED.. gibi
birçok değerli ilim insanını halkımız
ile buluşturmuştur ve buluşturmaya
da devam etmektedir.

"Demek, insan bu âleme ilim ve
dua vasıtasıyla tekemmül etmek
için gelmiştir. Mahiyet ve istidat
itibarıyla herşey ilme bağlıdır.
Ve bütün ulûm-u hakikiyenin
esası ve madeni ve nuru ve ruhu
marifetullahtır ve onun üssü’l-esası
da iman-ı billâhtır."
...
"Kâinat mescid-i kebirinde, Kur’ân
kâinatı okuyor. Onu dinleyelim. O
nur ile nurlanalım. Hidayetiyle amel
edelim. Ve onu vird-i zeban edelim.
Evet söz odur ve ona derler. Hak
olup, haktan gelip, Hak diyen ve
hakikatı gösteren ve nurani hikmeti
neşreden odur.”
(Risale-i Nur / Sözler)
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SEMİNERLER
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile yapılan protokol kapsamında,
"Eğitimin her kademesindeki
öğrencilere, toplumsal farkındalık
kazandırmak, öğrencileri hayata
hazırlamak ve maneviyatlarına katkı
sağlamak..." amacıyla, bugüne kadar
45 okulda 60 ayrı konuda toplam
412 seminer gerçekleştirilmiş olup
bu seminerlerimiz halen devam
etmektedir.
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Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma
geldiler. "Bize Hâlıkımızı tanıttır; muallimlerimiz
Allah’tan bahsetmiyorlar" dediler.
Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen,
kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah’tan
bahsedip Hâlıkı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil,
onları dinleyiniz.
Meselâ, nasıl ki mükemmel bir eczahane ki, her
kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış
hayattar macunlar ve tiryaklar var; şüphesiz gayet
maharetli ve kimyager ve hakîm bir eczacıyı
gösterir. Öyle de, küre-i arz eczahanesinde
bulunan dört yüz bin çeşit nebatat ve hayvanat
kavanozlarındaki zîhayat macunlar ve tiryaklar
cihetiyle bu çarşıdaki eczahaneden ne derece
ziyade mükemmel ve büyük olması nisbetinde,
okuduğunuz fenn-i tıb mikyasıyla, küre-i arz
eczahane-i kübrasının eczacısı olan Hakîm-i
Zülcelâli, hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır.
(Risale-i Nur / Asayı Musa)
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ULUSLARARASI
ÖĞRENCİ BULUŞMASI
Vakfımız tarafından, her sene
Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
BULUŞMASI etkinliğinde stand
açılarak, yurtdışından Sakarya
Üniversitesinde öğrenim görmek
için gelen misafir öğrencilere ve
etkinliği ziyaret eden Sakarya'lı
hemşehrilerimize, Türkçe ve yabancı
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dillerde hazırlanmış risaleler ücretsiz
dağıtılmaktadır.
Standımızda birçok insan ile tanışılıp,
Risale-i Nur Eserleri hakkından
bilgi verilmekte ve Kur’an ve İman
Hakikatleri ile buluşması temin
edilmektedir.

"Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve
hakaik-i imaniyenin kemalâtını
ef'alimizle izhar etsek, sair dinlerin
tâbileri elbette cemaatlerle
İslâmiyet'e girecekler. Belki küre-i
arzın bazı kıt'aları ve devletleri de
İslâmiyet'e dehalet edecekler."
(Risale-i Nur / Emirdağ Lahikası)
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TALEBE HİZMETLERİMİZ
Talebe hizmetleri kapsamında,
Vakfımız bünyesindeki binalarda,
Üniversite ve lise öğrencilerimizin
nezih ortamlarda, barınma ile
birlikte, hem eğitimlerini en iyi
şekilde sürdürebilecekleri, hem de
manevi gelişimlerini destekleyici

programlar yapılmaktadır. İlk ve
Ortaokul öğrencileri ile alâkadar
olunup; piknik, gezi, spor faaliyetleri
gibi programlarla birlikte, yaz
döneminde Kur'an Eğitimi ile
manevi atmosferi teneffüs etmeleri
temin edilmektedir.

