
 

Alapaha 

Alapaha denen şey, kışın cennet gibi-
dir, yazın ise daha çok cehenneme 
benzer…. 

Alapaha > Anlattıkları sadece kendi 
cemaati tarafından anlaşılan “kâhin” 
veya “ermiş” bir kişi.  

Apostate (dinden dönmüş) Marcus 
Alapaha’nın “beklenen düşüş”anla-
mında olduğunu söyler.  

[beklenen düşüş > Daha yüksek bir 
seviyeden düşük bir seviyeye doğru, 
tipik olarak hızlı ve kontrolsüz bir şe-
kilde  hareket etmek] 

----- 

Şaman profesöre belli bir bakış açı-
sıyla söylenene göre,  Alapaha  “ayı-
nın evi” anlamına geliyordu. 

Daha sonra da, “timsah ha-ha” veya 
“gülen timsah”… [mecaz anlatım] 

[Alligator> Amerika ve Çin'e özgü, 
timsaha benzeyen, ancak geniş göv-
deli ve daha kısa kafalı, yarı suda ya-
şayan büyük bir sürüngen.] 

------ 

Kelimeler aynı kalsa bile,  anlamlar 
değişiyor. Şimdi  Alapaha’nın gerçek 
anlamı “düşmek için bekliyor”…   

Ve böylece dışarı çıkabilir, Güney Ge-
orgia’nın güzellikleriyle gönlümüzü 
eğlendirebiliriz.    

(Marcus Johnson, Alapaha Paganism, 
2019).  

----- 

 



 
Alapaha 

Alapaha, “Mavi Kanlı Buldoglar”… 
Çok zeki ve itaatkâr, bazen de inatçı 
olabilen köpekler.  

S. Fox, Alapaha Blue Blood Bulldog: 
History, Birth, Raising, and Training, 
2020. 

------ 

Alapaha Nehri, güney - orta Geor-
gia'dan çıkar, 155 mil boyunca akarak 
kuzey Florida'da Suwannee ile birle-
şir. 

(Environmental Setting and Factors 
that Affect Water Quality ... - Page 
27)  

[Alapha veya Allaben’in Amerika’ya 
kadar uzandığını nehirlere ve buldog 
köpeklerine ad olarak verildiğini gö-
rüyoruz;  

Gürül-gürül akan bir nehir veya har-
har saldıran bir buldog köpeği…  

Veya “gülen timsah ha-haa”… 

Ona “su aygırı” da diyebiliriz. Su veya 
suyla ilgili olan bir “şey”] 

------ 

Palleggiare, alla-palla > toslamak; 
ileri-geri gitmek   

(to juggle , to toss/pass back and 
forth).  

[Palaçur dediğimiz şey… Sağa-sola sa-
taşan; ileri-geri konuşan adam; 
“Kendisini toparlayamayan… 
Dağınık…?”, “Perişan vaziyette…”] 

----- 

 



 
Palla, Ball >  İtalyanca palla sözünden 
> top ikilisi; bir çift birbirine benzer 
olan şey… 

----- 

Palla 

Kadınlar tarafından giyilen geleneksel 
Roma kıyafeti.  

Palla, dışarı çıkıldığında elbisenin üze-
rine alınan yünden dokunmuş dik-
dörtgen biçimli bir “atkı”. Palla mo-
dern bir eşarp gibi birçok şekilde kul-
lanabilir. Palla pelerin, ehram, çarşaf; 
baş örtüsü, gelinlik, sari, yüz örtüsü, 
fereca veya atkı olarak çevrilebilir.  

------ 

Alla 

“el ve ella, usted (senin merhametin) 
kelimesiyle birlikte kullanılır. 

P-allar ‘gelecekteki dilek kipi’ formu;  

Pallar > ‘beş fasulye’ [formu];  

Pallare > topla oynamak;  

Pallare > sallamak için mi?   

Pallare a nostra mente Diavoli con-
dannati > ‘Zihnimizdeki vurmaya 
mahkum şeytanlar’ veya ‘seçilmiş 
ruhlar’  

“Ben, o kör hospitio Del Laconico 
speco Oinbre adlı çıplak emîre hayran 
olan bir kişiyim.” 

