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Ferheng
Ev fergeng, pariyek ji xebata me ya Kelama Pîroz bikûrdî ye. Hemî cihên di Kitêba
Pîroz de ne, digirin bin banê xwe. Kelam di zimanê me yî dayikê de jixwe tiştekî
gellekî nû ye, çanda Kelamê her çi qas di jiyana rojane de bête jiyandin jî bi sembol û
navên wêjeyî nedihat zanîn, em hêvîdar in ku bi vê xebatê em wê kêmasiya di nava
netewa xwe de biqedînin û çand û baweriyek qedîm, bi awayekî xwûrt bînin axên bav
û kalan.
05/ 02/ 2020
Amed
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Pêşgotin
Ev ferheng, pariyek ji projeya Ferhenga Kitêba Pîroz ya bi Tirkî ya di salên 80 û 90’an
de hatiye pêkanîn e. Naveroka wê hemî navên cihên Kitêba Pîroz in. Ez ji birayê xwe
yên vê ferhengê wergerandine Kurmanciyê re gellekî spas dikim. Ez wê bi dilxweşî
pêşkêşî birayên xwe yên ku dê wê bi Kurdî bixwînin re dikim. Bi daxwaza hê jî biqencî
gotinên Xwedê fam bikin.
Rod Harbottle
Daxuyandina gotinên te ronahiyê direşînin û aqil dide mirovên bêaqil. (Zebûr 119:130)
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Têgînên Di Navê De Ne
ARÎMATÊYA
ARÎOPAGOS
ARMAGEDON
ARNON
AROÊR
ARPAD
ARVAD
ASOS
ASYA
AŞDOD
AŞDOT
AŞKELON
AŞTAROT
AŞTEROT
AŞÛR
ATAROT
ATÎNA
AVÊN
AVVA
AY
AYNÛN
AYYA
AYYAH
AYYALON
AZEKA
AZOTOS

ABANA
ABARÎM
ABDON
ABEL
ABEL-BEYT-MAAKA
ABEL-MAYÎM
ABEL-MEHOLA
ABEL-MÎTSRAÎM
ABEL-ŞITTÎM
ABEL-ŞITTÎM
ABILÎN
ABILÎNÎ
ADAM
ADAMA
ADEN
ADMA
ADORAÎM
ADÛLLAM
AFÊK
AFÊKA
AHAVA
AHAYA
AMFÎPOLÎS
AMMON
ANATOT
ANTALYA
ANTAQYA
ANTAQYAYA LI PÎSÎDYA YE
ANTAQYAYA PÎSÎDYA
ANTÎPATRÎS
APÎYÛS
APOLONYA
AQAD
AQMETA
AQO
AQOR
AQZÎB
AR
ARAM
ARARAT
ARGOB

BAALA
BAALAT
BAALAT-BEER
BAALE-CIHÛDA
BAALGAD
BAAL-HAMON
BAAL-HATSOR
BAAL-HERMON
BAAL-MEON
BAAL-PERATSÎM
BAAL-ŞALÎŞA
BAAL-TAMAR
BAAL-TSEFON
BABÎL
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BEYTESTA
BEYTFACÎ
BEYT-GAMÛL
BEYT-GÎLGAL
BEYT-HAKKERÊM
BEYT-HORON
BEYTLE-AFRA
BEYTLEHÊM
BEYT-MAAKA
BEYT-MARKABOT
BEYT-MEON
BEYT-NÎMRA
BEYT-PATSÊTS
BEYT-PELET
BEYT-PEOR
BEYT-REHOB
BEYTSAYDA
BEYT-ŞAN
BEYT-ŞEAN
BEYT-ŞEMEŞ
BEYT-ŞÎTTA
BEYT-TAPPÛAH
BEYT-TSÛR
BEYT-YEŞÎMOT
BEZEKBÎTÎNYA
BÎZYOTYA
BOKÎM
BOTSETS
BOTSKAT
BOTSRA

BAHÛRÎM
BAJARÊ ABEL
BAJARÊ DAVÛT
BAJARÊ DAWID
BAKARÊ KÎR YA MOABÊ
BAMOT
BAMOT-BAAL
BAŞAN
BAŞÛR
BAYÎT
BEER
BEER-ELÎM
BEER-LAHAY-ROÎ
BEEROT
BEEROT BENE-YAAKAN
BEER-ŞEBA
BE-EŞTERA
BEHRA CELÎLÊ
BEHRA GEWEZ
BELA
BENYAMÎN
BÊON
BERAKA
BERED
BERGAMA
BEROTA
BEROTAY
BETAH
BETEN
BETONÎM
BETSER
BÊÛLA
BÊYALOT
BEYT-ANAT
BEYT-ANOT
BEYTANYA
BEYT-ARABA
BEYT-ARBEL
BEYT-AVEN
BEYT-BAAL-MEON
BEYT-BARA
BEYT-DAGON
BEYT-EL
BEYT-EMEK
BEYTESDA

CELÎLE
CELÎLE
CÊNESERT
ÇEMÊ ADRÎYATÎK
ÇEMÊ AYYALON
ÇEMÊ CELÎLE
ÇEMÊ LAWÊN HÎNNOM
BESTA TSEFATA
ÇIYAYÊ BAŞAN
ÇIYAYÊ ÊBAL
ÇIYAYÊ GAAŞ
ÇIYAYÊ GERÎZÎM
ÇIYAYÊ GÎLBOA
ÇIYAYÊ HERES
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EDER
EDOM
EDREÎ
EDREMÎT
EFES-DAMMÎM
EFESOS
EFRAT
EFRON
EGLON
EKRON
ELA
ELAM
ELAT
EL-BEYT-EL
ELEALE
ELEF
EL-ELOHE-ÎSRAÊL
ELÎM
ELKOŞ
ELLASAR
ELON
ELON-BEYT-HANAN
EL-PARAN
ELTEKE
ELTEKON
EMEK-KETSÎTS
EMWAS
EMMAÛS
EN-ENAM
EN-DOR
EN-EGLAÎM
EN-GANNÎM
EN-GEDÎ
EN-HADDAH
EN-HAKKORE
EN-HATSOR
EN-RÎMMON
EN-ROGEL
EN-ŞEMEŞ
EN-TAPPÛAH
ERDEN
EREB
EREBÎSTAN
EREK
ERÎHA

ÇIYAYÊ HERMON
ÇIYAYÊ HOR
ÇIYAYÊ NEBO
ÇIYAYÊ SEÎR
ÇIYAYÊ SÎNA
ÇIYAYÊ ŞEFER
ÇIYAYÊ YEARÎM
ÇIYAYÊ ZEYTUNIYÊ
ÇIYAYIYA EFRAÎM
ÇIYAYIYA EFRON
ÇOLA YAHÛDIYE
DABBEŞET
DABERAT
DALMAÇYA
DALMANÛTA
DALMATYA
DAN
DANNA
DAN-YAAN
DARISTANA EFRAÎM
DEBÎR
DEDAN
DEKAPOLÎS
DERBÊ
DEŞTA DÛRA
DEŞTA ESDRAÊLON
DÎBLA
DÎBON
DÎBON-GAD
DÎCLE
DÎLEAN
DÎMNA
DÎMON
DÎMONA
DÎNHABA
DÎ-ZAHAB
DOFKA
DOJEH
DOR
DOTAN
DÛMA
EBEN-EZER
EDEN
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GEŞÛR
GETŞÊMANÎ
GEZER
GIRAVA HIYOS
GIRAVA KOS
GIRÊ ARES
GÎBBETON
GÎBEA
GÎBEAT-HAARALOT
GÎBEON
GÎDOM
GÎHON
GÎLBOA
GÎLEAD
GÎLGAL
GÎLO
GÎMZO
GÎRÎT
GÎTTAÎM
GOLAN
GOLGOTA
GOMORRA
GOŞEN
GOZAN
GÛDGODA
GÛR
GÛRBAAL

ESEK
EŞKOL
ÊŞTAOL
EŞTEMO
ÊŞTEMOYA
ETAM
ETIYOPYA
ETSYON-GEBER
EYTAM
FARPAR
FARS
FENÎKE
FENÎKS
FERAT
FILÎSTÎN
FÎLADELFIYA
FÎLÎPÎ
FÎLÎPPÎ
FÎNÎKE
FORÛMA APPÎÛS
FRÎKYA
GABBATA
GAD
GADARA
GALATYA
GALED
GALÊD
GALLÎM
GAT
GAT-HEFER
GAT-RÎMMON
GAZA
GAZZE
GEBA
GEBAL
GEBÎM
GEDER
GEDERA
GEDEROT
GEDOR
GELÎLOT
GERAR
GERASA

HABEŞ
HABOR
HADAŞA
HADATTA
HAFARAÎM
HAKÎLA
HALAH
HALAK
HALHÛL
HALÎ
HAMAT
HAMMAT
HAMMON
HAMMOT-DOR
HANES
HANNATON
HARA
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HORONAÎM
HOSA
HÛKKOK

HARADA
HARAN
HAROD
HAROŞET-GOYÎM
HAŞMONA
HATSAR
HATSAR-ADDAR
HATSAR-ENAN
HATSAR-GADDA
HATSAR-HATTÎKON
HATSAR-ŞÛAL
HATSATSON-TAMAR
HATSATSON-TAMAR
HATSEROT
HATSOR
HATSOR-HADATTA
HAVÎLA
HAVRAN
HAVVOT-YAÎR
HEBRON
HEFTSÎ-BA
HELAM
HELBA
HELBON
HELEF
HELKAT
HELKAT-HATSÛRÎM
HENA
HERÊMA EFRAÎM
HERÊMA GERASÎNIYAN
HERET
HEŞBON
HEŞMON
HETLON
HETSRON
HIYERAPOLÎS
HÎERAPOLÎS
HÎNT
HOBAH
HOLON
HORAZÎN
HOREB
HOREM
HOR-HAGGÎDGAD
HORMA

ÎBLEAM
ÎDALA
ÎDÛMEA
ÎDÛMÊYA
ÎFTA
ÎFTAH-EL
ÎLÎRYA
ÎLLÎRYA
ÎMPARATORIYA ROMA
ÎRON
ÎRPEEL
ÎRŞEMEŞ
ÎSRAÊL
ÎSŞAKAR
ÎŞKARYOT
ÎTALYA
ÎTNAN
ÎTÛREA
ÎTÛREYA
ÎVVA
ÎYE-ABARÎM
ÎYÎM
ÎZMÎR
KABTSEEL
KABÛL
KADEŞ
KADEŞ-BARNEA
KAFTOR
KAÎN
KALAH
KALNE
KALNO
KAMON
KANNE
KAPADOKYA
KARKA
KARKEMÎŞ
KARKOR
KARMEL
KARTA
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KÎSLOT-TABOR
KÎŞÎON
KÎŞON
KÎTLÎŞ
KÎTRON
KÎTTÎM
KLAVDA
KNÎDOS
KOLONÎ
KOLOSE
QONYA
KORÎNT
KORÎNTOS
KOZEBA
KÛN
KÛŞ
KÛT an jî KÛTALAHMAM

KARTAN
KASÎFYA
KATTAT
KEBAR
KEDEMOT
KEDEŞ
KEFAR-AMMONÎ
KEFERNAHÛM
KEFERNAHÛM
KEFÎRA
KEHELATA
KEÎLA
KENAN
KENAT
KENHERE
KENHREA
KERÎOT
KESALON
KESÎL
KESÛLLOT
KEŞTÎGEHÊN QENC
KETSÎTS
KEVIRÊEZELÊ
KEVIRÊ TSOHÊLET
KEZÎB
KILÎKYA
KÎBROT-HATTAAVA
KÎBTSAÎM
KÎDRON
KÎLMAD
KÎNAH
KÎNNERET
KÎNNEROT
KÎR
KÎRENE
KÎR-HARASET
KÎRYAT
KÎRYATAÎM
KÎRYAT-ARBA
KÎRYAT-ARÎM
KÎRYAT-BAAL
KÎRYAT-HÛTSOT
KÎRYAT-SANNA
KÎRYAT-SEFER
KÎRYAT-YEARÎM

LAÎŞ
LAKÎŞ
LAKKÛM
LAWDÎKYA
LEBONA
LEŞEM
LÎBNA
LÎBNAN
LÎBYA
LÎDDA
LÎDYA
LÎKAONYA
LÎKYA
LÎSTRA
LOD
LO-DEBAR
LUBNAN
LÛHÎT
LÛZ
MAAKA
MAARAT
MADMANNA
MADMENA
MADON
MAGDALA
MAHANAÎM
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MÎNNÎ
MÎNNÎT
MÎRA
MÎSGAB
MÎSÎYA
MÎSREFOT-MAÎM
MÎŞAL
MÎTKA
MÎTSPA
MÎTSPE
MOAB
MOLADA
MORE
MOREŞET-GAT
MORÎYA
MOSERA
MOSEROT
MOTSA

MAHANE-DAN
MAHSERAYA XEMRÊ YA ZEEB
MAKEDONYA
MAKHELOT
MAKKEDA
MAKPELA
MAKTEŞ
MALTA
MAMRE
MANAŞE
MAON
MARA
MARALA
MAREŞA
MAROT
MASSA
MAŞAL
METANA
MECDEL
MEDEBA
MEDYA
MEFAAT
MEGÎDDO
MEKONA
MEMFÎS
MEONENÎM
MERÎBA
MEROM
MEROZ
MEŞA
ME-YARQON
MEZOPOTAMYA
MIDYAN
MISIR
MÎDDÎN
MÎDÎLLÎ
MÎGDAL-EL
MÎGDAL-GAD
MÎGDOL
MÎGRON
MÎKMAS
MÎKMAŞ
MÎKMETAT
MÎLETOS
MÎLLO

NAARA
NAARAN
NABATEA
NAFTALÎ
NAHALAL
NAÎN
NAVÇEYA EFRAÎM
NAYOT
NEA
NEAPOLÎS
NEBALLAT
NEBO
NEFTOAH
NEGEB
NEGEV
NEÎEL
NETOFA
NETSÎB
NEWALA BAKA
NEWALA GIRYANÊ
NEWALA KERÎT
NEWALA QANA
NEWALA REFAÎM
NEWALA ŞAVE
NEWALA YEHOŞAFAT
NISRETÊ
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PÎSGA
PÎSÎDÎYA
PÎŞON
PÎTOM
PONTOS
PTOLEMAÎS
PÛL
PÛNON
PÛT
PÛTEOLÎ

NÎBŞAN
NÎKOPOLÎS
NÎL
NÎMRA
NÎMRÎM
NEYNOWA
NO
NO-AMON
NOB
NOBAH
NOD
NOF
NOFA

QANA
QEYSERIYA FÎLÎPPÎ
QEYSERIYE
QIBRIS
QÛDUS
QÛLEYA HAMMÊYA
QÛLEYAHANANEL

OBOT
OFEL
OFÎR
OFNÎ
OFRA
ON
ONO
ORONTES
ORŞALEM
ORŞELÎM

RAAMSES
RABBA
RABBAT
RABBÎT
RAHAB
RAKAL
RAMA
RAMATAÎM-TSOFÎM
RAMAT-LEHÎ
RAMAT-MÎTSPE
RAMAT-NEGEVRAMOT
RAMOT-GÎLEAD
RAMSES
RAQAT
RAQON
REFÎDÎM
REGÎÛM
REHOB
REHOBOT
REHOBOT-ÎR
REMET
RESEN
RETSEF
RÎBLA
RÎMMON
RÎMMON-PERETS

PADAN-ARAM
PAFOS
PAMFÎLYA
PARA
PARAN
PARVAÎM
PATARA
PATMOS
PATROS
PAÛ
PENÎEL
PENÛEL
PEOR
PERETS-ÛZZA
PERGE
PETOR
PETRA
PÎ-BESET
PÎ-HAHÎROT
PÎRATON
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SOKO
SOKOH
SOREK
SÛKKOT
SÛR
SÛRIYE
ŞAALABBÎN
ŞAALBÎM
ŞAALÎM
ŞAARAÎM
ŞAFÎR
ŞAHATSÛMA
ŞALÎŞA
ŞAM
ŞAMÎR
ŞARON
ŞARÛHEN
ŞAVE-KÎRÎATAÎM
ŞEBA
ŞEFAM
ŞEFELA
ŞEKEM
ŞEMA
ŞEN
ŞÎHOR
ŞÎKKERON
ŞÎLHÎM
ŞÎLO
ŞÎLOAH
ŞÎMEÛN
ŞÎMRON
ŞÎMRON-MERON
ŞÎNAR
ŞÎON
ŞÎTTÎM
ŞOKOH
ŞÛAL
ŞÛNEM
ŞÛR
ŞÛŞAN

RÎSSA
RÎTMA
RODOS
ROGELÎM
ROMA
RÛBEN
RÛMA
SALAMÎS
SALEKA
SALEM
SALÎM
SALMONE
SAMÎRÎYE
SARDÎS
SARÎD
SAYDA
SEFAR
SEFARAD
SEFARVAÎM
SEKAKA
SEKÛ
SELA
SELA-HAMMAHLEKOT
SELANÎK
SELEFKE
SENE
SENÎR
SEVENE
SEYARE
SÎBMA
SÎBRAÎM
SÎDDÎM
SÎFMOT
SÎHAR
SÎLOAM
SÎN
SÎON
SÎRA
SÎRAKÛZA
SÎRÎON
SÎRTÎS
SÎSAM
SÎTNA
SODOM

TAANAK
TAANAT-ŞÎLO
TABBAT
TABERA
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TSÊR
TSÊRÊDA
TSÊRÊRA
TSÎDDÎM
TSÎKLAG
TSÎN
TSÎOR
TSÎTS
TSOAN
TSOAR
TSOBA
TSOFÎM
TSORA
TSÛF

TABERÎYE
TABOR
TADMOR
TAHAT
TAHPANHES
TAMAR
TAPPÛAH
TARALA
TARSÛS
TARŞÎŞ
TEBETS
TEKOA
TEL-ABÎB
TELAÎM
TELASSAR
TELEM
TEL-HARŞA
TELMELA
TEMAN
TERAH
TIYATÎRA
TÎBHAT
TÎFSAH
TÎMNA
TÎMNAT-SERAH
TÎRTSA
TOB
TOFEL
TOFET
TOKEN
TOLAD
TSAANAN
TSAANANNÎM
TSAFON
TSAÎR
TSALMON
TSALMONA
TSAREFAT
TSARETAN
TSEBOÎM
TSÊDAD
TSÊFAT
TSÊLTSAH
TSÊMARAÎM
TSÊNAN

ÛFAZ
ÛR
ÛTS
ÛZZEN-ŞEERA
VERIYA
WELATÊ EREBAN
WELATÊ EREBAN
WELATÊ GADARÎNIYAN
WELATÊ HABEŞ
WELATÊ KILDANIYAN
WELATÊ MEDAN
WELATÊSEÎR
YABBOK
YABEŞ-GÎLEAD
YABETS
YABNE
YABNEEL
YAFA
YAFÎA
YAGÛR
YAHATS
YAHÛDA
YAHÛDIYE
YAHVE-NÎSSÎ
YAHVE-ŞALOM
YAHVE-ŞAMMA
YAHVE-YÎRE
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YÊŞÛA
YÎZRÊEL
YOG-BEHA
YOKDEAM
YOKMEAM
YOKNEAM
YOKTEEL
YOTBA
YÛTTA

YANÎM
YANOAH
YARMÛT
YATTÎR
YAVAN
YAZER
YEBÛS
YEBÛSÎ
YEGAR-SAHADÛTA
YEHOVA-NÎSSÎ
YEHOVA-ŞALOM
YEHOVA-ŞAMMA
YEHOVA-YÎRE
YEHÛD
YERÛEL
YÊŞANA
YÊŞÎMON

ZANOAH
ZEBÛLÛN
ZERED
ZINARA RÎMMON
ZINARÊ OREB
ZÎF
ZÎFRON
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ABANA
Naamanê generalê Sûrî, nexwestibû di Erdenê de xwe bişo; “Çemên Şamê, Abana û
Farpar, ma ji hemî avên Îsraêlê ne çêtirin?” got (2.Qiralan 5:12).
Çavkaniya şeta Abana li çiyayê Lubnana Rojhelatê ye û wisa tête fikirîn ku bi xwe
çemê Barada ya ji nava Şamê diherike yî. Yewnanên kevin ji vî çemî re digotin, Çemê
Zêrîn. Piştî ku ji Şamê derbas dibe û bi gola avzêl ya jê re Bahret El-Kibliyah dibêjin ve
diherike. Dibe ku Naaman ji ber bexçe û bîstanên li dor wê ne pesnê xwe bi vî çemî re
dida. Lê belê bona ku ji cizamê çêbûnê bibîne, divê pozê xwe yê bilind bişkanda û li gor
emrê Xwedê bikira û li wî çemê Erdenê ya ku biçûk dibîne xwe heft carî bişuşta.
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ABARÎM
Rêzeçiyayên li rojhelata çemê Erdenê û li hemberî bajarê Erîhayê ne. Lawên Îsraêlê
yên ku ji Misirê derketibûn, dema bona ketina welêt amadekariyê dikirin, li van çiyayan
man.
“Û ji Almon- Dîblataîmê koç kirin û li çiyayên Abarîm yên ku hemberî Neboyê ne konê
danîn. Û ji çiyayên Abarîmê koç kirin û li zozanên Moabê yên ku li hemberî Erîha û li
kêleka Urdunê ne konê danîn.”
(4.Mûsa 33:47,48).
“Û XUDAN di heman rojê de bi Mûsa re axifî û got: Hilkişe vî çiyayê Neboyê, çiyayê
Abarîmê yê ku li hemberî Erîhayê, li welatê Moabê yî û welatê Kenanê yê ku ez bi milkî
didim lawên Îsraêl bibîne û mîna ku birayê te Harûn li çiyayê Horê mir û beşdarî
neteweya xwe bû, tu jî li çiyayê ku tuyê hilkişe de bimire û beşdarî netewa xwe bibe”
(5.Mûsa 32 48-50).
“Û Mûsa ji deştên Moabê, hilkişiya girê Pîsgaya çiyayê Nebo, ya ku li hemberî Erîhayê
ye. Û XUDAN welêt, heta Danê hemûya Gîleadê û hemûya Naftaliyê û welatê Efrayîm û
Manaşşeyê û heta behra rojhilatê hemûya welatê Cihûdayê û başûrê û heta Tsoarê
tejaneya newala Erîhayê ya ku bajarekî xurmê ye rê wî dan.”
(5.Mûsa 34:1-3).
Dîmenek ew qasî bi firehî hew ji Cebel Osha ya serê rêzeçiyayên Abarîmê li hemberî
Erîha ne tête peydekirin.
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ABDON
Ev bajarê di wateya “hişmendiya dîlitiyê” de yî, di nava tixûbên Aşerê de bû û ji eşîra
Gerşon ya ji Lêwiyiyan bû re hate dayîn. (Yêşû 21:30). Li rojhelata Akzîbê, kêm û zêde
7 kîlometre ye. (Binêrin li bin Akzîbê li 1’ê).
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ABEL
Wateya wê mêrg e. Ji navê çend cihî parîyek e.
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ABEL-BEYT-MAAKA
Wateya vî navî, “Mêrga mala tahdê” ye. Ev cihê ku li nêzîka çiyayê Hermonê ye, li
hemberî bajarê Danê ya li nîçika bakurê Îsraêlê ye bû û li rojavaya çemê Urdinê bû.
Şebayê lawê Bikriyê li dijî Dawid serî hildabû, ji Orşelîmê, “ji nava hemî eşîrên
Îsraêlê” derbas bû û ji ber Yoabê bera pêy wî daye jî reviya vî cihî û xwe spart “bajarê
ABEL ya Beyt - Maakayê” (2.Samûyêl 20:14-15). Jinikek zaniyar radestkirina Şeba pêk
anî û bi vî awayî bajarê ABEL ji têkçûnê xelas kir.
Piştî ku Îsraêl bû du par Asayê Qiralê Cihûdayê, li dijî Baaşayê Qiralê Îsraêlê, bi BenHadadê Qiralê Sûriyê re peymanekê danî. Ben-Hadad; “serokên artêşên xwe şandin dijî
bajarên Îsraêlê û li Iyon û li Danê û li Abel-Beyt-Maakayê û tevî hemûya warê Naftaliyê
li hemûya Kînnerotê xistin” (1.Qiralan 15:20). Ji ber ku bajarê tixûbê bû di nava bajarên
Tîglat – Pîleserê Qiralê Aşûrê pêşiyê êrîş kirine de bû (2.Qiralan 15:29).
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ABEL-MAYÎM
Di wateya Mêrga Avan de ye. Navekî ku bi ABEL-Beyt-Maaka ve hatiye dayîn e
(2.Dîrokan 16:4). (Binêrin ABEL-BEYT-MAAKA).
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ABEL-MEHOLA
Di wateya mêrga reqsê de ye. Dema Xwedê bona Gîdêyon û 300 leşkerên wî li ber
artêşa Midyanê serfiraziyê da; artêşa Midyanê ji ber wan “heta tixûbê Abel – Mehola
reviya” (Serweran 7:22).
Di nava tixûbê zeviyên Baanayê lawê Ahîlûdê keyayê Qiral Silêman e, de bû (1.Qiralan
4:12). Ev bajar cihê welidandina Elîşa bû (1.Qiralan 19:16). Li aliyê herêmên rojavaya
di deşta çemê Erdenê de bû.
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ABEL-MÎTSRAÎM
Di wateya hewarî an jî zeviyê Misiriyan de yî. Dema Ûsiv û birayên xwe bona
binaxkirina bavên xwe Aqûp çûn, gîhaştin bêndera Atad ya li rojhelata Çemê Erdenê
yî. “Û gava gîhaştin Bêndera Atadê ya ku li rojhilatê çemê Urdunê yî û li wê derê bi
dengekî bilind qêriyan û lawijên bi êş gotin. Û wî bona bavê xwe, heft roj şînê girt. Û
Kenaniyên ku li wê herêmê dijiyan, gava şîna li Bêndera Atadê dîtin: Kesên Misirî çi
qas bi keser şînê dikişînin! gotin. Bo vê yekê navê Abel-Mîsrayim li vî cîhê ku li rojhilata
çemê Urdunê ye kirin.” (1.Mûsa 50:10,11).
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ABEL-ŞITTÎM
Di wateya zeviya (mêrga) darcêwiya de ye. Beriya ku çemê Erdenê derbas bikin,
Lawên Îsraêl cara dawîn li vê kon danîn. Li hemberî Erîha, di deştên Moabê de bû
(4.Mûsa 22:1; 25:1). Li wê, ji ber têkiliyên bêusûl yên bi qîzên Moabê re danîn, Lawên
Îsraêl bi peristina xwedayê derewîn ve xwar bûn (4.Mûsa 5.25). Yêşû bona sixûriya
Erîha bikin, du zilamî ji Şittîmê ve şandin (Yêşû 2:1). Yowêl peyxamberiyeke wisa dike:
“Dê ji mala XUDAN çavkaniyek derkeve û avdana newala Şittîmê bike” (Yowêl 3:18).
Divê ne heman cih bin ji ber ku cihê qonaxê li deştên Moabê bûn, lê ev jî di newalê de
bû.
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ABILÎN
“Fîlîpo serdarê herêma Îtûrêya û Traxonîdayê bû û Lûsanyûs serdarê Abîlîneyê bû”
(Lûqa 3:1). Herêma bajarê bi navê Abîlayê. Abîla di wateya mêrgê de yî (Binêrin Abel).
Ev bajar di rojavaya bakurê Şamê de, qandî 30 kîlometre dûr bû û li qeraxa çemê Abana
bû.
Xirbeyên wê li dora gundê Es-Sûk in. Hê berê pariyek ji welatê Îtûrêya bû. Paşê bû du
par û di bin rêvebiriya du rayedarî de domiya.
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ADAM (ADEM)
Hemana navê Ademê ku di wateya mirov de ye. “XUDAN Xwedê ji axa erdê zilam
afirand.” Di ayetê de dide xuyandin ku navê “zilam (Adam)” di wateya “axa erdê” de
yî. Biwêja Îbranîtî ya mîna axa erdê tête wergerandin “ji Adem re” yî (1.Mûsa 2:7).
Nêzîkî vî bajarî, mîna XUDAN daxuyandiye avên çemê Erdenê (Urdinê) mîna girseyekî
sekinî û bilind bû (Yêşû 3:16). Bi vî awayî gel, dema çem rabûbû ji cihê ziwa derbasî
hember bûn.
Di sala 1927’an de li vî cihî, ji rexên Urdinê yên dijwar ve ax herikî û 21 saet bû astengê
herikandina çem. Mûcîzeta di dema Yêşû de hêza Xwedê nîşan dide, ji ber ku
herikandina avê, mîna ku Xwedê têgihandibû çawa lingên kahînan ketin avê, sekinî.
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ADAMA
Di wateya axê de ye (li tiştên ku di bin ADAM de hatine nivîsandin binêrin). Bajarê bi
dîwar yê ku ji nîjada Naftalî re hatiye dayîn (Yêşû 19:36).
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ADEN
Dema Adem û Hawa pêşiyê hatin afirandin, bexçê ku tê de dijiyan li vê herêma bû: “Û
XUDAN Xwedê, li rojhilatê, li Adenê bexçeyekê danî. Û Ademê ku afirandi bû jî danî
wir.”(1.Mûsa 2,8).
Li gor ramana hinek pisporan navê Adenê ji gotina “edîn” ya di zimanê Sumerê de yî
tê. “Edîn” di wateya deşt an jî zozanê de yî. Lê belê di zimanê Îbranîtî de wekî gotineke
di wateya “zewq an jî şabûnê” de yî. Di heman demî de bexçe bi navê “Bexça Adenê”
tête binav kirin. Xwedê bona ku “binêre û biparêze” zilam danî wê. Dema Adem û Hawa
mar guhdarî kirin û emirê Xwedê cûtan, Xwedê zilam; “ji Bexçê Adenê, bona axa ku ew
ji navê hatiye girtin bikar bîne derxist” (1.Mûsa 2,15; 3,23).
Di lawijê bona Qiralê Sûrê de hatiye gotin de wisa didin xuyandin ku “ew bi xwe li
Adenê di bexça Xwedê de yî” (zanîna di ayetan de tête dayîn gellek şirovekaran ber ve
ramanê Qiralê Sûrê nîmandina şêytan dike ve biriye. Hêzekîêl 28,12-13; 31,8-9). Dema
XUDAN xemrevîniyê li Siyonê (Orşelîmê) dike wisa têdighîne “çola wê mîna Adenê û
çoltera wê mîna bexça XUDAN” kiriye (Îşaya 51,3).
“Û ji Adenê çemek derket, avê da bexçê û bi çar milî ji hev veqetiya. Navê çemê
yekemîn Pîşon e. Di sînora Havîla, ya ku çavkaniya zêran tê de heye de diherike. Li wir
zêrê qenc, gunikê gewr û onîks hene. Û navê çemê duwemîn Gîhon e. Li dora sînorê
Kûşê ve diherike.Û navê çemê sêwemîn Dîcle ye. Ji rojhilata Asûr ve diherike. Û çemê
çaremîn jî Ferate. Û XUDAN Xwedê, bona ku li bexça Adenê binêre, tê de buşuxule, Adem
danî wir.” (1.Mûsa 2,10-15).
Ka çi têkildariya van çeman bi Dîcle û Ferata îro re heye, pêwendiyê danîn dijwar e ji ber
ku tofana paşê hat, dibe ku herikandina çeman guhertibe. Dema ji Adenê derdiket, tenê
çemek bû, paşê bi çar milî ve hate dabeşandin (Li bin sernavên Dîcle, Ferat, Gîhon û Pîşon
binêrin).
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ADMA
Adma di wateya axa gewez de yî. Adma tevî bajarên bi navê Bela tête nasîn Tsoar,
Sodom Gomorra û Tsêboyîm, bi navê BajarênTejaneyê dihat nasîn. Lûtê ku ji aliyê
Birahîm ve mafê bijartinê stend, ji ber ku pirr avî ye bona bi cihbûnê vê herêmê bijart
(1.Mûsa 13:10-13).
Sodom bi gunehkarbûna xwe dihat nasîn: “Û gelê Sodomê pirr xerab bûn. Û li hemberê
XUDAN gunehek zehf mezin dikirin” (1.Mûsa 13:13).
Bajarên wekî din jî: “Sodom, Gomora û bajarê li dora wan in jî bi awayekî wekhev xwe
radestî teqînên fuhş û rêçewtiyê kirin. Ev bajarê ku heta bêdawîbûnê cezaya di agir de
şewitînê dikişînin, her yek mînakên ders jê girtinê ne” (Cihûda 7). Dema XUDAN ji
Birahîm re têkbirina wan bajaran dibêje; Birahîm bi 50 kesên rast ve dest pê dike û di
encamê de bona xatirê 10 kesên rast, ji XUDAN waada têknebirina bajaran distîne. Ji
ber ku deh kesên rast nehat dîtin: “Û XUDAN, bi ser Sodom û Gomorayê ji aliyê XUDAN ji
ezman ve, kewkurda bi agir barand. Û van bajaran û hemûya deştê û hemû mirovên li
wir û hemû nebatan tune kirin.” (1.Mûsa 19:24,25). Lê hew Lût û qîzên xwe xelas bûn.
Hevjîna Lût ya li pêy xwe nihêrt “bû sitûna ji xwê” (ayeta 26). Lêkolînên zanistên
kolanên birhanên ku di dora salên B.Î. 2000’an de bêtareke qandî herêmê 600 sal vala
kiriye dîtine.
Dîrokzanê bi navê Yosefûs, di çaxa ku nivîsandiye de (hema li pêy Îsa) wisa têdighîne
ku xirbeyên van bajaran hê bitûmî ji aliyê avên gola Lûtê ve nehatine nixumandin (Şerên
Cihûyan IV:4). Adma û bajarên din li deşta berê li bakurê golê bû lê niha ji aliyê avên
golê ve hatine dagirtin diman.
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ADORAYÎM
Bajarek xweparastinê ji bajarên Qiral Rehoboam ên li Cihûdayê ne (2.Dîrokan 11:9).
Wisa tête fikirîn ku ev, dûraya li rojavaya Hebronê 12 kîlometre dûrê ye.
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BEHRA ADRIYATÎK
“Û gava şeva çardehan hat, em hê di behra Adriyayê de diherikîn; nêzîkî nîvê şevê
keştîvanan got ku qey nêzîkî giravê bûne” (Karên Şagirtan 27:27). Wisa tê ramandin ku
navê xwe ji bajarê Adrîa ya li qeraxa çemê Po ya li Îtalyayê yî girtiye. Pêşiyê ji kendava
li bakurê behrê ye re dihate gotin, paşê ji behra di navbera Îtalya û Yûgoslavyayê de ye
paşê jî bona dûritiyên Behra Sipî yên li başûrê Îtalya û Yewnanîstanê yî jî dihate bikar
anîn. Pawlos û yên digel wî ne ji Kretayê ber ve girava Maltayê diherikîn (Wergera
Mizgîniyê behra Îonê; behra Adrîa).
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ADÛLLAM
Li başûrê rojavaya Orşelîmê, dema diçin Lakîşê, bajarekî li nêviyê rê ye. Hîrayê hevalê
Cihûda ji vî bajarî bû (1.Mûsa 38:1). Ji qiralên aliyê Yêşû û Lawên Îsraêl hatine ketin,
yek jî qiralê Adûllamê bû (Yêşû 12:15). Bajarek ji bajarên xweparastinê yên Qiral
Rehoboam ên li Cihûdayê ne bû (2.Dîrokan11:7).
Dawidê ku ji Saûl ve direviya xwe di şikeftek nêzîkî vî bajarî ye de veşart (1.Samûyêl
22:1). Mîkadema qala, li ber neyarên xwe binketina gelê Cihûda dikir; “dê mezinahiya
Îsraêlê were heta Adûllamê” (yanê dê mîna Dawid qaçax be) dibêje (Mîka 1:15).
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AFEK
Di wateya bircê de ye. Vî navî dan çend bajarî. Hinek bikaranîn wê dibe ku ne mîna navekî
taybet lê mîna birca bedenê be.
1/ Ji qiralên aliyê Yêşû û Lawên Îsraêl hatine ketin, yek jî qiralê Afekê bû (Yêşû 12:18).
Wisa tête gumankirin ku di şerê bi Filistiyan re hatiye kirin de qala heman cihî tête kirin. Çawa
ku beriya şer Îsraêl li gel Eben – Ezer artêşgeha xwe danîn, Filistiyan jî artêşgeha xwe li Afekê
danîn (1.Samûyêl 4:1). (Ma gelo dixwest ku bibêje “li bircê” yî?) Divê şer zêde ji Şîloyê ne
dûr be, ji ber ku “gel zilaman şandin Şîloyê, sindoqa peymanê ya XUDANê artêşan ji wê anîn”
(Ayeta 4). “Îsraêl hate lêxistin... Û Sindoqa Xwedê hate rahiştin û her du lawên Elî, Hofnî û
Pînehas mirin.” (1.Samûyêl 4:10- 11). Encama tirsehêz ya mirovên naxwazin ji gunehên xwe
vegerin, Xwedayê Pîroz bona berjewendiyên xwe bikar bînin! Navê vê Afekê, di dema
Peymana Nû de Antîpatrîs bû (Karên Şagirtan 23:31-33). Herêma ku îroj em jê re dibêjin
Serêkaniyê.

Li rojavaya Şîloyê qandî 30 kîlometre li dûriyê cihê ku quntarên rêzeçiya dadikevin
newala behrê de yî.
2/ Yêşû 13:4 qala Afekek din dike: “Lê belê, hîn pirr erdên ku bi milkî bên stendin hene.
Erdên ku bên stendin,vana ne... Hemûya erdên Kenaniyan; heta Afekê, yanê sînora Amorê;
Meara ya aidî Saydayiyan e...hemûya erdên Lubnanê...”
Eger ev Afeka li Lubnanê be, dibe ku Afkaya li rojhelata bakurê Beyrûdê ye be. Na, lê ger li
warê Kenaniyan be dibe ku Afeka li Serêkaniya îrojê be. Dibêtî heye ku Afeka di ayeta Yêşû
19:30’an de jê tête qalkirin be jî, ji ber ku di Serweran 1:31’an de, wekî bajarekî aidî Kenaniyan
be tête qalkirin.
3/Dema tîxûba mêrasa bi nîjada Aşerê ve hatiye dayîn hate diyarkirin, Afekek din derdikeve
pêşiya me (Yêşû 19:30).
“Aşer gelên Akko û gelên Sayda û Ahlab û Akzîb û Helba û Afîk û Rehobê neqewirandin û
Aşerî di nav gelên welêt Kenaniyan de rûniştin; ji ber ku wan neqewirandin.” (Serweran
1:31,32). Afîka di vê ayetê de yî, wisa tête ramandin ku Afeka di ayeta Yêşû 19:30’an de
yî.Wisa tête hesibandin ku Tel Kûrdaneha nêzîkî Hayfa ya îroyîn e.
4/ Di pirtûka Qiralan de qala Afekek din tête kirin: “Ben-Hadad Sûriyeyiyan jimartin û bona
ku bi Îsraêlê re cengê bike, derket Afekê....û lawên Îsraêl li hember wan, mîna du keriyê karikan
artêşgehê danîn...Û zilamê Xwedê nêzîk bû û ji qiralê Îsraêlê re wusa got: XUDAN wusa dibêje:
Madem ku Sûriyeyiyan gotin: XUDAN Xwedayê çiyayan e, ne yê newalan e; ez ê hemûya vê
ajaweyê bidim destê te û hûn ê bizanibin ku ez XUDAN im... û lawên Îsraêl, di rojekê de li
sedhezar peyayên Sûriyî xistin. Lê belê ên ku li pêy mane reviyan Afekê, hundirê bajêr û dîwar
bi sed û bîst û heft hezar kesê ku li paşê mane xerabû.” (1.Qiralan 20:26-30).
Dema Elîşa nexweş ket ji XUDAN vî emirî da Qiral Yoaş: “Heta ku tu Sûriyiyan biqedînin,
tuyê li Afekê li wan bixînin” (2.Qiralan 13:17). Ev Afeka li rojhelata Çemê Celîlê yî û bi navê
Fîk an jî Afîkê tête zanîn.
33

5/ Bajarek an jî bircek di navbera Şûnem û Yîzrêelê de (1.Qiralan 28:4; 29:1,11; 31:3). Ji ber
ku bi Filistiyan ve têkildar e hinek şîrovekaran wisa pêş de didin ku ev yek Afeka di bin 1/ê de
yî. Lê belê Şûnem û Yîzrêel ji vî cihî gellekî dûrtir in.
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AFEKA
Di wateya bircê de ye. Di mêrasa nîjada Cihûda de bû: “Afeka û Hamta û Kîryat-Arba

(ew Hebron e)” (Yêşû 15:53,54). Pisporan bona cihê du gundê li rojavaya başûrê
Hebronê yî vêya wisa pêş de didin.
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NEWALA GIRIYÊ
Gotina “emek habaqa” ya di gellek zimanî de mîna “newala Baqa” hatiye wergerandin
û wekî navê cihekî hatibe şirovekirin jî, ev gotin di Kitêba Pîroz de wekî navekî sembolîk
hatiye şirovekirin û mîna “Newala Giriyê” tête wergerandin. Gotin tenê di vê nivîsê de
derbas dibe: “Ya XUDANê serwerê hemû hêzan...
Xwezî li mirovê ku hêza xwe ji te distîne! Hişê wî her tim li serîdanka Siyonê ye.
Dema ji newala girînê ve derbas dibin, wir dikin mîna serê kaniyan, belê, baranên biharê
li wir di bereketê de dihêle.” (Zebûr 843,5,6).
Mirov dikare ji gotina “Emek habaqa” sê wateyî ragihîne: Cûreyek darê tûyê (benîştê
ku ji vî darî pêk tê, wekî rijandina hêstiran dirijin), girî (bi Îbranîtî baqah) û cihê ziwa.
Şabûna kesê ku lawazbûna xwe fam dike û bi ewlebûna Xwedê ve xurt dibe tête
gîhandin.
Siyona ku navê cihekî rasteqîn e, wekî girê perestgeh lê ye be, sembola aramiya Xwedê
yî. Kesê ku bi Xwedê re ewle bibe, daxwaza tevlî aramiya Xwedê bûyînê ji hişê xwe
dernaxîne. Bo vê yekê dema tengasiyê dikişanîne (dema digirî an jî li cihekî ziwa ye)
bona ji vê cerbê qenciyeke ruhanî peyde bike hewl dide. Hêstirên xwe dike çavkaniyek
avê an jî li cihekî ziwa digihêje kaniya avên zindî ya ku Xwedê pêk aniye. Pîrozbûnên
Ruhê Pîroz bi ser wî ve dirijên. Mîna ku di Peymana Nû da:
“Û tenê ne bi ew qasî, lê belê em heta bi tengasiyan jî pesnê xwe didin. Ji ber, em
dizanin ku tengasî hêza berxwedanê, hêza berxwedanê ecibandinê û ecibandin jî hêviyê
ava dike û hêvî jî naşermîne; ji ber ku bi navgîniya Ruhê Pîroz ku ji me re hatiye dayîn,
hezkirina Xwedê rijiyaye dilê me.”
(Romiyan 5:3-5).
Mirov nikare bigêhêje encameke vebirîn, gelo “Newala Baqa” mîna “Rêyên Siyonê”
cihekî rasteqîn ya wateyek sembolîk girtiye an jî ne girtiye yî. Ger cihekî rasteqîn be, bi
dibêtiyeke mezin, navê xwe ji darên tû yên ku li wê gihaştine stendiye. Kitêba Pîroz qala
çemekî wisa dike: Xwedê ji Dawidê ku li hemberî Filistiyên ku “li çemê Refaîmê” belav
bûne derdikeve emir da ku tenê dema “li ser darên tûyan dengê meşînê bête bihîstin”
bila tevbigere (II Samûyêl 5 22-25). Lê dîsa jî birhanek vebirîn nîne ku heman cih e an
jî ne ew e.
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AHAVA
Dema Esra komek Cihûyên li sirgûnê ne şunda birin welatên wan, “wan li cem çemê
ku ber ve Ahavayê diherike” civandin (Esra 8:15). Li wê bona rêwîtiya ku dê bikin rojiyê
girtin û dua kirin. Ji ber ku “ji Qiral re: Bona qenciyê, destê Xwedayê me li ser hemiyên
ku li Wî digerin in” gotibû. “Bona ku biçin Orşelîmê di roja donzdehan ya meha yekemîn
de ji çemê Ahava ve koç” kirin. Esra têdighîne ku duayên wî hatine qebûl kirin: “Destê
Xwedayê me li ser me bûn, me ji destê neyar û yê kêmînê avêtiye xelas kirin” (Esra
8:21,22,31). Ahava di Îbranîtî de di wateya şet de yî. Ka li ku ye bi vebirîn nayê zanîn.
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AHAYA
Nîvgirava li başûrê kendava Korîntos (Korînt)ê yî. Nîçika başûrê Yewnanîstan. Di sala
B.Î. 146’an de, piştî ku Federasyona Bajarên Yewnanîstanê ji aliyê Romiyan ve hate
bindestkirin, hemiya Yewnanîstan wekî eyaleta yekane ya navê Ahaya lêkirine hate
rêvebirin.
Di sala B.Î. 27’an de wekî Ahaya û Makedonya bû du par. Di vê demê de serbajarê
eyaleta Ahaya bajarê Korîntos (Korînt) bû. Dema Pawlos sal û nîvekê li Korîntosê ma;
“Gallîo parêzgarê Ahaya bû” (Karên Şagirtan 18:12). “Apollos dema xwest ku (ji Efesê)
biçe Ahayayê birayan wî bi metirsî kirin” (Karên Şagirtan 18:27). Bajarê ku Apollos
diçûyê Korîntos bû (Karên Şagirtan19:1). Dema qala Ahaya û Makedonya bête kirin,
kêm û zêde Yewnanîstana îroyîn tête qest kirin. Van ayetan jî qala Ahaya dikin: Karên
Şagirtan 19:21; Romiyan 15:26;16:5;1.Korîntiyan16:15; 2.Korîntiyan 1:1;9:2;11:10;
1.Selanîkiyan1:7,8.
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AQAD
Kûşê lawê Hamê yek ji lawên Nûh e, “bû bavê Nemrûd” (1.Mûsa 10:8). “Nemrûd
destpê kir û li rûyê erdê bû zilamek xwurt... Û destpêka qiraletiya wî, li warê Şînarê
Babîl, Erek, Aqadû Kalne bû." Aqad, navê gelên Samî dane vî bajarî ye. Wateya wê qûle
an jî birc e. Gelê Sumer yê ji ezbeta Ham pêk hatine navê Agadê dan bajêr. Warê Şînarê
paşê bi navê Mezopotamya (bi Yewnanî di wateya “navbera çeman” de yî) dihat nasîn
(Binêrin Karên Şagirtan 2:9'a).
Newala di navbera Dîcle û Feratê ya li ser axên Kurdistanê de ye. Di demên kevnare
de Mezopotamya bi du herêmî ve bûbû du par. Herêma bakur ya navê Aqadê stendiye û
herêma başûr ya navê Sumerê girtiye. Li herêma Aqadê bajarên herî girîng Aqad û Babîl
bû. Li Sumerê Erek û bajarê Ûrê ya ku Birahîm jê hatiye di nava bajarên pêş de têne
bûn.
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AQO
Bajarekî keştîgehê ya li bakurê kendavika bajarê Hayfa ya îroyîn lê ye yî. Nifşeya Aşer
gelê wê neqewirandin (Serweran 1:31). Di sedsala B.Î. dudan an jî sisêyan de navê
Ptolêmayîsê yek ji qiralên Misirê yî dan bajêr. Keştiya ku Pawlos lê siwar bûye jî
seriyekî dabû vê keştîgehê (Karên Şagirtan 21:7).
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AQMETA
Hemedana li Îrana (Kurdistan) îroyîn e. Piştî sala B.Î. 700’ê de serbajarê welatê Medan.
Paşî ku Qiral Daryûs, lêkolînê li emirê Qiral Koreş ya di derbarê damezirandina
perestgeha li Orşelîmê ye de kir, di baloreke li qesra di Aqmeda yî de nivîsandina wê dît
(Esra 6:2).
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AQOR
Akanê gotina Xwedê cûta û ji bajarê Erîhaya bitûmî bona Xwedê hatiye dayîn ji xwe
re malê talanê rahiştiye, hemiya Îsraêlê xiste tengasiyê.Yêşû,wî, lawên wî, qîzên wî û
malê wî birin çemê Aqorê, jê re; Ma te me çima berve bêtarê birin?...hemûya gelê Îsraêl,
Akan dan ber keviran. Û li ser Akan, ji keviran komek mezin çê kirin...Û li ser vêya,
hêrsa XUDAN aş bû. Sedema wir ku heta niha bi navê Newala Akorê (tengasî) di bîr tê, ev
e.” (Yêşû 7:25,26).
Di derbarê cihê Çemê Tengasiyê de zanîna me ya vebirîn nîne. Wisa tête gihandin ku
tixûbê mêrasa lawên Cihûda ji wê derbas dibe (Yêşû 15:7). Peyxamberan wisa
têdighînin ku ev çemê tengasiyê di dahatûyê de dê taybetmendiyek gellekî cihê nîşan
bide. “XUDAN wisa dibêje: ‘Bona gelê min yên li min geriyane.. dê Çemê Aqorê ji
gamêşa re bibe bane” (Îşaya 65:9,10).
Û min ji bîr kiribû; dibêje XUDAN. A vay, bo vê yekê ez ê wê qanih bikim û bibim
çolê û ji dilê wê re bi hevaltî biaxifim. Û ez ê ... newala Akorê jê re bikim deriyê hêviyê”
(Hoşeya 2:13-15).
Bona gelê ku bi tengasiyên perwerdekir yên XUDAN dane ji gunehên xwe vegeriyane,
çemê tengasiyê wekî deriyê hêviyê tête wergerandin.
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AQZÎB
Di wateya ‘Xapînokî’ de ye.
1/ Bajarek li rexa behrê ya bona Aşer hate dayîn (Yêşû 19:29). Ez – Zîba li bakurê
bajarê Aqo di dûritiya 15 kîlometre de yî. Gelê Aşerê, aliyên vî bajarî neqewirandin
(Serweran 1:31).
2/ Bajareke di axên Cihûdade yî (Yêşû 15:44). Nêzîkî Moreşeta (an jî Mareşa Yêşû
15:44) Mîka peyxamber lê welidiye. Bi wateya navê Mîka lîstikekê peyvîn dike: “Dê
malên Akzîbê ji Qiralê Îsraêlê re bibe tiştekî xapînokî” (Mîka 1:14; Akzab = Xapînok).
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AMFÎPOLÎS
Piştî ku Pawlos û Sîlas ji Fîlîpiyê veqetiyan, diçûn Selanîkê ji vî bajarî derbas bûn
(Karên Şagirtan 17:1). Navê ku dabûn bajêr, ji ber çemê Strîmon hema bi her awayî
dorûber li bajêr girtibû pêk dihat. “Amfî” di wateya bidorûber de yî, “polîs” jî jixwe di
wateya bajêr de ye.
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AMMON
Welatekî li rojhelata çemê Erdenê (Urdun) yî. Tixûba başûr çemê Arnonê ya bi gola
Lût ve diherike û li bakur çemê Yabok ya bi çemê Erdenê diherike bû. Li rojavayê wê
welatê Sîhonê Qiralê Amoriyan hebû. Nîjada Ben – ammî yê ji qîza Lût re welidiye li vî
welatî rûdiniştin. Ben – Ammî “heta îroj bapîrê lawên Ammon e” (1.Mûsa 19:38).
Ben-Ammî, di wateya “lawê merivê min” de bû. Di derbarê têkiliya çewt ya qîza Lût
bi bavê xwe re daniye de bû.
Piştî ku Lawên Îsraêlê li Sîhonê xistin hemî bajarên wan girtin. Nêzîkî “Lê belê welatê
lawên Ammon, bi hemî qeraxa çemê Yaboqê... li tu cihê ku XUDAN qedexe kirine”
nebûn. (5.Mûsa 2:37). Serbajarê welatê Ammonê, Ammana serbajarê Urdina îroyîn e
(navê welat yê kevin, di navê vi bajarî de didome). Di wê çaxê de wekî bajarê Rabba ya
Lawên Ammon dihate nasîn: “Yê ji ber Refayan maye Ogê Qiralê Başanê hebû; a vay,
livînên wî, livîna hesinî bû, ma ew ne li bajarê Rabba ya lawên Ammon e?” (5.Mûsa
3:11).
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ANATOT
Bajareke bona rûniştina Lawên Harûn yên kahîn in hatiye cudakirin e. Di mêrasa lawên
Benyamîn de bû (Yêşû 21:13,18,19). Xirbeyên wê nêzîkî gundê Anata ya 5 kîlometre
dûrî Orşelîma îroyîn e. Abîatarê Silêman wî, di encama hevkariya bi Adoniyayê birayê
mezin yê Qiral Silêman, bona ku qiraletiyê ji bo xwe bistîne hewl dida, ji kahîntiyê
avêtiye re; “Here Anatotê, zeviyên xwe” got (1.Qiralan 2:26).
Lawê herî navdar yê vî bajarî, “Yêremyayê lawê Hîlkiyayê ji kahînên li Anatota di
welatê Benyamîn de ye” (Yêremya 1:1; 11:21). Abîezer (2.Samûyêl 23:27), Yehû
(1.Dîrokan 12:3) û hinekên ji egîdên Dawid (1.Dîrokan 11:28; 27:12) ji wê bûn. Piştî
sirgûniyê bajar dîsa bû warê lêcihbûnê: "Lawên Benyamîn ji Gebayê destpê kirin...li
Anatot, Nob û Ananyayê... rûniştin” (Nehemya 11:31,32,35).
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ANTAQYA
Selefkosê yek ji generalê Îskenderê Mezin e, piştî mirina Îskender, bû serwerê bajarên
rojhelatê yên Împaratoriyê. Vi zilamî bona bavê xwe yê navê wî Antîokos e di bîra xwe
de bîne, vî navî da şanzdeh bajarî. Antîokos di Kurdî de mîna Antaqyayê tête bikar anîn.
1/ ANTAQYA (ya li Sûrî). Ji şanzdeh bajarên Selefkos bona navê bavê xwe bidomîne
nav daye wan ya herî girîng Antaqyaya li welatê Hatayê yî.
Selefkos û ezbeta xwe Cihûyan bona ku li wê bicih bibin teşwîq kirin. Paşê bû serbajarê
eyaleta Sûrî ya împaratoriya Roman. Di cîhana Romê de bajarê di girîngiyê de rêza
sêyem de bû. Piştî Orşelîmê di dîroka baweriya Mesîh de cihê herî girîng bû:
“Bawerkirên, li ser zordestiya bi kuştina Steyfan ve destpêkir belav bûbûn, çûn heta
Fînîkyayê, Qibrisê û Antaqyayê û gotin tenê ji Cihûdan re didan bihîstinê. Lê belê hinek
zilamên Qibrisî û Kîrêneyî ên ji nav wan, çûn Antaqyayê, bi Grekan re dest bi axaftinê
kirin û ji wan re jî mizgîna Xudan Îsa gotin. Destê Xudan bi wan re bû û gellek kes
bawer kirin û vegeriyan Xudan. Nûçeya vana gîhaşt guhê Dêra ku li Orşelîmê ye û wan
Barnabas heta Antaqyayê şandin. Û dema ew gîhaşt û xêra Xudan dît, kêfxweş bû û
bona ku ji dil bi Xudan ve girêdayî bin, hemûyan teşwîq kir; ji ber ku ew mirovek qenc
û bi Ruhê Pîroz ve tijî bû û gellek kes beşdarî Xudan bûn. Û Barnabas, bona li Saûl
bigere, çû Tarsûsê û dema ew dît, wî anî Antaqyayê û wusa bû ku, ew heta salekî bi Dêra
wir ve hatin cem hev û civakekî mezin perwerde kirin û navê Mesîhiyan, cara yekemîn,
li Antaqyayê dan şagirtan.”
(Karên Şagirtan 11:19-26)
Pawlos û Barnabas ji bawermendên Antaqyayê bona bawermendên li Orşelîm û dora
wê be alîkariyê birin (Karên Şagirtan 11:27- 30). Civaka Antaqya têgîhandin ku Ruhê
Pîroz Pawlos û Barnabas bona belavkirina Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne cihê kirine (Karên
Şagirtan 13:1-4). Ji vê rêwîtiya ji Qibrisê û Enedolê ve dirêj bûye dîsa vegeriya
Antaqyayê (Karên Şagirtan 14:26-28). Paşê bona civîneke girîng, Pawlos ji wê şandin
Orşelîmê (Karên Şagirtan15:1-21). Bona biryara civînê bigehîne Xivaka Antaqyayê
şunda wergerandin (Karên Şagirtan 15:22-35). Pawlos ji wê çû Sûriyê û Kîlikyayê. Vê
rêwîtiya wî bir heta Yewnanîstanê. Di dawiya rêwîtiyê de “daket Antaqyayê” (Karên
Şagirtan18:22). Ji wê çû herêmên Galatya û Frîkyayê (Karên Şagirtan 18:23). Li pêy
vana di Kitêba Pîroz de qala Antaqya nayê kirin.
2/ ANTAQYAYA PISÎDYAYÊ (an jîAntaqyaya li Pisîdyayê yî). Pawlos û Barnabas
ji Qibrisê bi keştiyê derbasî bajarê Perge ya li Antalyaya îroyîn e bûn. Ji wê, derbasî
“Antaqyaya Pisîdyayê bûn” (Karên Şagirtan 13:13). Xirbeyên bajar nêzîkî navçeya
Yalwaç ya bajarê Spartaya îroyîn e. Antaqyaya Pisîdyayê ji şanzdeh bajaran bajarek yê
Selefkos li gor navê bavê xwe nav dayiye yî. Birastî ev bajar ne li Pisîdya lê li herêma
Frîkya bû. Lê belê bona wê ji Antaqyayek din ya li Frîkyayê ye cihê bikin û ji ber ku
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nêzîkî tixûbê Pisîdyayê yî, wekî Antaqyaya Pisîdya dihat nasîn. Li ser rêyeke bona
bazirganiyê herî girîng e û ji Efesê heta Kilîkyayê (herêma Edena ya îroyîn e) dirêj dibe
ye bû.
Romiyan vê antaqyayê tevlî herêma Frîkya – Galatîka ya eyaleta Galatya kirin.
Împarator Awgûstûs vî bajarî bilindî xîreta koloniya Romê bûyînê bilindtir kir. Beriya
ku bikeve destê Roman, Selefkosê Makedonî Cihûnan, bona ku li wê bicih bibin teşwîq
kiribûn. Bo vê yekê dema Pawlos û Barnabas gihaştin wê, “Roja Şabatê karîbûn biketina
keniştê” (Karên Şagirtan 13:14). Bona ku gotineke şîretê ji gel re bikin bang kirin,
Pawlos Nuçeya Kêfxweşiyê Tîne ji wan re gihandin. Cihûyên li wê ne û gellekên ne
Cihû ne lê bi baweriya Cihûyan ve mijûl dibin jî hema baweriyê anîn.
Roja Şabata par “hema li ku be hemiya bajêr, bona ku Kelama Xwedê guhdarî bikin
hatibûn digel hev” cihûyan çavnebariyê kirin. Li dijî axaftinên Pawlos peyivîn. Paşê
rêvebirê bajêr kişkişandin û Pawlos û Barnabas ji herêma xwe dan qewirandin. Paşî çend
salê din, Pawlos biryar da ku dê “vegere her welatê ku Gotina Xudan daye bihîstin û
rewşa birayan hîn bibe” (Karên Şagirtan 15:36).
Divê di vê rêwîtiyê de carekî din serî li Antaqyaya Pisîdyayê dabe.
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ANTALYA
Dema Pawlos û Barnabas ji keştîgeha Pafos ya li Qibrisê ye bi rê ketin û gîhaştin
Pergeyê, destpê kirin û gera mizgîniyê ya li Enedolê cara yekem e meşandin. Ji wê çûn
Pisîdyayê, Antaqyayê (Navçeya Yalwaç ya Spartayê). Paşî ku dorûbera Qonya geriyan
vegeriyan Pergeyê (Karên Şagirtan binihêre.13,14). Li wê “paşî ku Kelama Xwedê
têgîhandin, daketin Antalyayê. Ji wê jî ber ve Antaqyayê – beriya peywira êdî anîne cih
destpê bike cihê ku li diyariya Xwedê ve hatiye radestkirin keştiyê ajotin (Karên Şagirtan
14:25-26). Antalya di wê demê de bi navê Attalîa dihat nasîn. Wateya navê wê “aidî
Attalûs e” bû. Attalûsê duyem yê qiralê Bergamayê wê damezirand (B.Î.159-138).
Attalûsê sêyem, bajêr bi Roman ve bexşand. Bajarê keştîgeh yê li Pamfîlyayê gellekî
girîng e bû. (li PAMFîLYA binêrin).
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ANTÎPATRÎS
Ev bajarê ku îroj bi navên Serêkaniyê (Kurdî) Ras el-Ayîn (Erebî) an jî Roş ha-Ayîn
(Îbranîtî) tête nasîn, di dema Peymana Kevin de bi navê Afekê ve dihat bangkirin.
Hêrodesê ku dixwest Îsa Mesîh di zarokantiya Wî de bikuje, vî bajarî ji nû ve damezirand
û bona bavê xwe yê navê wî Antîpater e di bîr ve bîne navê Antîpatrîs (aidî Antîpater)
lê kir. Ev bajar li rêya ku ji ser Lîddayê rêya ji Orşelîmê diçe Kayseriyê bû. Vê rêya ku
Romiyan danîne Pawlos bi girtîtî ji Orşelîmê birin Kayseriyê. Leşkerên ku wî birin di
şevekê de gehîştin Antîpatrîsê (Karên Şagirtan 23: 31). Roja par bona ku ji çiyayiyê û
herêma Cihû lê zêde ne daketibûn deştê, êdî xetera kêm û dafikê nema, leşkeran şunda
şandin Orşelîmê. Tenê yên suwarbûyî Pawlos birin Kayseriyê (Karên Şagirtan
23:32,33).

50

APOLONYA
Ev bajar, navê xwe ji Apollosê îlahê Yewnaniya yê rojê ye stendibû. Wateya wê cihê
Apollos bû. Dema Pawlos û Sîlas ji Filîpiyê veqetiyan, “ji Amfîpolîs û Apolonyayê
derbas bûn û gehîştin Selanîkê” (Karên Şagirtan 17:1). Li ser sêra Egnatya ya ku
Romiyan damezirandiye bû. Bajarên wekî din yê bi heman navî hebûn li dora Behra
Sipî.