BURS FAALİYETLERİ

ENGELSİZ
HİZMETLERİMİZ

SAKEV, kurulduğu yıldan bu yana
burs çalışmaları ile ihtiyaç sahibi
öğrencilere destek olmaktadır.
Vakıf olarak hedefimiz, yardımsever
vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi
öğrenciler arasında bir köprü
kurmak ve çok daha fazla öğrenciye
ulaşarak ihtiyaçlarının karşılanmasına
yardımcı olmaktır.
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SESSİZ (sağır, dilsiz) ve ÂMÂ
olan Kardeşlerimiz için de, vakıf
merkezimizde, onlara münasib
huzurlu bir ortamda Risale-i Nur
dersleri yapılmaktadır.

Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir.
Aklın nuru, fünun-u medeniyedir.
İkisinin imtizacıyla hakikat
tecelli eder.
(Risale-i Nur / Münazarat)

İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini
ve zevkini isterseniz, hayatınızı
iman ile hayatlandırınız ve feraizle
zînetlendiriniz ve günahlardan
çekinmekle muhafaza ediniz.
(Risale-i Nur / Sözler)
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CEZA VE TUTUK EVLERİ SEMİNERLERİ
Geyve, Ferizli ve Kandıra Cezaevlerinde, Erkek ve Bayan mahkumlar için
konferanslar düzenlenmektedir. Konferansların yanı sıra, cezaevinden gelen
kitap talepleri değerlendirilip, talep edilen KUR’AN-I KERİM, RİSALE-İ NUR ve
sair DİNİ ESERLER tedarik edilerek, cezaevlerine teslim edilmektedir.

EĞİTİM ÇALIŞTAYI
26 Nisan 2015 tarihinde, Erenler
Bloklar Apartmanında bulunan toplantı
salonumuzda, DERSLER - DEĞERLER ve
MÜFREDAT ÇALIŞTAYI gerçekleştirildi.
Mevcut okul müfredatının taklit ve kopya
yapıdan kurtularak gerçek ihtiyaçlar
doğrultusunda yeniden yapılanması
ve kimliğini bulması, ders kitapları ve
programlarının içinin doldurulması ile ilgili
yapılması gereken çalışmaları konu alan
ÇALIŞTAYA Sakarya'dan ve diğer illerden
öğretmen ve akademisyenler katıldı.
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Evet bir genç, hapiste yirmidört saat her
günkü ömründen tek bir saatini beş farz
namazına sarfetse ve ekser günahlardan
hapis mani olduğu gibi o musibete
sebebiyet veren hatadan dahi tövbe edip
sair zararlı, elemli günahlardan çekilse; hem
hayatına, hem istikbaline, hem vatanına,
hem milletine, hem akrabasına büyük bir
faydası olması gibi o on-onbeş senelik
fâni gençlikle ebedî parlak bir gençliği
kazanacağını, başta Kur'an-ı Mu'cizü'lBeyan, bütün Kütüb ve Suhuf-u Semaviye
kat'î haber verip müjde ediyorlar.
....
İnşâallah, bir zaman hapishaneleri tam bir
ıslahhane yapmak için bahtiyar müdürler
ve memurlar, o Nurları, mahpuslara, ekmek
ve ilâç gibi tevzi edecekler.
(Risale-i Nur / Sözler)
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YARDIM ORGANİZASYONLARI
Filipinler, Arakan, Gazze, Bayırbucak
ve Halep'te; çeşitli zulüm ve
musibetlere maruz kalmış, sıkıntı
içerisinde hayatlarını idame etmeye
çalışan müslüman kardeşlerimizin
yanısıra; Ülkelerindeki zulüm
ve savaştan dolayı Türkiye'ye
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sığınan Suriyeli mülteci
kardeşlerimiz için başlattığımız
YARDIM KAMPANYALARINDA,
hayırseverlerin katkılarıyla, temel
gıda, un, giyim eşyası, battaniye
ve diğer ihtiyaç malzemeleri
musibetzedelere ulaştırılmıştır.