(Giovanni Ciampolı,  1648, Poesie 
sacre, etc. [Edited by C. A. Sarti.] - 
Page 74)  

Pallare > ‘bara kaleyi aldı’  

(Vitale Magazzını, 1634, Coltiuazione 



 
toscana ... Nella quale s'insegna qu-
anto deue farsi per)  

или Pallare > (1) ‘Fare girişi ve nona’; 
(2) “Kimyon yağının nereden geldiği 
bilinmiyor”  

(John Richardson · 2013, A Life of Pi-
casso Volume I: 1881-1906 – s. 100) 

------- 

Alla > (1) ismin ‘e halinde’ dişil bir 
sözcük; A-la; Alla; (2) Citta ismine 
eklenen dişil bir önek; (3) eyâlet; 
bölge; (4) tarz; usül; (5) tutum; (6) 
akustik ya da görsel imgeyi temsil 
eden anlamlı bir öğe; (7) İngiltere'nin 
ölçüsü; (8) meydan; tamamen veya 
kısmen binalarla sınırlandırılmış, 
çeşitli kentsel işlevlere sahip, birkaç 
yolun kesiştiği veya önemli bir arterin 
güzergahı boyunca yer alan serbest 
gezinme alanı, anıtsal bir öneme ve 
belirli bir ada sahip olabilir veya 
luogo adlı bir yer  

[lugo, lokur >  haşhaş tohumu yağı 
kullanarak yapılan cevizli ekmek; “ek-
meğin” simgesel anlamı; ekmeğin 
veya hamurun “yaratılış” olgusunu 
temsil etmesi; eskiden düğünlere 
komşuların kapı kapı gezilerek “bir di-
lim ekmekle” davet edilmeleri ve bu 
dilim ekmeğin “düğün davetiyesi” 
yerine geçmesi];  

Alla palla > topa (girmek) 

Alla-palla > palleggiare > zor ve 
yorucu bir işte “to knock up”, nakavt 
etmek;  

top ile antrenman yapmak;   

salya sürmek (to dribble);  



 
nazikçe gol atmak;  

bir bebeği, sırtına yapılan “pış-pış 
vuruşları” ile uyutmak;  

(basketbol’da) top çevrimek ve topu 
potaya atmak;  

“strap in un tratto” > bir streç içinde 
kayış;  

doğurganlık tanrıçasına tapınma an-
lamına gelen Ambubachi Mela dene-
yimi veya dinsel âyini, dinsel festivali  

[bk. Youtube > Ambubachi Mela] 

 
Örnekler:  alla francese > Fransız 
tarzı; alla-Romana > Roman tarzı;  

Alla-Turka > Türk tarzı….. 

[citta > Budizm’de tefekkür veya 
râbıta nesnesi (bu nesne tam 
kestirilemez ve net olarak 
görülemez), zihni bir noktaya veya 
belli bir fikre odaklama; yürek, kalp, 
kasaba veya şehir, il; algılama ve 
farkında olma bilinçliliği; bir bütün 
olarak zihinsel süreçlerin kalitesi; 
zihin; akıl; idrâk etme; yaratılışı an-
lama; Yaratanı anlama; bir fikir 
oluşturma; bir araya getirme; top-
lama; [literâl ve mecâz anlamları 
birlikte düşünmek gerekiyor];  

la mia città > benim evim;  



 
alla citta > Citta’nın yeri, Citta’nın 
Kalbi, “Aklımdan hiç çıkmıyor ki”; 
“Alla bilinçliliği” 

citta >  çıta; aroused; uyandırmak (bir 
duyguyu, bilinci, aklı veya bir tepkiyi). 
Çabucak; hızlı; süratli; harekete 
geçirmek; celp etmek; gelmesini 
sağlamak; inmesini sağlamak 

 
Alla’nın aklından çıkaramadığı, sürekli 
tefekkür ettiği Citta.  

Veya, ‘Alla Citta’dır, anlamında;  

alla Citte di Sorrena;  

Sacra Alla Città di Napoli);  

 
[“Cidde” şehir adıyla ilişkisi; zihnin 
yansıttığı şeyi görme = İrfân = Cidde = 
Urfa = Ayıntab = Antep = Zougma = 
Allaben = Alpullu];  

---- 

 



 
Olibanum / Frankincense / Alleben 

Boswellia cinsi ağaçlardan elde 
edilen, tütsü ve parfümlerde 
kullanılan aromatik bir reçine. 

----- 

Alleben > Fıstık sakızı… “Kuş yara-
landığı zaman kanadını fıstık sakızına 
değdirir, iyileştirirmiş”. [Literal ve 
metaforik anlamlar] 

Fıstık sakızı sadece Gaziantep'te olan 
eşsiz bir üründür. Toplaması zahmetli 
olduğu için kilosu oldukça pahalıdır. 