51

FORÛMA APPIYÛS
Appiyûs Klavdiyûs Kayikûs yê rêya ku ji Romê diçe Napoliyê ava kiriye, li başûra
Romê, di dûriya 65 kîlometre ê de navendekê danûstandinê damezirand. Wateya
“Forûm”ê cihê sûkê ye. Bi vî awayî tê wateya cihê sûkê yê Appiyûs e. Dema Pawlos bi
girtîtî dibirin Romê, birayên li Romê ne agahiyê stendin, “bona pêşwaziyê li wî bikin
çûn heta Forûma Appîah”ê (Karên Şagirtan 28:15). Baldrêjiyê li rêya 65 kîlometre dirêj
e kirin! Çi qasî ji Pawlos hezdikirin!
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AR
Serbajarê welatê Moabê. Di Îbranîtî de wateya wê bajar e. Bajarê Arê nêzîkî çemê
Arnonê bû (4.Mûsa 21:13-15). Lê belê di derbarê derawaya wê de zanînek me ya vebirîn
nîne. Her çi qas Lawên Îsraêl, qiraletiya Sîhona ku cîran e bidest ve xistibin jî, qet destûra
wan tunebû destê xwe dirêjê pariya axa aidî Moab e bikin.
Mûsa bi vî awayî emir da gel: “Û XUDAN ji min re got: Zorê nede Moabê û bi wan re
nekeve cengê; ji ber ku ez ê bi milkî, ji welatê wî nedim te; ji ber ku welatê Arê bi milkî
dam lawên Lût.”(5.Mûsa 2:9). Moab lawê Lût bû. Wisa tê fikirîn ku wateya Moab, ji
bav e. Divê di derbarê têkiliya ne qenc ya qîza mezin bi bav re daniye de be. Îşaya
Peyxamber bi vî awayî têkçûna bajarê Arê têdighîne: "Barê Moab. Ji ber ku bajarê Arê
yê ku Moab bû di şevekê de bû wêran û tune bû (Îşaya 15:1).
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ARAB
Vî bajarê navê wê di wateya “kêmîn avêtin”ê de ye, ji nîjada cihûda re hate dayîn (Yêşû
15:48). Di çiyayiya nêzîkî Hebronê de bû. Wêranxaneya Er Rabiyeha li rojhelata
Dûmaha îroyîn de ye bû.
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ARABA
Ev nav ji rehek mîna ziwa an jî şewitî pêkhatiye û di wateya çolê de ye. Di Kitêba Pîroz
de, dema bêyî terîfkirina tîpa diyarkirî were bikar anîn, bi tu cihî ve nadigere: “Bona
zarokên wî çolter (araba) nan dide wî”(Eyûb 24:5; 39:6). “Şaron mîna çolê (araba) ye”
(Îşaya 33:9). “Dê çolter kêfxweş bibe, dê mîna nêrgisê çîçegan bidin. Dê wê gavê çavên
koran vebin, dê li çolê avan û li çolterê (araba) şelavan bipeşkin” (Îşaya 35:1-6).
Dema tîpa wê ya diyarkirî bi terîfê bibe (Ha-Araba) ev nav, bona newala kûr ya ji gola
Celîlê ta gola Lût û paşê heta kendava Akabah ya Behra Gewez ve dirêj dibe tête bikar
anîn. Navê Arabayê bona dorûbera gola Celîlê tête bikar anîn: “Di bakur de, çiyayiyê de
û li başûrê Kînnerot (Gola Celîlê) Arabayê” (Yêşû 11:2; bona heman mijarê: Yêşû 12:3;
5.Mûsa 3:17). Behra Mirî (Gola Lût) di dema kevnar de navê “Behra Araba” digirt (Yêşû
3:16; 12:3; 5.Mûsa 4:49; 2.Qiralan 14:25). Bona newala di navbera Gola Lût û Behra
Gewez de dihat bikar anîn: “Em ji rêya Arabayê, ji Elat û Etsyon – geberê (du bajarê li
rexa Behra Gewez in), ji cem birayên me, Lawên Esav yên li Seîrê rûdinin ve derbas
bûn (1.Mûsa 2:8;1:7).
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WELATÊ EREB
Navê Arab an jî arabî di wateya çol an jî çolter de yî. Vê navê didin çol û çolterên li
rojhelat û başûrê axên Îsraêlê ne. Ji gelê ku li cihê wisa rûdinin re jî digotin ereb.
“Û wezna zêrê ku di salekî de ji qiral Silêman re hatiye, xeynî yên ji zilamên ku
danûstendinê dikin û ji danûstendina bazirgan û ji qiralên hemû welatên Ereban û ji
waliyên welat ve hatine, şeş sed û şêst û şeş zêr bûn.” (1.Qiralan 10:14,15).
Îşaya bi vî awayî li ser vê herêmê peyxamberiyê dike: “Barê li ser welatê Ereban. Ya
karwanên dedaniyan, hûn ê li daristana welatê Ereban şevbihurkê bikin” (Îşaya 25:13).
Yêremya ji qedeha xemra hêrsê ya ku ji dest XUDAN girtibû, ji nava gellek welatan; bi
qiralê hemiya welatê Ereban û bi qiralê hemî gelên li çolê bi tevlîhevî rûdinin re, dan
vexwarin (Yêremya 25:15-26). Hêzekîêl qala Qiralê welatê Ereban û bajarê Sûr ya di
navbera hev de danûstendina berx, beran û nêriyan pêktînin dike (Hêzekîêl 27:2, 12, 21).
Welatê Ereban herêmên bakur ya nîvgirava Erebîstanê digire nava xwe.
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EREBÎSTAN
Herêmên ku Peymana Kevin bi navê “Welatê Ereban” qala wê dikirin, di Peymana Nû
de bi navê Erebîstanê têne zanîn. Ev nav bona çol û çolterên rojhelat û başûrên axên
Îsraêlê tête bikar anîn. Di Peymana Nû de tenê du carî derbas dibe. Her du jî di peyama
Pawlos ya ji Galatiyan re yî de ye.
1/ Pawlos, piştî ku di rêya Şamê de Mesîhê hatiye bilindtirkirin dît, vana têdighîne:
“Gava bona ku ez di nav netewan de wî waz bikim, razî bû ku Lawê xwe nîşanî min
bide, ez hema bi xwînê û goşt re neşêwirîm û neçûm Orşelîmê, cem yên berî min
şagirtiyê dikirin jî; lê belê çûm Erebîstanê û dawiyê dîsa vegeriyam Şamê.” (Galatiyan
1:16,17).
Em nizanin Pawlos çûye ku derê Erebîstanê.
Ew di peyamek xwe ya din de serişteyê dide me:
“Li Şamê, waliyê Qiral Arêtas, bona min bigire, bajarê Şamiyan girtibû bin parastinê û
ji nav kelehê, ji şivakeyekê de di nava zembîlekê de min berdan jêr û ji destên wî
reviyam.” (2.Korîntiyan 11:32,33).
Wisa tê famkirin ku reva Pawlos, dema dîsa vegeriyayî bûye. Serbajarê Qiral Aretas,
Petraya dor û ber bi zinar û kendalan ve pêçiyayî bû. Gelo Pawlos li kenişta Cihûyên li
wê ne, Nûçeya Mesîh ya Kêfxweşiyê Tîne têgihand? Ma gelo ji ber aloziya Cihûyên li
wê ne derxistine bû ku Qiral Aretas hewl da ku Pawlos biqefilîne. Lê belê di Karên
Şagirtan de wisa têdighîne ku bona Pawlos “ji holê rake yên ku bi şev û roj li deriyên
bajêr” çavdêriyê bikin Cihû ne (Karên Şagirtan 9:23,24). Wisa tê famkirin ku Cihûyên
li Şamê ne bi parêzgarê Qiral Aretas wî peywirdar kiriye di vê mijarê de yekgotinî kirin.
Şam li derveyî tixûbên Qiral Aretas bû lê belê li gor peymana bi Romiyan re kiribû,
parêzgerê bona Erebên li Şamê rûdinin biparêzin û biceza bikin peywirdar kirine li bajêr
rûdinişt. Rayedariya parêzgar tunebû ku ji ber sûcê li derveyî Şamê hatiye kirin, kesî
biqefêle û biceza bikin. Û li aliyê din tenê dikarîbû kesekî bi cezaya mirinê hatiye
darazkirin radestî Qiral Aretas bikira. Leşkerên Qiral, yên bona çavdêriyê li
hemwelatiyên Ereb re bikin li sûrên Şamê çavdêriyê dikin hebûn. Van leşkeran bona ku
Pawlos ji holê rakin dê alîkariyê bi Cihûyan re bikirana. Lê belê Pawlos hînî vê yekê bû
û di nava selikê de ji Şamê reviya. Parêzgar, bona Pawlos ji holê rake, hevkariya bi
Cihûyan re kiriye dide xuyandin ku Pawlos di nava tixûbên Qiral Aretas de Mizgîniyê
daye bihîstin. Dibe ku Erebîstana Pawlos çûyê di nava qiraletiya Qiral Aretas de be.
Bi dibetiyeke mezin cihê ku çûye, serbajar Petra bû.
2/ Cara duyem di Încîlê de derbasbûna Erebîstanê, di derbarê nîvgirava Sîna ya ku
Lawên Îsraêl, bi navgîniya Mûsa zagona ruhanî stendine de bû. Hewldana mirovî ya
bona pêkanîna waada Xwedê, mîna zarokê ku Hacîreya dîl ji Birahîm re welidandiye
tête şibandin. Ji ber ku Simayîlê lawê Hacîreya Misirî “digel lawê jina azad mêrasê”
nestend, “li çola Paranê rûnişt” (Galatiyan 4:30; 1.Mûsa 21:21). Çola Paranê li nîvgirava
Sînayê ye. “Û Hacirê, Çiyayê Sînayê li Erebîstanê nîşan dide û beramberê Orşelîma niha
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ye; ji ber ku bi zarokên xwe re dîlitiyê dike.”(Galatiyan 4:25).
Hacîre sembola zagona rûhanî ye. Encama hewldana mirovî ne xelasî, lê dîlitiya
gunehê ye.
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ARAM
Ev navê ku di wateya bilind, berze de yî di Kitêba Pîroz de pêşiyê mîna navê mirovekî
tête bikar anîn. Ji zazên Nûh yekî bi vî navî bû: “Û Xemrê vexwar û serxweş bû û di
hundirê çadira xwe de şût û tazî dirêj bû. Û Hamê ku bavê Kenan e, dema tazîbûna bavê
xwe dît, derket û ji herdu birayê xwe re got.” (1.Mûsa 10:21,22). Birahîm ji nîjada
Arpakşad û Eber bû (1.Mûsa 11:12-32). Ev nîjad, di dîrokek nayê zanîn de li bajarê Ûr
ya Kildaniyan, ya ku li başûrê deşta di navbera Dîcle û Feratê de bicih bûn (1.Mûsa
11:31). Bajarê Ûrê di axa Kurdistana Rojhelat de bû. Ji vî nijadî hinek kes, bona ku biçin
welatê Kenanê Hatin Herana li bajarê Rihayê yî bicih bûn (1.Mûsa 11:31).
Haranê birayê Birahîm li Ûrê miribû. Naxorê birayê din yê Birahîm bû divê di heman
demê de çûbe Heranê jî; ji ber di dema dahatûyê de Heran bi navê “Bajarê Naxor” dihate
nasîn (1.Mûsa 24:10 û 27:43 hevberî hev bikin).
Yek ji lawên Naxor jî “bapîrê Aram” Kemûyêl bû (1.Mûsa 22:21).
Gelên Aramî navên xwe ya ji Aramê lawê Sem an jî ji zazê Naxor Aram an jî ji
herduyan jî stendibin. Ev her du nîjad dibe ku pev re rûniştibin û tevlîhev bûbin.
Aramîtiya (Suryanîtî) ku bikar dianîn heta îrojê di axên di navbera çemên Dîcle û Feratê
de mane tête axaftin. Suryaniyên li Midyada Mêrdîn de vî zimanî bikar tînin, mileke
Aramiyan e. Ta ji dema Birahîm ve, di axên di navbera çemên Dîcle û Feratê de dimînin
de rûniştine û mane. Herêmên ku Gelê Aramî lê rûdiniştin, bi navê Aramê dihat nasîn:
“Û dest bi metheloka xwe kir û got: Balak min ji Aramê, qiralê Moabê min ji çiyayê
rojhilatê ve anî: Were bo min naletê li Aqûp bike! Û: Were nifira li Îsraêlê bike!
got.”(4.Mûsa 23:7).
Em wisa dixwînin ku Lawên Îsraêl piştî salan dev ji XUDAN berdan û bi îlahên Aram
re, yên Sayda re, yên Moab re û hê ji gellek îlahên welatan û netewan re qûlitiyê kirine
(Serweran 10:6). Di demên paşîn de em dibînin ku Dawid “leşkeran datînin Sûriya
Şamê” (2.Samûyêl 8:6). Gotina Sûrî ya li vê, bi eslê xwe Aram e. Milek gelên Aramî jî
di Şam û dorûbera wê de rûdiniştin.
Di Peymana Kevin de, her cara ku gotina “Sûrîye” an jî “Sûrî” derbas dibe, bi eslê xwe
“Aramî” ye. Dîlê Birahîm, bona ji lawê Birahîm re li hevjînekê bigere, çûbû bajarê
Naxorê, ya li welatê Mezopotamyayê. (1.Mûsa 24:10). Navê 'Mezopotamya' ji wergera
Yewnaniya Kevin ya Peymana Kevin ve tê. Bi eslê xwe “Aram -Naharayîm” ya di
wateya “Aramê Çeman de ye”. Ev gotin di sernavê Zebûra 60’an de heye. Di heman cihî
de qala welatê bi navê “Aram Tsoba” tête zanîn tê kirin. Wisa tê fikirandin ku ev der jî
cihek din yê milê gelê Aramî lê rûdine yî.
Gotina “Aram” di navê “Paddan-Aram” de jî derbas dibe: “Û gava Îshaq bi Rebekaya
qîza Bêtûêlê Padan-Aramî û xwuşka Labanê Aramî ve zewicî, çel salî bû.”(1.Mûsa
25:20). Wisa tête dîtin ku Paddan- Aram navek din yê bona herêma Aram-Naharayîm
tête bikaranîn e.
Bi vî awayî em dikarin bibêjin ku herêmên bi navê “Aram” têne bibîr anîn, bakur û
başûr û rojavaya Kurdistanê, Antaqya û piçek axa Libnanê digre nava tixûbê xwe. Van
herêman di demên paşê yên Kitêba Pîroz de bi navê “Sûrî” dihate nasîn. Wisa tête fikirîn
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ku ev nav yan ji “Aşûr”ê an jî ji bajarê “Sûr”ê ve hatiye (Li bin sernavê SÛRIYE
binêrin).
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ARARAT
Keştiya Nûh li çiyayê vê herêmê rûnişt. “Û keştî roja hivdeh ya meha heftemîn li çiyayên
Araratê ve rûnişt” (1.Mûsa 8:4).
Di dema Împaratoriya Aşûr de Sanherîbê Qiralê Aşûrê li dijî Cihûda şer vekir
(2.Qiralan 18:13). Piştî ku Qiral Hîzkiya ji XUDAN re dua kir, milyaketê XUDAN li
artêşgeha Aşûrê 185 hezar kesî kuştin. Sanherîb vegeriya Neynowa, “dema li mala
Nîsrokê îlahê xwe diperistî, Adrammelek û Şaretsar bi şûr li wî xistin û reviyan warê
Araratê” (2.Qiralan 19:37; Îşaya 37:38).
Di nivîskên ji qiraletiya Aşûr ya di axa Îraqa îroyîn de bûn mane de, qala welateke navê
wê “Ûrartû” ye tête kirin. Pisporan wisa difikirin ku ev welat Ararata di Kitêba Pîroz de
yî ye. “Ûrartû” li dora gola Wanê bû. Wisa tête fikirîn ku bermayiyên keştiya Nûh, hê jî
li ser Çiyayê Agiriya Mezin ya di bilindahiya 5214 metro de yî ye. Di pêvajoya sed salî
de gellek kesên ku hilkişiyane çiyê û di nava qeşayê de keştiyê an jî bermayiyên wê
dîtine bûne.
Serbajarê Ûrartû pêşiyê li Wanê bû, paşê jî li Kelê bû. Gelê Ûrartû, bona îlahê ku jê re
diperistin, navê “zarokên Haldî” dan xwe. Di Kitêba Pîroz de ya dawîn navê vî welatî di
gotineke Yêremya ya peyxamberî de derbas dibe: “Di nav Neteweyan de li boriyê bixin!
Neteweyan li dijî wê amade bikin, li dijî wê bangî qiraletiyên Ararat, Mînnî û Aşkenazê
bikin; li dijî wê serokek bi wezîfedar bikin” (Yêremya 51:27).
Di nivîskên Minnî yên kevnar de wisa tête ramandin ku gelê Mannaî ye. Ev gel li
herêma tixûbên Tirkiye, Îran û Îraq digihêjin hev, yanê Kurdistanê rûdiniştin. Aşkenaz
gelek li herêma Kafkasya rûdinişt. Dê van gelên wê yên cîran, êrîşî Babîlê bikirana.
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ARGOB
Dema Mûsa ji Lawên Îsraêlê re qenciyê XUDAN kirine dibîr dianîn; “Û XUDAN ji min
re got: Jê metirse! Ji ber ku min wî û hemûya netewa wî û welatê wî da deste te û mîna
te li Sîhonê qiralê Amoriyan yê Başanê Og jî, hemûya netewa wî jî dan destê me û heta
ku tu kesê wî nemîne me lêxistin.Wê gavê me hemû bajarên wî, şêst bajarî, hemûya aliyê
Argobê, li Başanê welatê Og stendin; tu bajarê ku me ji wan nestendibe nema.” (5.Mûsa
3:1-4). Herêma Argob li rojhelata gola Celîlê bû. Welatê Başanê li rojhelat û rojhelata
bakur ber ve Şamê dirêj dibû. Hinek pisporan wisa qebûl dikin ku Argob, di dema
Peymana Nû de zozanek bilind ya bi navê Trahonîtîs dihate nasîn û firehiya wê 32
kîlometre û 48 kîlometre bû (Lûqa 3:1). Lêkolînvanek wisa dinivîse ku di vê zozanê de
şêst bajar hebûn. Wisa dide xuyandin ku malên li wê bi dîwarên stûr, mezin û zexm,
bêkêmasî li gor Ogê dêw e.
“Ji ber, yê ku ji ber Refayiyan mayiye, hew qiralê Başanê Og bû; a vay, livînê wî, livînê
hesin bûn û ma ew ne li bajarê Rabbayê lawên Ammonê yî? Li gora geza mirovan
dirêjiya wê neh gez û firehiya wê çar gez bû.” (5.Mûsa 3:11).
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ARÎMETA
“Û a vay, zilamek endamê Civata Netewî hebû, navê wî Ûsiv bû; ew mirovekî qenc û
rast bû... ew çû cem Pîlato û cesedê Îsa ji wî xwest. (Lûqa 23:50-52). Yûhena bi vî awayî
û Ûsiv têdighîne: “Piştî van tiştan, Ûsivê Arîmetayî yê ku şagirtekî Îsa bû û ji tirsa
Cihûdan xwe veşartî bû, ji bo rakirina cendekê Îsa, ji Pîlato rica kir û Pîlato destûrê da.
Li ser vê yekê ew hat û cesedê Îsa rakir.” (Yûhena 19:38). Ka navçeya Arîmeta li ku ye,
bi vebirî nayê zanîn. Nivîskarê sedsalên pêşîn yê dema me Evsebiûs dibêje ku ew der
bajarê Ramah yê Samûyêl lê welidiye bû. Ramah li rojavaya bakurê Orşelîmê, li
çiyayiya Efrayîm bû.
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ARYOPAGOS
Aryos Pagos (girê îlahê şer) ya li Atînayê bû. Xwedayê şer yê Yewnanî navê “Arîos”
lêkiribûn, di zimanê Romiyan de bi navê Mars dihat zanîn (Meha Adarê ji vî navî tê).
Gir li başûrê rojavaya Akropola girê herî bilind yê Atîna ye dimîne. Di dema
damezirandina bajarê Atînayê de, li vê girê lijneyek daraziyê dest bi civînê dikir. Ev
lijneya paşê li qada sûka Atîna ya ku navê “Agora” lê kiribûn diciviya.
Cihê civînê berbanika qiral ya jorê wê bi sitûnan hatiye zeximandin û kêlekên wê
vekirîne bû. Di dema Pawlos de hê bi navê Aryopagos dihate nasîn. Lijne, digel karên
din, çavdêriyê li pirsgirêkên exlaq û olê jî dikirin. Bo vê yekê Pawlosê ku “Îsa û Nûçeya
Kêfxweşiyê Tîne ya ku ji miriyan vejînê dibêje” belav dikir “çawa qefaltin, hema anîn
Aryopagos. Pirsa; ‘Gelo em dikarin fêrî tiştê ku tu belav dikî bibin?’ ji wî pirsîn” (Karên
Şagirtan 17:18,19). Pawlos, Xwedayê rasteqîn da fêrkirin û paşê dema qala Îsayê ku ji
nava miriyan hatiye vejinandin kir û dema got ku dê di rojeke Xwedê diyar kiriye de
dinê bi dadiyê daraz bike, “hinekan qerfê xwe kirin; hinekan jî ‘em dixwazin di vê mijarê
de careke din te guhdarî bikin’ gotin. Û li ser vêya Pawlos ji nav wan derket û çû. 34 Lê
belê hinek zilaman bawerî anîn û beşdarî wî bûn; di nav vana de Diyonîsyosê endamê
Arîopagê, pîrekek bi navê Damarîs û çend kesên din jî hebûn.” (Karên Şagirtan17:3134).
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ARMAGEDON
“Û min sê ruhê mindar, yên mîna beqan ji devê ejderha û ji devê cenawir û ji devê
peyxamberê sexte ve derketin dîtin. Ji ber ku vana ruhên cinên mûcîzetan dikin in; bona
cenga dê di roja mezin ya Xwedayê ku şiyandarê her tiştî ye de bibe, diçûn civandina
hemû qiralên dinyayê. Û wî ew li cîhê ku navê wê di zimanê Îbranî de Armagedon e,
civandin.” (Peyxama Yûhena 16,13-16).
Li gor hinek pisporan Armegedon navekî sembolîk e. Têkiliya wê bi cihekî diyarkirî re
nîne. Lê belê ji ber ku bi Îbranîtî ye, di wateya “Girê Megîdo” de ye. Bajarê Megîdo li
nîçika başûrê deşta Esdraêlon e bû. Di tûmiya dîrokê de li vê deştê şer û bêtariyên girîng
pêk hatine: Serkeftine Barak û Debora ya li ser Kenaniyan (Serweran 4,15), Belavkirina
Mîdyaniyan ya Gîdyon pêk aniye (Serweran 7), mirina Qiral Saûl (1. Samûyêl 31,8) û
kuştina Qiral Yoşiya (2. Qiralan 23,29-30). Dîmenek bona şerê ku dê di Roja Mezin ya
Xwedê de bibe gellekî li cih e!
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ARNON
Çemê ku ji rojhelatê ber ve rojavayê diherike û bi gola Lût ve vala dibe ye. Di demên
gellekî kevnar de herêmên bi başûrê Arnonê ve dikeve aidî Moab û herêmên ku bi bakurê
wê ve dikevin aidî Amoriyan bû. “Tixûbê Moab Arnon bû” (Serweran 11:18).
Lawên Îsraêlê yên di bin rêvebiriya Mûsa de bûn, qet bona bidest xistina axên
Moabiyan hewl nedan. Ji başûrê nêzî Arnon bûn û derbas kirin. “Ji newala Arnonê heta
çiyayê Hermonê welat” bidest ve xistin (5.Mûsa 3:8).
Welatên Sîhonê qiralê Amoriyan û Ogê qiralê Başanê bidest ve xistin. Mûsa
dabeşkirina wan wisa têdighîne: “Û me wê gavê wî welatî bi milkî stendin; ji Aroera li
cem newala Arnonê dest pê bike welêt û nêviyê çiyayiya Gîleadê tevî bajarên wê dam
Rûbeniyan û Gadiyan û yê ku ji ber Gîlaedê mayiye û hemûya Başana ku welatê Og e,
hemû welatê Argobê dam nêviya ezbeta Manaşşe; (jê re welatê Refayiyan tête gotin)”
(5.Mûsa 3:12,13).
Arnon di wateya “besta coşdar” de yî. Îroj bi navê newala Mûcîb tête nasîn.
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AROER
1/Bajarê

li rexa bakurê Çemê Arnona ku ji rojhelatê ber ve rojavayê diherike û bi gola
Lût ve vala dibe yî. Wateya nav; “bi dîwar hatiye fitilandin”. Vî bajarê tixûbê başûr yê
Amoriyan diparêze, îroyîn bajarê Ara’îrê, yê li rojhelata gola Lût ya 24 kîlometre dûr e
yî. Besta Arnon di wê xalê de ji newaleke kûr derbas dibe. Aroer bajarê pêşîn yê Mûsa
û Lawên Îsraêlê bidest ve xistine bûn. Ji başûrê ve besta Arnon derbas kirin û welatê
Amoriyan ya li bakurê wê ye bidest ve xistin. Ev welat di nava ezbetê Rûben û Gad de
hate parkirin (1.Mûsa 3:12).
Piştî sê sed salî lawên Ammon xwestin li Aroer û herêma wê re xwedî derkevin
(Serweran 11:3). Lê belê Yeftah vê yekê qebûl nekir û bi lawên Ammon re şer kirin û
hinek bajarên wan bi dest ve xist (Serweran 11:14-33). Piştî gellek salan Hazayêlê qiralê
Şamê, êrîşî Aroerê kir (2.Qiralan 10:31-33).
Ji nivîstek aidî gelê Moabê ye, em dizanin ku Meşayê qiralê Moabê di wê çaxê de
“bajarê Aroer û rêya li rexa Arnon e” ava kirine. Em ji vê gotina XUDAN ya peyxamber
têgihandiye fam dikin ku, heta dema Yêremya Aroer di destên Moab de mayiye: “Yê ku
Moabê xera kir li dijî te derket, bircên te xera kirin. Ya tu, yê ku li Aroerê rûdinê! Li
qeraxa rêyê bimîne û bisekine; ji mêrê ku reviyaye û ji pîreka ku xelas bûye bipirse: Ka
çi bû? bibêje. Moab şerm kir; ji ber ku xera bû...”(Yêremya 48:18-20).
2/ Qala Aroerek din jî tête kirin. Ev bajar li herêma Negev (başûr) ya Cihûdiyê bû. 20
Kilometre li başûrê rojhelata Beer-Şeba bû. “Dawid hate Tsîklagê û ‘A vay, ji neyarên
Xwedê diyariyek bona we’ ji kalepîrên Cihûda re, ji hevalbendên xwe re, ji yên ku li
Ramota li Başûrê ye ne re... û ji yên ku li Aroerê ne re...û ji hemû cîhên ku Dawid û
zilamên xwe gellek caran çûnê re ji malê talanê veşandin.” (1.Samûyêl 30:26-31).
Di nava egîdên artêşa Dawid de, “Şama û Yeîêlê lawên Hotamê Aroerî” jî' hebûn
(1.Dîrokan 11:44).
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ARPAD
Wisa tê fikirîn ku ev bajar Tel Rifata li bakurê Helebê yî ye. Bajarê Arpadê hevpeymanê
bajarên Şam û Hamat bûn (Yêremya 49:23). Qiralê Aşûrê bona ku bajarê Şamê bidest ve
bixe ji sala B.Î. 754’an heta sala 720’an çend carî wê bidest ve xistin. XUDAN bi vê
peyxamberiya bibertek diyar dike ku dê pozbilindî û hêrsa Qiralê Aşûrê bona armanca
xwe bikar bîne.
“Wey li serê te Aşûr, darê hêrsa min! Û darê ku di destê wî de xezeba min e. Ez ê wî li
dijî gelê fasiq bişînim…li dijî netewa ku xezebê lê dikim, ez ê emir bidim wî. Lê belê
ew wusa nafikire...tenê ya ku di dilê wî de yî, helaq kirin û jêkirin û avêtina gelan e. Ji
ber ku dibêje: Ma hemû serokên min ne qiral in? Ma Kalno jî ne mîna Karkemîş e? Hamat
jî ne mîna Arpad e? Samîriye jî ne mîna Şamê ye? Çawa ku destê min gîhaşt welatên
pûtên wê ji pûtên Orşelîm û Samîriyê qenctir in, çi bi Samîriyê û pûtên wê ve kiribim,
ma qey ez ê ji Orşelîmê û pûtên wê re jî nekim? Û dê wusa bibe ku dema Xudan...li
Orşelîmê hemû karên xwe biqedîne, ez ê berdarê dilê bi xirûrê qiralê Aşûrê û xweşikya
nêrînên wî yên bilind biceza bikim.”(Îşaya 10:5-12; li beşên 2.Qiralan 18,19; Îşaya 36,37
jî binêrin).
Wateya Arpad livîn an jî cihê rehetiyê ye.
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ARVAD
Ev cihê ku wateya wê cihê xwespartinê yî girava Rûad ya ji qeraxa Sûrî 3 kîlometre
dûrtir e yî. Di nava eşîrên Kenanî yên ji nifşeya Kenanê lawê Ham ê lawê Nûh, Arvadî
jî hebûn (1.Mûsa 10:18). Ev eşîran “ji Sayda heta Gazayê...” belav bûn (1.Mûsa 10:19).
Em di lawija bona bajarê Sûrê yê ku XUDAN daye Hêzekîêl de vêya bixwînin:
Yên ku li Saydayê û Arwadê rûdinin bêrvanên te ne; ya Sûr, Lawên Arwadê û artêşa te
bi hemberdorê li ser diwaran bûn. (Hêzekîêl 27:8-11).
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ASOS
Dema Pawlos ji Yewnanîstanê vedigeriya Sûrîyê ji Makedonyayê bi keştiyê ve çû
Troasê. Lûqayê bi Pawlos re diçe, vê rêwîtiyê wisa têdighîne: “Em ji pêşiyê li keştiyê
siwar bûn û bi nêta rahiştina Pawlos, berbi Asosê ve derketin rê; ji ber ku ew bi xwe di
nêta bi peyatî çûyînê ve wisa xwestibû. Dema li Asosê ji me re pêşwazitiyê kir, me wî
girt keştiyê û em derbasî Mîdîliyê bûn.” (Karên Şagirtan 20:13,14). Dibe ku Pawlos
dema berbangê derketibe rê û di rojekê de rêya di navbera Troasa îroj di navbera
keştîgeha Êzing û Gulpinara pêwendî Çanakkale de ye, rêya heta Asosê di dirêjiya 35
kîlometre de meşiyabe. Lê Lûqa û hevalên wî yên din, ên bi keştiyê çûyîne, ji Difnika
Bavo fitilîne û rêwîtiyeke behrê ya dirêj kirin. Asos, Bahremkaleya îroj di rexa bakur ya
bendava Edremîtê de yî. Ev keleha nêzîkî Bahremkoyê ji dema Bîzansiyan maye. Li ser
zinareke mezin hatibû avakirin. Di dema kevnar de bajarê Asosê digel vî zinarî bû û li
ser zinarê, perestgeha xwedayeke derewîn hebû.
Gelo ji ber çi Pawlos tena serê xwe ji reşahiyê çûyînê pejirand? Dibe ku dixwest tena
serê xwe dua bike. Di vê navberê de, paşê dema li Mîletosê, bi kalepîrên civaka Efesê
hev dîtin, mijara ku wî mijûl dike ka çi ye, ji axaftina ku kiriye, em dikarin fam bikin:
“Lê Ruhê Pîroz, li her bajarî ji min re şahdeyiyê dike û dibêje ku, tengasî û zincîr û
qeyd li benda min in! Lê belê ez ji bona xwe qet qîmetê nadim canê xwe; bes ku, bona
ez dewra xwe û şahdeyiya Mizgîniya xêra Xwedê bikim, di xizmeta ku min ji Xudan Îsa
ve stendiye de bi kefxweşiyê ve serfiraz bibim.” (Karên Şagirtan 20:23,24).
Xudan bi peyxamberiyên ku Ruhê Pîroz li cihên ciha xistine devê birayan têdighand
ku dê wî bavêjin zîndanê. Dibe ku Pawlos di rêya Asosê de bi duakirinê armanca van
peyxamberiyan ji Xudan fêr dibû. Nûçe, ne bona Pawlos bireve û xwe xelas bike lê bona
ku di Xudan de xurt bibe û pêşwaziyê li wan bike xwe ji pêşiyê ve amadekirina wî bû.
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ASYA
Mîna ku di roja me de wisa ye, di demên kevnar de jî navê Asya, bona Kîşwera Asya
dihat bikaranîn. Lê belê Yewnaniyên wê demê, bi zêdeyî navê Asya, bona herêma Ege
ya pariyek ji axa Tirkiyê yî bikar dianîn. Di demên beriya Mesîh de Yewnaniyan behra
Ege derbas kiribûn û li herêma Ege bajarên serbixwe ava kiribûn. B.Î.di sedsala 3.’an de
qiralê Bergamayê bû serwerê van bajaran. Di sala B.Î. 133’an de axên qiralê Bergamayê
ji Romiyan re hate diyarkirin. Paşê, Romiyan rexa behra Egeyê, giravan û heta deşta
Enedolê ya bilind herêma hundirîn ya Egeyê kirin yek par û eyaletekê ava kirin.
Serweriya Romê li vê eyaletê; bi navgîniya dadgehên navên wan “agoraiyoî” ne û li neh
bajarên diyarkirî yên eyaletê ne û ji aliyê “prokonsolos”ek bi senatoya li Romê ye
pêwend e an jî alîkarek wî ve tête rêvekirin in pêk dihat. Yek ji vana li Efesê bû.
Peywirdarê bajêr yê serhildana li şanoyê aşkiriye; “Ger giliyê Dîmîtriyûs, an jî hevalekî
wî yî hunermend hebe, dadgeh vekirîne û darazkir (prokonsolosan) jî hene; bila
sûcdariya hevûdin li wir bikin!” (Karên Şagirtan 19:38).
Dema Dîmîtrîos gel bangî serîhildanê dikir vana bangkiribûn:“Û hûn dibînin û
dibihîzin ku, ev Pawlos bi gotina, yên ku bi destan ve têne çêkirin ne îlah in” (Karên
Şagirtan 19:26).
Ji aliyê Ruhê Pîroz ve hatibû astengkirin ku Pawlos û hevalên xwe Gotina Xwedê li
herêma Asyayê belav bikin (Karên Şagirtan 16:6). Lê belê piştî çend salî, “Pawlos
Enedola navîn geriya û hate Efesê” (Karên Şagirtan 19:1). Li wê nêzîkî sê salî ma û da
fêrkirinê. “Vêya du salî dom kir; wisa ku, him Cihûd, him jî Grêk, hemû kesên li Asyayê
dijîn, gotina Xudan bihîstin.” (Karên Şagirtan 19:10). Dema ku Xwedê diyar kiribû,
xebata herî berdar pêk anîbû.
Di van ayetan de qala Asya tête kirin: Karên Şagirtan 2:9; 6:9; 19:22; 19:27; 19:31;
20:4; 20:16;20:18;21:27;24:18;27:2;1.Korîntiyan16:19; 2.Korîntiyan 1:8; 2.Tîmotêyos
1:15; 1.Pêtrûs 1:1; Peyxama Yûhena1:4,11.
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AŞDOD
Wateya nav, keleh e. Ji pênc bajarên Filistiyan yek bû. Yên din; Gaza, Gat, Ekron
ûAşkelon bûn. Aşdod li bakurê rojhelata Gazaya (Gazzeya) îroyîn, navçeya Esdûd ya
28 kîlometre jê dûr e yî. Yêşû vî bajarî û dorûbera wê da nifşeya Cihûda (Yêşû 15:4547). Lê belê mîna ku XUDAN jiYêşû re gotibû: “Hê gellek erdên ku bi milkî bên stendin
hene. Erdên ku bên stendin, vana ne: Hemûya herêmên Geşûrî û Filistê...Pênc mîritiyên
Filistiyan, ên ku navê wan Gazza, Aşdod, Aşkelon, Gat û Ekron e...” (Yêşû 13:1-3).
Li Aşdodê, Gazayêû Gatê Anakên nîjadeke dêw in hebûn (Yêşû 11:22). Ev nîjada dêw,
piştî gellek salan ji çîroka zilamê dêw Golyat, ê ku bi Filistiyan re rûdine jî dê were
famkirin: “Ji artêşgehan Filistiyan pêlewanek Gatî, yê navê wî Golyat e derket, qama
wî şeş gez û bihostek bû. (2 mîtro 92 santîmetre) (1.Samûyêl 17:4).
Li Filistînê hestiyên mirovên heman mezinahiyê yên vê çaxê hatibûn dîtin. Bûyera herî
girîng ya di derbarê Aşdodê de, çawa ku Sindoqa Peymanê ya XUDAN çawa di şer de
girtibûn û biribûn perestgeha îlahek bi navê Dagon ya li Aşdodê ye (1.Samûyê l5:1-5).
“Û Aşdodiyan dotira rojê zû rabûn û a vay, Dagon li ber Sindoqa XUDAN bi ser dev ve
ketibû erdê. Û Dagon rahiştin û dîsa danîn cîhê wî yê berê.” Vê carê Dagon ket û parî
parî bû. Ji ber ku XUDAN bi ûran li Aşdodiyan xistin îcarê Aşdodiyan sindoqê şandin
Gatê.
Sargonê Duyem yê qiralê Aşûrê Di salaB.Î.711’an de bajarê Aşdodê biser û binî kir
(Amos 1:8; Îşaya 20:1). Yêremya dibêje ku; “bona ku bibin naletî... ji qiralê hemiya
welatê Filistiyan, ji Aşkelonê, Gazayê re, Ekronê re û yên li pêy Aşdodê mane... ji destê
XUDAN..tasa xemra hêrsê” rahişt û da vexwarin. (Yêremya 25:15-26). Ji Aşdodê hew
yên ji ber mayîne hebûn. Dê rewşa Aşdodê hê jî xerabtir bibûya (Tsêfanya 3:4; Zekerya
9:6). Hinek Cihûyên ji sirgûnê vedigeriyan, jinên Aşdodî ji xwe re girtin (Nehemya
13:23-25). Hêrodes bajêr dîsa ava kir û bajar di dema Peymana Nû de navê Azotos lê
kir. (Binêrin AZOTOS).
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AŞKELON
Aşkelon di derbarê cûreyek darberûyê ye. Bajarê Aşkalon ya îroyîn e, a li navbera Yafa
û Gazze (Gaza) de yî û li qeraxa Behra Sipî ye. Di demên herî kevn de netewa Av li vî
bajarî û dora wê bicih bûbûn (5.Mûsa 2:23).
Dema Lawên Îsraêl welatê Kenanê bidest ve xistin, di destê Filistiyan de bû. Dema
Yêşû kal bû: “Hê gellek erdên ku bi milkî bên stendin hene. Erdên ku bên stendin,vana
ne: Hemûya herêmên Geşûrî û Filistê...Pênc mîritiyên Filistiyan, ên ku navê wan Gazza,
Aşot, Aşkelon, Gat û Ekron e...” (Yêşû 13:1-3). Di dema Serweran de ezbeta Cihûda
bajarên Gaza, Aşkelon û Ekron bidest ve xistin (Serweran 1:18).
Piştî demek din, “Û dîsa lawên Îsraêl; yê ku di çavên XUDAN de xerab e kirin û XUDAN
wan çel salî dan destê Filistiyan.” (Serweran 13:1). Di wê navberê de divê Filistiyan
bajarên Gaza, Aşkelon û Ekron bidest ve xistibûn. Ji ber ku dema Şîmşon destpê kir û
Îsraêlê ji destê Filistiyan xelas kir; “Û Ruhê XUDAN bihêz hate ser wî û daket Aşkelonê
û ji wan li sîh kesî xistin û kincên wan rahiştin û kincên bargirî dan yên ku pirsokê
gîhandine.” (Serweran 14:19). Dema Dawid di hewariya Qiral Saûlê dema sax bû de, bi
Filistiyan re gellekî şeran kirine û di şer de miriye, vana dibêjin: “Egîd çawa jî ketin!
Bona ku qîzên Filistiyan kêfxweş nebin, bona ku qîzên bêsunetan bi kêfxweşiyê ve
necoşin, li Gatê vêya nedin bihîstin, di kuçeyên Aşkelonê de belav mekin!” (2.Samûyêl
1:19,20).
Di dema par de XUDAN bi navgîniya peyxamberên xwe, dahatûya Aşkelonê bi vî
awayî da bihîstin: “Dê Aşkelon wêran bibe. Dê bibe yên jibermayiyên mala Cihûda... dê
keriyên xwe biçêrînin û êvarê dê li malên Aşkelon razên; ji ber ku... dê XUDAN
sirgûnên xwe şunda bîne” (Tsêfanya 2:4-7; Yêremya 47:5-7). Aşkelon di sala B.Î.604’an
de, dema li dijî Qiralê Babîlê Nebûkadnetsar serî hilda, qiralê wê hate kuştin û gel hate
bindestkirin. Gotina XUDAN ya peyxamberan têgîhandine, bi vî awayî hate cih.
Şivanên Cihû yên ji sirgûnê vegeriyan, di xirbeyên Aşkelonê de, li malên serxaniyên
wan hene rûniştin. Paşê ket bin bandora Sûr û Yewnaniyan.
Piştî dema Peymana Kevin digire naveroka xwe, Yonatan Makkabêyosê li dijî
Yewnaniyan serî hilda, Aşkelon bi dest ve xist. Hêrodesê mezin li wê welidî û xwuşka
wî Salome li wê rûnişt.
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AŞTAROT
Îlaheya dayik ya Kenaniyan; bi Îbranîtî jê re dibêjin Aştarot an jî Aşterot, di Yewnanî
de wekî navê Astartî dihat nasîn. Ev îlaheya, ji aliyê din îlaheya evîn û şer bû. Şêweya
peristina Kenaniyan bi vê îlaheyê, tiştekî kerihîn e. Di Kitêba Pîroz de di van ayetan de
navê wê derbas dibe: Serweran 2:13; 10:6; 1.Samûyêl 7:3,4; 12:10; 31:10; 1.Qiralan
11:5,33; 2.Qiralan 23:13.
Digel vê yekê, em dibînin ku navê Aştarot dane bajarekê jî. Cara yekem di afirandinê
de, di çaxa ku Birahîm dijiya serî li vê yekê tê dayîn: Û di sala çardehan de Kedorlaomer
û qiralên din, yên ku piştgiriyê li wî dikin hatin û li Aşterot-Karayîmê Refayiyan, li
Hamê Zûziyan, li Şave-Kîryatayîmê, Emlayiyan, li Seîra herêma çiyayî ya ku heta EylPerana li qeraxa çolê ye, li Horiyan xistin. Û ji wir vegeriyan û çûn Eyn-Mîşpatê (ev
Qadeş e). Hemû erdên Amalekiyan girtin û Amoriyên li Hasêson-Tamarê dijîn jî rastî
xerabûniyê anîn.(1.Mûsa 14:5-7).
Em fêr dibin ku Ogê Qiralê Başanê li Aştarotê rûdinin (5.Mûsa 1:3). Li vî bajarî
hesibandina hebûna perestgehek ya îlaheya bi heman navî tête nasîn, li cih e. Ev bajar
Tel Aştaraha li rojhelata Gola Celîlê ye bû. Hinek pisporan dibêjin ku Aşterot – Karnaîm
û Aştarot heman cih in, hinek jî dibêjin her du cihê ne.
“Û lawên Îsraêl, erdên van qiralên ku, ji rojhilata Çemê Urdunê, hemûya rojhilata
Arabayê û ji newala Arnon heta çiyayê Hermonê bidest ve xistin. Sîhonê qiralê Amorê,
yê ku li Heşbonê rûdinişt: Qiraletiya wî ji Aroera li qeraxa newala Arnonê –ji nava
newalê - dest pê dike, heta newala Yaboka ku sînora Ammoniyayî dirêj dibe û nêviyê
Gîleadê digirt nava xwe. Rojhilata herêma Araba jî aidî wî bû. Vê dera, ji gola Kînnerat
heta gola Araba û heta Gola Lût ve dirêj dibû, li rojhilatê digihîşt Beyt-Yeşîmot û li
başûr jî digihîşt berên Pîsga. Ji Refayiyên ku sax mayîne, Ogê qiralê Başanê, yê ku li
Aştarot û Edreiyê de rûdinişt.” (Yêşû 12:1-4). Çawa ku Refayî him li Aşterot-Karnaîmê
him jî li Aştarotê rûdinin, dibêtiya yekbûna herduyan jî zêde dike. Ev bajar di nava
mêrasa ji nêviya ezbeta Manaşşe re hatiye dayîn de bû (Yêşû 13:31). Wisa tê daxuyandin
ku di demên paşê de bajareke aidî Lêwiyiyan e: “Ji lawên Gerşom re, ji nêviyê eşîra nîjada
Manaşşe, li Başanê Golan û çêregehên wê û Aştarot û çêregehên wê... dan” (1.Dîrokan
6:71,76). Wisa tête fikirandin ku Yêşû di ayeta 21:27’an de j qala wê dike: “Ji Eşîra
Lêwiyiyan heta lawên Gerşon û ji nîv eşîra Manaşşe, bona bibe bajarê zilamê ku mêr
kuştiye xwe pê bisitirîne Golana li Başanê û çêregeha wê û Be - Eştera û çêregeha wê,
du bajêr.”Ger bête qebûlkirin ku Be – Eştera, kûrtkirina Beyt-Aştara ye tê wateya mala
Aştara. Aşterot peyvek pirejimarî ye. Bi vî awayî dê bête dîtin ku Be – Eştera, bona
bajarê Aştarotê bi awayeke din gotin e. Bajareke lê cûreyên peristinê ên kerihîn û
şermezariyê dide hene, dema bi Lêwiyiyên ku bi awayekî rasteqîn peristinê ji Xwedê re
dikin, guhertineke qenc e. Lê mixabîn, dema Lawên Îsraêl ji Xwedê ve dûr ketin, berê
xwe dan vê peristina kerihîn: Dev ji min berdan û bi Astartiya îlaheya Saydayiyan...
peristin”(1.Qiralan 11:33).
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AŞÛR
Welatê ku gelê Aşûr yên kevin lê rûdinin. Hikûmdarên vî welatî di çaxa di navbera B.Î.
9 û 7’an de împaratoriyek bandorê li ser hemiya Rojhelata Navcîn danîne
damezirandine. Aşûr, neviyê Nûh bû. Bavê wî Sem bû (1.Mûsa 10:21- 22). Bi vî awayî
em fam dikin ku ji gelên Samî ye. Mîna bajêr cara yekem bi belavkirina lawên Ham,
qala Aşûrê tête kirin: “Û lawên Ham: Kûş...Û bi navê Nemrûd, lawekî Kûş çêbû. Bi
egîdiya xwe, nav û deng da rûyê erdê....Û pêşiyê li axên Şînarê, li bajarên Babîl û Erek
û Aqad û Kalnê qiraletiyê kir. Pişt re çû Asûrê û bajarên Neynowa, Rehobot- Îr, Keleh
û bajarê Resenê ya ku di nava Neynowa û bajarê girîng Kelehê de ava kirin”
(1.Mûsa10:6-12).
Welatê Aşûr, di axa Îraqa îroyîn de bû. Di rexa rojavaya Çemê Dîclê de, li aliyê erdên
Mezopotamya herî fireh in, li bakurê Îraqê, li Kurdistana başûr bû. Lê Babil, Erek û
Aqad ya qiraletiya Nemrûd lê ye li herêma navîn ya Iraqê bûn. Ka gelê Aşûrê kengî
bajarê Aşûr afirandine nayê zanîn. Lê belê wisa tê fikirîn ku beriya ku Nemrûd
Neynowa, Rehobot – Îr û Resen ava bikin e. Dibe ku Aşûrê lawê Sem, ji çiyayên Ararat
ber ve başûrê koç kiribe û bajarê Aşûrê ava kiribe. Lê belê wisa tê famkirin ku ezbeta
wî heta dora Babîlê koç kirine û piştî ku XUDAN yên li Babîlê ne, piştî ku zimanên wan
lihev xistine, dibe ku di belavbûnê de koçî bakurê kiribin û navê bapîrên xwe dabin
bajarê ku ava kiribin. Ev raman, bi dîtina Aşûrê mezin yê ku di nava îlahên Aşûriyan
cihekî girîng digire de, derdikeve holê.
Û ji aliyê din çawa ku Aşûrî di bin bandora çanda Babîlê de mane piştgiriyê dide vê
ramanê. Nivîskên li bajarê kevin Nûzû, girê Lihêfê ya nêzîkî Kirkûka Kurdistanê ye
hatine dîtin, dokûmanên herî kevin yên qala bajarê Aşûrê ne. Gelê Aşûrê bi gelê Sumerê
yên ku wisa dihat zanîn ku ji ezbeta Ham têne piçekî tevî hev bûbûn, lê belê dema li
bajarê Aşûrê bicih bûn, xwe ji gelê din ve cihê girtin. Welatê wan bajarê Aşûr û deştên
çemê Dicle û Zapê yên li dora wê ne bû. Di pêvajoya dîrokê de, di navbera Babîl û Aşûrê
de her tim pêşbaziya polîtîk domiyaye. Dema Aşûr xurt bûye, bandora xwe li ser Babîl
û bajarên li başûrê wê ne datanîn. Dema Babîl xurt dibû, li ser Aşûrê serweriyê dikir.
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ATAROT
Di wateya zerengan (tacan) de yî.
1/ Bajareke li rojhelata çemê Erden (Urdun)ê û di şerê ku Lawên Îsraêlê bi Qiral Sîhon
re kirine de xera kirine (têk birine). Lawên Gad vî bajarî dîsa avakirin û lê rûniştin
(4.Mûsa 32:1-5;33-36).
2/ Atarot-Şofan cihekî li heman dorûberê yî cihê ye yan jî heman e (4.Mûsa 32:33).
3/ Atarot-Addar. Bajareke li tixûbê mêrasa ji ezbeta Efrayîm re hatiye dayîn (Yêşû
16:5).
Li wêdetira tixûbê mêrasa ku ji ezbeta Benyamîn re hatiye dayîn hebûn (Yêşû 18:1113). Nêzîkî bajarê Beyt-Elê bû. (Binêrin BEYT-EL).
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ATÎNA
Yewnanîstana kevin ne tenê dewletek bû. Her bajarê diyarkirî dewleteke serbixwe bû.
Yek ji van bajaran Atîna bû. Xwe disipêre dîrokeke gelekî kevin. Heta sala B.Î. 1608’an
qiralan li wê serwer bûn. Paşî wê rêvebirên bi navê “Arhon” jî hebûn.
Atînayiyan di sala B.Î. 480’an de artêşa Persê ya êrişkar li Salamîsê bi bin ve xistin. Di
dema Perîklesê rêvebirek rewşenbîr e li bajêr huner, wêje û avahîsazî gellekî pêş ve çû.
Beriya mirina vî rêvebirî, di şerê ku li nîvgirava Peleponnîs ya Yewnanîstanê derket de
artêşa bajarê Sparta artêşa Atînayê bi binî ve xistin û li ser Atînayê bûn serwer. Çawa
ku ev guhertinên polîtîk lê çêbûn lê dîsa jî Atîna wekî bajarê zanyar û feylesofan bûna
xwe domand. Di sala B.Î. 86’an de Sûllayê Fermandarê Romî ye, Atîna bi dest ve xist.
Roman Atîna kirin “bajarekî federal”. Li gor vê yekê, ji nerxdayîna Romê lê hate
bexşandin û xwedî dadgehên ji parêzgarê Romê serbixwe û xweser in bû. Ji nava sê
bajarên unîversîte yên wê demê Atîna, Tarsûs û Îskenderiyê de, yê herî mezin e Atîna
bû.
Pawlos ji ber êrîşên li Makedonyayê nû bûne, ji Veriyayê bi rêya behrê gîhaşt Atînayê
(Karên Şagirtan 17:15). Ji ber ku gellekî rewşa civaka nû ya li Selanîkê yî meraq dikir
Tîmotêyos şand wê û tena xwe li Atînayê mayînê pejirand (1.Selanîkiyan 3:1-3). “Gava
Pawlos, li Atînayê li benda wan bû, dît ku bajar tije se- nem in, di hundirê wî de ruhê wî
hêrs bû.” (Karên Şagirtan 17:16). Xirbeyên ji wê demê mayîne û bi zanînên me ji nivîsên
wê demê girtine, piştgiriyê didin vê çavdêriya Pawlos
Navê bajar navê îlaheya derewîn ya li wê pê diperistine bû. Peykerek mezin ya Atînaya
îlaheya zanyariyê yî, li girê Akropolîs ya Atîna çikandiye hebû. Li wê girê, Agorayê û
li gellek cihên bajêr cûr be cûr peykerên îlahan û cihên ji wan re peristinê hebûn.
Dema Pawlos ji aliyê dadgeha Aryopagos (Binêrin ARYOPAGOS) ve di derbarê
hînkariya xwe de hate pirsînê vana gotin: Pawlos di nava Arîopagê de sekinî û got: “Ya
mêrên Atînayê, ez dibînim ku hûn di her tiştî de zehf oldar in! Ji ber ku dema ez li
hawirdor digeriyam û lêkolînê li cîhê ku hûn lê peristinê dikin dikirim, ez rastî
pêşkêşgehekî li ser: JI XWEDAYÊ NAYÊ ZANÎN RE jî hatim. Niha yê ku hûn bêzanîn
peristinê ji wî re dikin, ez ji we re didim nasîn.” (Karên Şagirtan 17:22,23). Di sedsala
P.Î 2.’an de Paûsanîasê ku dinivîse li Atînayê qala pêşkêşîgehên bona “Ji Xwedayê ku
nayê zanîn re” peristinê bikin hatibûn avakirin dike.
Û ji aliyê din nivîskar, li gor girîngiya ku ji peristina îlahan ve tête dayîn, wisa
angaşteyê dike ku Atîna ji hemî dewletên din ve pêştetir e. Dibe ku tengezariya ruhê
Pawlos ji ber van kesên ku giramiyê didin zanyariyê, lê belê li pêy îlahên derewîn diçine
be. Çavdêriyek din ya Pawlos jî xwe disipêre zanînek di derbarê Atînayê de; “Hemû
kesên Atînayî û kesên xerîb, yên li wê derê rûdiniştin, wextên xwe her tim bi axaftin û
guhdarî kirina tiştên nû ve derbas dikirin.” (Karên Şagirtan17:21).
Atînayê bi navê Demostenes, gazincên xwe bi beredayîtî gerîna Atînayiyan û pirsên
wan ya; “Gelo tiştekî nû heye?” dikir. Pawlosê ku di derbarê hînkariya xwe de hate
pirsiyariyê, Xwedayê ku bêyî zanîn rêzê nîşanî WÎ didin ji wan re têgîhandin. Dema
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Pawlos got ku; birhana di derbarê hatina roja ku Xwedê dê dinê bidadiyê daraz bike de,
ji nava miriyan vejîna Îsa Mesîh e, hinekan keniyan. Endamê dadgehê Dîonîsiyos
beşdarî Pawlos bû û baweriyê anî. Jinikek bi navê Damarîs û çend kesên din jî baweriyê
anîn. Lê belê dema Pawlos destûrê ji dadgeha Aryopagos nestîne nikarîbû li Atînayê
hînkariyê bida fêrkirin. Ji ber vê yekê “ji Atînayê cuda bû û çû Korîntosê” (Karên
Şagirtan 18:1).
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AVEN
Wateya navê Avenê “valahî, xerabî” ye.
1/ XUDAN bi navgîniya Hêzekîêl vana têdighînin: “Ez ê agir bidim Misirê... dê xortên
Aven û Pî – Beşetê bi şûr ve bikevin” (Hêzekîêl 30:16,17). Navê Aven, wekî navekî
bajarê On yê li Misirê ne dişermîne tête zanîn. Bajarê Onê, bajarekî bona peristina
xwedayê rojê hatibû cihêkirin bû. Navê ku Xwedê dabû vî îlahê derewîn, “valahî,
xerabî” bû. (Binêrin ON).
2/ Kurtkirina Beyt-Aven: Hoşeya 4:15; 10:5,7 (Binêrin BEYT-AVEN).
3/ Cezaya ku dê XUDAN bide Sûrî, dema bi navgîniya Amos Peyxamber têdighand,
wisa got: “Û ez ê çilmêreya deriyê Şamê bişkinim û ez ê yên ku li wir rûdinin ji çemê
Avenê û yê ku gopal di destê xwe de digire ji mala Edenê bavêjim û dê netewa Sûriyê ber
bi Kirê ve bêne ajotin! XUDAN dibêje.” (Amos 1:5). Wisa tê fikirîn ku ev Avena li newala
Bekaa ya li Libnanê ye yî.
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AVVA
“Û qiralê Aşûrê ji Babîlê û ji Kûtayê û ji Avvayê û ji Hamat û Sefarvaîmê zilaman anîn
û wan di bajarên Samîriyê de, li cîhên lawên Îsraêl de bicîhkirin û Samîriyê ji xwe re
kirin milk û di bajarên wê de rûniştin.” (2.Qiralan 17:24).
Bi vebirî nayê zanîn ku Avva li ku derê yî. Lê belê digel Hamat qalkirina wê, dikare
daxuyan bide ku ev bajar mîna Hamatê li Sûriyeya îroyîn e. Wisa tê fikirîn ku Îvva ya
di ayetên 2.Qiralan 18:34 û 19:13’an de heman cih e.
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AY
Di wateya qûç, xirbe de yî. Birahîm kona xwe di navbera Beyt-El û Ayê de danî
(1.Mûsa 12:8). Lawên Îsraêlê yên Yêşû rêvebiriya wan dikirin, dema destpê kirin û
welatê ku hatiye waadkirin bidest ve xistin, piştî ku Erîhayê bi dest xistin, ji ber ku Ay
biçûk bû kêmtirîn leşkeran şandin wê. Dema wan rastî têkçûnê bir XUDAN jiYêşû re
daxuyand ku ev yek ji ber sûckirina Îsraêlê pêk hat. Wisa daxuyand ku yê sûcê kiriye,
zilamekî navê wî Akan e. Ji malên ku XUDAN bona tunekirinê cihê kiribû, derbasî aliyê
xwe kiribû. Piştî ku Akan hate bicezakirin, Lawên Îsraêlê bajarê Ayê bidest ve xist û
“şewitand... kir qûçeke abadîn, wêraneyek” (Yêşû 8:28; bona hemiya mijarê binêrin 7 û
8).
Ji bajarê ku nêzîkî xirbeyên Ayê hate avakirin Ayyah hate gotin. Ev nav, di wateya
“Wêranxaneya XUDAN” de bû (Ay = wêrane; Yah = kurtkirina navê Yahve). Bi vî navî
dihate bîranîn ku Ay ji aliyê XUDAN ve bû wêranxaneyek. Ev bajar di mêrasa ezbeta
Efrayîm de bû. “Azza”ya di 1.Dîrokan ayeta 7:28 de derbas dibe, di wergerên nû yên
Kitêba Pîroz de wekî “Ayyah”ê tête nivîsandin. Wisa têdighînin ku piştî sirgûnê Lawên
Benyamîn li “Ayya”yê rûniştine (Nehemya 11:31).
Ji ber ku bi Beyt-Elê re tête bikar anîn, dibêtiya Ayyah jî heman e, xurttir dike.
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AYNÛN
“Piştî vêya, Îsa û şagirtên xwe hatin warê Cihûstanê û Îsa li wê derê, bi wan re ma û
vaftîz dikir.Yehya jî nêzîkî Salîmê, li Aynonê vaftîz dikir; ji ber ku li wê derê zehf av
hebû û ew dihatin û li wê derê vaftîz dibûn.” (Yûhena 3:22,23).
“Û di navbera şagirtên Yehya û Cihûyekî de, di derheqê kevneşopiya paqijbûnê de
guftegoyek derket. Û ew hatin cem Yehya û gotin: Mamoste, yê ku li aliyê çemê Urdunê
bi te re bû, zilamê ku te ji bo wî şahdeyiyê kir, a vay, ew kes îmad dike û her kes tên cem
wî! Yehya bersiv da û got: Dema ku ji jor ve tiştek neyê dayîn, kesek nikare tiştekî
bistîne. Bona wî mezinahî, bona min jî biçûk bûn hewce dike. Dema Xudan hîn bû ku
Fêrisiyan bihîstiye, Îsa ji Yehya hê jî zêdetir şagirtan civandiye û vaftîz dike, – lê Îsa ne
bi xwe, tenê şagirtên wî vaftîz dikirin –;ew ji Cihûstanê veqetiya û dîsa çû Celîlê. Û
hewce dikir ku ew ji Samîriyê ve derbas bibûya.” (Yûhena 3:25-27,30; 4:1- 4).
Ev bûyeran hinek serişteyên di derbarê derawaya Aynûn û Salîma digel wê ye de, didin.
Ev girîng e, ji ber agahiya me di derbarê cihê vana yên vebirî de nîne. Di derbarê derawaya
wan de çend pêşniyar hene: Li herêma Dêkapolîs, Salîm (Salûmînas)a li 12 kîlometre li
başûrê Beytşan-Skîtopolîsê yî. Wateya Aynûnê çavkanî ye û çavkaniyên nêzî vê derê
hene. Pêşniyarek jî ji Samîriyê, li rojhelata Şekemê yî. Pêşniyara sêyem jî li Efrayîmê,
di navbera Ayyalon û Ramayê de (1.Samûyêl 9:4 Şaalîm). Dema em li bûyeran binêrin,
Salîma li Samîriyê dibe ku hê jî li cih be. Dibêtiya ya li Efrayîmê hê jî kêm, lê ya ku li
Dêkapolîsê yî hê jî kêmtir e.
Bûyeran vê yekê pêk tînin: Şagirtên Îsa li Cihûdiyê li cihekî nayê zanîn îmad dikirin.
Nêzîkî Salîma cihê Yehya îmadê dike, Aynûn zêde ne nêzîk bû lê bona ku agahî biçe û
were, ne cihekî zêde dûr e jî bû. Cihên li Samîriyê û Efrayîmê ne li gora vî cîhî ne.
Yehya piştî van bûyeran ji aliyê Hêrodes Antîpas hate girtin (Yûhena 3:24). Dibe ku
çûbe herêma Perêya ya ku di bin serweriya Hêrodes de be û li wê hatibe qefaltin. Ji vî
alî Salîma li Samiriyê nêz bû. Dibe ku ya li Dêkapolîsê yî jî ji vî alî li cih be.
Dema Îsa û şagirtên xwe dev ji Cihûdayê berdan û diçûn Galîleyê seriyekî jî li Samîriyê
dan. Li wê jinikek Sîharî û gellek kesên wî gundî ji Îsa re wekî Xelaskerê dinê be
baweriyê anîn (Yûhena 4:42). Îsa, di derbarê bawerîanîna van kesan de tiştên gellekî
balkêş in dibêjin: “Min we, ji bo çinîna zadê ku we ji bo wê ked nedane şand; hinekên
din ked dan û hûn ketin keda wan” (Yûhena 4:38). Ger Aynûna nêzîkî Salîmê yî li
Samîriyê ba, dibe ku vê gotina Îsa di derbarê Yehya û şagirtên wî de ban. Ev pêwendî
dibêtiya Salîm li Samîriyê yî xurttir dike.
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AYYALON
1/ Bajarê aidî Amoriyan e û li herêma ku ji ezbeta Danê re hatiye dayîn de yî. Ev bajar
ketina başûrê newala Ayyalon diparast. Ji vê newalê rêyeke bona bazirganiyê girîng e
derbas dibû. Ayyalon li rojavaya Orşelîmê ye û îroj navê wê Yalo ye. Li bakurê herêma
ku ji ezbeta Danê re hatiye dayîn Efrayîm, li rojhelata wê Benyamîn û li başûrê wê
herêmên aidî nîjadên Cihûda bû. Li rojavaya wan Filistiyan hebûn.
“Pişka heftemîn, li gora hejmara ezbetên wê, ket para lawên Dan. Û bajarên ku di nava
mêrasa wan de diman vana bûn: Sora û Eştaol û Îr- Şemeş û Şaalabbîn û Ayyalon û
Yîtla...” (Yêşû 19:40- 42). Dê bajêr bidana Lêwiyiyan (Yêşû 21:20,23).
“Û Amorî lawên Dan berbi çiyayiyê ve ajotin; ji ber ku daketina deştê nedihiştin û
Amorî bona ku li çiyayê Heresê, li Ayyalonê û li Şaalbîmê rûnin li ber xwe dan; lê belê
destê mala Ûsiv xwurt bû û ew bûn suxrekar.” (Serweran 1:34,35). Divê Ayyalon paşê
ketibe destê mala Ûsiv: “Û ji eşîrên lawên Kohat, bajarên sînorê yên hinekan bi nîjada
Efrayîm re hebûn. Û Ayyalon û çêregehên wê...”(1.Dîrokan 6:66,69).
Hinekên ji nîjada Benyamîn in jî demekê li Ayyalonê mabûn (1.Dîrokan 8:1,13). Di
dîrokek paşê bajarê Ayyalon dîsa bûbû xwedî girîngiyek: “Rehoboam li Orşelîmê rûnişt
û li Cihûdayê bona peristinê bajaran kirin... Ayyalon û Hebron avakirin...” (2.Dîrokan
11:5,10,11). Piştî gellek salan kete destê Filistiyan: “Di wê demê de qiral Ahaz, bona ku
alîkariyê pê re bikin ji qiralên Aşûrê re şandin. Û Filistiyan êrîşî ber bi bajarên li Şefelayê,
li başûrê Cihûdayê nekiribûn û Beyt-Şemeşê û Ayyalonê bi dest ve xistibûn û li wê
rûniştin. Ji ber ku qiralê Îsraêlê Ahaz, XUDAN Cihûdayê nizm kir; ji ber ku li Cihûdayê ji
serxwe ve çûbû û li dijî XUDAN gellekî xayîntiyê kiribû.” (2.Dîrokan 28:16, 18,19).
2/ Bajarê li herêma ezbeta Zebûlûnê. “Û paşî wî, Elonê Zebûlûnî serweriyê li ser Îsraêlê
kir...Û Elonê Zebûlûnî mir û li welatê Zebûlûnê, li Ayyalonê hate binaxkirin.” (Serweran
12:11,12).
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BESTA AYYALON
Besta Ayyalon di dîroka Îsraêlê de, ji bûyerên mezin yekê jiya. Amoriyên ku êrîşî
bajarê Gîbeonê yê bi Îsraêlê re peymanê daniye kirine û Yêşû û artêşa xwe li vê newalê
şer kirin.
“Û Yêşû yê ku ji Gîlgalê ve derket û di tûmiya şevê de rê çû, nişka ve êrîşî Amoriyan
kir. Û XUDAN, Amoriyan li ber Îsraêliyan da şaş kirinê. Îsraêliyan jî li Gîbonê wan rastî
xerabûnek mezin anîn... Roja ku XUDAN, Amoriyan li hemberî Îsraêliyan rastî xerabûnê
anî, Yêşû li ber gel, bi vî awayî bangî XUDAN kir: Bisekine, ya roj, li ser Gîbonê û tu heyv,
tu jî li ser şetê Ayyalonê! Û ne berî vêya û ne jî paşê vêya rojek, mîna ku wê rojê XUDAN
xwesteka mirovekî bihîstiye, qet nebûye. Ji ber ku, XUDAN li aliyê Îsraêlê şer kir.” (Yêşû
10:9,10,12,14).
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AZEKA
Di wateya neqebê de yî. Di şerê Gîbeonê de dema roj û heyv li besta Ayyalon û Gîbeonê
sekinîn, Yêşû “heta Azeka û Makeda li Amoriyan xistin...
Dema ji ber Îsraêliyan reviyan, di serberjêrka Beyt – Horon, heta Azeka de XUDAN ji
ezmanan keviran bi ser wan ve barandin û mirin; yên ku bi zîpika keviran mirin ji yên
ku Lawên Îsraêl wan bi şûr ve kuştine zêdetir bûn” (Yêşû 10:10,11). Azeka ji Cihûda re
hate dayîn û li deşta rexa behrê bû (2.Dîrokan 11:5,9). Nebûqadnetsar li dijî Azeka şer
kir (Yêremya 34:7).
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AZOTOS
Di dema Peyama Kevin de bajarê bi navê Aşdod bû. Milyaketê Xudan ji Fîlîpûs re emir
kiribû ku bila biçe çola nêzîkî Gazayê (Karên Şagirtan 8:26-40). Paşî Etiyopiyê li wê
dîtibû îmad kir; “Ruhê Xudan Fîlîpûs girt û bir...Lê Fîlîpûs jî li Aşdotê hate dîtin û heta
ku bigihêje Sezariyê digeriya û li hemû bajaran mizgîniya Încîlê dikir” (Karên Şagirtan
8:39-40) (Binêrin AŞDOD).
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BAALA
1/ Wateya navê vî cihî “xwediya jinik” e. Di tixûbê axa ku ji ezbeta Cihûda re hatiye
dayîn bû: “...Baala, yanê Kîryat-Yearîmê. Û sînorê ku ji Baala ber bi rojhilatê, çiyayê
Seîrê ve diçe...” (Yêşû 15:9,10). Ev bajar bi cûreyên navan ve tête nasîn dema hate
bihîstin ku ji ezbeta Cihûda re hatiye dayîn, bi vî awayî qala wê dihat kirin "Kîryat-Baal
(ew Kîryat-Yearim e) (Yêşû 15:60). Wateya navê “Kîryat-Baal”, bajarê xwedayê
derewçîn e (dibe ku di derbarê îlahe Baala ya wateya wê “xwediya jinik”de be). Wisa tê
ramandin ku ev bajar ji xweda an jî îlaheyek Kenaniyan re hatiye nezirandin. Wisa tê
famkirin ku Cihûyên xizmetê ji Xweda re dikin, wê bi navê “Kîryat – Yearîm”a wateya
wê “bajarên daristanan” e di bîra xwe de dianîn. Her ji ber çi be, vî navê wê ya kevin yê
senemperest tu carî ji hişan dernediket. Piştî sedsalan hê serî radida.
Di dema Qiral Dawid de ev bajar aidî ezbeta Cihûda bû:
Û Dawid tevî hemûya Îsraêlê, Sindoqa XUDAN Xwedayê... ji Baalayê, ji Kîryat-Yearîma
Cihûdayê derxîne, hilkişiya wir.” (I Dîrokan 13:6). Baala mîna “Baale” jî dihat
nivîsandin: “Dawid rabû..bona sindoqa Xwedê ji Baale – Cihûdayê derxîne...çû wir” (II
Samûyêl 6:2). Dibêtiya du sedemî hene ku bi navên “Baale – Cihûda” û “Kîryat –
Yearîma Cihûda” bête bangkirin: Ya yekemîn li herêmên aidî nifşeyên din in bajarên bi
navî ne hebûn û ya duyem jî, Benyamîna di navberê de ezbetek cînar e xwedî li vî bajarî
derdikeve û paşê dîsa dikeve bin serweriya Cihûda. (Şirovekarek wisa pêş de dide ku
Kîryata ku dane Benyamîn, dibe ku Kîryat-Yearîm be (Yêşû 18:28)). Derawaya bajarê
ku bi navên “Baala” û “Kîryat-Yearîm” tête bîranîn, wisa tê fikirandin ku îroj li gundê
Kûriyet el’Enaba 15 kîlometre dûrî Orşelîmê yî.
2/ Di tixûbên Cihûda de çiyayek navê wê “Baala” ye jî hebû, nêzîkî bajarê Ekronê bû
(Yêşû 15:11).
3/ Bajareke din yê bi navê “Baala” dihat bangkirin hebû û wisa dihate fikirîn ku li
herêmên başûr yên Cihûda de ye hebû: “Baala, Iyîm û Etsem" (Yêşû 15:29). Bi dibêtiyek
mezin “Bala” ya di ayeta Yêşû 19:3’an de qala wê tête kirin, heman bajar e: “Bala û
Etsem.”
Dema di 1.Dîrokande bajarên aidî Cihûda ne têne rêzkirin navê vî bajarî bi awayên cihê
din têne nivîsandin: “û li Bîlha û Etsemê...” (1.Dîrokan 4:29): “û hemû gundên li dora
van bajaran in, yên heta Baalê ên wan bûn.” (1.Dîrokan 4:33).
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BAALAT
Ev bajar di pişka di dema Yêşû de, di nava bajarên ji nifşeya Dan re ketine de bû (Yêşû
19:44). Li gor pisporekî wateya nav “xwediya jinik” e. Lê pisporeke din jî wateya wê
mîna “aidî Baal” dide. Bi dibêtiyek mezin her du şirove jî bi xwedayê derewîn re têkildar
in. Piştî gellek salan Qiral Silêman, bajarekî bi heman navî ye wekî bibe bajarê embarê
ji nû ve birêkûpêk kirin (1.Qiralan 9:18; 2.Dîrokan 8:6). Çawa ku birhaneke vebirîn bona
vê yekê tunebe jî, wekî heman cih be tête fikirîn.
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BAALAT-BEER
Wateya navê “Baalat”, wekî “xwediya jinik” tête dayîn. Li gora vê yekê navê vî cihî
dê bibe “Bîra jinikê”. Dema şiroveya navê “Baala” dihat kirin, wekî tête dîtin, bi
dibetiyek mezin bi îlaheyek ve têkildar e. Ev bajar di nava Cihûda de, di tixûba axên ji
Şîmêon re hatiye dayîn de bû: “Bajarên ku dirêjî heta Baalat-Beer, yanê Ramaya başûrê
jî aidî lawên Şîmeûn bûn. Li gora hejmara ezbetên wê mêrasa lawên Şîmeûn vêya bû.”
(Yêşû 19:8). Her çi qas bi vebirî neyê zanîn jî, wisa tê fikirîn ku li başûr Rama jî navê
dane heman bajarî ye. Wateya vî navî “Girê Negeb ya bilind” e. Di Kitêba Pîroz de navê
“Negeb” wekî başûr tête wergerandin. Lê belê navê “Negeb” ne bi aliyekî, lê bi
herêmêkê dihat dayîn. Wateya wê “cihê ziwa” ye. Ev herêm ji başûrê bajara Beer – şeba
heta çiyayên nîvgirava Sînayê dirêj dibe. Wateya gotina “Rama”yê “bilindahî” ye. Wisa
tête fikirîn, bajarekî li herêma Negebê, li cihekî bilind hatiye avakirin e. Divê li wê “Bîra
jinikê” ya bajar bi navê wê tête bîranîn hebe (Binêrin RAMA).
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BAALGAD
Di wateya xwedî oxir de yî. Gotina Baal di Îbranîtî de, di wateya efendî, xwedî û mêr
de yî. Dema Lawên Îsraêl ketin welatê Kenanê, dîtin ku, li gor baweriya kesên li wê ne,
îlahê (efendiyê) her derê hene. Navê gellek cihî ji ber vê yekê pêk tê. Navê Baal – Gad
wekî xwedayê oxirê yî. Cihê ku Lawê Îsraêlê di bin fermandariya Yêşû de, herî li bakur
bi dest xistine yî. Di binya rojavaya çiyayê Hermonê, yê ku li herêmê herî cihê bilind e
de bû. “Yêşû ji çiyayê Halaka ku derdikeve Seîrê, ji bin çiyayê Hermonê, heta Baal –
Gada newala Libnanê hemiya welat... bidest ve xist (Yêşû 11:16; 12:7; 13:5). Li gor
ramana pisporekî Baal – Gad û Baal – Hermon heman bajar in.
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BAAL-HAMON
Di wateya efendiyê civaka mezin de yî. Gotina Baal di Îbranîtî de, di wateya efendî,
xwedî û mêr de yî. Dema Lawên Îsraêl ketin welatê Kenanê, dîtin ku, li gor baweriya
kesên li wê ne, îlahê (efendiyê) her derê hene. Navê gellek cihî ji ber vê yekê pêk tê.
Baal – Hamon tenê di Helbesta Helbestan (Xweşika Xweşikan) de derbas dibe: “Li BaalHamonê rezê Silêman hebû; rezê xwe bi yê ku digirin da kirê” (Helbesta Helbestan
8:11). Di derbarê derawaya cih de qet tu agahiya me nîne.
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BAAL – HATSOR
Di wateya efendiyê gund, xwediyê gund de ye. Gotina Baal di Îbranîtî de, di wateya
efendî, xwedî û mêr de yî. Dema Lawên Îsraêl ketin welatê Kenanê, dîtin ku, li gor
baweriya kesên li wê ne, îlahê (efendiyê) her derê hene. Navê gellek cihî ji ber vê yekê
pêk tê.
Ka Baal-Hatsor navê îlahek e an jî ne wisa ye nayê zanîn. Li vê derê axurên mihan yên
Abşalomê lawê Qiral Dawid hebûn (2.Samûyêl 13:23). Bona ku beşdarî şahiyên di
derbarê pezbirrînan de bibin, Abşalom bangî hemî zirbirayên (yên neheq) xwe dikirin.
Li wê Amnonê zirbirayê xwe da kuştin. Amnon, zirxuşka xwe nizm kiribû (2.Samûyêl
b.13). Hinek pisporan wisa difikirin ku ev cih çiyayek li bakurê Beyt – El e û di
bilindahiya 1100 metre de yî ye. Wê gavê cotgeha Abşalom dê li binya vî çiyayî ba.
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BAAL – HERMON
Di wateya efendiyê cihê pîroz de ye. Gotina Baal di Îbranîtî de, di wateya efendî, xwedî
û mêr de yî. Dema Lawên Îsraêl ketin welatê Kenanê, dîtin ku, li gor baweriya kesên li
wê ne, îlahê (efendiyê) her derê hene. Navê gellek cihî ji ber vê yekê pêk tê.
Hermon, çiyayeke îroj li Lubnanê yî ye. Ev çiyayê ku ji sê hezar metroyî hê jî bilindtir
e çiyayê herî bilind yê li dora Îsraêlê yî. Li rojhelata rêzeçiyayên Libnanê, li aliyê
hemberî Şamê, aliyê li Sûrî dinêre bû. Çavkaniyên çemê Erdenê û çemê Farpara Suriyê
li vî çiyayî bûn (2.Qiralan 5:12). Wisa tête fikirîn ku Baal-Hermon, bajareke nêzîkî
çiyayê Hermonê yî.
“Û tenê bila nifşeyên lawên Îsraêl, qet nebe yên ku ji berê de bi cengan nizanin, bona
ku hînî cengê bibin zanîna wan hebin, XUDAN hiştibûn ev in: Pênc begên Filistiyan û
hemûyên Kenaniyan û Saydayiyan û ji çiyayê Baal-Hermonê, heta cîhê ketina Hamatê,
Hîviyên ku li çiyayên Lubnanê rûdinin.” (Serweran 3:3).
“Û lawên nêviyê nîjada Manaşşe di welêt de rûniştin; ji Başanê, heta Baal-Hermonê û
Senîrê û heta çiyayê Hermonê belav bûn.”(1.Dîrokan 5:23). Li gor ramana pisporekî Baal
– Hermon û Baal – Gad heman bajar in.
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BAAL-MEON
Di wateya efendiyê xaniyan de ye. Gotina Baal di Îbranîtî de, di wateya efendî, xwedî
û mêr de yî. Dema Lawên Îsraêl ketin welatê Kenanê, dîtin ku, li gor baweriya kesên li
wê ne, îlahê (efendiyê) her derê hene. Navê gellek cihî ji ber vê yekê pêk tê. Li gor hinek
pisporan navê bajêr cuda bû: Beyt-Baal-Meon (Yêşû 13:17, Mala Baal-Meon); Beyt Meon (Yêremya 48:23, Mala Meon); Beon (4.Mûsa 32:3 Kurtkirina Beyt-Meon). Lê
belê di kevirê çikyayî ya Meşayê Qiralê Moabê bû û di sala 1868’an de derket holê, mîna
du bajarên cihê qala Baal-meon û Beyt-Baal-Meon tête kirin.
Ji çend bajaran bajarekî ya piştî lawên Rûben li rojhelata çemê Erdenê, li welatê Sîhonê
Qiralê Amoriyan bidest xistine, ji nû ve amade kirine bû. Dîtin ku herêmeke bona
terşdariyê kêrhatî ye. Hatin cem Mûsa û bajarên li wê ne ji wî xwestin (4.Mûsa 32:1-5).
“Û lawên Rûben Heşbonê û Elealeyê û Kîrya- Taîmê û Neboyê û Baal-Meonê, wekî
navên wan hatibe guhertin û Sîbmayê avakirin û navên wekî din dan bajarên ku ava
kirine.” (4.Mûsa 32:37). Paşê bajarê Baal-Meon ji aliyê Moabê ve hate bidest xistin.
Di dema Yêremya û paşê jî ya Hêzekîêl de tê zanîn ku hê di destê Moabiyan de bû: "Ji
Beyt-Meon re, Keriyot re, Botsra re, dûr û nêzîk bi ser hemiya bajarên welatê Moabê ve
darazî hat (Yêremya 48:23,24). Madem ku Moab û Seîr: “A vay, mala Cihûda wekî hemî
neteweyan e” dibêjin... ji bajarên di tixûbên wê de ne, ji beyt Yeşîmotê, Baal – Meonê
û Kîryataêmê... ez ê sînga Moab biqelişînim (vekim)” (Hêzekîêl 25:8-10).
Wisa tête fikirîn ku Baal-Meon, ya ji rojhelata behra Lût 15 kîlometre dûr e yî.
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BAAL – PERATSÎM
Di wateya efendiyê neqeban de ye. Gotina Baal di Îbranîtî de, di wateya efendî, xwedî
û mêr de yî. Dema Lawên Îsraêl ketin welatê Kenanê, dîtin ku, li gor baweriya kesên li
wê ne, îlahê (efendiyê) her derê hene. Navê gellek cihî ji ber vê yekê pêk tê. Lê belê em
ji vê ayetê fam dikin ku têkiliya Baala di vê gotinê de, zêde bi îlahekî re nîne:
“Û Dawid hat Baal-Peratsîmê û Dawid li wir li wan xistin û: Mîna avbendan dişkînin
XUDAN jî neyarên min li ber min şikandin, got. Ji ber vê yekê navê Baal-Peratsîm lê kir.”
(2.Samûyêl 5:20; binêrin 1.Dîrokan 14:11'an). Çawa ku navê Baal-Peratsîm di wateya
efendiyê neqeban an jî xwediyê çengbûnê de yî, em dikarin ji ber sedema navdayînê fam
bikin. Mîna ku av di bendan de neqeban vekin û bipejiqin, XUDAN jî bi ser neyarên
Dawid ve pekiya û wan şikandin. Mirov bifikire ku Baal – Peratsîm an nêzîkî besta
Refayîm e an jî di nava wê de ye, dê ne xelet be. “Filistiyan hatin û di besta Refayîm de
belav bûn... Dawid hate Baal – Peratsîmê û Dawid li wê li wan” xistin (2.Samûyêl
5:18,20). Li gor ayetên 1.Dîrokan 11:15,16’an, dema artêşa Filistiyan li besta Refayîmê
artêşgehê danîn û Dawid li bircê bû, “wê gavê leşkerên Filistiyan li Beyt – Lehemê bûn.”
Li gora vê yekê tête famkirin ku besta Refayîm û Baal - Peratsîm ji Beytlehemê ne dûr
in.
Îşaya Peyxamber, li dijî rêvebirên qerfker yên Orşelîmê dema daraziya xwe ya bi hêrs
têdighand: “Ji ber ku dê XUDAN, mîna di çiyayê Peratsîmê de kiriye dê rabe, mîna li
geliya Gîbêonê bûye dê hêrs bibe ku, bila karê xwe, karê ku pê xerîb tê û karmendiya
xwe, karmendiya xwe ya ku pê xerîb tê bike.”(Îşaya 28:21). Di besta Gîbeonê de XUDAN
neyarên gel tune kirin (Yêşû 9:3-17). Lê belê di tu beşên din yên Nivîsên Pîroz de mijara
çiyayê Peratsîmê nayê kirin. Bûyerek mîna ya li Gîbeonê bûye çawa ku li Baal –
Peratsîmê bûbe, dide xuyanî ku Çiyayê Peratsîmê heman cih e. Ger ev rast be dê dibêtiya
Baal – Peratsîm çiyayek li dora besta Refayîmê ye derdikeve holê.
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BAAL-ŞALÎŞA
Di wateya efendiyê Şalîşa de ye. Gotina Baal di Îbranîtî de, di wateya efendî, xwedî û
mêr de yî. Lawên Îsraêl vê gotinê bona îlahên gelên li dora wan in pê diperistin bikar
dianîn. Ji aliyê din gelê Îsraêlê navekî didan cihekî gotina “Baal” mîna xwedî an jî
efendiyê wî cihî bikar dianîn (Binêrin BAAL-PERATSÎM). Di wateya sêtîz an jî cihê
sêyemîn de yî. Saûlê ku li kerên bavê xwe digeriya “ew ji çiyayiya Efrayîm ve derbas
bû û ji welatê Şalîşa ve derbas bû, lê belê wan nedîtin û ji welatê Şaalîm ve derbas bûn,
ne li wê jî bûn û ji welatê Benyamîniyan ve derbas bûn û wan nedîtin.”(1.Samûyêl 9:4).
Wisa tête famkirin ku herêmek di navbera çiyayiya Efrayîm û welatê Şaalîm de ye yî.
Cûreyek din ya navê Şaalabbîn jî ew bû ku, Şalîşa li Efrayîmê ber ve tixûba Danê bû.
Saûlê ku li kerên bavê xwe digeriya, “ji çiyayiya Efrayîm ve derbas bû û ji welatê Şalîşa
ve derbas bû, lê belê wan nedîtin û ji welatê Şaalîm ve derbas bûn, ne li wê jî bûn û ji
welatê Benyamîniyan ve derbas bûn û wan nedîtin.”(1.Samûyêl 9:4). Bûyerek din ya di
derbarê vî cihî de: “Zilamek ji Baal – Şalîşa hate” ji Peyxamber Elîşa û sed zilamê ku
digel wî ne re di çewalê xwe de “bîst nanê ceh û similên teze yên geniman anîn”. Lê belê
zilamê ku di xizmeta Elîşa de dixebite bi gotina; “çi? Ma ez vana deynim ber sed
zilamî?” pê re xeyidî. Lê zilamê Xwedê jî; “Bide gel ku bila bixwin” got, “Ji ber ku
XUDAN wisa dibêje: Dê bixwin û kurtêlan bihêlin.” Danîn ber wan, xwarin, li gora soza
XUDAN kurtêlan hiştin (2.Qiralan 4:42-44). Baal – Şalîşa di navbera çiyayiya Efrayîm
û welatê Şaalîm de bû (1.Samûyêl 9:4).
Dema Saûl û xulamê bavê xwe li keran digeriyam, divê li dora xwe fitilîbin. Him jî
rêvîtiyek bi dirêjî kirin, ji ber ku dema bi Samûyêl re hevûdin dîtin, Samûyêl bi xemgînî
pêşiyê qala kerên wendabûyî kirin. Bavê Saûl li Gîbeaya aidî nifşeya Benyamîn e û Saûl
paşê lê rûniştiye rûdinişt.(1.Samûyêl 10:10). Axên Efrayîm li bakurê axên Benyamîn
bûn. Ji ber ku ji çiyayayiya Efrayîm derbas dibe wisa nîşan dide ku ber ve rojhelatê diçe
û dadikeve deşta behrê. Li gora vê yekê welatê Şalîşa û bajarê Baal – Şalîşa ya di wê de
bi dibêtiyek mezin di deştê de bû. Divê paşê jî berê xwe dabe başûr, ji ber ku ji welatê
Şaalîm derbas bû. Ev herêm, li tixûba axa ku ji ezbeta Dan re hatiye dayîn de bû. Paşê
divê ber ve başûrê rojhelatê ve çûbe, ji ber ku ji welatê Benyamîniyên li rojhelatê Danê
ye derbas dibû û diçû welatê Tsûfê. Bi vebirî nayê zanîn ku welatê Tsûf li ku derê ye lê
belê Saûl li wê, piştî ku bi Samûyêl re hevdîtinê kir, dema vegeriya axên Benyamîn,
digel bavê xwe, ji gora Rahêl derbas bû û çû axa Benyamîn, digel bavê xwe, ji gora
Rahêl derbas bû û çû Gîbeayê. Gora Rahêl, di navbera Orşelîm û Beyt-Lehemê de bû.
Beyt – Lehem di axên Orşelîmê de bûn, li başûrê axên Benyamîn de bû. Bona ku ji gora
Rahêlê biçe Gîbeayê divê ber ve bakur ve biçûna. Li gora vê yekê divê welatê Tsûfê
nêzîkî Beyt – Lehemê bûya. Bi vî awayî çawa ku Saûl vegeriya gel bavê xwe şêweya
gerîngehê temam bûbû
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BAAL-TAMAR
Di wateya efendiyê darê xurmê de yî. Gotina Baal di Îbranîtî de, di wateya efendî, xwedî
û mêr de yî. Lawên Îsraêl vê gotinê bona îlahên gelên li dora wan in pê diperistin bikar
dianîn. Navê vî cihî ji ber vê navê îlaheke wisa pêk tê. Di Kitêba Pîroz de tenê carekî
qala navê Baal – Tamar tête kirin. Ev yek jî di derbara bûyera cariya zilamekî Lêwiyî de
bû; çawa ku li Gîbeaya aidî Benyamîn e ev cariye hate nizmkirin û kuştin û ji ber vê
yekê hemiya Îsraêlê ji ezbeta Benyamînê ve tolê hildan. Artêşa Îsraêlê du carî êrîşî
Gîbeayê kirin, lê belê hêz neanîn ku wê bi dest ve bixin. Cara sêyemîn bi ser ve ketin ji
ber yên ku kemînê danîne hiştin û şûnda vegeriyan. Yên ku kemînê avêtine,
Benyamîniyên ku bera pêy wan danê ji paşê ve xistin. Di vê êrîşa sêyem ya li dijî
Gîbeayê de “hemiya Îsraêliyan ji cihê xwe rabûn û li Baal – Tamarê rêz bûn”(Serweran
20:33). Bajarê Gîbea di çiyayiya Benyamîn de, di bakurê Orşelîmê de bû. Baal- Tamar
nêzîkî Gîbea bû. (Binêrin GÎBEA).
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BAAL-TSEFON
Ev bajarê ku wateya wê “Efendiyê Bakur” (an jî “Efendiyê Zivistanê”) ye, li Misirê bû.
Ji xwedayê Kenaniyan nav stendibû. Di derbarê ji Misirê derketina Lawên Îsraêl de qala
wî tête kirin: “Ji Lawên Îsraêl re bibêje bila vegerin û li ber Pîhahîrot, di navbera Mîgdol
û behrê de, li ber Baal – Tsefon bicih bibin” (2.Mûsa 14:2). Firawûnê ku ji ber berdana
Îsraêlê poşman bûye “dema ew li ber Baal – tsefon kon danîbûn” bi artêşa xwe re gihaşt
wan (2.Mûsa 14:9). Wisa tête ramandin ku ev cihê di navbera xalîça Sûezê û Behra Sipî
de ye li başûrê pirê yî, ji ber rêya raste rast diçe welatê ku hatiye waad kirin li bakurê
vêya yî û Xwedê gelê Îsraêlê ji rêya ku raste rast diçe Filistiyê vegerandibû û “ji rêya
çola Behra Gewez ve gerandin” (2.Mûsa 13:18). Dê bête dîtin ku Baal – Tsefon nêzîkî
çolê ye, wisa tê gîhandin ku, dema Firawûn agahiya distîne ku ew li wê ne “ew di nava
welat de hatibûn sekinandin (girtin), çol dora wan girtibûn” dê bibêje (2.Mûsa 14:3).
Wateya navê “Yam Sûf”ê ku mîna “Behra Gewez” hatiye wergerandin, “Behra
Qamirgeh” e. Baal – Tsefon nêzîkî vê Gola Qamirgehê û çolê bû. Wisa tête ramandin
ku gelê Îsraêlê ji vî erdepira di navbera xalîça Sûezê û Behra Sipî ve derbas bûne. Li vê
herêmê çend gol hebûn. Ger bête fikirandin ku yek ji vana “Behra Qamirgeh”ê be jî dîsa
bi vebirî nayê zanîn ka kîjan e. Lê belê li cihê qonaxa li ber Baal – Tsefon gelê Îsraêlê
bû şahid ku XUDAN bi ser her tiştî ve efendî ye. Piştî ku di navbera “Behra Qamirgehê”
de ji cihê ziwa derbas bûn, di milê hember de bi gotinên “ez ê murxan ji XUDAN re
bibêjim, ji ber ku gellek bilind bû; hesp û siwarê wê avêtin behrê” gotin (2.Mûsa 15:1)
Navê Baal – Tsefon ya dawîn di pirtûka 4.Mûsa, beşa 33’an de di derbarê kurtkirina ji
Misirê koçkirina Îsraêlê de derbas dibe (ayeta 7).
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BABÎL
Bajarê di Kitêba Pîroz de û bitaybetî jî di Îşaya û Yêremya de tim û tim navê wê derbas
dibe. En bajarê ji mava bajarên kevnar de herî xurt bû di Kitêba Pîroz de sembola pergala
mirovê li dijî Xwedê serî hildane de yî. Ji aliyê dîrokê ji bilî cihên ku qala wê tête kirin,
di Peymana Nû de her tim bi vê wateya sembolîk tête bikar anîn.
Mînak: Di vê ayetê de bikaranîna wê ji aliyê gellekî şirovekaran ve tête qebûlkirin ku
li bajarê navê wê Babîl e qala civakek dêrê nayê kirin: “Yên ku li Babîlê tevî we hatine
bijartinû kurê min Marqos silavan ji we re dikin. Ji hev û din re bi ramûsana hezkirinê
ve silav bikin!” (1.Pêtrûs 5:13). Wisa tête fikirandin ku qala dêreke di civakek li dijî
Xwedê serî hildane de yî dike.
Ev bikaranîna sembolîk, di Peyxama Yûhena de hê jî diyar dibe: “Û wî min di Ruh de
bir çolistanê û min li ser cenawirekî sor, yê ku heft serî û deh qiloçên wî hene û bi navên
kufrê ve tijî ye, jinikekê siwarbûyî dît. Û li ser eniya wê, navek hatibû nivîsandin: RAZ,
BABÎLA MEZIN, DAYÎKA FAHÎŞEYÊN Û ERJENGIYÊN DINÊ.
Û min dît ku, pîrek bi xwîna pîrozan ve û bi xwîna şahidên Îsa ve serxweş bûye û dema
min wê dît, ez ketim şaşiyek mezin.” (Peyxama Yûhena 17:3,5,6). Bajarê Babîlê li
qeraxa Feratê li deşteke rast ve hatibû avakirin. Lê belê heft serî weke “ heft (girên) jinik
lê rûniştine” tête şirove kirin (Peyxama Yûhena 17:9). Roma mîna bajareke li ser heft
girî hatiye avakirin dihat zanîn.
Bi vêya re wisa tête gîhandin ku pergala mirovî a Romê, ya li dijî Xwedê serî hildaye
û tahdê li kesên xwedî jiyana pîroz in dikin. Ka li pêy vê pergalê kîjan bandor radizê di
Peyxama Yûhena de tête daxuyandin: “Têk çû, Babîla mezin têk çû û bû warê cinan û
zîndana bi her tewrî ruhên xerab... Û êdî di te de şewqa tu çirayî dê nebiriqe... ji ber ku
hemû netewe, bi sêrbaziya te, ji rê ve derketibûn. Û xwîna peyxamberan û pîrozan û
hemû kesên ku li ser rûyê erdê hatine serjêkirin di wê de hate dîtin.” (Peyxama Yûhena
18:2,23,24).
Di kesayetiya Nemrûd yê di demên kevnar de bajar damezirandiye de van wesfan xuya
dibûn. Paşî ku ezbeta Nemrûd, wekî ji Hamê lawê Nûh e tête daxuyandin, di derbarê wî
de van agahiyan têne dayîn: “Bi egîdiya xwe, nav û deng da rûyê erdê. Li ber XUDAN
nêçîrvanek egîd bû. Gotina: Li ber XUDAN, nêçîrvanê egîd, mîna Nemrûd ji vir ve tê! Û
pêşiyê li axên Şînarê, li bajarên Babîl û Erek û Aqad û Kalnê qiraletiyê kir.” (1.Mûsa
10:8b,9,10). Ev wesfan di gelê ku bajar û qûleya wê ava kirine de hê jî aşkere dibin: “ji
xwe re bajarekî ava bikin. Qûleyeke bigihêje ezmanan ava bikin û nav û deng bidin. Bi
vî awayî, em ê belavî rûyê erde nebin!” (1.Mûsa 11:4).
Navê Babîlê ya di zimanê xweser de di wateya “Deriyê Xwedê” de yî, wekî bi Îbranîtî
gotina “Balal” ya ji kirina ji aliyê Ruhê Pîroz ve tevîhev kirinê, tête şirove kirin: Xwedê
bi tevlihevkirina zimanê wan; “wan li rûyê erdê belav kirin û ava kirina bajêr sekinand.
Bo vê yekê navê Babîlonê dan bajêr. Ji ber ku XUDAN zimanê hemû mirovan li wir
tevlihev kir û XUDAN wan li çar hawîr dorên rûyê erdê ve belav kirin.” (1.Mûsa 11:8,9).
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Dîtinên Zanistên kolanê, rastbûna agahiya bi kitekit ya Kitêba Pîroz li ser Babîlê dide
tesdîq dikin. Ji birhanên bermayiyên wan hatine dîtin tê famkirin ku “li dêvila kevir
kerpîcên wan, li dêvila xercê ziftên wan hene”. Hebûna qûleyek serê wê digihêje
ezmanan, dema qiralê bi navê Esarhaddon, di navbera salên B.Î. 681 û 665’an de gava
selihandina perestgeha bi navê Esagîla dike, tête rastandin. Ji nivîskan tê zanîn ku
Esagîla; wekî “avahiya serê wê li ezmanan” e tête nasîn. Perestgehên wisa li qadên qat
bi qat bilind dibin têne avakirin û navê “zîggûrat” distendin. Li gora baweriya xwe îlahên
wan, bona mirovan re hevdîtinê bikin dadiketin van perestgehên bilind.
Babîl, li başûrê bajarê Bexda, li qeraxa Çemê Feratê hatibû damezirandin. Ji gelên ku
li wê bicih bûne yê yekem tête zanîn gelê Sumerê ne. Ji nivîskên ku ji wan mayîne tête
dîtin ku navên biyan dane cih û hinek tiştan (amûran). Gelo ev di derbarê tevlîhevkirina
zimanan de peytandinek e? Ya na nîşan dide ku beriya wan gelek din li wê bicih bûne.
Di sala nêzîki B.Î. 2000’an de gellek ji ezbeta Samê lawê Nûh ve tên, li Babîlê serweriyê
danîn. Qiralê herî bi nav û deng yê vê nîjadê Hamûrrabî bû. Piştî 400 salî Hîttiyan dawî
dan vê serweriyê. Qassiyan bûn serwerê Babîlê. Dema Împaratoriya Aşûrê xurt bû
(nêzîkî B.Î. 1100) Gelê Babîlê bona serxwebûnê şer kirin. Em di Kitêba Pîroz de
dixwînin ku di sala B.Î 703’yan de Qiralê Kildaniyan serî li Qiralê Cihûdiyan dide. Îşaya
Peyxamber ji Qiral Hîzkiyayê her tiştên xwe nîşanî şandiyan daye re vana têdighîne: “A
vay, dê roj werin ku, her tiştên di mala te de ne... bi Babîlê ve bêne birin” (2. Qiralan
20:17).
Dema Împaratoriya Aşûrê lawaz dikeve di sala B.Î. 626’an de Nabopolassarê Kildanî
serî hildide û li Babîlê serweriya xwe datîne. Lawê wî Nebûqadnetsar peyxamberiya
Îşaya tîne cih, gelê Cihûda bi Babîlê ve dişînin sirgûnê (2.Qiralan 25). Dema
Nebûqadnetsar bi pozbilindî; “ma ev ne Babîla bona bibe mala Qiral min bi qudreta hêza
xwe û bona bilindahiya rewnaqiya xwe ava kirime yî?” got, XUDAN wî ji nava mirovan
qewirand (Danîêl 4:28-37). Ji vê rêyê hîn bû ku bilindahiyê pêşkêşî XUDAN bike. Qiral
Dariûsê ji gelê Med e Babîlê bidest ve xist û Împarartoriya Med û Farsan damezirand.
Koreşê Qiralê Farsê dema 70 salê Xwedê ji berê ve têgihandîbû tijî bû, wisa pêk anî ku
gelê Cihûda vegeriyan welêt.
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BAHÛRIM
Navçeyek li rojhelata Orşelîmê li ser rêya ku diçe Çemê Urdinê yî. Li gora pisporekî
wateya nav, “axên berfireh”, lê li gor pisporekî din jî “ciwanan” e. Ev cih di jiyana
Dawid de bû cihê hinek bûyeran.
Ji ber ku xwest qiraletiya xwe bi ser hemiya Îsraêlê deyne, dema Dawid bi mala Saûl
re şer dikir; Abner bi Îş-Boşetê lawê Saûl ve xeyidî û pêşniyara hevkariyê li Dawid dike.
Dawid jî merca anîna Mîqal qîza Saûl, ya bona dayîna wê soz dabû Dawid dide pêş wî.
“Û Îş-Boşet zilaman şandin û pîrekê ji mêrê wê, ji Paltîelê lawê Laîş ve sitend. Û mêrê
wê, tevî wê heta Bahûrîmê li pêy wê meşiya û giriya û çû. Û Abner jê re got: Here,
vegere! û zilam vegeriya.” (2.Samûyêl 3:15,16).
Ji ber ku Abşalomê lawê Dawid li dijî bavê xwe serî hilda û qiraletiya wî ji dest wî
rahişt, Dawid hewcedar bû ku ji Orşelîmê bireve. “Û qiral Dawid hate Bahûrîmê û a vay,
li wir zilamek ji eşîra mala Saûl ve derket û navê wî Şîmeiyê lawê Gera bû; derket û
gava derdiket, nifira lê dikir.” (2.Samûyêl 16:5).
Lê belê di heman navçeyê de yên ji Dawid hezdikin jî hebûn. Yekî Yonatanê agahiyê
dişîne ji wî re û Ahîmaats dît “û gîhand Abşalom û ew herdu bilez çûn û li Bahûrîmê
ketin mala zilamekî û di hewşa wî de bîrikek wî hebû û daketin hûndirê wê.” (2.Samûyêl
17:18). Ew di bîra li hewşê yî de xwe veşartin. “Û pîrekek rûberekê rahişt û li ser devê
bîrê raxist û bulxur li ser wê raxist û tu tiştek nehat zanîn.” (ayeta 19).
Yek ji leşkerên Dawid yê bi nav û deng ji wê bû: “Azmavetê Barhûmî (2.Samûyêl
23:31). Cihê navçeyê li ayeteke din de bi şêweya sêyemîn tê nivîsandin: “Azmavetê
Baharûmî” (1.Dîrokan 11:33).
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BAMOT
Wateya vêya “cihên bilind”in. Cihê konaxa 47’an ya dema lawên Îsraêlê ji Misirê
derketibûn, lê kon danîbûn. “Ji Metanayê koçî Nahalîelê û ji Nahalîelê koçî Bamotê û ji
Bamotê koçî çemê ku li beyara Moabê ye, koçî çiyayê Pîsgayê ya ku li çolê dinihêre
kirin.” (4.Mûsa 21:19,20). Ka bi vebirî nayê zanîn, lê wisa tê fikirîn ku kurtkirina navê
bajarê Bamot-Baal e. (Binêrin tiştê di bin navê Bamot-Baal de hatine nivîsandin).
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BAMOT-BAAL
Wateya navê vî bajarî “cihên bilind yên Baal” e. Wateya Baal “efendî ye û navê ji
xwedayê derewîn re hatiye dayîn e. Ji ber ku li vî welatî, perestgehek ji xwedayeke wisa
derewîn re hatiye nezirandin heye, ji navê cihê ku lê ye tête famkirin.
“Û erdên ku Mûsa li gora hejmara ezbetan daye eşîra Rûbenê, vanabûn: Herêma ji
Aroera li qeraxa newala Arnonê yî, heta bajarê di nava newalê de yî...Dîbon, BamotBaal... û palên Pîsga...û hemûya welatê Sîhonê, qiralê Amorê, yê ku li bajarên di zozanan
de yî û li Heşbonê serweriyê ajotiye...”(Yêşû 13:15-21).
Besta Arnon ji rojhelatê ve diherike Behra Lût. Bamot - Baal pêşiyê aidî qiral Sîhon bû
paşê ji ezbeta Rûben re hate dayîn. Wîsa tê ramandin ku bi Bamota di 4.Mûsa ayetên
21:19,20’an de qala wê tête kirin heman cih e (Li tiştên ku di bin "Bamot"ê de hatine
nivîsandin binêrin). “Cihên bilind yên Arnon” dibe ku qala heman cihî kiribe (4.Mûsa
21:28). Bi dibetiyeke mezin ev ayet jî qala heman cihî dike: “Balak rahişt Balam û
hilkişand cihên bilind yên Baal” (4.Mûsa22:41).
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BAŞAN
Welatekî navê wê gellek carî di Kitêba Pîroz de derbas bûye. Wateya navê wê “yê berdar”
e. Paşê Başan bû sembola çêregeha qenc: “Dê li Karmel û Başanê biçêre” (Yêremya
50:19). “Gayên Başanê yên dijwar dor li min girtin” (Zebûr 22:12). “Te nêrî û beranên
cûreyên Başanê ne xwarin” (5.Mûsa 32:14). “Ajalên Başanê yên qelew” (Hêzekîêl
39:18). Lawên Rûben û Gad yên li dêvila ku Çemê Urdinê derbas bikin, xwestin ku li vî
welatê ji aliyê ajaldariyê qenc e bicih bibin
“Û Mûsa, welatê Sîhonê qiralê Amoriyan û welatê Ogê qiralê Başanê, welêt li gora
dora wê, bajarên welatê li dorê ye dan wan; dan lawên Gad û lawên Rûben û nîv ezbeta
Manaşşeyê lawê Ûsiv.” (4.Mûsa 32:33).
Derawaya wê li rojhelata Çemê Erdenê bû. Tixûbê wê yê başûr çemê Yarmûk ya wê ji
welatê Gîlead ve diqetîne, tixûbê bakur çiyayê Hermonê, tixûbê rojava Çemê Urdunê,
tixûbê rojhelat çiyayên Haûran bû. Lawên Îsraêl yên ber ve welatê ku hatiye waadkirin
diçûn;“vegeriyan û ji rêya Başanê ve derketin û qiralê Başanê Og, ew bi xwe û hemûya
netewa wî, li Edreiyê bona cengê derketin hemberê wan. Û XUDAN ji Mûsa re got: Jê
metirse! ji ber ku min wî û hemû netewa wî û welatê wî dan destên te” (4.Mûsa
21:33,34).
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ÇIYAYÊ BAŞANÊ
Ev cih di vê ayeta Zebûrê de derbas dibe:
“Ya Çiyayê Başanê, Çiyayê Xwedê! Ya Çiyayê Başanê, çiyayê şaxên wê bilind!
Ya çiyayên mezin, çima hûn bi çewtî,
Li çiyayê ku Xwedê dixwaze li wê bicîh bibe dinihêrin?”
(Zebûr 68:15,16).
Li vê rewnaqiya çiyayê Orşelîm lê ye bi bilindahiya çiyayên wekî din ve tête hevberî
kirin. Çiyayê Başanê divê çiyayê Hermonê yê li tixûbê welatê Başanê yî be. (li ÇIYAYÊ
HERMON binêrin).

