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Size bir sır vereceğim kitabındaki tekin kim

Sadece ezbere kuru gürültü demek ki. Aynen kopyalıyorum -------(BEN)------- Güzel başladı heyecanlıydım merakla ne sırlar çıkacak diye beklerken 38. İSLAM ALİMLERİNE HAKARET Dini Peygamberimizden alıp itaat ederek İsa aleyhisselamın nuzulüne Allah Resulünün bildirdiği gibi iman edenlere (özellikle alimlere) hakaret içeren kitap bir de
“Resulüllahı anlayamamışsınız” diyor: Hiçbir ilmi kaynağa dayanmadan atıp tutuyorlar. Sayfadan itibaren okumayı bıraktım güvenim sarsıldı kitaba dair. Bılemıyorum kıtap almaya deger mı. Zira soğan, sarımsak, balık o kadar kulturumuze işlemiş ki... Demek ki bunların çalışma şekli bu. siz adminden mi rahatsızsınız yazardan mı ? Güvenimin
sarsılmış olduğunu ifade etmem bir hakaret değil ancak siz çok ağır ifadelerle şahsıma hakaretler sarfetmişsiniz. Kitabın 2.si çıktı diye duydum ama bulamadim nette bilen varsa yazarsa sevinirim Bende bugün engellendim. Bunu istişare etmeliyiz arkadaşlar. Kotu yorumları anında sılıyorlar face de . Evet aynen katılıyorum ve bu admin her kimse
bununla alakalı bir şeyler yapılmalı diye düşünüyorum. Bunları bir yerlere şikayet edebilmeliyiz. Beni yanıtsız bırakmamanızı umut ediyorum KARŞI TARAF Size bir sır vereceğim kitapları tantım servisi ile görüşmektesiniz. halimden memnun iken .sayfada bir kez yorum yaptım. Halbuki kitap çok ilgimi çekmişti. Böyle kitapları severim, gerçekten
hayatımıza küçük ya da büyük dokunuşlar yaptığına da inananlardanım, ama admin tehditkari bir tavır neden sergilemekte ben de anlamış değilim, insanlar akıllarındaki soru işaretlerine bir yanıt bulmak için kapıyı çalıyor, belki de aklındaki problem karşı tarafın bir tatlı sözüyle değişecek, değişmezse de yapacak bişey yok ama yine de tehdit etmesi
gerektirecek bişey göremiyorum ben şahsen, o kadar çok eleştirilen kitaplar var ki, hepsinin editleri olumsuz eleştirenleri tehdit mi ediyor ki bu mümkün olmaması gerekir, ben açıkçası editi kınıyorum, ama kitapla ilgili hiç bir olumsuz düşüncem yok, serilerini de okumaya devam edeceğim, siz sanırım hayatınızda baya olumlu değişiklikler
yaşamışsınız, Allah bizlere de yardım etsin. Bu kitapda yazanlari kaçımiz ne kadar hayatimiza soktuk bilmiyorum. Gördüm ki yalnız değilişim. Bu görüş Resulüllah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) sözüne muhaliftir. O yaşarken Osmanlı devleti diye bir devlet yoktu bile. Mustafa Kaya Bey'e yükleyemezdim.Çünkü yasadigim mucizelere kendim bizzat
sahidim. Ben halbuki beni tehdit ettiniz demediğim halde, engellendim. Mustafa Kaya Beyefendi kardeşimiz mi oturup yazıyor...siz içindeki bilgilere ve sayfadaki hergün paylaşımlara bakın zira gerisi teferruat oluyor.Yada gerisi sizdeki donanımın farkında olan şeytanın bir oyunu...siz buna takılır kalırsanız o sırra erebilirmisiniz ? Beni tehdit etmekle
kalmıyor akılsızlıkla suçluyorsunuz Gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı oldu benim için. Hayırlısıni dilemek konusunu yazmayayim ki herkes okuyup istifade etsin...bana kitabi anlat deseler ciltler dolusu şeyler öğrenmiş gibi durmadan anlatabilirim... bu kitabı okumamak hatta okuyamamak ciddi bir nasipsizlik... bir konuda bu kadar iddalı
yazabilmeniz ve hakaret edebilmeniz için elinizde kesin belge olması gerekir ezberleri bozup yanlış bilinen gerçekleri ortaya koyan bir esere karşı bu yalan ve iftiralarınız manidardır hakaretlerinize karşı yayınevimizin yasal hakları olduğunu size belirtmek isteriz bu yasal haklarımızı size karşı adli mercilerde savunurken Osmanlı Topkapı Saray el
yazması belgelerini siz ve avukatınız inceleme fırsatı bulunca Nasreddin Hoca'nın hangi devirde yaşadığını anlarsınız Bakınız yanlış bilgilerinizle hemen iğrenç ötesi bir dille hakarete sarılmayın azcık öğrenmeye niyet edin aklı olan insana kısa bir örnek Fatih Sultan Mehmed han hazretlerinin İstanbul fethinden sonra şehre yönetici tayin ettiği Hızır