 
--- 

Alle, oli, ula, allu > (1) reçine; yağ; 
fıstık sakızı; (2) birine duyarlı olan; (3)  
male lover; (4) erkek; (5) tevhit, 
birleşen; birlik olan; (6) hepsi - deniz 
– martı; (7) çorbanın hepsi gitti; (8) 
dikkatini bir şeye odaklamak; (9) 
deniz kuşu, denizde veya sahilde sık 
sık dolaşan bir kuş; (10) ulaşım 
araçları ve geçitler; (11) geçiş duy-
gusu; (12) Chiesa (kilise) delle Grazi-
e'ye giden bir köprü; (13) martı ve 
deniz ilişkisi; (14) düşmanı rahatsız 
etme ve yok etme gücü; (15) 
ödenmiş sermaye; (16) yalvarmaz; 
(17) Mergulus alle, Atlantik 
kıyılarında görülen küçük bir deniz 



 
kuşu; (18) uyan; tam doğru; (19) 
tescilli tıbbi ürünler veya müstahzar-
lar; (20) barış; “iyidir iyi”; (21) hayat 
acısı; (22) barışın ikametgâhı; (23) 
orijinal biri;  (24) onlara bahşedilen 
kurtuluş; (25) ona gitmiş olmak; (26) 
dünya; (27)  hepsi, herkes; (28) genel 
olarak ‘halk’ anlamında; (29) … 
dolaşımın ve  böylece etin her par-
çacığının kana bulanması için; (30) 
tüm oyuncu kadrosu; (31) strabile ile 
birden fazla trottoidual; (32) olabilen 
veya olmayı hak eden; (33) kazan-
dıklarını elinde tutan; (34) disiplin uy-
gulayan; (35) pratik olarak aynı; (36) 
savaşı önleme; (37) gerçekten mak-
erstarctica ve ihtiyaçlarınıza uygun; 
(38) ham olarak yemek; (39) dikey bir 
pim; (40) kış mevsiminde bir öğle 
sonrası; (41) denizde veya nehirde 
dar bir kanaldan akan güçlü veya hızlı 
bir akıntı; (42) belirli bir rotada hızlı 
bir koşu; (43) orijinal mutlu bir an; 
(44) metal gani çıkarma işini güvence 
altına almak için; (45) nişanı tahmin 
etme ve onaylama; (46) dikkate 
alınmış riskler ve ihtimâller; (47) bilgi 
ve bunların ihmâline ilişkin beyanlar, 
bilgi eksikliği iddiası yeterli değildir; 
(48) A'nın bazen doğru, bazen yanlış 
olması; (49) bir keşişin bir tepenin 
üzerine çıkıp orada oturarak medita-
syon yapması; (50) seyahat (aynı za-
manda yürüyüş gezileri); (51) onun 
karşı çıkmasını engelledi; (52) aynı 
anda maksimum ve mümkün; (53) 
dev bir şeyi tahmin etme ve sertifi-
kalandırma; (54) shall (sali) an-
lamında, güçlü bir iddia veya niyeti 
ifâde etmek; (55) ardışık elemanlar 



 
arasındaki hızların ilişkili olduğu; (56) 
riski ayarlama; (57) size sunulan ve 
hakkında hiçbir şey bilmediğiniz tek-
liflere yatırım yapmak; (58) yoldaki 
yolcuları korumak için; (59) özel 
iletişim; (60) yanlış bir şey yapıl-
mamalı; (61) bir adım atın, belirli bir 
yönde birkaç adım; bir adım, birkaç 
adımla belirli bir yere gitmek; (63) bir 
mezar; (64) onu geri yüklemek için; 
(65) önce, her şeyden önce, vooral; 
vur-al; (66) bu tür kişilerin sorumlu 
olduğu büyük asitlik borcunu kontrol 
etmek; (67) ilk cecil, ilk âmâ, ilk 
görmeyen; (68) tanrıça çoktan yola 
çıktı, anum dea; (69) o aydınlatacak 
veya vaftiz edecek; (70) anılan 
krankın devreye girecek debriyaj ele-
manlarında sabit tutulması; (71) 
bunun hem onların hem de bizim 
avantajımız için olacağından emin 
olmak;  