105

BAYÎT
Ev gotina di wateya “xanî” de ye her çi qas di wergera Îşaya, ayeta 15:2'an de wekî
navê cihekî hatibe şirovekirin jî, ji ber ku di Îbranîtî de bi tîpên terîfê têne nivîsandin, li
gor pisporekî qala perestgehek aidî îlahên Moabê ne tête kirin.
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BEALOT
1/ Ev bajarê ku navê wê “xaniman” an jî “xwediyê jin” e, ji nava bajarên ezbeta Cihûda,
ên ber ve tixûba Edomê, di başûr de yên dawîn in de bû (Yêşû 15:21,24).
Ka her çi qas bi biryarî neyê zanîn jî dîsa mîna bi welatê navê wê Baalat-Beer e heman
bajar e, tête fikirîn (Yêşû 19:8). (Binêrin BAALAT-BEER).
2/ Welatekî bi heman navî lê li herêmeke din e hebû. Ji donzdeh peywirdarên xwarinê
ji qiral Silêman re amade bikin yekî li bajarê Bêyalot ya di herêma aidî ezbeta Aşerê yî
de rûdinişt (1.Qiralan 4:7,16).
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BEER
Vî navê ku di wateya “Bîr”ê de yî, bipirranî di navên pevrayî de ye. Lê belê du cihê ku
navê “Beer” lêye hebûn.
1/ Yek li bakurê besta Arnon ya ji rojhelatê ve diherike Behra Lût bû. Lawên Îsraêlê
yên ku ber ve welatê hatiye waadkirin pêşve diçûn, “li aliyê dinî çemê Arnonê ya ku ji
sînorê Amoriyan ve dizê kon danîn; ji ber ku Arnon, di navbera Moab û Amoriyan de
sînora Moabê ye...Û ji wir koçî Beerê kirin; bîra ku XUDAN ji Mûsa re: Netewê bide hev,
ez ê avê bidim wan, ev e. Wê gavê Îsraêl vê helbesta sitirand: Ya bîr, bipejiqe! hûn jê re
bistirên! Bîr, serokan wê kolandin...” (4.Mûsa 21:13-18). Ev, bîreke girîng bû. Ji ber vê
yekê tenê bi navê “Bîr”ê hate bibîranîn. Mirovan wê li çolê kolan. Xudan jî wê bi avê
dagirt. Wekî bawermendê hemî xerabiyê ji hebûna xwe yî hundirîn vala dike û bi Ruhê
Pîroz ve tijî dibe sembolîze dike (Binêrin li ayetên Yûhena 4:14 û Yûhena 7:37-39’an).
Bi dibêtiyek mezin; bi Beer - Elîm ya di ayeta “qêrîn tixûbên Moabê de buhurîn...
hewara wê gehîşt heta Beer - Elîmê” derbas dibe heman cih e (Îşaya 15:8). (Binêrin
BEER – ELÎM).
2/ Wisa tête ramandin ku, cihê duyem yê bi navê “Beer” ê ye di nava tixûbên Cihûda
de yî. Yotamê birayê xwe Abîmelek yê li Şekemê xwe mîna qiralekî daye qebûlkirin,
şermezar kir û “banz da û reviya û çû Beerê û ji ber ku ji birayê xwe Abîmelek ditirsiya
li wê rûnişt (bicih bû)” (Serweran 9:21).
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BEER – ELÎM
Wateya vî navî “bîra lehengan” an jî “bîra serokan” e. Gotina peyxamberî ya daraziya bi
hêrs dê dakeve ser Moab têgîhand, dema gihand ku hewar gehîştiye tixûbên Moabê, navê
tu bajarên nîmandina tixûbê dikin dide: Eglaîm û Beer – Elîm (Îşaya 15:8).
Ji ber ku bajarê Beer li tixûbên Moabê û wateya Beer - Elîm jî “bîra serokan” bû,
dibêtiya heman cihbûna Beer û Beer – Elîm xurt dibe (Binêrin tiştên di bin sernavê “Beer”
de hatine nivîsandin).
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BEER – LAHAY – ROÎ
Milyaketê ji Hacîreya cariya Birahîm ya ji ber tahdeya Sara direviya, xuya bû, ji wê re:
“A vay, tu ducanî ye, dê lawekî te çê bibe û tuyê navê Simayîl bide wî. Ji ber ku XUDAN,
tahdeya li te tête kirin bihîst” got (1.Mûsa 16:11).
Hacîre, navê XUDANê ku pê re diaxife, bi gotina “Tu ya Xwedê, min dibînî”bang kir.
Bo vê yekê, ji bîrê re Beer – Lahay – Roî hate gotin; a vay, di nava Kadeş û Berêdê de
yî " (1.Mûsa 16:11-14).
Divê wateya navê ku Hacîre daye, mîna “Bîra yê ku sax maye û dîtiye” bête şirovekirin.
Wê Xwedayê ku wê dibîne didît û ji saxmayîna xwe re şaş dima. Wisa tête ramandin ku
ev der li başûrê Îsraêlê yî. Hacîre Misirî bû (1.Mûsa 12:15;16:1) û dema direviya,
dixwest ku vegere welatê xwe. Kadeş ji xwe li nîçikên başûrê Îsraêlê bû.
Îshaqê lawê Birahîm, piştî mirina bavê xwe, li “Beer – Lahay – Roî rûdinişt” (1.Mûsa
25:11). Xwedê wî li wê pîroz kir.
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BEEROT
Yên ku li herêma Gîbeon rûdiniştin, ji ber ku ji Îsraêlê ditirsiyan, wekî ew bi xwe ji dûr
ve hatibin, xwestin ku bi Yêşû re aştiyê bikin. Îsraêliyan; “ji devê wan girtin û ji XUDAN
şîretê nexwestin”(Yêşû 9:14). Ji ber vê yekê xapiyan. Di nava bajarê gelê Gîbeon de
rûdinin Beerot jî heye. Wateya nav “bîrikan” e. Gîbeon li bakurê rojhelata Orşelîmê
nêzîkî 15 kîlometre dûra bû. Derawaya Beerot îroj li El – Bireha bi navê Erebî tê nasîn
de yî. Li rojhelata Orşelîmê di dûrbûna 15 kîlometre ye. Vî cihî dan lawên Benyamîn
(Yêşû 18:25). Di dema Dawid de aidî ezbeta Benyamîn bû.
Yên ku qesasiyê li Îşboşetê lawê Saûl kirine ji wê bûn (2.Samûyêl 4). Di nava kesên ji
sirgûnê vegeriyane de, kesên ji vî bajarî ne jî hebûn (Esra 2:25; Nehemya 7:29).
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BEEROT BENE – YAAKAN
Dema Lawên Îsraêl, ber ve welatê ku Xwedê waad kiriye pêş ve diçûn, li vî cihê ku
wateya navê wê “Bîrên lawên Yaakan” yî kon danîn (5.Mûsa 10:6). Dibe ku BeneYaakan ya di 4.Mûsa de mijara wê derbas dibe heman cih be (33:31,32).
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BEER – ŞEBA
Birahîm bona ku şahidiyê li bîrkolana wî bike, heft berxên mê diyarî Abîmelek kirin.
Ji ber vê yekê navê cih “Beer – Şeba” ya wateya wê “bîrika heftan” e danin (1.Mûsa
21:28-31). Bajarê bi heman navî ye îroj li başûrê rojavaya Orşelîmê 80 kîlometre dûr e
û di navbera Behra Sipî û Gola Lût, li cihê navîn e. Cihê kevin yê bajar, Tel – Es –
Sebaya, li rojhelata Beer – Şebaya îroyîn sê kîlometre dûra yî.
“Û Birahîm, li Beer- Şebayê dargezêkî danî û li wir bangî navê XUDAN Xwedayê
bêdawî kir.” (1.Mûsa 21:33). Û Îshaq “bîrên, di rojên bavê wî Birahîm dijiya de hatibûn
kolandin, dîsa vekirin. Ji ber ku Filistiyan...wan bîrikna girtibûn. Û wî yeknavan, navê
ku bavê wî dabû bîrikan da. Û...dîlên Îshaq hatin û di derheqê bîra ku dikolin de salixê
dan wî. Me avê dîtin! gotin. Û wî navê Şîba li bîrê kir. Bo vê yekê bajar, heta îro bi navê
Beer-Şeba tê bîranîn” (1.Mûsa 26:18,32,33). Şîba di wateya “heftan” de yî. Îshaq navê
ku bavê wî daye dîsa da. Dema Aqûp diçû Misirê, digel Ûsiv hate Beer – Şeba “ji
Xweday bavê xwe Îshaq re qurbanan serjê kirin” (1.Mûsa 46:1). Dema bi donzdeh ezbetî
re mêras hate dayîn, ji lawên Şîmeûn re hatin cihêkirin (Yêşû 19:2). Wisa tête danasîn
ku, bajar bi gotina Şeba tête nasîn. Dema peyxamber Amos gotina Xwedê ya
şermezariya perestina xwedayên derewîn dike têdighîne, di nava navendên xwedayê
derewîn de Beer – Şeba jî şermezar dike (Amos 5:5; 8:14). (Binêrin tiştên di bin sernivîsa
“ji Danê heta Beer-şebayê” de hatine nivîsandin).
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BE – EŞTERA
Kurtkirina navê “Beyt – Aştarot”a wateya wê “perestgeha Aştarot” e. Ev cih bajareke
lawê Manaşşe yê li herêma Başanê rûdinin bû. Digel bajarê Golanê ji Lêwiyiyan re hate
dayîn (Yêşû 21:27). Di ayeta din ya mijara wê hatiye kirin de “beyt”a wateya wê mal e
nîne (1.Dîrokan 6:71; "Aştarot"). Lê belê tê famkirin ku heman cih e.
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BELA
Navekî din yê ji Tsoarê re hatiye dayîn e (1.Mûsa 14:2,8).
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BENYAMÎN
Lawê Aqûp yê herî biçûk. Dema hevjîna wî Rahel, lawik anî dinê mir. Di hilma xwe
ya dawîn de navê “Benonî” ya wateya wê “lawê êşa min” e da wî. Bavê wî, vî navî bi
navê “Benyamîn” ya di wateya “lawê destê minî rast” guhert. Li welatê ku hatiye
waadkirin de “tixûba” para ku ji nîjada Benyamîn re hatiye dayîn “ji nava lawên Cihûda
û lawên Ûsiv derdiket” (Yêşû 18:11-28). Tixûba rojhelat çemê Erdênê bû. Tixûba bakur
ji Erîhayê ber ve rojavayê, bi axa ku ji Efrayîmê re hatiye dayîn tixûb bû. Beyt – El jî
digirt nava xwe û li nêzîkî Beyt – Horonê tixûb li rojavayê wê, axa ku ji Dan re hatiye
dayîn berda û ber ve başûr çû. Li Kîryat – Yearîmê tixûb berve rojhelatê difitilî û bajarê
Yebûsî (Orşelîmê) jî digirt nava xwe û heta xala çemê Erdenê bi gola Lût ve dirije
domiya. Benyamîn hêz neanî ku Orşelîmê ji Yebûsiyan bistîne. Piştî salan Dawid di vê
yekê de bi ser ket û bi vî awayî Orşelîm bû aidî Cihûda. Di nava bajarên aidî Benyamîn
in de, wekî yên bi nav û deng in Beyt-El, Gîbeon, Rama, Erîha û Mîtspe hebûn.
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BERAKA
Newaleke di nava Beytlehem û Hebronê de, li çola Tekoayê yî. Di encama ewlehiya
Qiral Yehoşafat ji XUDAN re dike, bona li hemberî neyarên xwe yên ji xwe herî xurttir
in serketina Îsraêlê pîroz bikin û XUDAN bilindtir bikin, vî navî dan newala ku lê
civiyane (2.Dîrokan 20:26). Yehoşafat, yên ku qesîde ji XUDAN re dixwînin danîbûn
hemberî hêzên neyaran. Dema bi pesnahiyê dest bi murxê kir; “XUDAN li dijî lawên
Ammon û Moabiyan û çiyayiyên Seîrê ên ku dihatin Cihûdayê kemînê danî û hatin
lêxistin. Ji ber ku lawên Ammon û Moabiyan, bona ku çiyayiyên Seîrê helaq bike û
bitûmî tune bikin, li dijî wan rabûn û gava gelê Seîrê qedandin, bona ku xwe bi xwe
helaq bikin alîkariyê pev re kirin.” (2.Dîrokan 20:22,23). Pesnahî, bona belavkirina
hêzên ji aliyê Şêytan ve têne birêvekirin, çekek gellekî xurt e!
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BERED
Di navbera Kadeş û vî cihî de bîrika bi navê Beer – lahay – roî hebû (1.Mûsa 16:14).
Ji aliyê hinek pisporan ve wisa tête fikirîn ku ev der El-Kûlasah ya ji Beerşeba nêzîkî 20
Kîlometre dûrtir e yî.
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BERGAMA
Di Peyxama Yûhena de, civaka dêra sêyem ya bi deste Yûhena, ji Xudanê bilindirtirî
Îsa ve peyamê stendiye (Peyxama Yûhena 2:12 – 17). Bergama ya îroj bi Îzmîrê ve
pêwend û li rojehlata rêya ji Îzmîrê diçe Troya yî. Navenda Qiraletiya Bergama ya bi
perçebûna Împaratoriya Alexanderê Mezin ve hatiye damezirandin bû.
Çawa ku bi kutûpxana Îskenderiye di nava pêşbaziyê de bûn, Misiriyan, bona ku bi
çêkirina kaxezan kutûpxaneya xwe pêş ve nebin, dev ji Bergama re firotina papîrusan
berdan. Wan jî dest pê kirin û bi çermê ku bi navê Pergamûm (Bergama) tê nasîn,
kaxezan çêkirin. Paşê jî bû pariyek eyaleta Asya ya împaratoriya Romê.
Ka em nizanin Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne çawa gihaştiye vî bajarî. Bi dibetiyekê dema
Pawlos li Efesê bû di encama guftegoyên “her roj li hêwana Tîranos ya civînê de dikir;
“her kesê li Asya dijîn – dixwaze bila Cihûdî be, dixwaze Yewnanî, bila Gotina Xwedê”
bibihîze pêk hat (Karên Şagirtan 19: 8 – 12).
Xirbeyên bajarê kevin li ser gireke qandî 300 mitro bilind e ya li kêleka Bergamaya
îroyîn e yî. Vi bajarî li Asyayê perestgeha pêşîn ya Kayser Avgûstûs dike mîna xwedê
damezirand. Ev jî divê cihê “texta şêytan lê ye” be (Peyxama Yûhena 2:13). Xudan Îsa
ji civakê re vana dibêje: “Ez bi karên te û ka tu li ku derê rûdinî ve dizanim; texta Îblîs
li wir e û tu bi şidandî bi navê min ve digirî û di nava we de, li cîhê ku Îblîs lê rûdinî, di
rojên kuştina şahdeyê minî dilsoz Antîpa de jî, te baweriya xwe ya bi min ve înkar nekir.”
(Peyxama Yûhena 2:13). Ji ber ku Antîpas ji Kayser re peristinê û baweriya ji Xudan re
yî bi berhev neanîn, ji aliyê desthelatdariyên Romî ve hate daliqandin. Di wê civakê de
hin kes bona dev jê berdanê amade bûn. Yên ku bi hînkariya Balam digirtin hebûn; “ên
ku bi hînkariya Balam ve girêdayî mane hene; wî, bona xwarina goştên ji pûtan re hatiye
pêşkêş kirin û bona zinê bikin, tilpekî avêtina ber lawên Îsraêl, hînî Balak kir.”(Peyxama
Yûhena 2:14). Dema wan bona ji gunehên xwe vegerin bangî wan dike, têdighîne ku ger
vê yekê nekin dê zû were û bi şûrê devê xwe ve pê re şer bike (Peyxama Yûhena 2:16).
Dîsa jî bona yên serfiraz têne waadên bila wêrkirî hene (Peyxama Yûhena 2:17).
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BEROTA
Piştî ku Peyxamber Hêzekîêl, perestgeha di xewn û xeyalê de dîtiye terîf kir, dema
tixûbên Îsraêlê yên ku XUDAN têgîhandine didan xuyandin, wisa têdighîne ku tixûbê
bakur dê ji Berotayê derbas bibe (Hêzekîêl 47:16). Wisa tête famkirin ku ev cih li
navbera Şam û Hamatê yî. Ji aliyê pisporekî wisa tê fikirîn ku, li cihê bi navê Bereîtana
li newala Bekaa ya li bakurê Şamê yî. Wateya nav li gor vî pisporî “bîran”in. Wisa tê
fikirîn ku bajarê bi navê Berotay ya aidî Hadadzerê qiralê Tsoba yê ku Dawid wî mexlûb
kiribû re heman cih e (2.Samûyêl 8:8). Pisporeke din jî wisa difikire ku wateya nav
“xwarin” e û biguman li yekbûna Berotay û Berota dinêre.
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BETAH
“Û qiral Dawid, ji Betah û Berotayê, ên ku bajarên Hedadezer in gellekî tûncan
rahiştin.”(2.Samûyêl 8:8). Wateya Betahê “ewleyî” ye. Wisa tê fikirin ku bajar li
Lubnana îroyîn e. Di beşa 1.Dîrokan ayeta 18:8’an de dema qala heman şerî dike, navê
bajarên Hadadezer ên ku Dawid ji wan tûncê stendibûn mîna Tîbhat û Kûnê tête dayîn.
Pisporek wisa difikire, li ser dibêtiya; dema kesê van nivîsan nivîsandine, xeletiya
rêzkirina tîpan kiriye, disekine. Çareseriyeke din jî, bakarê navê “ewleyî” lê ye, piştî
serketina Dawid, dibe ku di zimanê gel de bi navê Tîbhata wateya “canşikestin” e hatiye
dibîr anîn (Binêrin nivîsên di bin navê Berotay de hatine nivîsandin).
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BETEN
Vî bajarî dan ezbeta Aşer (Yêşû 19:25). Li gora pisporek wateya navê wê “bilindî”, li
gor yeka din jî “kortal” e. Evsebiyûsê ji mezinên dêra kevin e, di nivîsek xwe de navê vî
cihî weke Beyt – Seten dide û li rojhelata bajarê Ptolemayîs, nêzîkî 12 kîlometre dûrbûnê
de yî dinivisîne. Ptolemayîs di dema kevn de bi navê Aqqo dihat nasîn. Li bakurê
kendava mezin ya li rexa Behra Sipî ya bakurê Îsraêlê, li hemberî Çiyayê Karmelê bû.
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BETONİM
Dema tixûba herêma dê ezbeta Gad bistîne dihat daxuyan kirin, qala vî bajarî tête kirin
(Yêşû 13:26). Li gora pisporek wateya navê wê “bilindî”, li gor yeka din jî “kortal” e.
Li rojhelata Gola Celîlê bû.
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BETSER
Di wateya xurt de ye. Bi destûra Mûsa, li rojhelata Çemê Erdenê, di herêma ku ji ezbeta
Rûben re hatiye cihêkirin de wekî bajarekî sitargeh hate cihêkirin (5.Mûsa 4:43; Yêşû
20:8). Li Merariyên milê Lêwiyiyan e hate dayîn (Yêşû 21:34-36; 1.Dîrokan 6:77-78).
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BEÛLA
Ev navê ku wateya wê “zewicî” ye, bona bilindahiya Wî ya dê were sembolîze bike
XUDAN bi navgîniya Îşaya da welatê Îsraêlê.
“Û tuyê di destê XUDAN de bibe taca xweşikiyê û di destê Xwedayê xwe de bibe çelenga
qiraletiyê. Dê êdî ji te re: Jina ku hatiye berdan neyê gotin û êdî ji warê te re dê wêraneyê
neyê gotin, lê belê dê ji te re: Heftsî-Ba û ji warê te re: Beûla bête gotin; ji ber ku XUDAN
ji te hez dike û dê warê te here mêr. Ji ber, çawa ku egîdek ciwan bi qîzek neçûye mêr
ve bizewice, dê lawên te jî bi te re wusa bizewicin û zava bi bûkê re çawa kêfxweş bibe,
dê Xwedayê te jî bi te re wusa kêfxweş bibe. (Îşaya 62:3-5).
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BEYT-ANAT
Bajareke di herêma ji lawên Naftalî re hatiye dayîn de bû (Yêşû 19:38). Ji ber ku aliyan
ji bajar dernexistibûn, karan bi wan re dan kirin (Serweran 1:33). Wateya nav, “Mala
Anat” e. Li gor şirovekirekî navê xwe ji perestgeha îlaheya navê wê “Anat” e stendiye.
Li gor şirovekirekî din wateya wê “mala dengdanê” ye. Dibe ku ev nakokiyekê pêk
neyne, ji ber, dibe ku Anak îlaheya dengdanê be. Li bakurê rojavaya Gola Celîlê bû.
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BEYT-ANOT
Bajareke di herêma ji ezbeta Cihûda re hatiye dayîn de bû (Yêşû 15:59). Navê wê ji
perestgehek bona îlaheya Anatê hatiye nezirandin hatiye (Binêrin BEYT – ANAT).
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BEYTANYA
Wateya vî navî “mala hêjîrê” yî. Di nivîsên Peymana Nû de du cihên ev nav lê ye hebû:
1/ Dema Fêrisî hatin ku ji Yehya re bipirsin, gelo Mesîh e an na, cihê ku Yehya lê
îmadê dikir (Yûhena 1:28). Li rexa rojhelata çemê Urdun (Erden) ê bû. Dema Yehya li
vê Îsa dît; “A vay, Berxê Xwedê yê ku gunehên dinê radike” got (Yûhena 1:29). Di
derheqê derawaya vî cihî agahiya me nîne.
2. Cihê ku xuşk û birayên Lazar, Marta û Meryem lê dijiyan. Li rojhelata Orşelîmê, di
rexa Çiyayê Zeytûniyê ya li bajêr nedinêrî de, nêzîkî 3 kîlometre dûra bû. Navê wê ya
ku îro lê ye bi Erebî “El-Azariyeh” bû (Cihê Lazar). Îsa, ji nêzîk de hevalbendê Lazar û
xuşkên wî bûn. Îsa li vê, Lazarê çar roj li gorê maye ji mirinê vejinanad (Yûhena 11:144). Meryemê di şahiya li vî cihî kiribûn de bêhna gellekî giranbuha ye di lingên Îsa de
da (Yûhena 12:1-7). Piştî Îsa hate vejinand; “wan derxistin û bir heta Beytanyayê û li
wê derê wî destên xwe hilda û wan pîroz kirin. Û wusa bû ku, wê gava ku wî wan pîroz
dikirin, ew ji wan cuda bû, hat rakirin û hilkişî nava ezmanan.” (Lûqa 24:50,51).
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BEYT-ARABA
Vî bajarê wateya wê “mala çolê” yî, di newala kûr ya bi Îbranîtî bi navê Ha-Araba tê
nasîn û ji Gola Celîlê heta Behra Gewez dirêj dibe de bû.
Nêzîkî tixûba axa ku ji Cihûda re hatiye dayîn bû: “û dirêjî Beyt-Hogla dibû û ji bakurê
Beyt-Arabayê derbas dibû” (Yêşû 15:6). Di vê newalê de ji şeş bajarên ji Cihûda re
hatiye dayîn bajarek bû: Li çolê Beyt-Araba, Mîddîn û Sekaka û Nîbşan û Îr-Hammelah
û En-Gedî; tevî gundên xwe şeş bajar.” (Yêşû 15:61, 62). Ev bajaran li nêzîkî Gola Lût
bûn. Di dabeşkirineke paşê hate kirin de ev bajar ji ezbeta Benyamîn re hate dayîn (Yêşû
18:22). (Binêrin ARABA).
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BEYT-ARBEL
Bajareke Şalmanê Qiralê Aşûran têk biriye (Hoşeya 10:14). Wateya nav “mala hewşa
Xwedê”. Bi bajarê Arbela ya di dîroka 400 sal ya di navbera Peymana Kevin û ya Nû de
derbas bûye de yekhesibandina wê ne vebirî ye. Arbela li başûrê rojhelata Celîlê nêzîkî
29 kîlometre dûrbûnê de bû.
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BEYT-AVEN
Ev cihê ku wateya navê wê “mala nînbûnê” yî, pêwendiyek nêzîkî bi bajarê bi navê
Beyt-Elê tê nasîn û wateya wê “mala Xwedê” ye re daniye. Di ayeta pêşîn ya navê wê
tê de derbas dibe de, wisa tê daxuyandin ku Beyt-Aven li rojhelata Beyt-Elê yî (Yêşû
7:2). Wisa tê daxuyandin, Beyt-Aven nêzîkî bajarê Ayê ye jî. Beyt-El, kêm û zêde li
bakurê Orşelîmê, 20 kîlometre dûr bû. Tixûba axa ku ji ezbeta Benyamîn re hatiye dayîn
li çola Beyt-Avenê berê xwe diguherand, dirêjê başûr dibû û ji pişta Beyt-Elê derbas
dibû. (Li gor vêya bajarê Beyt-El, li başûrê rojhelata Beyt-Aven bû. Yêşû 18:12,13). Di
şerê ku Qiral Saûl bi Filistiyan re dikir de, Filistiyan “li rojhilata Beyt- Avenê, li
Mîkmaşê artêşgehê danîn” (1.Samûyêl 13:5). “Bi vî awayî XUDAN wê rojê Îsraêliyan
xelas kirin û ceng ji Beyt-Avenê wêdetir çû.” (1.Samûyêl14:23).
Wisa tête famkirin ku Beyt – Avena Hoşeya peyxamber wê kiriye mijar, navekî
sembolîk ya bona Beyt-Elê tête bikaranîn e. Vê gotina Amosê di heman demê de
peyxamberiyê kiriye; “Li Beyt – Elê negerin û nekevin Gîlgalê...ji ber ku dê Beyt – El
bibe tunebûnek (Beyt-El bibe “aven”[tunebûn])” (Amos 5:4,5) dibe ku reha vê sembolê
bûbe. Hoşeya “Neyên Gîlgalê û hilnekişin Beyt – Avenê” dibêje (Hoşeya 4:15). Qiral
Yeroboam bona bikeve ber bona peristinê çûyîna gel ya Orşelîmê û bi Qiralê Cihûda
Rehoboam re dilsoz ketina wan; “ya Îsraêl, a vay îlahên te yên te ji welatê Misirê
derxistibûn” gotibû û du golikên zêrînî çêkiribûn û yekî danîbû bajarê Dan yê din jî
danîbû Beyt – Elê (1.Qiralan 12:25-33). Hoşeya wisa dide xuyandin ku golik li BeytAvena “mala tunebûnê” de yî (Hoşeya 10:5). Encama bi xwedayên derewîn re peristinê
birastî jî tunebûn e. (Binêrin BEYT-EL).
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BEYT-BAAL-MEON
Wateya navê vî bajarî “mala efendiyê xaniyan” e. Navê xwedayek derewîn di bîra xwe
de tîne. Wisa têdighîne ku perestgeha xweserî ya xwedayek wisa heye. Li welatê
“Sîhonê qiralê Amoriyan ya li Heşbon (ya ku Mûsa dabû ezbeta Rûben)ê serweriyê
diajot” (Yêşû 13:15-21). Her çi qas yên ku wê bi bajarê Baal-Meon re yek dihesibînin
hebin jî di kevirê Mesayê qiralê Moabê yê ku di sala 1868’an de derketiyê holê de ji
Baal-Meon û Beyt-Baal-Meon, mîna du bajarên cihê tête qalkirin. (Binêrin BAAL –
MEON).
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BEYT-BARA
Gelê çiyayî yê Efrayîmê heta vî cihê ku wateya navê wê “mala buhurka çem” e, di
serkeftina ku Xwedê daye Gîdeon de, li dijî leşkerên Midyanê, çemê Erdenê bidest xistin
(Serweran7:24).
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BEYT-DAGON
Navê du bajarên ku navên xwe ji perestgeha masî xwedêyeke Filistiyan jê re diperistin
girtiye.
1/ Yek wisa tê zanîn ku di nava axên Cihûda de û di zozanê de yî bû (Yêşû 15:41). Îroj
her çi qas tête fikirîn ku ev der Kîrbet Degûna ji cihê ku bi navê Beyt Dagan tête zanîn
3 kîlometre dûr e be jî, birhana vê yekê nîne. Her çi qas ji navê wê bête famkirin ku ev
der bajareke Filistiyan e be jî ev mijar hê teqez nehatiye peytandin.
2/ Ya din, bajareke nêzîkî başûrê rojhelata tixûba Aşer (Yêşû 19:27).
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BEYT-EL
Ev cihê ku wateya navê wê “Mala Xwedê” ye, hê berê bi navê “Lûz” dihate nasandin
(1.Mûsa 28:19). Wisa tête fikirandin ku Beytîna li bakurê Orşelîmê 19 Kîlometre dûrayî
ye. Birahîmê ji Haranê veqetiya li rojhelata vî cihî konê xwe danî. Dema ji Misirê
vegeriya dîsa çû vî cihî (1.Mûsa 12:8; 13:3). Wekî “mala Xwedê” nasandina wê, xwe
disipêre Xwedê di xewna Aqûpê ku ji malê reviyaya xwe dide xuyandin, e. XUDANê
ku li serê derenceya ji erdê ve çik hatiye dayîn û serê wê li ezmanan e, sekiniye piştî ku
peymana bi Birahîm re çêkiribû zeximand, sozê dide ku dê bi Aqûp re be. Aqûp; “Ev
cih çi qas birewnaq e” got. “Ev ne tiştekî din, hew mala Xwedê yî û ev deriya ezmanan
e” (1.Mûsa 28:17). “Navê Beyt-El li wê derê kir” (ayeta 19). Xudanê ku li PaddanAramê ji Aqûp re xuya dibe jê re “ez Xwedayê Beyt-Elê me” dibêje (1.Mûsa 31:13).
Emir da ku biçe wê, pêşkêşîgehekê ava bike jê re biperiste (1.Mûsa 35:1). Aqûp navê El
– Beyt – El (Xwedayê Beyt-Elê) da pêşkêşîgeha li wê ye.
Beyt-El di tixûbê axên ku ji Lawên Ûsiv û ezbeta Benyamîn re hatiye dayîn re hatine
dayîn de bû (Yêşû 16:1-2; 18:11-13). Ezbeta Ûsiv Beyt-Elê vekirin, ji ber ku “XUDAN
bi wan re bûn” (Serweran 1:22-25). Gelê ku bona ezbeta Benyamîn biceza bikin
yekbûyîne, bona ku Xwedê ve bipirsin çûn Beyt – Elê; “ji ber sindoqa Xwedê ya
peymanê di wan rojan de li wê bû” (Serweran 20:18-28). Samûyêl peyxamberê ku
daraziyê li Îsraêlê kiribû; “sal bi salê bi dorê diçû Beytelê û Gîlgalê û Mîtspayê
digeriyan” (1.Samûyêl 7:15-16).
Dema qiraletî di dema Rehoboam de bû du parî; qiral Yeroboamê li bakur serwer e,
bona bikeve ber bona peristinê çûyîna gel ya Orşelîmê û bi Qiralê Cihûda Rehoboam re
dilsoz ketina wan; “ya Îsraêl, a vay îlahên te yên te ji welatê Misirê derxistibûn” gotibû
û du golikên zêrînî çêkiribûn û yekî danîbû bajarê Dan yê din jî danîbû Beyt – Elê
(1.Qiralan 12:25-33). Bi vî awayî rêyek wisa li vî cihê pîroz vekir ku Îsraêl ji xwedayên
derewîn re peristin.
Peyxamberek ji Cihûdayê hatiye û navê wî nehatiye daxuyandin li ber Yeroboamê li
Beyt – Elê ji xwedayê derewîn re buxurê dişewitîne, vê peyxamberiya bi bertek kir: “A
vay, dê lawek ji mala Dawid re were dinê, dê navê wî Yoşiya be û kahînên cîhên bilind,
ên ku di ser te de buxurê vêdixin, dê di ser te de qurban bikin û dê di ser te de hestiyê
mirovan bişewitînin!” (1.Qiralan 13:1-4).
Dema ji navberê du sed sal buhurî Şalmaneserê Qiralê Aşûrê, Îsraêlê bi Aşûrê ve ajot
(2.Qiralan 17:1-6). Mirovên welatên din li Îsraêlê bicih bûn. Ji sirgûnan kahînekî şand
“bona usûla îlahê welêt” hînî gel bike (2.Qiralan 17:27-41). Vî kahîna li Beyt-Elê rûnişt
(2.Qiralan 17:28). Dema ji navberê qandî sed sal buhurî Yoşiya li Cihûdayê bû qiral û
danezana peyxamberan gotin bi gotin anîn cih (2.Qiralan 23:15-20).
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Ev jî di derbarê ji pêş ve bi her tiştî zanîna Xwedê re mînakek bibertek e!
Dema Gelê Cihûda ji sirgûnê vegeriyan ên ku li Beyt-Elê bicih bûne hebûn (hevberiya
Esra 2:28 û Nehemya 11:31 bikin).
(Binêrin li BEYT-AVEN û LÛZê).
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BEYT-EMEK
Vî bajarê ku wateya navê wê “bala besta” ye, di tixûba axa ku ji ezbeta Aşer re hatiye
dayîn de bû (Yêşû 19:27).
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BEYTESDA
Ev burka ser wê girtî û wateya wê “mala dilovaniyê” yî, li Orşelîmê, digel Deriyê
Mihan bû (Yûhena 5:2). Bi Aramîtî navê wê li gora Yewnanî hatibû nivîsandin. Îsa
Mesîh li wê emir da zilamekî 38 sal e nexweşe, ku bila rabe ser pêlan û wî li wê qenc
kir. Bona zilam di encamê de bû “mala dilovaniyê”.
Di sedsala buhurî de yên bakurê rojhelata Orşelîmê dikolin, burkek wisa ya 5 hep
hêwanên wê hene dîtin.

138

BEYTFACÎ
Ev cihê ku navê wateya wê “mala hêjîra pêşîn” e li ser rêya ji Orşelîmê diçe Erîhayê,
di çiyayiya Zeytûniyê de bû (Meta21:1). Îsa ji wê du şagirtên xwe, bona kerê li gundê
hember girêdayiye tevî dehşika wê bînin şandin (Meta 21:2). Li vî gundî divê yên ji Îsa
hezdikin hebûna, ji ber ku ger yekî tiştekî bigota, dê gotina wan ya “bona Xudan pêdivî
ji vana re heye” bes bûya. Marqos dibêje ku hinek kesan; “ma hûn ê dehşikê vekin û çi
bikin?” gotine, lê belê mîna ku Îsa bi wan salox dane, bersivdayîna wan qîm kiriye
(Marqos 11:5-6). Lûqa wisa têdighîne ku Beytfacî nêzîkî Beytanya ye (Lûqa 19:29).
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BEYT-GAMÛL
Li gor pisporekî wateya navê wê “mala hêştir”, li gor yekî din jî “mala xelatê” ye.
Bajarek ji bajarên Moabê ya li deşta dê rastî daraziya Xwedê ya bihêrs bê (Yêremya
48:20-25).
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BEYT-GÎLGAL
Di bin rêvebiriya Nehemya de dema dîwarên Orşelîmê dîsa hatin avakirin, pîrozkirina
wê xwestin ku “bi kêfxweşî û şikirî û sitrandinê, bi zîlan, santûran û çenkan” bête kirin
“lawên qesîdevan an ji deşta li dora Orşelîmê ye û ji gundên Netofayiyan; ji Beyt-Gîlgalê
û ji beyarên Geba û Azmavetê wan civandin.” (Nehemya 12:27-29). Wateya Gîlgalê
“gindirandin”e (Yêşû 5:9). Wateya Beyt-Gîlgalê jî “mala gindirandinê” ye. De ka nayê
zanîn gelo têkiliyek Beyt – Gîlgalê bi Gîlgalê re heye an nîne.
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BEYT-HAKKEREM
Wateya navê wê “mala rez” e.Yêremya peyxamber êrîşa neyaran bi van gotinan
têdighîne: “Ya lawên Benyamîn, ji hundirê Orşelîmê birevin û xwe bisitirînin û li Tekoayê
li boriyê bixin û nîşanê bi ser Beyt-Hakkeremê ve vekin; ji ber ku ji bakur asîw û
şikestandina mezin çavdêriyê dikin!” (Yêremya 6:1).
Li gor pisporekî divê xaleke bilind ya vî cihî hebûya ku dema nîşanekî bête çikandin
dê ji Orşelîm û cihên din ên girîng ve bihata dîtin. Peyameke J.L. Starkeyê di sala
1935’an de li bajarê Lakîşê kolandinan kirine, derxistiye holê, di derbarê vê pergala
nîşandayînê de agahiyê dide: “Li gor hemî şaniyên hûn ê bidine, em çavdêriyê li cihên
şanî yên Lakîşê dikin, ji ber ku em nîşanên Azeka nabînin.”
Wisa tête fikirîn ku van şaniyan agirê li cihê bilind têne vêxistin in. Wisa tê ramandin
ku derawaya Beyt-Hakkerem, li rojavaya Orşelîmê di dûrbûna 7 kîlometre de, gundê
Ayn Kerîm ya li gira Cebel Alî ye. Li ser gund ciheke bilind yê li gora vî karî ye heye.
Lê belê birhana vebirîn ya di derbarê heman cihbûna wan de nîne.
Ayeta din ya navê wê tê de derbas dibe wisa xuya dike ku peywirdareke fermî yê vî
karê şaniyê heye û ev peywir di wergera sirgûnê de jî domiyaye. Di nava yên ku dîwarê
Orşelîmê selihandine de "Malkiyayê lawê Rekabê serekê dayîra Beyt-Hakkerem e” jî
hebû (Nehemya 3:14).
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BEYT-HORON
Wateya vî navî “mala kortalê” ye. Li gor pisporeke din ev nav di derbarê xwedayê
Kenaniyan ya jêrzemînê “Haûron” de ye. Li gor vê yekê li vî cihî perestgeha xwedayê
“Haûron” hebû. Navê du bajarî bû: Beyt – Horona jorîn û Beyt – Horona jêrîn. Wateya
“mala kortalê” divê di derbarê derawaya wê de be, ji ber ku Beyt – Horona jorîn ji asta
behrê 622 metre bilindtir bû, Beyt – Horona jêrîn jî 372 metre bilindtir bû. Beyt – Horona
jorîn li bakurê rojavaya Orşelîmê, qandi 18 kîlometre dûrtir e. Di navbera her du Beyt –
Horonan de tenê 3 Kîlometre heye. Di vê dûrbûnê de erd 250 metre kortal dibe.
Şeeraya qîza Berîayê lawê Efrayîm, avakira “Beyt – Horona jorîn û jêrîn” bû
(1.Dîrokan 7:23-24). Tixûba mêrasa ku ji Lawên Ûsiv re hatibû dayîn “dadiket... tixûbê
Beyt – Horona jêrîn” (Yêşû 16:3). Ev di nava tixûba giştî de, tixûba mêrasa Lawên
Efrayîm yên ji ezbeta Ûsiv in “ber ve rojhelatê heta Beyt – Horona jorîn Atarot-addar
bû” (Yêşû 16:5). Û ji aliyê din tixûba ezbeta Benyamîn ji başûrê Beyt – Horona jêrîn ve
derbas dibû (Yêşû 18:13-14).
Rêyek girîng ya ji deşta rexa behrê hildikişe herêma çiyayî ji Beyt – Horona jorîn û
jêrîn derbas dibû. XUDAN qiralê Amoriyan yê ku êrîşî gelê Gîbeon yên bi artêşa Îsraêlê
ya ku di bin fermandariya Yêşû de bû peymanê danîne kiribûn; “rastî xerabûnek mezin
anîn; di tûmiya rêya ku derdikeve Beyt-Horonê de heta Azeka û Makkeda bera wan dan
û wan kuştin... ji Îsraêliyan ve direviyan, di tûmiya rêya ku ji Beyt-Horonê de
dadikeveAzeka, ji ezmanan ve zîpikên gir barand. Yên ku di bin zîpika ku dibariya de
canê xwe dan, ji yên ku lawên Îsraêl wan bi şûr ve kuştine zêdetir bûn” (Yêşû 10:1011). Ji sê liqên liqek Filistiyan ên ku êrîşa Qiral Saûl dikirin “berê xwe da Beyt –
Horonê” (1.Samûyêl 13:18). Qiral Silêman girîngiya vî cihê stratejîk yê çavdêriyê li
newala Ayyalonê dike dît û “Beyt – Horona jorîn û Beyt – Horona jêrîn bajarên bidîwar,
bi dîwaran, bi deriyan û bi zendan avakirin” (2. Dîrokan 8,5).
Yê ku li dijî Nehemyayê digel Ammonî Tobiya dîwarên Orşelîmê piştî sirgûniyê
avakirine sekiniye Sanballat ji Horonê bû (Nehemya 2,10).
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BEYTLE-AFRA
Ev cihê di wateya “mala tozê” de yî, mînakek qenc ya lîstikên tîpan ên ku Xwedê îkazên
ji peyxamberan re peyxam kirine, bona ku gel biqencî fam bikin bikar tîne ne. Li gora
kevneşopên xwe kesên şînê digirtin xwelî û tozê bi ser serê xwe de diweşandin. “Min ji
bo te, ji guh ve bihîstibûm; lê niha jî çavên min te dîtin. Ji ber vêya, ez xwe biçûk dibînim
û di xwelî û tozê de di tobekirinê de me!” (Eyûb 42:5-6).
Ji ber ku di peristina xwedayên derewîn de inyadê kirin dema Mîka peyxamber daraziya
Xwedê ya bi hêrs ya ku dê were ser Îsraêlê dide xuyandin, êşa ku dê gel biêşîne bi gotina
“ Di Beytle-Afrayê di tozê de bigemire” tîne ziman (Mîka 1:10). "Di Mala Tozê de di
nava tozê de bigemire!” Di derbarê derawaya vî cihî de agahiya me nîne.
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BEYTLEHEM
Vî bajarê biçûk ya li başûrê Orşelîmê 8 kîlometre dûr e, di roja me de jî bi heman navî
tête nasîn. Wateya navê wê “mala nan” an jî “mala xwarinê” ye. Ji kitêba Rût tê famkirin
ku dema xela nebe naveke li cih e: Dema XUDAN “ji gelê xwe re bi dayîna nan”,
“seriyekî da wan”, Rût di zeviya zilameke dewlemend yê navê wî Boaz e de, ji
bermayiyan gellekî ceh dan hev (Rût 1:6; 2:2-3;2:17).
Navê bajar yê kevin “Efrat” e, em vê yekê ji ayeta yekem ya di Kitêba Pîroz de derbas
dibe fam dikin: Hevjîna Aqûp “Rahêl mir û li Efratê, yanê li rêya Beytlêhemê hate binerd
kirin. Û Aqûp, kevirekî danî ser gora Rahêlê. Ev heta îro kevirê tirba Rahêlê ye” (1.Mûsa
35:19-20). Cihê vî kevirî ne tenê dema ku Afirandin hatiye nivîsandin, heta îroj jî tête
zanîn. Li ser rêya ji Orşelîmê diçe Beytlehemê de yî. Beriya du sed salî xanî li ser wê
hatiye avakirin.
Ev bajar wekî “bajarê Dawid” dihat nasîn (Lûqa 2:4). Sedema bi vî navî nasandina wê;
Rûta Moabî nêzikayiyê nîşanî Naomiya diya hevjînê xwe yê miriye, û digel wê çûyîna
wê ya Beytlehemê bû. Li wê bi Boaz re zewicî. Lawê wê Obedê “bavê Yesseyê bavê
Dawid” welidî (Rût 4:17). Dawid li Beytlehemê welidî û li wê, ji aliyê Samûyêl ve wekî
qiral be hate mesh (paqijiya pîroz) kirin (1.Samûyêl 16).
Mîkayê peyxamberê Peyxama Kevin bi van gotinan ji berê ve nîşan da ku dê Mesîh li
Beytlehemê biwelide: “Û tu, ya Beytlehem – Efrata, bona ku di nava hezarên Cihûda de,
biçûk bûye; zilamê ku bona min bibe serwerê Îsraêlê, dê ji te derkeve. Derketina wi ji
demên kevin, ji rojên berê ye (Mîka 5:2). Piştî salan ezmannasên hatin digel Qiral
Hêrodes, ji ber ku pirsa “Ka Qiralê Cihûyan yê nû welidiye li ku derê ye?” pirsiyan,
Hêrodesê lerizî ji şirovekarên olê re pirsa; “Ma ka dê Mesîh li ku derê biwelide?” pirsî,
wan jî vê gotina peyxamberî diyar kirin û bi gotina “Beytlehema Cihûdiyê de”
bersivandin (Meta 2:1-12).
Dîsa, dema Îsa xizmetê dikir, bona nemesîhbûna Wî bipeytînin, ji gel hinekan “ma gelo
ev çi kar e! Mesîh tu carî ji Celîlê tê?” digotin; “Ma Nivisa Piroz negotiye, dê Mesih ji
nijada Dawid û ji gundê Beytlehemê ya ku Dawid jê ye, were?” (Yûhena7:41-42).
Li Beytlehemê welidandina Îsa, ne ji ber ku Meryem an jî Ûsiv girîngiyê danebin vê
gotina peyxamberiyê yî. Emirê nivîskî yê ji Kayser Avgûstûsê li Romê rûdine hatiye; rê
lê vekir ku Ûsivê “ji ezbeta Dawid û nifşeya malbata wî ye” bona tevî jimartinê bibe, çû
Beytlehemê (Lûqa2:1-7). Bi vî awayî Îsa Mesîhê Qiralê Qiralan e li bajarê Qiral Dawid
welidî. Xelaskerê me yê Nanê Jiyanê ye li cihekî navê wê “mala nan” e welidî.
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Hêrodes bona Qiralê nû welidiye, wekî ku pê re pêşbaziyê neke, ji holê rake; “li
Beytlehem û dorûberê wê ne, hemî zarokên ji du salî biçûktir in dan kuştin” (Meta 2:1618).
2/ Ev Beytlehema carna “Beytlehema Cihûdiyê”an jî bi navê“Beyt – Lehem – Cihûda”
nasîna wê, ji ber hebûna Betlehemek din bû, ku ew Beytlehem ji ezbeta Zebûlûn re
hatibû dayîn (Meta 2:5; Rût 1:1; Yêşû 19:15).
Ev cih îroj li bakurê rojava Nisretê, gundê Beyt Lahma di dûrbûna 12 kîlometre de yî
ye.
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BEYT-MAAKA
Li gor pisporekî wateya vî navî “mala tahde” yî. Ev cihê ku nêzîkî çiyayê Hermonê yî,
li hemberî bajarê Dan yê li nîçika bakur yê Îsraêlê, li rojavaya Çemê Urdunê bû. Şebayê
lawê Bikriyê li dijî Dawid serî hildaye ji Orşelîmê, “ji nava hemî eşîrên Îsraêlê” derbas
bû û ji Yoabê bera pêy wî daye reviya û hat vê derê û xwe “spart bajarê Abel ya Beyt –
Maaka” (2.Samûyêl 20:14-15). Jinikek zanyar, bi radestkirina Şeba, bajarê Abelê ji
têkbirinê xelas kir.
Piştî ku Îsraêl bû du par, Asayê Qiralê Cihûda, li dijî Baaşayê Qiralê Îsraêlê, bi Ben –
Hadadê qiralê Sûrîye re peymanê danî. Ben-Hadad; “serokên artêşên xwe şandin dijî
bajarên Îsraêlê û li Iyon û li Danê û li Abel-Beyt-Maakayê û tevî hemûya warê Naftaliyê
li hemûya Kînnerotê xistin” (1.Qiralan 15:20).
Ji ber ku bajarê tixûbê bû, di nava bajarên Tîglat-Pîleserê qiralê Aşûr pêşiyê êrîş kirine
de bû (2.Qiralan 15:29).
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BEYT-MARKABOT
Wateya nav; “mala seyareya şer” e. Bajareke ji bajarên lawên Şîmêon, di “nava mêrasa
lawên Cihûda stendine” de bû (Yêşû 19:1-5). Nêzîkî bajarên Tsîklag û Horma yên li
nîçika başûrê Îsraêlê ne bû. Di ereseya rast ya seyareyên Kenaniyan yên şer çalak bûn
de lawên Cihûda û Şîmêon hêz neanîn ku Kenaniyan biqewirînin (Serweran 1:17-19).
Ji navê wê dibe bête famkirin ku ev der navenda seyareyên şer e. Eşîra Şîmêî ya herî
ajaweya ezbeta Şîmêon e, li vî bajarî rûdinişt (1.Dîrokan4:27-31).
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BEYT-NIMRA
Wateya nav “mala pars (leopar)” an jî “mala ava paqij” e. Beriya borandina Çemê
Urdunê, lawên Gad di herêmên Yazer û Gîlead de cihên bona ajalan xwedî bikin qenc
in dîtin û ji Mûsa ve destûrê stendin, bajareke ji “bajarên asêgeh” yê ku lê rûdiniştin bû
(4.Mûsa 32:1-27; 34-36).
Wisa tê fikirîn ku Nîmraya di ayeta 3’yan ya heman beşe de derbas dibe heman cih e.
Bajarê Nimrîma aidî Moabiyan e û rastî daraziyê hatiye jî bi dibêtiyek heman cih e: “Dê
avên Nimrîm bibin çol; ji ber ku gîha ziwa bû, gihayê teze qediya, hêşînahî nîne” (Îşaya
15:6). Ger heman cih be wekî wateya navê wê be; “mala ava paqij” giraniyê digire. Di
Peyxamberiya Yêremya de heman lîstika gotinan heye: “Ji ber ku dê avên Nimrîmê
wêran bibin” (Yêremya 48:34).
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BEYT-PATSETS
Ev cihê ku wateya navê wê “mala mehwê” an jî “mala belavbûnê” yî, di tixûbê axa ku
ji ezbeta Îsşakar re hatiye dayîn dc bû (Yêşû 19:21). Wisa tête gîhandin ku di navbera
En-Gannîm û Taborê rêzbûna wê, li çiyayiya başûrê deşta Megîddo ya li başûrê rojavaya
gola Celîlê de yî.
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BEYT-PELET
Ev cihê ku wateya navê wê “Mala revê” ye, di axa ku ji lawên Cihûda re hatiye dayîn
ya li nîçika başûrê Îsraêlê de bû (Yêşû 15:27). “Ji hinekên lawên Cihûda” yên ji sirgûnê
vegeriyane “li Beyt – Peletê... rûniştin” (Nehemya 11:25-30).
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BEYT-PEOR
Dema Mûsa bi gelê Îsraêlê yên ku amadekariya ketina welêt dikirin re diaxifî, gava
dibêje ku Xwedê ketina wî ya welêt qedexe kiriye, wisa têdighîne ku, gel “li besta
hemberî Beyt – Peor”ê rûniştîbûn (5.Mûsa 3:29). Xwedê wisa emir dabû ku Mûsa hilkişe
“Girê Pîsga” û welêt ji wê bibîne (5.Mûsa 3:26-27). Wateya Pîsga, “rêza çiya” ye. Wisa
tête daxuyandin ku ev rêzeçiya, Çiyayê Nebo ye (5.Mûsa 34:1). Dîmena ji serê çiyayê
Cebel Oşa ya li hemberî Erîha ye, wekî dîmena ji Çiyayê Nebo xuya dibe û di Kitêba
Pîroz de nivîsandî ye. Li gora vê yekê Beyt-Peor nêzîkî vî çiyaya bû. Piştî ku cara duyem
zagona ruhanî ji gel re daxuyand (wateya 5.Mûsa “zagona duyem” e).
“Û li gora gotina XUDAN, qûlê XUDAN Mûsa li wir, li welatê Moabê mir. Û li welatê
Moabê, li newala ku li hemberî Beyt-Peorê wî binax kir; lê belê heta îroj tu kes gora wî
nizanin.” (5.Mûsa 34:5-6).
Wateya Beyt-Peorê, “Perestgeha Peor” an jî “mala vekirinê” yî. Bi dibetiyekê hemana
girê Peorê ku Balam qurban lê serjê kiriye an jî li nêzîkê wê bû (4.Mûsa 23:28-30). Îsraêl
bi xwedayê derewîn yê navê wî Baal-Peor e peristin (wateya wê “efendiyê Peorê” yî;
4.Mûsa 25:1-9). Dibe ku Beyt-Peor perestgeha vî xwedayê derewîn be.
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BEYT-REHOB
Wateya navê vî cihî li gore pisporekî “cihê kuçê” li gor yekî din jî “cihê fireh” e. Li
derve tixûba bakur ya Îsraêlê bû. Li deşta Hûlehya ya milê navên yê çemê Erdena ku ji
çavkaniya xwe diherike tê de derbas dibe bû. Bajarê Laîşê ya ku gelê Dan vekirî û lê
rûnişt nêzîkî vê derê bû (Serweran 18:28). Kitêba Pîroz carekî din qala vî cihî dike: “Û
lawên Ammon dîtin ku ji Dawid re mekrûh in....şandin û Sûriyeyiyên Beyt-Rehobê ...
bîst hezar leşkerê peya...bipera ve girtin.” (2. Samûyêl 10:6).
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BEYTSAYDA
Wateya nav bi Aramîtî “mala masîvaniyê” yî. Li rexa gola Celîlê bû. Yûhena, wisa
têdighîne ku; Fîlîpûs “ji bajarê Andrêyas û Pêtrûs Beytsaydayê yî (Yûhena 1:44).
Li hember vê rewşê Îsa roja Şabatê, dema ji kenîşta li Kefernahûmê ye cuda bû “digel
Aqûp ûYûhena raste rast bi mala Sîmon û Andrêyas ve çûyîna” Wî du encam derdikeve
holê: Beytsayda taxa masîvanên Kefernahûm e an jî Sîmon û Andrêyas ji Beytsaydayê
mala xwe kişandine Kefernahûmê.
Dibêtiya Beytsaydayê taxa masîvanan ya Kefernahûmê ye; di têgihandinên bikîtekît
yên Marqos û Yûhena ya di derbarê Îsa pênc hezar kesî bi pênc nan û du masiyî têr
kiribûn de, piştgiriyê ji xwe re dibîne: Marqos têdighîne ku Îsa “şagirtên xwe li keştiyekê
siwar kirin û berî xwe bi rexa hember, Beytsayda ve” şandiye (Marqos 6:45). Lê Yûhena
jî di derbarê heman bûyerê de wisa dide xuyandin ku şagirtan “li keştiyê siwar bûn û ber
Kefernahûmê ve çû” ye (Yûhena 6:17).
Di çavkaniyên dîrokî de bi aşkereyî daxuyandiye ku bajareke bi navê Beytsayda li
rojhelata li cihê çemê Urdunê bi golê ve diherike ya li rexa gola Celîlê yî. Fîlîpoyê ji çar
paran, rêvebiriya sê parên welêt dike, vî bajarî ji nû ve ava kir û li ser xireta Yûliyaya
qîza Kayser Avgûstûs, navê Yûliyûs lê kir. Gelo Beytsayda ya di Peymana Nû de derbas
dibe ev der e an jî taxa masîvanan ya Kefernahûmê yî, bi vebirîn nayê zanîn (Binêrin
tiştê di bin Kefernahûmê de nivîsandine).

