Hakkımızda

n-f-k.com, Üstad’ı bizzat kendileri, bir tevafuğun eseri
olarak keşfeden ve onu kendi kitaplarından tanıma fırsatı
yakalayan iki gencin, Üstad Necip Fazıl’ın anlaşılmasına
katkıda bulunabilmek adına 2005 yılında yayınlamaya başladığı
bir web sitesidir. Sitenin amaçları arasında; yeterince
anlaşılamayan ve kıymetinin farkına varılamayan, çoğu zaman
herhangi bir şair muamelesine maruz bırakılan ve fikir
adamlığı, mücadelesi ve sanatının diğer yönleri göz ardı
edilen Üstad’ı her yönüyle anlatabilmek; onun hakkında
araştırma yapmak isteyen kullanıcılara, Üstad’la ilgili en
geçerli, en dikkate değer ve en doğru kaynak ve dosyaları
derli toplu bir şekilde sunabilmek gösterilebilir.
Asıl amacımız, kendi eserlerinden, hiçbir farklı görüş
mensubunun yönlendirmesi olmadan keşfederek anlamaya
çalıştığımız Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i, onu tanımayanlara
ve tanıdığını sandığı halde sadece tek bir meziyetiyle, yahut
görüşlerinin tek bir perspektifiyle bilenlere; bizzat kendi
eserleriyle ve en geçerli makalelerle anlatmak şeklinde ifade
edilebilir. Üstad’ı ve onun fikirlerini anlamak, kazandıracağı
vizyon ile sanat, fikir ve aksiyon alanlarında; insana,
dünyaya ve ötesine dair pek çok nükteyi de kavramak manasına
gelecektir.
Sitemiz; isabetli veya isabetsiz bir bakış açısından hareketle
Üstad’ı sahiplenen hiçbir derneğin, siyasi kuruluşun, kurumun,
cemaatin, örgütün veya akımın sözcülüğünü yapmamaktadır,
bağımsızdır. Ortak paydamız Üstaddır ve asıl amacımız onu tüm
yönleriyle, en doğru bir biçimde anlatabilmektir. Bu meyanda
siteye ait maddi giderler de site yöneticileri tarafından

karşılanmaktadır. Üstad’ı tanıtmayı hem Allah’ın rızasını
kazanmak için bir yol olarak gören, hem de insanların bu büyük
dehayı tanıması gerektiğine inanan n-f-k.com ekibi; hiçbir
maddi desteğe veya özel/tüzel kişinin sahiplenmesine ihtiyaç
ve gerek duymadan yoluna devam etmektedir.
Sitemizde; Üstad’la ilgilenen her türdeki insanın ihtiyacına
cevap verecek sayı, kalite ve türlerde materyal bulundurmak,
eksiklik görülen yerlerde kendi dökümanlarımızı oluşturmak ve
bunları derli toplu bir biçimde kullanıcılarımıza sunmak
birincil ehemmiyettedir.
Forum ve portal yöneticilerinin seçiminde gayet hassas
davranılmakta; vebali büyük olan bu işi kaldırmaya en çok
namzet olan ve bu sayfada belirttiğimiz prensiplerle
paralellik gösteren keyfiyet sahibi kullanıcılarımız tespit
edilerek site yönetimine dahil edilmektedir. Yönetim ekibimiz,
bu prensipleri sahiplenen yöneticilerle genişletilmekte ve
taze tutulmaktadır.
Dileriz ki, Türkiye tarihinin belki de en büyük sanat, fikir
ve mücadele adamı olan Necip Fazıl Kısakürek’i anlamak ve
anlatmak adına oluşturduğumuz bu web sitesi amacına ulaşarak
pek çok kişinin, bu büyük dehayı keşfetmesine ve tanımasına
vesile olur.
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