 
(72) havacıları kıyıya çıkarmak için 
ulaşım; (73) boğazdan geçen ağır 
çelik cıvatalar güçlü sert yaylı kol-
tuklar; (74) oradaki op cevheri; (75) 
buraya bebekliğini göstermek için 
geldiği; (76) avukata vermek; (77) 
kilisede alıkoymak, tutmak, korumak; 
(78) akıp gitmesini önlemek; (79) 
mızraklı adam; alla-mand; ger-mand; 



 
mızraklı hükümdar; ger > mızrak; (80) 
bir idol, bir şeytan, bir asi, bir tiran, 
şimşek; (81) bunun sonucu olarak 
gözü küçümseme veya hakir görme, 
gözbebeği veya elma, ( alle ) gebe 
kalmakla ilgili; (81) din ve kilise ile 
ilgili ifade; (82) illâki, mutlaka; (83) 
Birde, ikide, üçte!; (84) silsile, habb, 
dâne; tane; (85) al-fidda, vedalar; 
(86) genellikle eğlencelere uygulanır; 
(87) hepsi gitti, tükendi, bu sonu; (88) 
kiriş; geleneksel olarak üç kenevir 
ipinden yapılmış bir okçu yayının ipi; 
(89) kuzey bölgelerinde bulunan 
küçük auk kuşu;(90) kozmos; evren; 
(91) kendi bütünlüğü içindeki o; mut-
lak o; (92) Alleppey > denize ulaşan 
bir nehrin etrafındaki kara; (93) gül 
hatmi, bayan hatmi çiçeği; (94) şişe 
boş, hepsi gitti; (95) allem > özellikle, 
bilhassa, her şeyin önünde; (96) at 
(literal ve mecaz); (97) uzay, evren, 
dış kâinât; (98) güzel bir melek; (99) 
başka bir gidiş (alle goi); (100) Türk-
lerin tümüne ali, alle denir; (101) 
aşağı doğru; (102) anakara mı yoksa 
kanal mı anlamına geldiği; (103) deli-
lik; (104) alder, kızılağaç veya akça 
ağaç; (105) elleme > gözetmen, 
koruyan; (106) elf, tipik olarak sivri 
kulakları, sihirli güçleri ve kaprisli bir 
doğası olan insan biçiminde küçük, 
narin, anlaşılması zor bir figür olarak 
temsil edilen halk masallarının 
doğaüstü bir yaratığı; 



 

 
(107) göklerden yerler üzerine; (108) 
bir dizi açıyı takip eden melek; (109) 
çok büyük, devasa veya çok küçük, 
minik, minyatür özellikte; (110) ulla > 
Hahamların kolayca geçimini sağlaya-
bilecekleri ya da en azından yiyecek 
kadar kazanabilecekleri ve kendilerini 
tam zamanlı Tora çalışmasına ada-
mak için zamanlarının olabilmesi; 
(111) ulla > bir adanmışlık yeri; 
münzevî kulübesi; Tanrı’ya ibadet 
amacıyla kullanılan yuvarlak Atone 
yeri; Taş putlara tapınılan yer; (112) 
ulla, ‘adanmışlık yeri’ anlamına gelir; 
öyle ki “Dor-na-Di-ulla”, Tanrı'ya 
ibâdet edilen yuvarlak Atone yerini 
(Stone) temsil edebilir; ya da içinde 
kutsal bir tanrısallık amblemi olarak 
korunmuş yuvarlak bir taşa atıfta 
bulunabilir; (113) doldurmak, 
doyurmak, şişirmek; (114) her yere 
hâkim olmak; (115) kur.ulla, ker.alla 
> Sivri uçlu bir oluşum; sivri oluşum; 
(116) ‘Kalemimin sapını gülle donat-
tım’; (117) gelinin yakınları düğüne 
gideceklerse bir üle’de durup 
adaklarını sunmak zorundadırlar, bu 
amaçla eski bir üle kullanabilirler 
ama aynı zamanda (ve çoğu du-
rumda) çevreden çeşitli 
büyüklüklerde taşlar toplayarak yeni 



 
bir ÜLE / ULA / ULLA / ALLE oluştura-
bilirler. (118) Üle’ler Tanrı'yı, Bailu ise 
tanrıçayı, yeryüzü topraklarını veya 
insanlığı temsil ediyor. 

 

 
Ben, bane, bânu, banum, banus, ba-
nalite > (1) acı, yıkım, ızdırap; (2) 
erkeklerin komuta etme ve emir 
verme gücü;  (3) tüm diğerlerinin tü-
retildiği üstün bir şey; (4) ölüme 
neden olabilen zehirli bir şey; (5) 
zarar verme kaynağı  

Ben > (1) yüksek bir dağ veya dağ 
zirvesi; (2) iç oda; arka oda; (3) 
içinde; bir evin iç ksmı;  

Ben > kahverengi saçlı, spor yapmayı 
seven bir adam. Arkadaş olması kolay 
bir erkek türü.  