İnsaniyetteki hemcinsine şefkat
ise, şükr-ü hakikînin bir esasıdır.
Hangi ferd olursa olsun,
kendinden bir cihette daha
fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate
mükelleftir.
(Risale-i Nur / Mektubat)
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HER OKULA BİR MESCİD
Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan
yönetmeliğe göre, her derece
ve türdeki eğitim kurumlarında
mescit ve abdesthane zorunlu hale
getirildi
Bu yönetmelik kapsamında,
SAKEV olarak, Sakarya'da mescidi
olmayan okullarımızda, öğrenci
ve öğretmenlerimizin ibadetlerini
rahatlıkla yerine getirebilmeleri
için "HER OKULA BİR MESCİD"
kampanyası başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda,
Bahçelievler Gazi İ.Ö.O., Hakkı
Demir O.O., Serdivan Anadolu L.,
Arifiye Fen L., Arifiye Anadolu İHL.,
Serdivan Nilüfer Otistik Eğitim
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Kurumu, Karasu Şehit Abdullah
Abanoz L., Sabiha Hanım O.O.,
Mehmet Zorlu İ.Ö.O., Serdivan
Anadolu İHL. ve Hendek MYO. gibi
birçok okula mescid ve abdest alma
yerleri yapıldı. Mescid kitaplıklarına
ise Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri
Başkanlığımız tarafından bastırılan
Risale-i Nur Eserleri konuldu.
Mescid ihtiyacı olan okullarımızdan
gelen talepler, MESCİD YAPTIRMAK
İSTEYEN hayır sahiplerinin katkıları
ile değerlendirilerek; evlatlarımızın
okullarında ibadetlerini de rahatça
yerine getirebilmesi için
çalışmalarımız
devam etmektedir

(Risâlet-i Ahmediye'ye dâirdir)
Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir
mihrab, Medîne bir minber; o
bürhan-ı bâhir olan Peygamberimiz
Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i
imâna imam, bütün insanlara hatip,
bütün enbiyâya reis, bütün evliyâya
seyyid, bütün enbiyâ ve evliyâdan
mürekkeb bir halka-i zikrin serzakiri;
bütün enbiyâ hayattar kökleri,
bütün evliyâ tarâvettar semereleri
bir şecere-i nurâniyedir ki, herbir
dâvâsını, mu’cizâtlarına istinad eden
bütün enbiyâ ve kerâmetlerine
itimad eden bütün evliyâ tasdik
edip imza ediyorlar.
(Risale-i Nur / Sözler)
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DERSLERİMİZ VE OKUMA PROGRAMLARIMIZ
İlce, köy ve merkezdeki Vakfımız bünyesindeki mekanlarda her akşam Kur'an,
iman ders ve sohbetleri yapılmakta, zaman zaman farklı beldelere okuma
programlarına gidilmektedir.

SAKEV KÜLTÜR SERİSİ
SAKEV tarafından yapılan sosyal
faaliyetlerde öğrencilere ve halkımıza
hediye edilmek üzere, Kültür Serisi
olarak Risale-i Nur Eserlerinden
hazirlanan kitapçıklar bastırılmıştır.
Birincisi "Peygamber Efendimiz (s.a.v)"
hakkında hazırlanan KALPLERİN
SEVGİLİSİ ismi ile basılan kitapçığımızı;
"gençlik ve gençliği muhafaza"
konulu GENÇLİK FOREVER kitapçığı
izlemiş, sonra da "orucun hikmetleri
ve verilen nimetlere şükretmek" ile
alakalı RAMAZAN kitapçığımız basılıp
dağıtılmış.
Bu tarz faaliyetlerde çalışmalarımız
devam etmektedir.
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Şu âyet-i kerime der ki: "Eğer
Allah’a muhabbetiniz varsa,
Habibullaha ittibâ edilecek. İttibâ
edilmezse, netice veriyor ki, Allah’a
muhabbetiniz yoktur."
(Al-i İmran Suresi - 31)
Muhabbetullah varsa, netice verir ki,
Habibullahın Sünnet-i Seniyyesine
ittibâı intaç eder. Evet, Cenâb-ı
Hakka iman eden, elbette Ona
itaat edecek. Ve itaat yolları içinde
en makbulü ve en müstakimi ve
en kısası, bilâşüphe, Habibullahın
gösterdiği ve takip ettiği yoldur.
...
Ne mutlu o kimseye ki, Sünnet-i
Seniyyeye ittibâından hissesi
ziyade ola.
(Risale-i Nur / Lem'alar)
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"Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah
bozguncuları sevmez." (Kasas-77)

15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ
15 Temmuz hain kalkışmasından sonra Sakarya'daki STK'lar ile birlikte Sakarya
Milli İrade Platformu oluşturuldu. Platform kapsamında, halk yürüyüşü, araç
konvoyu ve demokrasi nöbetleri gibi etkinlikler gerçekleştirildi.
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BEDİÜZZAMAN SERGİSİ
VE PANELİ