Çelebi Nasreddin hocanın öz torunudur -------(BEN)-------- hakaret edici bir üslup kullanmadım. bu neyin telaşıdır ve nasıl bir yanıltıdır... neyi ne kadar çok yaparsaniz o kadar sır sizinle olur unutmayın. mantık bu kadar basit bence...şeytan cirit atıyor... Sır zaten sizsiniz... Tavsıye edersenız okumayı dusunurum. 2.kitap haziranda çıkacak 3. 2023 den
bahsediyor kitap... Ve mutlaka inancına bid’at karışır. Lakin yayın evinin bu tutumu kitap hakkındaki fikrimi kesinlikşe değiştirdi. O kadar cok kişi istifade etti ve ediyor ki anlatamam... Ama daha sonra 2 kez sayfadan silindim. Evet benim hayatım çok değişti ama kitaptaki uygulamaları benden daha çok yapanlar var (ve onların 1'i de sayfadan atılmış )
ve yorumumum üstüne bana özelden mesaj atmış ve demiş ki (Vallahi Billahi Tillahi ) "beni sayfadan attıkları için önce biraz kırıldım ama inat ve azimle denilen herşeyi yaptım ve bir mucize oldu imkan aleminde (rüyamda ) 2 kez dileklerimi dileyebildim.İnanılır gibi değil olmaz olan dileklerim peşin sıra oldu.Ben Mustafa Kaya beyfendiye hergün dua
ediyorum lütfen iletin... Evet aynen katılıyorum ve bu admin her kimse bununla alakalı bir şeyler yapılmalı diye düşünüyorum. Kitap hakikaten Sıradışı çünkü.. nasiplenemeyip buradan tenkit edenlere gerçekten üzüldüm zira neyi kaçırdıklarıni ah bir anlasalar.... Kitap olacakmış. Sayfa eserlerin tanıtımı için kurulmuştur konular sırların açıklaması ve
daha bahsedilmeyen nice sırlar yazarımızın eserlerindedir. Birde msj gönderdim Bende kitapta geçen Hulusi beyin Ahmet Hulusi bey olup olmadığını sordum .Onlarda değil dediler. Hamilelik günlüğü : Doğumdan bu güne 1501 gün geçti. Siz itham etmissiniz.Herkese kitaplari okumasini şiddetle tavsiye ediyorum. Ben bu kıtabı ılk face de gordum.
Kitabın amacıyla sözünü ettiğim sitenin amacı tam tezat teşkil ediyor ve bir garip durumlar. Mustafa beyin bundan haberi bile yoktur eminim. kitabını sabırsızlıkla bekliyorum. nasil dua etmemiz .... şuan 4 gözle yapılan tek bir sey var ; ben gibi yuzbinler gibi tek yaptığımız sey 3.kitabı beklemek... ogrendiklerinizin zekatini verin özetle. Kıtap okumayı
sevıyorum.sıksık takıp ederım yenı cıkan kıtapları. ben kitaba meftun olan bir okuyucuyum.Bu kitabı okuyarak değil hayatım , ruhum ve dünyam değişti.Kesinlikle okunmalı ve hatta okutulması için tavsiyelerde bulunulmalı. İnsanları tehdit etmeye ve etiketlemeye ne hakkı var. okuyun zaten sonrasını ben değil siz yazacaksınız. ben nemi yapıyorum? Bu
arada OHAL süresi bittikten ve Ülkemiz refaha kavuştuktan sonra İnşallah Turgay Güler'in Sıradışı isimli bir programı var Mustafa Kaya'yı programa davet etmesi için tweter atabiliriz sanırım.. .. Halbuki ip ye gerek bile yok zaten face hesabımda açık seçik adım yazıyor. bu yüzden bu kitaplari anlatirsam garip olurmu demeden yada hased etmeden
anlatin. Resulüllah efendimiz sahih olarak buyurmuştur ki: “İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak, [Hıristiyanlığı kaldıracak] domuzu öldürecek, [domuz etini yasaklayacak] İslam’dan başka şeyi yasaklayacaktır.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe] “İsa gelince Deccalı öldürür.” [Müslim, İ.Ahmed, Taberani, Ruyani,
Ziya el makdisi]
Bu sayılan şeyler sesle değil beden ile olacak şeylerdir. ben kitapla ilk tanıştığımda bumudur ? Değerli kardeşlerimiz, her zaman söylediğimiz gibi bir insan dini Peygamberimizden değil de başka noktalardan almaya çalışırsa elbette yolundan sapar. Çok kırıcı etiketleyici ve dışlayıcı. arkadaşlar aranızda mustafa kayanın size bir sır
verecegim kitabını okuyan varmı.okuyan varsa tavsiye edebileceginiz bir kitapmı? Eyvallah. Sevgıler Merhaba ben de aynı muameleye maruz kaldım sizi şikayet edeceğim hukuk servisine bildireceğim gibi tehditlerle karşılaştım muhatebımın kim olduğunu bilsem ben onu ithamlarından dolayı mahkemeye vereceğim ama bulamadım :) Kitabı ben