154

BEYT-ŞEAN
Her çi qas navê wê ya Îbranîtî “mala ewlekariyê” yî be jî, li gor pisporekî ev nav bi
dibêtiyeke mezin di derbarê perestgehek Şahanê xwedayê maran yê Sumeran e.
Pisporan qebûl dikin ku Beyt-Şean û Beyt-Şana di heman nav û wateyê de yî, heman
cih e. Li cihê ku besta Yîzrêel bi newala Urdunê ve dibe, xirbeyên digel li cihê gundê
îroyîn navê wê Beîsan e, yên navê wan Tel El-Hûsn e, bermayiyên vî bajarî ne. Ev bajar
nêzîkî sala B.Î.1482’an de ket destê Misiriyan.
Dema lawên Îsraêlê welatê ku hatiye waadkirin bi dest ve xistin hêz neanîn ku vî bajarî
vekin: “Û lawên Ûsiv gotin: Herêma çiyayî têra me nake û him yên ku li Beyt-Şean û
navçeyên wê û him jî yên di newala Yîzraêl de rûdinin, erebeyên şer yên hesinî yê hemû
Kenaniyên ku li deştê dijîn hene!” (Yêşû 17:16). Lê Yêşû jî dilaweriyê dide wan û
“Kenanî xwurt in û xwediyê erebeyên hesinî yên şer in jî; tuyê wan biqewirîne!” got
(Yêşû 17:18).
Lê belê “wan bitûmî neqewirandin”. “Dema lawên Îsraêl xwurt bûn, Kenaniyan kirin
suxrekar û wan bi tûmî neqewirandin.” (Yêşû 17:13).
Dema Filistiyan li çiyayê Gîlboayê Qiral Saûl û artêşa wî mexlûb kirin, cendikê qiralê
ku miriye, “bi dîwarê Beyt – Şanê ve kutandin” (1. Samûyêl 31:10). Dema gelê YabeşGîleadê agahiyê stendin, “hemûya şevê meşiyan û meytê Saûl û meytên lawên wî ji
dîwarê Beyt-Şayê rahiştin...Û hestiyên wan rahiştin û li bin dara kifêriya ku li Yabeşê
ye binaxkirin” (1. Samûyêl 31:12-13). Piştî gellek salan Dawid “çû û hestiyên Saûl û
hestiyên lawê wî Yonatan ji mêrxasên Yabeş-Gîleadê sitendin...van egîdan wan ji qada
Beyt-Şanê ya ku Filistiyan wan daliqandibûn dizîbûn... hestiyên Saûl û hestiyên lawê wî
Yonatan ...di gora bavê wî Kîş de binax kirin...Û paşî vêya, Xwedê bona welêt duayan
qebûl kirin” (2.Samûyêl 21:12-14). Dema em têkiliyên xwe yên bi mirovên din re serrast
bikin dê Xwedê duayê me qebûl bikin.
Yek ji donzdeh peywirdarên Qiral Silêman wan dane peywirê: “Li Taanak û
Megîddoyê û li hemûya Beyt-Şeana li cem Zareta ya ku li bin Yîzreêlê yî; ji Beyt-Şeanê
Abel-Meholaya, ji wêdetira Yokmeamê Baanayê lawê Ahîlûd” bû (1.Qiralan 4:12).
Beyt-Şean navê xwe dabû herêmêkê.
Di dema Peymana Nû de navê Skîtopolîsê lê bû, ji deh bajarên bi navê Dekopolîs tê
nasîn bajarek bû. (Binêrin DEKAPOLÎSê).
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BEYT-ŞEMEŞ
Wateya navê vî bajarî “mala rojê” ye. dibe ku navê xwe ji perestgehek kesên bi rojê ve
diperistin stendibe. Bermayiyên wê li Tel er – Rûme îleha digel gundê Ayn – Şemsa li
rojavaya Orşelîmê 19 kîlometre dûra yî. Di tixûbê axa aidî ezbeta Cihûda de bû. (Yêşû
15:10; 2.Qiralan 14:11). Nêzîkî bajarê Ekron ya Filistiyan bû (Yêşû 15:11; 1.Samûyêl
6:9). Yek ji bajarên ku ji “lawên Kahîn Harûn” re hatine dayîn bû (Yêşû 21:13-16).
Bûyerek nayê jibîr kirin ya hêz û bilindahiya Xwedê li ber çavê me raxistiye, li BeytŞemeşê pêk hat. Du lawên Kahîn Elî, yên kahîntiyê dikirin, bi jiyana xwe ya kerihîn
hêrsê ji Xwedê re anîbûn. Dema peyxamberek vê daraziya bihêrs ji Elî re têgîhand, pirsa;
“ma gelo çima tu ji min zêdetir rêzdariyê nîşanî lawên xwe dide?” pirsî (1.Samûyêl
2:29). Dema gel li dijî Filistiyan di şer de bi bin ketin, Sindoqa XUDAN ya peymanê ji
Şîloyê anîn û xwestin ku Xwedayê pîroz bona berjewendiyên xwe bikar bînin. Encam
têkçûn bû: “Û Sindoqa Xwedê hate rahiştin û her du lawên Elî, Hofnî û Pînehas mirin”
(1.Samûyêl 4:11).
Hevjîna Pînehas ya ku agahiyê stend dê bimiriya. Bi hilma xwe ya dawîn navê Îkabod
ya wateya wê “bilindahî nîne” li lawê xwe kir, “û got: Mezintî ji Îsraêl çû; ji ber ku
Sindoqa Xwedê jê hate stendin!” (1.Samûyê l4:22).
Lê belê Xwedê çêtir dizane bilindahiya xwe biparêze. Filistiyên Aşdodî yên sindoqê
danîne perestgeha Dagonê xwedayê derewîn e, dê dotira rojê vê yekê bidîtana: Dagon,
li ber sindoqa XUDAN bi ser dev û rû ketibû xwarê” (1.Samûyêl 5:4). Cara duyem dest
û pêlên wî hatin jêkirin; Xudan bi girêkan li gelê Aşdodê xistin. Li ber vê rewşê: “Bila
Sindoqa Xwedayê Îsraêl li cem me nemîne; ji ber ku destê wî li ser me û li ser îlahê me
Dagon ve dijwartir bû” gotin (1.Samûyêl 5:7). Dema wê birin Gat û Ekronê dîsa heman
tişt bûn. Filistiyan di encamê de du çêlekên golikan dimêtînin rahiştin û wan bi seyarê
ve girêdan û golikên wan di malê de girtin...çêlekan, rasterast ji rêya Beyt-Şemeşê ve çûn
û bi çepûrastê ve çewt nebûn û di rêgeha mezin de bi bahrînê ve çûn û begên Filistiyan
heta sînora Beyt- Şemeşê li pêywan meşiyan...seyare ket nav zeviyaYêşûyê Beyt –
Şemeşî û li wê sekinî” (1.Samûyêl 6:10-14). XUDAN bi hêza xwe ya ji ber pêwendiya
çêlekan ya bi xwezayî bi golikên xwe ve dilsoz in, seretatir e wan anîn wê derê.
Gelê Beyt – Şemeşê wekî kahînan divê pîroziya Xwedê bizanibana. Lê belê “Xwedê
ji zilamên Beyt-Şemeşê jî lêxistin, ji ber ku li hundirê Sindoqa XUDAN nihêrtibûn... Û
Beyt-Şemeşiyan gotin: Ma kî dikare li ber vî Xwedayê Pîroz, li ber XUDAN bisekine?”
gotin (1.Samûyêl 6:19-20).
Ev bajar an jî axên aidî wê ne di nava ereseya Bendekerê ku ji donzdeh peywirdarên
Xwedê wan peywirdar kirine de bû (1.Qiralan 4:9). Piştî gellek salan Yehoaşê qiralê
Îsraêlê Amatsyayê qiralê Cihûdayê û artêşa wî li Beyt – Şemeşê bi binî ve xistin
(2.Qiralan 4:11-14). Di dema qiral Ahaz de Filistiyan bajarê Beyt-Şemeşê bi dest ve
xistin. Sedema vê yekê di Kitêba Pîroz de wisa tête daxuyandin: “Ji ber ku XUDAN ji
ber Ahazê Qiralê Îsraêlê Cihûda nizm kir; ji ber ku Cihûda harikiyê kiribû û li dijî
XUDAN gellekî xayîntiyê kiribû” (2.Dîrokan 28:18-19).
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Çend bajarên din yên bi vî navî têne nasîn hene:
1) Bajareke li tixûba Îsşakar e (Yêşû 19:33). Gelê Naftalî hêz neanîn ku Kenaniyan ji
vê biqewirînin. “Bûn suxrekar” (Serweran 1:33). Pisporek wisa angaşte dike ku ev bajar,
gundê Ebediyah ya di derbasoka çemê Urdinê ya di başûrê gola Celîle 3 kîlometre dûr e
de yî.
2) Bajareke ji ezbeta Naftalî re hatiye dayîn (Yêşû 19:38). Ka bi vebirî nayê zanîn ku
li ku derê yî. Dibe ku hemana cihê li jorê be.
3) Bajareke Misirê ya Yêremya wisa têgihandibû ku dê rastî daraziyê were. Misiriyan
navê “On”ê li vê kiribûn (Yêremya 43:13). (Binêrin ONê)
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BEYT-ŞÎTTA
Wateya navê vî cihî “mala darcêwiyê” yî. XUDAN artêşa Îsraêlê ya donzdeh hezar kes
bûn daxist sê sed kesî û wan di bin rêvebiriya Gîdeon de şand dijî Amalekî û Midyanî
yên “di pirraniyê de wekî kulliyan di bestê de” razane û hemî lawên rojhelatê. Ev sê sed
kes çirayên xwe di destên xweyî çep de, boriyên xwe di yên rast de girtin û bi gotina
“Şûrê XUDAN û Gîdeon” qêriyan: “Û her sê kom jî li boriyan xistin û ceran şikestandin
û qendîlan di destên xwe yî çepê de û bona ku lêxin, boriyan di destên xweyî rastê de
girtin û bi gotina: Şûrê XUDAN û yê Gîdeon! qêriyan. Û li dora artêş- gehê her kes li cîhên
xwe sekinîn û hemûya artêşê bazdan û qêriyan û wan bizdandin. Û sêsed boriyî lêxistin
û XUDAN şûrê her yekî li dijî hevalê wî û li dijî hemûya artêşê danî û artêş berbi Tsererayê,
heta Beyt-Şîtta, heta sînora Abel-Mehola ku li cem Tabbatê ye reviya.” (Serweran 7:2023).
Bi biryarî derawaya vî bajarî nayê zanîn. Divê li newala çemê Urdunê be ji ber Abel Meholaya ku nêzîkî wê ye li vê newalê bû.
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BEYT-TAPPÛAH
Vî bajarê navê wê “mala sêvê” yî li rojavaya Hebronê, 8 kîlometre dûra bû û di nava
herêma ji ezbeta Cihûda re hatiye cihêkirin de bû (Yêşû 15:53).
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BEYT-TSÛR
Navê Vî bajarî “mala zinarê” ye. Li bakurê Hebronê, di dûrbûna 6 kîlometre de bû.
Wekî ji navê wê bête famkirin bajareke li ser zinarên bilind hatiye avakirin û bi hêsanî
tête parastin bû. Di nava herêma ji ezbeta Cihûda re hatiye dayîn de bû (Yêşû 15:58).
Piştî salan qiral Rehoboam “li Cihûdayê bona parastinê bajaran avakirin. Bajarên
bidîwar yên li Cihûda û Benyamînê ne, Beyt-Lehem û Eytam û Tekoa û Beyt- Tsûrê..ava
kirin” (2.Dîrokan 11:5-7). Piştî sirgûnê di nava yên ku dîwarê Orşelîmê ava dikin de
Nehemyayê lawê Azbûkê rêvebiriya nêviyê herêma Beyt-Tsûrê dike jî hebû (Nehemya
3:16). Du sed sal beriya Îsa Mesîh Cihûyên ku di bin rêvebiriya malbata Cihû ya navê
wê Makabiyan bû li vî bajarî dijî Yewnaniyan rabûn û artêşa Yewnan ya Lîsîas li vê bi
binî ve xistin.
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BEYT-YEŞIMOT
Ev cihê ku wateya navê wê “cihê çolan” e, bona lawên Îsraêlê, yên ku ji Misirê, ber ve
welatê hatiye waadkirin koç kirine, ji cihên qonaxên dawîn cihek bû. “Li cem Erdenê, ji
Beyt - Yeşîmotê heta Abel-Şîttîmê di zozanên Moabê de rûniştin” (4.Mûsa 33:49). Li
bakurê rojhelata gola Lût, nêzîkî cihê çemê Erdenê bi golê ve dirije bû. Di axên Sîhonê
qiralê Amoriyan yê ku Îsraîl wî mexlûb kiribû de bû (Yêşû 12:3). Yek ji bajarên bi ezbeta
Rûben re hatiye dayîn bû (Yêşû 13:20).
Paşê, ketina wê ya destê gelê Moabê ji vê gotina peyxamberî ya Hêzekîêl ve tête
famkirin: “ji ber vê, a vay, ez ê ji bajarên ku xemla welat in, ji bajarên ku li sinorên wê ne,
ji Beyt-Yeşîmotê, Baal-Meonê û ji Kîryataîmê...ji lawên rojhilatê re sînga Moabê
vekim” (Hêzekîêl25:9, 10).
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BEZEK
Li gora pisporekî “brûsk”, li gor yekî din jî “gêdûk” e. Du cihê ku ev nav lê ye hebû.
1) Piştî Yêşû mir, “Lawên Îsraêl ji Xwedê re pirsîn û gotin: Bona li hemberî Kenaniyan
şer bike dê bona me pêşiyê kî derkeve? Û XUDAN got: Dê Cihûda derkeve; a vay, welat
dam destê wî” (Serweran1:1-2). Cihûdayê daxwazya Xwedê fêr bû û anî cih, gihaşt
serfiraziyek mezin: “Û Cihûda derket û XUDAN Kenaniyan û Perizziyan dan destê wan û
di Bezekê de ji wan li deh hezar kesî xistin.” (Serweran 1:4). Revebirê vî bajarî navê
Adonî – Bezek ya ku wateya wê “efendiyê Bezekê” yî li xwe dikir (Serweran 1:5). Li
ser derawaya bajêr agahiyek vebirî nîne. Dibe ku cihê îroj bi navê Kîrbet Bezka tê nasîn
ya li rojavaya Orşelîmê li Gezera ku li deşta rexê de yî be.
2) Piştî ku “Ruhê Xwedê bi hêz” hate ser qiral Saûlê ku diçe bajarê Yabeş – Gîleada ji
aliyê Ammoniyan ve hatiye dorpêç kirin xelas bike, leşkerên ku tirsa XUDAN kete
wan û bona bi wî re biçin dilxwaz in li Bezekê jimartin (1.Samûyêl 11:8). Wisa tê
fikirîn ku ev bajar, Kiryat Îbzika li rojavaya Çemê Erdenê, li başûrê rojavaya Yabeş –
Gîleadê ye.
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BÎTÎNYA
Di pelên Peymana Nû de du carî qala vê herêma ku navê xwe ji neteweyeke ji Trakyayê
koçî wê kirine stendiye, tête kirin. Hema beriya wê demê qiraleke wê derê rêvebiriyê ji
Împaratoriya Romê re bexşandibû. Van bajarên girîng li herêmê bûn: Kalkedon
(Kadıkoy), Nîkomedîa (Îzmît), Nîkêya (Îznîk) û Prûsa (Bûrsa). Di sala P.Î. 111’an di
peyxameke ji Kayzer Trajan re nivîsandiye de parêzgarê Bîtînya şerma ji ber hebûna ew
qas bawermendên li bajarê Plînîûsê ne dianî ziman.
Bi vebirî nayê zanîn ku kî Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne aniye vê herêmê. Pawlos piştî
rêbiwariya xwe ya bi herêmên Qonya (Galatya) û Isparta (Frîkya) kirin pê ve; “Ruhê
Pîroz nehişt gotinê li Asyayê waaz bidin, ew ji herêmên Frîgya û Galatyayê ve derbas
bûn. Dema hatin sînorê Mîsyayê xwestin ku derbasî Bitûnyayê bibin û Ruhê Îsa destûr
neda wan” (Karên Şagirtan 16:6-7). Wisa tê daxuyandin ku di roja Pentekostê de di nava
yên ku axaftina Pêtrûs guhdarî dikin de ji bajarê cîran Pontosê Cihû û yên baweriya
Cihûyan pejirandine hebûn (Karên Şagirtan 2:9-11). Bîtînya û Pontos ji aliyê Roman ve
mîna bajarekî dihate rêvebirin. Ji ber vê yekê dibêtî heye mirov bawer bike ku roja
Pentîkostê Bîtînyayî jî baweriyê anîne.
Çawa ku Pêtrûs peyama xwe digel cihên wekî din “ji koçberên bijarte yên li Bîtînyayê
belav bûyîne” jî nivîsandiye, vê dibetiyê hinekî din xurt dike (1.Pêtrûs 1:1).
Ma Mizgînkarê ku wan anîne Xudan Îsa, bona di baweriyê de jî xurt bibin, peyamê ji
kesên ku anîne ser baweriya Xudan re binivîse, ji vêya xwezatir çi heye?
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BIZYOTYA
Di wateya “ya XUDAN jê dikerihe” de yî. Bajareke ji bajarên ji ezbeta Cihûda re hatine
dayîn (Yêşû 15:28). Ka li ku derê ye nayê zanîn. Bi dibetiyekê heman cihê Baalat-Beer
e.

164

BOKÎM
Di wateya “yên digirîn” de yî. Milyaketê XUDAN, dema Lawên Îsraêl bi mirovên
welêt re peymanê danîn û pêşkêşîgehên wan xera nekirin, ji wan re têgîhandin ku wan
peymana bi XUDAN re ye cûtine, “netewe bi dengekî bilind giriyan. Û navê Bokîm li
wir kirin û li wir qurbanê ji XUDAN re serjê kirin.” (Serweran 2:4,5). Bi vebirî nayê zanîn
ku li ku derê ye, wisa tête fikirîn ku li rojavaya çemê Erdenê, nêzîkî gola Lûtê di navbera
Beyt-El û Şîlo de ye.
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BOTSETS
Yonatan û çekdarê wî bona ku li dijî Filistiyên ku li neqeba Mîkmaşê de ne derkevin,
li kêleka neqeba derbas bûn zinareke tûj hebû, ev, navê wê ye (1.Samûyêl 14:4; Li
MÎKMAŞê binêrin).
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BOTSKAT
Di wateya “bilindî” de ye. Bajareke nêzîkî Lakîş û Eglonê ye û ji ezbeta Cihûda re
hatiye dayîn (Yêşû 15:39). Diya qiral Yoşiya “qîza Adayayê Botskatî bû û navê wê
Yedîda bû” (2.Qiralan 22:1).
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BOTSRA
Bajareke li welatê Edoma ku ezbeta Esavê birayê Aqûp lê rûdinin bû. Wateya wê “birc”
an jî “keleh” e. Li başûrê gola Lût, di dûritiya 50 kîlometrê de bû.“Berî ku li Îsraêlê
kesekî qiraletî nekiriye, welatê Edomê ...Yobabê lawê Zerahê Botsrayî bû qiral.”
(1.Mûsa 36:33). Peyxamber Amos daraziya Xwedê ya li ser welatê Edomêyî bi vî awayî
têdighîne: “XUDAN wusa dibêje: Ji ber sê heta çar qati gunehkariya Edomê, ez ê cezayê wê
şunda negirim; ji ber ku bi şûr bera birayê xwe da û hesê dilovaniya wi xeniqand û hêrsa
wi her tim hov bû û qet xezeba xwe ji dest berneda. Ez ê jî agir bişinim Temanê û dê
qesrên Botsrayê bixwin û biqedinin.” (Amos 1:11-12).
Di danezana peyxamber Îşaya de Xwedê Edom û Botsrayê, wekî mirovahiya naxwazin
ji gunehê vegerin sembolîze bikin bikar tînin (Îşaya beşa 34). Di beşek din de bi lîstika
gotinê ya bikar tîne, heman wateya sembolîk zêdetirîn pêş de dide. Wateya Edomê “sor”
e û Botsra jî gellekî gotineke di wateya “rezxerakir” de yî dişibîne.
“Yê ku ji Edomê, bi kincê sipî ji Botsrayê tê kî ye?... Ew ez im ku, bi dadiyê ve dibêjim,
di xelaskirinê de biqudret im. Ma çima di kincê te de sorî heye û ma çima kincê te mîna
kincê yê ku di mahserê de tirî dieciqîne ye? Ez, tena xwe pêlê mahserê kirim û li cem
min, ji neteweyan tu kes tune bû û di hêrsa xwe de wan eciqandim û bi xeyda xwe wan
girtim bin pêlên xwe û xwîna wan pişkiya ser kincê min û min hemû kincên xwe gemarî
kirin. Ji ber ku di dilê min de roja tolhildanê hebû...” (Îşaya63:1-4).
Yêremya li welatê Moabê, qala cihekî navê Botsra ye dike (Yêremya 48:24). Wisa pêş
de didin ku bi cihê ku navê wê Bezer e heman cih e.
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CENÛB
Ev navê ku di wateya “başûr” de yî, di Peymana Kevin de berdêla navê “Negeb”e. Di
Tirkî de navê “Negeb”ê mîna cenûbê (başûr) wergerandine. Lê belê navê “Negeb”ê ne
bi aliyekî lê belê bona herêmekê tête bikar anîn. Wateya wê “ya ziwa” ye. Ev herêma ji
başûrê bajarê Beer – Şebayê heta çiyayê nîvgirava Sînayê dirêj dibe. Birahîm ji vê
herêmê diçe Misirê: “Û dawiyê bi sekin û çûnê ber bi Negebê pêş ve çû. Û ji ber ku
xelayek zor li welat bû, Abram bona demek derbasî çû Misirê.” (1.Mûsa 12:9-10).
Birahîm û yên digel wî ne “Misirê cuda bû û ber bi Negebê ve çû... bi koç kirina ji cîhek,
heta cîhekî din çû heta Beyt – Elê. Gîhaşt cîhê di nava Beytel û Bajarê Ayê ya ku çadira
xwe lê danî de bû. Çû ber pêşkêşgeha ji berê de çêkiriye û Abram li wir, bangî XUDAN
kir.” (1.Mûsa 13:1-4).
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DABBEŞET
Di wateya “girik”ê de yî. Bajareke di tixûba axa ku ji ezbeta Zebûlûnê hatiye dayîn de
bû (Yêşû 19:11). Di derheqê derawaya wê de zanîna me nîne.
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DABERAT
Vî bajarê navê “çêregeh” lê ye, ji axa ku bona ezbeta Îsşakar hatiye cihêkirin, bi milê
Gerşon ya Lêwiyiyan e hate dayîn (Yêşû 19:12; Yêşû 21:28; 1.Dîrokan 6:72). Gundê
Debûriyeha îroyîn ya li rojavaya çiyayê Tabor e yî.
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DALMANÛTA
Piştî ku Îsa çar hezar kesên sê roj e digel Wî ne bi heft nan û çend masiyî têr kirin; “Û
hema bi şagirtên xwe re li lotkê siwar bû û derbasî aliyê Dalmanûtayê bû.”(Marqos
8:10). Meta dibêje ku cihê çûyîne “deverên Magadan” in. Wisa ku bikar anîna gotinên
“herêm” û “dever” nîşan didin ku neçûne bajarek an jî navçeyekê, lê çûne cihekî gund
e an jî çolterek e. Bona ku heman cihê çolterê diyar bike, bikar anîna du gundên cihê,
xala erdên her du gund jî digihêjin hev in. Di derbarê derawaya van navçe an jî gundan
de agahiya me ya vebirîn nîne. Divê nêzîkî gola Celîlê be, ji ber ku bi siwarbûna lotkeyê
gihaştin wê derê.
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DALMATYA
Welatê Romê ya bi navê Dalmatya an jî Dalmaçya tête nasîn di rexên Slovenyaya
îroyîn de bû. Dema Romiyan di serê sedsalê de herêma bi navê Îlirya vekirin, wê mîna
bajarên Pannonya û Dalmatya kirin du par. Dema Pawlos ji bawermendên li Romê
dijiyan re dinivîsandin; bi hêza ku mûcîze û nuwazeyan diafirîne, bi hêza Ruhê Pîroz ve
çêkiriye... ji Orşelîmê dest pê kirim û heta herêma Îllîryayê bi gerê ve Mizgîniya Mesîh,
li her derê ve bi temamî waz kirim” dibêje (Romiyan 15:19). Divê Tîtûsê “di têkiliya
baweriyê de” lawê xwe yê “rasteqîn” bona piştgiriyê bide bawermendên li wê yên nû
şandibe wê, ji ber ku ji peyameke ji Tîmotêyos re nivîsandiye de “Tîtûs çû Dalmatyayê”
dibêje (2.Tîmotêyos'a 4:10).
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DAN
HERÊMA DAN: Dan, lawê Aqûp yê ji Bîlhaya xizmetkara Rahelê ye, welidiye bû. “Û
Rahêl got: Xwedê min biheq derxist û: Hewara min jî bihîst û lawekî da min! Bo vê yekê
navê Dan li wî kir.” (1.Mûsa 30:6). Li welatê ku hatiye waadkirin de ji ezbeta Dan re jî
mêras hate dayîn. Ezbeta mêrasa xwe herî dawîn stendiye bû. Bona heft ezbeta ku
mayîne, pişka ku cara heftemîn hate kişandin ket para Dan (Yêşû 19:40-46). Herêma
herî biçûk jî stend. Di bakurê Dan de ji Efrayîm re, li rojhelata wê ji Benyamîn re û di
başûrê wê jî axên ku ji Cihûda re hatiye dayîn hebûn. Tixûbê rojava Behra Sipî bû.
BAJARÊ DAN: “Û sînorê lawên Dan ji wan re teng hat û lawên Dan derketin û bi
Leşemê re cengê kirin û wê girtin û dan ber devê şûr û wê ji xwe re kirin milk û li wir
bi cîh bûn û li gor navê bapîrê xwe Dan, navê Dan li Leşemê kirin.” (Yêşû 19:47;
Serweran 18:27-31). Bajarê ku navê carna mîna Leşem, carna jî wekî Laîş tête
nivîsandin li rojhelata bajarê Sûrê ya li Lubnana îro bi ser çemê Urdunê û nêzîkî çiyayê
Hermonê ye. Îroj bi navê Tel el – Kadi ya wateya wê “girê serwer” e tête nasîn. Ji
damezirandina bajêr “heta roja ku welêt bi sirgûnê ve hate birin”, bi senemê qewartî yê
ku çikandibûn peristîbûn (Serweran18:30-31).
JI DANÊ HETA BEER-ŞEBAYÊ: Dan li tixûbê bakurê welat de û çawa ku Beer-Şeba
jî li tixûbê başûr bû, ev îdyoma di devê gel de di wateya hemiya welêt de bû. Mînak: “Û
hemû lawên Îsraêl derketin û ji welatê Gîleadê û ji Danê heta Beer-Şebayê civat mîna
tenê zilamek be, di Mîtspayê de, li ber XUDAN civiyan.” (Serweran 20:1).
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DANNA
Li gor pisporekî “miremir kirin” li gora pisporeke din “balûpal” e. Bajareke di axa ku
ji Cihûda re hatiye dayîn (Yêşû 15:49). Li herêma Çiyayî ji Hebronê, nêzîkî 12
kîlometre dûrbûnê de bû.
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DAN-YAAN
Dawid ji Yoabê serekê artêşê re emrê; “bila ji Danê heta Beerşebayê di nava hemî
ezbetên Îsraêlê de” bigere û gel bijmêre, da; di nava cihên ku Yoabê vî karî bi
dilnexwaziyê kiriye û serekên artêşê de, Dan-Yaan, bi dorûber Sayda û Beer – Şeba
hebûn (2.Samûyêl 24:1-9). Dan-Yaan li gor hinek pisporan “Danê li daristanê” ye. Li
gora vêya dibe ku bajarê pêşiyê navê Laîş, paşê jî bi navê Danê tê zanîn be. Ji ber ku
Dawid “ji Danê heta Beerşebayê” gotiye û di nava herêmên ku hatine rêzkirin de vê
dibetiyê hinekî din jî xurttir dike. Digel vêya ji bo Dan – Yaanê cihên wekî din hatine
pêşniyar kirin û mijar negihaştiye vebirînê. (Li DANê binêrin).
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BAJARÊ DAWID
Ev nav, bona du cihên cuda dihate bikar anîn:
1) ORŞELÎM: Dawidê ku Yebûsiyên jê re “Tuyê nekeve vir, lê belê dê kor û qopikan te
biqewirînin” gotine bi binî ve xistine û birca Siyonê bidest xistiye, navê “Bajarê
Dawid” li wê kir (2.Samûyêl 5:6-10). Ev, girê herî bilind ya Orşelîma ku li bestên
Hînnom û Kîdronê dinêre bû. (Li bin sernavên “Orşelîm” û “Siyon”ê binêrin).
2) BEYTLEHEM: Wekî cihê welidandina Dawid be, di çaxa ku Îsa Mesîh li rûyê erdê
dijiya Beytlehem bi vî navê dihat nasîn. “Û her kes bona ku xwe binivîsînin, çûn
bajarên xwe. Ûsiv jî ji bajarê Nisretê ya herêma Celîlê çû Beytlehemê bajarê Dawid
li Cihûstanê; ji ber ku ew ji mala Dawid û ji nîjada wî bû” (Lûqa2:3-4). (binêrin li
BEYTLEHEMê).
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DEBÎR
1) Li gor pisporekî wateya wê “yê diaxife” yî. Dema berê bi navê Kîryat-Seferê dihat
nasîn (Yêşû 15:15). Bajarek ji bajarên di sefera pêşîn ya Yêşû de bidest ve hatine xistin
(Yêşû 10:38-39). Divê dîsa ji aliyê neyaran ve hatibe stendin, ji ber ku Otniyêlê lawê
Kenazê birayê Kaleb, li ser gotina apê xwe yê ku gotibû; “Her kî li Kîryat-Seferê bixe
û wê bistîne, ez ê qîza xwe aksa bi jinitî bidim wî” çû û vî bajarî bi dest ve xist (Yêşû
15:16-17). Li başûrê rojavaya Hebronê di dûrbûna 18 kîlometre de bû. Wisa tête fikirîn
ku ew Tel Beyt-Mirsîma ji aliyê zanista kolanê derketiye holê yî. Di qulpa kûpê ku ji
vê hatiye derxistin de nivîsek dibêje “aidî Elîakîmê keyayê Yaûkîn (Yehoyakîm) e”.
Ji ber vêya tête famkirin ku ev bajar heta sirgûna Babîlê, heta bindestkirina qiral
Yehoyakîm wekî warekî mayiye.
2) Li herêma Gadê bajareke din ya navê wê Debîr e hebû. Wisa tête gîhandin ku tixûba
axa ji vê ezbetê re hatiye dayîn “ji Mahanayîmê heta tixûbê Debîrê” bû (Yêşû 13:26).
Mahanaîm li, rojhelata Erdenê li welatê Urduna îroyîn bû.
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DEDAN
Dedan, lawê Yokşanê lawê Birahîm ya “jineke din ji xwe re stendibû û navê wê”
Ketûra ye welidî bû (1.Mûsa 25:1-3). Birahîm van zarokên xwe, hê dijiya bona ji
mêraskerê xwe Îshaq ve cuda bikin, bi dayîna diyariyan şandin “ber ve rojhelatê”
(1.Mûsa 25:5-6). Dedanê lawê Raamayê lawê Kûşê ku ji ezbeta Hamê lawê Nûh bû jî
di heman navî de bû.
Ka qenc nayê zanîn ku ji van ezbetan kîjan navê xwe daye bajêr. Pisporek wisa pêş de
dide ku ev her du ezbet di serdemekê de yek bûne. Ev mijaran ne vebirîn in.
Peyxamberan qala bajarê Dedan ya li başûrê Edomê yî dikirin. Mînak, Îşaya di barê
“li ser welatê Ereban” de “Ya karwanên Dedaniyan, hûn ê li daristana welatê Ereban
şeva xwe biborînin” dibêje (Îşaya 21:13). Yêremya wisa têdighîne ku “Xwedayê
Îsraêlê” van tiştan jê re gotine: “Ji destê min vê tasa xemra xezebê rahêje û bi hemî
neteweyên ku ez ê te ji wan re bişînim bide vexwarin”. Yêremya wisa dide xuyandin
ku vêya “bi Dedan û Tema û Bûz re û bi hemiyên serê rîhanên wan kurkirîne û bi hemî
qiralê welatê Ereban û ji hemî qiralên netewa tevlihev ya li çolê rûdine re” dane
vexwarin (Yêremya 25:15-26).
Dedan di wateya “balûpal” de ye. Di gotineke din ya Yêremya ya peyxamberî de di
derbarê vê yekê de lîstikeke gotinê tête kirin: “Banzdin, şunda vegerin, li cihê kûr
rûnin, yên li Dedanê rûdinin! Ji ber ku dema sehetiyê li Esav bikim, ez ê belaya wî
bînim serê wî” (Yêremya 49:8). Dedaniyan bi Sûrê re danûstendinê dikir (Hêzekîêl
27:15). Wisa tête fikirandin ku Li Sûdî Erebîstana îroyîn, Al – Ûlaya li bakurê Medîne
ye.
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DEKAPOLÎS
Di Yewnaniya kevin de di wateya “deh bajar”î de ye. Herêmek li başûr û rojhelata gola
Celîlê, Yewnanî lê bicih bûne yî. Du sed sal beriya Mesîh dest bicihbûnê kiribûn. Di
sala B.Î. 63’an de Pompeyê generalê Romî bajarên bi navê Skîtopolîs (Beyt-Şean),
Hîppos û Pella yên li herêmê bûn, ji Cihûyan stendin û bi welatê Sûriyê vekirin. Di
rêvebiriya hundirîn de xweseriyê dan van bajaran. Di sala P.Î. 1’ê de di navbera hev
de bona danûstandin û parastinê tifaqê di nava hev de kirin. Plînîûs navê deh bajarî
wisa didin: Skîtopolîs, Pella, Diyon, Gerasa, Fîladelfiya, Gadara, Rafana, Kanata,
Hîppos û Damaskos (Şam).
Îsa “li hemûya Celîlê digeriya, di keniştên wan de hîn dikir û Mizgîniya Serweriya
Ezmanan waaz dida; çi jan û nexweşiyên di nava gel de hebûn baş dikir. Û navê wî li
her derê Sûriyê belav bû û wan her cûre mirovên nexweş dianîn cem wî, yên ku cûr bi
cûr di êş û janê de bûn; yên li cinan ketî û fêdar û kûd û wî wan baş kir. Û ajaweyên
mezin yên ku ji Celîlê û ji Dêkapolîsê û ji Orşelîmê û ji Cihûstanê û ji wî aliyê Urdunê
ve dihatin, li pey wî çûn.”(Meta 4:23-25).
Dema Îsa zilamên ji aliyê gellek cinana ve derxîne û bişîne keriyên berazan, “li rexa
behrê ya hember, welatê Gerasiniyan” ev yek pêk hat (Marqos 5:1-20). Gerasa ji deh
bajarî bajarek bû. Piştî ku Îsa ji bakurê rojava, ji Sûra ku li dor Behra Sipî ye cuda bû
û derbasî Sayda bû” rêyeke divê here başûrê rojhelatê û bona vegere gola Celîlê rêyeke
divê dîsa vegere bijart û “dorûbera Dekapolîs” derbas kir (Marqos 7:31). Ev jî dibe ku
bona lêgerîna zilamê ku ji gellek cinî hatiye xelaskirin û bona li herêma xwe şahidiyê
bike hatibû şandin be.
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DERBE
Di zimanê Lîkaonyayê de ji navê “delbeîa” ya di wateya hevristê de yî. Derbeya hê
berê li herêma Lîkaonyaya welatê Galatyaya ku di bin rêvebiriya Romê de ye bû, Kêm
û zêde di sala P.Î. 45’an de digel bajarê Laranda (Karaman ya îroyîn) ji aliyê Roman
bona rêvebiriya Antîokosê Qiralê Kommagene yî hate berdan. Wisa tête fikirandin ku
bajarê Devrî ya nêzîkî Karamana îroyîn e.
Pawlos û Barnabas ji ser herêmên Antaqya û Îsparta ve hatibûn Qonyaya wê demê bi
Frîkyayê ve pêwend e bû.
“Li Qonyayê wusa bû ku, ew pev re ketin kenişta Cihûdan, ûsa axifîn ku, him ji
Cihûdan û him jî ji Grekan ve ajaweyek mezin bawerî anîn. Û Cihûdên ku bawerî
neanîbûn, bi kişkişandina kesên ji neteweyan, li dijî birayan hişên wan tevlihev kirin.
Ew demekê dirêj li wir man, di derheqê Xudan de bi wêrekiyê diaxifîn; ew Xudanê
ku, hêza nuwaze û mûcîzet kirinê da wan û bi vî awayî, rasteqîniya gotina ku xêra wî
daxuyanî dike kir. Lê belê gelê bajêr bûn du parî û hinekan bi Cihûdan re, hinekan jî
bi şagirtan re bûn. Gava yên ji Cihûdan û neteweyan, bona ku wan biêşînin û bidin ber
keviran, bi rêvebirên xwe re fenekê pêkanîn; haya wan ji vê fena çê bû û ew reviyan
bajarên Lîkavonyayê, Lîstra û Derbê û hawirdorê wan û li wan deran jî Mizgîniyê
belav kirin” (Karên Şagirtan 14:1-7).
Pawlosê ku li Lîstrayê dabûn ber keviran, ji ber ku wî mirî zanîbûn, hewl da ku dîsa
bikeve bajêr û “roja piştre bi Barnabas re ji wê cuda bû û çû Derneyê” (Karên Şagirtan
14:19-20). Ji ber ku di bin rêvebiriya Antîokosê Qiralê Kommagene de bû, Pawlos li
Derbeyê ji ber yên ku li pêy xwe ne di ewlekariyê de bû. Bi dibetiyekê dema Pawlos
ji Galatiyan re dinivîsandin tiştê ku wekî; “Dema cara yekem hatim, ji ber nexweşiya
xwe ya bedenî min Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne ji we re mizgînî dabûn” qal kiribû, di
derbarê bona birînên li Lîstrayê girtine de qenc bibînî li Derbeyê demek dirêj mayîna
xwe de bû (Galatiyan 4:13-16). Lê belê em bi vebirî nizanin. Ya ku em dizanin ev e:
Piştî ku li Derbeyê, mizgîniya Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne de û gellek şagirtan ji xwe re
dîtin vegeriyan Lîstrayê, Qonyayê û Antaqyayê (Karên Şagirtan 14:21). Dibe ku ji
şagirtên ku qezenc kirine yek jî Gayosê Derbeyî yê paşê pê re rêwîtiyê kiriye be (Karên
Şagirtan 20:4).
Pawlos piştî ku “ji Sûriyê û Kîlîkyayê derbas bû û” piştgiriyê da “civakên dêrê”
“seriyekî da Derbe û Lîstrayê” (Karên Şagirtan15:41;16:1).
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DÎBLA
Xwedê di peyxamberiya Hêzekîêl de dide xuyandin ku dê “ji çolê ber ve Dîblayê li
hemî cihên ku rûdinin de, dê welat bike wêran û tena” (Hêzekîêl 6:14). Çawa ku çol
dîmena herî berbiçav ya başûr e, divê Dîbla bajareke bakur be. Li bakur di derbarê
hebûna bajarek wisa de delîlek nîne. Lê belê dema XUDAN tixûbê welêt ji Mûsa re
dide têgîhandin, wisa dibêje ku ew ji bakurê rojhelatê dadikeve Rîblayê (4.Mûsa
34:11). Hinek pisporan di derbarê tîpên “r”û “d” yên di Îbranîtî de nêzîkî hev in, wisa
angaşteyê dikin ku dema navê Rîbla dihate kopîkirin, bi xeletî wekî Dîblayê hatine
nivîsandin.
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DÎBON
Li gor pisporekî “cihê çem” li gor yekî din jî di wateya “nekesire” de yî.
1) “Hinekên ji lawên Cihûda” yên ji sirgûnê vegeriyan “di Kîryat-Arba û navçeyên wê
de û li Dîbon û navçeyên wê de û di Yekabtseel û gundên wê de... rûniştin” (Nehemya
11:25-30). Bi vebirî nayê zanîn ku li ku derê yî. Çawa ku dema qala Dîbonê tête kirin,
digel wê Kîryat-Arba (Hebron) û Yekabtseel jî têne gotin divê nêzîkî van deran, li
başûrê Cihûda be.
2) Li bakurê besta Arnon di 6 kîlometre dûrbûnê de, li cihê ku îroj jê re dibêjin Dîban
de yî. Li rojhelata gola Lût, di axên Moab de bû. Sîhonê Qiralê Amoriyan wê vekiribû
(4.Mûsa 21:26-30). Di bin serekantiya Mûsa de lawên Îsraêlê wî ji Sîhonê stendin
(4.Mûsa 21:21-25). Lawên Rûben û Gad, ji Mûsa bajarên Atarot, Dîbon, Yazer, Nîmra,
Heşbon, Elêale, Sebam, Nebo û Beona ku bona berdariyê qenc in xwestin (4.Mûsa
32:1-5).
Lawên Gad, bajarê Dîbon kirin mîna cihê parastinê (4.Mûsa 32:34). Cihê ku bi navê
Dîbon – Gadê ji cihên ku Lawên Îsraêl ji Misirê koç kiribûn, lê qonax danîne bû
(4.Mûsa 33:45-46). Wisa tête ramandin ku heman cih in. Wîsa tête fikirandin ku bi
navê Dîbon – Gadê nasîna wê, bona diyarkirina di bin sehetiya ezbeta Gad de yî bû.
Lê bele di Yêşû ayeta 13:17’an de wisa tête daxuyandin ku Mûsa bajarê Dîbonê daye
ezbeta Rûben. Ji ber sedemeke her weha ne Rûben, lê belê Gad wê girt bin sehetiya
xwe (4.Mûsa 32:34).
Di demên Îşaya û Yêremya peyxamberan de ev bajar di destê gelê Moabê de bû (Îşaya
15:2; Yêremya 48:18-22).
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DÎCLE
Çemê ku di roja me de ji bakurê Amedê derdikeve û ji Cizîrê tixûbê Îraqê diborîne,
piştî ku bi çemê Firatê re digihêjin hev, di nêzîkî rêyek di dirêjiya 1830 kîlometre de,
diherike Kendava Basra. Du carî di Kitêba Pîroz de qala vî çemî tête kirin. Cara yekem,
çemê bexçê ku Adem û Hawa ji aliyê Xwedê ve lê hatine bicih kirin, bi çar milî tê
dabeşandin: “Û navê çemê sêyemîn Dîcle ye” (1.Mûsa 2:14).
Ji ber sedema tofan kete navberê, ka bi çemê di roja me de têkiliya wê çiye, gotin
bêderfet e. Ya duyem di sirgûna Babîlê de Danîêl “dema li ber çemê mezin, li rexa
Dîcle bû”xewn û xeyalê dît (Danîêl 10:4). Her çi qas di Îbranîti de bi navê “Hîddekel”
bête nasîn jî, di zimanê Babîlê yê kevin de navê Îdiglat ya di wateya “hevêrk”ê de yî
an jî navê “Dîgla” lê bû. Navê Kurdî ji ber vê yekê tê. Bajarên girîngiya wanî dîrokî
hene, yên mîna Neynowa û Aşûr li rexa vî çemî hatibûn damezirand. (Binêrin ADEN,
FIRAT û MEZOPOTAMYA).
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DILEYAN
Bajarek di deşta herêma ji ezbeta Cihûda re hatiye dayîn (Yêşû 15:33 – 38). Li gora
pisporekî wateya wê “kundir” e. Ka li ku derê ye, nayê zanîn. Di heman rêzê de hebûna
bajarê Lakîşê wisa dide xuyakirin ku li heman deverî ye. Lakîş li rojavaya Hebronê di
quntarên dadikevin deşta rexê de ye.
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DÎMNA
Bajarek û çêregeha wê ya ji mêrasa ezbeta Zebûlûn, bona Merariyên milê Lêwiyiyan
e, hatine dayîn (Yêşû 21:35). Ji ber ku di Îbranîtî de ji ber tîpên “d” û “r” gellekî hev
dişibînin, hinek pisporan, wisa angaşte dikin ku di bajarê Rîmmono ya li gor 1.Dîrokan
ayeta 6:77’an de ji ezbeta Merarî re hatiye dayîn û Dîmna heman bajar in. Li gor vê
yekê dema ji cihekî bona cihekî din dihat kopîkirin li dêvila tîpa “d”, tîpa “r” hatiye
nivîsandin an jî ya li dijî vêya bûye. Dibe ku di navbera bajar de navê bajar hatibe
guhertin. Wisa tête daxuyandin ku wateya wê “sergîn” e.
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DÎMON
Dema XUDAN daraziya xwe ya bi hêrs ya dê daxîne ser Moabê bi navgîniya Îşaya
peyxamber dide xuyandin vana têdighînin: “Ji ber ku avên Dîmonê bi xwînê ve tijî
bûn; ji ber ku ez ê zêdeyiya wî bînim ser Dîmonê, ez ê şêrekî bînim ser revok û
xelasbûyiyên Moabê û ji bermayiyên welêt.” (Îşaya 15:9). Li welatê Moabê, ji ber ku
di derbarê welateke bi navê Dîmon qet qeydek nîne wisa tête ramandin ku bajarê Dîbon
ya heman welatî ye (Li bin sernavê Dîbonê, li rêza duyem binêrin).
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DÎMONA
Bajareke ji ezbeta Cihûda re hatiye dayîn (Yêşû 15:22). Bi dibetiyeke mezin hemana
bajarê Dîbon ya piştî sirgûnê bi vî navî tête zanîn e (Li bin sernavê Dîbonê, li rêza
yekem binêrin).
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DÎNHABA
Bajareke Edom ya cihê wê li ku derê ye nayê zanîn: “Li Edomê Belayê lawê Beor bû
qiral û navê bajarê wî Dînhaba bû” (1.Mûsa 36:32; 1.Dîrokan 1:43). Di derbarê wateyê
nav de agahiya me nîne.
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DÎ-ZAHAB
Navê vî cihî di wateya “zêr” an jî “efendiyê zêrê” de yî. Di dema gera Lawên Îsraêl ya
li çolê li cihê ku li hembera Hatserotê ya herêma Sînayê de kon lê danîne yî (5.Mûsa
1:1).
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DOFKA
Dema lawên Îsraêl ber ve welatê ku hatiye waadkirin koç dikirin, cihê heyştemmîn yê
lê kon danîne (4.Mûsa 33:12-13). Di wateya “Dewar çêrandin” de yî. Di derbarê
derawaya wê de agahiya me nîne.
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DOR
Li gor pisporekî wateya navê vî bajarî “cerg e”, li gor yekî din jî “xanî” ye. Di nava
yên digel Yabînê qiralê Hatsor yê li dijî Yêşû serî hildayî de şer dikin de “qiralên pişta
Dorê” jî hebûn (Yêşû 11:1-2). “Xudan wan dan destê Îsraêlê” (Yêşû 11:8). Çawa ku li
tixûbê Aşerê bû lê Manaşşe xwest ku wê bistîne, lê belê hêz neanî ku gelê li wê ne
biqewirînin (Yêşû 17:11; Serweran 1:27). Ben – Abînadabê ji donzdeh peywirdarên
Qiral Silêman peywirdarek bû û bi qîza wî Tafat re zewicandî bû “di hemiya zozana
Dorê de” xwedî zevî bû (1.Qiralan 4:11). Ji pev re rêzkirina her du bajaran tête
famkirin ku En – Dor ne li heman cih e (Yêşû 17:11). Li rexa Behra Sipî li başûrê
çiyayê Karmêlê bû.
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DOTAN
Deşta berdar ya ev bajar lê ye di navbera rêzeçiyayên Karmêlê û çiyayên Samîriyê de
ji deşta Behra Sipî ber ve newala Yîzrêel neqebek xwezayî pêk tîne. Ji ber vê yekê
rêya danûstendinê ya ji Şamê diçe Misirê ji wê derbas dibû. Dema ji Ûsivê li birayên
xwe yên ji Hebronê diçûn Şekemê digeriya dibêjin ku ew çûne Dotanê, çû û wan li wê
dîtin (1.Mûsa 37:17). Ûsivê ji aliyê birayên xwe ve bi bîrê ve hatiye avêtin, ji
Îsmaîliyên ku ji Gîleada ku li rojhelata çemê Erdenê yî re hate firotan (1.Mûsa 37:2528). Bîrikên di kûrahiya 3 mîtro û nîv de ne, di nava xirbeyên Dotan de hatine dîtin.
Li gor pisporekî navê vî bajarî “du qat şahî”, li gor yê din jî “du bîr” e.
Bûyera herî girîng ya di derbarê vî bajarî de, qiralê Sûriyê bona qefaltina Elîşa
peyxamber hatiye Dotanê ye. Xulamê peyxamber dema leşker û siwariyên qiralê Sûrî
dît ji tirsa xwe pirsa; “Heywax efendiyê min, ka em ê çawa bikin?” pirsî (2.Qiralan
6:15). Bersiva Elîşa nîşan dide ku ka ewlehiya wî ya li hemberî XUDAN çi qas zexm
û xurt e: “Metirse, ji ber ku yê bi me re ne, ji yên ku bi wan re ne zêdetir in!” Paşê,
bona çavê xulam vebe dûa kir û xulam dît ku çiyayê li dora Elîşa ye bi hesp û seyareyên
agir ve tijî ne. Paşê Elîşa, dema diçû cem yên ku dixwazin wî biqefêlin, “lava ji
XUDAN re kir û got: Reca dikim, bi korbûnê li vî gelî bixe” û li gora soza Elîşa bi
korbûnê li wan xistin.” Elîşa wan ber ve Samîriyaya li başûrê xwe ye şanzdeh
kîlometre meşandin û radestî qiralê Îsraêlê kirin (2.Qiralan 6:16-23).
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DÛMA
1) Wateya nav “bêdengî” ye. Ev der mîna çend cihên di Kitêba Pîroz de ne, navê xwe
ji bapîrekî girîng yê ezbetekê distîne. Yek ji lawên Îsmaîl yê ji cariya Birahîm bû,
Dûma bû (1.Mûsa 25:14; 1.Dîrokan 1:30). “Ev donzdeh begên ku lawên Simayîl bûn,
bapîrên eşîrên xwebûn.Van navan dan gund û eşîrên xwe jî” (1.Mûsa 25:16). Dûma di
navbera herêma Sûdi Erebîstana îroyîn, Urdin û Îraqê de, di navendê de bû. Li
Rojhelata başûrê Gola Lût de.
2) Îşaya bajarê Dûma ya Îsmaîliyan bi herêma Seîr ya gelê Edomê ji ezbeta Esav e,
yek dikin (Îşaya 21:11-12). Seîr li rojavaya Dûma bû. Hinek şirovekaran ji ber vê
rewşê, digihêjin encama “Dûma naveke sembolîk e”. Lê belê çawa ku welatên cînar
hene, dibêtî heye ku her du jî di heman demê de rastî daraziya Xwedê hatibin.
3) Di herêma ku ji Cihûda re hatiye dayîn de bajareke bi navê Dûma hebû (Yêşû
15:52). Li başûrê rojavaya Hebronê di dûrbûna 16 kîlometre de bû.
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DEŞTA DÛRA
"Qiral Nebûkadnetsar peykerek zêrîn çêkir... Li welatê Babîlê di Deşta Dûra de wê
çikand” (Danîêl 3:1). Şadrak, Meşak û Abed-Negoyê bejnên xwe li ber wê peykerê
tewandinê qebûl nekirine, bi firna pêt û pêt agir tê de dişewite hatin avêtin. Dema
Xwedê wan ji wê xelas kirin, li ser wan bêhna şewatê jî tunebû. Wateya Dûra “cerge”
an jî “dîwar” e.
Li dora Babîlê çend cihên bi vî navî ne hebûn. Ji ber vê yekê li ku derê bûyîna wê
teqez nehatiye zanîn. Babîl li Îraqa îroyîn bû.
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ÇIYAYÊ EBALÊ
Çiyayeke li bakurê bajarê Şekemê yî û ji çiyayê Gerîzîm ya li hember wê ye bilindtir
e. Wateya navê wê kevir e. Piştî Mûsa zagon û emirên Xwedê têgîhandine danîn ber
gelê Îsraêlê yên li rojhelata çemê Erdenê kon danîne (5.Mûsa 5-11) vana gotin:
“Binêrin, ez îroj bereketê û naletê datînim ber we; ger hûn emirên Xwedayê xwe
XUDAN, yên ku îroj ez ji we re emir dikim guhdarî bikin, hûn ê bi bereket bin û ger
emirên Xwedayê xwe XUDAN guhdarî nekin û bona ku li pêy îlahên ku hûn bi wan
nizanin ji rêya ku îroj ez ji we re emir dikim çewt bibin, bi nalet bin. Û dê wusa bibe
ku, dema Xwedayê te XUDAN, te bîne welatê ku hûn bona bi milkî bistînin diçinê, tuyê
bereketê deyne ser çiyayê Gerîzîmê û naletê deyne ser çiyayê Ebalê. Ma ew ne ji
Urdunê wêdetir, li paşî rêya ku roj diçe ava, li welatê Kenaniyên ku li Arabayê rûdinin,
li hemberî Gîlgalê, li cem darçiloyên Moreyê ne?” (5.Mûsa 11:26-30).
Di axaftineke xwe yî din de (5.Mûsa 27:9-37,68) Mûsa wisa emir da ku dê şeş ezbetên
Îsraêlê li ser Gerîzîmê û şeşê din jî li ser Ebalê bisekinin (5.Mûsa 37:9-13). Piştî çend
serketinan Yêşû li ser du çiyayên li hemberî hev in mîna ku Mûsa emir daye kir (Yêşû
8:30-35).
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EBEN-EZER
Li vî cihê ku bi navê “kevirê alîkariyê” de ye, Îsraêl du carî li ser hev, ji aliyê Filistiyên
ku li Afekê artêşgehê danîne hatin mexlûb kirin. Cara duyem ji ber ku li dêvila ku xwe
li ber Xwedê nizm bikin û ji gunehên ku kirine vegerin “Sindoqa XUDAN ya
peymanê” anîn ku wan ji destê neyaran xelas bikin (1.Samûyêl 4:3-9). Du lawên Kahîn
Elî yên ku di gunehê de bûn, Hofnî û Fînehas mirin û Sindoqa Peymanê ket destê
neyaran.
Çend salî piştî vê yekê, di dema ku dê Filistiyan êrîş bikin; Îsraêliyan ji Samûyêl reca
kirin ku bila bona wan dua bikin. “Samûyêl bona Îsraêl ji XUDAN re qêriya û XUDAN
bersivê da wî... û XUDAN, wê rojê bi dengekî mezin li ser Filistiyan ve qêriya û wan
şaşkirin û li ber Îsraêliyan hatin lêxistin.” (1.Samûyêl 7:9-10). “Û Samûyêl kevirekî
rahişt û di navbera Mîtspa û Şênê de çikand û navê Eben-Ezerê lê kir û got: XUDAN heta
vir alîkariyê bi me re kir” (1.Samûyêl 7:12). Bona cihê ku Mîtspa û Şên li ku derê ne
nehatiye fêr bûn, cihê kevir jî nehatiye dîtin. Wisa tête famkirin ku piştî vê ayetê, piştî
biserketina Îsraêlê navê Eben – Ezerê danîne vî cihî. Dema bûyera hê berê tête
gîhandin divê naveke neyê zanîn hatibe bikar anîn.
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EDEN
Amos peyxamber vê gotina peyxamberî ya bibandor ji Xwedê ve dide bihîstin:
“Ez ê çilmêreya deriyê Şamê bişkînim û ez ê yên ku li wir rûdinin ji çemê Avenê û yê ku
gopal di destê xwe de digire ji mala Edenê bavêjim û dê netewa Sûriyê ber bi Kirê ve bên
ajotin! XUDAN dibêje” (Amos 1:5). Piştî salan şandî Rabşakeyê ku Senharîbê qiralê Aşûrê
wî ji Orşelîmê re şandiye, di derbarî pêkhatina vê gotina peyxamberiyê de dibêje: “Ma
îlahên wan, gelên ku bapîrên min, wan helaq kirine, Gozan û Haran û Retsef û lawên Edenê
ên ku li Telassarê ne, xelaskirin?” (Îşaya 37:12).
Mala lawên Eden, çawa ku tevî Harana li başûrê Ruhayê ye û bajarê Gozana di çemê
Feratê ya li Surîyê de yî qala wê hatine kirin, bi dibêtiyeke mezin di heman herêmê de bû.
Wisa tête fikirandin ku ya di nivîskerên kevin de mijara wê tête bikar anîn qiraletiya Bît –
Adînî (Beyt – Eden) e. Di navbera çemên Ferat û Balixê de bû. Di nava yên ku bi bajarê
Sûrê re danûstandinê dikin de “bazirganên... Edenê” jî hebûn. Sûr, malên xwe “bi topên
qumaşên laciwerd û rengrengi, bi sindoqên kincan yên bi qimetên ku ji darê erzê hatine çêkirin
û bi benan ve dor lê hatine girtin du guhertin” (Hêzekîêl 27:23-24). Derawaya cihê bi navê
Telassar heta niha nehatiye peytandin.
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EDER
Aqûp piştî mirina Rahelê bi vî cihê ku wateya wê “kerî” ye koç kir “û li wêdetira
qûleya Ederê kona xwe danî” (1.Mûsa 35:20-22). Rahel di rêya ku di navbera Beyt-El
û Beyt-Lehem Efratê de çûbû ser heqiya xwe. Aqûp paşê çû Hebronê (1.Mûsa 35:27).
Li gora vê yekê, Eder di navbera Beyt – Lehem û Hebronê de bû. Dema li wê deverê
rûdinişt, guneha li dijî bavê xwe kiriye, ya ku bû sedema lawê wî yê yekem Rûben
nebe serokê eşîrê pêk hat. Mijara di gotina peyxamberî ya bi navbera Mîka ve hatiye
têgihandin de qala wê tête kirin; “qûleya keriyê” Orşelîmê sembolîze dike (Mîka 4:8).
Gelê Xwedê mîna kerî, qiral mîna şivan û ser bajar jî mîna qûleya çavdêriyê ya li dijî
dizekan hatiye avakirin tête şibandin.
Bajareke li herêma ku ji başûr ve bona Cihûda hatiye danîn de ye: “Û bajarên lawên
Cihûda, yên ku ber bi sînorê Edomê, herî li başûrê diman vana bûn: Kabseel û Eder û
Yagûr...” (Yêşû 15:21).
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EDOM
“Esav, li çiyayê Seîrê rûdinişt; Esav Edom e” (1.Mûsa 36:8). Herêma ku hê berê bi
navê Çiyayê Seîrê dihat nasîn, paşê bi navê Edomê ku navlêka Esavê birayê cot yê
Aqûpê ku paşê li wê bicih bûye dihat nasîn. Wateya Edom “gewez” e. Ji rengê nîska
ku Esav bona şorba wê mafê pêşîwelidînê firotiye pêk dihat (1.Mûsa 25:25-33). Ev
herêm li başûrê rojhelata Îsraêlê bû. Ji nîçikê başûrê kendava Akaba ya newala
Arabaya gola Lût jî tê de ye û çiyayên ji kêlekê wê ve bilind dibûn pêk dihat. Ya herî
balkêş e, ev çiya jî ji kevirên, zinarên gewez ve pêk tên. Nîçika başûrê herêma ku ji
Cihûda re hatiye dayîn “di beşa herî dawîn ya Negeb (başûr) de” “ber ve tixûba Edomê
bû” (Yêşû 15:21). “Rêgeha Qiral” ya ji deşta bilind ya li rojhelata Edomê yê, ji ser
kendava Akaba ber ve bakur ve dirêj dibe hebû. Gelê Edomê destûrê nedan ku gelê
Îsraêlê yên di bin rêvebiriya Mûsa de dixwazin ji wê bimeşin, bila ji wê rêgehê derbas
bibin (4.Mûsa20:14-21).
Neyariya di navbera Edom û Îsraêlê de di pêvajoya nifşeyan de domiya. Beriya Mesîh
di sedsala sêyem de Edomî ji aliyê Nabateayan ji welatê xwe ve hatin derxistin. Yên
ku di nava gelê Cihûda de bûn penaber, hewcedar man ku bibin Cihû. Di nava van
kesan de Hêrodes û ezbeta wî yê ji aliyê Roman ve hatibû qiraletiya Cihûda jî hebû.
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EDREÎ
1/ Bajareke ji ezbeta Naftalî re hate dayîn e (Yêşû 19:37). Di derbarê derawaya wê de
agahiya me nîne.
2/ Ogê Qiralê Başanê bona şer bike bajarê ku li hemberî Îsraêlê derketiye (5.Mûsa 3:110.) Dema Îsraêl Ogê bi bin ve xist bajarê Edreî û hemî welatê Başanê bi dest ve xistin.
Paşê ji ezbeta Manaşşe re hate dayîn (Yêşû 13:31; 4.Mûsa 32:33). Başan li rojhelat û
bakurê gola Celîle bû. Edreî li tixûbê başûr yê Başanê bû. Îroj bajarê Deraa ya di tixûbê
Sûriye û Urdunê de yî. Li wê bajareke jêrzemîn ya gellekî balkêş e hatiye dîtin. Wateya
nav “şiyandar” an jî li gor pisporeke din “zeviya hatiye çandin” e.
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EDREMÎT
Pawlosê ji Kayseriya li Îsraêlê bû, bi bindestiyê diçû Romê, “li keştiyeke di keştîgeha
Edremîtê girêdayiye, ya dê seriyekî bi rexên Asya (Ege) bixe siwar bû” û dest bi rê
kir. (Karên Şagirtan 27:2). Keştîgeha Edremîtê, Karataşa îroj li kêleka bendava
Edremîtê yî. Navçeya Edremîtê ya ji çem çend kîlometre dûr e, navê xwe yê dîrokî îro
jî didomîne.
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EFES-DAMMÎM
Di bûyera Dawid Golyat kuşt de “Filistiyan, bona cengê artêşên xwe civandin û li
Sokoya bajarê Cihûda ve civiyan û di navbera Soko û Azeka de, di Efes-Dammîmê de
artêşgehê danîn” (1.Samûyêl 17:1). Wateya nav “tixûbê xwînê” ye. Dibe ku ev nav, ji
ber şerê bixwîn ya di navbera Îsraêlî û Filistiyan de pêk tên hatibe dayîn.
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EFESOS
Bajarê herî girîng yê Împaratoriya Romê li eyaleta Asyayê bû, îro xerabeyên bi rewnaq
yên Efesê, ên ku nêzîkî navçeya Selçûkê ye. Di sala B.Î. 133 Attalûsê Sêyem yê Qiralê
Bergamayê qiraletiya xwe û bajarê Efesos yê pariyek ji wê ye, ji împaratoriya Romê
re bexşand. Her çi qas Bergama mîna serbajarê eyaleta Asya mabe jî, ji ber ku li ser
rêya karwanê ya ji Asyayê tê bû û keştîgehek girîng bû, navenda herî girîng Efesos bû.
Di wê demê de gelheya bajêr nêzîkî 30.000 bû. Perestgeha Artemîs ya li derveyî bajêr
e, ji heft nûwazeyên dinê, nûwazeyek dihat hesibandin. Mezinahiya wê, çar qatê
perestgeha Artenon ya li Atînayê ye bû.
Keştiya ku Pawlosê bi Prîskîla û Akvîla ji Korîntosê derketiye rê, pêşniyara çûyîna
Sûriyê dikir, li Efesosê qonaxekê danî. Pawlos ji hevalên xwe cuda bûn “çû keniştê, bi
Cihûyan re nîqaşê kir. Her çi qas ew bi zêdeyî mayîna wî xwestibin jî, wî bi xwe vê
daxwazê li cih nedît” (Karên Şagirtan 18:18-22). Dema Pawlos tunebû Prîskîla û
Akvîla paşî ji Apollos re “bi hemî ziraviya wê rêya Xwedê” daxuyandin, wî şandin
Korîntosê (Karên Şagirtan 18:23 – 28). Pawlos “Enedola navîn geriya û gihaşt
Efesosê” (Karên Şagirtan 19:1). Paşî ku Ruhê Pîroz hate ser donzdeh şagirtên li wê ne,
Pawlos sê meh li wê, di kenîştê de bi Cihûyan re kete nîqaşê. Û hê paşê li hêwana
civînê ya Tîranos, du salî vî karî domand. Di vê demê de “Xwedê bi destê Pawlos,
karên xurt ên ku nehatine dîtin kirin” (Karên Şagirtan 19:1 – 12). Di vê demê de
serfiraziya Xudan Îsa him li ser ruhên xerab û sêrbaziyê him jî li ser îlaheya derewîn
Artemîsa ku navenda wê li Efesosê ye, bi aşkereyî nîşan da (Karên Şagirtan19:13-41).
Ji vê jî Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne, gihaşt bajarên din yên Ege. Wisa ku, Lûqa hewl da
ku vêya binivîse: “Di encamê de her kesê ku li Asya dijîn – dixwaze bila Yewnanî be,
dixwaze Cihû be- Gotina Xwedê bihîst (Karên Şagirtan 19:10). Pawlos ji Efesosê bona
bawermendên Korîntosê, ji Efesosê du peyam nivîsandin (1.Korîntiyan 16:8). Dema
diçû Makedonyayê, PawlosTîmotêyos li Efesosê hiştibû (1.Tîmotêyos 1:3). Efesos; di
daxuyandina Xwedanî ya ku demaYûhena li girava Patmosê bû ji Xudan stendiye de
û di peyamên bona heft civakî ne di rêza yekem de cih digire.
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HERÊMA EFRAYÎM
Di bakurê axa ku ji ezbetên Benyamîn û Dan re hatiye dayîn û di başûrê axên ku ji
Manaşşe re hatiye dayîn de, herêmeke berfireh ya ji nêzîkê Erdenê heta Behra Sipî dirêj
dibe de yî. Herêma ji ezbeta Efrayîmê lawê Ûsiv yê duyem re hatiye dayîn bû. Dema
Aqûp her du lawên Ûsiv pîroz dikirin, destên xwe bi zanayî bi çepûrastî dirêj kirin û
destê xweyî rastê danî ser lawê biçûk û wisa têgihand ku dê ji birayê xweyî mezin,
mezintir bibe (1.Mûsa 48:11-20).
Kona civînê dema cara pêşîn li bajarê Şîloya ku aidî Efrayîm e hate danîn, vê ezbetê
taybetmendiyê qezenc kir. Di dema Rehoboam de dema qiraletiyê bi du parî
dabeşandin, bakur bû sitûna navîn ya qiraletiyê. Qiraletiya bakur bi navê “Efrayîm”
hate nasîn (Îşaya 7:2). Di serweriya Mesîh de dê Efrayîm û Cihûda dîsa bibin yek
qiraletî (Îşaya 11:13; Hêzekîêl 37:15-22). Dema Ûsiv navê Efrayîm da lawê xwe,
wateya wê bi vî awayî dide xuyandin: “Xwedê di warê zebûniya min de min berdar
kir” (1.Mûsa 41:52). Wateya Efrayîm ya bi ber e.
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ÇIYAYIYA EFRAYÎM
Dema lawên Ûsiv (Efrayîm û Manaşşe) ji ber biçûkiya para ku stendine gazincan kirin
Yêşû ji wan re: “Ger hûn ew qas ajawe ne û herêma çiyayî ya Efrayîmê ji we re teng
tê, derkevin daristanên ku di erdên Perîziyan û Refayiyan de ne û ji xwe re cîh vekin”
got (Yêşû 17:15). Yêşû jî li wê herêmê hate binax kirin: “Wî li bakurê çiyayê Gaaşê,
di çiyayiya Efrayîm de, li Tîmnat-Heresê, di nava tixûbê mêrasa xwe de binerd kirin”
(Serweran 2:9). Ev çiyayî ji aliyê din mîna çiyayiya Îsraêlê jî dihat nasîn (Yêşû 11:21).
Piştî ku welat bi du parî hate dabeşandin, navê çiyayên Samîriye jî stend (Amos 3:9).
Nîçika bakurê vê çiyayiya ku wekî parsuyên Îsraêlê ne, herêma çiyayî ya ji Beyt-Elê
heta deşta Yîzrêelê yî.
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NAVÇEYA EFRAYÎM
Dema rayedarên Cihû xwestin ku Wî bikujin, navçeya ku Îsa ji Orşelîmê cuda bûye
(Yûhena 11:53-54). Wisa tê fikirandin ku Et – Tayîbe ya li bakurê rojheleta Beytelê
yî. Wisa tê ramandin ku Efrayîma li qeraxa Baal-Hatsorê yî (2.Samûyêl 13:23). Hinek
pispor jî bi Ofra re yek dihesibînin.
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DARISTANA EFRAYÎM
Şerê di navbera artêşa pêwendê Dawid e û bi yên bi lawê wî Abşalomê yê li dijî wî şer
kiriye de ye “di daristana Efrayîm de bû” (2.Samûyêl18:6). Abşalom çemê Erdenê
derbas bûbû û çawa ku li warê Gîleadê artêşgehê danîbe, divê ev daristan li rojhelata
Erdenê be (2.Samûyêl 17:24-26). Dawid jî Erdenê derbas bûbû û li Mahanayîma li
rojhelata wê ye artêşgehê danîbû.