BEDİÜZZAMAN ANMA
ETKİNLİKLERİ

Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatı
ve eserlerini tanıtmak, günümüz
insanına Kur'an'ın mesajlarını akıcı
ve etkileyici bir üslupla anlatan
Risale-i Nur eserlerinin ilk nüshalarını
milletimizin nazarına arz etmek
amacıyla, İstanbul İlim ve Kültür
Vakfı ve Barla Platformu tarafından
organize edilen BEDİÜZZAMAN
SERGİSİ 2013 yılında vakfımız
tarafından Sakarya ilimizde
sergilenmiştir.

Her sene, Vefat Yıldönümü
münasebeti ile Bediüzzaman
anma etkinlikeri kapsamında
BEDİÜZZAMAN MEVLİDİ tertip
edilmektedir. Mevlid programlarımız
il ve ilçe müftülüklerimiz ile birlikte
organize edilmektedir
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Bediüzzaman der:
"Benimle görüşmek isteyen aziz
kardeşlerime beyan ediyorum ki: Risale-i
Nur'un herbir kitabı bir Said'dir. Siz hangi
kitaba baksanız benimle karşı karşıya
görüşmekten on defa ziyade hem
faydalanır, hem hakikî bir surette benimle
görüşmüş olursunuz. Ben şuna karar
vermiştim ki; Allah için benimle görüşmek
isteyenleri görüşmediklerine bedel her
sabah okuduklarıma, dualarıma dâhil
ediyorum ve etmekte devam edeceğim."
(Risale-i Nur / Emirdağ Lahikası)
"Evet kimse demez ayranım ekşidir. Fakat
siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok
silik söz ticarette geziyor. Hattâ benim
sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü
zan edip tamamını kabul etmeyiniz.. Öyle
ise her söylenen sözün kalbe girmesine yol
vermeyiniz, mihenge vurunuz."
(Risale-i Nur / Münazarat)
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RESMİ ZİYARETLER
SAKEV olarak ilimizdeki Milletvekili, Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Milli
Eğitim Müdürleri, Müftüler, Okul Müdürleri ve İşadamları ziyaret edilmektedir.
Ziyaretlerimizde vakfımızın faaliyetleri ve gayesi anlatılmak suretiyle vakfımızın
tanıtımı yapılmaktadır.
Ayrıca vakıf merkezimize, Sakarya Milletvekilimiz Ayhan Sefer ÜSTÜN ve
Sakarya Valisi Hüseyin Avni COŞ tarafından ziyaret gerçekleştirilmiştir
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İFTAR PROGRAMLARI
Vakfımızın tanıtımı amacıyla her
sene geleneksel iftar organizasyonu
düzenlenmektedir. Ayrıca Sakarya
Üniversitesi öğrencileri için SAÜ
kampüsünde, iftar organizasyonu

düzenlenerek, iftar sonrası öğrencilere
ücretsiz olarak Diyanet İşleri
Başkanlığınca bastırılan Risale-i Nur
eserleri dağıtılmaktadır.

AŞURE GÜNÜ
Her sene Aşure günlerinde SAKEV adına AŞURE organizasyonları
düzenlenmektedir.
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www.sakev.org.tr
https://www.facebook.com/SakevSakarya

İNTERNET &
SOSYAL MEDYA

Risale-i Nur Temini
İçin Adreslerimiz

Vakfımızın Bütün Etkinliklerini
web sitemiz ve sosyal medya
adreslerimizden takip edebilirsiniz.

www.yayinsatis.diyanet.gov.tr
www..envarnesriyat.com
www.sozler.com.tr
www.rnk.com.tr
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Programımız budur ki:
Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az
duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve
kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lâzım olan
levazımatı tedarik etmekle mükelleftir.
(Risale-i Nur / Sözler)

SAKARYA KÜLTÜR ve EĞİTİM VAKFI
VAKIF KATILIM BANKASI - HESAP NO : 105124
IBAN: TR20 0021 0000 0001 0512 4000 01

Orta Mah. 676 Nolu Sk. No: 2/1 Adapazarı / SAKARYA
www.sakev.org.tr

Tel/Faks : 0 (264) 279 74 74

bilgi@sakev.org.tr