okudum okumaya değer güzel bir kitap öneririm kitap 11 ciltten oluşacakmış ben seriyi tamamlamayı düşünüyorum neticede bir kişiye göre önyargılı davranıp kitabı kötülemeyi doğru bulmuyorum Kitabi bende okudum çok güzel ilginç bir kitap. ben ve ben gibiler için kitaplar ve yazar ilim deryası.Sizi tenkit eden (doğru demiyorum ) davranışlarından
rahatsız olup aynı şeyi (hatta daha abartılısını tüm yaşızmayı deşifre etmişssiniz ) yaparak hangi ideolojiyi savunduğunuz binlerce soru işaretine neden oluyor.Benim eşimede aynı mesaj gelmişti ve ben hatta nasıl bunu eşime gönderirsiniz demiştim (ki ben adminle yazıştığımın farkındayım ) kopyala yapıştır yapıyoruz kusura bakmayın denmişti.Bu
kitapları yazan bize yanıt veren admin yani yazar değil... Bunları bir yerlere şikayet edebilmeliyiz. sizin arada sırları anladığınız konular olursa böyle bizimle paylaşın lütfen, ben okudum ama defalarca okumak gerekiyor ve çok çalışmaktan buna vaktim olmuyor, arkadaşınızın bu örneği çok güzel inşallah bize de nasip olur :) fakat bu kitabın en önemli
sırrı okumakdan geçiyor ve denilenleri yapmakdan...kitabı okumaya mutlaka fırsat yaratın.zaten ilk 15.sayfadan sonra sabah olmasın , uykum gelmesin , bitmesin diye duygu durumları yaşayayacağız bir hal içine giriyorsunuz... Yorum yaptım bır konuya ınanmıyorum sacma olmus bu dusunce dedım dıye, bana tehdıt msjıyolladılar. ya da belki sizlerin
takip ettiği veya beğendiği programlar vardır. Kitapda Allah ve din bilgisi dışında ne söylendide şikayet ediyorsunuz? Kitapta hiçbir delile dayanmadan yükseltilenin İsa aleyhisselam’ın sesi ve nuzulünün de bedenen değil “ses” şeklinde olacağı söyleniyor. İnsanlari yanlış yonlendirmeyin.insanlar kitap okumazlarken bu kitap sayesinde kitap okur
olmuş. İkinciyide almak istiyordum. Buraya da az önce üye oldum. Az kalsın nasiplenemeyecektim ama bir kendini bilmeze takılıp kalmadım çok şükür. Evet benim hayatım çok değişti ama kitaptaki uygulamaları benden daha çok yapanlar var (ve onların 1'i de sayfadan atılmış ) ve yorumumum üstüne bana özelden mesaj atmış ve demiş ki (Vallahi
Billahi Tillahi ) "beni sayfadan attıkları için önce biraz kırıldım ama inat ve azimle denilen herşeyi yaptım ve bir mucize oldu imkan aleminde (rüyamda ) 2 kez dileklerimi dileyebildim.İnanılır gibi değil olmaz olan dileklerim peşin sıra oldu.Ben Mustafa Kaya beyfendiye hergün dua ediyorum lütfen iletin... Bu kitap sevgisiz, saygısız ve hoşgörülü olmayan
bir yayıncı kişilerin elinde olduğu kanısındayım, ayrıca yazarın ne internetle bir ilgisi, ne de bu tanıtımı yapanların yaptıklarından bir haberi var diye düşünüyorum, çünkü böyle konular yazan ve böyle konuları irdeleyen bir yazar, böyle yazabilecek bir şahsa, karaktere sahip değildir diye düşünmekteyim, kitap güzel amma velakin tanıtımını yapan
psikolojisi bozuk, en küçük eleştiriye tahammül edemeyen, soruları açıklamak yerine tehdit eden, açıklama gibi bir vazifesi yoksa bile bunu üstünden tatlı dille atamayacak kadar da akılsız ve hoşgörüsüz bir kişiye benziyor, ilk başta belki okuyuculara kitap masal gelmiştir, o yüzden okuyucular tahrik içeren mailler atmış olabilir diye düşündüğüm için
ben hoşgörüyle yaklaşıyordum ama anladım ki, bu şahıs kimse Mustafa Kaya yı lekelemeyi göze almış. Sizde o gruptansınız denmesi de daha bir ilginç, sadece kişisel görüşümü belirttim. Biz de yedik… Bize yutturamazlar da yutacak avam çok maalesef. Gönlümüze akan bu dostu gönül gözü dışında da göreceğiz inşallah...özetle kitabı TE-RET-DÜTSÜZ okuyun ve tavsiye edin... Sırf bunu yazmak için. Ben bu kıtabı ılk face de gordum. İslam alimleri bu dini anlayamadı, yanlış anladı, yanıldı, saptırdı ama bunlar doğrusunu buldu, doğrusunu anladı, doğrusunu çözdü. Bu sabah basladim cok sıkıcıydı ama ha gayret az daha okuyayim belki guzellesir dedim .Suan 110. Çok farklı noktalara dokunuyor.