208

EFRAT
Ev navê yek caran mîna Efrata tête nivîsandin, li dêvila navê Beyt-Lehemê an jî tevî
wê dihat bikaranîn. Mînak “Rahel mir û li rêya Efratê hate binax kirin (ew Beyt-Lehem
e)” (1.Mûsa 35:19). An jî, “Û tu, ya Beytlehem-Efrata, bona ku di nava hezarên Cihûda
de, biçûk bûye; zilamê ku bona min bibe serwerê Îsraêlê, dê ji te derkeve” (Mîka5:2).
Naomî “ji Beyt – Lehem – Cihûdayê Efratayî” bû (Rût1:2).
Dawid “lawê Îşayê Efratiyê ji Beyt – Lehem – Cihûdayê bû” (1.Samûyêl 17:12).
Wateya nav “berdarî” an jî “bi ber” e. (Binêrin BEYTLEHEM).
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EFRON
Dema Abiyayê qiralê Cihûda û artêşa wî li hemberî “Xwedayê bapîrên wî XUDAN”
di ber xwe da, Yeroboamê Qiralê Îsraêlê û artêşa wî bi binî ve xistin û ji wî “Beyt – El
û navçeyên wê, Yeşanayê û navçeyên wê, Efronê û navçeyên wê bi dest ve xistin”
(2.Dîrokan 13:18-19).
Her çi qas pisporan li ser hemanbûna Efrayîm û Ofrayê disekinin. Li gor vê yekê li
bakurê rojhelata Beyt – Elê, li cihê Et – Tayîbe ya îroyîn bû.
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ÇIYAYIYA EFRONÊ
Çiyayiyek li devera Kîryat-Yearîmê yî û li tixûbê axên Cihûda û axên Benyamîn e
(Yêşû 15:9).
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EGLON
Wateya navê “hevêrk” an jî “xelek”. Dema bajarê Gîbeon bi Îsraêlê re aştiyê danî, ji
nava pênc qiralên Amoriyên ku êrîşî vî bajarî kirine Debîrê qiralê Eglonê jî hebû (Yêşû
10:1-5). Paşî ku artêşên wan belav kirin, Yêşû pênc qiralên ku xwe veşartine girtin; ji
fermandarên zilamên cengê yên ku pê re çûne re got: “Nêzîk werin û pêlên xwe deynin
ser histuyê van qiralan...Metirsin, bêzar mebin; xwurt û mêrxwas bibin! Dê XUDAN,
hemû neyarên ku hûn bi wan re şer bikin, bîne vî halî.” (Yêşû 10:24-25). (Wekokek
qenc ya di derbarê Îsa Mesîh hêzên şêytan di bin pêlên bawermendan de dide cûtin;
Lûqa 10:17-20; Romiyan 16:20). Piştî vêya Yêşû bajarê Eglonê stend (Yêşû 10:3435). Di nava bajarên ku ji Cihûda re hatibûn dayîn de bû (Yêşû15:39).
Ji rojavaya Hebronê ber ve deşta çem, li cihekî nêzîkî Lakîşê bû (Yêşû 10:34). Digel
vêya ka kîjan xirbe ye, pisporan di derbarê vî ramanî de ne yekfikr in.
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EKRON
Ji pênc bajarên navendî ya Filistiyan yek e. Di tîxûbê herêmên Cihûda û ya ji Dan re
hatiye dayîn de bû (Yêşû 15:1,11,45,46. Yêşû 19:43). Dema Yêşû mir, di nava bajarên
hê nehatine stendin de bû. Di encamê de “Cihûda... Ekron û tixûbên wê stendin”
(Serweran 1:18). Lê belê divê paşê dîsa bi destê Îsraêliyan ketibe ku, dema Filistiyan
xwestin ku sindoqa Peymanê bişînin Îsraêlê, ji Ekronê şandin Beyt-Şemeşê. (Bona
kîtekîtan li tiştên ku di bin Beyt – Şemeşê de hatiye nivînsandin binêrin. Paşê tête dîtin
ku dîsa di bin serweriya Îsraêlê de yî (1.Samûyêl 7:14). Lê belê heta dema qiral Saûl
Filistiyan wê stendibûn (1.Samûyêl 17:52). Di dema peyxamber Amos de hê di destê
Filistiyan de bû (Amos 1:8). Bajar li deşta behrê başûrê bû. Axên wê bi axên BeytŞemeş ve tixûbdar bûn (1.Samûyêl 6:10-14).
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ELA
Navê besta ku ji çiyayiya Cihûda ber ve rojavayê dadikeve. Di wateya “darê benîştê”
de yî. Filistiyên ku li deştê rûdinin xwestin ku ji vê rêyê bi artêşên xwe bikevin çiyayiya
Cihûda. Dema wan li Efes – Dammîmê artêşgehê danîn, Saûl û merivên wî li hemberê
besta Elayê artêşgehê danîn (1.Samûyêl 17:1-3). Li vê bestê de Dawid bi navê
XUDAN bi ser Golyatê Gatî ve meşiya û bi kevirê ku bi qewsikê ve avêt, vî neyarê
tirsehêz bi binî ve xist (1.Samûyêl 17:41-49;21:9).
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ELAM
Di nava qiralên ku êrîşî Sodomê kirine û Lût bindest kirine de “Kedorlaomerê qiralê
Elamê” jî hebû (1.Mûsa 14:1; 14:9). Welatê Elam bi dibêtiyek mezin ji Elamê lawê
Samê lawê Nûh tê (1.Mûsa 10:22). Birayên Elam, bapîrên milên gelê Samî yên mezin
bûn: Aşûr, Aram û Arpakşadê Birahîmê bapîrê Îbraniyan. Welatê Elamê di Îrana îroyîn
de herêma Kûzîstan e. Deşta besta Kerk ya pêwenda wê bi beşa başûrê çemê Dîcle
heye û ji çiyayên li bakur û rojhelatê vêya ne pêk tê. Gelê Elam di pêvajoya sedsalan
de bi Aşûr û Babîlê re şer kiribû. Qiralê Aşûrê Aşûrbanîpal (yek caran wekî Osnappar
tête nivîsandin) êrîşî welatê Elamê kir û gelê wê bi Samîriyê ve ajotin (Esra 49-10).
Gelê Îsraêlê jî bi Elamê ve sirgûn kirin (Îşaya 11:11).
Dema împaratoriya Aşûrê belav bû, pêşiyê împaratoriya Babîlê (Danîêl 7:1; 8:1-2),
paşê jî Med û faris bûn serwerê Elamê. Şûşana serbajara Elamê ye, bû serbajarên
împaratoriya Med û Faris, serbajarek. Peyxamber Îşaya bi peyxamdayîna Xwedê bang
li Elam û Medê dike ku êrîşî Babîlê bikin. Dema êrîş tê, dibîne ku mezinên Babîlê
şahînetê dikin (Îşaya 21:1-9). Û piştî salan tiştên mîna vê yeke pêk hatin (Danîêl 5:131). Yêremya têdighîne ku, dê rastî êrîşa Elam û Medan were, biçe sirgûniyê û dê
XUDAN “di rojên dawîn de” sirgûnên Elamê şunda vegerînin (Yêremya 25:25; 49:3439).
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ELAT
Du navendê warê yên li rexa kendava Akaba nêzîkî hev in. Elat di wateya “darên
mezin”, Etsyon – Geber di wateya “mazmazka yê xurt” de yî. Îsraêliyên ku ji Misirê
ber ve welatê hatiye waadkirin diçûn, “ji rêya Araba, Elat û Etsyon – Geberê” derbas
bûn (5.Mûsa 2:8). Ji Etsyon – Geberê koçkirin û li çola Tsînê kon danîn (ew Kadeş e)”
(4.Mûsa 33:36). “Qiral Silêman li Etsyon-Gebera ku li welatê Edomê li rexa Behra
Gewez, li cem Elota yî keştiyan çêkirin.” (1.Qiralan 9:26; 2.Dîrokan 8:17). Yehoşafatê
Qiralê Cihûda, bi Ahazyayê Qiralê Îsraêlê yê ku bi karên xwe yên xerab tête nasîn,
lihev kirin û ji Etsyon – Geberê keştiyan çêkirin û her çi qas xwest ku wan bişînin
Tarşîşê. “Û Elîezerê lawê Dodavahûnê ji Mareşayê yî li dijî Yehoşafat peyxambertiyê kir
û got: Ji ber ku te li Ahazya li hev kirin, XUDAN karên te xera kirin! Û keştî perçe perçe bûn
û nekarîn ku biçin Tarşîşê.” (2.Dîrokan 20:35-37).
Di rojên Yehoramê lawê Yehoşafat de Edom serîhilda û Etsyon – Geberê ji dest
Cihûda girt (2.Qiralan 8:21). Nêzî şêst sal wê de Ûzziyayê Qiralê Cihûda di bin navê
Elot (Elat) Etsyon – Geber ava kir û “anî bin daraziya Cihûda” (2.Dîrokan 26:2).
Piştî pêncî salî Retsînê qiralê Sûrî Elat bidest xist (2.Qiralan 16:6). "Sûriyeyî ketin
Elatê û heta îroj li wê rûdinin.”Di Îbranîtî de yên Sûriyeyî Aramî ne. Di wî zimanî de
cihêtiya yekane ya di nava tîpên Aramî û Edomiyan de tîpên “r” û “d” yê gellekî
wekhev in. Ji ber vê yekê di nivîsa orîjînal de wisa tê fikirîn ku; “Edomî ketin Elatê”
hatiye nivîsandin.
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EL – BEYT – EL
Dema Aqûp ji Padan – Aramê vegeriya û hate Beyt-Elê“ li wê derê pêşkêşîgehek ava
kir û navê El- Beytelê da wir. Ji ber ku gava ji ber birayê xwe di reviya, Xwedê li wir
ji wî re xuyanî bûbû” (1.Mûsa 35:7). Wateya vê, “Xwedayê Beyt-Elê yî”. (Binêrin
BEYT-EL).
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ELEALE
Navê ku wateya wê “Xwedê hatiye bilindtir kirin” li rojhelata çemê Erdenê aidî
bajareke Amoriyan bû. Lawên Rûben û Gadê vê herêmê xwestin (4.Mûsa 32:1-5).
Lawên Rûben bajar ji nû ve ava kirin. Nêzîkî Heşbonê bû. Paşê Moabiyan bajar bi dest
ve xistin, ji ber ku dema Peyxamber Îşaya têkçûna Moabê ji berê ve têdighîne “Heşbon
û Eleale feryadê dikin” dibêje (Îşaya 15:4; 16:9; Yêremeya 48:34).
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ELEF
Bajarê ku ji nîjada Benyamîn re hatiye dayîn û digel Orşelîmê mijara wê tête kirin e
(Yêşû 18:28). Wateya nav “ga” ye.
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EL-ELOHEY-ÎSRAÊL
Dema Aqûp ji Padan – Aramê şunda vegeriya Şekemê; “li wê pêşkêşîgehekê ava kir û
navê El-Elohey – Îsraêl da wir” (1.Mûsa 33:20). Wateya nav “Xwedayê Îsraêlê yê
Şiyandar” e.
Aqûp bi vê yekê bona qencî û karên xurt yên Xwedê, deynê spasiya xwe ya abadîn
tîne ziman.
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ELÎM
Piştî ku lawên Îsraêl Behra Gewez derbas bûn, di çola Şûrê de 3 rojê meşiyan û gîhaştin
Maraya ku avên wê tahl in. Ji wê “hatin Elîmê, li wê donzdeh çavkaniyê avê û heftê
darên xurme hebûn; û li wê, cem avê konê danîn” (2.Mûsa 15:27). Elîm di wateya
“darê benîştê” an jî “darberû”yê de ye. Li Elîmê mehek man (2.Mûsa 15:1) Wisa tête
fikirandin ku newala Garandel ya li rojhelata nîvgirava Sînayê, li rojhelata kendava
Sûezê yî.
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ELKOŞ
Welatê Peyxamber Nahûm e (Nahûm 1:1). Wateya nav nayê zanîn. Li gora gotegotek
Cihûyan gundek li Celîlê yî (dibe ku Kefernahûma wateya wê “bajarê Nahûm” e be),
li gora gotegotek din gundek li Cihûdayê ye. Di derbarê wateya nav de teqez agahiya
me nîne. (Binêrin li Kefernahûm ê).
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ELLASAR
Yek ji qiralên ku bi Kedorlaomerê Qiralê Elamê, yê ku Lût bindest kiriye derketiye şer
Aryokê qiralê Ellasar e (1.Mûsa 14:1). Wisa tête zanîn ku li Îraqa îroyîn di deşta Ferat
û Dicleyê de yî. Her çi qas demekê wisa hate fikirîn ku cihekî li başûrê yî, lê lêkolînên
nû gumanê bi vî ramanî xistine.
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ELON
Wateya nav “darê benîştê” an jî “darberû” ye (Elîm piraneya heman gotinê yî).
Bajareke ji lawên Dan re hatiye cudakirin e: "Elon û Tîmna û Ekron" (Yêşû 19:43). Di
derbarê derawaya wê de zanîna me nîne. Çawa ku digel Ekronê qala wê jî tête kirin,
wekî vî bajarî nêzîkî wê, di deşta behrê de fikirandin, ne tiştekî xelet be. (Li ELON –
BEYT – HANAN binêrin).
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ELON-BEYT-HANAN
Çawa ku bi vebirî neyê zanîn jî, dibêjin qey hemana bajara Elon ya li jorê ye. Çawa ku
nêzîkbûna wê ya Beyt – Şemeşa nêzîkî Ekronê ye jî bona vê nîşanek e. Ji donzdeh
peywirdarên peywirdarek her sal mehekê xwarina Qiral Silêman peyde dike: Li
Maqazê û Şaalbîm û Beyt – Şemeşê û Elon – Beyt – Hananê Ben – Deker” bû
(1.Qiralan 4:9). Wateya nav, “darberûyê mala xêrê” bû.
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EL – PARAN
Qiral Kedolaomer û qiralên digel wî ne, “Li Seîra li qeraxa çolê, heta El – Paranê
çiyayên wê hema, li Horiyan xistin” (1.Mûsa 14:6). Wateya nav; “Darberûya Paranê”
yî. (Binêrin PARAN).
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ELTEKE
Bajarek aidî lawên Dan û bona Lêwiyiyan hatiye cuda kirin (Yêşû 19:44). Di dîrokçeya
Senharîbê Qiralê Aşûrê de, bi aşkereyî tête xwendin ku bi aşkereyî vî bajarî vekiriye
(ava kiriye). Wisa tête fikirîn ku ev der Kîrbet El – Mûkanna ya li rojavaya Orşelîmê,
di deşta behrê de ye.
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ELTEKON
Bajareke ji Lawên Cihûda re hatiye cihêkirin (Yêşû 15:59). Wisa tête fikirîn ku di
çiyayiyê de ye. Di derbarê derawaya wê de agahiya me nîne. Wateya navê wê “Xwedê
rast e”.
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EMEK-KETSÎTS
Di wateya newala Ketsîts de yî. Bajareke nêzîkî Erîha û Beyt – Hoglayê ye û ji
Benyamîn re hatiye dayîn e (Yêşû 18:21). Newala Kazîz ya îroj li ser rêya di navbera
Orşelîmê û Erîhayê de ye.
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EMWAS
Piştî ku Îsa Mesîh ji nava miriyan vejiya, ji Kleopasê diçe “navçeya jê re dibêjin
Emwas ya ji Orşelîmê qandî deh kîlometre dûrbûnê de bû” û ji şagirtê digel wî ye re
xuyanî bû (Lûqa 24:13-35). Ev navçe ji Orşelîmê di dûrbûna 60 Stadîon (stadîonek =
184.9 metre) yanê nêzîkî 11 kîlometre de bû. Bi peyatî rêyeke nêzîkî du saetî bû. Îsa
nêzîkî şagirtên Wî nas nekirine bûn û tevlî axaftina wan bû. Piştî ku pêdiviya
jankêşandina Mesîh û piştî vêya ketina Wî ya bilindahiyê kir; “ji Mûsa û peyxamberan
destpêkir û di tûmiya Nivîsên Pîroz yên di derbarê xwe de ne ji wan re gîhandin” (Lûqa
24:26-27). Şagirtên ku dema gihaştin malê Îsa girtin hundir, dema Îsa nan parî dikir
nas kirin. Dema Îsa êdî nedihat dîtin, hema rabûn û çawa ku êvar bûbû lê dîsa jî du
saet meşiyan û vegeriyan Orşelîmê. Ji yazdehan û yên ku bi wan re ne “bûyerên di rê
de qewimîne û dema Îsa nan parî dikir ji aliyên wan çawa hatine nasîn
têgîhandin”(Lûqa 24:35). Her çi qas gellek cih pêş de dabin jî di derbarê deraya
navçeyê de agahiya me nîne. Li gor pisporekî wateya nav “germik” e.
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ENVê pêveka di wateya çavkaniyê (serekanî) de ye û datînin pêşiya navan, nîşan dide ku
li dorûberê çavkanieyeke avê heye.
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ENAM
Bajareke ji bajarên bona lawên Cihûda hatiye cihêkirin û li deştê ye (Yêşû 15:34).
Wateya nav “çavkaniya cot” e. Bi dibetiyekê bi bajarê Enaîm ya xezûrê Tamar yê çûye
Tîmnatê li deriyê wê sekiniye heman cih î (1.Mûsa 38:14). Di derbarê bajarên nêzîkî
Tîmnatê û heman bûyerê de bi bajarê Adûllam re qalkirina wê, vê dibêtiyê derxistiye
holê.
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EN – DOR
Di herêmen Îsşakar û Aşer de bajareke ji lawên Manaşşe re hatiye cihêkirin. Lawên
Manaşşe yên ku li van bajaran rûdinin neqewirandin (Yêşû 17:11-13). Wateya nav
“çavkaniya Dor” e. En – Dûra îroj li başûrê çiyayê Taborê, di 6 kîlometre dûrbûnê de
yî. XUDAN li ber Barakê ji vî çiyayî daketiye, artêşa qiral Yabînê 40 sal e tahde li
Îsraêlê kiriye “da ber şûran û xera kirin” (Serweran 4:15). Asaf di Zebûra 83.’yan de
dema bona binketina neteweyên dixwazin Îsralê tune bikin dua dike; “Tiştên ku te bi
Mîdyanê ve, di newala Kîşonê de ji Sîsera re û ji Yawîn re kiriye bike. Ew li En –
Dorêve tüne bûn, bona axê bûn sergîn!” (ayeta 9, 10). Bûyera herî tê ramandin ya li
En – Dorê qewimiye; dema Qiral Saûl fam kir ku ji ber gunehên xwe ji aliyê XUDAN
ve hatiye terikandin, li wî bajarî çû cem pîrekek cinvan û bangî ruhê Samûyêl da kirin
(1.Samûyêl 28:5-25). Bi dibetiyekê jinika cinvan Kenanî bû û En – Dor hê di destê
Kenaniyan de bû, ji ber ku Saûl “cinvan û remildaran ji welêt” qewirandibûn.
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EN – EGLAÎM
Hêzekîêl Peyxamber, dema ji pêşiyê ve dît ku bi xurtayî Serweriya Xwedê tê, dît ku ji
bin şêmûga perestgehê av derdikevin û ber ve rojhelatê diçin. Dît ku ev avan çawa bi
gola Lût ya goleke xwê ye dirijin û ava wê ya şor çawa şêrîn dikin. Bona masiyên li
wê ne û zêde ne bigirin; wisa têgîhand ku dê “ji En – Gediyê heta En – Eglaîmê cihê
tor reşandinê be” (Hêzekîêl 47:1-12). Wisa tête fikirandin ku En – Eglaîm, Ayn
Haclaya li bakurê gola Lût, li rojavaya Erdenê yî. En – Gedî li rexa rojavaya gola Lûtê,
tam di navendê de bû. Ev her du cih, kêm û zêde 40 kîlometre dûrî hev bûn.
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EN-GANNÎM
Di wateya “çavkaniya baxçeyan” de yî.
1/ Di herêma ji lawên Îsşakar hatiye cihêkirin e (Yêşû 19:21). Ji çar bajarên ji Îsşakar,
bona Gerşona eşîrek Lêwiyiyan e, bajarek bû (Yêşû 21:29). Di 1.Dîrokan 6:73'an de
navê vî cihî wekî “Anem” tête dayîn. Dema hate gotin ku Ahazyayê qiralê Cihûda yê
ji Yehûyê Yoramê qiralê Îsraêlê kuştiye direviya “ji rêya mala baxçê reviya”, pisporek
di qenîeta qala “rêya En – Gannîm” tête kirinê de yî (2.Qiralan 9:27). Li cihê îroj bajarê
Jenîn ya ku bi çavkanî û baxçeyên xwe yên fêkiyê tê nasîn ya li berwarên çiyayiya
Efrayîm ya ku dadikeve deşta Megîddo ye, bû.
2) Bajareke ji bajarên di deştê de bona lawên Cihûda hatine cihêkirin de bû (Yêşû
15:34). Li gor pisporekî îroj li cihê bi navê Genîn tê nasîn de bû; li gor wekî din
derawaya wê nayê dîtin.
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EN – GEDÎ
En-Gedî, li rexa rojavaya gola Lût di navendê de bû. Wateya nav “çavkaniya bizinan”
e. Girîngiya çavkaniya ava şêrîn, li wî cihê ziwa mayînde ye.
Çavkaniya avê ya 200 metro bi ser asta golê ve ji berwara çiyê dizê, di roja me de jî
navê “Ayn Jîdî” ya bi Erebî re di wateya “çavkaniya bizinan” de yî. Di demên kevnare
de bi navê “Hatsatson-Tamar” ya di wateya “bajarê darên xurmê” de jî dihate nasîn (2.
Dîrokan 20:2). Kedorlaomer tevî qiralên digel xwe ne “li Amoriyên li Hatsatson –
Tamarê rûdinin jî xistin” (1.Mûsa 14:7). En-Gedî di herêma ji lawên Cihûda re hatiye
cihêkirin de bû (Yêşû 15:62). Dema dê qiral Saûl li çola Maonê Dawid biqefalta, ji
êrîşa Filistiyan agahî hat û Saûl hewcedar bû ku ji wir veqete. “Dawid ji wê derket û
di dîwarê keleha En – Gedî de rûnişt” (1.Samûyêl 23:29). Qiral Saûlê ku vegeriya li
Dawid bigere “bona li Dawid û zilamên wî bigerin çû ser zinarên pezkûviyan”
(1.Samûyêl 24:2). Saûlê ku ket şikeftekê, nezanîbû ku Dawid li wê xwe veşartiye.
Dawid ji ber gotina; “ew Mesîhê XUDAN e” jiyana Saûl parast.
Di Helbesta Helbestan de di derbarê bûk û zava de; “di rezên En – Gedî de, evîna min,
bona min, goşiyeke çîçega hinê yî” dibêje (1:14). Moab û lawên Ammon yên li dijî
Yehoşafatê qiralê Cihûda rabûne “li Hatsatson – Tamarê (ew En – Gedî ye) artêşgehê
danîn”. Lawên Cihûda yê bi pesindayîna XUDAN li dijî wan sekinîn, dîtin ku neyarên
wan çawa hevûdin dikujin (2.Dîrokan 20:1-30). Di derbarê En – Gedî de ayeta dawîn,
gotina peyxamberiya Hêzekîêl ya di derbarê hatina Mêsîh de bû. Hêzekîêl dît ku ji bin
şêmûga perestgehê av dizên û ber ve rojhelatê ve diçin. Dît ku ev avan bi gola Lût ya
goleke xwê ye çawa dirijin û wê çawa dikin gola ava şêrîn. Bona masiyên li wê û zêde
ne bigirin, têgîhand ku dê “ji En – Gediyê heta En –Eglaîmê” bibe “cihê tor reşandinê”
(Hêzekîêl 47:1-12). Wisa tête zanîn ku En –Eglaîm, Ayn Hacla ya li bakurê gola Lût
û rojavaya Erdenê yî. Ev her du cih, kêm û zêde ji hev 40 kîlometre dûrtir bûn.
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EN-HADDAH
Ev bajarê ku wateya navê wê “çavkaniya tûj” e, bona lawên Îsşakar hate cihêkirin
(Yêşû 19:21). Her çi qas mîna wekhevbûna navên hemdem, di derbarê derawaya wê
de pêşniyar hatibin kirin jî, hê bi vebirî nayê gotin.
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EN-HAKKORE
Şîmşon, piştî ku bi hestiya çenga kerê li Filistiyan xistin; “zahf tî bû û ji XUDAN re
hewar û feryad kir û got: Te, bi destê qûlê xwe vê xelasiya mezin da û niha ez ê ji
bêaviyî ve bimirim û bikevim destê bêsunetan! Û XUDAN kortala li Lehiyêyî qelişand û
jê av derketin û vexwar û ruhê wî... vejiya; ji ber vê yekê, navê En-Hakkorê li wê
kirin.” (Serweran 15:18 – 19).
Wateya En-Hakkore “çavkaniya yê diqîre” yî. Di Îbranîtî de “yikra” di wateya qêriya
de yî. Di tixûba Cihûda û Filistiyan de bû. Wisa tête fikirandin ku derawaya wê Ayûn
Karaya nêzî Tsora ye.

238

EN-HATSOR
Bajareke bidîwar ya ji lawên Naftalî re hatiye cihêkirin (Yêşû 19:37). Wateya nav,
“çavkaniya gund” e. Ji çend cihên navê Hatsor li wan in cihê yî.
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EN-RÎMMON
“Ji hinekên lawên Cihûda...” yên ji sirgûnê vegeriyan “li...En-Rîmmonê û Tsorayê û
Yarmûtê... rûniştin” (Nehemya 11:25-30). Wateya En-Rîmmonê, “çavkaniya hinarê”
ye. Di Yêşû 15:32'an de qala cihên bi navê “Ayn û Rîmmon” yên ku ji Cihûda re hatin
dayîn, tête kirin. Dibe ku En – Rîmmon bi nêzîkbûn û gehîştina hev ya van her du
cihan pêk hatibe. Lê dibe ku yek cih bi du awayî hatibe nivîsandin û xwendin jî û bi vî
awayî pêk hatibe. Di nava bajarên ku ji Cihûda hatine stendin û ji Şîmeûn re hatine
dayîn de “Ayn, Rîmmon û Eter” hebûn (Yêşû 19:7). Wîsa tê fikirandin ku Ûm Er –
Ramamîna, li bakurê Beer-Şebayê 15 kîlometre dûrtir e yî.
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EN – ROGEL
Wateya nav, “çavkaniya yên pêl danîne” yî. Navê wê bi pêlan cilan di nava avan de
dewisandinê tê û wateya wê “çavkaniya çilşoyê” ye. Tixûba mêrasa ji lawên Cihûda
re hatiye cihêkirin ji vî cihî derbas dibû: “Û sînor, ji newala Akkorê derdiket Debîrê û
li başûrê newalê, ji Gîlgala ku li ber qiyameya Adûmmîmê yî berê xwe dida bakur, ji
vir dirêjî avên En-Semeşê dibû û xwe disipart En-Rogelê. Û dawiyê ji newala BenHînnomê derbas dibû û derdiket piştên başûra bajarê Yebûs, yanê Orşelîmê û ji wir jî
ber bi şaxa çiyayê li newala Hînnoma ku li aliyê rojava newala Refaîmê bilind dibû”
(Yêşû 15:7-8). Li gora vêya Orşelîm ne aidî Cihûda bû. Dema Dawid Orşelîmê ji dest
Yebûsiyan stendin Orşelîm êdî bû aidî Cihûda (2.Samûyêl 5:1-10). En-Rogel, 200
metre li başûrê xala ku, hema li rojhelata Orşelîmê, besta Kîdron ya ji bakur ber ve
başûr dadikeve û bi besta Ben – Hînnoma ji başûrê Orşelîmê ji rojavayê ber ve
rojhelatê dadikeve yek dibin e. Îroj bi navê “çavkaniya Eyûb tête nasîn”.
Dema Dawid kal bû, lawê wî Adoniya, bi gotina “Ez ê bibim qiral; xwe bilindtir kir”
(1.Qiralan 1:5). Li dijî bavê xwe sekinandin û li dijî daxwaza wî hatina vî zilamê
ciwan, ji aliyê Ruhê Pîroz bi vî awayî tête daxuyandin: “Bavê wî, tu carî bi gotina; te
çima wisa kir, dilê wî nehiştibû” (1.Qiralan 1:6). “Adoniya, li cem kevirê Tsoheletê,
yê ku nêzîkî En-Dogelê yî mîh û ganêran û heywanên qelew qurban kirin û bangî hemû
birayên xwe, lawên qiral û qûlên qiral û hemû zilamên Cihûda kirin” (1.Qiralan 1:9).
Dawid bona vê serîhildanê bidewisîne, emir da ku bila kahîn Tsadok li cem besta
Kîdron, kaniya Gîhonê lawê wî Silêman wekî qiralekî mesih bike. Du sê sed metro li
jêrê yên ku Adoniya mîna qiralekî pîroz dikirin gava xirecira vê şahînetê û sedema wê
bihîstin, ji ber tirsa xwe belav bûn (1.Qiralan 1:28-53).
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EN-ŞEMEŞ
Wateya wê “Çavkaniya rojê” ye. Di tixûbê axên ku ji Benyamîn û Cihûda re hatiye
dayîn de yî (Yêşû 15:7; 18:17). Li rojhelata çiyayê Zeytûniyê, digel rêya ku diçe
Erîhayê ye. Îroj bi navê “Ayn Haûd” tête nasîn.
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ERDEN
Çemê Îsraêlê yê herî girîng. Tevî vêya bi navên “Çemê Urdunê” û “Çemê Şerîa” tête
zanîn. Bi navê Hay’yarden ya di wateya “yê/ya ku dadikeve” de yî dihat nasîn. Bi rastî
jî ev nav bona vî çemî gellekî licih bû. Ji ber ku ji xala çar milên ji çiyaya Hermonê ya
ku li bakurê Îsraêlê dadikevin û dibin yek pê ve gellekî bi lezî dadikeve. Di xala ku bi
gola Hûlehê ve tête rijandin ji asta behrê 68 metro bilindtir e. Di şanzdeh kîlometre wê
de gava bi gola Celîlê ve dirije hema hema 212 metre dadikeve bin asta behrê. Heta ku
ji wê dadikeve gola Lûtê 180 metreya din daketiye xwarê. Li wê Çemê Erdenê kêm û
zêde nêzîkî 392 metre daketiye bin asta behrê. Ji gola Hûlehê heta gola Lûtê her çi qas
xeta rast bête xêzkirin 120 kîlometre be jî, ji ber ku li hev digere dirêjiya wê du qatê
vêya ye.
Dê Erden di pîlansaziya Xwedê de tixûba Îsraêlê rojhelatê bûya: û dê sînor ji Şefamê,
li aliyê rojhilata çiyê dakeve Rîblayê û dê sînor dakeve û berbi rojhilatê, dê xwe li cem
Behra Kînneretê bixe û dê sînor dakeve Urdunê û seriyên wê dê li cem Behra Xwê be”
(4.Mûsa 34:11-12). Lê Rûben, Gad û nêviyê Manaşşe mêrasên xwe li rojhelata Erdenê
stendin. DemaYêşû gelê Îsraêlê anîn Erdenê, dema çinandinê bû û çem rexên xwe
dagirtibûn (Yêşû 3:15). Bi emirên XUDAN “Kahînên ku Sindoqê dibirin, gava
gîhaştin qeraxa çem û linge xwe avêtin avê, avên ta ji jor ve tên sekinîn, ji gellekî dûr
ve li bajarê Adamê, yê ku nêzîkî Saretanê yî mîna komekê dest bi bilindbûnê kirin.
Wisa ku, avên ku ber bi Gol a Arabayê ve diherikin gol a Lût, bi tûmî hatin birrîn. Û
gel ji hemberî Erîha ve çem derbas kirin” (Yêşû 3:15-17).
Dawid ji ber lawê xwe yê ku serî lê hildabû, reviya û Erdenê derbas kir (2.Samûyêl
17:21-22). Abşalom jî bona bera pêy wî bide Erdenê derbas kir. Dema Abşalom bi binî
ve ket, gelê Cihûda û nêviyê gelê Îsraêlê bona ku Dawid bi qiraletî qebûl bikin wî ji
çemê Erdenê derbas kirin (2.Samûyêl 19:31-40). Dema Elyas û Elîşa gihaştin cem
Erdenê “Û Êlyas cubba xwe rahişt û wê li hev da û li avê xist û av bi vî alî û li wî alî bûn
du parî û her du jî derbasî cîhê ziwa bûn” (2.Qiralan 2:7-8). Bîstek din seyareyên agir û
hespên ji agir wan ji hev cihê kirin û Êlyas di bahozê de hilkişiya ezmanan. Elîşa;
“cubba ku ji ser Êlyas ve ketiye rahişt û li avê xist û got: XUDANê Êlyas Xwedê li ku
derê ye? Gava wî jî li avê xist; av bi vî alî û li wî alî bûn du parî û Elîşa derbas bû.”
(2.Qiralan 2:14).
Elîşa, Naamanê serekê artêşa qiralê Sûrî, heft carî bona xwe bişo şand Erdenê. Dema
vê yekê pêk anî, ji cizama xwe xelas bû (2.Qiralan 5:1-14).
Bûyera herî girîng ya li vê derbas bûye ev e: “Îsa ji Celilê, ji bajarê Nisretê hat û ji
aliyê Yehya ve di Çemê Urdunê de vaftiz bû. Û dema ku ji avê derket, wi hema dit ku
ezman qelişi û Ruh mina kevokekê daket ser wi. Û ji ezmanan dengek hat: Tu lawê min
yê xoşewistî, ez ji te razî me!” (Marqos 1:9-11)
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EREK
Bajareke aidî qiraletiya Nemrûd: Nemrûd “destpê kir û li rûyêerdê bû zilameke
şiyandar...Destpêka qiraletiya wî li welatê Şînarê Babîl, Erek, Aqad û Kalne bûn”
(1.Mûsa 10:8-10). Li başûrê Îraqê li rexa Çemê Feratê ye.
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ERÎHA
Di derbarê wateya nav de, bitûmî agahiya me nîne; ji gotina “yareah”a di wateya
“hîv”ê de ye hatiye û dibe ku bi îlahê hîvê ve têkiliya wê heye. Ka dibe ku ji gotineke
wateya wê “cihê bi bêhna xweş” e be, lê ev dibêtiyek lawaz e. Li bakurê rojavaya cihê
ku çemê Erdenê bi gola Lûtê ve dirijiya, şanzdeh kîlometre li dûrê bû. Tel Es – Sûltana
li bakurê rojavaya navçeya Er – Riha ya îroyîn e û yek û nîv kîlometre dûra yî, bi navê
xirbeyên Erîha tête zanîn. Xirbeyên bajarê di Peymana Nû de yî; Tûlûl Abûel-Alayik
ya kîlometre û nîvek di dûrbûnê de li rojava navçeya Er – Riha ya dema me de yî ye.
Li rojavaya newala Erden ya hatiye firehtir kirinê de bû.
“Û lawên Îsraêl koç kirin û li zozanên Moabê, ji Urdunê wêdetir li hemberî Erîhayê
koçên xwe danîn” (4.Mûsa 22:1). Yêşû sixûran şandin Erîhayê. Rehaba wan li mala
xwe veşartina, wisa difikirî ku ji ber karên xurt yên ku li Misirê û Amoriyan kirine
welêt daye Îsraêlê. Zilamên sozê dan ku dê li dijî Rehab û malbata wî bi qenciyê tev
bigerin. Dê jinikê tayê sor bi şivakê ve girê bidaya (Yêşû 2:15-21). Îsraêliyan paşî ku
şeş roj li dor Erîhayê geriyan, di roja heftemîn de heft car li dora wê geriya, XUDAN
dîwar li ber wan hilweşandin. Lê belê soza ku dabûn Rehab girtin (Yêşû 6:22-25).
Bajar tunekirin. “Û paşî vêya, Yêşû bi vî awayî sondê xwar: Yê ku nû ve bixwaze vî
bajarî, Erîhayê ava bike, bila rastî naleta XUDAN were! Yê ku xwe li vêya rakişîne, dê
di berdêla lawê xwe yî mezin de bingehê biavêje, di berdêla lawê xwe yî herî biçûk de
jî deriyan têxe cîhê wan!” (Yêşû 6:26).
Ew der ji ber çavkaniya avê ya li wê ye, cihekî qonaxê ya bi dar û ber bû. Wisa tête
fikirîn ku bajarê darên xurmeyê, ya ku Eglonê qiralê Moabê wê bi dest xistiye ev cihê
qonaxê ye (Serweran 3:13). Hanûnê qiralê Ammon, heta nîşanên heqaretên ku ji
şandiyê Dawid re kirine winda bibin, Dawid emir da ku ew li Erîhayê rûnin (2.Samûyêl
10:1-5). Ev bûyer, wisa dide xuyakirin ku Erîha wê demê tena ye. Lê belê heta ku dema
qala Erîha tête kirin, wekî qala bajarekî bê kirin, demek dirêj ji ser vê yekê boriya: “Di
rojên wî de Hîêlê Beytelê, bajarê Erîhayê ava kir; li gora gotina XUDAN ya bi
navdîtiyaYêşûyê lawê Nûn ve gotiye, bi bihaya lawê xweyî yekem Abîram bingeha
wê danî û bi bihaya lawê xwe yî biçûk Segûb jî deriyan xistin cîhên wan” (1.Qiralan
16:34).
XUDAN Êlyas şand Erîhayê. Lawên peyxamber yên li wê, ji Elîşa re têgihandin ku dê
XUDAN Êlyas bibe (2.Qiralan 2:4-5). Ji vê yekê pê ve Elîşa li Erîhayê rûnişt. Dema
Elîşa xwê avêt çavkaniyên avan vana gotin “XUDAN wusa dibêje: Min van avan qenc
kirin; êdî dê ji wir mirin û zadavêtin nebe” (2.Qiralan 2:18-22). Artêşa Kildaniyan “li
deşta Erîhayê... gîhaştin” Tsedekiyayê qiralê Cihûda yê ku hewl dabû ku bireve (2.
Qiralan 25:5). Di nava kesên ku ji sirgûnê vedigerin kesên Erîhayî hebûn (Esra 2:34).
Di Peymana Nû de Îsa li Erîhayê, yên ku çavên wan nabînin qenc kirin (Meta 10:29;
Marqos 10:46; Lûqa 18:35). Li wê, li mala Zexayo bû mêvan (Lûqa 19:1-10). Çîroka
zilamê dikeve destê rêbiran ya Îsa têdighîne, di rêya ku ji Orşelîmê dadikeve Erîhayê
de qewimî (Lûqa 10:25-37).
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ESEK
Dîlên Îshaq ji ber keftûlefta bi şivanê Gerarî yên ku li bîrika wan li newala Gerarê
vekirine de xwedî derdikevin û dibêjin ya me ye ketine, şivanên Îshaq, navê “Esek” ya
di wateya keftûleftê de yî dan bîrikê (1.Mûsa 26:19-20). Li deşta behra Gerarê, başûrê
bajarê Gaza bû.
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EŞKOL
Wateya vî navî “goşî” ye. Donzdeh zilamên ku Mûsa li gor emirê XUDAN, bona
sixûriya welêt bikin, piştî Hebronê hatin newala Eşkolê. “Û hatin newala Eşkolê û li
wir darekî mêwa goşiyek tiriyê wê heye jêkirin û bi du zilamî wê di rewtê de kişandin...
Ji ber mêwa ku lawên Îsraêl ji wir jêkirine, navê Newala Eşkolê li wir kirin.” (4.Mûsa
13:2; 23-24; 5.Mûsa 1:24-25). Newaleke li bakurê Hebronê. Heta îrojê ew dor û ber bi
tiriyên xwe yên qenc tête nasîn.

247

EŞTAOL
Bajareke pêşiyê bona Cihûda, paşê bona Dan hatiye cihêkirin (Yêşû 15:33; 19:41). Li
çiyayiya Cihûda, li rojavaya Orşelîmê bû. Li gor pisporekî; wateya navê Eştaol “rêya
bikortik” e, li gora yekî din ji reha di wateya “pirsîn” de hatiye pêkanîn û di dema
senemperestî giraniya xwe daniye de, dibe ku falbazeke gel pê dişêwire li wê mabe.
Şîmşon li cihekî nêzîkî Eştaolê welidî, dibe ku li Mahane – Danê: “Lawik mezin bû û
XUDAN wî pîroz kir. Û di navbera Tsora û Eştaolê, li Mahane-Danê de Ruhê XUDAN dest
pê kir û wî pêş de ajot” (Serweran 13:24-25). Manoahê bavê wî ji Tsorayê bû
(Serweran 13:2). Şîmşon “di navbera Tsora û Eştaolê de, di gora bavê wî Manoah de
binax kirin” (Serweran 16:31). “Di wan rojan de nîjada Daniyan, bona ku rûnin, ji xwe
re li mêrasê digeriyan... ji Tsora û ji Eştaolê pênc zilamî, egîdên dilawêr şandin”
(Serweran 18:2).
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EŞTEMO
Bajareke di herêma çiyayî ya ji Cihûda re hatiye cihêkirin de yî (Yêşû 15:50). Paşê
bona kahînan hate dayîn (Yêşû 21:14). Wateya nav, “guhdarîkirina gotinê” ye. Dema
Dawid li Zîglagê rûdinişt; bajareke ji bajarên li başûrê Cihûdayê, yên bi diyarî ji
kalepîrên xwe re bi gotina; “ji talana ku ji neyarên XUDAN hatiye rakirin, bona we
diyariyek” şandiye bû (1.Samûyêl 30:26-28). Îroj xirbeyên li gundê Semûa ya ku li
başûrê Hebronê yî, ji Eştemo mane.
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ETAM
Cihê qonaxa duyem ya lawên Îsraêlê yên ji Misirê derketine, beriya ku bigihêjin Behra
Gewez, piştî Sûkkotê cihê qonaxa duyem (2.Mûsa 13:29; 4.Mûsa 33:6,7).
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ETIYOPIYA
Ev navê ku Yewnanî ye (Aîtîops) di wateya “wecê şewitî” de ye. Di Kitêba Pîroz de
bi pirranî bi gotina Hebeş derbas dibe. Qala mirovên çermreş li wê dijîn tête kirin:
“Gelo Hebeş dikare çermê xwe an jî piling deqên xwe biguherin? Wê gavê hûn, ên ku
hînî xerabîkirinê bûne, hûn jî dikarin qenciyê bikin!” (Yêremya 13:23). Ji herêmên başûr
yên Misirê, heta bajarê Hartûmê yê Sûdana îroyînê digirt bin tixûbê xwe. Kûşê lawê
Ham li wê bicih bûbû (1.Mûsa 10:6). XUDAN li Hebeşên ku êrîşî Cihûda kirine xistin
(2.Dîrokan 14:9-15). Tîrhakayê qiralê Hebeşê li dijî Senharîbê qiralê Aşûrê yê ku êrîşî
Cihûda dikir, şer danî (2.Qiralan 19:9). Wisa tête gîhandin ku yên bi Xwedayê rasteqîn
ve diperistin dê Etiyopê derkeve: “Ez êdî nava kesên ku min dinasin de, Rehab û Babîlê
di bîr bînim, Filistîn, Sûrê û Hebeşê jî” (Zebûr 87:4). Ev gotin wisa pêk hat; Ruhê Pîroz
Fîlîpûs bi wezîreke “Kandakî ya qiralîçeya Etiyopî” ya li Xwedê digere re şand (Karên
Şagirtan 8:26-40). Fîlîpûs wî îmad kir û zilam di nava şabûnê de rêya xwe domand.
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EYTAM
Di wateya “cihê teyrêbaz” de yî.
1/ Şîmşon, ji ber ku hevjîna wî dan yekî din, bi pêtalên bi sê sed çeqelî ve vekiriye,
zadê Filistiyan şewitandin. Dema Filistiyan bûk û bavê wê di agir de şewitandin,
Şîmşon bi “lêxistina mezin” li Filistiyan xistin û di “şaxora zinara Eytamê de rûnişt”
(Serweran 15:8). Ji Cihûdayê sê hezar kes daketin heman cihî û ji tirsa Filistiyan,
Şîmşon bi girêdanê birin cem Filistiyan (ayeta 11). Divê li rojavaya axên Cihûda, ber
ve tixûba Filistiyan bûya. De ka hemana bendên 2/ û 3/ ye an jî ne wisa ye nayê zanîn.
2/ Bajareke ji bajarên Rehoboamê qiralê Cihûdayê, bona axên xwe biparêze
zeximandine ye. Çawa ku di lîsteya hatiye dayîn de di navbera Beytlehem û Tekoayê
de bû, çavdêriyeke wisa dide mirov ku nêzîkî van bajaran e (2.Dîrokan 11:6).
Nivîskarên Talmûd wisa têdighînin ku bexçeyên Silêman yên şahînetê ji çavkaniyên
ava Eytamê dihat avdayîn. Dibe ku burkên Silêman yên li El-Eûrûka ku nêzîkî
Beytlehemê ye, heman cih be. Di 1.Dîrokan 4:3'an de cihê ku mijara wê tête gotin
heman cih be.
3/ Gundeke aidî ezbeta Şîmeûn 1.Dîrokan 4:32. Bi dibetiyekê heman cihê di benda
2/’an de qala wê tête kirin.
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KEVIRÊ EZEL
Cihê ku Yonatan biryar da ku bi Dawidê ji bavê xwe direve bi dizîka hev bibînin
(1.Samûyêl 20:19). Wateya wê “cihêbûn” e.
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FARPAR
Naamanê ku nedixwest di Erdenê de xwe bişo “ma çemên Şamê Abana û Farpar ji
hemî avên Îsraêlê ne qenctir in?" got (2.Qiralan 5:12). Farpara ku ji çiyayê Hermonê
ber ve rojhelatê, ji başûrê Şamê diherike, bi çemê Abana ve dirije. Ev ava ku şêst
kîlometre dirêj e, îroj bi navê Avaj tête zanîn. Farpar di wateya zûbûnê de yî (Bi Erebî
“farfar” lezbûn e).
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FARS
Axên Îrana îroyîn. Elamê lawê Sem li deverên başûrê vê herêma rûniştin (1.Mûsa
10:22; binêrin li ELAMê). Eşîrên Hînd – Ewrûpayî yên ji başûrê Rûsya têne, dûr û
nêzîk di salên B.Î.1500 de di axa Îranê de bicih bûne. Navê Farsî navekî dane welatê
ku hatine bû. Medan jî di heman demê de bi bakurê rojavaya Îranê ve koç kirin. Qiralê
Farsê bi ser Medan û Elamiyan ve ketin û împaratoriyek dinê ya “ji Hîndê heta welatê
Hebeşê ji sed û bîst û heft” welatê pêk tê damezirandin (Ester 1:1).
Ji sirgûniya xwe vegera gelê Cihûdaya bi Babîlê ve hatine sirgûnkirin de rola Koreşê
qiralê Farsê zêde bû: “Û yên ku ji ber şur ve mayîne, ajotin Babîlê û heta qiraletiya
Farisê derbasî serweriyê bû, ji qiralê Babîlê û ji lawên wî re bûn dîl... Qiralê Farsê Koreş
wusa dibêje: Xwedayê ezmanan XUDAN hemû qiraletiyên dinê dan min û li Orşelîma ku
li Cihûdayê ye, ji bo ez xaniyekî jê re ava bikim, emir da min. Ji hemûya netewa wî
her kî di nav we de hebe, bila Xwedayê wî XUDAN bi wî re be û bila derkeve!”
(2.Dîrokan 36:20,23). Danîêl, şiroveya gotina “Feres” ya di danezana Xwedê ya li
dîwarê qesrê ve hatiye nivîsandin bi vî awayî da Belşatsarê qiralê Babîlê: “Welatê te
hate dabeşandin, bi Medan û Farisan re hate dayîn” (Danîêl 5:28). Qiralên Fars û Medê
alîkariyê bi Danîêl, Esra û Nehemya re kirin û pêk anîn ku Cihû vegerin welatê xwe.
Împaratoriya Farsê ji aliyê Alexanderê mezin ve hate bidest xistin.
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FENÎKS
Dema Pawlos bi keştiyê ber ve Romê rêwîtiyê dikir, gava gîhaşt keştîgeha girava Girîtê
ya ku navê wê Bêndergehên Qenc e, pêşniyarê da ku zivistanê li wê biborînin: “Lê
belê serpel, ji gotinên ku ji aliyê Pawlos ve têne gotin zêdetir bi serok û xwediyê
keştiyê ve bawer dikir. Ji ber ku stringeh bona zivistanî mayinê ne bi kêrhatîbû, gellekan
biryar dan ku ji wir ve bin ger mimkûn be bigihêjin strîngeha Finiksê ya li bayê reş û
bayê başûrê vegirtiye û ya Kirêtayê ye.” (Karên Şagirtan 27:11,12). Lê belê beriya ku
bigihêjin Fenîksê “bahoza bakurê rojhelatê yê ji reşahiyê ve tê” li wan qewimî û wan
kêşandin behra kûr. Îroj li rojavaya girava Girîtê kendaveke navê wê Fînîka heye; bi
behrê ve pêwend e û xwedî xelîceke bibaşûrê rojavayê yî.
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FERAT
Çemê ji destpêka dinê ve bi heman navî tête nasîn. Milê çaremîn yê çemê ku ji bexça
Adenê derdikeve û bi çar mîlî belav dibe Ferat e (1.Mûsa 2:10-14; binêrin li ADENê).
Di zimanê Îbranîtî de wateya wê “çengbûn” e. Dema berfên li çiyê bihelin herikandina
wê du metre û nîv e. Ji ber ku çemê herî mezin ya Asyaya rojava bû, tenê bi navê
“çem” dihat nasîn (5.Mûsa 11:24). Dema Çemê Mûradê ya ku nêzîkî gola Wanê dizê
û Avareş ya hema li başûrê Erziromê yî digihêjin hev, wekî Çemê Feratê ji axên
bajarên Meletî, Xarpêt, Semsûr, Entab û Rihayê pêş ve diçe. Ji Sûrî derbas dibe û paşî
ku avê dide ser û binê axên Îraqê bi Dîcle re digihêjin hev û di Kendavê de dirijin
behrê. Mîna Babîlê, hinek bajarên di dema kevnar de girîng bûn ên di nava tixûbê Îraqa
îroyîn de ne, li qeraxa Feratê bûn.
XUDANê ku bi Birahîm re peymanê danî; “Ji çemê Misirê heta çemê mezin, çemê
Feratê, min vî welatî... da ezbeta te” dibêje (1.Mûsa 15:18-21). Hinek bûyerên mezin
yên dîroka dinê bi vî çemî re têkildar in. Hinek bûyerên di derbarê dinê de jî...
“Çar milyaketên li cem çemê Ferata mezin ve girêdayine veke! Û çar milyaketên
bitûmî bona wê saetê û wê rojê û wê mehê û wê salê amade têne sekinandin, bona ku
ji sisêyan yekê mirovan bikujin, hatin vekirin. Û hejmara artêşên suwaran, du caran deh
hezar caran deh hezar bûn” (Peyxama Yûhena 9:14-16; 16:12-14).
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FÎLADELFIYA
Navçeya Alaşehîr ya bi Manîsaya îroyîn ve girêdayiye yî. Wateya navê Fîledelfiya “yê
ji birayê xwe hezdike” bû. Bajar navê xwe ji avakirê xwe Attalûs Fîledelfosê qiralê
Bergamayê yî stendibû. Ev qiral “Fîladelfos” navê xwe ji dilsoziya bi birayê xwe
Eûmenesê beriya xwe qiral bû girtibû. Di Peyxama Yûhena de, şeşemîn ya heft civakê
dêrên ku ji Îsa Mesîh ve bi destê Yûhena peyamê stendine bû (Peyxama Yûhena 3:713). Ev civak, mîna civaka Îzmîrê qet tu nirxandinê negirt. Bona ku gotinê belav bikin
Xudan têdighîne ku “deriyek vekirî” daniye ber wan (Peyxama Yûhena 3:8). Dê
neyarên wan hewcedar bin fam bikin ku Xudan çawa ji wan hez dikin (ayeta 9). Ka
em nizanin ku Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne bi çi awayî gihaştiye vî bajarî. Bi dibetiyekê,
ev yek, dema Pawlos li Efesê bû, di encama guftegoyên “her roj li hêwana civînê ya
Tîranos” de kiribûn; bi bihîstina “her kesê ku li Asya dijî -dixwaze Cihû be, dixwaze
Yewnanî- bi bihîstina Gotina Xwedê” Pêk hat (Karên Şagirtan 19:8-12).
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FÎLÎPÎ
Ev nav di wateya “yê ji hespê hez dike, ji şer hez dike” de yî. Bona bîranînê Fîlîpiyê
Makedonî yê bajar bi dest ve xistiye û pêş ve biriye hate dayîn. Dema Pawlos li Troasê
bû; di xewn û xeyalekê de zilamek Makedonî yê ku “Were Makedonya, alîkariyê bi me
re bike” dibêje dît, bi rêya behrê, gîhaşt Neapolîsê (Kavalaya bajarekî Yewnanîstana
îroyîn e) (Karên Şagirtan 16:6- 11). Lûqa têgîhandina xwe wisa didomîne: “Û ji wir
derbasi Fîlîpiya navendeki Romayê ya bicihbûnê û bajarê herî giringî wê herêma
Makêdonyayê ye, bûn û çend rojan em li vî bajarî man” (ayeta 12). Nêapolîs di rêya
di navbera Rom û rojhelatê de ya navê wê Vîa Egnatya ye, qonaxa dawîn bû. Fîlîpî li
ser vê rêya li bakurê Nêapolîs de 13 kîlometre dûrbûnê de bû. Çawa ku Pawlos li
derveyî bajêr li rexa çem li civîneke duayê digeriya, ev yek nîşan dide ku li wê kenişt
nîne. Di bajarê ku bi leşkerên Romê û malbatên wan tijî bûne de deh zilamên Cihû
tunebû ku li bajêr keniştê damezirînin. Yên ku tevlî civîna duayê bûbûn yên jin bûn.
Yek ji vana Lîdyaya Tiyatîrayî bû. Wê, tevî malbata xwe baweriyê anîbû. Pawlos û
Sîlasê ji ber qîzika ji ruhê falbaziyê xelas bûye hatine qefaltin û girtin, gava bi
erdhejînê ji wê xelas bûn, qerdiyan û maliyên wî baweriyê anîn. Dema ji veqetiya,
Pawlos li mala Lîdya, civakek bawermendan hişt. Civaka yekem ya li Ewropa.
Peyamekê ji vê civakê re nivîsand.
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QAYSERIYA FÎLÎPÎ
Di bin çiyayê Hermonê de cihekî Kenaniyan li xwedayê Baal ve diperistin (Dibe ku
Baal – Hermon Serweran 3:3). Yewnaniyan li dêvila wê xwedayê Pan danî û navê
Paneas lêkirinê. Hêrodesê mezin, bona Kayzer Avgûstûsê hemiya herêmê daye wî, li
vê perestgehekê avakir. Fîlîpoyê ji çarê yek parî welêt rêve dibe, bajar pêş ve bir û li
ser xîreta Qayser navê Qayseriyê lê kir. Ji bo ji Qayseriya bavê wî li rexa çemê Filistiyê
ava kiriye cihê bike, navê Qayseriya Fîlîpî lê kirin. Îroj bi navê Banyasê ji Panehasê
hate tête bangkirin û têkiliya wê ya bi xedayên derewîn yê kevnar ve tête bîranîn.
Xudanê me Îsa çû vê herêmê: “Û gava Îsa çû aliyê Qeyseriya Fîlîpoyê, ji şagirtên xwe
pirs kir û got: Li gor gotina gel, Lawê Mirov kî ye? Û wan gotin: Hinek dibêjin
Yehyayê vaftîzkar e; hinekên din dibêjin Êlyas e; lê hinekên din jî dibêjin Yêremya
ye, an jî yek ji peyxamberan e. Îsa ji wan re got: Lê hûn ji bo min çi dibêjin, ez kî me?
Şîmûn Pêtrûs bersiv da û got: Tu Lawê Xwedayê zindî Mesîh î” (Meta 16:13-16). Li
cihê ku ji xwedayê derewîn ve diperistin di derbarê Xwedayê rasteqîn de şahidiya herî
diyarkirî!
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FILISTÎN
“Warê Îsraêl” ya lawên Îsraêlê (1.Samûyêl 13:19) an jî welatê ku jê re digotin “hatiye
waadkirin” (Îbraniyan 11:9). Kenaniyên ku berê li qeraxa Behra Sipî rûdiniştin bi navê
Welatê Kenanê dihatin bangkirin. Ji ber Filistiyên ku li heman cihî bicih bûne, navê
Filistîn girt. Yê ku Palaîstinê yê navê wê yî Yewnanî ye, bona herêma Sûriyeya Başûr,
cara yekemîn bikar aniye Dîrokzanê Yewnanî Herodotos bû (B.Î. 500). Romiyan ji
vêya re digotin Palestîna. Dema qiraletî bû du par, ji qiraletiya bakur re Îsraêl, ji
qiraletiya başûr re Cihûda dihat gotin. Piştî sirgûniyê jê re digotin Cihûda. Di dema
navîn de bi navê Axa Pîroz dihate nasîn (Zekerya 2:12). Dewleta ku di sala 1948’an
de hatiye damezirand bi navê Îsraêlê tête nasîn.
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FÎNÎKE
Welatê ku di nêzîkbûna 320 kîlometre dirêjbûnê de û rexên çem yên Lunmama û
Sûriya îroyin digire nava tixûbê xwe. Di Peymana Kevin de wekî welatê Kenanê dihat
nasîn (Îşaya 23:11-12). Di dema Îsa Mesîh de bi navên bajarên xwe Sûr û Seyda, yên
herî tête zanîn dihate nasîn: Îsa ji wê cuda bû û bi herêma Sûr û Sayda ve vekişiya”
(Meta15:21). Ji jinika li wê rastî Wî hatiye, dema ji aliyê Meta ve wekî “Jinika Kenanî”
hate qalkirin; Marqos jî; “jinik Yewnanî bû. Nîjada wê ji Fînîkeya Sûriyê bû (Marqos
7:26). Çawa ku Meta dema bona Cihûyan nivîsandin, navên ku Cihûyan bona herêm
û gelê xwe çi navî bikar anîne, wisa nivîsandin. Ji ber ku Marqos jî bona gelên ne Cihû
ne nivîsandine, navên ku ew elimîne bikar anîne.
Lûqa jî heman tiştî dike: “Bawerkirên, li ser zordestiya bi kuştina Steyfan ve destpêkir
belav bûbûn, çûn heta Fînîkyayê, Qibrisê û Antaqyayê û gotin tenê
ji Cihûdan re didan bihîstinê” (Karên Şagirtan 11:19). Dema Pawlos û Barnabas ji
Antaqyayê diçûn Orşelîmê; “Bi vî awayî, yên ji aliyê Dêrê, ji rê ve hatin şandin û
vegera neteweyan daxuyanî kirin û ji Fînîkyayê û Samîriyê ve derbas bûn û kêfxweşiya
mezin dan hemû birayan.” (Karên Şagirtan 15:3). Di rêwîtiyeke din de Pawlos û
hevalên wî di Patarayê de “keştiyeke diçe Fînîkeyê dîtin... berê xwe dan Sûriyeyê û
gihaştin Sûrê” (Karên Şagirtan 21:2,3).
Fînîkiyan bi bazirganî û behrevaniya xwe nav û deng dabûn. Tê wateya bazirganê
Kenanî. Hîramê Qiralê Sûrê “behrevanên bi behrê zanin, digel qûlên Silêman di
keştiyan de şandin” (1.Qiralan 9:27). Navê Fînîke bi Yewnanî ye. Wisa tê fikirandin
ku ji gotina “foînos” ya di wateya rengê xwînê de yî an jî gotina “foîniks” ya di derbarê
darê xurmê de yî ve tê. Ma gelo rengê xwînê, ji ber rengê çermikê behrevanan ya di
bin germa tavê de sorbûye dinimîne yan ji rengê cawê Sûrê yên ji xwîna ajalên behrê
hatine sorkirî dinimîne? Ya na ji ber darên xurme yên gellekî hene tête navê Fînîke?
Ev gel li Enedolê (îroj bi navê navçeya Fînîke tête nasîn), li bakurê Efrîqa û li Îspanya
koloniyan pêk anîn.
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FRÎKYA
Di roja Pentîkostê de “yên ku li Frîkya...rûdinin” li Orşelîmê bûn û şahidiyên Pêtrûs û
şagirtên din bi tijîbûna Ruh ve dayîne guhdarî kirin (Karên Şagirtan 2:10- 12). Ka em
nizanin di nava Cihûyên ji wê hatine û ji yên ku baweriya Cihûyan pejirandine de yên
baweriyê anîne hene an jî nînin. Pawlos di sefera pêşîn ya mizgîniyê de ji Frîkyayê
derbas bû. Gihaşt “Antaqyaya li Pîsîdyayê ye” û li keniştê mizgîniyê belav kir (Karên
Şagirtan 13:14). Ev bajar, navçeya Yalvaç ya bi Îsparta ve girêdayî ye. Digel navê xwe
li Frîkyayê bû. Bona ku wê ji Antaqyayek din ya di nava tixûbê Frîkyaya li rexa çemê
Menderesa Mezin ve cihê bikin ji wê re gotin Antaqyaya Pîsîdyayê. Gellek kesên li vî
bajarî û dorûberên wê ne baweriyê anîn.
Romiyan vî bajarê aidî Frîkyayê ye, bi nava Galatyaya Frîkya bi Galatya ve girê da. (Jê
re “Herêmên Frîkya û Galatya” nayê gotin, lê “Herêma Frîkya û Galatya” tê gotin Karên
Şagirtan 16:6). Qonyaya Pawlos dema ji wê cuda bû çûyê jî aidî vê herêmê bû.
Frîkyaya kevin, nêzîkî Dorîleyûm (Eskîşehir), Kotiyeyûm (Kûtahya), Trajanopolîs
(Ûşak) û bajarên Kolosse û Laodîkyaya nêzîkî Denîzlî digirtin nava tixûbên xwe.
Qiralên Mîdas û Gordiyomê yên ku tevlî rûpelên dîrokê bûne û bi xwe jî bûne efsane
jî ji vî welatî bûn. Pawlos piştî ku bi pêşniyara birayên li Lîstra û Qonyayê ne
Tîmotêyos girt cem xwe; “Piştî ku Ruhê Pîroz nehişt gotinê li Asyayê waz bidin, ew
ji herêmên Frîgya û Galatyayê ve derbas bûn” (Karên Şagirtan 16:6). Di gera sêyem
ya nûçeyê de Pawlos ji Antaqyayê cuda bû û “derket rê û bi dorê li herêmên Galatya û
Frîgyayê geriya û quwet da hemû şagirtan” (Karên Şagirtan18:23).
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ÇIYAYÊ GAAŞ
Yêşûyê di sed û deh saliya xwe de çû ser heqiya xwe li Tîmnat – Seraha bakurê vî
çiyayê ye hate binax kirin. Navê çiya “hejandin” e. Li çiyayiya Efrayîm e (Yêşû 24:30).
Çiyayiya Efrayîm herî bakurê rêzeçiyayên mîna parsuyên Îsraêlê pêktîne, herêma
çiyayî ya ji Beyt- Elê heta deşta Yîzrêel yî.
Hîddayê ji egîdên Dawid bû, ji “newalên Gaaşê” bû (2.Samûyêl 23:30).
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GABBATA
Di Îbranîtî de wateya wê; “gir, pişta çiyê” ye. “Pîlato... Îsa derxist derve û li cîhê ku
navê wê Rûkevirê ye, lê belê bi Îbranî Gabata ye; li ser kursiya darazîkirinê rûnişt.”
(Yûhena 19:13). Çawa ku navê wê yê bi Îbranîtî dîmena giştî bîne pêş çavan jî, Rûkevir
(di Yewnanî de lîtostroton) ka çawa rûyê erdê tête kêzîn (raxistin) nîşan dide. Wisa
tête fikirandin ku li cem qûleya Antonya ye. Per Vîncent, di bin dêra li wê ye, pariyek
peyager ya ku dibe ku pariyek ji Rûkevirê be dîtiye.
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GAD
Dema lawên Gad û lawên Rûben li deşta Moabê bûn, di xwezaya Erdenê de ji Mûsa
mêrasê xwestin. Bi şerta Erdenê derbas bibin û alîkariyê bi birayên xwe yên welêt bi
dest ve dixin bikin, got ku dê Gîleada di xwezaya Erdenê de yî bide wan (4.Mûsa 32).
Welatê Sîhonê qiralê Amoriyan par ve kirin. Rûben pariyê welatê Sîhon ya li rojhelata
gola Lûtê ji xwe re stend. Gad jî rojhelata newala Erdenê ya ji gola Celîlê heta gola
Lûtê û çiyayiya ji tixûba Rûben heta çemê Yabbok e stend. Nêviyê ezbeta Manaşşe jî
li bakurê vêya mêrasê stend (Yêşû 13:15-31). “Û lawên Gad bajarên bi sûr, Dîbonê û
Atarotê û Aroerê û Atrot-Şofanê û Yazerê û Yogbehayê û Beyt-Nîmrayê û BeytHaranê û hewşên mîhan ava kirin” (4.Mûsa 32:34-36).
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GADARA
Bajareke li başûrê rojhelata gola Celîlê, di deh kîlometre dûrbûnê de yî. Serbajarê
eyaleta Perara ya Romiyan. Îsa dema çû “welatê Gadarîniyan” zilamekî bi gellek cinan
ketiye azad kir, destûrê da ku bila cin bikevin keriyê berazan (Meta8:28). Berazan “ji
kendalê ve ber ve behrê” xwe avêtin (ayeta 32). Nedibû ku ev bûyer li Gadarayê derbas
bûbe, ji ber ku ji golê 10 kîlometre dûrtir bû. Dibe ku cihê li rexa golê ya bûyer lê
qewimiye, ji ber di nava tixûbê eyaleta ku Gadara serbajarê wê ye de derbas bûne,
wekî welatê Gadarîniyan derbas dibe. Gadara ji deh bajarên mîna Dekapolîs têne nasîn
û aidî neteweyên ne Cihû ne, bajarek bû. (Binêrin DEKAPOLÎS).
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GALATYA
B.Î.di sedsala sêyemîn de Galan ji Ewropa koç kirin û bûn serwerê Frîkyayê Enedolê
û gelên Kappadoxyayî. Sê qiraletiyên cihê damezirandin. Milê wê yê navê Trokmî lê
ye bi rojhelatê ve bicih bûn û serbajarên xwe li Tavîûmê damezirandin. Xirbeyên
bajarê Tavîûmê li gundê Helma Mezin, ya li rojavaya Yozgatê di dûrbûna 40 kîlometre
de yî. Milê wê ya navê wê Tektosages e, serbajarên xwe li Enqerê damezirandin.
Milê wê yê Tolîstobogîî bi rojavayê ve bicih bû û serbajarên xwe li Pessînûsê ava kirin.
Pessînûs li rexa çepê ya çemê Sakaryayê, li başûrê Sîvrîhîsara bi Eskîşehîrê ve girêdayî
di 15 kîlometrê de li Ballihîsarê yî.
Di sala B.Î. 25 Galatya di nava Împaratoriya Romê de bû eyaletek. Lê belê ev eyalet ji
qiraletiyên kevin yên Galatya firehtir bû. Ji Pontûs, Frîkya, Lîkaonya, Pîsîdya,
Paflagonya û Îsaûrya pariyan girtin nava xwe. Pawlos di rêwîtiya xwe ya bona nûçeyê
ya yekem de ji Qibrisê gîhaşt Pergeya nêzîkî Antalyayê yî (Karên Şagirtan 13:13). Ji
wê jî Antaqyaya Pîsîdya ya ku îroj mîna navçeya Yalvaç ya bi Îsparta ve girêdayiye
(ayeta 14), Qonya (Îkonîûm; ayeta 51; 14:1-5), “Lîstra û Derbeya bajarên Lîkaonya
ne” (14:6) bajarên bi eyaleta Galatya ve girêdayî bûn. Antaqyaya Pîsîdya li Galatyaya
Frîkya, Lîstra û Derbe li Galatyaya Lîkaonya bûn.
Lê Derbe (Bajarê Devrî) salek û dusal berî serîdanka Pawlos, bi rêvebiriya Antîyaxosê
qiralê Kommagene re hatibû dayîn. Ji ber vê yekê dema Pawlos hewcedar ma ku ji
Lîstrayê bireve, xwe li Derbeyê sitirand (14:20). Dibe ku li wê, ji ber ku wî dabûn ber
keviran heta ku birînên wî qenc bûbin mabe. Di peyama ku ji dêrên Galatyayê re
nivîsandine de; “lê belê hûn dizanin ku, min Mizgîniyê cara pêşîn di lawaziya bedenî
de ji we re waaz kir û rewşa bedena min bona we ceribandinek bû û we min biçûk
nedîtin û red nekirin” (Galatiyan 4:13). Ji wê dîsa ji Lîstra, Qonya û Antaqyaya Pîsîdya
derbas bû û “bi her yek civakên dêran re kalepîran peywirdar” kirin (Karên Şagirtan
14:23). Gelo dêrên Galatya yên ku ji wan re nivîsandine vana bûn? Hinek pisporan
bersiva belê didin vê pirsê û li ser beriya Lijneya Orşelîmê (Karên Şagirtan 15: 1 –
12) ya di sala P.Î. 48 an jî 49’an de Peyama ji Galatiyan re hatiye nivîsandin disekinin.
Yên din jî, wisa difikirin ku ji ber di rêwîtiyên wekî din ên Pawlos de (dibe ku di
Karên Şagirtan 16:6’an de) li qiraletiyên Galatiyan ên kevin digerin û dêran li wan saz
dikin, Peyama ji Galatiyan re hatiye nivîsandin, hê jî dereng hatiye nivîsandin. Ger
wisa bûya gelo ma ji ber çi Pawlos di derbarê Lijneya Orşelîmê de qala tu tiştî nake?
Pawlos ji Antaqyayê çû Derbeyê (Karên Şagirtan 16:1). Ji wê jî, “piştî ku ji herêmên
Frîkya û Galatya derbas bû pê ve” dema li ber ketina Asyayê (herêma Ege) bû, Ruhê
Pîroz li wê ket ber belavkirina wî ya Gotina Xwedê (16:6). Bi Yewnanî dibe ku bête
wateya Galatyaya Frîkya. Pawlos di rêwîtiya xwe ya sêyem de piştî Antaqya “li
herêma Galatya û Frîkya de cih bi cih” geriya (18:23).
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GALED
Ji Padan-Aramê di rêwîtiya heft rojî de Labanê ku li çiyayê Gîleadê gîhaşt zavayê xwe
Aqûpê ku ji ber wî direve, dema bi Aqûp re peymana aştiyê danî, bona ku ji vê yekê
şahidiyê bike, lodek ji keviran danîn. Aqûp di zimanê Îbranîtî de navê “Galed” da vêya,
Laban jî di Aramîtî de ji vêya re “Yegar-Sahadûta”got. Her du ji di wateya “koma
şehadetê” de ye. Û ji aliyê din, navê Mîtspaya wateya wê “qûleya çavdêriyê” de yî dan
wê, “ji ber ku... dema em hevûdin ji ber çav wenda bikin, bila XUDAN di nava min û
te de be” (1.Mûsa31:23,46-49).
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GALÎLE
Di dema Peymana Nû de welatê Îsraêlê bi sê eyaletî ve hate dabeşandin: CIHÛSTAN,
Samîriye û Celîle. Celîle, ji peyva “celîl” ya Îbranîtî, ya ku di wateya “xelek, hevêrk”
de yî. Dibe ku “hevêrk” di wateya dewer û herêmê de hatibe bikar anîn. Ev nav di
Peymana Kevin de kêm derbas dibe: Li Celîleyê, çiyayiya Naftalî de Kedeşê (wekî
bajarê stariyê) cihê kirin” (Yêşû 20:7). “Qiral Silêman ji welatê Celîlê bîst bajarî dan
Hîram” (1.Qiralan 9:11).
Ji wê demê destpêkir ku gelên ne Cihû ne li Celîleyê bicih bibin. Ji ber vê yekê,
peyxamberê ku mizgîniya hatina Mesîh daye, wisa têgîhand ku dê bitaybet jî li
Celîleya neteweyan lê rûdinin karên nûwaze pêk bînin: Di demê dawîn de Celîleya
neteweyan şên kir. Gelê ku di tariyê de dimeşiya ronahiyek mezin dîtin (Îşaya 9:1,2).
Li gor pisporekî, ji 33 mûcîzetên Îsa Mesîh yên di Încîlê de hatiye qeydkirin 18 heb li
vê herêmê hatin pêkhatin. Ji ber bandora berteka neteweyan li vê herêmê heye,
Fêrîsiyên ku bi pakbûna netewî û olî pesnên xwe didin, Celîle biçûk didîtin (Yûhena
7:47-52).
Herêma Celîlê, çiyayên Lubnanê yên li bakurê rojavaya Behra Celîlê, çiyayên hê jî
berfireh yên li rojavaya wê û deşta Yîzrêel ya li başûrê rojavaya wê ye digirtin nava
xwe.
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BEHRA CELÎLÊ
Goleke 212 metre di bin asta behre de, li herêma Celîle ya li bakurê welatê Îsraêlê yî
û dirêjbûna wê 21 kîlometre, firehiya wê jî 11 kîlometre yî. Çemê Erdenê bi bakurê
wê ve dirije û ji başûrê wê ve derdikeve. Gola ku bi ava şêrîn ve tijî, bi masîvaniya
xwe dihat nasîn. Hinekên ji şagirtên Îsa Mesîh in di vê golê de masîvan bûn (Meta
4:18-22; Marqos 1:16-20; Lûqa 5:1-11). Di Peymana Kevin de bi navê Behra Kînneret
(4.Mûsa 34:11) Behra Kînnerot (Yêşû 12:3) dihat nasîn. Di Peymana Kevin de, wekî
din bi navê Behra Cênasêrtê (Lûqa 5:1) û Behra Taberiye (Yûhena 21:1) dihat
bangkirin.
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GALLÎM
Ev nav di Îbranîtî de di wateya “lodan” de yî (Bi navê “Galed” hevberî hev bikin). Li
bakurê Orşelîmê cihekî aidî Benyamîn e. Qiral Saûlê Benyamînî “qîza xwe Mîkal,
hevjîna Dawid, dabû Paltiyê lawê Laîşê ji Gallîmê yî (1. Samûyêl 25:44).
Dema peyxamber, êrîşa artêşa Aşûrî ya ji bakur berve Orşelîmê yî dianî ziman:
“Giraniya xwe li Mîkmaşê danî; bihûrkê derbas kirin; ji me re: Qonax Geba ye gotin; Rama
dilerize; Gîbeaya Saûl reviya! Û bi dengê xweyî bilind bang bike, ya qîza Gallîmê!
Guhdarî bike, ya Laîşa! Wey gunekê Anatot!...ji girê Orşelîmê re destê xwe kil dike” (Îşaya
10:28-32). Wisa tête famkirin ku nêzîkî Gîbeaya bajarê Saûl e (Binêrin li GÎBEA yê).
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GAT
Ji pênc bajarên girîng yên Filistiyan (yên din: Aşdod, Aşkelon, Ekron, Gaza).Wateya
nav; “cihê dewisandina tirî”. Ji yên ku li Gatta rûdinin digotin Gîttî an jî Gîttîm.
Filistiyên ku Sindoqa Peymanê bi dest ve xistine, bona bikevin bêtariyên Aşdoda ku
pêşiyê anînê lê qewimîne, wê şandin Gatê (1.Samûyêl 5:8). Heman bêtariyan dema
hate serê Gatiyan wê şandin Ekronê (1.Samûyêl 5:10).
Li Aşdod, Gaza û Gatê Anakên nîjadeke dêw e hebûn (Yêşû 11:22). Ev nîjada dêw li
pêy gellek salan hê bi Filistiyan re rûdinin ev yek jî ji çîroka Golyat ve tête famkirin.
“Û ji artêşgeha Filistiyan pêlewanek Gatî, ê ku navê wî Golyat bû derket, qama wî
şeşgez û bihostek bû” (1.Samûyêl 17:4).
Li Filistînê kêm û zêde nêzîkî vê çaxê di heman mezinahiyê de gellek hestiyên mirovan
hatine dîtin. Dawid bi kevirê ku avêtibû Golyat bi erdê ve rast kir (1.Samûyêl 17:4).
Dawid li ber Akîşê li Gatê qiraletiyê dike, xwe mîna dînan nîşan da (1.Samûyêl 21:1015). Paşê jî xizmetê ji Akîşê re kir (1.Samûyêl 27). Dawid di lawija ku li ser Saûl û
Yonatanê ji aliyê Filistiyan ve hatine kuştin de; “Vê yekê tênegihînin ji Gatê re, di
kuçeyên Aşkelonê de belav nekin” dibêje (2.Samûyêl 1:20). Dawid “Gat û navçeyên
wê ji destê Filistiyan stendin” (1.Dîrokan 18:1). Reheboam wê zeximand (2.Dîrokan
11:8).
Lê belê divê Filistiyan wê dîsa bi dest ve xistibin, ji ber ku dema Ûzziyayê qiralê
Cihûda, li dijî Filistiyan şer dikirin, “dîwarê Gatê têk birin”(2.Dîrokan 26:6). Di
derbarê derawaya bajarê Gatê de agahiyek me ya vebirî nîne. Bi bêtarek nayê zanîn ji
holê wenda bûye. Amos bi awayekî neyekserî qala vê yekê dike (6:2).
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GAT-HEFER
Di wateya “Cihê kolandî yê bona tirî dewisandinê” de yî. Bajareke li tixûba Zebûlûn
û Naftalî ye (Yêşû 19:13). Yûnis peyxamber lawê “Amîttayê Gat – Heferî ye”
(2.Qiralan 14:25). Wisa tête fikirîn ku ev bajar gundê El – Meşhed ya 5 kîlometre dûrî
bakurê rojhelata Nisretê yî. Di girê li derveyî gund de cihekî bi navê Nebî –Yûnis wekî
gora Yûnis tête nasîn.
Dema Fêrisiyan ji Nîkodîmûs re; “Vekolîne û fêr bibe, ji Celîlê peyxamber dernayê!”
gotine, ya Yûnisê Gat – Heferê li Celîlê jibîr kirine yan jî gotina peyxamber, bona
Mesîh bikar dianîn (Yûhena 7:52).
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GAT – RÎMMON
Di wateya “Cihê tirê dewisandina bi hinar” de yî.
1/ Bajareke di herêma Dan de, bona Lêwiyiyan hatiye dayîn (Yêşû 19:45; 21:23;
1.Dîrokan 6:69).
2/ Bajareke li rojhelata Erdenê aidî nêviyê Manaşşe yî û bona Lêwiyiyan hatiye dayîn
e (Yêşû 21:25).
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GAZA
Ji pênc bajarên girîng yên Filistiyan (yên din: Aşdod, Aşkelon, Ekron, Gat). Wateya
nav kelat e. “Kaftoriyên ku ji Kaftorê derketin, Avên ku heta Gazayê li gundan rûdinin
helaq kirin û li cihên wan rûniştin.” (5.Mûsa 2:23). Yêşû Gaza bi dest ve xist paşê
Filistiyan dîsa bûn serwerê bajar (Yêşû 10:41; 13:1-3). Şîmşon deriyê vî bajarî derxist
“girê çiyayê li hemberî Hebronê yî” (Serweran 16:1-3). Di encamê de dema wî bidest
xistin, Filistiyan Şîmşon birin Gazayê (Serweran 16:21). Şîmşonê ku li Gazayê yî bona
hemî begên Filistî bikujin sitûnên mala bona şahînetê avakirine ji cih ve leqandin
(Serweran 16:23-31).
Îroj li rexa başûr ya Îsraêlê bajareke bi navê Gaza heye. Gazaya kevin mîna ku
XUDAN bi navgîniya Amos peyxamber têgîhandibû; û li gor soza “Ez ê jî agir bişînim
dîware Gazayê û dê qesrên wan bixwin û biqedînin” gotibû, ji aliyê Alexander
Yanneyûs di sala B.Î. 93’yan de hate tunekirin (Amos 1:6,7; Tsêfanya 2:4; Zekerya
9:5).
Di sala B.Î.57’an de Gabbînyûs bajar li başûrê cihê berê, cihekî hê jî nêzîkî behrê ye
avakir: “Lê belê milyaketekî Xudan ji Fîlîpûs re axifî û got: Rabe, here rêgeha ji başûr
ve, ji Orşelîmê ve dadikeve Gazayê, ew der çol e.” (Karên Şagirtan 8:26). Çawa ku
milyaket tîp bi tîp got ku “Rêya ku dadikeve Gaza, ev çol e”, şirovekirek wisa difikire
ku, milyaket dema diaxife, dixwaze bibêje; here xirbeyên Gazaya kevin.
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GEBA
Di wateya girikê de ye. Bajareke ji herêma aidî Benyamîn e, bona lawên Harûn hatiye
dayîn e (Yêşû 18:24; 21:17). Nêzîkî Gîbeaya bajarê Saûl e, bû (1.Samûyêl 14:2,5). Di
navbera wan de 5 kîlometre hebû.
Li bakurê Orşelîmê, 11 kîlometre jê dûr bû. Îroj navçeya Jeba li heman cihî ye. Li
bakurê neqeba ku Yonatan û çekdarê wî, bona ku êrîşî Filistiyan bikin hewl dan ku jê
derbas bibin, şikeftek bi navê Botsets ber ve Mîkmaşê bû, zinarê ku li başûrê wê bû jî
ber ve Gebayê bû (1.Samûyêl 14:5).
Piştî ku welat kirin du par li dêvila gotara “ji Danê heta Beer – Şebayê”, li Cihûdayê,
gotara “ji Gebayê heta Beer – Şebayê” hate bikar anîn. Dema Qiral Asa peristina li
Cihûda ji Xwedayê derewîn re ji holê rakir, “ji Gebayê heta Beer-Şebayê cîhên bilind ên
ku kahînan lê buxur vêxistine mindarkirin” (2.Qiralan 23:8). Dema peyxamber êrîşa
artêşa Aşûrî ya ji bakur bi ser Orşelîmê hate kirin tîne ziman: “Giraniya xwe li Mîkmaşê
danî; neqebê derbas kirin; ji me re: Qonax Geba ye gotin; Rama dilerize; Gîbeaya Saûl
reviya! Û bi dengê xweyî bilind bang bike, ya qîza Gallîmê! Guhdarî bike, ya Laîşa! Wey
gunekê Anatot...ji girê Orşelîmê re destê xwe kil dike” dinivîsîne (Îşaya 10:28-32).
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GEBAL
Di wateya girikê de yî. Bajareke Fînîke ya kevin. Li bakurê Beyrûta îro, Jebeyîla 40
kîlotre li dûra yî. Dema Yêşû kal bû, di nava dewerên hê bi dest ve nehatiye xistin,
“welatê Geballiyan” jî hebû (Yêşû 13:5). Gebal bi behrevaniya xwe ve dihat nasîn. Di
perestgeha ku Silêman ava kiriye de, di nava yên qewartina keviran dikin de yên Gebalî
jî hebûn (1.Qiralan 5:18). Hêzekîêl, qala hostatiya wanî ev tê de neçûyîna wan dike û
bona Sûrê; “kalafatkarên te kalepîrên Gebalê û zilamên wanî zane bûn” dibêje
(Hêzekîêl 27:9). Gebal ji ber têkiliyên bazirganiyê yên bi Misirê re, navê Bîblos ya bi
Yewnanî di wateya “pirtûk”ê de bû, jê re da. Geballiyan ji qamirên papîrus yên ji
Misirê stendibûn, bi çêkirina kaxez û pirtûkan de nav û deng dabûn. Navê Kitêba Pîroz
di gellek zimanên biyan de ji gotina bîblîa ya wateya wê “pirtûkan” e yî. Mînak: Bi
Îngilizî Bîble; Fransewî la Bîble; bi Germenî dîe Bîbel.
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GEBÎM
Di wateya sarincan de yî. Bajareke aidî Benyamîn ya nêzîkî Nob û Anatotê ye. Dema
peyxamber êrîşa artêşa Aşûrî ya ji bakur bi ser Orşelîme ve têdighand: “Rama dilerize;
Gîbeaya Saûl reviya! Û bi dengê xweyî bilind bang bike, ya qîza Gallîmê! Guhdarî bike,
ya Laîşa! Wey gunekê Anatot! Madmena qaçax; yên li Gebîmê rûdinin, li sitargehekê
digerin. Dê îro jî ew li Nobê bisekine... ji girê Orşelîmê re destê xwe kil dike” dinivîse
(Îşaya 10:28-32).
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GEDER
Di wateya ya bidîwar de ye. Di nava qiralên ku Lawên Îsraêl li rojavaya Erdenê li wan
xistine de “qiralê Gederê” jî hebû (Yêşû 12:7,13). Ka bajar li ku derê ye ne diyar e.
Dibe ku Gedor jî heman cih (Binêrin li GEDORê).
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GEDERA
Di wateya gova mîhan de ye.
1/ Di nava bajarên ku ji Cihûda re hatine dayîn de bajareke li deşta behrê yî (Yêşû
15:33,36).
2/ Ji Cihûda hinekên ku bona qiral kûzvaniyê dikin li cihekî bi navê Gedera ye rûniştin
(1.Dîrokan 4:23). Ka nayê zanîn gelo bi cihê di benda 1/’an de heman cih e an nîne.
Divê gellek destên kûzan li xirbeyên Tel Ej – Jûdey de yên li başûrê Soko ya 8
kîlometre dûrî hatine dîtin. Dibe ku bajarê Gedera ya kûzvanan be.
3/ Di nava sîhên Benyamînî yên di bin emrê Dawid de Yazabadê Gedarî jî hebû
(1.Dîrokan 12:2,4). Wisa tête famkirin ku li herêma aidî Benyamîn e, bajareke bi navê
Gedera heye. Îroj li herêma Benyamîn de du cihên bi navên wekhev in hene. Dibe ku
yek ji vana be.
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GEDEROT
Di wateya govên mîhan de ye. Bajareke ji Cihûda re hatiye dayîn e (Yêşû 15:41). Di
dema qiral Ahaz de; di nava bajarên ku Filistiyan di berwarên Şefala û li başûrê Cihûda
de êrîşî wan dikirin de Ayyalon, Gederot û Soko hebûn (2.Dîrokan 28:16-18). Divê
Gederot nêzîkî van herdu bajaran be (Binêrin li AYYALONê).
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GEDOR
Di wateya dîwêr de yî.
1/Bajareke li herêma çiyayî ya Cihûda de (Yêşû 15:58).
2/ Cihekî li başûrê Soko û Zanoa ye (1.Dîrokan 4:18). Dibe ku hemana Gederaya di
bin benda (2) de be.
3/ Li Şîmeûnê hinek zilaman “li cihê ketina Gedorê, heta rojhelata bestê, bona ku ji
keriyên xwe li çêregehan bigerin çûn” (1.Dîrokan 4:24,39). Ew Gedera li gora ku li
aliyê rojhelata bestê yî, dibe ku li behra Lûtê dinêrîbe.
4/ Di nava sîhên Benyamînî yên di bin emrê Dawid de ji Gedorê lawên Yerohoam jî
hebûn (1.Dîrokan 12:2, 7). Wisa tête famkirin ku li herêma aidî Benyamîn e, bajareke
bi navê Gedera heye. Îroj li herêma Benyamîn de du cihên bi navên wekhev in hene.
Dibe ku yek ji vana be.
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CELÎLOT
Di wateya hevêrkan de yî. Cihekî li tixûbê herêmên Benyamîn û Cihûda de yî. Tixûbê
Benyamîn “derdiket Celîlota li hemberî kaşa Adûmmîm e” (Yêşû 18:17). Celîlot û
Gîlgal ji reha “galal” ya di wateya gindirandin de yî têne û navên di heman wateyê de
ne. (Binêrin li GÎLGALê).
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CÊNASÊRTÊ
Di wateya bexçeya dewlemendiyan de ye.
1/ BAJARÊ CÊNASÊRTÊ: Dema Aramîtî wekî zimanê Cihûyan belav bû, bona
daxuyandina Îbranîtiya Kitêba Pîroz, kitêbên bi Aramîtî ne hatin nivîsandin. Navê
Targûm li vana dikirin. Di Targûman de wisa tête daxuyandin ku bajarê Cênasêrtê yê
li Celîlê, bajarê Kînneret yê di Peymana Kevin de derbas dibe yî (5.Mûsa 3:17; Yêşû
19:35; li KÎNNERETê binêrin). Piştî ku Îsa li ser avê meşiya, digel şagirtên xwe “behrê
derbas kir û li Cênasêrtê gîhaşt reşiyê” (Marqos 6:53; Meta 14:34).
2/ BEHRA CÊNASÊRTÊ: Navekî din yê bona Behra Celîlê dihate bikar anîn: “Îsa li
rexê Behra Cênasêrtê disekinî” (Lûqa 5:1; Binêrin li Behra CELÎLÊ).
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GERAR
Di wateya hevêrkê de yî. “Û sînorên Kenanê, ji Saydayê ber bi Gerer, Gaze, Sodom û
Gomora û Adma û Seboyimê diçû û heta Laşayê dirêj dibû.” (1.Mûsa 10:19). Dema
Birahîm ji Kelemiya Mamre ya li Hebronê yî cuda bû “û ji wê bi dewera başûrê ve koç
kir, di navbera Kadeş û Şûrê de rûnişt û li Gerarê bû mêvan” (1.Mûsa 13:18; 18:1;
20:1). Gerar li welatê Filistiyan bû (1.Mûsa21:32-34).
Îshaq li vê herêmê rûnişt (1.Mûsa 26). XUDAN li ber artêşa qiral Asa, li artêşa Hebeşê
xist. Asa û artêşa wî “heta Gerarê bera pêy wan dan... li hemî bajarên li dora Gerarê
ne xistin” (2.Dîrokan 14:12-15). Wisa tête fikirandin ku Gerar, xirbeyên Tel Jemme
ya li deşta Şefela, li başûrê Gaza di dûrbûna 13 kîlometre dûrbûnê de yî.
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HERÊMA GERASÎNIYAN
Meta, cihê ku Îsa gihaştiye bi navê “Herêma Gadarîniyan” bang dike, lê di derbarê
heman bûyerê de Marqos û Lûqa wê bi navê “welatê Gerasîniyan” binav dikirin (Meta
8:28; Marqos 5:1; Lûqa 8:26,37). Gadara û Gerasa ji deh bajarên bi navê Dekapolîs
têne zanîn û xweserî Neteweyan in, du bajar bûn. Gadara zêdetir nêzîkî bûyerê bû. Bi
dibetiyê herêm bi her du navî jî dihat nasîn. Gadara li rojhelata Erdenê, di 32 kîlometre
dûra li cihê di navbera golên Celîlê û Lûtê, di cihê navîn de bûn. Bajarê Jaraş ya li
Urduna îroyîn e bû. Ji avahiyên Romiyan, yên ku di sedsala dema me de ava kirine,
gellekî bermayî û xirbe hene. (Binêrin li GADARA û DEKAPOLÎSê).
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ÇIYAYÊ GERÎZÎM
Çiyayek li başûrê bajarê Şekemê yî û ji çiyayê Ebal yê ku li hemberî wê ye hê jî
mezintir e. Paşî ku Mûsa ji gelê Îsraêlê yên ku li rojhelata çemê Erdenê kon danîne
emir û zagonên Xwedê dayîne têgîhandin (5.Mûsa 5-11) vana gotin:
“Binêrin, ez îroj bereketê û naletê datînim ber we; ger hûn emirên Xwedayê xwe
XUDAN, yên ku îroj ez ji we re emir dikim guhdarî bikin, hûn ê bibereket bin û ger
emirên Xwedayê xwe XUDAN guhdarî nekin û bona ku li pêy îlahên ku hûn bi wan
nizanin ji rêya ku îroj ez ji we re emir dikim çewt bibin, bi nalet bin. Û dê wusa bibe
ku, dema Xwedayê te XUDAN, te bîne welatê ku hûn bona bi milkî bistînin diçinê, tuyê
bereketê deyne ser çiyayê Gerîzîmê û naletê deyne ser çiyayê Ebalê. Ma ew ne ji
Urdunê wêdetir, li paşî rêya ku roj diçe ava, li welatê Kenaniyên ku li Arabayê rûdinin,
li hemberî Gîlgalê, li cem Kelemiya Moreyê ne?” (5.Mûsa 11:26-30). Di axaftineke
xweyî din de (5.Mûsa 27:9-37,68) Mûsa wisa emir da ku dê şeş ezbetên Îsraêlê li ser
Gerîzîmê û şeşên din jî li ser Ebalê bisekinin (5.Mûsa 37:9-13). Piştî çend serketinê bi
dest ve xistin Yêşû li ser du çiyayê li hemberî hev in, mîna ku Mûsa emir daye kir
(Yêşû 8:30-35).
Abîmelekê lawê Gîdeon dema hewl da ku heftê birayên xwe bikujin, dema Yotamê ji
ber wan zindî maye direviya, li ser çiyayê Gerîzimê sekinî û ji gelê Şekemê yên hema
li jêrê ne re axaftinê kir (Serweran 9:7).
Dema gelê Cihûda birin sirgûniyê, gelê şûnda man, bi yên ku ji îlahên derewîn re
peristinê dikin re tevlihev bûn û gelê Samîriyê pêk anîn. Vî gelî bi baweriya Cihûyan
û bi peristina xwedayên derewîn ve ji xwe re olekê pêk anîn. (2.Qiralan 17:33). Cejnên
Pesah (Fisih), Pentekost û konê, li jorê çiyayê Gerîzîmê pîroz dikirin. Bîra Aqûp ya
nêzîkî Sîharê yî, nêzîkî vî çiyayî jî bû. Jina Samîriyî, ya li wê bi Îsa re axifî; “Bapîrên
me li vî çiyayî (yanî li Çiyayê Gerîzîmê” peristinê kirin, lê belê hûn dibêjin cihê
peristinê li Orşelîmê yî” got (Yûhena 4:20).
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GEŞÛR
Di wateya pirê de yî. Abşalomê lawê Dawid, ji Maakaya qîza Talmayê qiralê Geşûrê,
ya ku pê re zewicîbû, welidî. (2.Samûyêl 3:3). Geşûr li Sûrî qiralîyetek bû. Li rojhelata
çemê Erdenê, bi tixûbê bakur a welatê Başan, ya ku Manaşşe bidest xistibû cîran bû
(5.Mûsa 3:14). Abşalom piştî ku birayê xwe Amnon kuşt “reviya û çû cem Talmayê
lawê Amîhûrê qiralê Geşûrê” (2.Samûyêl 13:37).
Paşê bi emrê Dawid, “Yoab rabû û çû Geşûrê û Abşalom anî Orşelîmê” (2.Samûyêl
14:23).
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GÊTŞÊMANÎ
Ev nav ji gotina “gat şemen”a Aramîtî ya ku wateya wê cihê tirî dewisandinê ye pêk tê.
Bexçeyek hema li rojhelata Orşelîmê, di wêdetira besta Kîdronê, di berwarên çiyayê
Zeytûniyê de yî (Meta 26:30 û Marqos 14:32 hevberî hev bikin; Yûhena 18:1). Îsa
“mîna ku elimiye” çû wê derê (Lûqa 22:39). “gellek carî bi şagirtên xwe re li wê dihatin
cem hev” (Yûhena 18:2). Cihûdayê ku Wî da dest jî bi wî cihî dizanîbû (Marqos
14:42,43; Yûhena 18:2). Gotina Îsa ya, “Rabin em herin, yê ku min da dest nêz bû” û
têgîhandina Yûhena ya “li wê bexçeyek hebû. Îsa û şagirtên wî ketin wê derê”,
çavdêriyek wisa dide ku bexçe cihekî bi dîwêr e û mulkê yekî ku Îsa wî dinase yî
(Marqos 14:42; Yûhena 18:1).
Wisa tête angaştekirin ku, du cihên di berwarên çiyayê Zeytûniyê de ne Gêtşêmanê ne.
Ji vana di yekê de darên zeytûnê yên ji sedsala 7’an mane hene. Dîrokzanê Yosefûsê
Cihû wisa qeydkiriye ku Tîtûsê di sala 70’mîn de Orşelîmê bi serîûbinî kiriye, darê ji
dema Îsa mane jêkirine.
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GEZER
Di wateya kendalê de ye. Li ser rêya di navbera Yafa û Orşelîmê de yî. Li başûrê
rojhelata berwarên çiya yên bi navê Şefala ya ji newala behrê bilindtir e, di dûrbûna
29 kîlometre û li bakurê rojavaya Orşelîmê di dûrbûna 27 kîlometre de bû. Dema lawên
Îsraêlê hewl dan ku welat bi dest ve bixin, Horamê qiralê vî bajarî, li hemberî wan bi
qiralê Lakîşê tifaqekê danî. Lê belê hate kuştin (Yêşû 10:33).
Ji Efrayîm re hate dayîn. Lê bele “Efrayîm, Kenaniyên li Gezerê rûdinin
neqewirandin” (Serweran 1:29). “Qiralê Misirê Fîrawûn derketibû û Gezer girtibû û
agir pêxistibû û li Kenaniyên ku li bajêr rûdinin xistibûn û wê bi giranî dabû qîza xwe,
hevjîna Silêman” (1.Qiralan 9:16).