Tanıştığınızda iyi olabilir ama 
tanıdığınızda aptal tarafı hemen 
ortaya çıkar.  

Karanlık bir odayı aydınlatacak kadar 



 
muhteşem bir gülümsemeye sahip… 
Bir günde kalbinizi çalacak bir adam. 

Ben, o toplantıda gördüğünüz en 
mükemmel adam.  

------ 

Kız 1 – Vay, şuna bak, ne Ben adam. 

Kız 2 – Evet, kesinlikle öyle.  

------- 

Ben > Sevimli, uzun boylu esmer ve 
yakışıklı bir çocuk.  

Eve, annenize götürebileceğiniz tür-
den biri…  

Ciddi ama gerçekten akıllı… Sert ama 
tatlı…  Aynı zamanda hem olgun, 
hem de olgunlaşmamış. 

Bilgisayar gibi… Birçok şey hakkında 
çok şey bilen.  

Çalışkan ve iyi okumuş… Ancak yine 
de gerçekçi olabilir.  

Sessiz ve utangaç… Yumuşak ve 
sessiz ama dünyayla paylaşacak çok 
şeyi var…  

Dünyayı daha iyi yaşanacak bir yer 
haline getirmek istiyor. (Mecazlı an-
latım)  

----- 

Ben > … in oğlu  

Ben > “yay’ın ateşli okları”;  ‘ben 
kasheth’ > Kastel suyu  

Ban > half, yarı 

Ben >  “aslı” anlamında 

Ben > başına gelmek 

Ben, Bar > oğul, bir adam 



 
------ 

Yulanben > Hayalet Festivali; Zhong-
yuan Festivali olarak da bilinir.   

Çin kültürünün  ay takviminde yedin-
ci ayın on beşi Hayalet Günü olarak 
adlandırılır.  

Yedinci ay genelde ölmüş atalarınki 
de dahil olmak üzere  hayâletlerin, 
cinlerin ve ruhların alt âlemden 
yeryüzüne çıktığı bir dönemdir.  

Yulanben sözü Hintçedeki ullambana 
veya  avalambana sözünden geliyor 
olabilir.  

Terim hem festivale işaret etmek 
amacıyla, hem de Budistlerin sunuş 
yapma veya bağışta bulunma dînî 
programlarına atıf amacıyla 
kullanılmaktadır.  

Ay boyunca yapılacak faaliyetler 
arasında ayin amaçlı yiyecek 
adaklarının veya sunumların hazır-
lanması, tütsü ve joss kağıdı yakıl-
ması, ziyaret eden ata ruhları için 
giysiler, altın ve diğer güzel eşyaların 
kağıt hamuru formuyla biçim-
lendirilmesi yer alır.  

Çeşitli vejetaryen yemekler ölen 
kişiye hâlâ yaşıyormuş gibi dav-
ranılarak ailede ölenlerin her birisi 
için boş koltuklarda servis edilir.  

Atalara tapınma, Qingming Festival-
i'ni Hayalet Festivali'nden ayırır.   

Çünkü ikincisi,  genç nesiller de dahil 
olmak üzere tüm ölenlere saygı 
göstermeyi içerirken, birincisi yal-
nızca eski nesilleri içerir.  

Diğer şenlikler, ataların ve diğer 



 
tanrıların kayıp hayaletlerine ve 
ruhlarına yön vermeyi ifade eden 
minyatür kağıt tekneler ve su 
üzerinde yüzen fenerler satın alıp 
serbest bırakmayı içerebilir.  

(https://dbpe-
dia.org/page/Ghost_Festival) 

---- 

Yulanben  > Bir çok Çinli hayaletlere 
ve ruhlara "iyi kardeşler" diye bakar. 

Şimdi Hayalet Festivali sırasında 
Cehennemin Kapıları açık olduğuna 
göre, sanat tarihçisi Chiang Hsun, geri 
dönen merhumlarla nasıl 
geçinileceğini soruyor?  

Yolları kesişen yabancılar gibi mi 
olacaktır yoksa birbirlerini tanıyacak-
lar mıdır?  

Ve bu tür halk inançlarını sadece 
hurafeler olarak mı görmeliyiz?   

(https://www.thinkchina.sg/) 

------ 

Yulanben  > Ay boyunca tüm ruhların 
yeraltı ve öteki alemden çıkıp hayalet 
gibi yeryüzünde dolaştıkları kabul 
edilir.  