sanki size ey bu kitabı okuyanlar namaz kılmayın diyor... Kitabı şiddetle tavsiye ediyorum. Neredeyse kitabı elimden bırakmak üzereydim o sorumsuz tanıtımcı admin yüzünden. . Florasız diş macununu buldum lakin konu yemek olunca hep fira verdim.Oysa ki ne kadar kolaydı... Artık kesinlikle tavsiyede etmem. Mantığına değil özüne odaklandım ve
önümde pek çok fırsat açıldı. buradaki yorumları yazanlar o kadar yandaş ve ilim sahibi olmak isteyenlere barikart ki okurken dimağım alamadı ve bunları nasıl yazarlar diye afalladım.Ruh halimin bedbahtlığını anlatamam...ben bu kitapları kime söylediysem hep dua aldım.Kitap ezberleri bozan bir yaklaşımla bizlere önce fısıldıyor sonra ise tefekkür
ettikçe haykırıyor...Ben bu kitaplar sayesinde hayatım değişti desem mübalağ etmiş olmam.Hatta Rabbime şükrediyorum ki beni bu kitap ve sayfa ile tanıştırdı.Bu kitap sizlere abdestsiz gezmemeyi , rüyaların sırrını, umrenin anlamını , Besmelenin sırrını ve binlerce sırrı fısıldıyor.Kimisi bir sır ile bin sırra nail olurken kimisi bin sırla, bir sırra
erişemiyor.Yazdığım paradoks gibi olsada çevemde kim okuduysa hepsi bana vesile olduğum için dua etti.Bende hergün kitabın yazarına Mustafa Kaya Bey'e hergün dua ediyorum.Ve önümüzdeki günlerde imza ve söyleşi günleri olacak haberini okudum...öyle sabırsızlanıyorum ki anlatamam... İnandırıcılı kalmadı ve bu yüzden çok üzgünüm beklenti
içerisindeydım çünkü·Bu konudaki açıklamayı bekliyorum. Bu sabah aynı durumla karşılaştım kitap bir iki şey hariç güzeldi yazar kim insan merak ediyor sonuçta dimi Adamın kitabı iyi ama Mustafa Kaya kim kitapta oktan kelleşinde bahsi var oda Amerika'da yaşamış o olabilirmi dedim ne zaman Almancılarım ne sahtekarlığım ne hak yemişliğim aynı
ıp adresi tehdidi ismim Medine diye Medine'de yaşıyor gibi görünmeniz sizi hukuk önünde özgür kılmaz falan neler neler okumayın abi bu kitabın ardında Nasıl bir amaç var anlamadım bi yandan hoşgörüden esmaülhüsna hüsnadan bahsedilen diğer yandan tarlaya girmiş çekirge sürüsü gibi Onur'umuzu kalbimizi en çokta Allah korusun böylesi bir
araştırma içinde olup arada kalmış bir insanın yada islama yeni girecek bir insanın son dalınıda kırar bunlar acaba bu durumu Nasıl çözeriz varmı fikri olan Arkadaslar bende facebook sayfasinda soru sordum, üstüne mesaj geldi ve engelendim, bunun üzerine ben öfkelendim ve esimin facebook hesabindan yazdim, neden engelediyimi sormak istedim,
cevabi Mustafa beyi karalamak mis, yahu ben adamin kitaplarini zevkle okudum, soru sordum daha iyi anlamak icin, bu karalamakmi oluyor ? Nereye bas vurucagiz ? kitabın ikisini de okudum. Padişah ile çağdaş yapmışsınız. Niyetimi bu kadar yanlış anlayıp bana hakaret etmiş olmanızı kabullenemiyorum. ledün ilmiyle sarılıp sarmalanmış.Bundan
nasibi olmayanlarda kitabı kötüleye dursunlar... Ben halbuki beni tehdit ettiniz demediğim halde, engellendim. Ben de seriyi tamamlamayi düşünüyorum. Daha ne yazilabilir ki Merhaba kitapla tanıstigm gunden beri bi garip alemdeyim.Duygularim düsüncelerim hareketlerim kisaca hayatim bir degisim sürecinde.Kitaptada anlatildigi gibi birsey degisir
hersey degisir...Sayfadan atılıp engellenenlerden biri olarak ben buna cok fazla takilmadim.Adminin yapigi fevriligi. sabah akşam aklım hep facebook sayfasında ki paylaşımlarda .buraya kadar sıkıntı yok. Facebook sayfalarinda ziyaretci sayfasina girip bakarsaniz ne olduğunu anlarsiniz.Hic kitap okumayan insanlar bile bu kitabi 3 gunde bitirmiş.
