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KIYMETLİ TAŞLAR :
Yakut, Kırmızı yeşil
Zümrüt yeşil,
Zeberced.
Elmas.
Akik.
Firuze, yeşil mavi
Kehribar, siyah sarı.

194

ııKaynak: DrMunirDerman.net
Kokular:
Gül. Gül kokusunda bir sır gizlidir. Diğer kokular bu sırrı gizlemek
içindir.
Reyhan gizleyicilerin reisidir.
Sümbül: Bunun yaratılması da büyük bir hikmet taşır sırdır.
Misk : Bir nevi geyikten elde edilir.
Amber: Kaşolot denilen memeli bir balıktan elde edilir.
Eskiden saraylarda ve zenginler arasında kullanılan, Hindistan'dan
getirilen güzel kokulu bir maddenin adıdır. O zamanlar doktorlar da
bunun kalbe kuvvet verdiğini,hazmı kolaylaştırdığını ve sinirleri
teskin ettiğini söylüyorlardı. Fakat bunun ne olduğunu esasen kimse
bilmiyordu. Bazıları onun için bir nevi deniz köpüğü veya denizlere
dökülen yağlı bal mumu olduğunu söylüyorlardı. Bir kısım insanlar
da onu deniz mantarına benzetiyordu.
Bu tartışmalar devam ederken işin ticaretini düşünen gemiciler
onu deniz üstünden topluyor ve pahalı pahalı satıyorlardı. Nihayet
18.asırda Büyük Okyanus kenarındaki limanların birinde büyük kafalı
bir balık karaya vurunca ve karnından altı yedi kilo birden amber çıkınca hem çıkaranların,hem de ilim adamlarının gözleri açıldı.Anlaşıldıki,amber Kaşalot denilen büyük balığın karnından çıkarak denizlere
bıraktığı güzel kokulu,fakat pek temiz sayılmıyacak bir maddedir.Am
ber daha çok Madagaskar adası ile Japon ve Kromandal sahillerinde
bulunur.
Beşeriyet amber'in nereden çıktığını 18. asırda ancak öğrenmiştir.
Halbuki Resulü Ekrem 5 inci asırda amberin deniz aygırından
çıktığını söylemişlerdir.
Asırlarca hürafe gibi bakılan, bu mübarek söz 18. asırda beşeriye
tin yüzüne vurulmuştur.
Unutmayalım ki deniz aygırı denilen kaşolot balığı memeli hay
vanlardandır.
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Muhtelif kokular yek diğerine karıştırılırsa bir çok kokular ortaya
çıkar.
Bütün kokular burun ile hissedilir ve alınır.
İyi kokulara hiç kimse fena demez. Fakat muhtelif kokuyu tercih
ve sevmek ayrılır. Hangi kokuyu severse ona göre o kimsenin tabiatı,
manevi cephesi az çok ortaya çıkar.
Fakat aslında fena koku yoktur, tezahürleri öyledir.
Bir de: Koku kadrosuna sokulmayacak kokular vardır hiç bir
kokuya sığdırılamaz.
İster inan ister inanma. İster gül, ister alay et. İstersen tepin. Söy
liyeceğim bilerek bilmeyerek hakkın men ettiği ruhi olsun,gıdaı olsun,
bunlarla mübarek vücudunu,cesedini,ruhunu kirletenlerin (Deodorantı) icat ettiren kokular husüle gelir...Burada dindarlık mevzuubahis
değildir. Mikroskopik bir incelikten ayrılmak vardır.
Her mahlûkün kendine has kokusu olduğu gibi,insanın da kendine
has bir kokusu vardır. Fakat o kokuyu insan kendi alamaz. Alırsa çıl
dırır. Bazı kokular bazı kokuları örter. Haram gıdadan vucuttan her
burunun alamıyacağı bir koku çıkar, vücuttaki elbise ve ayakkabıyı
eskiten bu kokudur.
Şimdi bu kokulan gidermek için (Deodorant)lar çıktı. Televiz
yonlarda reklamları adeta skeç halinde temsil edilmektedir.
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RENKLER:
Beyaz
:
Siyah
:
Yeşil
:
Kırmızı
: Açık, Koyu, nar, pembe, al, fes, şarabi erguvanı.
Mavi
: Açı, koyu, lacivert, mor, dumani, kurşuni, boz.
Sarı
: Açık, koyu, gri
Kahverengi : Açık, koyu, kestane, kumral.
Muhtelif renklerin yek diğeriyle karışmasından başka birçok renk
ler ortaya çıkar.Bütün renkler gündüz tam olarak seçilir.Gece bazı
renkler seçilemez. Suni ziyada da bazı renkler seçilemez. Bütün
renklerin menşei siyah renktir. Hepsi buradan doğar. Bu renkler
tekrar siyaha dönecekleri vakit, beyaza doğru gider kaybolurlar.
Ondan sonra renksiz ismini veririz. Bu da siyahta kaybolur ve aslına
döner.
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TESBİH:

33.
Namazlardan sonra.
99.
500. İnabe çekenler.
1000. İnabe çekenler.
5000. lik tesbihler vardır . Tekkelerde. Zikirlerde.
Resulü Ekrem (S.A.V) sağ elinin parmak boğumlarına baş parmaklarıyla sayarak, baş parmagını da işaret parmaklarıyla sayarak çeker
lerdi.
El parmaklarındaki boğumlar on dört tanedir . İki defa devirden
sonra yüzük parmağını ikinci boğumuna kadar 33 boğum eder.
Tesbih otuz üç olmak üzere. Abbasiler devrinde tertip edilmiş ve
dizi halinde yapılmıştır.
Sonraları 99'a çıkarılmıştır. Diğerleri tekkelerin zuhurunda tertip
edilmiştir.Toplu zikirlerdeki Tevhid ve Esmaların adedini bilmek için.
Türklerde tesbih asıl şeklini almıştır. Ve büyük bir sanat haline gelmiştir.
İlk tesbihler zeytin çekirdeğinden, sonraları kehribardan imal
edilmişlerdir.
Yüzlerce tesbih cinsleri vardır.
Koka tesbih : Bir ağacın kökünden yapılır.Bu tesbih koyu kahve
rengidir. Yüz senede siyahlaşır. Kıymetlidir taklitleri vardır.
Yüssuru denilen tesbih: bir ağaçtan yapılır siyahtır. Üzerine gümüş
kakma yapılır. Gümüş yapılmazsa zamanla filiz verir ve çatlar. Ve
kuruyarak yarılır . Çok pahalıdır.
Mercan tesbih. Sedef tesbih. Siyah-Sarı kehribar tesbih, çok pahalı
olanlardan.saraylara lâyık tesbihler de şunlardır:İnci,akik,yeşil yakut..
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Tesbih çekmek:Tesbihden maksat zikredilecek Hak isminin veya
bir münacaatın adedidir.
Söylenenin adedi tesbihedileceğine göre tesbih çekerken: Evvela
mesela: Süphanellah söyledin,bu kelam bittikten sonra bir adet çeke
riz, İkinciyi söyledikten sonra ikinciyi çekeriz.
Halbuki dikkat edilirse, tesbih çekenler tesbihi çekiyorlar. Kelâmı
değil. Çok dikkat etmelidir veya çekmemelidir.
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