Yedinci ayın 15’inci gününde cennet, 
cehennem ve dünyadaki tüm alem-
lerin kapıları açılır ve böylece ölen  
atalar, yeryüzüne yaşayan torunlarını 
ziyârete gelirler.  

Bu ayda yüzmekten kaçının. Aksi 
halde sizi altına çekebilecek 
boğulmuş bir kişinin intikamcı rûhu 
tarafından ziyaret edilebilirsiniz.  



 
Bu ayda cinlerin ve hayâletlerin ha-
reketliliğiyle ilgili çeşitli hikâyeler an-
latılır ve onlardan biri şöyledir:   

Bir düğünde  gelin hamallar tarafın-
dan omuzlar üzerinde bir tahtı revân 
ile taşınırken şelâlenin yukarısındaki 
kayalarda ayağı kayan biri gelinin 
tahtırevanına çarpar ve onun 
şelâlenin altındaki havuza düşmesine 
neden olur. 

Trajik bir şekilde, ıslanan gelinliği onu 
suyun içine çeker ve boğulmasına 
neden olur.  

Bu gelinin ruhu, çoğunlukla üzerinde 
beyaz puantajları bulunan uzun 
kırmızı bir elbise giymiş olarak tasvir 
edilir.  

Kırmızı Alpullu giymiş gelin sularda 
pusuya yatmıştır. Hiçbir şeyden 
şüphelenmeyen ziyaretçileri boğmayı 
beklemektedir.   

“Gelin havuzu” yolunda dikkatli olun, 
zorlu virajlar, kör noktalar vardır. 

Gelin yolu, üzerinde meydana gelen 
çok sayıda kaza haberleriyle meşhur-
dur. 

 (Bride’s Pool Road) 

(https://www.lifestyleasia.com/) 

------- 



 

 
----- 

 
"Ullambana" Sanskritçe'den bir çeviri 
yazıdır.  

"Ullam", ayaklardan asılmak veya 
kötü durumda olmak; "bana" ise 
‘sunuları toplamak için’ kullanılan bir 
kaptır.  

Budist doktrin, bağışlanan 
malzemelerin vefat eden ebeveyn-
lerin veya akrabaların ruhlarını kötü 
durumlardan kurtarabileceğine 
inanır.  

“Han Çin” bölgelerindeki Budizm için, 
her yıl 15 Temmuz'da düzenlenen 
Budist ritüeli, ayrılan ataların 
ruhlarını âraftan kurtarmayı amaçlar. 

 Ullambana Sutra, ayrıca Ullambana 
Töreni, Ullambana Festivali ve Ul-
lambana Sunusu adlarıyla da anılır.  

Ulambana Budizm Festivali'nin iki 



 
amacı vardır.  

Birincisi, insanları Budist râhiplere 
yardım etmeye davet etmektir.  

İkincisi, ölmüş ruhları günahtan kur-
tarmak, anne ve babaya bağlılığı 
artırmak için insanları hayır işlerine 
daha çok teşvik etmektir. 

 
 “Yuan”, suyun kaynağı veya kökeni 
anlamına gelir. Orjin veya başlangıç… 
İlk kaynak…  

(William Gladstone,  Dr. and Master 
Sha: Miracle Soul Healer: Exploring a 
Mystery  2014) 

Zhong.yuan / Zeug.ma Festivali 

Zhongyuan Festivali'nin çeşitli etkin-
likleri arasında, “yüzen su feneri” en 
büyüğüdür.  

“Lotus feneri” olarak da adlandırılan 
su feneri, genellikle kağıdın lotus 
şekline yapıştırılmasıyla yapılır.  

Daha sonra içine bir lamba veya mum 
yerleştirilir.  

Zhongyuan Festivali gecesi, fenerler 
nehirlere veya göllere bırakılır. 

[ateş ve su figüratif anlatımı; bir 
yaratılış felsefesi; Zeug ve ilk orjin… 
Zeug ve onun suyu; Zeug-Ma ve Alle-
Ben; Yüksek su ve onun kabı; Alle-Ben 



 
> Tanrı’dan gelen su] 

------ 

'Ullambana' kelimesi, 'acıdan kur-
tuluş' anlamına gelen Sanskritçe bir 
kelimenin çevirisidir ve özellikle 
cehennemde işkence gören ruhların 
kurtuluşuna atıfta bulunur.  

Bu gün, Budistler hem ölen atalarına 
hem de yaşayan ebeveynlerine ve 
yaşlılarına dua ederler.  