Hakaret yok hic bir şey yok. iş hayatında başarı istiyorsan Ya Rafi diyerek duaya başlaman daha ahsen olur. sevgiler Yazilanlara bakılırsa sizin ki eleştiri değil bildiginiz yargilama ve hüküm olmuş. kaderin üzerinde bir kader ve belkide birimizin yada hepimizin duasiyla değişebilir herşey. Saygılar.. kendine engel olamıyorsun. Neyse ki altının değerini
zarraflar anlar... Dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyorlar. Dolayısıyla sizin yada bizim kayıtlarımızın önemi yoktur .size gerekli bilgilendirme sağlanmıştır mesajlarınızda ortadadır özgür bir ülkede herkes her istediğini elbette yapmakta özgürdür zaten bu yüzdendir ki adalet ve hukuk mekanizması vardır ki bu özgür bireyler hak hukuk çiğnediği zaman
yasal hakları savunulsun biz temsil ettiğimiz yazar ve eserini elbetteki haksız bir şekilde mesnetsiz iddalarla karalamak isteyenlere karşı elbette hukuki olarak koruyacağız size gerekli cevaplar verilmiş olup bir daha asla cevap verilmeyecektir. mutlaka buradan deneyimlerinizi çok ifşa etmeden paylaşın... Böyle kitapları severim, gerçekten hayatımıza
küçük ya da büyük dokunuşlar yaptığına da inananlardanım, ama admin tehditkari bir tavır neden sergilemekte ben de anlamış değilim, insanlar akıllarındaki soru işaretlerine bir yanıt bulmak için kapıyı çalıyor, belki de aklındaki problem karşı tarafın bir tatlı sözüyle değişecek, değişmezse de yapacak bişey yok ama yine de tehdit etmesi gerektirecek
bişey göremiyorum ben şahsen, o kadar çok eleştirilen kitaplar var ki, hepsinin editleri olumsuz eleştirenleri tehdit mi ediyor ki bu mümkün olmaması gerekir, ben açıkçası editi kınıyorum, ama kitapla ilgili hiç bir olumsuz düşüncem yok, serilerini de okumaya devam edeceğim, siz sanırım hayatınızda baya olumlu değişiklikler yaşamışsınız, Allah
bizlere de yardım etsin. Üstelik yorumumu sadece size yazdım özelden herkese açık yazmadım ki üstelik. Buyrun bulunun dedim karşıdaki kişi hızını alamamış olacak ki yok avukata anlatırsınız derdinizi ip nizi alıcaz vs. ... Kitabdan nasipleneceklerin önüne gecmeyin.Bende sayfaya soru sordum ve bana duzgunce yanit verdiler.Cunku ben kesin
konuşmadım. Merhaba arkadaşlar kitap çok harika ikinci kitabı hala okuyorum.. Yok suç duyurusunda bulunacağız falan. Sadece merakım ve muhatabımın kim olduğunu merak edip internette araştırma sonucu buradaki yazılara ulaştıgımı belirttim. Kurulması neredeyse 1 asır sonra iken 4. Kitabı ben okudum okumaya değer güzel bir kitap öneririm
kitap 11 ciltten oluşacakmış ben seriyi tamamlamayı düşünüyorum neticede bir kişiye göre önyargılı davranıp kitabı kötülemeyi doğru bulmuyorum ben yıllardır kitap okurum ve hayatımda beni bu denli etkileyen bir kitapla tanışmadım.size sonsuz katılıyorum kardeşim.Herkes okumalı ...zaten okuyan ve facebookda sayfasını beğenen herkes müptelası
oluyor.... Page 3 Bu kitabı maalesef facebook sitesinde yer alan reklamına aldanarak aldım. Bu bile bir tevafuk. meyve veren ağaç taşlanıyor ve gerçekten hırsız boş eve girmez misali şeytan bu kitapla uğraşıyor .... Dini oyuncak haline getirmişler haberleri yok. siz bunun için bana hakaret edemezsiniz tamam mı ben de adli mercilere başvurmasını
bilirim. hayatimda ruhuma isleyen ve bana dua etmemi öğreten bu kitap dışı kitap okumadım....Dediginiz doğru ve yine kitapdan öğrendiğimiz o sihirli cümle yankilandi kulaklarimda "kader değil ,siz kaderin resmini cekin...ettiğiniz yanlış dualar yüzünden bu gün bu haldesiniz... Ki bunu sadece özel mesajdan size yazdım. Heryerde herdaim
anlatıyorum. zaten amacı ticari bir güdüm olsaydı kitap ilk çıktığı ay en çok satanlar kitaplar listesinde yer aldığı çıkardı.Kesin bu ve benzeri tenkitlerden çıkıyor ... okursanız hiç bir şey kaybetmezsiniz ama okumazsanız bence büyük bir kayıp içindesiniz... Sonra ogrendım bı arkdsıma da aynı muamele yapılmıs. Sayfadayim ama daha fazla