291

GÎBBETON
Di wateya kepelê de yî. Bajareke di nava mêrasa ezbeta Dan de ye û ji Lêwiyiyan re
hatiye dayîn (Yêşû 19:44; 21:23). Paşê ket destê Filistiyan (dibe ku pêşiyê jî wisa be):
“Û ji mala Îsşakar, Baaşayê lawê Ahiya li dijî wî pergalê danî û Baaşa, li Gîbbetonê ya
ku ya Filistiyan bû, li wî xist; ji ber ku Nadab û hemûya Îsraêlê dorûberên Gîbbetonê
digirtin” (1. Qiralan 15:27). Piştî bîstûşeş salê dema Zimrî, Elayê lawê Baaşayê qiralê
Îsraêlê kuşt, artêşa qiral, “li hember Gîbbetona ya Filistiyan e artêşgeh danîbûn...
Omriyê serokê artêşê yî wê rojê li ser Îsraêlê wekî qiralekî” danîn (1.Qiralan 16:8-20).
Dibe ku Tel El-Melata li rojhelata Gezerê yî be.
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GÎBEA
Di wateya girê de yî.
1/ Bajareke li herêma çiyayî ya Cihûda (Yêşû 15:57). Dibe ku Jebaya nêzîkî
Beytlehemê ye be. Li gor rîwayetek Cihûdiyan Peyxamber Habaqûq li vî cihî hate
binerd kirin.
2/ Bajareke li herêma Benyamîn e (Yêşû 18:28). Di çaxa serweran de, ji ber gunehek
tirsehêz ya gelê li wê, ji aliyê ezbetên din yê Îsraêlê ve Gîbe hate şewitandin (Serweran
20:29-48). Wekî cihê welidandina Qiral Saûlê Benyamînî be, bi navê Gîbeaya Saûl
dihat nasîn (1.Samûyêl 10:26; 11:4). Li bakurê Orşelîmê bûyîna wê, ji têgîhandina
Îşaya Peyxamber, ji bakurê êrîşa artêşa Aşûrî ya li ser Orşelîmê, tête famkirin:
“Giraniya xwe li Mîkmaşê danî; neqebê derbas kirin; ji me re: Qonax Geba ye gotin; Rama
dilerize; Gîbeaya Saûl reviya! Û bi dengê xweyî bilind bang bike, ya qîza Gallîmê!
Guhdarî bike, ya Laîşa! Wey gunekê Anatot... ji girê Orşelîmê re destê xwe kil dike” (Îşaya
10:28-32). Pisporan wisa difikirin ku kepela Tel El-Fûla li bakurê Orşelîmê di dûrbûna
5 kîlometre yî de ye. Yên li wê kolandinan dikin, ji vekolînên xwe gîhaştin encama,
asta yekemîn ya bajêr dane ber agir û li pêy vêya qandî sedsalekî kesek li wê bicih
nebûne. Ev encaman ji gor bûyerên di Serweran beşên 19 û 20'an de ne.
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GÎBEAT-HAARALOT
Di wateya girê besta sunetê de yî. Piştî ku Lawên Îsraêlê yên ji Misirê derketin û çemê
Erdenê derbas kirin; “XUDAN bi vî awayî bangî Yêşû kir: Ji xwe re, ji keviran kêran
çêke û mîna berê lawên Îsraêl dîsa sunet bike! Û bi vî awayî Yêşû bi kêrên ku ji keviran
çêkiribû, li Gîbeat-Haaralotê lawên Îsraêl sunet kirin (Yêşû 5:2,3). Wisa tête famkirin
ku ev cih li Gîlgalê ye: “Paşî sunetbûna hemûya zilaman, heta ku birînên wan baş
bibin, li artêşgehê ve man. Û XUDAN ji Yêşû re got: Min şermezariya ku hûn li Misirê
şermezar bûbûn îro ji ser we ve rakirin. Û sedema heta îro navê Gîlgalê dayîna wir ev
yek e.” (Yêşû 5:8,9; Binêrin li GÎLGALê)
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GÎBEON
Di wateya gir, bilindahiyê de yî. Gelê Gîbeon dema tiştên ku Yêşû li Erîha û Ayê kirine
bihîstin, xwe mîna mirovên welatekî dûr nîşan dan û bi Yêşû re peymana aştiyê danîn
(Yêşû 9:1-27). Pênc qiralên Amoriyan ji ber ku bi Îsraêlê re peymana aştiyê daniye,
êrîşî Gîbeonê kirin, Gîbeoniyan Yêşû bangî alîkariyê kirin: “Û XUDAN, Amoriyan li ber
Îsraêliyan da şaş kirinê. Îsraêliyan jî li Gîbonê wan rastî xerabûnek mezin anîn...Yêşû
li ber gel, bi vî awayî bangî XUDAN kir: Bisekine, ya roj, li ser Gîbeonê...Heta ku gel ji
neyarên xwe ve tola xwe hilda, roj sekinî û heyv jî li cîhê xwe ma” (Yêşû 10:10,12,13).
Gîbeon dan Benyamînê û bona lawên Harûn hate cihêkirin (Yêşû 18:25; 21:17). Dema
Dawid bi Îş – Boşetê lawê Saûl re şer dikir, li Gîbeonê encama şer, bi 12 egîden pevra
şerkirina hev re hate pêwend kirin. Ji ber ku hevûdin kuştin, navê Helkat – Hatsûrîm
ya di wateya zeviya kêran dan wê derê (2.Samûyêl 2:17). Dawid di şerê giştî de bi ser
ket. Yoab, Amasayê bi pêy Şebayê li dijî Dawid serî hildaye ketibû, dema di alîkariya
Dawid de sistiyê kir; “li cem kevirên mezin yê li Gîbeonê yî” hate kuştin (2.Samûyêl
20:8-10). Dema sê sal xela bû “Dawid ji XUDAN re pirsiya. Û XUDAN got: Ji ber Saûl û
ji ber mala wî yî bixwîn e, ji ber ku Gîbeoniyan kuştin” (2.Samûyêl 21:1). Li Gîbeonê
kon û Sindoqa Peymanê hebûn (1.Dîrokan 16:39). Silêman; “bona ku qurbanê bike çû
Gîbeonê; ji ber ku ew der, mezinê cîhên bilind bû... XUDAN li Gîbeonê, şevê di xewnê
de ji Silêman re xuya bû” (1.Qiralan 3:4,5).
Destiyên kûpên bi navê Gîbeon in yên ku di xirbeyên li El - Jîba li bakurê Orşelîmê di
dûrbûna 10 kîlometre de ye hatine dîtin daye xuyakirin ku ew der Gîbeon e.
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GÎDOM
Vê gotina di derbarê jêkirinê de yî di wateya xwe ya bi mecazî (pêşibî) de wêranetî,
tenatî ye. Gelê Benyamîn ya ji ber gunehên xwe yên mezin hatine cezakirin, dema
hewl didan ku bi zinarê Rîmmonê ve birevin, artêşa Îsraêlê “heta Gîdomê bi pêy wan”
zeliqîn (ketin) (Serweran 20:45). Zinarê Rîmmonê, gundê Rûmman ya li bakurê
Orşelîmê di dûrbûna 25 kîlometre de yî ye. Gîdom di navbera vir û Gîbeayê de bû.
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GÎHON
Li gor pisporekî kaniya dipejiqe, li gor yekî din jî best e.
1/ “Û XUDAN Xwedê, li rojhilatê, li Adenê bexçeyekê danî. Û Ademê ku afirandibû jî
danî wir.” (1.Mûsa 2,8). “Û ji Adenê çemek derket, avê da bexçê û bi çar milî ji hev
veqetiya. Navê çemê yekemîn Pîşon e. Di sînora Havîla, ya ku çavkaniya zêran tê de
heye de diherike...Û navê çemê duwemîn Gîhon e. Li dora sînorê Kûşê ve diherike. Û
navê çemê sêwemîn Dîcle ye. Ji rojhilata Asûr ve diherike. Û çemê çaremîn jî Ferat
e.” (1.Mûsa 2,10-14). Ka mirov nikare pêwendiya van çeman bi Dîcle û Ferata îroyîn
re deynin, ji ber, dibe ku tofana paşê hatiye herikandina çeman guhertibin. Dema ji
Adenê derket tenê çemek bû, paşê bi çarî ve hate dabeşandin (Li bin sernivîsên Dîcle
û Feratê binêrin).
2/ Dema Dawid kal bû, lawê wî Adoniya bi gotina “Ez ê bibim qiral, dengê xwe bilind
kir” (1. Qiralan 1,5). Li dijî bavê xwe serîhildana vî xortî ji aliyê Ruhê pîroz ve bi vî
awayî tête daxuyandin: “Bavê wî tu carî bi gotina; ma te çima wisa kir? Dilê wî
nehiştibû (1. Qiralan 1,6). “Û Adoniya, li cem kevirê Tsoheletê, yê ku nêzîkî EnDogelê yî mîh û ganêran û heywanên qelew qurban kirin û bangî hemû birayên xwe,
lawên qiral û qûlên qiral û hemû zilamên Cihûda kirin” (1. Qiralan 1,9). En-Rogel,
hema li rojavaya Orşelîmê, qandî 200 metre dûrî xala ku besta Kîdrona ji bakur
dadikeve başûr, bi besta lawê Hînnom ya li başûrê Orşelîmê ji rojavayê dadikeve
rojhelatê digihêjin hev bû. Îroj bi navê “çavkaniya Eyûb” tête nasîn. Dawid bona vê
serhildanê bidewisîne, emir da ku bila kahîn Tsadok li cem çavkaniya Gîhon ya li besta
Kîdronê yî, lawê wî Silêman wekî qiralekî mesh bike. Li çend sed metre jêrê, yên ku
Adoniya wekî qiralekî pîroz dikirin dema sedem û xirecira vê şahînetê bihîstin bi tirsê
ketin û belav bûn (1. Qiralan 1,28-53). Kaniya Gîhonê qandî 600 metre li bakurê besta
lawê Hînnom, li cihê ku berwarên girê Ofelê ya ku li Orşelîmê ye dadikeve besta
Kîdronê bû. Hîzkiyayê qiralê Cihûda, “çavkaniyên jorîn yên avên Gîhonê” girtin “û
wan ji rojavaya bajarê Dawid ber ve jêrê” daxistin (2.Dîrokan 32:30). Vê yekê bi
serdabek di dirêjbûna 400 metrî de yî û îrojê jî dikarin ji navê derbas dibe kiribû. Nivîsa
Îbranîti ya di hundirê serdabê de bû îroj li muzexaneyek li Îstanbûla Tirkiyê tête
pêşkêşandin. (Li ŞÎLOAH binêrin).
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ÇIYAYÊ GÎLBOA
Wisa tête fikirandin ku di wateya kaniya dipejiqe de yî. Çiyayekî nêzîkî bajarê
Yîzrêelê yî. Beriya dakeve deşta Yîzrêelê, li nîçikê bakurê çiyayiya Efrayîm bû.
Îsraêliyên ji ber Filistiyan reviyan “li çiyayê Gîlboa ketin” (1.Samûyêl 31:1). Yonatan
li wê hate kuştin. Saûl jî xwe kuşt (1.Samûyêl 31:4-6). Gundeke li berwarê çiyêyî îroj
di navê Jelbonê de yî.
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GÎLEAD
Navê ku li tûmî an jî pariyekî herêma li rojhelata çemê Erdenê ya ku ezbetên Rûben û
Gad û nêviyê ezbeta Manaşşe lê rûdinin e. Tête wateya tund, xurt an jî bi zinar e. Ji ber
ku herêm çiyayî bû. Birastî Gîlead zozana çiyayî ya bilind, ya ku li rojhelata çemê
Erdenê yî û ji bakurê gola Lût heta başûrê gola Celîlê dirêj dibe yî. Çemê Yarmûka ji
rojhelatê ber ve rojavayê diherike, ya ku di asta nîçika başûrê gola Celîlê de bû, tixûbê
wê yê bakur pêk dianî (Yarmûk berve başûrê rojavayê difitile û bi Erdenê ve dirije).
Deştên li bakurê Yarmûkê bi navê Başanê dihatin nasîn, ji ber ku pêşiyê welatê Ogê
qiralê Başanê bû. Gîlead ji aliyê çemê Yabboqa ji rojhelatê ber ve rojavayê diherike û
bi Erdenê ve dirije dihate dabeşandin. Deşta bilind ya li başûrê Gîleadê yî û heta çemê
Arnona bi rojhelata gola Lût ve dirije dirêj dibe, yekcaran bi navê Gîleadê dihat
bîranîn. Yekcaran ji hemiya herêma li rojhelata Erdenê, ji Başana heta Arnonê yî re
Gîlead dihat gotin. Mînak: “XUDAN welat, heta Danê hemiya Gîleadê... da xuyakirin”
(5.Mûsa 34:1). Dema Mûsa dîroka wan tîne bîra gel vana dibêje: “Û me wê gavê wî
welatî...stendin; ji Aroera li cem newala Arnonê dest pê bike welêt û nêviyê çiyayiya
Gîleadê tevî bajarên wê dam Rûbeniyan û Gadiyan û yê ku ji ber Gîlaedê mayiye û
hemûya Başana ku welatê Og e, hemû welatê Argobê dam nêviya ezbeta Manaşşe”
(5.Mûsa 3:12,13).
“Û heywanên lawên Rûben û lawên Gad zahf zêde bûn û warê Yazerê û warê Gîleadê
dîtin û a vay, ew cîh, cîhê heywanan bû” (4.Mûsa 32:1). Ji ber vê yekê hatin digel
Mûsa û van axan bi mêrasî stendin. Gîlead ji aliyê din bi daristanan ve xemilîbû. Ji
benîşt û cûreyên biharatên ku ji daran ve têne stendin, ji dîroka xwe ya gellekî kevnare
dihat nasîn. Îsmaîliyên ku Ûsiv ji wan re hate firotan “bi karwanekê ji Gîleadê dihatin
û deveyên wan bi biharat, belesan û mohrê ve barkirî bûn” (1.Mûsa 37:25). Yêremyayê
bona Îsraêlê lava dike; “Ma li Gîleadê merhem nîne? Ma li wê nojdar nîne? Wê gavê
ma çima qîza gelê min nehat başkirin?” dibêje (Yêremya 8:22; li 46:11'an binêrin).
Wekî herêmeke dewlemend dihat nasîn: “Ji ber ku XUDAN ji bo mala qiralê Cihûdayê
wusa dibêje: Tu bona min Gîlead e û sertapa Lubnanê ye; lê belê birastî, ez ê te bikim
çolek û bajarên ku kesî tê de rûnê nîne!” (Yêremya 22:6).
Û ji aliyê din bona yên ku direvin bûye cihekî sitariyê: Ji Aqûpê ku ji ber Laban direve
(1.Mûsa 31:21-55), di dema Saûl de ji lawên Îsraêl yên ji ber Filistiyan ditirsin
(1.Samûyêl 13:7), ji Îşboşet re (2.Samûyêl 2:8,9) û di pêvajoya serîhildana Abşalom
de ji Dawid re (2.Samûyêl 28:22 û yên li pêy wê ne).
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GÎLGAL
Cihekî li tixûba rojhelatê ya Erîhayê (Yêşû 4:19). Ev cih di derbarê bîranînên du
bûyerên girîng yên dema lawê Îsraêl çemê Erdenê derbas kirin û ketin welat de yî. Ev
her du bûyer jî di derbarê du wateyên navê Gîlgalê de ne. Wateya wê ya yekem hevêrk
an jî xelek e. “Û gel, di roja dehemîn ya meha yekem de li Çemê Urdunê derbas kirin
û li Gîlgalê, li sînora rojhilat ya Erîhayê de qonax danîn. Û Yêşû donzdeh kevirên ku
ji çem ve hatine rahiştin, li Gîlgalê çikandin. Û dawiyê, ji lawên Îsraêl re wusa got:
Ger rojekê zarokên we, bigotina: wateya van kevirana çiye? Ji we bipirsin, hûn ê ji
wan re: Gelê Îsraêlê, ji derava ziwa ya Çemê Urdunê ve derbas bûn bibêjin” (Yêşû
4:19-22). Wisa tête fikirandin ku ev her donzdeh kevir wekî hevêrkekê hatine rêzkirin.
Wateya duyem gindirandin e. Lawên Îsraêlê yên ku ji Misirê derketine piştî ku çemê
Erdenê derbas kirin, “XUDAN bi vî awayî bangî Yêşû kir: Ji xwe re, ji keviran kêran
çeke û mîna bere lawên Îsraêl dîsa sunet bike! Û bi vî awayî Yêşû bi kêrên ku ji keviran
çêkiribû, li Gîbeat – Haaralotê lawên Îsraêl sunetkirin” (Yêşû 5:2,3; Gîbeat- Haarlot
girê çermikê sunetê yî). Wisa tête famkirin ku ev cih li Gîlgalê yî: “Paşî sunetbûna
hemûya zilaman, heta ku birînên wan baş bibin, li artêşgehê ve man. Û XUDAN ji Yêşû
re got: Min şermezariya ku hûn li Misirê şermezar bûbûn îro ji ser we ve rakirin. Û
sedema heta îro navê Gîlgalê dayîna wir ev yek e.” (Yêşû 5:8,9; di Îbranî de wateya
gotina “gallotî” min xwe gindirand e).
Divê Gelîlota wateya wê hevêrkan in jî heman cih be. Cihekî li tixûba herêmên
Benyamîn û Cihûda ye. Tixûbê Benyamîn “derdiket Gelîlota li hemberê Adûmmîmê
yî” (Yêşû 18:17). Dibe ku navekî din yê bona Gîlgalê hatiye bikar anîn be. Tixûbê
Cihûda “ber ve Gîlgala li hemberê Adûmmîmê yî” diçû (Yêşû 15:7). Gelîlot û Gîlgal
ji lêkera “galal”a di wateya gindirandinê de yî pêk hatine û navên hema hema di yek
wateyê de ne bûn.
Li Gîlgalê, di welatê xwe de cara yekem cejna Passah (Fisih)ê pîroz kirin (Yêşû 5:10).
Li wê “ji berê welêt nanên bêhavên û genimê qelandî xwarin” û “dotira rojê man
sekinî” (Yêşû 5:11,12).
Êrîşên bona welatê bidestxistinê bûn, ji vî cihê qonaxê hatin kirin. Gîlgal digel dîroka
Îsraêlê bûye qada gellek bûyeran: Serweran 2:1; 3:19; 1.Samûyêl 7:16; 10:8 û
11:14,15; 13:8-14; 15:12-35;2.Samûyêl 19:15,40; 2.Qiralan 2:1; 2.Qiralan 4:38.
Peyxamberan jî di derbarê Gîlgalê de gotine: Amos 4:4; 5:5; Hoşeya 4:15; 9:15; 12:11;
Mîka 6:5.
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GÎLO
Di wateya hevêrk de ye. Bajareke li herêma çiyayî ya Cihûda (Yêşû 15:51). Dibe ku
Kirbet – Gala ya îroyîn li bakurê rojavaya Hebronê di dûrbûna heyşt kîlometreyî de
be. Abşalomê ku dixwest bavê xwe Dawid têk bibe; “pêşêwirê Dawid Ahîtofelê Gîloyî
ji bajarê wî, ji Gîloyê da anîn. Û civata fesadiyê xwurt bû; ji ber, netewa ku bi Abşalom
re bûn, her ku diçû zêde dibûn” (2.Samûyêl 15:12). Dawid bi gotina; “Ya XUDAN, ez
lava dikim, şîreta Ahîtofel vala derxîne!” dua kir (2.Samûyêl 15:31). Hema Hûşayê
Arkî hat û Dawid bona şîreta Ahîtofel têk bibe şand cem Abşalom. “Abşalom û hemû
zilamên Îsraêlê gotin: Şîreta Hûşayê Arkî, ji şîreta Ahîtofel qenctir e. Ji ber, bona ku
XUDAN xerabiyê bi ser Abşalom re bîne, xera kirina şîreta Ahîtofel ya qenc, XUDAN rêz
kiribû.” (2.Samûyêl 17:14). “Ahîtofel dît ku li gor şîreta wî nekirine, kurtanê li kerê
xwe xist û rabû û çû bajarê xwe, mala xwe û paşî ku karê mala xwe rêz kirin xwe
xeniqand û mir” (2.Samûyêl 17:23). “Elîamê lawê Ahîtofelê Gîloyî ye” ji sîhan bû
(2.Samûyêl 23:34).
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GÎMZO
Bajareke di dema qiral Ahaz de Filistiyan li herêma Negeva Cihûda de bi dest xistine
bû (2.Dîrokan 28:18). “Ji ber qiralê Îsraêlê Ahaz, XUDAN Cihûdayê nizm kir; ji ber ku li
Cihûdayê ji ser xwe ve çûbû û li dijî XUDAN gellekî xayîntiyê kiribû” (2.Dîrokan 28:19).
Wateya wê darên hêjîra Hindî ne. Gundê Jimzû yê li başûrê rêya ku di navbera Orşelîm
û Yafa de yî, li başûrê rojavaya bajarê Lîdda di dûrbûna nêzîkî pênc kîlometrê de ye
(Binêrin li LÎDDAyê).
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GÎRÎT
Giravek di dirêjbûna 250 kîlometre de ye û li başûrê Behra Egeyê de ye. Xwediyê
şaristaniyek gellekî kevnar û birewnaq bû. Di Peymana Kevin de navê wê derbas nabe.
Bi dibetiyekê dibe ku bi navê Kaftorê hatibe nasîn. Dibe ku Keretiyên ku nigehdarên
Dawid in jî ji Gîrîtê bin. Di Peymana Nû de di roja Pentîkostê de, di nava Cihûyan û
yên ku baweriya Cihûyan pejirandine, bihîstin ku yên bi Ruhê Pîroz re nû îmad bûne
bilindahiya Xwedê di zimanê xwe de dibêjin de, Gîrîtî jî hebûn (Karên Şagirtan 2:11).
Dema Pawlos bigirtîbûnê diçû Romê, piştî ku li keştîgeha Mîra ya bi navê Demre tête
nasîn û bi Antalya ve girêdayiye, keştiyê guhert, “ji aliyê bin bayê ya Gîrîtê, ji hemberî
Salmone” derbas bû. Lûqa axaftina xwe bi vî awayî domand: “Û bi zorekê di qeraxê
de em pêş ve çûn û hatin cîhê nêzîka bajarê Laseyê ku, navê wê Strîngehên Xweşik in
bû” (Karên Şagirtan 27:8). Li dijî îkazên Pawlos, hewl didan ku zivistanê li wê
nebuhurînin û “bigihêjin keştîgeha Fenîks ya Gîrîtê û zivistanê li wê bibuhêrin... Di
rêya rexa Gîrîtê de rêwîtiya xwe domandin.
Lê belê pirr nedomiya, bahoza Bakurê rojhelatê ya ji reşahiyê ve tê, dorûberê girt.
Keştî bi ber ve ket û dema hate famkirin ku li dijî bahozê berxwedan bêderfet e, me
xwe bi xijbûnê ve berdan” (27:13-15). Heta ku li girava Malta qewimîn tim xijbûn
(27:39-44; 28:1). Ya di roja Pentîkostê de yan jî di serîdanka kurt ya Pawlos li
Strîngehên Qenc re kiriye de Gîrîtiyan bûne bawermendên Mesîh. Dibe ku piştî
girtîbûna Pawlos ya li Romê, li Gîrîtê Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne dabe bihîstin. Pawlos
di nameya ku ji Tîtûs re nivîsandiye de; “bona tu karên paş ve maye têxe rêzekê û mîna
min emir dabû te ku li her bajarî tu kalepîran wezîfedar bikî, min ji bo vê te li Kirêtayê
hişt” nivîsandiye (Tîtûs 1:5). Ya na ma gelo di rêwîtiya Romê de Tîtûs li Strîngehên
Qenc hiştibû? Her çawa be, wisa dibe ku heta wê demê li giravê civakên dêrê yên ku
bi rêkûpêkî dixebitin tunebûn. Di heman peyamê de Pawlos bona Epîmîdesê Gîrîtî
dibêje “peyxamberên wan” û vê nivîsa wî neqil dike: “Kirêtayiyan her tim derewçîn,
cenawirên har û teralên têrnexwur in!” (1:12).
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GÎTTAÎM
Wateya wê cihê dewisandina du tiriyî ye. Bajarete aidî Benyamînê bû û Beerotî
reviyabûn û lê bûne mêvan bû (2.Samûyêl 4:3). Piştî sirgûniyê bajareke Benyaminî lê
bicih bûne yî (Nehemya 11:33). Wisa tête fikirîn ku her du jî heman cih in.
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GOLAN
Ev nav îrojê didin çiyayiya li rojhelata Gola Celîlê yî. Di Peymana Kevin de ji sê
bajarên stariyê yên li rojhelata Erdenê yek bû (5.Mûsa 4:43). Yên din Bezer û Ramot.
Bajarên ji mêrasa ku bona aidî Manaşşe bûn û ji Lêwiyiyan re hatiye dayîn bûn (Yêşû
21:27).
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GOLGOTA
Cihê ku Îsa Mesîh lê, li ser xaçê hate şidandin. Încîl, wateya wê ya bi Îbranîtî wekî
“serqoq”ê dide (Meta27:33; Marqos 15:22; Yûhena 19:17). Wisa tête zanîn ku li
derveyî sûrên Orşelîmê ne. Û gava derketin derve... wê derê ku, jê re digotin Golgota
... bona ku vexwe xemr û ziravika tevlihevkirî danê” (Meta27:32 – 34; Îbraniyan
13:12). Lê belê nêzîkî bajêr bû: “Û gellekên Cihûyan vê lewhê xwendin, ji ber, cîhê
ku Îsa lê hatibû xaçkirin, nêzîkî bajêr bû” (Yûhena 19:20). Li wê bexçeyek hebû: “Li
cîhê ku Îsa lê hatibû xaçkirin, bexçeyek û di nav wî bexçeyî de gorek nû hebû ku, hîn
tu kes nekiribûnê” (Lûqa 23:53). Ne biyekserî, lê qala wê ya li rexa rêyekê bûyîna wê
dike: “Yên ji wê derbas dibûn seriyê xwe dihejandin û Îsa nizm dikirin” (Meta 27:39).
“Û gellekên Cihûyan vê lewhê xwendin” (Yûhena19:20).
Ka Golgota li ku derê yî birhanên vebirîn nîne. Avahiya ku navê wê Dêra Gora Pîroz,
ji sala çaremîn ve li cihê ku Împarator Konstantînos wê wekî Golgota qebûl kiriye
disekine. Di nava sûrên ku îroj disekine de mayîna wê ne mezhûrek e, ji ber dibe ku
derawaya sûran hatibe guhertin. Sûrên îroyîn jixwe ji aliyê Qanûnî Silêman ve hatine
avakirin. Ka em nizanin gelo Konstantînos xwedî birhaneke zexm e an jî na. Li derveyî
deriyê Şamê yê Orşelîmê û ji rêgeha dorê ya li derveyî sûrên îroyîn e, girek bizinar
xuya dibe. Zinarekî serqoqekê ye. Mirov hewl bide dikare qulê çavan û hestiyê poz
bibînin. Dibe ku bi xaçê ve şidandin di bin vî girê de be. Hema li kêlekê bexçeyek û di
nava bexçê de gore li zinarê hatiye nicirandin heye. Ji bilî ev cih wekî Golgota tête
şibandin, birhanekî din nîne.
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GOMORRA
Gomorra, digel bajarên Tsoara bi navê Bela tête nasîn û Sodom, Adma, Tseboîm re
wekî bajarên tejaneyê dihat nasîn. Lûtê ku ji aliyê Birahîm ve mafê bijartinê stend, ji
ber ku ev derûdor gellekî avî bûn vê derdorê bona rûniştinê bijart (1.Mûsa13:10-13).
Gomorra digel Sodom bi gunehkariya xwe hate nasîn “Gelê Sodomê xerab û li dijî
XUDAN gellekî gunehkar bûn” (1.Mûsa 13:13). “Sodom, Gomora û bajarê li dora wan
in jî bi awayekî wekhev xwe radestî teqînên fuhş û rêçewtiyê kirin. Ev bajarê ku heta
bêdawîbûnê cezaya di agir de şewitînê dikişînin, her yek mînakên ders jê girtinê ne”
(Cihûda 7). Dema XUDAN ji Birahîm re têgîhand ku dê wan bajaran biqedînin;
Birahîm ji 50 kesên rast destpê kir û di encamê de bona xatirê 10 kesê rast, waadê ji
XUDAN distîne ku dê wan bajaran tune nekin. Ji ber ku deh kesên rast jî nehatin dîtin,
“XUDAN, bi ser Sodom û Gomorayê ji aliyê XUDAN ji ezman ve, kewkurda bi agir barand.
Û van bajaran û hemûya tejanê...tune kirin” (1.Mûsa 19:24,25).
Lê Lût û qîzên wî xelas bûn. Hevjîna Lût ya li paşê xwe nihêrt “bû sitûna xwê” (ayeta
26). Vekolînên zanistên kolandinê di dora sala B.Î. 2000’an de birhanên bêtariyeke
herêmê nêzîkî 600 sal vala kiriye dîtine.
Dirokzanê bi navê Yosefûs, di dema ku dinivîsand (dema hema piştî Îsa) têgîhand ku,
xirbeyên van bajaran hê bitûmî bi ava gola Lût ve nehatine girtin (Şerên Cihûyan IV:4).
Gomorra û bajarên din li newala berê li bakurê golê ye û êdî av wê dagirtiye bûn.
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GOŞEN
1/ Ûsivê ku li birayên xwe bexşandine; “Hema vegerin cem bavê min û ji wî re; lawê
te Ûsiv ûsa dibêje bibêjin: Xwedê min kir rêwebirê hemûya welatê Misirê. Nesekine,
were cem min! Û tuyê li herêma Goşenê ve bicîh bibe” (1.Mûsa 45:9,10). Firawûn
destûrê da ku Aqûp û lawên xwe li welatê Goşenê rûnin. Em di derbarê vî bajarê Misirê
de dixwînin ku jê re dibêjin dewera Ramses jî (1.Mûsa 47:6,11). Li bakurê rojhelata
deltaya çemê Nîlê bû. Herêmeke bona ajaldariyê qenc bû (1.Mûsa 46:34). Lawên Îsraêl
heta ku bi Mûsa re ji Misirê derketin li wê man.
2/ Herêmek di navbera Gaza û Gîbeonê de yî: "Yêşû ji Kadeş-Barneayê heta Gazayê
li wan (hemiya xwedî hilman) xistin û heta Gîbeonê li hemiya warê Goşenê xistin”
(Yêşû 10:41; 11:16)
3/ Di nava bajarên ku ji Cihûda re hatiye dayîn. Di çiyabûnê de di koma bajarên Soko
û Debîrê de yî (Yêşû 15:51).
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GOZAN
Bajareke li Çemê Xebûrê ya çavkaniya wê li Kurdistana bakur e û li rojavaya
Kurdistanê bi Çemê Feratê re yek dibe yî. Tel – Xelefa li rojhelata Herana li Ruhayê
yî.
Çemê Xêbûrê bi navê bajarê Gozanê jî dihat nasîn (1.Dîrokan 5:26). “Di sala nehan
ya Hoşeya de qiralê Aşûrê Samîriyê bidest ve xist û Îsraêlê berbi Aşûrê ve ajotin û
wan di Halahê de û di Habora ku li berçemê Gozanê de ye û di bajarên Medan de bicih
kirin” (2.Qiralan 17:6 ile 18:11; 19:12).
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GÛDGODA
Wateya wê şaxor an jî qelş e. Cihê qonaxa 40’an ya Lawên Îsraêlê yên ji Misirê
koçkirine bû. Piştî Moseraya Harûn lê miriye. Yotbataya ku piştî Gûdgodayê koç
kirine, wekî welatê bestên diherikin tête danasîn (5.Mûsa 10:6-8). Li wê XUDAN,
bona ku xizmetê jê re bikin ezbeta Lêwî cihê kir. Nêzîkî Kadeş – Barneaya li bakurê
nîvgirava Sînayê yî. Îroj newala Hadahîd ya naveke wekî navê wê ye li wê wateyê ye.
Hor-Haggîdgad heman cih e (4.Mûsa 33:32,33).
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GÛR
Ahazyayê qiralê Cihûda yê ku li Yîzrêelê çûye serîdanka Yoramê Qiralê Îsraêlê, li
kaşê Gûrê ji aliyê xulamê Yehûyê ku li dijî Yoram serîhildaye hate lêxistin. Li cem
Îbleam bû. Ahazya ji wê bi seyareya xwe reviya û li Megîddoyê mir (1.Qiralan 9:1728). Îbleam li başûrê rojhelata Megîddo yê di dûrbûna 16 kîlometre de bû.
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GÛRBAAL
Xwedê ji Ûzziyayê qiralê Cihûda re; “Li dijî Erebên ku li Gûr-Baalê rûdinin... alîkariyê
kir” (2.Dîrokan 26:7). Di derbarê derawaya vî cihî de agahiya me nîne.
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XABOR
Di wateya pevgîhanê de ye. Çavkaniyên wê li Kurdistanê, çemê Xabûrê ya li bajarên
Mêrdîn û Rihayê ye û li rojavaya Kurdistanê bi çemê Feratê re digihêje hev e. Çemê
Xaborê bi navê bajarê Gozanê dihat nasîn (1.Dîrokan 5:26). “Di sala nehan ya Hoşeya
de qiralê Aşûrê Samîriyê bidest ve xist û Îsraêlê berbi Aşûrê ve ajotin û wan di Halahê
de û di Habora ku li berçemê Gozanê de ye û di bajarên Medan de bicih kirin”
(1.Qiralan 17:6 û 18:11;19:12).
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HADAŞA
Di wateya nû de ye. Bajareke li Cihûda. Di navbera çiyayî û Filistiyan de.
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HAFARAYÎM
Cihekî nêzîkî tixûba Îsşakar. Wateya wê kortalên cot e. Di navbera Şûnem û Şîonê de
(Yêşû 19:19).
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HAKÎLA
Li gor pisporekî ziwayî, li gor yekî din tarîbûn e. Ji ber ku cihekî daristanî ye, ya duyem
hê jî li cih tête dîtin. Gireke li çola Cihûda. “Û Zîfî hilkişiyan Gîbeayê cem Saûl û
gotin: Dawid li cem me ye, ma di bircan de, di daristana ku li gira Hakîla ya li başûrê
çolêyî de xwe venaşêrî?” (1.Samûyêl 23:19).
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HALAH
Bajareke di Împaratoriya Aşûr de yî. Wisa tête fikirandin ku li başûrê Mêrdînê, li
rojavaya Kurdistanê ye. Di derbarê derawaya wê de agahiya me nîne.
“Di sala nehan ya Hoşeya de qiralê Aşûrê Samîriyê bidest ve xist û Îsraêlê berbi Aşûrê
ve ajotin û wan di Halahê de û di Habora ku li berçemê Gozanê de ye û di bajarên
Medan de bicih kirin” (2.Qiralan 17:6 ile 18:11;19:12).
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HALAK
Di wateyên rast, tazî û rût de ye. Çiyayek ji zinarên tazî ve pêk hatiye.
Û bi vî awayî Yêşû, herêma çiyayî, hemû herêma Negev û Goşenê, çiyayên Îsraêl,
Şefela û Araba û berên van çiyana, ji çiyayê Halaqê ku li aliyê Seîrê ve bilind dibe...
bidest xistin” (Yêşû 11:16; 12:7). Li tixûbê başûra Îsraêlê bû. Dibe ku çiyayê îroj bi
navê Cebel Xeleqê tê nasîn û li rojavaya kaşa Akrabbîmê be (4.Mûsa 34:3,4; Yêşû
15:2,3).
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HALHÛL
Bajareke di çiyayiya Cihûda de yî (Yêşû 15:58). Li gor gotegotek kevn Peyxamberê
Gad yê Dawid dîtiye, li vî bajarî hatiye binax kirin. Îroj li bakurê Hebronê di 7
kîlometre dûrbûnê de cihekî bi navê Halhûl heye.
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HALÎ
Di wateya kevirê bi rûmet, niqêmê (pirlanta) de ye. Bajareke ji Aşerê re hatiye dayîn
(Yêşû 19:25).
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HAMAT
Di wateya kelat de ye. Hamaaya îroj li dor çemê Asê yê ji Antaqya diherike ye. Li Sûrî
di nava Heleb û Şamê de ye. Serbajarê qiraletiyekê bû. Nîjada Ham li vê bicih bûbû
(1.Mûsa 10:6,15,18). “Û Toiyê qiralê Hamatê bihîst ku Dawid li hemûya artêşa
Hedadezer xistiye û Toî, lawê xwe Yoram, bona ku li qiral Dawid silav bike û
pîrozbahiya wî bike şand cem wî” (2.Samûyêl 8:9,10).
Yeroboam “Hamata ku ya Cihûda ye... bona Îsraêlê şunda” bidest xist (2.Qiralan
14:28). Sanherîbê qiralê Aşûrê Hamat bidest xist (2.Qiralan 18:33,34). “Cihê ketina
Hamatê” dê tixûbê bakurê Îsraêlê bûya (4.Mûsa 34:8). Ka ev li ku derê yî bi vebirî
nayê zanîn.
Du dibêtî heye:
1/ Cihê newala di navbera piştê çiyayê Lubnanê de yî ber ve başûr vedibe.
An jî,
2/ Wekî Labo Hamat bête guhertin, bajarê Labo yê aidî Hamatê ye (bajarê Lebve ya li
bakurê rojhelata Baalbek, 23 kîlometre dûr e).
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HAMMAT
Di wateya germikan de ye. Bajarek bidîwar ya ji Naftalî re hatiye dayîn (Yêşû 19:35).
Li gor nivîskarên Talmûdê; ji bajarê Tîberyasa li Golê Celîlê kîlometreyek û nîv dûrtir
e. Di Yêşû ayeta 21:32’an de navê wê mîna Hammot-Dor tête dayîn. Di 1.Dîrokan
ayeta 6:76’an wekî Hammon tête bikar anîn.
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HAMMON
1/ Dibe ku were wateyên, dibiriqe an jî germ. Bajareke aidî Aşer (Yêşû 19:28).
2/ Li nivîsên di bin sernivîsa HAMMAT de hatine nivîsandin binêrin.
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QÛLEYA HANANEL
Di wateya Xwedê xêrê kiriye de yî. Qûleyek di diwarê Orşelîmê ya di navbera Deriyê
Mih û Deriyê Masî de yî (Nehemya 3:1; 12:39).
An mêjer ya nêzîkî Qûleya Hammea ya di wateya sed de bû an jî van her du navan
dabûn heman qûleyê.
Dibêtiyek din jî her du qûle yên kelatekê ne.
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HANES
Cihek li Misirê. Dema XUDAN, bêyî pirsîna daxwaziya Wî ji Misirê alîkarî xwestine
bi navgîniya Îşaya şermezar dikin vana dibêjin: “Serekên wê li Tsoanê ne û xeberdarê
wan gîhaştin Hanesê” (Îşaya 30:4). Hinek pisporên ku li dora Tsoanê ya li bakurê
rojhelata deltaya Nîlê yî, cihekî bi navê Hanesê nedîtin, wisa qebûl kirine ku ev der
bajarê Hanes (Bi Yewnanî Herakleopolîsa Mezin) ya nêzîkî Kahîrê ye. Ji ber vê yekê
hinek pispor jî hene û pêş de didin ku li deltaya Nîlê bajarê Hanesa biçûk hebû. Ji ber
ku nêzîkî Îsraêlê bû, bona hevpeyvînên alîkariyê dê li cih bûya. Pisporên wekî din wisa
qebûl dikin û pêş de didin ku ji ber wateya Hanesê di zimanê Misirê de “qesra qiral”
de yî, nav di hevdîtinan dê li qesra qiralê ya Tsoanê de cih bigire yî.
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HANNATON
Dema tixûbê mêrasa ezbeta Zebûlûn dihat diyarkirin, qala vî cihî tête kirin: “Tixûb ber
ve bakur bi Hannatonê difitilî; û dawiya wan besta Îftah – Elê bû” (Yêşû 19:14). Di
navbera gola Celîlê û Îftahêlê de bû. Wateya nav, yê xêrê dîtiye yî.
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HARA
Tîlgat – Pîlneserê qiralê Aşûrê dema dudo û nîzê ezbetên Îsraêlê yên li rojhelata Erdenê
rûdinin, şandin sirgûnê, di nava cihên ku qala wê tête kirin de digel Halah, Habor û
Gozanê qala Hara jî tête kirin (1.Dîrokan 5:26). Dibe ku nêzîkî van cihan be.

327

HARADA
Di wateya cihê toqînê de yî. Qonaxa 25’an ya lawên Îsraêlê li çolê kon danîne (4.Mûsa
33:24).
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HARAN
Xirbeyên bajarê Haranê (yek caran jî wekî Harran tête nivîsandin) Li cem navçeya
Similazêrîn ya bi Rihayê ve girêdayî ye. Navê birayê Birahîmê li bajarê Ûr ya
Kildaniyan, ya ku li Îraqa îroyîn e miriye Haran bû (1.Mûsa 11:28).
Terahê bavê Birahîm; “bona biçe warê Kenaniyan ji bajarê Ûr ya Kildaniyan e” digel
Birahîm, Saray û Lût pev re derketin “û hatin Haranê û li wê rûniştin” (1.Mûsa 11:31).
Terah li Haranê mir (11:32). XUDAN bangî Birahîm kir ku bila biçe welatê nîşanî wî
daye (12:1-4).
Dema pêdivî bû ku bona lawê xwe bûkê bistîne, Birahîm xulamê xwe şand bajarê
Naxorê ya li Mezopotamyaya nêzîkî Haranê ye (1.Mûsa 24:1-10). Naxor navê birayê
din yê Birahîm bû (11:27). Xulam Rebekaya zazê Naxor ji wê wekî bûkê anî
(24:15,50,51). Aqûp jî reviya heman cihî û li wê zewicî (1.Mûsa 28:1,2). Aqûp ji
şivanên di bîra ku gehîştiye re dema pirsa; “Gelî birayan hûn ji ku ne?”, wan bersiva
“Em ji Haranê ne” dan (1.Mûsa 29:4,5). Îroj li rojavaya bajêr, di dûrbûna
kîlometreyekê de Bîra Aqûp hê ji aliyê gelê wê derê tête bikaranîn.
Di Harana kevin de, wekî bajarê Ûr ji xwedayê hîvê yê navê wî Sîne peristinê dikirin
(Yêşû 24:2). Haran, di zimanê Aşûrê de, ji gotina Harranûya di wateya rêgeha bingehê
de ye. Li ser rêya bajarê Nînewe ya li rexa çemê Dîcle ye bi keştîgeha Sûrê ya ku li
Lubnanê ye girê dide bû. Di lawija ku ji bo Sûrê hatiye xwendin de, XUDANê ku bi
navgîniya peyxamber Hêzekîêl bangî wê kiriye; “Bazirganên .... Haran û Kanneyê,
Aşûr û Kîlmad bazirganên te ne” dibêje (Hêzekîêl 27:23).
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HAROD
Di wateya lerizandin an jî toqînê de ye. Gîdeon û gelê ku bi wî re ne, dema li dijî
artêşa Midyan derketin “û li ser kaniya Harodê arteşgehê danîn û artêşgeha Mîdyanê
li rojavaya wan, di newala ku li cem girê Moreyê yî de bû” (Serweran 7:1). Dibe ku
navê kaniyê xwe bisipêre gotina XUDAN ya; “Her kî ditirse û dilerize bila şunda
vegere” (ayeta 3). Ji gel bist û du hezar kes vegeriyan. XUDAN ji deh hezar kesên ku
şunda mayîne, sê sed kesên ku çong danenîne û ji ava kaniyê venexwarine, bona ku li
hember Midyanê bisekinin pejirandin (ayeta 4 – 7). Ev çem li bin çiyayê Gîlboa hema
hema di firehiya pênc metrê de û şêst santîm kûrbûna de, wekî şetekî dizê bû. Çawa
ku wateya Gîlboa, kaniya ku dipejiqe bû, divê navê xwe ji vê kaniyê stendibe. Navê
kaniyê îroj Ayn Jalûd e. Li rojhelata bajarê Yîzrêel, di dûrbûna kîlometre û nîvekî de
ye. (Binêrin li GÎLBOAyê).
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HAROŞET – GOYÎM
“Û dîsa lawên Îsraêl tiştên ku di çavê XUDAN de xerab e kirin... Û XUDAN wan ji qiralê
Kenanê Yabînê ku li Hatsorê qiraletiyê dikir re firotin û serokê artêşa wî Sîsera bû û
ew bi xwe li Haroşet-Goyîmê rûdinişt.” (Serweran 4:1,2). Sîsera, bona pêrgîniya
Barakê ku li çiyayê Taborê yî bike, bi hemî seyareyên xwe yî şer yên hesinî çû çemê
Kîşonê (ayeta 13). XUDAN hemî artêşê li ber Barak şikand. Qet tû jî bi saxî
venegeriyan Haroşet – Goyîmê (ayeta 16). Wateya nav Haroşeta neteweyan e. Li gor
pisporekî wateya Haroşet daristanan e. Li gor pisporekî din hesinxane bû. Ji ber ku
bajarê Sîserayê seyarên şer yên wî yên hesinî hene, bi navê Hesinxaneya Neteweyan
tête nasîn, ev nav jî ne dûrî hiş e.
Bona derawaya Haroşet – Goyîmê, li rexa çemê Kîşonê du cihên cuda hatine angaşte
kirin. Kîşon çemek havînî ziwa dibe yî. Ji çiyayên li dora Tabor û Gîlboa ne dadikeve
û bi deşta bakurê rojava ve diherike û ji bakurê çiyayê Karmelê ve bi Behra Sipî tête
rijandin.
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HAŞMONA
Di wateya berhemdar de ye. Di qonaxdayîna Lawên Îsraêl de ya sîhemîn. Nêzîkî
çiyayê Horê, beriya Moserot û Horhaggîdgad (Gûdgoda)ê (4.Mûsa 31:29-33).
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HATSAR
Ev gotina ku wateya wê dorûber bi çîtan ve hatiye girtin de yî, çawa ku bi navê gellek
kesî ve tête pêvekirin, dide nîşankirin ku ew der gundê bi cihekî hê jî mezintir re
pêwend e.
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HATSAR – ADDAR
Di wateya gundê Addar de yî. Cihekî li tixûbê başûrê Îsraêlê, di navbera Kadeş –
Barnea û Amon de yî (4.Mûsa 34:4). Di Yêşû ayeta 15:3’an de navê wê tenê wekî
Addarê derbas dibe.
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HATSAR – ENAN
Di wateya gundê kaniyan de yî. Dema tixûbê bakurê Îsraêlê dihate diyarkirin, qala vî
cihî jî tête kirin (4.Mûsa 34:9,10). Hêzekîêl qala “Hatsar-Enona li tixûbê Şamê yî” dike
(Hêzekîêl 47:17). Bi dibetiyekê Kîryat – Eîna li bakurê rojhelata Şamê yî.
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HATSAR-GADDA
Di wateya gundê bextewariyê de yî. Cihekî li başûrê Cihûda (Yêşû 15:27)
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HATSAR-HATTÎKON
Wateya wê gundê navîn e. Di tixûba dawîn ya welatê Îsraêlê de yî lê belê derawaya
wê hê nehatiye diyar kirin (Hêzekîêl 47:16).
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HATSAR-ŞÛAL
Di wateya gundê Çeqelan de yî. Li tixûbê başûrê Cihûda bû. Paşê ji ezbeta Şîmeûn re
hate dayîn (Yêşû 19:1-9).
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HATSATSON-TAMAR
Di wateya gundê darê Xurmê de ye. Navekî din yê bona Engedî tête bikaranîn e. (Li
EN – GEDÎ binêrin).
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HATSEROT
Di wateya gundan de yî. Cihê qonaxa 16’an ya Lawên Îsraêlê yên ji Misirê derketine
bû. Li vê Harûn û Miryam li dijî Mûsa serî hildan (4.Mûsa 11:35; 12:1; 33:17,18;
5.Mûsa 1:1). Îsraêl ji wê çû çola Paranê.
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HATSOR
Di wateya gund de yî.
1/ Wisa hatiye diyarkirin ku Tel El-Kedaha li başûrê rojavaya gola Hûleh ya li herêma
Celîle, di dûrbûna heyşt kîlometrê de yî ye. Başarê Qiral Yabînê li dijî Yêşû tifaqê
daniye bû. “XUDAN wan dan destê Îsraêl” (Yêşû 11:1-9). XUDAN, Lawên Îsraêlê
yên xerabiyê kirine “li Hatsorê firot Yabînê qiralê Kenanê” (Serweran 4:1,2).
“Sedema ku qiral Silêman suxrekaran dabûn hev, ava kirina xaniyê XUDAN û xaniyê
xwe û Mîllo û dîwarê Orşelîmê û Hatsor û Meggîdo û Gêzer bûn.” (1.Qiralan 9:15).
“Dirokên qiralê Îsraêlê Pekah de, qiralê Aşûrê Tîglat-Pîleser hat û Îyonê û Abel-BeytMaakayê û Yanoahê û Kedeşê û Hatsorê û Gîleadê û Galîleyê û hemûya warê Naftalî
girtin û wan berbi Aşûrê ve ajotin.” (2.Qiralan 15:29).
2/ Cihekî li başûrê Cihûda (Yêşû 15:23).
3/ Navekî din ya dane Keriyot-Hetsrona li Cihûdayê (Yêşû 15:25)
4/ Bajareke kesên ji sirgûnê vegeriyane û li herêma Benyamîn lê rûniştine (Nehemya
9:33). Wisa tête fikirîn ku Kîrbet Hazzûra li bakurê Orşelîmê di dûrbûna 6 kîlometrê
de yî bû.
5/ Welatê ku kesên di kona Nebûkadnetsarê qiralê Babîlê li Erebîstanê lê xistiye tê de
dijîn (Yêremya 49:28-33).
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HATSOR-HADATTA
Di wateya gundê nû de yî (Hatsor=gund; Hadatta=nû). Li Cihûdayê cihek (Yêşû
15:25).
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HAVÎLA
Li gor pisporekî di wateya sêlxan, li gor yekî din jî hevêrk an jî deverê de yî.
1/ Wisa tête gotin ku Pîşona ku milê çemê ji bexçeya Adenê derdikeve û bi çar milî
belav dibe, dorûberên “welatê Havîla ya ku tê de zêr heye” dadigrin. “Zêrê vî welatî
qenc e, li wê gunuka gewr û kevirê heqîqê heye” (1.Mûsa 2:10-12). Ka li ku derê yî
agahiya me jê nîne.
2/ Herêma ku nîjada Smayîl lê rûdinê. “Ji Havîlayê heta Şûrê (ku ev dema çûyîna
Aşûrê di pêş Misirê de yî) rûniştin” (1.Mûsa 25:17,18). Hê di pêş de Amalekiyan jî li
vê rûdiniştin: “Û Saûl ji Havîlayê, heta bigihêje Şûra ku li ber Misirê ye, li Amalekiyan
ve xistin.” (1.Samûyêl 15:7). Divê li deverên nîvgirava Sînayê û bakurê Erebîstanê be.
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HAVRAN
Di wateya bikortal an jî reşahiyê de ye. Herêma wolqana kevin ya li rojhelata Çemê
Celîle û li başûrê Şam û Hermonê yî. Dibe ku navê wê ji reşiya zinarên bazalt û
kortalên wolqanê de hatibe. Herêmeke axa wê berdar e. Hêzekîêl ayeta 47:16’an wisa
têdighîne ku di dahatûyê de dê tixûbê Îsraêlê heta cihê, “Hatser – Hattîkona li cem
tixûbê Havranê” be.
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HAVVOT-YAÎR
Di wateya navçeyên Yaîrê de ne. Yaîrê lawê Manaşşe, heta sînorên Geşûriyan û
Maakatiyan hemûya welatê Argobê stendin û li wan, li Başanê, li gora navê xwe, navê
Havvot – Yaîr dayê” (5.Mûsa 3:14). Di dîrokek dahatûyê de, “Yaîrê Gîleadî rabû û bîst

û du sal serweriyê li Îsraêlê kir. Û sîh lawê wî yên ku li sîh dahşikî suwar dibin hebûn
û sîh bajarên wan hebûn û ji van bajarên ku li Gîleadê ne heta îroj Havvot-Yaîr tên
gotin.” (Serweran 10:3, 4). Herêma Gîlead ya li başûrê çemê Yarmûka bi çemê Urdunê
ve dirije bû.
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HEBRON
Di wateya civak, tifaqê de ye. Li çiyayiya Cihûda ya di navbera Beerşeba û Orşelîmê
de bajarek. Bajarê ku li ser axên Îsraêlê yê herî bilind e. Hevjîna Birahîm “Sara li
welatê Kenanê, li Kîryat – Arbayê (ev Hebron e) mir” (1.Mûsa 23:2). Û ji aliyê din
Kîryat – Arba, bi navê Mamre jî dihat nasîn. Birahîm “hat û li Hebronê li mêşeya
Mamre rûnişt” (1.Mûsa 13:18). Qiralê Hebronê jî tevlî tifaqa qiralên ku li dijî bajarê
Gîbeonê ne bû (Yêşû 10:3). Yêşû Hebronê bi mêrasî da Kalebê ku, di derbarê
qewirandina zilamên dew, Anakiyên ku li wê ne biqewirîne de, pê bawer bû. (Yêşû
14:13,14). Dawid li Hebronê wekî qiralê Cihûda hate meshkirin (2.Samûyêl 2:4). Piştî
du salî jî anîn ser hemiya qiraletiya Îsraêlê (2.Samûyêl5:3).
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HEFTSÎ-BA
Navekî ji aliye Îşaya peyxamber bona Orşelîmê hatiye dayîn. Di wateya “zewqa min
di wê de ye” de yî.
“Dê êdî ji te re: Jina ku hatiye berdan neyê gotin û êdî ji warê te re dê wêrane neyê gotin,
lê belê dê ji te re: Heftsî-Ba û ji warê te re: Beûla bête gotin; ji ber ku XUDAN ji te hez
dike û dê warê te here mêr” (Îşaya 62:4).

