Necip Fazıl Fikir
(NFFD) Kuruldu!

Derneği

Değerli ziyaretçilerimiz,
Sizlerin de fark edebileceği gibi, internet üzerinden yaklaşık
6 yıldır varlığını sürdürmekte olan n-f-k.com sitesi olarak
her geçen gün biraz daha fazla mesafe kat etme gayreti ile
hareket etmekteyiz. Aldığımız mesafenin, almamız gereken
mesafelerin yanında bir hükmü olmadığının bilincinde olmakla
birlikte, bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden
belki de en heyecan vericisini sizlerle paylaşmanın huzurunu
yaşıyoruz.
Bugüne dek hem sanal, hem de sosyal hayatta, eldeki imkanlar
dahilinde ve sizlerin de geniş desteğiyle n-f-k.com /
ustadnecipfazil.com çatısı altında pek çok faaliyet
gerçekleştirdik. Liseleri, üniversiteleri, köy odalarını,
cezaevlerini ve dernekleri içine alan kitap dağıtım projesi;
her sene düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz üstadı konu alan
nesir
ve
şiir
yarışmaları,
medya
kuruluşlarında
çalışmalarımızı tanıtan yayınlar ve son olarak geçtiğimiz yıl
Beykoz’da gerçekleşen üstadı anma programı faaliyetlerimizin
akla ilk gelenleridir.
Bu altı yıllık süre içerisinde düzenli ve düzensiz olarak
yapılan toplantılar akabinde, sizlerden gelen fikirlerin de
destek ve teşvikleriyle, bundan sonraki zamanlar için, artık
sanal alemdeki hududumuzu aşarak, sosyal hayatın içlerine

nüfuz etmemiz gerektiği fikri her geçen gün biraz daha
belirginleşti. Nihayet bu yoldaki ilk büyük adımı, Allah’ın
izni ve sizlerin de yardım ve dualarıyla atmış olduk. Uzun
zamandır fikir aşamasında bulunan dernekleşme ve dolayısıyla
tüzel kişiliğe kavuşma düşüncemiz ‘Necip Fazıl Fikir Derneği’
ismiyle müşahhas planda kayıtlara düşülmüş ve derneğimiz resmi
olarak kurulmuştur.
İlk aşamada Anadolu’nun tertemiz ruhunu remzlendiren Erzurum
şehrinde kurulan derneğimiz, ilerleyen zamanlarda kemiyet ve
keyfiyet uygun düştüğünde başka şehirlerde de şubeleri açılmak
üzere, resmi hayatına başlamıştır. Dileğimiz Allah rızasını
her şeyden üstün tutan bir anlayışla bir araya gelmek ve bu
paralelde çalışmalar yapmaktır. Bundan sonra, site tabanlı
organizasyonlarımızın bir kısmı dernek tüzel kişiliği altında
gerçekleşecek ve umuyoruz ki daha yaygın bir hedef kitlesine
ulaşacaktır.
Derneğimizin–şu an itibariyle- yapım aşamasında olan resmi
internet sitesi http://www.nffd.org.tr adresindedir.Derneğe
ait Facebook sayfasına ise aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.facebook.com/NecipFazilFikirDernegi
Dernek Adresi: Şükrüpaşa Mah. Su pompası Cad. Abdulhamid Han
Camii altı, No: G/7 YAKUTİYE/ERZURUM
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