dayanamayacagim. Yayın eviyiz falan dedi karşıda ki kişi. size hakkımı helal etmiyorum KARŞI TARAF hakK.ınızda yayınevimizin yasal haklarını savunacak olmasını belirtmesine hukuk devletinde şantaj diyemezsiniz kullanmış olduğunuz uslubunuz hala sizin özel bir bilinçle hareket ettiğinizi gösteriyor hakkınızda yürütülecek işlem ıp numaranız
üzerinden savcılığa yapılacak olan başvuru sonrasındaki savcılığın yasal işlemleridir bunlara şantaj demeniz savcılığa hakarettir merak etmeyiniz zaten savcılık facebook resmi belgelerine bakar. ---------------------------------------- ve sonunda da engellendim Hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimden Bu bol keseden tehditler karşısında
'eyvah başıma ne işler açıldı böyle' deyip fellik fellik internette bu konuyu araştırırken bu sitede yazılanlara rastladım ve bir nebze rahatladım. Twitterim yok ama kitap icin yazar icin uye olurum...zaten benim bildiğim bu konuda cok talep var lakin anladığım kadariyla yazarin derdi medyada rant yakalamak değil. Hızır dokunsun dualarına kitabında
yazan dua şeklini öğrendik, öğrendiğimizi öğretmek /anlatmak /kitabi tavsiye etmekse müslümanlık gorevimiz... arkadaşlar aranızda mustafa kayanın size bir sır verecegim kitabını okuyan varmı.okuyan varsa tavsiye edebileceginiz bir kitapmı? Orada geçen konuları da araştırma gereği duyuyorsun. Hem kafamızda oluşan sorulara cevap
buluruz..sormak istediğim bir çok soru var kafamda.. Şimdiye kadar Esma'ül Hüsna ile dua etmem gerektiğini düşünmemiştim. bu kitabı okuyup ayakta Su içebilirseniz , Besmeleyi söylerken değişmezseniz gelin bana buradan yazın... Muhatap olduğum bu tuhaf kimseler kimdir yada mensubu olduğumu sandığı karşı gruptan insanlar kim anlamadım
vallahi. O zaman tuhaf bı olumsuzluk yasamıstık soyledıgınız kıtap ıcın, sırlarla dolu bır kıtap olmalı. Yorumum hakaret vs. Artık yorum size kalmış... Hamilelik günlüğü : Doğumdan bu güne 860 gün geçti. Bende bir paylaşımlarının altına bir yorum yaptım. sizin arada sırları anladığınız konular olursa böyle bizimle paylaşın lütfen, ben okudum ama
defalarca okumak gerekiyor ve çok çalışmaktan buna vaktim olmuyor, arkadaşınızın bu örneği çok güzel inşallah bize de nasip olur :) Hamilelik günlüğü : Doğumdan bu güne 1501 gün geçti. 2023 için bizlere Bismillâhirrahmânirrahîm 'deki kudret ogretildi... herkese tavsiye ederim.. Aynı şekilde özel mesaj atarak beni de rahatsız ettiler. Mesela İlim
istiyorsan Besmele sonrasında Ya Alim diyerek duaya başlamalısın . bu durumda admine kızdık lakin kitaplar güzel ve tavsiye edebiliriz yorumu yerine tarih profesörüymüşçesine verilen yanıtlara bile antitezler veremezken ben gibi okurları üzemezsiniz.Evet üzülüyoruz zira bizler dediğim 200 bin küsür kimse o sayfada ve kitap en çok satan kitaplar
listesinde.sizlerin bu yorumları sayesinde 17 yaşındaki bir çocuk satanizme merak duyan bir kitabı okuyup bu kitapdan vazgeçerse telaşında olduğum için size yanıt yazıyorum.Bu durum olursa bu vebale girebilirmisiniz ? yıllarca din egitimi almış kişiler sadece Esmaul Hüsna ezberinin ne olduğunu soyledigimde sadece "doğru " diyebildiler....
Yazışmaların çıktısını aldım bu arada. Kitabı bende severek okumuştum hatta bir sürü kişiye tavsiye ve hediye ediyordum. 2. Tabi site adı vermeden. inanin bir bakmissiniz ki Bismillâhirrahmânirrahîm sizin kün fe yekunuz olmuş. Sizin sitenizin amacı insanları bilgilendirip aydınlatmak mı yoksa tehdit mi hakaret mi şantaj mı. Oyle olmus olsaydi bu
denli yogun talep gördüğü okurlariyla daha ilk kitabında tanışırdi... nasıl ki oy kullanmak vatandaşlık görevimiz burada ogretildigi gibi vatanimiza , milletimize ,yigit Mehmetçiklerimize dua etmekde gorevimiz... size yemin ediyorum bir adminleri benim eşimede benzer mesaj attı ama benim derdim üzüm yemek bağcıyı dövmek değil ki.... Gayet saygı
çerçevesinde beğenmediğim ve rahatsız olduğumu belirttim. Bu arada eleştirdiğim sitenin admini idi. Ancak ilerleyen sayfalarda bazı mantık ve bilgi hataları dikkatimi çekti. Benim özel bilinçle hareket ettiğim falan yok sade bir vatandaşım. ilk fırsatda okuyun zira ben hergün yazarına dua ediyorum ve kim kitapla tanışdıysa hayatı değişti....sizinde