347

HELAM
Artêşa ku ji Sûriyiyan pêk tê û Hadarezer li dijî Dawid ji rojhelata Feratê anîne dema
li cihê bi navê Helamê civiyan, artêşa Dawid li wê êrîşî wan kirin û wan bi binî xistin
(2.Samûyêl 10:15-19).
Wisa tê fikirîn ku Helam bajarê Almaya li herêma hawrana di navbera çemê Ferat û
Erdenê de yî.
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HELBA
Di wateya qelewtiyê de ye. Bajareke di navbera Sûr û Sayda de yî û ji Aşerê re hatiye
dayîn e: “Aşer gelên Akko û gelên Sayda û Ahlab û Akzîb û Helba û Afîk û Rehobê
ne qewirandin” (Serweran 1:31).
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HELBON
Di wateya qelew û berdar de yî. Di lawija ku li ser Sûrê tête xwendin de: “Şam, tevî
xemra Helbonê û rîsê sipî re bazirganê te bû” tête gotin (Hêzekîêl 27:18). Divê cihekî
nêzîkî Şamê be.
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HELEF
Di wateya qamiran de yî. Cihê tixûbe bakur yê Naftalî hatiye xêzkirin e. (Yêşû 19:33).
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HELKAT
Di wateya hîv an jî zevî de yî. Cihekî li tixûbê Aşerê ye (Yêşû 19:25). Bajareke bona
Lêwiyiyan hatiye dayîn e (Yêşû 21:31). Di derbarê derawaya wê de ya li ser besta
Kîşonê hê biryar nehatiye dayîn. Di 1.Dîrokan, ayeta 6:75’an de ji heman cihî re Hûkok
tête gotin.
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HELKAT-HATSÛRÎM
Dema Dawid bû qiral, Îş – Boşetê lawê Saûl û artêşa wî li ber burka Gîbeonê derketin
hemberî Dawid û artêşa wî. Ji her du alî donzdeh ciwanên ku hatine bijartin dema hev
û din kuştin navê Helkat – Hatsûrîm ya di wateya “zeviyê kêran” de yî dan wê.
(2.Samûyêl 12:8-17). Xirbeyên ku ji El – Jîba li bakurê Orşelîmê, di dûrbûna 10
kîlometre de ne hatine derxistin ji ber destiyên kûzên ku li ser Gîbeon tête nivîsandin,
hate famkirin ku ew der Gîbeon e.
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HENA
Cihekî wisa tête famkirin ku di navbera Dîcle û Feratê de ye. Rabşakeyê ku Sanherîbê
qiralê Aşûrê wî şandiye Orşelîmê, di axaftina xwe ya propoganda ya bona gele
Orşelîmê bitirsîne kiriye de vana gotin: “Ma îlahên netewan yek jî xwe ji destê qiralê
Aşûrê xelas kirine? Îlahên Hamat û Arpadê li ku derê ne? Îlahên Sefarvaîm, Hena û
Îvva li ku derê ne? Ma Samîriyê ji destê min ve xelas kirin?” (2.Qiralan 18:33,34).
Wisa tête fikirîn ku bajarê Ana ya li rexa Feratê ye.
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ÇIYAYÊ HERES
Wateya wê Çiyayê Rojê yî. “Û Amorî lawên Dan berbi çiyayiyê ve ajotin; ji ber ku
daketina deştê nedihiştin û Amorî bona ku li çiyayê Heresê, li Ayyalonê û li Şaalbîmê
rûnin li ber xwe dan; lê belê destê mala Ûsiv xwurt bû û ew bûn suxrekar.” (Serweran
1:34,35). Çawa ku Beyt-Şemeşa di wateya Mala Rojê de yî û Îr – Şemeşa di wateyê
bajarê Rojê de yî li heman herêmê ne, wisa tête fikirîn ku ev navên cuda yên bona
heman cihî tene bikaranîn in (Serweran 1:35’an û Yêşû 19:41,42 û Yêşû 15:10’an
hevberî hev bikin).
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HERET
Peyxamber Gad dema bona li kelatê rûnenê û biçe welatê Cihûda, pê re axifî, “Dawid
çû û ketdaristana Heretê” (1.Samûyêl 22:5). Wateya Heretê daristanî ye. Di 1.Samûyêl
ayetên 23:14-17’an de ger serîdanka Yonatan ya li Dawid di heman daristanê de bûbe,
divê daristanek digel girê Hakîla an jî daristaneke li cem be (1.Samûyêl 23:19). Li
nivîsên di bin sernivîsa HAKÎLA hatine nivîsandin binêrin.
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ÇIYAYIYA HERMON
Serê çiyayên Lubnana Hember ya heta 2813 metreyî dirêj dibe. Li bakurê Çemê
Erdena ku bi navê Şerîa an jî Urdunê tê nasîn e. Dema berfa ku di mehên zivistanê de
dicive di biharê de dihele, avdana Îsraêlê û Sûriyê dike. Li bakurê bajarê Qeyseriya
Fîlîpo bû. “Û gava Îsa çû aliyê Qeyseriya Fîlîpoyê, ji şagirtên xwe pirs kir û got: Li
gor gotina gel, Lawê Mirov kî ye?” (Meta 16:13). Li vê herêmê Petrûs bi aşkereyî
têgihand ku Îsa, Mesîhê Lawê Xwedê yî (Meta16:16). Dema li vê herêmê bû “Îsa şeş
roj pişt re Pêtrûs û Aqûp û birayê wî Yûhena girtin cem xwe û ew bi cûdayî bi xwe re
derxist çiyakî bilind” (Meta17:1). Li wê wecê Wî biriqî û Xwedê ji ezmanan axifî:
“Lawê min yê xoşewîst ev e, ez ji Wî dilxweş im. Wî guhdarî bikin!” got (Meta 17:5).
Wisa tête fikirîn ku çiyayê bilind, çiyayê Hermonê yî.
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HEŞBON
Di wateya hesab an jî pergalê de yî. Bajareke Sîhonê qiralê Amoriyan ji Moabê
stendiye yî (4.Mûsa 21:26). Dema Lawên Îsraêlê Sîhon bi binî ve xistin (4.Mûsa 21:2124). Heşbon ji ezbeta Rûben re hate dayîn (4.Mûsa 32:37). Paşê ji ezbeta Gad ya
tixûbên wan nêz in re hate dayîn. Ji wan jî ji Lêwiyiyan re hate dayîn (Yêşû 21:39). Di
demên Îşaya ûYêremya de dîsa ketibû destê Moab (Îşaya 15:4; Yêremya 48:2). Li
rojhelata xala ku çemê Erdenê bi gola Lûtê ve dirije, di dûrbûna 32 kîlometrê de bû.
Hebûna bestake wê ya xweşik ji ber çavê helbestvan nereviyabû: “Çavên te burkên
Heşbon, yên li cem deriyê Bat – Rabbîmê ne” (Helbesta Helbestan 7:4).
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HEŞMON
Cihekî li başûrê Cihûda ye (Yêşû 15:27). Bi dibetiyekê heman cihê bi navê Atsmon
tête nasîn û di Yêşû ayeta 15:4’an de derbas dibe ye.
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HETLON
Hêzekîêlê di dahatûyê de tixûbê Îsraêlê dibîne û wisa dide xuyandin: “Aliyê bakur ji
behra mezin, heta rêya ku ji Hetlonê diçe Tsedayê” (47:15). Dibe ku Heytêlaya îroj ji
bakurê Trablûsê ye be.

360

HETSRON
Cihekî li tixûbê başûr yê Cihûda ye (Yêşû 15:3). Wisa tête daxuyandin ku Keriyot –
Hetsron Hatsor e (Yêşû 15:25).
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HÊRAPOLÎS
Di wateya bajarê qiralîçeya Amazon ya navê wê ya kevin Hêra bû ye. Îroj bi navê
Pamûkkale tê nasîn û bi Denîzlî ve pêwend e. Cihekî tûrîstîk e. Li wê kilsa ku germikan
dikêşîne ser berwarên wê, kelehekê dişibîne. Xirbeyên bajarekî mezin nêzîkî germikan
e. Di peyama ku Pawlos ji bajarê cîranê wê Kolose re nivîsandiye de vana dibêje:
“Yeki ji we û yê qûlê Mesih Îsaye, Êpafras silavê li we dike; bona ku hûn bi xwestina
Xwedê ve girêdayî bimînin û rayedar û xwedîbûna ewledariyek bêkêmasî li serpêlan
bimînin, ew her tim ji bo we bi duayê ve ceng dike. Ji ber ku ez di derheqê wî de
şahdeyiyê dikim ku, him bona we û him jî bona yên li Lawdikyayê û Hêrapolisê ne, pirr
ked daye” (Kolosiyan 4:12,13). Di derbarê avabûna civaka bawermendan ya dêrê de
agahiyeke me yî bi vebirî nîne. Lê ji ber ku Pawlos ji bawermendên li Kolose ne re bi
gotina; “we vê mizgîniyê ji hevalê me yê xizmetê, Epafrasê xoşewîst bihîstin” nivîsand
û têgîhandina keda Epafras ya bona civaka li Hêrapolîsê daye, dîmeneke wisa dide
hişê mirov, em fam dikin ku Epafras Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne li Hêrapolîsê belav
kiriye û bona damezirandina civakê bûye alîkar
(Kolose 1:7).
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BESTA LAWÊN HÎNNOM
Û wekî din bi navên besta lawê Hînnom û besta Hînnomê dihat nasîn jî (Yêşû 18:6).
Wisa tête gîhandin ku tixûba di navbera Benyamîn û Cihûda de yî nêzîkî vê derê yî:
“Û sînor ji vir derbasî palên çiyayê li newala Ben-Hînnoma ku li bakurê newala
Refaîmê yî dibû û newala Hînnom derbas dikir ji wir li piştên başûrê Yebûsê, ji wir jî
dadiket En-Rogelê.” (Yêşû 18:16). Piştên Yebûsî Orşelîm e (1.Dîrokan 11:4). Besta
Hînnom li bakurê Orşelîmê ji rojava berve rojhelatê dirêj dibe û digihêje besta Kîdron
ya ji bakur dirêjî başûr dibe.
Qiral Silêman, bona ku hevjînên xwe yên biyan dilxweş bikin “li çiyayê ku li ber
Orşelîmê ye...bona Molekê ku mekrûhê Ammoniyan e, cîhekî bilind çêkir” (1.Qiralan
11:7). Dibe ku ev, çiyayek li besta Hînnomê dinêre bûya, ji ber ku li pêy gellek salan
qiral Ahaz “li besta lawê Hînnom buxurê pêxist...lawên xwe di agir de şewitandin
(şêweya bi îlahê Molek re peristin wisa bû; 2.Dîrokan 28:3). Qiral Yoşiya, di besta
Hînnomê de cihên bilind şewitandin û bi hestiyên mirovan ve qirêj kirin (2.Qiralan
23:13,14). Yêremya bona Cihûda, vê gotina XUDAN da bihîstin: “Û bona lawên xwe
û qîzên xwe di agirde bişewitînin, li Tofeta ku di Newala Ben-Hînnomê yî de cîhên
xweyî bilind ava kirin... Ji ber vê yekê, a vay, XUDAN dibêje: Roj tên tu êdî dê ji wir re
ne Tofet û çemê lawê Hînnom, lê belê dê çemê Serjêkirinê bête gotin û heta ku cîh
nemîne, dê li Tofetê binax bikin.” (Yêremya 7:31,32).
Peyva cehenemê, ji gotina Ge-Hînnom ya di Îbranîtî de wateya besta Hînnomê de yî
tê. Piştî xerabiyên li wê hatine kirin Xwedê ji wê cihî re dibêje besta serjêkirinê û wê
derê wergerandî cihê cezayê wisa pêkanî ku di bin navê dojehê de bû sembola cezaya
abadîn. Xudan Îsa vê derê wekî cihê agir û rizandinê dide nasîn: “Ji bo te bêdest
gihaştina jiyanê, bi hebûna du destî çûna dojehê û agirê ku qet venamire qenctir e. Li
wê derê kurmê wê namire û agir jî venamire.” (Marqos 9:43,48).
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HÎND
Di Kitêba Pîroz de du cara qala Hindîstanê tête kirin û her du jî bona daxuyandina
berfirehkirina tixûbên Qiral Ahaşveroşê Împaratorê Med û Farsê yî ne: “Ahaşveroşê ji
Hindê heta welatê Hebeşê li ser sed û bîst û heft bajarî qiraletiyê dike ev e” (Ester 1:1
û 8:9). Pisporan wisa difikirin ku navê Hînd, bona herêma Pûncapa îroj li bakurê
Hindîstanê yî dihat bikar anîn.
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HOBAH
Birahîm heta vê derê bera pêy çar qiralên ku talana Sodom û Gomorra rakirine û paşê
jî Lût bi xwe re birine, da (1.Mûsa 14:15): “Heta Hobaha li aliyê çepê Şamê yî bera
pêy wan da” Ger ber ve bakur biçûna, dê Hobah li rojavaya Şamê bûya, lê belê bi
dibetiyeke mezin ber ve rojhelatê diçûn. Li gor vê yekê li bakurê Şamê bû. Di derbarê
derawaya cih de wekî din zanîna me nîne. Li gor pisporekî di wateya “cihê xwe
veşartinê” de yî.
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HOLON
Di wateya sêlxanê de yî.
1/ Bajareke di çiyayiya Cihûda de (Yêşû 15:51). Bajareke bona kahînan hatiye dayîn
bû (Yêşû 21:15).
2/ “Ji welatê deştê re, ji Holonê re û ji Yahtsayê re û ji Mefaatê re û ji Dibonê re...û ji
Botsrayê re û dûr û nêzik ji hemû bajarên warê Moabê re darazî hatin” (Yêremya
48:21-24). Bajareke di deşta Moabê de di nav bajarên têne zanîn de hatiye rêzkirin û
îroj nayê zanîn e.
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HORAZÎN
Ev bajarê ku di herêma Celîlê de yî, bi vê gotina Îsa Mesîh tête nasîn: “Wey li te, ya
Xorazîn! Wey li te, ya Beytsayda! Ji ber ku ger ev kerametên ku li nav we çêbûn, di
Sûr û Saydayê de çêbibûna, wan ê ji zû ve cilikan li xwe bikirana û di nava xweliyê de
tobe bikirana. Lê belê ez ji we re dibêjim: Dê di roja daraziyê de ji we zêdetir, ji Sûr û
Saydayê re hêsanî bibe!” (Meta 11:21,22). Di Kitêba Pîroz de nehatiye diyarkirin ku
Xudan Îsa li Horazînê kîjan karên xurt kirine.Wisa tête fikirîn ku Horazîn, Kerazeha li
bakurê Kefernaxûmê di dûrbûna çar kîlometrê de yî. Hê jî xirbeyên keniştê têne dîtin.
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ÇIYAYÊ HORÊ
1/ Harûn, bi emrê Xwedê li girê vî çiyayî mir (4.Mûsa 20:22-29). Dema Lawên Îsraêlê
ji Kadeşê koç dikirin Xwedê vî emrî da. Çiya digel tixûbê welatê Edomê bû. Piştî ku
li çiyayê Horê koçê danîn, koçî Tsalmona kirin û li wê konê danîn (4.Mûsa 33:41). Ev
jî di rêya Behra Gewez de bû (4.Mûsa 21:4). Ji demên kevnar ve wisa hatiye fikirîn ku
çiyayê Horê, çiyayê Cebel Nebî Harûn yê nêzîkî Petra ye yî. Lê belê ji ber ku dûrî
Kadeşê yî, ne li gor zanîna ku di Kitêba Pîroz de tête dayîn e. Ji ber ku nêzîkî Kadeşê
yî û li bakurê rojavaya tixûbê Edomê yî, çiyayê Madûra ya li bakurê rojhelata Kadeşê
yî, ji aliyê pisporên îroj ve tête qebûl kirin ku, çiyayê Horê yî. Wisa tête fikirîn ku
peyva Horê, nivîsa şêweya kevin ya gotina harê ya ku di wateya çiyayê de yî.
2/ Dema XUDAN, tixûbê Îsraêlê têdigehand, wisa emir dide ku bila wê ji Behra Sipî
heta çiyayê Horê û li pêy vêya heta cihê ketina Hamatê xêz bikin (4.Mûsa 34:7,8). Ka
ku der e, bi vebirî nayê zanîn. Wisa hatiye angaştekirin ku çiyayê Hermon an jî rêze
çiyayên Lubnanê yî.
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HOREB
Di wateya ziwayî an jî çolê de yî. Cihê ku Mûsa deviyên dişewite û naqede dît û banga
XUDAN bihîst, Çiyayê Xwedê Horeb bû (2.Mûsa 3: 1 – 12). XUDAN emir da Mûsa
ku, dema gel derxîne, bila li vî çiyayê jê re biperistin (ayeta 12). Refîdîma ku ava wê
ya vexwarinê tunebû li cem Horebê bû, ji ber ku XUDAN; “ez ê li wir, li Horebê, li
ser zinarê li ber te bisekinim û tuyê li zinarê bixe û bona ku netewe vexwe, dê ji wê av
derkevin...navên Massa û Merîba li wir kirin, ji ber ku lawên Îsraêl ketin keftûleftê
û...XUDAN ceribandin” (2.Mûsa 17:1-7). XUDAN li vî çiyayî zagona ruhanî da Mûsa
(5.Mûsa 4:9-14; 1.Qiralan 8:9). Bi navê çiyayê Sînayê jî dihat nasîn (2.Mûsa 19:11).
Wisa tête fikirîn ku çiyayê Mûsa yê li nîvgirava Sînayê ye. (Li SÎNAyê binêrin).

369

HOREM
Ji bajarên bi dîwar bajareke ji lawên Naftalî re hatiye dayîn û digel Beyt-anat û Beytşemeş qala wê tête kirin (Yêşû 19:38). (Di bin BEYT-ŞEMEŞê de li bendên 1/ û 2/’an
binêrin).
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HOR-HAGGÎDGAD
Cihê sîh û sêyem yê qonaxa Lawên Îsraêlê li çolê danîne (4.Mûsa 33:32,33).
Wisa tête fikirîn ku bi Gûdgodaya cihê kondayîna 41’min re heman cih e (5.Mûsa
10:6,7). (Li tiştên ku di bin sernivîsa GÛDGODA de hatine nivîsîn binêrin).
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HORMA
Di wateya xwe dayîn, ya bona tunekirinê hatiye dayîn de yî. “Cihûda, tevî birayê xwe
Şîmeûn çû û li Kenaniyên ku li Tsefatê rûdinin xistin û wê bi tûmî tune kirin. Û navê
Horma li bajêr kirin” (Serweran 1:17). Navê di wateya, ya bona tunekirinê de hatiye
dayîn, ji ber ev tişt li serê vî bajarî qewimiye hatibû dayîn. Divê ji başûr nêzîkî Tsîklagê
bûya. Ka li ku derê yî, bi vebirî nehatiye zanîn.
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HORONAÎM
Di wateya şikefta cot de yî. Bajareke aidî Moab e. Di rêya ku Aşûriyan bona êrîş bikin
girtine de bû (Îşaya 15:5).

373

HOSA
Di wateya bi hêviyê ve tijî de yî. Bajareke aidî Aşerê yî. Li xala tixûba Aşerê ji Sûrê
difitile ber ve Akzîbê bû (Yêşû 19:29). Di derbarê derawaya wê de agahiya me nîne.

374

HÛKKOK
1/ Li tixûbê başûr yê Nafatalî de bû (Yêşû 19:34). Nêzîkî Aznot-taborê bû. Wisa tête
fikirîn ku Yakûka li rojavaya Keferxahûmê, di dûrbûna 8 kîlometre de yî ye.
2/ Hûkkok li Aşerê (1.Dîrokan 6:75). Di kitêba Yêşû de bi navê Helkatê dihat nasîn
(Yêşû 21:31). (Li HELKATê binêrin).
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ÎBLEAM
Bajareke Kenaniyan ya bona Manaşşe hatiye dayîn. Li bakurê wê axên Aşerê û li
rojhelata wê mêrasa Îsşakar hebûn (Yêşû 17:10-11). Çawa ku wateya wê serfirazî ye
lê gelê Manaşşe li vê serfiraziyek bêkêmasî bi dest ve nexistin: “Û Manaşşe, gelên
Beyt-Şeanê û navçeyên wê û gelên Taanak û navçeyên wê û gelên Dor û navçeyên wê
û gelên Megîddo û navçeyên wê neqewirandin û Kenanî, bona ku li van bajaran rûnin,
li berxwedan” (Serweran 1:27). Kîrbet Bîlameya îroyîn ya li ser rêya Beyt-Şeanê û li
başûrê rojhelata Megîddo, di dûrbûna 16 kîlometre de yî bû.

376

ÎDALA
Bajareke bona Zebûlûn hatiye dayîn. Di lîsteyê de digel Şîmron û Beytlehemê pev re
tête qeydkirin (Yêşû 19:15). Navê wê di wateya bîranîna Xwedê de yî. Wisa tête fikirîn
ku cihê navê wê Kîrbet El Hûvara ya li bakurê rojavaya Nisretê, di dûrbûna 11
kîlometre de, li bakurê gundê navê wê Beyt Lahm (Beytlehem) e, di dûrbûna
kîlometreyekê de yî.
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ÎDÛMEA
Navê bi Yewnanî ya bona Edomê ye. “Û yên ku kirinên wî bihîstibûn, ajaweyeke
mezin ji Cihûstanê û ji Orşelîmê û ji Îdomeyê û ji aliyê Urdunê û ji herêma Sûr û
Saydayê hatin cem wî” (Marqos 3:8). Bona neteweyan, bikaranîna Marqos ya navê
Yewnanî xweza ye. (Li EDOMê binêrin).
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ÎFTA
Di wateya ew ê veke de yî. Bajareke di deşta Cihûda de (Yêşû 15:43)
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ÎFTAH-EL
Di wateya dê Xwedê veke de yî. Besteke di derbarê tixûbên Zebûlûn û Aşerê de qala
wê tête kirin (Yêşû 19:14,27). Wisa tête fikirîn ku newala Abîlîn e.
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ÎLÎRYA
Îlîrya rexên Yûgoslavyaya îroyîn e. Di bakurê rojavaya eyaleta Makedonya bû. Dema
Romiyan di sedsala yekemîn de hêrêma bi navê Îlîrya wê vekirin wê di nava welatên
Pannonya û Dalmatya de dabeşandin. Pawlos dema ji bawermendên Romî yên li
Romê ne re nivîsand; “bi hêza ku mûcîze û nuwazeyan diafirîne, bi hêza Ruhê Pîroz
ve çêkiriye pê ve, qala tiştekî din bikim; wisa ku, ji Orşelîmê dest pê kirim û heta
herêma Îllîryayê bi gerê ve Mizgîniya Mesîh, li her derê ve bi temamî waz kirim
(Romiyan 15:19). Orşelîm tixûbê rojhelat ya qada xebatê ya Pawlos pêk dianî. Dema
li Korîntê ji Romiyan re peyamê dişand jî tixûba rojavayê ya vê qadê li dor Îlîrya bû.
Çûyîna Pawlos ya Îlîrya di Karên Şagirtan de nayê têgîhandin. Dema Pawlos ji Efesê
çû bajarê Korîntosê, ji Makedonyayê derbas dibe (Karên Şagirtan 20: 1 – 3). Çûyîna
wî ya Makedonya bi gotina “dema ji van deweran derbas dibû” tête gîhandin. Dibe
ku ew deweran, dewerên Îlîryaya li rojhelata bakurê xwe ye jî bigire naveroka xwe.
Têgîhandina li vê ye, gellekî hatiye tengkirin. Di derbarê sê mehan de qet tu bûyer jî
nayê têgîhandin. Ka ji dewera Makedonya derbasbûna çi qas domiyaye em pê
nizanin. Divê bona Pawlos vê Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne bi çar hawîrdorên wê derê
belav bike, hewlek gellekî dijwar û dûdirêj dabe. Dema Pawlos vê peyamê
dinivîsand, Îlîrya herêma herî dûr ya ji Orşelîmê çûye bû.
Pawlos vê Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne bi serî “li çar hawîrdorê” belav kiribû. Wateya
gotarê “min Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne temam kir an jî anî cih” e. Pawlos di her
herêma ku diçû de Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne belav dikir, civakên bawermendan ava
kirin. Ew bawermendan jî li bajarên dorûberê yên ku diçûnê Nûçeyê belav kirin. Li
wê civakên wekî din jî hatin damezirandin. Nûçe li her eyaletî hate bangkirin. Her çi
qas Pawlos Nûçeyê bi her endamî re nedabe bihîstin jî, ji ber xebata wî Nûçe gihaşt
herême her mirov lê hene. Divê Tîtûsê “di têkiliya baweriyê de lawê wî yê rasteqîn”
e, bona piştgiriyê li bawermendên nû yên li wê ne bike şandibe wê. Ji ber ku di
peyameke ji Tîmotêyos re şandiye de dibêje: “Tîtûs jî çû Dalmaçyayê” (2. Tîmotêyos
4,10).
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ÎRON
Yek ji bajarên bi dîwêr yên aidî Naftalî ye (Yêşû 19:38). Di wateya cihê hovîtiyê de
ye.
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ÎRPEEL
Di wateya Xwedê bigehîne tendrustiyê de yî. Bajareke ji ezbeta Benyamîn re hatiye
dayîne yî (Yêşû 18:27). Bajarê Tarala ya digel wê hatiye qeydkirin li rojavaya
Orşelîmê bû.

383

ÎRŞEMEŞ
Di wateya bajarê rojê de yî. Bajareke di tixûba herêma ku ji Dan re hatiye dayîn de yî
(Yêşû 19:41). Wîsa tête fikirîn ku navekî din ya bona Beyt – Şemeşa di wateya mala
rojê de yî tête bikaranîn e (Yêşû 19:41; 1.Qiralan 4:9).
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ÎSRAÊL
Welatê ku lawên Îsraêl jê re dibêjin “warê Îsraêlê”(1.Samûyêl 13:19) an jî “welatê ku
hatiye waadkirin” (Îbraniyan 11:9) e. Beriya wê, ji ber Kenaniyên ku li rexa Behra
Sipî rûdiniştin, bi navê welatê Kenanê dihat nasîn. Ji ber Filistiyên ku li heman rexan
bicih bûne, bi navê Filistîn hate nasîn. Yê ku cara yekem, bona başûrê Sûrî navê
Palaîstîne ya bi Yewnaniya vêya ye bikar aniye, dîrokzanê Yewnanî Herodot (B.Î. 500)
bû. Romiyan ji vê derê re digotin Palestîne. Dema qiraletî bû du par, ji qiraletiya bakur
re Îsraêl, ji qiraletiya başûr re jî Cihûda gotin. Di dema navîn de destpê kir û bi navê
Axa Pîroz hate nasîn (Zekerya 2:12). Di sala 1948’an de dewleta ku li wê hate
damezirandin bi navê Îsraêlê ve tête nasîn. (Li SAMÎRIYE binêrin)
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ÎSŞAKAR
Di wateya zilamê bi mîşe de yî (îş= zilam; sakar= mîşeyan; binêrin li 1.Mûsa 30:1418). Ezbeta Îsşakar bakurê Manaşşe bi mêrasî stend. Di navbera Tabor û Gîlboa de, di
deşta Yîzrêel de bû. Di wêdetira tixûbê bakur de, li rojava Zebûlûn û li rojhelatê Naftalî
hebûn. Di nava bajarên wê yên girîng de Yîzrêel, Şûnem û En-Gannîm hebûn (Yêşû
19:17-23).
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GIRAVA KOS
Keştiya ku Pawlosê ku li Mîletosê (Balata pêwendî Aydınê yî) bi kalepîrên civaka
dêra Efesê hatin digel hev û bona biçin Orşelîmê lê siwar bûn, daqulî girava Kosê jî
bû (Karên Şagirtan 21:1). Ev girava li cihê ku kendava Kerme ya Mûglayê bi behra
Ege vedibe bû. Hîppokratê ku rêgezên karê tipê peyitandine li Girava Kosê zanîngeha
Tîpê damezirandibû. Keştiya ku Pawlos lê siwar bûye ji wê çû Rodosê.
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ÎŞXERYOT
Navekî bi gotina “îş” ya di wateya zilam de yî bi navê Xeryot ve hatine digel hev
pêkhatiye yî. Wateya wê zilamê Xeryotî an jî Xeryotî ye. Wisa tête fikirandin ku
Cihûdayê Îsa daye dest, bona ku xwe ji Cihûdayên din ve cihê bike, bi navê Chûdayê
Keryotî tête nasîn. “Cihûda Îşxeryotiyê Îsa daye dest (Meta 10:4). Li Moabê cihekî bi
navê Xeryot hebû (Yêremya 48:24,41). Lê belê wisa tête fikirîn ku Cihûda ji Keryot –
Hetsronê yî (Yêşû 15:25). Li başûrê Hebronê di dûrbûna 19 kîlometre de bû.
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ÎTALYA
Di sedsala yekemîn ya dema me de cihê ku bi navê Îtalya tête nasîn, hemana welatê
ku îroj jî bi vî navî tête nasîn bû. Akvîlayê ku Pawlos li Korîntê wî naskiribû, hê nû
“tevî pîreka xwe ji Îtalya hatibû. Ji ber ku Klavdiyûs fermanê derxistibû ku hemî Cihû
bila ji Romê biçin” (Karên Şagirtan 18:2). Wisa biryar hate dayîn ku bila Pawlosê ku
serî li Kayser da, bi keştiyê biçe Îtalyayê (Karên Şagirtan 27:1). Li Mîrayê (Demreya
pêwendî Antalyayê yî) li keştiyeke diçe Îtalyayê siwar bûn (Karên Şagirtan 27:6).
Îbraniyên ku ji Îtalyayê ne, bawermendên pêşîn yên Peyamê stendin silavkirin
(Îbraniyan 13:24).
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ÎTNAN
Di wateya keleh an jî cihê xurt de yî. Bajareke li başûrê Cihûda ye (Yêşû 15:23).
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ÎTÛREA
Welateke biçûk ya li bakurê rojhelta Behra Celîle û li bakurê çiyayê Hermonê yî.
Yetûrê ji lawên Smayîl e, divê vî welatî bi dest ve xistiye û navê xwe dayîbe (1.Mûsa
25:12-16). Lûqa wisa dibêje ku, dema ji Yehya re Kelama Xwedê hat; “Hêrodês
serdarê Celîlê bû û birayê wî Fîlîpo serdarê herêma Îtûrêya û Traxonîdayê bû û
Lûsanyûs serdarê Abîlîneyê bû” (Lûqa3:1).

391

ÎVVA
Welatek an jî bajarek Şalmaneserê qiralê Aşûrê bidest ve xistiye (2.Qiralan 18:34;
19:13; Îşaya 37:13). Di dibetiyekê de Avva heman cih e:
Û qiralê Aşûrê ji Babîlê û... Avvayê... zilaman anîn û wan di bajarên Samîriyê de, li
cîhên lawên Îsraêl de bicîh kirin” (2.Qiralan 17:24).
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IYE – ABARÎM
“Û ji Obotê koç kirin û li çolê li ber Moab, li Iye- Abarîma ku berbi rojhilatê ye, kon
daxistin” (4.Mûsa 21:11). Ev nav mîna Iyîm dihate kinkirin (4.Mûsa 33:44,45).
Wateya wê xirbeyên Abarîm an jî xirbeyên aliyê din in. Di derbarê derawaya wê de
agahiyek meyî vebirî nîne.

393

KEŞTÎGEHÊN QENC
Dema Pawlos bi bindestî diçû Romê, piştî ku li keştîgeha Mîra ya ku Demreya îroyîn
ya bi Antalyayê re pêwend e, keştiyê guhert; “ji aliyê bin bayê Gîrîtê, ji hemberî
Salmone derket. Gîrît, giraveke di dirêjiya 250 kîlometre de û li başûrê Behra Ege yî,
Lûqa axaftina xwe wisa didomîne: “Û bi zorekê di qeraxê de em pêş ve çûn û hatin
cîhê nêzîka bajarê Laseyê ku, navê wê Keştîgehên qenc bû” (Karên Şagirtan 27:5-8).
Çawa ku Pawlos wan îkaz kirin lê belê nexwestin ku zivistanê li wê biborînin, “Û
dema ji başûrê bayek qels hat, gotin qey dema ku li bendê ne hat û hesinên xwe girtin...
Lê belê hîn pirr derbas nebûbû, ji giravê ve bahoza ku jê re dibêjin: Evrakîlon teqiya.
Û dema keştî li ber bahozê nikarîbû biçe, me xwe bi kaşbûnê ve berdan” (27:13-15).
Heta gihaştin girava Malta her tim kaş bûn (27:39-44; 28:1). Yan di roja Pentekostê
de yan jî di serîdanka kurt ya Pawlos li Keştîgehên Qenc ve kiriye de Gîrîtî bûbûn
bawermendên Îsa Mesîh. Dibe ku piştî bindestiya Pawlos ya li Romê, li Gîrîtê Nûçeya
Kêfxweşiyê Tîne belav kiribe. Pawlos ji peyama ku Tîtûs re nivîsandiye, dibêje ku;
“Bona tu karên paş ve maye têxe rêzekê û mîna min emir dabû te ku li her bajarî tu
kalepîran wezîfedar bikî, min ji bo vê te li Gîrîtê (Kirêtayê) hişt” (Tîtûs 1:5). Ya na ma
gelo di rêwîtiya xwe ya Romê de Tîtûs li Keştîgehên Qenc hiştibû? Her çawa be, wisa
dibe ku heta wê demê civakên dêrê yên bi rêkûpêk in tunebûn.
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ÎZMÎR
Navê bajar di demên kevnar de Smîrna bû, lê îroj navê wê Îzmîr e. Wateya Smîrna
mur e. Mur jî sembola jankêşandin e. Piştî Hîtîtiyan B.Î. nêzîkî sala 1000’ê de yên ji
Yewnanîstanê koç kirin, li ser rêya di navbera Îzmîr û Karşiyaka de, li taxa Bayrakli
bajarekî ava kirin. Ev bajar, B.Î. di sedsala 7’an de ji aliyê Lîdyayiyan ve hate
talankirin û têkbirin. Bi sedsalan wekî xirbeyekî ma. B.Î. di sedsala 3’yan de
Alexanderê Mezin destûr da ku li çiyayê Pagûsê (Kadîfekaleya îroyîn) bajar dîsa bête
avakirin. Di sala B.Î. 27’an de ket bin rêvebiriya Împaratoriya Romê. Tevlî eyaleta
Asyayê bû. Li eyaleta Asyayê, bajarê herî mezin ya Împaratoriya Romê, xirbeyên
Efesa birewnaq, ya nêzîkî navçeya Selçûkê ye. Di sala B.Î. 133’an de Attalûsê Qiralê
Bergama, qiraletiya xwe û Efesosa pariyek ji wê ye ji Împaratoriya Romê re bexşand.
Her çi qas Bergama mîna serbajarê eyaleta Asyayê mabe jî, ji ber ku li serê rêya
karwanê ya ku ji Asyayê tê û keştîgehek girîng bû, navenda herî girîng Efesos bû.
Lê belê ji ber keştîgeha xwe ya kêrhatî ya ku di nava kendavê de yî û biderfetên xwe
yên gehîştina her aliyî, Smîrna ji Efesosê zêdetirîn girîng dibû. Îzmîra îroyîn ji ber
heman sedeman vê taybetmendiya xwe didomîne.
Wisa tête fikirîn ku Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne ji Efesosê belavî Îzmîrê bûye. Keştiya
ku Pawlosê ku digel Prîskîla û Akvîla lê siwar bûye, dest bi rê kiribû û pêşniyara çûyîna
Sûriyê dikir, dagerî Efesosê bû. Pawlos ji hevalên xwe veqetiya û “çû keniştê, bi
Cihûyan re nîqaşê kir. Her çi qas wan xwestibin ku ew zêdetirîn li wê bimîne, wî vê
yekê li cih nedît” (Karên Şagirtan18:,18-22). Dema Pawlos ne li wê bû Prîskîla û
Akvîla ji Apollos re piştî ku “bi hemî aliyên wê rêya Xwedê” daxuyandin, wî şandin
Korîntosê (18; 23 – 28). Pawlos “Enedola navîn geriya û hate Efesosê” (19,1). Piştî ku
Ruhê Pîroz hate ser donzdeh şagirtên li wê ne, Pawlos sê meh li keştîgehê bi Cihûyan
re kete nîqaşê. Û hê jî paşê du sal li hêwana civînê ya li Tîranosê vî karî domand. Di
vê demê de “Xwedê bi destê Pawlos karên xwurt û nehatine dîtin pêk anîn (19; 1 –
12). Di vê demê de serfiraziya Xudan Îsa ya li ser sêrbazên bi ruhê xerab ve dixebitin
û li ser Artemîsa îlaheya derewîn ya navenda wê li Efesosê yî bi aşkereyî hate dîtin
(19,13-41).
Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne ji vê jî gîhaşt bajarên din yên Egeyê. Wisa ku Lûqa hêz anîbû
ku vana binivîse: “Di encamê de her kes – dixwaze bila Cihû be, dixwaze Yewnanî be
– Kelama Xwedê bihîst” (19; 10). Guman nîne ku Îzmîr jî di nava van bajaran de yî.
Navê wê di Kitêba Pîroz de, ji ber peyamên ku Xudan Îsa bi navgîniya Yûhena ji
civaka bawermendan yê li wî bajarî ne şandine derbas dibe: “Û ji milyaketê Dêra li
Îzmîrê ye re binivîsîne: Yê miriye û dîsa rabûye, yê ku pêşîn û dawîn e wisa dibêje:
Ez tengasiya te û xizaniya te dizanim; – lê belê tu dewlemend î! – Û ez kufrên kesên
ji xwe re dibêjin Cihûd, lê belê yên ne Cihûd in, di mîna kenişta Îblîs de ne dikin
dizanim. Ji tengasiyên ku tu li ber kişandinê ye metirse! A vay, Îblîs bona ku hûn bên
ceribandin, dê ji we hin kesan bavêje zîndanê û dê deh roj tengasiya we hebe. Heta
mirinê dilsoz be û ez ê taca jiyanê bidim te! Yê guhê wî hebe, bila bibihîze ku ka Ruh
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ji Dêran re çi dibêje! Yê ku serdest bê, dê ji mirina duwemîn ve xesarê nebîne”
(Peyxama Yûhena 2:8-11).
Di sedsala duyem de xwestin ku biserekê dêrê yê navê wî Polîkarp re Îsa Mesîh bidin
înkarkirin. Bersiva wî ya vebirî wisa bû: “Min heyştê û şeş sal xizmetê ji Wî re kir û
Wî tu xerabiyê bi min re nekiriye; ma ez ê çawa bikaribim di derbarê Qiralê xwe yê
min xelas kiriye de bi xerabî biaxifim?” Polîkar heta mirina xwe ewlekar ma. Canê
xwe di oxra Xudan Îsa de û li Kadîfekaleyê, li cihekî em nizanin hate binax kirin.
Mînakek dilawerkirî bona civakên bawermendan yên îroj janê dikeşê ne!
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KABTSEEL
Di wateya Xwedê daye hev de yî. “Bajarên lawên Cihûda, yên ku ber bi sînorê Edomê,
herî li başûrê diman vana bûn: Kabtseel û Eder...” (Yêşû 15:21). Di nava egîdên Dawid
de, “Lawê zilamekî mêrxas yê ji Kabt-Seelê, Benayayê lawê Yehoyadayî û karên
xwurt kirine...” hebû (2.Samûyêl 23:20). Wisa tête fikirîn ku, Yekabtseela ezbeta
Cihûda ya ji sirgûniyê vegeriyane lê rûniştine heman cih e (Nehemya 11:25).
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QEBÛL
Bajareke ji Aşerê re hatiye dayîn. Li bakurê tixûbê rojhelatê bû (Yêşû 19:27). Wisa
tête fikirîn ku ev bajar, di nava bîst bajarên ku Qiral Silêman dane Hîramê qiralê Sûrê
yî de ne. “Û Hîram, bona bajarên ku Silêman danê bibînin ji Sûrê derket û ji wan
dilxweş nebû. Û ew got: Bira, ev bajarên ku te dayîne min çi ne? Û heta îro ji wan re
warê Qebûlê hate gotin.” (1.Qiralan 9:12 – 13). Dibe ku navê Qebûlê ji gotareke gelêrî
ya di wateya “weke tuneyiyek e” de hatibe pêkanîn.
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KADEŞ
Di wateya cihê ku hatiye nezirandin an jî cihê pîroz de yî. Kedorleomer û qiralên ku
digel wî bûn, li Eyn-Mîşpatê (ev Kadeş e) li hemî qiralên Amalekiyan xistin (1.Mûsa
14:4-9). Milyaketê XUDAN di rêya Şûrê de li ser kaniya di nava Kadeş û Beredê de,
bi Hacîre re axifî (1.Mûsa 16:7-14). Birahîm di nava Kadeş û Şûrê de rûnişt û li Gerarê
bû mêvan (1.Mûsa 20:1).
Dema zilamên ku ji sixûriya welatê Kenanê vedigeriyan “hatin çola Paranê, Kadeşê...
cem civaka hemiyên lawên Îsraêlê” (4.Mûsa 14:25,26). Lawên Îsraêlê, ji ber ketin
gumana ku dê Xwedê welat bidin wan, ji Kadeşê berve çolê hatin şandin ku 40 sal li
wê bigerin. Dibe ku nava Eyn Mîşpat ya wateya wê “kaniya daraziyê” yî, di derbarê
vê yekê de be. Mîryama xuşka Mûsa, dema piştî gellek salî vegeriyan vir, li vê mir û
hate binax kirin (4.Mûsa 20:1). Mûsa li vê li gor emirê Xwedê nekir û ketina wî ya
welêt hate qedexe kirin (4.Mûsa 20:10-13).
Tixûbê herêma ku bona Cihûda hatibû dayîn ji başûrê Kadeşê derbas dibû (Yêşû 15:3).
Wisa tête fikirîn ku derawaya Kadeşê, cihekî bi navê Ayn Kûdeis tête nasîn û 110
kîlometre dûrî başûrê Behra Lût e an jî nêzî wê ye.
Kedeşa aidî Cihûda an cihekî wekî din yê nayê zanîn an jî Kadeş e (Yêşû 15:23).
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KEFERNAHÛM
Di wateya gundê Nahûm de yî. Nahûmê ku navê wî derbas dibe gelo Nahûmê
peyxamber e an jî ne ew e, ka nayê zanîn. “Gava Îsa bihîst ku Yehya hatiye girtin, çû
aliyê Celîlê. Û wî Nisretê berda, hat Kefernahumê, ber behrê, li nav sînorê Zebûlûnê
û Naftaliyê sekinî” (Meta 4:12-13). Li pêy vêya Kefernahûm mîna “bajarê Wî” dihat
zanîn (Meta 9:1; Marqos 2:1). Li bakurê rojavaya behra Celîlê bû (Meta 8:28; Meta
9:1).
Îsa li vê gellek mûcîzetên xwe kirin: Wisa pêkanî ku yê kud rabû û meşiya (Meta 9:18; Marqos 2:1-12; Lûqa 5:17-26); xulamê serpêl qenc kir (Meta 8:5-13; Lûqa 7:1-10);
Xwesiya Pêtrûs baş kir (Meta 8:14-15; Marqos 1:29-31; Lûqa 4:38,39); ji zilamekî
ruhê qirêj qewirand (Marqos 1:21-28; Lûqa 5:31-37). Dema Şabat buhurî “Hemû gelên
bajêr li ber derî civiya bûn. Îsa gellek kesên cûr bi cûr nexweşiyan ketine, baş kir;
gellek cin qewirandin” (Marqos 1:33-34). Lê belê Îsa hewcedar ma ku li vî bajarî vana
bibêjin: “Û tu, ya Kefernahûm! Ma tuyê hetanî ezmanan bête bilind kirin? Na, tuyê
hetanî dojehê biçe xwarê! Ji ber, ger ew kerametên ku di nav te de çêbûn, di Sodomê
de çêbibûna, ew ê heta roja îroj bimaya” (Meta 11:23-24). Em dikarin rayedariya di
gotina Îsa de yî dema Kefernahûm wekî xirbeyên Tel Hûmê ma dikarin bibînin.
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KAFTOR
“Kaftoriyên ku ji Kaftorê derketin, heta Gazayê Avlarên li gunda rûdinin helaq kirin û
li cihên wan rûniştin (5.Mûsa 2:23). Kaftoriyan ji ezbeta Mîtsraîmê lawê Ham e bûn
(1.Mûsa 10:6,13,14). Gotina “Filistiyan ji vana derketin” ya di van ayetan de ne, li gor
ramanek din ya xwe disipêre ayeteke din ne di derbarê Kaslûhiyan de, lê belê di
derbarê Kaftoriyan de yî. Mînak; “Ma min Filistiyan ji Kaftoriyan... dernexistin?”
(Amos 9:7). “Dê XUDAN Filistiyan, jibermayiyên girava Kaftorê helaq bikin”
(Yêremya 47:4). Em ji vê ayetê fêr dibin ku Kaftor giraveyek e. Çawa ku ne vebirî ye
lê belê li gor hinek nîşanan, wisa tête fikirîn ku ev girav, Gîrît e.
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KAÎN
Bajareke navê wê bi Hebron û bajarên dorê ne re derbas dibe û ji Cihûda re hatiye dayîn
e (Yêşû 15:57). Wisa tête fikirîn ku Kîrbet Yakîna li başûrê rojhelata Hebronê ye.
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KALAH
Nemrûdê Kûşê lawê Ham “derket Aşûrê, Neynowa, Rehobot – Îr, Kalahê...ava kirin”
(1.Mûsa 10:10-12). Kalah di Îraqa îroyîn de bajareke bi navê Nîmrodê bû. Li başûrê
Neynowa, di dûrbûna 38 kîlometrê de, li rexa rojhelata Dîcle bû. Bermayiyên wê
gellek salan ji aliyê zanistên kolandinê ve hatine vekolînkirin. Di çaxa (B.Î. 879) ku
Qiralê Aşûrê Aşûrnasîrpalê Duyem dîsa birêkûpêk kir, wisa hate hesibandin û jimartin
ku gelheya wê 60 hezar kes û mesaheya rûberiya wê 25 kîlometre goşe ye. Qiralê
Aşûrê Şalmaneserê Sêyemîn ji vî bajarî êrîşê bir ser Sûrî û Samîriyê. Kevirê nivîskî yê
binketina Yehûyê qiralê Îsraêlê lê nivîsandiye, pêşiyê di qada Kalahê de çikyayî bû.
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KALNE
1/ “Destpêka qiraletiya” Nemrûd “li welatê Şînarê, Babîl, Erek, Aqad û Kalne bûn”
(1.Mûsa 10:10). Şuna bajareke bi navê Kalne nehatiye dîtin. Ji ber vê yekê hinek
pisporan, li ser gotina Îbranîtî “kûllana” ya di wateya hemiyên vana de yî, disekinin.
Bi vî awayî tê wê wateyê ku qiraletiya Nemrûd li ser hemî bajarên welatê Şînarê ye.
2/ “Derbasî Kalne bibin û ji wê biçin Hamata mezin” (Amos 6:1). Wisa tête famkirin
ku nêzîkî Hamata (Hamaaya îroj) ya li Sûriye yî. Hamaa li rexa çemê Asî ya ji
Antaqyayê derbas dibe, li başûrê Antaqya ye. Divê Kalnoya di Îşaya ayeta 10:9’an de
derbas dibe heman cih be: “Ma Kalno jî ne mîna Karkemîş e? Hamat jî ne mîna Arpad
e?” Wisa tête famkirin ku bajarê Kûllanîa ya di nivîsên Aşûr de derbas dibe yî. Dibêjin
qey gundê Kûllan ya li bakurê rojavaya Helebê, di dûrbûna 16 kîlometre de yî ye. Li
bakurê rojavaya Arpadê 16 kîlometre dûrtir bû.
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KALNO
(Binêrin tiştên di bin KALNE benda 2/’an de hatine nivîsandin).
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KAMON
“Yaîrê Gîleadî rabû û bîst û du sal serweriyê li Îsraêlê kir... Yaîr mir û li Kamonê hate
binaxkirin” (Serweran 10:4,5). Dîrokzanê Cihû yê bi navê Yosefûs e, dinivîse ku
Kamon jî li welatê Gîleadê ye. (li GÎLEADê binêrin).
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KANA
1/ Di wateya cihê qamiran de yî. Natanelê şagirtê Îsa yî “ji bajarê Kana ya Celîlê” bû
(Yûhena 21:2). Îsa li wê bajarê, bona dawetê hate vexwandin. Li wê avê bi xemrê re
guhert, nîşana xwe ya yekem pêk anî û daxuyandina bilindahiya xwe kir (Yûhena 1:112). Dema Îsa li Kanayê bû lawê peywirdarê qesrê, yê ku li Kefernahûmê li ber mirinê
yî bi gotinekê qenc kir (Yûhena 4:46-54). Wisa tête fikirîn ku bajarê Kefîr Kenna ya
li bakurê bajarê Nisretê, di dûrbûna 60 kîlometre de yî ye. Ger beriya ku Îsa bangî wî
bike Natanel li welatê xwe be, Kana li Kefîr Kennaya darên wê yên hêjîrê zêde ne bû.
Lê hinek pispor di wê qenîetê de ne ku Kana, xirbeyên Kîrbet Kana ya li bakurê Nisretê
di dûrbûna 15 kîlometre de yî, ye.
2/ Di wateya cihê qamiran de yî. Cihê ku tixûba bakur ya Aşer gehîştiye yî (Yêşû
19:28).
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NEWALA KANA
Di wateya cihê qamiran de yî. Çemeke bi Behra Sipî re dirije û li tixûba di navbera
Efrayîm û Manaşşe de yî (Yêşû 16:8; 17:19).
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KANNE
Hêzekîêl di lawija bona Sûrê dixwînî de: “Haran û Kanne û Eden, bazirganên Şebayê,
Aşûr û Kilmad bazirganên te bûn” dibêje (Hêzekîêl 27:23). Bi dibetiyek tiştên ku di bin
benda KALNE 2/’an de hatine nivîsandin, qala heman cihî dikin (li nivîsên di benda
KALNE 2/’an de hatine nivîsandin binêrin).
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KAPADOKYA
Kapadokya bajarên Qeyserî û Newşehîra îroyîn in. Herêmeke bi wolqanan hatiye
pêçandin e. Mal, dêr û bajarên jêrzemîn yên bi qewartina zinarên wolqanîk yên ku
nerm in pêk hatiye û îroj bi serîdana tûrîstan herêmeke tûrîstîk e. “Ji Pêtrûsê şagirtê
Îsa Mesîh, li gor pêşîzanîna Bav Xwedê, ji yê xerîbên ku bi pîrozkirina Ruh, bona
îtaetkirinê û bona reşandina xwîna Îsa Mesîh hatine bijartin û li Pontûsê, Galatyayê,
Kapadokyayê, Asya û Bîtînyayê belav bûne re” (1.Pêtrûs 1:1). Di nava kesên axaftina
Pêtrûs ya roja Pentekostê guhdarî dikirin de “yên ku li Kapadokya... rûdinin” jî hebûn
(Karên Şagirtan 2:9-10). Ka em bi qencî nizanin di nava kesên ku “wekî xençerek li
ser dilê wan ketibe” pejirandina gotina Pêtrûs kirin û îmad bûn de, Kapadokyayî hene
an jî nîne, em bi vebirî nizanin. Lê belê fikirandina di roja Pentekostê de bi navgîniya
Pêtrûs bawerî anîna, hinekên koçberên bijarte yên belavbûyî ên ku Pêtrûs ji wan re
peyamê nivîsandine dê xelet nebe.
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KARKA
Bajareke tixûbê herêma aidî Cihûda, ya di navbera Behra Sipî û Gola Lûtê de yî
gehîştiyê (Yêşû 15:3). Di derbarî derawaya wê de agahiya me nîne.
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KARKEMÎŞ
Bajarê Carablûs ya Sûriya îroyîn. Ev bajarê di tixûba bajarê Entabê de yî. Li rexa rast
ya çemê Feradê ye. Di demên kevnare de bajareke Hîtîtiyan bû. Paşê qiralekî wê yê
serbixwe hebû. Sargonê Duyem yê qiralê Aşûrê yî, wê tevlî Împaratoriya Aşûrê kir
(B.Î. 717). XUDAN bi navgîniya Îşaya bi vî awayî qala vê bûyerê dike: “Wey li serê
te Aşûr, darê hêrsa min! .... ya ku di dilê wî de yî...jêkirin û avêtina gelan e.
Ji ber ku dibêje: Ma hemû serokên min ne qiral in? Ma Kalno jî ne mîna Karkemîş e?”
(Îşaya 10:5-9). Di sala B.Î. 609’an de “Nekoyê qiralê Misirê bona li cem Feradê li dijî
Karkemîşê şer bike derket; (Qiralê Cihûda) Yoşiya derket hemberî wî” (2.Dîrokan
35:20). Yoşiya li Megîddoyê di şer de mir. Piştî çar salî bajarê Karkemîşê ji destê Qiral
Neko stendin: “Bona Misirê: Bona artêşa qiralê Misirê Firawûn-Neko; ew artêşa ku, li
Karkemîşa ku li cem çemê Feratê ye bû û di sala çaremin ya Yehoyakimê lawê
Yoşiyayê qiralê Cihûdayê de Nebûkadnetsarê qiralê Babilê lêxist” (Yêremya 46:2).
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KARKOR
Bajarê li rojhelata Çemê Erdenê, yê ku Zebah û Tsalmûnnayê dema ji Gideonê
reviyane çûyîne (Serweran 8:10). Di derbarê derawaya wê de agahiya me nîne.
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KARMEL
Di wateya axa bona bexçe û berdar de yî.
1/ Rêzeçiyayên li başûrê rojhelata Hayfaya îroyîn, ya bajareke keştîgehê ya Îsraêlê ye.
Li tixûbê rojavaya axên ji Aşerê re hatiye dayîn e (Yêşû 19:26). Di vê axa berdar de
daristanek mezin û zêde hebû: “Her çi qas li girê Karmelê xwe veşêrin jî, ez ê li wan
li wê bigerim û rahêjim” (Amos 9:3). “Serê te, li ser te mîna Karmelê” (Helbesta
Helbestan 7:5). Ji qiralên ku Yêşû wan bi binî ve xistibûn yek jî “li Karmelê qiralê
Yokneam” (Yêşû 12:22). Êlyas ji Ahab xwest ku “Hemiya Îsraêlê, çarsed û pêncî
peyxamberên Baal, yên ku li sifra Îzebel şîvê xwarine û çar sed peyxamberên Aşera li
çiyayê Karmelê” li cem wî bihewînin (1.Qiralan 18:19). Li wê hate peyitandin ku
XUDAN, Xwedayê rasteqîn û yekane ye û Îsraêl vegeriya XUDAN.
2/ Bajareke ji Cihûda re hatiye dayîn (Yêşû 15:55). Nabelê li başûrê Kîrbet El-Karmîl
Hebrona îroyîn, di dûrbûna 12 kîlometre de, li bajarê Maonê dijiya, mihên xwe li
Karmelê diçêrandin (1.Samûyêl 25:2,3). Piştî ku Nabal mir Abîgaîla Dawid pê re
zewicî Karmelî bû (1.Samûyêl 27:3). Hetsroyê yek ji egîdên Dawid e jî (2.Samûyêl
23:35).
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KARTA
Di wateya bajar de yî. Bajareke ji Zebûlûn, bona eşîra Merarî ya ji Lêwiyiyan re hatiye
dayîn e (Yêşû 21:34).
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KARTAN
Di wateya bajar de yî. Di herêma Naftalî de bajareke ji eşîra Gerşoniyan ya Lêwiyiyan
re hatiye dayîn e (Yêşû 21:32). Di lîsteya ku di kitêba 1.Dîrokan de navê wê wekî
Kîryataîm derbas dibe (1.Dîrokan 6:76). Kîrbet El-Kûreiye ya nêzîkî gola Celîlê yî.
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KASÎFYA
Esrayê bona xizmetê ji XUDAN re bikin, li Lêwiyiyan digeriya, agahiyê ji serekê
Lêwiyiyên ku li bajarê Kasfiyaya Împaratoriya Farsê rûdinin, Îddo re agahiyê şand
(Esra 8:17). Di derbarê derawaya wê de agahiya me nîne.
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KATTAT
Bajareke bona Zebûlûn hatiye dayîn e (Yêşû 19:15).
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QEYSERIYE
Bajarekê ku qiralê mezin Hêrodes li rexa Behra Sipî ya Îsraêlê, bona rûmeta Kayser
Avgûstûs ava kiriye yî. Li başûrê çiyayê Karmelê di dûrbûna 38 kîlometre de bû. Mala
fermî ya him Hêrodes û him jî parêzgirê Romî li vî bajarî bûn.
Civaka bawermendan ya li Orşelîmê yî, ji heft kesên ku bona rêkûpêkkirina xizmeta
di derbarê jinebiyan de yek Fîlîpûs bû û piştî xizmeta xwe ya li Gaza û Azotosê çû
Qeyseriyê (Karên Şagirtan 8:40). Paşê em fêr dibin ku mala wî li wê ye (Karên
Şagirtan 21:9). Bawermendên li Orşelîmê ne, bona Pawlos ji ber êrîşên Helenîstên ku
dixwazin wî ji holê rakin biparêzin, “birin Qeyseriyê û ji wê jî şandin Tarsûsê” (Karên
Şagirtan 9:30).
Serbaz Kornêlyûsê li Xwedê digeriya jî li heman bajarî rûdinişt. Pêtrûs, ji ber xewn û
xeyaleke Xwedê daye, dudiliyên xwe yên bona çûyîna wî dibin asteng bi binî ve xistin
û çû û bû şahidê bawerî anîn û bi Ruhê Pîroz ve tijîbûna Kornêlyûs bû (Karên Şagirtan
10:1 – 48).
Dema Pawlos diçû Orşelîmê seriyekî li Qeyseriyê jî da (Karên Şagirtan 18:22). Dema
ji rêwîtiyekê vedigeriya dîsa dagerî wê bû û li mala Fîlîpûs ma. Dema li wê bû
peyxamberê bi navê Agabûs wisa daxuyand ku dê Pawlos li Orşelîmê were
bindestkirin. Lê dîsa jî Pawlos xwe ji çûyîna Orşelîmê neda alî (Karên Şagirtan 21:814).
Fermandar bona ku Pawlosê girtî ye ji dek û dolavên Cihûyan xelas bibin, bi kolçiyan
re şandin Qeyseriyê. Piştî ku Pawlos du salî li wê ma, dema xwestin ku Qeyser biryara
danişînê bide, ji wê bi keştiyê şandin Romê (Karên Şagirtan 23:23-33; 25:11).
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KEBAR
“Di roja pêncemîn ya mehê de, di sala pêncemîn ya sirgûniya qiral Yehoyakîm de bû;
li welatê Kildaniyan, li cem çemê Kebarê ji kahîn Hêzekiêlê lawê Bûzin re gotina
XUDAN aşkere hat û li wir destê XUDAN li ser wi bû.” (Hêzekîêl 1:2,3). Hêzekîêl li cem
vî çemî xewn û xeyalan dîtin (Hêzekîêl 1:3-28; 3:15,23; 10:15; 43:3). Di derbarê
derawaya vî çemê ku îroj di nava tixûbên Îraqê de ye de, agahiya me ya vebirîn nîne.
Pisporek bi gotina; “Narî Kabarî” (çemê mezin) ya di nivîsek kevnare ya Babîlê ya li
bajarê Nîppûrê de dibe ku ew be, dibêje.
Lê ev jî qenalê li rojhelata Nîppûrê bû. Nîppûr di nava Çemê Ferada ji Kurdistanê
diherike de bû.
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KEDEMOT
Di wateya cihên rojhelatê de yî. Bajareke berê li Heşbona aidî Sîhona qiralê Amoriyan
bû û ji ezbeta Rûben re hatiye dayîn e (Yêşû 13:18). Mûsa “ji çola Kedemotê bi gotinên
xweşiyê şandiyan ji Sîhonê qiralê Heşbonê” re şandibûn (5.Mûsa 2:26). (Ji vê yekê
tête famkirin ku Kedemot nêzîkî tixûbê Heşbonê ye). Lê belê Sîhon nexwest ku Îsraêlê
ji welatê xwe derbas bike. Ev bajar paşê ji Eşîra Merarî ya Lêwiyiyan re hate dayîn
(Yêşû 21:37).
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KEDEŞ
1/ Bajarê qiralê Kenanî yê ji aliyê Yêşû ve hatiye bindestkirin e (Yêşû 12:22). Bajareke
di herêma Naftalî de yî (Yêşû 19:37). Ji Lêwiyiyan re hate dayîn (Yêşû 21:32) û kirin
bajareke stargehê (Yêşû 20:7). Cihê ku Baraq lê rûdine bû (Serweran 4:6). Sedema bi
navê Kedeş – Naftalî bangkirina wê, bona wê ji Kedeşa li Îsşakarê cihêkirin bû.
Kedeş “li çiyayiya Naftalî ya Celîlê de bû” (Yêşû 20:7). Tel Kadesa li bakurê rojavaya
gola Hûlehê ya îroyîn e.
2/ Li herêma Îsşakar bajareke ji Lêwiyiyan re hatiye dayîn e (1.Dîrokan 6:72). Wisa
tête fikirîn ku di Yêşû ayeta 21:28’an de wekî Kîşîon derbas dibe, lê ev ne ramaneke
vebirî ye. Wisa tête fikirîn ku Tel Abû Kadesa li başûrê Megîddo ye.
3/ Kedeşa aidî Cihûda (Yêşû 15:23; Li KADEŞê binêrin)
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KEFAR-AMMONÎ
Di wateya gundê Ammoniyan de ye. Cihekî ji Benyamîn re hatiye dayîn e (Yêşû
18:24). Di derbarê derawa wê de agahiya me nîne.
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KEFÎRA
Di wateya gund de yî. Bajareke gelê Gîbeonê Îsraêlê xapandin û bi wan re peymanê
danî ne (Yên din Gîbeon, Beerot û Kîryat – Yearîm e) (Yêşû 9:17). Di herêma aidî
Benyamîn de bû (Yêşû 18:26). Di nava Benyamîniyên ku ji sirgûnê vegeriyan de
Kefîrayî jî hebûn (Esra 2:25; Nehemya 7:29). Cihê navê wê îroj Kefîre ye û ji Orşelîmê
12 kîlometre dûr e yî.
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KEHELATA
Di wateya banga civakê de yî. Cihê qonaxdayîna 23’yan ya Lawên Îsraêl (4.Mûsa
33:22,23).
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KEÎLA
Bajareke bi dîwar ya li deşta behrê ya Cihûda ye. Dawid paşî ku ji XUDAN pirsî û
famkir ku dê bide destên wan, êrîşî ser Filistiyên dorûberên bajar girtine kirin û li wan
xistin.
Ji ber ku gelê Keîla ji XUDAN fêr bûbûn ku dê Dawid bide destê Saûl, Dawid bi lezî
ji wê reviya (1.Samûyêl 23:1-14). Di dema Nehemya de Keîla bi du heremî ve hatibû
dabeşandin û ji aliyê du serekê herêmê ve dihat birêve birin (Nehemya 3:17,18).
Kîrbet Kîlaya îroyîn, ya li bakurê rojava Hebronê, di 13 kîlometre dûrbûnê de yî ye.
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KENAN
“Peymana ku bi Birahîm re çêkiriye, sonda ku bona Îshaq xwariye heta bêdawîbûnê dibîr
tîne. Bi gotina: Ez ê bi mêrasa ku ji we re heq bûye, welatê Kenanê bidim we. Vêya,
bona Aqûp qaîdeyek, bi Îsraêlê ve peymanek heta bêdawîbûnê derbas dibe çêkir.” (Zebûr
105:9 – 11). Welatê Kenanê navê xwe ji Kenanê lawê Ham ve girt (1.Mûsa 10:6). “Û
Kenan, bavê lawên xweyî pêşiyê Sîdon û bapîrê Het û Yebûsiyan û hemû mirovên li
dinê, yek zimanî diaxifîn û gotinên wekî Amoriyan û Girgaşiyan û Hîviyan û Arkiyan
û Sîniyan û Arwadiyan û Semariyan û Hamayiyan bû. Û dawiyê eşîrên Kenanî belav
bûn. Û sînorên Kenanê, ji Saydayê ber bi Gerer, Gaze, Sodom û Gomora û Adma û
Seboyimê diçû û heta Laşayê dirêj dibû.” (1.Mûsa 10:15-19). Ji ber vê yekê eşîrên
Kenanî pêşiyê li Sûriye, Lubnan û rexên Îsraêlê yên li Behra Sipî ne bicih bûn. Paşê
milên wê yên din jî heta Behra Lûtê û Çemê Erdenê dest bicihbûnê kirin. Vî welatê ku
XUDAN daye Birahîm; “ji çemê Misirê heta çemê mezin, çemê Feratê” bû (1.Mûsa
15:18). Lê belê bigiştî welatê Kenanê li herêma rojavaya Çemê Erdenê bû. Yên ku
bona sixûriyê li welatê Kenanê kirin, bi gotina; “li warê başûr Amalekî rûdinin; û di
çiyayiyê Hîttiyan, Yebûsiyan û Amoriyan rûdinin; li cem behrê û di rêxa tûmiya çemê
Erdenê de Kenaniyan rûdinin” agahiyê anîn (4.Mûsa13:17,29).
Wateya navê Kenanê nayê zanîn. Lê dema li nivîskên kevnar yên derveyî Kitêba Pîroz
tête nêrîn; di demên kevnar de peyva Kenanê, bona boyaxa mohr ya ji cûreyeke ajalê
behrê pêk tê bikar dianîn. Lê ev nayê wê wateyê ku ji serî de navê Kenanî tête wê
wateyê. Dema mirov taybetiyeke din ya Kenaniyan dinêre, di Kitêba Pîroz de navê
Kenanî mîna bazirgan tête bikar anîn: “Biûrin ya hûn, yên li Makeşê rûdinin; ji ber ku
hemî tîmê bazirganan (an jî li gor têbiniyê gelê Kenanê tune bû” (Tsêfanya 1:11).
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KENAT
Di wateya milkê de yî. Bajareke li Gîleadê. "Nobah çû, Kenat û gundên wê bidest ve
xistin û bi navê xwe ji wê re got Nobah” (4.Mûsa 32:42). Geşûr û artêşên Aramê Kenat
û gundên wê ji Îsraêlê stendin (1.Dîrokan2:23).
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KENHER
Pawlos piştî ku demekî dirêj li wê ma, dema ji bajarê Korîntos ya Yewnanîstanê cuda
dibû “xatir ji birayan xwest û bi Prîskîla û Akvîla, bona herin Sûriyê, bi keştiyê ve
ketin rê; ji ber ku nezir danîbû, porên xwe li Kenherê jêkiribû” (Karên Şagirtan 18:18).
Korîntos, li ser reşiyeke teng ya du payê reşiyê tîne digel hev, bajarê ku her du alî av
e bû. Ev, bajarê Kenher ya li keştîgeha li rexa rojhelatê ye, bû. Îroj bi navê Kîkrêyes
tête nasîn. Li Kenherê civakek dêrê hebû. Di peyama ku Romiyan re nivîsandine de
Pawlos vana dinivîse: “Xizmetkara Dêra li Kenherê, xwuşka me Fîbî salixî we didim;
mîna ku li pîrozan bê” (Romiyan 16:1). Dibe ku dema Pawlos serîdana civaka dêra
Kenherê dikir, fêr bû ku Fîbî bona çûyîna Romê amadekariyê dike û biryarê da ku
peyamê bi destê wî bişîne. Ji ber vê yekê, hema di derbarê xuşka Fîbî de pêvekek xist
pêyamê.
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KERYOT
Di wateya bajaran de yî.
1/ Keryot – Hetsron di nava bajarên ku ji Cihûda re hatine dayîn de bû (Yêşû 15:25).
Li başûrê Hebronê, di dûrbûna 19 kîlometre de bû. Wisa tête fikirîn ku Cihûda
Îsxeryotî ji Keriot – Hetsronê yî. Îsxeryot naveke ji gotina “îs” ya di wateya zilam de
yî û gotina keryotê ve pêk tê yî. Di wateya zilamê Keryot an jî Keryotî de ye. Wisa
tête fikirîn ku Cihûdayê Îsa daye dest bona xwe ji Cihûdayê wekî din ve cihê bike; bi
gotina Cihûdayê Keryotî dide nasîn: “Cihûda Îsxeryotî yê ku Îsa daye dest” (Meta
10:4).
2/ Cihekî bi navê Keryot li Moabê hebû (Yêremya 48:24,41). Hinek pisporan ji
lîsteyên bajarên Moabê digihêjin encama Keryot hemana bajarê Arê ye, ji ber ku dema
Ar heye, Keryot nîne (Îşaya 15,16) û dema Keryot heye Ar tuneye (Yêremya 48).