(https://nriol.com/festivals/ul-
lambana.asp) 

 
-------- 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
Ullambana / Ullambala  

Ullam, ulla, alla, alle “baş aşağı asılı 
olma” demek.  

Cehennemde başaşağı asılı durumda 
olanların çektiği acı ve ızdırabı 
tanımlıyor.  

Bana veya bala acıyı azaltan, hafif-
leten, dindiren bir kâse, leğen, havuz 
veya yalak anlamında.  

Ullambana veya Ullambala “cehen-
nemde ayaklarından asılı olarak azap 
gören ruhların acılarının biraz olsun 
azaltılması veya hafifletilmesi” an-
lamına geliyor.  

(Miao Lien Shi, Buddhist Stories Vo-
lume 1, ss. 101-102)  

 
[Bilimde bu tür açıklamalara, “olayı 
mistifiye etmek” deniyor.  

Yâni somut bir gerçeği gizlemek için 
kullanılan semboller, ekipmanlar, 
söylemler, hikâyeler ve mecâzlı an-
latılar.  

“Ben onu kastetmiyorum ama, sen 
öyle anlıyorsan, bilemem, hiç bir şey 
diyemem”….  

“Alâkası yok, fakat yine de yan ce-
bime koy” türünden bir anlatı.  



 
Gizemli, sırlı, anlaşılmaz, îmâlı, meta-
forik anlatılar insanların ilgisini çeki-
yor, bu tür gizemli hikâyelere kolay 
bağlanıyorlar. 

Ullambana / Ullambala /Allabullu  bir 
“yaratılış felsefesi”.  

Varlıkların üremelerini konu ediniyor 
fakat  değişik coğrafyalarda ve 
kültürlerde değişik araçlar, 
malzemeler ve hikâyelerle karşımıza 
çıkıyor.  

Bu yüzden her bir hikayeyi diğerlerin-
den farklı görüyor, başka bir şey an-
latılıyormuş gibi bir izlenim edini-
yoruz.  

Konusu, malzemeleri, kahramanları, 
giyisileri, doğayla ilişkisi farklı olsa 
bile arka plandaki ana tema 
“yaratılış”…   

Ve onu gerçekleştiren “Yaratıcı” ile 
olan ilişkiler.  

Budist rahipler buradan rol kaparak 
kendilerine elbise biçiyorlar ve 
kendilerini Ullambala veya Albhullu 
olarak adlandırıyorlar.   

Ullambala’nın sırrına vakıf olan 
kişiler.  

Yaratıcıyla temas halinde olup, ondan 
haberler getiren ve böylece insanlığı 
aydınlatan...  

Çalışmayıp sadece “Tanrı’yla temas 
kurma” işiyle ilgilendiklerinden aç 
kalma tehlikeleri var.   

Bu yüzden “bağış kâsesi” açıyorlar ve 
halktan hediye alıyorlar.  

 



 
Alle-Ben, “Tanrı’nın lütfu ve bereket 
kâsesi” anlamında.  

Budist rahip, Alle’yi veya Alla’yı 
temsil ediyor ve kâse veya dilenci ça-
nağı ise “yeryüzünün”, “insanlığın” 
simgesi. 

Halka günahlarının bağışlanması için 
dua edeceklerini söyleyerek “bağış”/ 
”sadaka” / “hediye” / “sunum” / 
“adak” topluyorlar.  

Ullambala  olgusunu, “mistifiye 
ederek” ruhların cehennemdeki 
azâbını dindirdiklerini söylüyorlar. 

AlleBen > “Budist râhip ve elindeki 
bağış kâsesi veya sadaka kutusu” 
demek…   

Ama aynı zamanda, Tanrı’nın dün-
yaya bereket ihsan ettiği, gökten inen 
“kutsal suyu” temsil ediyor…  

Yağmurlar, dereler, nehirler Tanrı’nın 
Alle’si anlamında…  

Alle Tanrı’nın reçinesi, fıstık sakızı, 
fıstık yağı…  

Alle, aynı zamanda “dağ” anlamında 
veya bir “tepe”… Bir “kale”… 

“Ben” veya “bana” sözü ise bir 
“havuz”, “göl”, “kastel”, “yeryüzü”, 
“ova”, “vâdi” anlamında.  

Alleben; somut düzlemde veya fiziki 
âlemde, “kale ve nehir” demek…. 