değişecektir...çünkü kitap klişe bir kitap değil... Nem şikayet.coma ve hukuki net sitesine yazdım bunu. özetle anlatilmaz, yaşanır.... sizden görüş bekliyor ve beni aydınlatın diye yazıyordum halbuki. 1208 de doğdu Nasreddin hoca. insanları yanlış yönlendirmenin ilahi cezası vardır.ben şahsen kimi görsem tek bir şey söylüyorum okuyun, okutun ve
anlatın...zira kitaplar bana göre bir efsane... 2. onlarda kitapla buluştu. Ve engellenmiş durumdayım. Lütfen bu cok kiymeli eserleri cevrenizdeki herkese tavsiye edin ve okuyun.Eger bu kitap karsiniza ciktiysa kendinizi sansli sayin.Cunku hiccbisey tesaduf degildir.Demekki yalniz degilsiniz.Seytanin oyunlarina gelmeyin. ne komik hem özgür ülke diyor
hem eleştiriye tahammülsüz, haksız mesnetsiz iddiada bulunduğumu söylüyor ama kendisi mesnetsiz şekilde diyor ki özel bilinçle hareket ediyorsunuz. Öyle olsa 2 kitabı da bir solukta bitirmezdim. Tavsiye ettiklerime de bu yaşadığımı anlatırım, bu yayın eviyle çalıştığı müddetçe sanırım bir daha da almam. okumayanlar için bilgiyi paylasmayacagim
ama okuyanlara sadece şunu söyleyeceğim; Hızır dokunsun dualarına kitabı en son baskiymis... Alabileceğimiz önlem ve de şikayet edebileceğimiz bir merci olmalı. ve ençok da şunu anlarsınız "ben bunca yıl dua etmeyi bilmemişim ki ... Bir kötülük gördüğünüzde elinizle düzeltin, buna gücünüz yetmiyorsa dilinizle ihtar edin, buna da gücünüz
yetmiyorsa kalbinizden buğz edin ...demiş peygamberimiz . Fakat sorularımın ve aklıma takılanları sormam engellenmeme sebep oldu. İçermedikten sonra takındıkları bu tavır gerçekten itici. kitap okumayanlar dahi kitap okur oldu... İnanın bu kitapları okuyupda hayatına mucize dokunmayan yoktur.Okumakla hiç kimse bir şey kaybetmez ama
okumamakla kayıp büyük olabilir. Yine bir örnekle olayı özetlemeye çalışacağız… “Size bir sır vereceğim” adlı kitapta İsa a.s nuzulü saptırması ve hakaret İsa aleyhisselam’ın yükseltildiğini ve ineceğini inkar edemez oldular da tevil etmeye başladılar. Okuyucunun kitap eleştirmesi gayet doğal ve bunun için bir yığın site bile var. Bu kitap sevgisiz,
saygısız ve hoşgörülü olmayan bir yayıncı kişilerin elinde olduğu kanısındayım, ayrıca yazarın ne internetle bir ilgisi, ne de bu tanıtımı yapanların yaptıklarından bir haberi var diye düşünüyorum, çünkü böyle konular yazan ve böyle konuları irdeleyen bir yazar, böyle yazabilecek bir şahsa, karaktere sahip değildir diye düşünmekteyim, kitap güzel
amma velakin tanıtımını yapan psikolojisi bozuk, en küçük eleştiriye tahammül edemeyen, soruları açıklamak yerine tehdit eden, açıklama gibi bir vazifesi yoksa bile bunu üstünden tatlı dille atamayacak kadar da akılsız ve hoşgörüsüz bir kişiye benziyor, ilk başta belki okuyuculara kitap masal gelmiştir, o yüzden okuyucular tahrik içeren mailler atmış
olabilir diye düşündüğüm için ben hoşgörüyle yaklaşıyordum ama anladım ki, bu şahıs kimse Mustafa Kaya yı lekelemeyi göze almış. Page 2 Kitabi buyuk bir hevesle merakla aldim. Tüm okuma hevesim kaçtı. Sayfa yönetiminin demesine göre bu uygulama yeni imiş facebook eğer o takip ettiğin sayfalarda paylaşım yapmazsan seni siliyormuş.yıkıldım
resmen o kadar bağlandım ki olanlara anlam veremedim. Dönüp okuyun bir daha ne yazmışım. Ben 37 yaşındayım ve keşke diyorum bu kitaplarla 17 yaşında tanissaydim... Bana iğrenç olduğumu yazdınız. Kitap abdest , namaz , Besmele , rüyalar, umre gecesi ve binlerce şey diyor... Facebook sayfasında. herşeyi bir sistem üzerine yaratan ALLAH
duanında bir sitemini kurmuş " sonra edin dualarınızı ve görün... Sız alıp okursanız bıze de tavsıye de bulunursanız sevınırım. Timur veNasreddin hocayı aynı dönemde yaşamamalarına rağmen böyle gösterdiniz. 2023 için ne olur şimdiden dua edelim... ikisini de 2 defa okudum halada okumak istiyorum. Oysa çok kibar bir dil kullanmıştım Ayrıca ben
