TER

Ter: Vücudun muhtelif yerlerinde bulunan ter guddelerinin if
razatına ter ismi verilir.
Koltuk altı. Boyun. Alın. Avuç içleri. Göğüs. Kafa saç derisi.
Şakaklar. Bazen de genel olarak bütün vücut terler. Ter sıcak soğuk
olabilir.
İdrar, gaita nasıl vücutta husule gelen zararlı maddeleri dışarı
atıyorsa terin de vücutta ruhi veya maddi bir zararın dışarı atılması
içindir.
Terin su olarak kokusu yoktur. O anda cildin kokusu
duyulmaktadır. Ter o kokuyu ortaya çıkarıyor. Bu kokuyu ter çıkaran
hissedemez ve alamaz.
Hiç kimse kendi kokusunu alamaz. Alırsa çıldırır. Herkesin
kendine has bir kokusu vardır. Bu kokuyu ter zamanındaki koku ile
karıştırmayınız. Koku daimidir. Ter daimi değildir.
Köpekler
sahibinin
kokusunu
yavrularını kokudan tanırlar.

tanırlar.

Koyunlar

da

Yorgunluk. Sıcak. Mahcubiyet. Korku. Hastalık hallerinde
vücudun muayyen yerlerinde ter görülür.
Alın. Şakak. Avuç içleri. Göğüs. Koltuk altı. Diğer yerler
terlemeleri başka başkadır. Sebepleri de başkadır.
Ter: Terkip itibari ile tuzludur. İçinde başka maddeler de
mevcuttur. Fakat terlemeye göre bu terkipde değişiklik olur.
Vücudun ter olmayan ve sahibi tarafından alınamayan koku
bazı maddi ve ruhi hallerde değişir. Bu elbiseyi ayakkabıyı eskitir.
Vücuda zararlı olan maddi gıdanın haramiyeti bu hali doğurur.
Kadın ve erkekde kokularda fark vardır. Hakiki kadın kokusu
hakiki erkek için çok hoştur. Cezb edicidir...
Hakiki sevişenlerde bu kokuyu yek diğeri alabilir. Kendi
kokusunu alamaz.
Sağ ve sol tarafta ter farklıdır. Koku da...
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Bana dünyada namaz. Kadın. Koku sevdirildi.
Resulü Ekrem'in burada güzel koku buyurması suni elde edilen
kokular diye düşünmek gülünçtür. İnsanın kendi güzel kokusudur.
Kadındaki güzel kokudur.
Dedik ya koyunlar yavrularını koku ile tanırlar, sevişirler.
Bazı örümcekler de koku alırlar. Bununla eşlerini tanırlar.
İnsanlar bugün sun'i kokularla bu pislikleri örtmeye
çalışıyorlar. Teri kokanlara söylüyorum. Haramdan sakın, koku
kaybolur. Odoranta lüzum kalmaz. Atmıyorum. Doktorum ben
söylüyorum.
Bazı hacı efendiler var, koku sürünürler. Resulü Ekrem bu
kokuyu tarif etmiyor. Kendi kokunu haber veriyor. O koku seni ne
gizler ne de burnu çok iyi koku alandan örter. Aklını başına al. Ter
bir nevi bağışıklık hassasını kaybettirdi bugün. İster terle ister
terleme.
23.1.1986
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