Neslin devamını sağlayan “erkek ve 
kadın”, “eril ve dişil organ”; “Fıstık 
ağacı ve çatlak fıstık”,  

“dağ ve ova”, “tepe ve düzlük arazi”, 

“şehir ve üzerindeki binalar”; 



 
 “kamelya ve avlusu”; “avlu ve ahır”; 

“sivri arı kovanı ve bal”,  

“arının iğnesi ve bal”;  

“gül ve dikeni”;  

“çeşmenin musluğu ve altındaki ya-
lağı”;  

“gelin ve damat”;  

“gelinlik ve kırmızı yüz örtüsü”; 

“çoban değneği ve koyunlar”;  

“çoban ve koyunlar”;  

“çoban ve üzerine giydiği kebesi” 

“Şapka, sarık, fes, kukuleta, sikke ve 
baş”;  

“kipa ve baş”;  

“takke ve baş” 

Alleben, Arnavut kabilesi… Çobanlık 
yapan bir topluluk… Tanrı’nın 
çocukları…  

Tanrı ve tanrıçadan gelen ve o tüm-
leşikliğe bağlı olan insanlar,  

Ullambana, Alleben soyut alemde 
veya soyut düşünce yapısında “Tanrı 
ve tanrıça” demek… 

“Tanrı ve onun bereketi”;  

“Tanrı’nın rahmân ve rahîm sıfatı”, 

“Tanrı ve kâinât”,  

“Tanrı ve yeryüzü”,  

“Tanrı ve tanrıça birlikteliğini temsil 
eden Tevhit”;  

“Alleben cehennem ateşini söndü-
recek olan sular; duâlar; bağışlar; sa-



 
dakalar; Budist rahiplere verilen he-
diyeler” 

“Yahudi düşüncesi açısından İnsan-
Tanrı tümleşikliği”;  

“Tanrı’nın insanı kendi suretinde 
yaratması”;  

“Ermiş kişinin Tanrı’yla görüşmesi, 
Tanrı fâil, ermiş kişi meful anlamında,  

Tanrı > “Ulla” iken; ermiş kişi “bel”, 
“bela” veya “bâlig”…. İrfânî bilgiyi 
alan, gökyüzünden çeken… 

Allaben veya Allabel > Tanrıya bel 
bağlamış mübarek, ermiş kişi.  

Allaben/Allabel > Tanrı’ya bağlanmış 
zâhit kişi.  

Allaben/Allabel > Nehir kenarındaki 
bir ağacın altında bağdaş kurup 
oturan ve akşama kadar tefekkürle 
vaktini geçirip, aklından Tanrı’yı hiç 
çıkarmayan kişi,  

Allaben/Allabel > Tanrı aşığı kişi; 
Çalışmayıp, emek sarfetmeyip gece 
gündüz Tanrı’yı düşünen, yemeyen, 
içmeyen, yıkanmayan Tanrı’yla yatıp 
Tanrı’yla kalkan pejmürde bir Hint fa-
kiri. 

Allaben/Allabel > “allaabela’sını ver-
sin, fakirleşsin” dediğimiz kişi. 

Allaben/Allabel > “Yaratılış 
felsefesiyle kafasını bozmuş kişi.  

Allaben/Allabel > “Yaratılış suyu” ile 
kafasını bozmuş kişi”  

Allaben/Allabel > “Ölümsüzlüğü ara-
yan kişi”; “Âbı hayat” veya “Beril Su” 
denen hayâli bir suyun veya rûhun 
peşinde koşan, onu düşleyen 



 
“üşütük” bir adam.  

Allaben/Allabel > Akıllı ama takınaklı, 
zihnini, kafasını ölümsüzlüğe, kur-
tuluşa, sonsuzluğa adamış biri.  

Allaben/Allabel >  Gerçekler dünya-
sından koparak zihninde yarattığı 
imgeler dünyasında yaşayan zararsız 
bir deli. 

Somut ve soyut anlamlar düzleminde 
yüzlerce ve hatta binlerce farklı an-
lam, binlerce farklı bakış açısı olabilir.  

Ullambana veya Allaben, Allebel 
kırmızı, yeşil, mavi, sarı, pembe, mor 
rekgarenk ışıklar saçan bir küredir 
artık…  

Bu renklerden veya ışıklardan her-
hangi birisi veya hepsi...  

Biraz sonra, başka bir anlama daha 
geliyor olmasını farketmemiz, bizi hiç 
şaşırtmamalı. Sonsuz sayıda anlam 
üretmeye müsâit bir kelime.]  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
Alleben >  nehirde dar bir kanaldan 
akan güçlü veya hızlı bir akıntı 

 

 

 
 