kitap ile ilgili olumlu ya da olumsuz yorum yapamaz mıyım bir okuyucu olarak. Fakat içimdeki bir ses okumalısın dedi ve okudum. ben okuduğum günden Ben bu kıtabı ılk face de gordum. size yemin ediyorum bir adminleri benim eşimede benzer mesaj attı ama benim derdim üzüm yemek bağcıyı dövmek değil ki.... Ve Daha bir çok faydalı bilgi. Eleman
cok terbiyesizdi, o kadar öfkeliyimki, her o kimse ekmeyinle oynamak istemem ama , kiminle calistigini bilmeli Mustafa Bey Bu sabah aynı durumla karşılaştım kitap bir iki şey hariç güzeldi yazar kim insan merak ediyor sonuçta dimi Adamın kitabı iyi ama Mustafa Kaya kim kitapta oktan kelleşinde bahsi var oda Amerika'da yaşamış o olabilirmi dedim
ne zaman Almancılarım ne sahtekarlığım ne hak yemişliğim aynı ıp adresi tehdidi ismim Medine diye Medine'de yaşıyor gibi görünmeniz sizi hukuk önünde özgür kılmaz falan neler neler okumayın abi bu kitabın ardında Nasıl bir amaç var anlamadım bi yandan hoşgörüden esmaülhüsna hüsnadan bahsedilen diğer yandan tarlaya girmiş çekirge sürüsü
gibi Onur'umuzu kalbimizi en çokta Allah korusun böylesi bir araştırma içinde olup arada kalmış bir insanın yada islama yeni girecek bir insanın son dalınıda kırar bunlar acaba bu durumu Nasıl çözeriz varmı fikri olan Aynen Aynen Canim Bu kitabı maalesef facebook sitesinde yer alan reklamına aldanarak aldım. Bana bir yığın hakaretler edip iftira ve
tehdit etti. Mustafa Bey kiminle calistigini bilmiyor, bilmesi lazim bence, Nasil sikayete buluna biliriz? Ben yine de alacağım bu kitabı merak ediyorum en azından okuduktan sonra yorum yapmayı düşünüyorum, Ahmed Hulusi yi de çok severek ve gıpta ederek okudum ve hala kitaplarını okuyorum, özellikle de Dua ve Zikir kitabını şiddetle tavsiye
ederim, Mustafa Kaya da kendi bakış açısıyla başka şekilde bunu anlatmak istemiş sanırım, tabi sosyal medya kısmını bilemem, yalnız o hesabı yönetenler sanırım tacizden baya bi sıkılmış durumda sizi de onlar gibi zannedip her söylediğini yanlış anlamış gibi düşündüm ben, tabi bu benim fikrim. kitap değil kesinlikle. Cevap savcılık kanalıyla yüce Türk
adaletine bırakılmıştır. bu uğraşa alet olnalara dua ediyorum... amma abartmışlar dedim.Bir gece ibadet ettim ve ve bir dua ettim.yemin ediyorum o an evde nerede olduğunu hatırlamadığım kitabı ararken buldum kendimi...sonrası uykum geliyor diye sabah'n 04:00 'nde gözlerime telkinlerde bulunarak okudum.şanslıydım ki 2.kitap yani Hızır dokunsun
dualarına kitabı yaklaşık 15 gün sonra piyasaya çıktı.Şimdilerde ise 3.kitap için gün sayıyorum.Besmeledeki sırrı çözerseniz tenkit edenlerin dedikleri "Kün fe yekun " ayetinin ne olduğunu anlarsınız... Aklımı kurcalayan bir konuda fikrinize ve cevabınıza başvurmak istemem suç mu yani. Facebookta bu kitabın tanıtım reklam yönetimine özelden mesaj
attım ve kitaba güvenimin sarsıldığını ve benim için inandırıcılığının kalmadığını bu yüzden de okumayı bıraktığımı yazdım. Bu sebeple kardeşlerimizi de uyarmamız icap eder… www.ihvanlar.net İSA ALEYHİSSELAM’IN NÜZULÜ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ DSACategoryId/91/142659/104309/Satıcı : Kırtasiye KulübüSon 2 ürünHızlı Teslimat: 1 gün
içinde kargoda arkadaşlar aranızda mustafa kayanın size bir sır verecegim kitabını okuyan varmı.okuyan varsa tavsiye edebileceginiz bir kitapmı? Ama öyle de olsa böyle rahatça bol keseden itham ve tehdit savuran bu kişi ya da kişiler her kimse birşeyler yapabiliyor olmalıyız. Hatta tanıdıklarıma almayın bu kitabı diyecektim. şikayet edeceğinize
şükredin.Zira bunu yapanlar emin olun şuan imkan aleminde yani rüya aleminde dua edip yıllarca olmayan dilekleri gerçekleşiyor. Sırlarla dolu bu serinin 3. bende yazdıklarınızı mesaj yoluyla gönderirim dedim.O sayfada gerçekten uygulayıp hayatlarında o denli mucizeler yaşayanlar var ki bilseniz inanamazsınız.İnanın yazarın deşifre olmasına
üzülenlerdenim.Baksanıza bir admin hatasına neredeyse yazar taşa tutulmuş.Bence kendisi bir ilim deryası... Msjınızı derhal sılın cıkmamıs bırkıtap ıcın kotuyorum yazamazsınız demıslerdı.sızı dava edıcez vs.
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