430

NEWALA KERÎT
Di wateya xendekê de yî. Piştî ku “Îlyayê Tîşbeyî yê li Gîleadê yî” bi gotina XUDAN
daxuyandina ziwayiya dê li welêt pêk bê kir, XUDAN van emiran dan wî: “Ji vir here
û berî bide rojhilatê û di newala Kerkîtê ya ku li hembera Urdunê de ye xwe
veşêre...tuyê ji newalê ve avê vexwe û bona ku li wê te xwedî bikin, emir dam qîjakan”
(1.Qiralan 17:1-4). Di derbarê derawaya wê de agahiya me ya vebirî nîne.
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KESALON
Di wateyê kelatê de yî. Bajareke li rojavaya tixûbê bakur yê Cihûda, li cem çiyayê
Yearîmê yî (Yêşû 15:10). Pisporek li ser disekine ku ev der Kesla ya li rojavaya
Orşelîm, di dûrbûna 16 kîlometre de yî ye.
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KESÎL
Di wateya qelew de yî. Bajareke li başûrê Cihûda de (Yêşû 15:30). Dema bi Yêşû ayeta
19:4’an bête hevberîkirin wisa tête famkirin ku navekî din yê bona Betûel tête
bikaranîn e (Betûel; 1.Dîrokan 4:30 û Beyt-El; 1.Samûyêl 30:27).
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KESÛLLOT
Di wateya qelêwî an jî hêtan de yî. Cihekî li tixûbê Îsşakar, di navbera Yîzrêel û Şûnem
de yî (Yêşû 19:18). Dibe ku hemana Kîslot – Tabora li tixûbê Zebûlûnê be. (Yêşû
19:12). Wisa tête fikirîn ku Îqsala nêzîkî Nisreta îroyîn e.
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KEZÎB
Di wateya xapînok de yî. Dema qîza Şûayê Kenanî ji Cihûda re lawekî anî dine Cihûda
li Kezîbê bû (1.Mûsa 38:5). Wisa tête fikirîn ku hemana Akzîba di nava bajarên ji deştê
bona Cihûda hatine dayîn de yî (Yêşû 15:44). Ji ber parastina xwedayê derewîn
XUDANê ku gotibû dê Îsraêl Cihûda biceza bikin, bi devê peyxamber Mîka; “malên
Akzîb dê ji qiralên Îsraêlê re bibe tiştekî xapînokî” dibêje (Mîka 1:14).
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QIBRIS
Wisa tête fikirîn ku di Peymana Kevin de Qibris giravên Elîşa ne: “Lacîwerdî û
ergûwaniya giravên Elîşa ji te re bûn sîwan” (Hêzekîêl 27:7). Wisa tête fikirîn ku ev
nav hemana navê Alaîşa ya di nivîskên kevnar e de yî. Alaîşa cihekî lê firotina sifirê
tête kirin bû; li Qibrisê. Romiyan navê giravê dan sifirê (bi Latînî: Kîpriyûm). Elîşa
lawê Yavanê lawê Yafet bû (1.Mûsa 10:2,4). Wisa tête dîtin ku Kîttîmê lawê din yê
Yavan e jî li Qibrisê bicih bûye. Kîtîonê ku navê wê îroj Larnaqa ye, ji Kîttîm tê.
Hemiya girava Qibrisê jî bi vî navî dihat zanîn: “Qîza Sayda; rabe, derbasî Kîttîmê be;
heta li wê jî bona te aramî nîne” (Îşaya 23:12).
Di dema Peymana Nû de Qibris di bin serweriya Împaratoriya Romê de bû. Dema
Pawlos çû wê, Sergîûsê Parezgarê Romî bi Pawlos re xwe da nasîn (Karên Şagirtan
13:7). Navê giravê di wê demê de Kîpros bû. “Ji şagirtên kevn Mnasonê Qibrisî” li
Orşelîmê rûdinişt (Karên Şagirtan 21:16). Dibe ku di roja Pentîkostê de baweriyê anîbe
û li Orşelîmê bicih bûbe. “Zeviyekî Ûsivê Qibrisî, zilamê Lêwiyî yê ku ji aliyê şagirtan
ve bi navê Barnabas (ku bê wergerandin, tê wateya: Lawê Xemrevînê) tête gotin û
bîranîn hebû û wê firot, pere anî û danî li ber lingên şagirtan.” (Karên Şagirtan
4:36,37). Dibe ku Barnabas jî dema di Pentîkostê de serîdanka Orşelîmê dikir baweriyê
anîbe.
Di encama tahdeya li civaka bawermendan ya li Orşelîmê hatiye kirin de, hinek
bawermendan reviyan Qibrisê û ji Cihûyên li wê ne re Gotina Xwedê dan bihîstin.
Hinek bawermendên Qibrisî jî “hatin Antaqya û ji Yewnaniyan re jî Nûçeya
Kêfxweşiyê Tîne ya Xudan Îsa têgîhandin” (Karên Şagirtan 11:19-20). Piştî ku Ruhê
Pîroz; “Barnabas û Saûl bona karên ku min wan vexwandine cihê bikin” got, Barnabas
bi emrê Ruhê Pîroz Pawlos bir welatê xwe Qibrisê (Karên Şagirtan 13:1-4). Hatin
Salamîsa 5 kîlometre dûrî Famagûsta ye û Mizgîniyê li keniştên Cihûyan dan bihîstin
(ayeta 5’an). Ji wê jî çûn Pafosa Bafa îroyîn e. Parêzgar wan vexwandin û xwest
Kelama Xwedê guhdarî bike (ayeta 5’an).
Careke din çûyîna Pawlos ya berve Qibrisê nayê dîtin. Barnabas digel Marqos careke
din çû wê (Karên Şagirtan 15:39). Pawlos bi keştiyê du carî ji dora Qibrisê derbas bû
(Karên Şagirtan 21:3;27:4).
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BEHRA GEWEZ
Dema lawên Îsraêl ji Misirê derdiketin XUDAN; “Ji lawên Îsraêl re bibêje, bila
vegerin û li ber Pî-Hahîrotê, di nava Mîgdol û behrê de, li ber Baal- Sefon, konê xwe
deynin; hûn ê li hember wê, li cem behrê konê xwe deynin” got (2.Mûsa 14,2).
Firawûnê ku ji ber berdana Îsraêliyan poşman bû, dema ew “li ber Baal - Sefon, konê
xwe danîbûn” bi artêşa xwe re gîhaştin wan (2.Mûsa 14,9). Wisa tête fikirîn ku ev cih
li başûrê pira di navbera kendava Sûez û Behra Sipî de ye, ji ber rêya raste rast diçe
welatê ku hatiye waadkirin li bakurê vê derê de yî û Xwedê gelê Îsraêlê ji vê rêya raste
rast diçe Filistînê vegerandin û “ji rêya çola Behra Gewez wan gerandin” (2.Mûsa 13,
18).Tête dîtin ku Baal-Tsefon nêzîkî vê çolê yî, ji ber tête gîhandin ku, dema Fîrawûn
agahiyê stend ku ew li wê ne, “ew di nava welat de hatibûn girtin, çol dorûberên wan
girtibûn”(2.Mûsa 14,3).
Wateya “Yam Sûf” ya cihê ku bi navê “Behra Gewez” hatibû dorpêçkirin, “Behra
Qamirê” ye. Baal - Tsefon nêzîkî vê Gola Qamirê û çolê bû. Wisa tête fikirîn ku gelê
Îsraêlê li başûrê pira di navbera kendava Sûez û Behra Sipî de ye derbas bûne. Li vê
herêmê çend gol hene. Her çi qas wisa tête fikirîn ku navê yekê “Behra Qamirê” be jî,
ka kîjan e bi vebirî nayê zanîn. Lê belê li cihê qonaxa li ber Baal – Tsefon e, gelê
Îsraêlê bû şahid ku XUDAN li ser her tiştî efendî ye. Piştî ku di nava Behra Qamirê
de, ji cihê ziwa derbas bûn, li rexa hember, bi gotina “Ez ê ji XUDAN re bistirêm, ji ber
ku gellekî bilind bû; hesp û suwarê wê avêt behrê” axifîn (2.Mûsa 15, 1). Hinek
pisporan wisa difikirin ku firehî û kûrbûna Behra Gewez ya îroyîn derfetê nade ku
Îsraêl ji wê derbas dibe. Lê ji aliyê din “Etsyon – Gebera li cem Elotê ye” ya Silêman
keştiyan lê çêkiribûn, li rexa Behra Gewez (Yam Sûf) bû. (1.Qiralan 9:26). Etsyon –
Geber jî îroj li Kendava Akaba ya Behra Gewez bû.

437

KÎBROT-HATTAAVA
Di wateya gorên dilçûnê de ye. Piştî ku Xudan ji gelê ku xwarinên Misirê difikirin û
goşt dixwazin û ji ber manê gazincan dikin re sûsikan şandin “hîn goşt di nav diranên
wan de bûn... hêrsa XUDAN li dijî neteweyê sor bû û XUDAN bi lêxistinek mezin li
neteweyê xistin. Û navê Kîbrot-Hattaava li wir kirin, ji ber, netewa ku mahdên wan
rabûne li wir binax kirin” (4.Mûsa 11:33,34). Piştî çola Sîna û beriya Hatserotê bû
(4.Mûsa 33:16,17).
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KÎBTSAÎM
Di wateya nijîna cot de yî. Bajareke di herêma Efrayîm de ji lawên Kohat re hatiye
dayîn (Yêşû 21:22). Digel bajarên Beyt – Horon û Gezerê mijarên wê dihat kirin. Beyt
– Horon çawa ku li bakurê rojavaya Orşelîmê di dûrbûna 18 kîlometre de bû, Gezer li
heman alî ji Orşelîmê 9 kîlometre dûrtirîn bû. Di derbarê derawaya Kîbtsaîmê de
agahiya me ya vebirî nîne. Lê belê bi dibetiyeke mezin di navbera Beyt-Horon û
Gezerê de bû. Di 1.Dîrokan ayeta 6:68’an de bi navê Yokmeam tête danasîn.
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KÎDRON
Newala Kîdron, besta Kîdron. Di wateya zelûl an jî tarî de yî. Ev besta ku çavkaniya
wê li bakurê Orşelîmê de yî hew zivistanê bi avê ve tijî ye. Piştî ku di navbera girê
perestgehê ya li Orşelîmê û Çiyayê Zeytûniyê ya li rojhelata wê ye diherike, çola
Cihûdiyê difitile û bi gola Lûtê ve dirije. Bi navê newala Yehoşafat jî dihat nasîn.
Dema lawê wî Abşalom serî li ber hilda Dawid newala Kîdron derbas kir û ji kaşê
çiyayê Zeytûniyê hilkişiya (2.Samûyêl 15:23,30). Dema Îsa Mesîh jî ji Orşelîmê derket
û çû Gêtşêmaniyê “digel şagirtên xwe derbasî rexê hember ya newala Kîdronê”
(Yûhena 18:1). Qiralê Cihûda yê hewl dida ku bi xwedayên derewîn peristinê
bisekinîne di besta Kîdronê de seneman dişewitandin an jî heta ku mîna tozê hûr bibe
dihelisandin (1.Qiralan 15:13).
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WELATÊ KILDANIYAN
Welateke li başûrê Babîlê bû. Ji welatê Birahîm re “bajarê Ûrê yê Kildaniyan” hatiye
gotin (1.Mûsa 11:28). Di dema Birahîm de cihekî bi navê welatê Kildaniyan tunebû.
Lê belê bona nifşeyên paşê, bona cihekî tête zanîn bû û bajarê Ûrê tevlî raborînê bûbû,
bona cihê bajarê Ûr diyar bike hate bikaranîn. Kildaniyan gelekî koçer bûn û li Îraqa
îroyîn bicih bûbûn. Yên ku deveyê Eyûb revandine Kildaniyan bûn (Eyûb 1:17). Ev
netewe, neyarê neteweya Aşûrî yên ku bûne serwerê Babîlê bûn. Merodek Baladan
Kildaniyek demekê qiraletiya Babîl bi dest ve xistiye bû. Wisa tête dîtin ku li alîkariya
Hîzkiya geriyaye (Îşaya 39). Îşaya wisa têdighîne ku dê Kildanî rastî binketinê bibin
(Îşaya 43:14). Babîl û welatê Kildaniyan yek hate hesibandin, ji ber Qiraleke Kildanî
li ser Babîlê serwer bû (Îşaya 13:19; 47:1,5; 48:14,20). Hêzekîêl heman tiştî dike
(Hêzekîêl 23:23), Danîêl jî (Danîêl 3:8). Dariûsê ku ji nîjada Medan e “li ser welatê
Kildaniyan kiribûn qiral” (Danîêl 9:1).
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KÎLÎKYA
Di Împaratoriya Romê ya kevin de eyaletek. Kêm û zêde qandî bajarên Edene û
Mêrsîna îroyîn in. Romiyan di sala B.Î. 103’an de her çi qas li ser vê herêmê serweriya
xwe dabin bangkirin be jî, hew piştî sîh û şeş salî, dema generalê Romê Pompeîûs rêbir
û şêlîkerên li ser çiyayên Torosê keleha xwe ava kirine bi binî ve xistin, birastî jî bûn
serwer. Navê Traheya didan herêma Torosê ya li bajarê Mêrsînê yî û navê Kîlîkya
Pedîas didan Çûkûrovayê. Avgûstosê dema Îsa Mesîh hate dinê serwer bû, pariyek
herêma Torosê ya bi navê Traheya dihat nasîn da gelê alî û pariyeke wê da destê
rêvebiriya eyaletên Galatya û Kapadokyayê. Ji ber ku Çûkûrovaya bi navê Kîlîkya
Pedîas dihat zanîn, di serî de Tarsûs, ji 16 bajarên nîv serbixwe pêk dihat, xistin bin
rêvebiriya eyaleta Sûrî. Pawlos bi gotina; “ez çûm herêmên Sûrî û Kîlîkya” wekî qala
vê rewşê kiribe yî (Galatiyan 1:21). Lê di sala P.Î. 72’an de Kîlîkyaya kevn wekî
eyaletekê dîsa anîn digel hev.
Navê Kîlîkya, ji navê Kîlîkûma bona cawekî ji rîsê bizina hatiye rêsandin dihate bikar
anîn. Ev caw di çêkirina cawê konê de bikar dianîn. Pawlosê Tarsûsî yê welatê wî
Kîlîkya ye di vî hunerî de dixebitî (Karên Şagirtan 18:3). Kîlîkya di navbera herêmên
Sûriye û Egeyê de pêwendiya bazirganiyê ya gellekî girîng e bikar dianî. Deriyê Sûriye
li çiyayên başûr û Deriyê Kîlîkya ya ji aliyê ava Tarsûsê ve hatiye vekirin di çiyayên
Torosê de buhurkên çiyayî yên girîng bûn. Di nava yên ku bi Stefanûs re li Orşelîmê
ketine nîqaşê de Kîlîkyayî jî hebûn (Karên Şagirtan 6:9). Dibe ku Pawlos jî di nava
vana de be. Li Kîlîkyayê civakên bawermendan hebûn: Pawlos û Sîlas “ji Sûriye û
Kîlîkya derbas bûn û piştgiriyê dan civakên dêrê” (Karên Şagirtan 15:41). Pawlos bi
gotina “Ez Cihûyek Tarsûsî me” bersivê da serpêlê ku pirsa kîbûna wî dike. “Ez
hemwelatiyê bajarek Kîlîkya ya ku ne girîng nayê hesibandin im” (Karên Şagirtan
21:39).
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KÎLMAD
Welatek an jî bakarek digel welatên Şeba û Aşûrê, bi bajarê Sûrê re bazirganiyê dike
(Hêzekîêl 27:23). Di derbarî derawaya wê de agahiya me nîne.
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KÎNAH
Di wateya lawij de yî. Bajareke di nîçika başûr yê herêma Cihûda de ber ve Edomê yî
(Yêşû 15:22).
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KÎNNERET
Hinek pispor wisa difikirin ku ji gotina kînnor” ya di şêweya sêber ya saza harpê de
ye, tê. Kînnerot pirrgotina heman navî ye û bona heman cihan tête bikar anîn.
1/ Deşteke biçûk ya di şêweya sêber ya li bakurê rojavaya Behra Celîlê de yî: “Ben –
Hadad...digel hemûya welatê Naftalî li Kînnerotê jî xist” (1.Qiralan 15:20).
2/ Di Peymana Kevin de navê Behra Celîlê: “Ber ve rojhelatê heta Behra Kînnerotê”
(Yêşû 12:3). Li CELÎLE binêrin.
3/ Bajareke bi dîwar ya li herêma aidî Naftaliyê ye (Yêşû 19:35). Li deşta Kînneret bû.
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KÎR
Di wateya bajêr de yî. Tîglat – Pîleserê qiralê Aşûrê “li dijî Şamê derket, wî bidest xist
û gelê wê bi Kîrê ve ajotin” (2.Qiralan 16:9). XUDAN vê yekê bi navgîniya
Peyxamber Amos ve têgîhand. Gelê Şamê di çaxeke diyarkirî ya dîrokê xwe de li Kîrê
rûniştibû: “Ma min Îsraêliyan ji welatê Misirê û Filistiyan ji Kaftorê, Sûriyeyiyan jî ji
Kîrê dernexistin?” (Amos 9:7). Îşaya têkiliya di navbera Elam û Kîrê de bi vî awayî
têdighîne: “Elam...tîrdanka xwe li pişta xwe xist û rûbarê mertala Kîrê derxist” (Îşaya
22:6). Elam li herêma Kûzistan ya Îranê bû. Ka Kîr li ku derê yî agahiya me nîne. Lê
belê dibe ku li nêzîka Elamê be.
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KÎRENE
Bajareke keştîgehê ya li Lîbyaya îroyîn ya Yewnaniyan ava kirine. Di sala B.Î. 74’an
de bû eyaletek Împaratoriya Romê. Pêşhatiyên bajar ji ber ku bicihbûna Cihûyan
teşwîq dikirin, li bajar gellekî Cihû hebûn. Yek ji vana jî Sîmonê Kîreneyî yê bavê
Aleksander û Rûfûs e û bona xaça Îsa hilgire tahde dîtiye bû (Marqos 15:21).
Gelo Rûfûsê ku Pawlos li Romê silavê daye û dayika wî ya jê re dayikiyê kiriye law û
hevjîna Sîmonê Kîreneyî bûn? (Romiyan 16:13). Em bi vê yekê nizanin, lê belê ger
Marqos bona civaka bawermendan ya li Romê yî nivîsandi be, dibe ku Sîmon bi vî
awayî dabe nasîn. Roja Pentîkostê, di nava yên ku axaftina Pêtrûs ya bi tijîbûna Ruhê
Pîroz kiriye de “yên li dewerên Lîbya ya nêzîkî Kîrene yî rûdinin” jî hebûn (Karên
Şagirtan 2:10). Di nava yên ku li Orşelîmê bi Stefanûs re nîqaşê kirine de Kîreneyî jî
hebûn (Karên Şagirtan 6:9). Lê birastî ji Kîrene jî yên ku baweriya xwe bi Mesîh ve
anîne hebûn. Hinekên ji vana digel hinek kesên Qibrisî “hatin Antaqya û ji Yewnanan
re jî Nûçeya Xudan Îsa ya Kêfxweşiyê Tîne têgîhandin” (Karên Şagirtan 11:21). Yek
ji vana Lûkyûsê Kîreneyî yê di nava peyxamber û mamosteyên di “civaka dêrê ya
Antaqya de” ne bû (Karên Şagirtan 13:1).
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KÎR-HARASET
Wateya wê mîna bajarê sihûnê an jî bajarê nû be tête şîrovekirin. Û ji aliyê din wekî
Bajarê Kîr ya Moabê dihat nasîn. “bajarê Kîr-Moab, di şevekê de wêran û tune bû!”
(Îşaya 15:1). Mîna Kîr-Hareset jî tête nivîsandin: “Dê Moab fîxanê bike...hûn ê bona
pîdeyên tirî yên Kîr-Haresetê bi keserekî kûr şînê bigirin” (Îşaya 16:7). Mîna Kîr-Heresê
jî: “Ez ê bona hemûya Moabê feryadê bikim; dê bona zilamên Kir-Heresê şînê bigirin”
(Yêremya 48:31). Wisa tête fikirîn ku derawaya wê Keraka li rojhelata Behra Lût di
dûrbûna 18 kîlometre de yî.
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KÎRYAT
Di nava bajarên herêma ku ji Benyamîn re hatiye dayîn de navê wê tevî Orşelîm û
Gîbeatê derbas dibe (Yêşû 18:28). Hinek pisporan bi Kîryat – Yearîma ji Cihûda re
hatiye dayîn yek dihesibînin (Yêşû 9:17). Hinekan jî li ser du bajarên cihêbûna wan
disekinin.
Di derbarê derawaya wê de agahiya me nîne. Dibe ku nêzîkî Gîbeatê bûya.
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KÎRYATAÎM
Di wateya bajarên cot in de yî.
1/ Bajarê di demên kevnar de Emên zilamên dew in lê rûdinin bû. Qiral Kedorlaomer
û qiralên digel wî “li Şave-Kîryatayîmê (wisa tête fikirîn ku deşta Kîryatayîm e) li
Eman...xistin” (1.Mûsa 14:5; 5.Mûsa 2:9-11). Bajareke Mûsa bona ezbeta Rûben cihê
kiriye û li Heşbonê yî (4.Mûsa 32:37; Yêşû 13:19). Paşê ket destê Moabê (Yêremya
48:1). Wisa tête fikirîn ku El-Kûreiyata li rojhelata Behra Lûtê, di dûrbûna 10
kîlometre de yî.
2/ Bajareke li herêma Naftalî, bona Lêwiyiyan hatiye cihêkirin e (1.Dîrokan 6:67). Di
lîsteya di pirtûka Yêşû de navê wê wekî Kartan derbas dibe (Yêşû 21:32). Kîrbet El –
Kûreiye ya nêzîkî Gola Celîle yî.
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KÎRYAT – ARBA
Navê Hebron ya berê. Hevjîna Birahîm “Sara, li warê Kenanê, li Kîryat – Arba (ev
Hebron e) mir” (1.Mûsa 23:2). Di wateya bajarê Çaran de yî. Bajareke li çiyayiya
Cihûda ya di navbera Beerşeba û Orşelîmê de yî. Bajarê herî bilind yê di axên Îsraêlê
de yî. Digel Kîryat – Arba, bi navê Mamre jî dihat nasîn. Birahîm “hat û li darçiloyiya
Mamre rûnişt” (1.Mûsa 13:18). Qiralê Hebronê jî tevî tifaqa Qiralan ya li dijî bajarê
Gîbeonê bû (Yêşû 10:3). Yêşû Hebronê, bi mêrasî da Kalebê bawer dikir ku dê bi
alîkariya XUDAN Anakên zilamên dew in ji wê biqewirînin (Yêşû 14:13,14). Dawid
li Hebronê wekî qiralê Cihûda be hate meshkirin (2.Samûyêl 2:4). Piştî du salê din jî
li ser hemiya Îsraêlê bû qiral (2.Samûyêl 5:3).
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KÎRYAT – ARÎM
Kurtkirina navê Kîryat-Yearîmê (Li KÎRYAT – YEARÎMê binêrin).
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KÎRYAT – HÛTSOT
Bajareke aidî Moabê. Qiral Balak, Balam biribû li wê qurbanan serjêkiribûn (4.Mûsa
22:39,40).
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KÎRYAT – SANNA
Di wateya bajarê perwerde de ye. Bajareke di herêma bona Cihûda de hatiye cihêkirin
e. “Kîryat – Sanna ew Debîr e” (Yêşû 15:49). Hê berê bi navê Kîryat-Sefer ya di
wateya “bajarê pirtûkan” de yî dihat nasîn (Yêşû 15,15). Bajareke ji bajarên di êrîşa
yekem ya Yêşû de hatine bidestxistin e (Yêşû 10,38-39). Divê ji aliyê hêzên neyaran
ve dîsa hatibe stendin, ji ber ku Otniyêlê lawê Kenazê birayê Kaleb, li ser gotina apê
xwe ya; “Her kî li Kîryat-Seferê bixe û wê bi dest bixe, ez ê qîza xwe Aksa bi jinitî
bidim wî” çû û bajar bi dest ve xist (Yêşû 15,16-17). Li başûrê rojavaya Hebron di
dûrbûna 18 kîlometre de bû.
Wîsa tête fikirîn ku Tel Beyt-Mirsîma ji aliyê arkeologê hatiye derxistin e. Di destiyê
kûpekî ji vê hatiye derxistin de nivîseke mîna; “Aidî Elîakîmê keyayê Yaûkîn
(Yehoyakîm) e” hate dîtin. Ji vê yekê tête famkirin ku ev cih heta sirgûna Babîlê,
bindestkirina qiral Yehoyakîm, wekî navendeke lê cihbûnê maye.
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KÎRYAT-YEARÎM
Ev bajar bi cûreyên navan tête nasîn. Wekî Baala ya di wateya “xwediya jin” de dihat
nasîn. Di tixûba axa ku ji ezbeta Cihûda re hatiye dayîn de bû; “(tixûb) dirêjî bajarên li
çiyayê Efronê ne û vedigeriya Baala, yanê Kîryat-Yearîmê. Û sînorê ku ji Baala ber bi
rojhilatê, çiyayê Seîrê ve diçe.”(Yêşû 15 9,10). Dema hate têgîhandin ku ji ezbeta
Cihûda re hatiye dayîn, bi vî awayî jê tête qalkirin: “Kîryat-Baal, yanê Kîryat –
Yearîm” (Yêşû 15,60). Wateya navê “Kîryat-Baal” “bajarê xwedayê derewîn” e (Dibe
ku navê “Baala” ya wateya wê “xwediya jin” e, di derbarê îlaheyek de be). Wisa tête
famkirin ku Cihûyên xizmetê ji XUDAN re dikin wê bi navê “Kîryat-Yearim” ya
wateya wê “bajarê daristanan” e, di bîranînê de pejirandine. Her çawa be navê wê ya
kevin ya senemperest tu carî ji hişan dernediket. Piştî sed salan jî hê diyar dibû.
Di dema qiral Dawid de ev bajar aidî ezbeta Cihûda bû: Û Dawid tevî hemûya Îsraêlê,
Sindoqa XUDAN Xwedayê ku ji Baalayê, ji Kîryat-Yearîma Cihûdayê derxîne, hilkişiya
wir.” (1.Dîrokan 13,6). Baala wekî “Baale” jî dihat nivîsandin: “Û Dawid rabû û bona
Sindoqa Xwedayê... ji Baale-Cihûda ve derxîne, tevî hemûya netewa ku li cem in, çû
wir.” (II Samûyêl 6,2). Du sedemê dibêtiya wekî “Baale-Cihûda” û “Kîryat-yearîma
Cihûda” bibîr anîna wê hene: ya yekem di herêmên aidî ezbetê din, bajarên bi van
navan e hebûn û ya duwem jî bihev re, dibe ku ezbeta Benyamîn ya cîran e, li bajar
xwedî derketibe û paşê dîsa ketibe bin serweriya Cihûda be. Şirovekarek dibêtiya
Kîryata ku ji Benyamîn re hatiye dayîn Kîryat – Yearîm e, pêş de dajo (Yêşû 18:28).
Wisa tête fikirîn ku, derawaya bajarê ku bi navên “Baala” û “Kîryat-Yearîm” tête bibîr
anîn li gundê Kûriyet El’Enaba îroj li rojavaya Orşelîmê, di dûrbûna 15 kîlometre de
bû.
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KÎSLOT – TABOR
Di wateya berwarên Tabor de ye. Cihekî di tixûba Zebûlûn de yî (Yêşû 19:12). Wisa
tête fikirandin ku hemana cihê bi navê Kesûllotê, ya li tixûbê Îsşakar, di navbera
Yîzrêel û Şûnem de yî, ye (Yêşû 19:18). (Li KESÛLLOTê binêrin).
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KÎŞÎON
Di wateya axa hişk de yî. Bajareke li herêma Îsşakar e û bona Lêwiyiyan hatiye dayîn
e (Yêşû 19:20; 21:28).
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KÎŞON
Di wateya difitile de yî. Çemekî havînê ziwa dibe. Çavkaniya wê li nêzî çiyayên Tabor
û Gîlboa ne. Piştî ku bi bakurê rojava ve difitile, di binya Çiyayê Karmelê de, bi Behra
Sipî ve dirije. “Û dîsa lawên Îsraêl tiştên ku di çavê XUDAN de xerab e kirin...Û XUDAN
wan ji qiralê Kenanê Yabînê ku li Hatsorê qiraletiyê dike re firotin û serokê artêşa wî
Sîsera bû” (Serweran 4:1,2). Sîsera, bona pêrgîniya Barakê li Çiyayê Taborê rûdine
bike, bi seyareyên şer yên hesinî çû çemê Kîşonê (ayeta 13). XUDAN hemiya artêşê
li hember Barak şikand. Wekî “Avên Megîddo” jî dihat nasîn (Serweran 5:19).
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KÎTLÎŞ
Di wateya cudabûnê de yî. Bajareke di deşta herêma aidî Cihûdayê de yî (Yêşû 15:40).

459

KÎTRON
Bajareke di herêma aidî Zebûlûnê de yî. “Zebûlûn gelên Kîtron û gelên Nahalol
neqewirandin û Kenanî di nav wan de rûniştin û bûn suxrekar” (Serweran 1:30). Wisa
hatiye pêş de ajotin ku navekî din yê bajarê Kattatê yî (Yêşû 19:15).
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KÎTTÎM
Wisa tête dîtin ku Kîttîmê lawê Yavan li Qibrisê bicih bû. Navê kevin ya Larnaqaya
îroyîn, Kîtyon, ji Kîttîmê tê. Hemiya girava Qibrisê jî bi vî navî dihat nasîn: “Qîza
Sayda, rabe, derbasî Kîttîmê bibe; li wê jî bona te aramî nîne” (Îşaya 23:12). (Li
QIBRISê binêrin)
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KLAVDA
Li derdora başûrê rojava girava Gîrîtê giravek biçûk e. Pawlosê di keştiyê de bi bindestî
dibirin Romê, ji ber bagerê, ji vê hate kaşkirin (Karên Şagirtan 27:16).
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KNÎDOS
Knîdasa li nîçikê nîvgrava Datça ya bajarê Mûglaya îroyîn. Bajarê ku di dema kevin
de di navenda nîvgiravê de bû, di wê çaxê de (B.Î. 365) li Trûpiyûmê û li girava li
hember wê ye dîsa hate avakirin. Bi buhurkekê giravê bi reşiyê ve girê dan. Pawlosê
ku ji Mîrayê li keştiyeke din siwar bûye, bi bindestî diçû Romê: “Di nava gellek rojan
de hêdî bi hêdî bi rê girtinê ve, bi zorekê em gîhaştin nêzîkî qeraxên bajarê Knîdosê;
ji ber ku bahoz astengiyê ji me re derxistin” (Karên Şagirtan 27:7).
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KOLONÎ
Civaka hemwelatiyên Romê yên ku li welatekî biyan bicih bûne bû. Civakên wisa
xwedî rêvebiriyek serbixwe bûn. Dema Pawlos li Troasê bû, di xewn û xeyalekî de dît
ku zilamek Makedonî jê re; “Were Makedonê, alîkariyê bi me re bike” dibêje, bi rêya
behrê gîhaşt Neapolîsa îroj bajarê Kavala ya Yewnanîstanê yî (Karên Şagirtan 16: 6 –
11) Lûqa têgîhandina xwe bi vî awayî didomîne: “Û ji wir derbasî Fîlîpiya navendekî
Romayê ya bicîhbûnê û bajarê herî girîngî wê herêma Makêdonyayê ye, bûn” (ayeta
12).
Neapolîs xala dawîn ya rêya Vîa Egnatyaya Romê bi rojhelatê ve girêdide bû. Fîlîpî li
ser vê rêya, li bakurê Neapolîs, di dûrbûna 13 kîlometre de bû. Ji ber ku Pawlos li derve
deriyê bajêr, li rexa çem li cihekî duakirinê geriya, dide xuyakirin ku kenişt li wê nîne.
Di bajarê ku bi leşkerên Romê û malbatên wan ve tijîbûne deh zilamên Cihû yên
keştiyê damezirînin tunebûn. Yên ku beşdarî civînê bûne jin bûn. Navên welatên wekî
din yên kolonî ne di Kitêba Pîroz de derbas dibe, lê belê ji vî alî qala wan nehatine
kirin: Korîntos, Troas, Sîrakûz, Antaqyaya li Pisîdya ye, Antaqya, Lîstra, Ptolemaîs û
dibe ku Qonya.
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KOLOSE
Xirbeyên vî bajarê di dema kevin de girîng bû, li bakurê Honaza pêwendî bajarê
Denîzliyê ye. Navê wê ji hiriyê bi boyaxa mohr ve hatiye boyaxkirin û navê wê
kolossînûs e tê. Nêzîkî Pamûkkaleya di dema kevin de bi navê Hiyerapolis dihat nasîn
û Eskîhîsara bi navê Lawdîkya dihat zanîn bûn. Bajarê ku li Frîkya ye pêwendî eyaleta
Asya ya Împaratoriya Romê bû. Pawlos bi dibetiyeke mezin dema li Romê bindest bû,
“ji birayên di Mesîh de pîroz û dilsoz, yên ku li Kolosê ne re” peyamê dişîne
(Kolosiyan 1:1,2). Yên ku bi Tîhîkûs re çûne û yek ji wan “Onîsîmûsê birayê ewlekar
û xoşewîst”, dê bûyerên li cihê Pawlos lê ye têbigehandina (Kolosiyan 4:7-9). Em ji
peyama ku Pawlos ji Fîlêmon re nivîsandiye fam dikin ku, Onîsîmûs ji xwediyê xwe
bawermendê Mesîh Fîlêmon reviyaye. Pawlos bona Onîsîmûs; “di girtîbûna min de
ew bû lawê minî rûhanî” (Fîlêmon 10). Wisa tête fikirandin ku hevjîna Fîlêmon “xûşka
me Apfiya” û lawê wî “Arhîpposê hevalê me yê şerê ruhanî” ye (Fîlêmon 2). Li mala
Fîlêmon civakek dêrê hebû (ayeta 2).
Wisa hatiye qebûlkirin ku damezirandina vê civakê, di dema Pawlos gava li Efesê 2
salî ma, di nîqaşên her roj li hêwana civaka Tîranosê dikirin de pêk hatiye. Ji ber ku
“di encamê de her kesê li Asyayê dijiya... Gotina Xudan bihîst” (Karên Şagirtan
19:9,10). Di Peyama ji Kolosiyan re wisa tête famkirin ku Pawlos hê neçûye Kolose
(1:4; 2:1). Lê belê têkiliya Pawlos bi Fîlêmon re gellekî nêzîk bû. Pawlos jê re; “Hew
ma ku, hewce nake ez bibêjim tu heta jiyana xwe jî deyndarê min î” (Fîlêmon 19).
Dibe ku Pawlos bi bawerîanîna Fîlêmon de alîkar bûbe. Ma gelo nabe ku dema
Fîlêmon bona karê xwe çûbe Efesê, Pawlos di hêwana Tîranos de guhdarî kiribe û
baweriyê anîbe? Dibêtiya vî tiştî fikirandin ne tiştekî xerîb e. Bawermendên li Kolose,
xêra Xwedê ya di Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne de, ji Epafras fêr bûn (Kolose 1:7). Dibe
ku Pawlos digel Fîlêmonê nû baweriyê aniye Epafrasê Kolosî yê “xulamê Mesîh Îsa”
yê li Efesê baweriyê aniye şandibin (Kolosiyan 4:12).
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QONYA
Navê kevin yê vî bajarê girîng yê Enedolê Îkonyûm bû. Wisa tête fikirîn ku ev bajarê
kevin ji aliyê Hîttiyan ve hatiye damezirandin. Paşê ket destê Frîkyayiyan û navê wê
bû Kaşanya. Demekê ket bin rêvebiriya Lîkaonya û paşê jî dan bin rêvebiriya qiraletiya
Galatya. Piştî demek kurt di eyaleta Galatya ya Împaratoriya Romê cih girt. Pawlos û
Barnabasê ji Antaqyaya li Pisîdya ye hatin qewirandin, bi şabûn û Ruhê Pîroz ve tijî
bûn û çûn Qonyayê (Karên Şagirtan 13:49-51).
Di encama axaftinên li keniştê kirine de “ji Cihûyan û ji Yewnaniyan gellek kes
baweriyê anîn” (Karên Şagirtan 14:1). Xudan bi destên Pawlos û Barnabas mûcîzetan
pêk anîn. Dema Cihûyên baweriyê neanîne li dijî wan dek û dolavan danîn “reviyan...
Lîstra û Derbeya bajarê Lîkaonya ne” (Karên Şagirtan 14:6). Di nava yên ku li Lîstrayê
Pawlos dane ber keviran de, Cihûyên ji Qonyayê hatine hebûn (Karên Şagirtan 14:19).
“Û piştî ku li wî bajarî jî Mizgîniyê waaz dan û gellek şagirtan civandin; vegeriyan
Lîstrayê, Qonya û Antaqyayê û hêz dan canê şagirtan û bona bi baweriyê ve girêdayî
bimînin wan teşwîq kirin û (ji wan re) divê em ji gellek tengasiyan derbas bibin û
têkevin Serweriya Xwedê, digotin” (Karên Şagirtan 14:21,22).
Bona Tîmotêyosê li Lîstrayê rûdinişt; “ji aliyê birayên li Lîstra û Qonyayê ne ve...qenc
şahdeyî dihat kirin” (Karên Şagirtan 16:2). Bi vî awayî Pawlos wî jî girt nava gera
mizgîniyê.
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KORÎNTOS
Bajarê Korîntos ya li Yewnanîstanê yî di pariyek reşiya teng ya her du reşiyê digehîne
hev û her du aliyê wê av e, de yî. Keştîgeha li rexa rojhelata vî pariyê reşiyê bajarê
Kenhera ye. Ya li rexa rojava jê bajarê Lehayûm bû. Ji ber derawaya xwe bona
bazirganiyê gellekî girîngiyek mezin pêk dianî. Bi rêya reşiyê, gehîştina bakur –
başûrê, bi rêya behrê di behrên Ege û Adriya de gehîştina rojhelat – rojava, bi
Korîntosê gellekî dida qezenckirin. Rewşa bajar ya ruhanî ne qenc bû. Peristina
xwedayên derewîn ya bi têkiliya zayendî ve hatiye sitirandin gellekî zêde bû.
Cihek Cihûyan bona ciwandinê hebû. Pawlos piştî Atîna çû Korîntosê. Li wê bi Akvîlayê
Cihûyek Pontûsî ye û hevjîna wî Pirîskîla re hevûdu nas kirin û digel wan di karê konê
de xebitî. Di keniştê de bi nîqaşan “Cihûyan û Yewnaniyan dianîn ser baweriyê” (Karên
Şagirtan 18:1-4). Pawlos, ji ber ku Xudan bi rêya xewn û xeyalan wî dilawêr dikir, sal
û nîvek li wê ma û ji civaka gellekî ajawe re Kelama Xwedê da fêrkirin. (Karên
Şagirtan 18:9 – 10). Parêzgarê wê Gallîo, dîtina wî bi rewşenbirî bû; li dijî êrîşên
Cihûyan ya li ser Pawlos sekinî û nexwest Pawlos daraz bike (Karên Şagirtan 18:12 17). Nivîsa diyar dike ku ev parêzgar di sala P.Î. 51 an jî 52’an de bûye parêzgar li
Delfiyê hate dîtin. Nivîsa di derbarê peywirdarê rêvebiriya bajar Erastûs de jî di nava
xirbeyên bajarê Korîntos de hate dîtin. Di nava bawermendên Korîntosê de, “Erastûsê
xezînedarê bajar” hebû (Romiyan 16:23). Pawlos peyama xwe ya ji Romiyan re li
Korîntosê nivîsand.
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KÛN
“Û Dawid ji Tîbhat û Kûnê ên ku bajarên Hadarezer in gellekî tûncî rahiştin; Silêman
behra tûncî û sitûnan û feraxên tûncî ji wê çêkirin” (1.Dîrokan 18:8). (Li BEROTA
binêrin).
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KÛŞ
1/ Welateke li başûrê Misirê yî. Aliyê bakur yê welatê Sûdana îroyîn. Îşaya ji Xudan
vê danezana hemdem û balkêş tîne: “Û dê ew roj wusa bibe ku, Xudan bona ku maweyên
ji Aşûrê û ji Misirê û ji Patrosê û ji Kûşê û ji Elamê û ji Şînarê û ji Hamatê û ji giravên
behrê mayîne xelas bikin, dê cara duwemîn destê xwe dirêj bike” (Îşaya 11:11). Di
ayetên wekî din de bi gotina welatê Hebeşê tête wergerandin (L BAJARÊ HEBEŞê
binêrin).
2/ Çemê Gîhona milekî çemê di bexça Adenê de hatiye dabeşandin, “bajarê Kûşê” bi
dorûber dipêçiya (1.Mûsa 2:13). Di derbarê derawaya wê de agahiya me nîne.
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KÛT an jî KÛTA
Bajarek li rojhelata Babîlê yî. Xirbeyên li Îraqa îroyîn yên li cem Tel Birahîm in. Ji
bajarên qiralê Aşûrê mirov şandine û li Samîriye bicih kirine, bajarek (2.Qiralan
17:24). Gelê Kûtê, bi xwedayeke derewîn ya navê wê Nergal e re diperistîn.
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LAHMAM
Di wateya cihê ronahî de ye. Bajareke li herêma Cihûda ye (Yêşû 15:40).
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LAÎŞ
Li derve tixûba bakur ya Îsraêlê bû. Bajarê ku gelê Dan vekirine û lê bicih bûne.
“Û sînorê lawên Dan ji wan re teng hat û lawên Dan derketin û bi Leşemê re cengê
kirin û wê girtin û dan devê şûr û wê ji xwe re kirin milk û li wir bi cîh bûn û li gor
navê bapîrê xwe Dan, navê Dan li Leşemê kirin” (Yêşû 19,47; Serweran 18,27-31).
Bajar carna navê Leşem, carna jî navê Laîş digire. Ev bajar, li deşta Hûleha milê navîn
ya Çemê Urdunê ya ji çavkaniya xwe ya ji Lubnana îroyîn diherike, jê derbas dibe bû.
Nêzîkî çiyayê Hermonê, li rojhelata bajarê Sûrê bû. Îroj bi navê Tel El-Kadi ya wateya
wê “girê serwer” e de yî tête nasîn.
Ji damezirandina bajar heta “roja ku welat birin sirgûniyê” bi senema ku çikandine re
peristin (Serweran 18,30-31).
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LAKÎŞ
Bajareke girîng ya bi dîwar, ya li herêma Cihûda, li rojavaya Hebron di dûrbûna 24
kîlometre û li başûrê rojavaya Orşelîm di dûrbûna 48 kîlometre de yî. Îroj xirbeyên
navê wan Tel Ed-Dûveîd e. Ji pênc qiralan qiralekî Amoriyên êrîşî bajarê Gîbeon ya
peymana aştiyê bi Îsraêlê re danîne, qiralê Lakîşê bû (Yêşû 10:5). Piştî ku ev Qiralan
rastî binketiyê hatin, wan girtin û kuştin. “XUDAN Lakîşê da destê Îsraêliyan. Û wî roja
din bajêr bi destê xwe ve xist” (Yêşû 10:32). Piştî dabeşandina bajar bona parastina
Cihûda ji bajarên ku Rehoboam zexmtir kirine bajarek bû (2.Dîrokan 11:5-8).
Amatsyayê qiralê Cihûda ji ber destên yên ku dixwazin wî ji textê daxînin, reviya
Lakîşê. Lê wî li wê kuştin (2.Qiralan 14:19). Dema Sanherîbê qiralê Aşûrê êrîşî Cihûda
kir, beriya Orşelîmê êrîşî Lakîşê kir (2.Qiralan 18:13-18). Dibe ku bona bikevin ber
hawara wî ya ji Misirê re; ji ber ku Lakîş li ser rêya Misirê Kelatek girîng bû. Di dema
Tsedekiyayê qiralê Cihûda de “artêşa qiralê Babilê li diji Orşelimê û li diji hemû
bajarên Cihûdayê ku li pêymayîne, li diji Lakişê û Azekayê di cengkirinê de bû; ji ber
ku ji nav bajarên Cihûdayê mîna bajarên bi diwar tenê vana mabûn” (Yêremya 34:7).
Yên ku ji sirgûnê vegeriyan li Lakîşê bicih bûn (Nehemya 11:30) Lê negîhaşt giringiya
xwe ya berê.
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LAKKÛM
Cihê ku tixûbê Naftalî jê derbas dibe (Yêşû 19:33). Di wateya asteng an jî dîwarê
kelatê de yî.
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LAWDÎKYA
Xirbeyên vî bajarê dema kevnar de girîng e; li nêzî Eskîhîsara pêwendî Denîzliyê ye.
Nêzîkî Pamûkkaleya di dema kevnar de bi navê Hiyerapolîs dihat nasîn û Honaza
nêzîkî Kolose ye. Dema Împarator Selefkûs Antîokûsê 2. Di sala B.Î. 250’yan de
serbajarê herêmek Frîkya ava dikirin, navê bajarê ku berê Diyosopolîs û Roas bû, bi
navê hevjîna xwe Lawdîke guhert. Paşê bajar bi eyaleta Asya ya Împaratoriya Romê
ve girê dan.
Pawlos di peyama xwe ya ji bajarê cîran Kolose re nivîsandibû de vana nivîsandin:
“Yeki ji we û yê qûlê Mesih Îsa ye, Êpafras silavê li we dike; bona ku hûn bi xwestina
Xwedê ve girêdayi bimînin û rayedar û xwedîbûna ewledariyek bêkêmasî li serpêlan
bimînin, ew her tim ji bo we bi duayê ve ceng dike. Ji ber ku ez di derheqê wi de
şahdeyiyê dikim ku, him bona we û him ji bona yên li Lawdîkyayê û Hêrapolîsê ne, gellekî
kedê daye” (Kolosiyan 4:12,13). Wisa hatiye qebûlkirin ku di dema Pawlos di 2 sal
mayîna xwe ya Efesê de, di encama nîqaşên ku li hêwana civaka Tîranos kirine de
hatiye damezirandin. Ji ber ku “di encamê de her kesên ku li Asya dijîn... Kelama
Xwedê bihîstin” (Karên Şagirtan 19:9,10). Ji Peyama ji Kolosiyan re tête famkirin ku
Pawlos hê neçûye Koloseyê (1:4; 2:1). Lê belê ji ber ku Pawlos ji bawermendên li
Koloseyê ne re bi gotina: “Hûn vê mizgîniyê ji Epafrasê hevalên me yê xizmetê yê
birûmet fêr bûyîne” nivîsandina wî û ji bo keda Epafras ya bona civaka li Lawdîkya
daye têgîhandina wî, em wisa fam dikin ku Epafras Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne, li
Lawdîkya belav kiriye û bona damezirandina civakê bûye alîkar (Kolose 1:7). Dibe ku
Epafras li Efesê baweriyê anîbe.
Ji ber peyama ku Xudan Îsayê hatiye bilindtirkirin bi navgîniya Yûhena ji civaka
bawermendan ya li wî bajarî ne re nivîsandiye, navê Lawdîkya carekî din di Kitêba
Pîroz de derbas dibe: “Û ji milyaketê Dêra li Lawdikyayê ye re binivisine: Yê Amin,
dilsoz û şahdeyê rasteqin, çavkaniya Afirandina Xwedê wisa dibêje: Ez bikarên te
dizanim, tu ne sar e, ne jî germ. Xwezîka tu saran ji germ bûya! Bi vi awayi ji ber ku
tu ne germ e ne jî sar, lê bona ku tu sarogermî ye; ez ê te ji devê xwe verşînim”
(Peyxama Yûhena 3:14 – 16). Pêdivî hebû ku Xudan Îsa ji civaka dibêje “ez
dewlemend im” û bi bankgêriya xwe, pîşezanîna dermanan û pêkanîna tekstîlê pesnê
xwe dide û di nava firehiyê de yî re bigota; “tu nizanî ku tu reben û di rewşekî heyfînî
û xizan û kor û tazî de yi” (Peyxama Yûhena 3:17). Sedema wê, Xudan Îsa bi xwe li
derve hiştibûn (Peyxama Yûhena 3:20). Lê belê li wê dîsa yên ku Xudan Îsa danîne
navenda jiyana xwe û serfiraz dibin hebûn; ji ber ku Xudan Îsa; “ez ê ji mafê bi min
re, li texta min rûniştinê bidim yê ku serdest bê” (Peyxama Yûhena3:21).
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Di wateya bixûrê de yî. Lubnana îroyîn ya li bakurê rojavaya Şîlo, di dûrbûna 5
kîlometre de yî ye. Ezbetên din yên Îsraêl, nîjada Benyamîn ji ber sûcê wanî tirsehêz
yê ku kiribûn, wan biceza kiribûn û hemî jinên wan kuştibûn. Bona ku nifşeyê li rûyê
erdê windabûnê xelas bike, jinan ji zilamên bermayiyên Benyamîn re bibînin û bona
li gor sonda ku “em jinan nadin wan” bikin, ji wan re gotin ku qîzên di cejnê de
direqisin, bila birevînin. Dema cihê wê diyar dikirin wisa gotin: “A vay, li bakura
Beytelê, di rojhilata rêya mezin de ya ku ji Beytelê derdikeve Şekemê û Şîloya ku li
başûrê Lebonayê ye ji salê heta salê cejna XUDAN heye” (Serweran 21:19).
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LÎBNA
Di wateya gewrbûnê, sipîtiyê de yî.
1/ Li çolê, piştî Rîmmon – Peretsê cihê qonaxa lawên Îsraêlê (4.Mûsa 33:20,21). Di
derbarê derawaya wê de agahiya me nîne.
2/ Bajarê nêzîkî Lakîşê yî û berê aidî Kenaniyan e. Dema Yêşû û artêşa wî êrîşî bajar
kir “digel qiralê wê XUDAN vêya jî da destê Îsraêlê” (Yêşû 10:30). Li herêma Cihûda
bajareke ji bajarên ji Lêwiyiyan re hatiye dayîn (Yêşû 21:13). Sanherîbê qiralê Aşûrê
dema ji Lakîşê koç kir, bi Lîbna re şer dikir (2.Qiralan 19:8,9). Dibe ku kelatên wê
bona şer kêrhatî bin, hewl da lê wan venekirin. “Wê şevê... milyaketê XUDAN derket
û ji artêşgeha Aşûrê li sed û heyştê û pênc hezar kesî xistin” (2.Qiralan 19:35).
Hamûtala diya Yehoahazê mirovê xerab e, heta ku Misir wî bi bindestî bir, hew sê meh
li ser Cihûda bi qiralî ma, “qîza Yêremyayê Lîbnayê” bû (2.Qiralan 23:31).
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LÎBNAN
Di wateya sipî de yî. Navê du rêzeçiyayên di navbera Sûrî û deşta behrê de nêzîkî
dirêjiya 160 kîlometre yî û muvaziyê hev in, e. Navê wê ji kilsa li çiyayan û ji berfa
şeş mehî serê wan dadigre tê: “Ma ji zinara zeviyê berfa Lîbnanê kêm dibe?” (Yêremya
18:14). Çiyayên navdar herêmên li dora xwe ne: “Erdên Gebayiyan; hemûya erdên
Lubnanê, ên ku li aliyê rojhilatê ne, yên ku ji Baal-Gada ku li bera çiyayê Hermonê yî,
heta ketina Hamatê” (Yêşû 13:5). Îroj ev çiyayan û derûdorên wan welatê Lubnanê ye.
Welateke bi barana xwe ya zêdeyî gellekî berdar bû: “Bila berê wê mîna Lubnanê pêl
bide” (Zebûr 72:16). Darên erzê sembola rewnaqiyê bûn: “Dîmena wê mîna Lubnanê,
mîna darên erzê bijarte” (Helbesta Helbestan 5:15). Hîramê qiralê Sûrê, bi vî awayî li
daxwaziya qiral Silêman nihêrt: “Ez ê di derheqê oniya darê erzê û oniya serwiyê de
her xwesteka te bikim. Dê qûlên min wan ji Lubnanê daxînin behrê” (1.Qiralan 5:8,9).
En onî di avakirina perestgehê de hate bikar anîn. Bona perestgeha duyem ya li
Orşelîmê yî, onî li Lubnanê hate birrîn (Esra 3:7).
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LÎBYA
Welatê Lûbiyan. Digel Şîşakê qiralê Misirê yê li dijî Orşelîmê rabûye “gelê ku ji Misirê
hatiye, Lûbiyan, Sûkkiyan û Habeşan, nedihatin jimartinê” (2.Dîrokan 12:2,3).
Lûbiyan li rexa behra li rojavaya Misirê ye rûniştin. Yek ji bajaran Kîrene bû. Di nava
yên ku axaftina Pêtrûs ya bi tijîbûna Ruhê Pîroz di roja Pentekosê de kiriye guhdarî
dikin de, “yên li herêmên Lîbyaya ku nêzîkî Kîrene ne rûdinin jî hebûn” (Karên
Şagirtan 2:19).
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LÎDDA
Bajareke li başûrê rojhelata bajarê Yafayê, di dûrbûna 18 kîlometre de yî. Di Peymana
Kevin de navê Lod lêbû. “Şemedê Lod û navçeyên wê ava kirine (1.Dîrokan 8:12). Bû
cihê bûyerek girîng ya di Peymana Nû de yî: “Û wusa bû ku, gava Pêtrûsê li her aliyê
digeriya, seriki da pirozên li Liddayê dijin jî. Li wir zilameki bi navê Eynêyas e dit ku,
kûd bûbû û heyşt sal bû ku di nava livinan de bû. Pêtrûs ji wi re got: Eynêyas, Îsa
Mesih te baş dike; rabe û livinên xwe bide hev! Û ew jî hema rabû. Û hemû kesên li
Lîddayê û Şaronê ve rûdiniştin, wî dîtin û vegeriyan Xudan” (Karên Şagirtan 9:32-35).
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LÎDYA
Tixûbên vê qiraletiya kevnar ya serbajarê wê Sardîs (Sart) e, di tûmiya sedsalan de
gellekî hate guhertin, lê belê em dikarin bibêjin ku, kêm û zêde bajarên Manîsa û
Îzmîrê digirin naveroka xwe.Yêremya wisa dinivîse ku ji gelê vî welatî yên mîna
leşkerên bi pere ne peywirê distînin jî hebûn: “Bila Lûdiyên...kevanê bikar tînin
derkevin” (Yêremya 46:9). Di nivîskên ji sedsala B.Î.şeşemîn mayîne de wisa tête dîtin
ku qala heman mijarê hatiye kirin (Frîedrîch, Kleînasîatîsche Denkmaeler, rûpel 122).
Gelê Lîdya bi Hîttiyên kevin re di heman demê de di dîrokê de hatin dîtin. Rêyeke bi
navê rêya qiral ya ji Sartê diçe bajarê Hattûşaş ya serbajarê Hîttiyan e û li bajarê
Yozgata îroyîn e, hebû. Welatê ku cara yekem pere çap kiriye û bikar aniye Lîdya bû.
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LÎKAONYA
Navê welatê Lîkaonya, ji gelê bi navê Lîkaones tê. Ev welatê kevin li başûrê rojavaya
bajarê Qonya bû. Kêm û zêde bajarê Karaman ya di sala 1989 hatiye damezirandin bû.
Di sala B.Î. 64’an de rêvebiriya Romê rojavaya Lîkaonya bi Kîlîkya re, rojhelata wê
bi Kapadokya re û aliyê bakur jî bi Galatya re vekir. Di sala P.Î. Lîkaonyaya rojhelat
ji Kapadokya hate stendin û danîn bin rêvebiriya Antîokûsê qiralê Kommagene. Gera
Pawlos ya di bin vê mijarê de bona agahiyê dikir, hema piçekî li pêy vê dîrokê bû.
“Nûçegihanên dek û dolava” li dijî wan hatiye sazkirin “hayîdar bûn û ew reviyan
bajarên Lîkavonyayê, Lîstra û Derbê û hawirdorê wan û li wan deran jî Mizgîniyê
belav kirin” (Karên Şagirtan 14:6,7). Gelê Lîstra, dema dîtin ku Pawlos zilamê kûd
gîhand tendrustiya wî; “dengê xwe bilind kirin û bi zimanê Lîkavonyayê ve gotin: Îlah
ketine cismê mirovan û daketine cem me!” (Karên Şagirtan 14:11). Pawlosê ku li
Lîstra hate recimandin; “dema şagirt li dora wî sekinîbûn, ew rabû ser pêlan û kete
bajêr. Û dotira rojê bi Barnabas re çû Derbeyê” (Karên Şagirtan 14:20). Pisporek wisa
angaşte dike ku Derbe wê demê di herêma ji Lîkaonya stendine û bi qiraletiya
Kommagene ve girêdayîne de yî û wêraneyên Derbe li bajarê Devrî ne (Pollock, The
Apostle, sayfa 71). Bi vî awayî Pawlos ji ber êrîşên Cihûyên muteasîp ên ji Qonya û
Antaqyayê hatine, gehîştibû ewlekariye.
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LÎKYA
Rojhelata bajarê Mûgla û rojavaya bajarê Antalya. Gelê Lîkya gellekî pirr kevnare ye.
Ka kengî hatiye Enedolê nayê zanîn. Kengî li Enedolê bicih bûne nayê zanîn.
Serxwebûna xwe li dijî qiralê Lîdya, parastin. Lê belê Împaratoriya Persê wan bi binî
ve xistin û li hember wan bûn serwer. Yewnaniyan wan dîsa gîhandin serxwebûna
wan. Ziman û çanda Yewnanê pejirandin. Di sedsala B.Î. 2’yem de ket bin sehetiya
Romê. Pawlosê piştî ku bi serekên civakê Efesê ve li Mîletosê hevdîtinê kir, li keştiyê
siwar bû piştî Girava Kosê û Rodosê, seriyekî da keştîgeha Patara ya li Lîkyayê ye
(Karên Şagirtan 21:1). Patara, Gelemîşa di çemê Kocaçayê de bû. Pawlos bi bindestî
çû Romê seriyekî bi “keştîgeha Mîra ya Lîkya” da (Karên Şagirtan 27:5). Demreya
îroyîn e.
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LÎSTRA
Bakareke li herêma Lîkaonya ya bajarê Galatya ye. Wisa tête fikirîn ku Gîlîstraya
nêzîkî gundê Hatûnsarayê an jî Yollarbaşiya berê bi navê Îlîstra dihat nasîn ya nêzîkî
bajarê Karamana îroyîn e yî.
Pawlos û Barnabas ji ser dewerên Antalya û Îsparta hatibûn Qonyaya wê demê
pêwendî Frîkya ye. “Ew demekê dirêj li wir man, di derheqê Xudan de bi wêrekiyê
diaxifîn; ew Xudanê ku, hêza nuwaze û mûcîzet kirinê da wan û bi vî awayî,
rasteqîniya gotina ku xêra wî daxuyanî dike kir. Lê belê gelê bajêr bûn du parî û
hinekan bi Cihûdan re, hinekan jî bi şagirtan re bûn. Gava yên ji Cihûdan û neteweyan,
bona ku wan biêşînin û bidin ber keviran, bi rêvebirên xwe re fenekê pêkanîn; haya
wan ji vê fena çê bû û ew reviyan bajarên Lîkaonyayê, Lîstra û Derbê” (Karên Şagirtan
14:1-7).
Pawlos li Lîstrayê zilamekî lingên wî kud in, bi hêza ku Xudan Îsa daye gîhand
tendrustiya wî (Karên Şagirtan 14:8-20). Gelê Lîstra yên ku digotin qey Barnabas û
Pawlos, xwedayên serîdana mirovan dike ne, paşê bi kişkişandina Cihûyên ku ji
Qonyayê gîhaştin wê derê, Pawlos dan ber keviran. Neyarên wî ji ber ku gotin qey ew
miriye, dîsa hewl dan ku bikevin bajar “û dotira rojê digel Barnabas ji wê veqetiya û
çûn Derbeyê” (Karên Şagirtan 14:19- 20). Ji ber ku Derbe di bin rêvebiriya Antîokosê
qiralê Kommagene de bû, Pawlos li wê ji ber yên bera pêy wî dane di ewlekariyê de
bû. Bi dibetiyekê dema Pawlos ji Galatiyan re dinivîsand, bûyera bi gotinên; “Nûçeya
Kêfxweşiyê Tîne, di hatina xwe ya pêşîn de ji ber nexweşiya xwe ya bedenî ji we re
mizgîn dabûm” qal kiribû, ji ber birînê li Lîstra stendibû qenc bibin, di derbarê demek
dirêj li Derbeyê mayînê de bû (Galatiyan 4:13-16). Lê belê em dîsa jî bi vebirî nizanin.
Ya ku em dizanin ev e: Piştî ku li Derbeyê mizgîniya Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne da û
gellekî şakirtan qezenc kir, vegeriyan Lîstra, Qonya û Antaqyayê (Karên Şagirtan
14:21). Dibe ku ji şagirtên qezenc kirine yek jî Gayosê Derbeyî, yê paşê bi wî re jî
rêwîtiyê kiribû be (Karên Şagirtan 20:4).
Piştî ku Pawlos “ji Sûriye û Kîlîkyayê derbas bû û” piştgiriyê “da civakên dêrê”, “hate
Derbê û Lîstrayê jî û a vay, li wê derê şagirtekî lawê pîrekek Cihûd, ya ku bawermend
e, lê bavê wî jî Grek e, bi navê Tîmotêyos e hebû. Ji aliyê birayên li Lîstra û Qonyayê
ne ve, ji bo vî zilamî qenc şahdeyî dihat kirin” (Karên Şagirtan 15:41;16:1,2). Hevalekî
xizmetê yê herî nêzîkî Pawlos e ji Lîstrayê bû.
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LO – DEBAR
Di wateya mêrg nîne de yî. Li welatê Gîleadê li bakurê çemê Yabbokê, nêzîkî
Mahanaîmê: “dema Dawid hate Mahanaîmê... ji Lodebarê Makîrê lawê Ammîêl û ji
Rogelîmê Barzîllayê Gîleadî... bona Dawid û netewa ku li cem wî ne bixwin...hungiv
û rûnê nivîşk û mîhan...anîn” (2.Samûyêl 17:27-29). Dawid; “Ma ji mala Saûl tu kes
nema ku ez bona Xwedê qenciyê jê re bikim?”Agahiyê distîne ku lawê Yonatan yê
lingên wî kûd in li Lo - Debarê li mala Makîrê lawê Ammîel e (2.Samûyêl 9:1-8).
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LÛHÎT
Kaşeke li Moabê ye, di derbarê derawaya wê de agahiya me ya vebirî nîne.
Dema welatê wan rastî êrîşê tê, peyxamber bona gelê Moabê: “Ji kaşê Lûhîtê bi girî
derdikevin” dibêje (Îşaya 15:5; Yêremya 48:5).
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LÛZ
Ev cihê wateya navê wê “xwarbûn” e, paşê jî bi navê “Beyt-El”ê dihat nasîn (1.Mûsa
28,19). Wisa tête fikirîn ku Beytîna li bakurê Orşelîm 19 kîlometre dûr e, ev der e.
Lawên Îsraêl yên ji dîlitiya Misirê vedigerin gava welat vedikirin, hê gelê Kenanî navê
Lûzê didan vî bajarî. Yek ji wan cihê ketine bajar nîşan da. “Zilam çû welatê Hîttiyan
û bajarek ava kir, navê Lûz dayê” (Serweran 1:23-26). (Li BEYT-Elê binêrin).
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MAAKA
Di wateya dewisandinê de yî. Welateke biçûk ya li başûrê rojavaya çiyayê Hermonê.
Bi herêma aidî nêviyê Manaşşe re tixûb bû. “Yaîrê lawê Manaşşe, heta sînorên
Geşûriyan û Maakatiyan hemûya welatê Argobê stendin” (5.Mûsa 3:14; Yêşû 13:813). “Lawên Ammon dema dîtin ku bona Dawid kerihîn in...bi hezar kesî re qiralê
Maaka...bi mîşeyê girtin.” Lê belê artêşa Dawid du carî li hemberî wan biser ketin û
ew hewcedar bûn ku jê re qûlitiyê bikin (2.Samûyêl 10:6-19).
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MAARAT
Di wateya tenabûnê de yî. Bajareke li çiyayiya Cihûda (Yêşû 15:59). Di derawaya wê
de agahiya me ya vebirî nîne.
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MADMANNA
Di wateya loda sergîna de yî. Bajarê ku li herêma Cihûda, lê belê wisa tête fikirandin
ku paşê bi navê Beyt – Markabotê ji ezbeta Şîmeûn re hatiye dayîn (Yêşû 15:31 û
19:5). Ji ber ku digel Tsîklag di lîsteyê de yî, bi mirov dide fikirandin ku li nîçika
başûrê yî. (Li BEYT – MARKABOTê binêrin).
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MADMENA
Di wateya loda sergîna de yî. Dema êrîşa Aşûriyan ya ji bakur bi ser Orşelîmê di
daxuyandina Îşaya peyxamber de dihat têgîhandin, bi gotina; “Madmena qaçax; yên li
Gebîmê rûdinin li cihekî sitariyê digerin” tête gotin (Îşaya 10:31). Gebîm nêzîkî
Anatota pêwendî Benyamînê bû.
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MADON
Di wateya keftûleftê de yî. Ji qiralên Yabînê qiralê Hatsorê bangî wan kirine qiralek jî
Yobabê qiralê Madon bû (Yêşû 11:1). Di lîsteyên Yêşû û artêşa wî lê xistine de navê
wî hebû (Yêşû 12:9). Wisa tête fikirîn ku gundê Madîn ya li rojavaya Behra Celîle yî.
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MAGDALA
Di wateya qûleyê de yî. Li rexa rojava ya Behra Celîle, di navbera Kefernahûmû
Tîberyasê de.Welatê Meryema Mejdelanî (Marqos 16:1 û h.w.d).
Meryema Mejdelanî ya di Mizgîniyê de ji ya Erebî ve tê. Wisa tête fikirîn ku Gundê
El – Mejdel ya li bakurê rojavaya Tîberyas, di dûrbûna 5 kîlometre de yî, ye..
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MAHANAYÎM
Di wateya qonaxên cot an jî du artêşê de yî. “Û gava Aqûp rêya xwe didomand û
milyaketên Xwedê rastî wî hatin. Û çaxa Aqûp wan dît; bi gotina: Artêşgeha Xwedê
ev e û navê Mahanayîm li wir kir.” (1.Mûsa 32:1,2). Heman navî dan bajarê ku nêzîkî
wê derê yî an jî bajarê paşê hatiye avakirin. Di tixûba herêma ji ezbeta Gad re hatiye
dayîn de bû (Yêşû 13:26). Ji Lêwiyiyan re hate dayîn (Yêşû 21:38). Piştî mirina qiral
Saûl serokê artêşa wî Abner, lawê wî Îş – Boşet ji çemê Erdenê derbasî Mahanayîmê
kir û wî li ser hemiya Îsraêlê kir qiral (2.Samûyêl 2:8-10). Lawên Rîmmonê Beerotî
Rekab û Baana wî li wê kuştin.
Dema lawê wî Abşalom serî li ber wî hilda Dawid jî reviya Mahanayîm (2.Samûyêl
17:24,27). Ji donzdeh kesên xwarinê bona qiral Silêman peyde dikirin yek jî “li
Mahanayîmê Ahînadabê lawê Îddo” bû (1.Qiralan 4:14). Di derbarê derawa wê de
agahiya me nîne.
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MAHANE – DAN
Di wateya qonaxa Dan de yî. “Û ji wir, ji Tsora û Eştaolê, ji nîjada Daniyan şeş sed
kesên kuçekên cengê li xwe xemilandine koçkirin. Û derketin û li Cihûdayê, li KîryatYearîmê koç danîn; ji ber vê yeke heta îroj ji wê derê re Mahane-Dan tête gotin; a vay,
li paşî Kîryat-Yearîmê ye” (Serweran 18:11,12).
Wisa tête fikirîn ku bajarê Kîryat-Yearîm, gundê Abû Goş ya li rojavaya Orşelîm di
dûrbûna 14 kîlometre de yî, ye. Mahane – Dan, li rojavaya wê (paş wê) bû. Lê belê
Şimşon, li cihekî nêzîkî Mahane – Danê bû: “Û di navbera Tsora û Eştaolê, li Mahane
–Danê de Ruhê XUDAN dest pê kir û wî pêş de ajot” (Serweran 13,24-25). Eştaol, bajarê
ku pêşiyê ji Cihûda re, paşê jî ji Dan re hatiye cihêkirin e (Yêşû 15,33; 19,41). Di
çiyayiya Eştaol de, li rojavaya Orşelîmê bû. Pisporan, di nava Eştaol û Tsora bûyîna
Mahane – Dan û li rojavaya Kîryat – Yearîmê bûyîna wê de tu carî ahengekê pêk
neanîn. Ji ber ku, “ji wir, ji Tsora û Eştaolê, ji nîjada Daniyan şeş sed kes... koçkirin.
Û derketin û li Cihûdayê, li Kîryat- Yearîmê koç danîn; ji ber vê yekê heta îroj ji wê
derê re Mahane-Dan tête gotin; a vay, li paşî Kîryat-Yearîmê ye” (Serweran 18:11,12).
Lê ji ber ku wateya nav qonaxa Dan e, bi dibetiyeke mezin bi navê Mahane – Dan du
cih hebû: Yek li herêma Dan di navbera Tsora û Eştaolê de, ya din li herêma Cihûda,
li rojavaya Kîryat-Yearîmê. Beriya ku ji ezbeta Daniyan ew şeş sed kes koç bikin, dibe
ku di nava Tsora û Eştaolê de konê danîbin û bi vî awayî wî navî dabin wê derê.
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MAKEDONYA
Aliyê bakur ya Yewnanîstana îroyîn ya li rojavaya Trakyayê yî. Lawê herî girîng yê
vî welatî Alexanderê mezin yê împaratoriyek nav û deng daye dinê damezirandiye bû.
Bavê Wî Fîlîpoyê Makedonî navê xwe da bajarê Fîlîpî ya Makedonê. Paşê ket bin
rêvebiriya împaratoriya Romê. Dema ji aliyê Ruhê Îsa ve bona Pawlos û hevalên wî,
di cûreyên herêmên Enedolê destûra belavkirin û mizgîndayîna Nûçeya Kêfxweşîyê
Tîne nehat dayîn, çûn Troasê (Keştîgeha Odûn ya li Çanakkale yî). “Wê şevê, Pawlos
xewn û xeyalekî dît; li ber wî, zilamekî Makêdonî sekinîbû û li ber wî digeriya û digot:
Derbasî Makêdonyayê bibe û alîkariyê ji me re bike! Û gava wî vê xewn û xeyalê dît,
em gîhaştin vê fikrê ku, Xwedê bona em Mizgîniyê belavî kesên wir bikin, bangî me
dikin” (Karên Şagirtan 16:9,10).
Pawlos, Sîlas, Tîmotêyos û Lûqayê di Troasê beşdarî nava wan bûye (ji niha pê ve
dema têdighîne Lûqayê şahidiyê dike, mîna “em” dinivîse) bi keştiyê gîhaştin
Neapolîsa (Kavala) keştîgehek Makedonyayê yî. Ji wê jî çûn Fîlîpiyê. Ji wê jî gehîştin
Selanîk û Veriyayê. Pawlos li her derê tahde dît (Karên Şagirtan 16:11-40; 17:1-15).
Li Efesê Gayosê Makedonî û Arîtarhos hevalê rêwîtiyê bi Pawlos re kirin (Karên
Şagirtan 19:29). Piştî Efesê Pawlos dîsa çû Makedonyayê (Karên Şagirtan 20:1,2).
Wisa tête fikirîn ku cara sêyemîn çûye wê dere (1.Tîmotêyos 1:3).
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MAKHELOT
Di wateya civakan de yî. Di çolê gerîn Lawên Îsraêl de, di navbera Harada û Tahatê
de cihê qonaxa 26’an (4.Mûsa 33:25,26). Di derbarê derawa wê de agahiyek me yî
vebirîn nîne.
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MAKKEDA
Di wateya cihê şivan de yî. Bajarê qiralek Kenanî ya li deşta Cihûda ye (Yêşû 12:16).
Li cihekî nêzîkî vî bajarî Yêşû pênc qiralên li dijî Îsraêlê disekinin kuştin (Yêşû 10:1029). Ji Cihûda re hate dayîn (Yêşû 15:41). Cihê ku lê ye bi vebirî naye zanîn.
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MAKPELA
Navê ku bona zevî, şikeft û derdora wê ya Birahîm bona hevjîna xwe Sara lê binax
bike stendiye, tête gotin (1.Mûsa 13). Li derawaya Hebron, li rojhelata Mamre bû
(1.Mûsa 13:17). Birahîm bi xwe (25:19), Îshaq û hevjîna wî Rebeka, Lêaya hevjîna
Aqûp (49:13) û Aqûp (50:13) li wê hatin binax kirin. Şikeft îroj di nava mizgefta
Haram Al- Halîl ya li Hebronê de yî.
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MAKTEŞ
XUDAN piştî ku bi navgîniya Tsêfanya peyxamber; “ez ê li ser Cihûda û li ser hemiyê
ku li Orşelîmê rûdinin destê xwe dirêj bikim” da bihîstin û bi gotina; “dê wê rojê ji
deriyê masiyan şemateya qêrînan û ji taxa duyem urîn... biûrin, ya hûn, yên li Makteşê
rûdinin; ji ber ku hemû tîma bazirganan tune bûn; yên ku zîv lê barkirî ne hatin jêkirin
û avêtin” danezana xwe dide bihîstin (Tsêfanya 1:4,10,11). Li gora vê yekê wisa tête
famkirin ku Makteş taxek Orşelîmê an jî cihekî hema li derdora wê ye û cihekî di
derbarê bazirganiyê de ye. Lê belê di derbarê derawa wê de agahiyek vebirî nîne.
Wateya navê wê, hewan an jî mezrîb e. Li gor şiroveyên Cihû yên kevin newala
Kîdronê yî. Şirovekarên hemdem jî wisa pêş de didin ku, bajar di besta Tîrope de cihek
e.
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MALTA
Girava berê bi navê Melîta dihat zanîn e. Li başûrê girava Sîcîlya, di dûrbûna 100
kîlometre de yî. Di dema kevnar de ji gelê Fînîke yên koçî giravê kirine hebûn. Di
zimanê wan de navê giravê sitargeh e. Piştî serweriya Yewnan û Kartago, girav ket bin
serweriya împaratoriya Romê. Dema Pawlos bi girtîbûnê dibirin Romê, keştiya ku lê
siwar e 14 roj ji ber bahozê kaş bû. Pawlos ji yên ku di keştiyê de ne re, daxuyandina
milyaketê Xwedê, yê ku şevê jê re xuya bûye, bi vî awayî têgîhand: “Ji ber ku
milyaketekî Xwedayê ku ez aidî wî me û qûlitiyê ji wî re dikim, îşev hate cem min û
got: Metirse, Pawlos! Hewce dike ku tu derkevî ber Qeyser û a vay, Xwedê hemû kesên
bi te re rêwîtiyê dikin ji te re bexşandiye! Ji bo vêya, efendîno, bi metirsî bin! Ji ber,
ez ji Xwedê bawer im ku, dê mîna ku ji min re hatiye gîhandin bibe. Lê belê hewce
dike ku em li giravekê rûnin erdê!” (Karên Şagirtan 27:23-26). Girava ku li reşiya wê
rûniştibûn Malta bû (Karên Şagirtan 28:1). Di giravê de Xwedê Pawlos ji marekî bi
jehr yê xwe li destê wî gerandibû parast (ayetên 2-6).
Pawlos bona tendrustiya bavê Pûbliûsê serokê giravê ye dua kir; “destên xwe danîn
ser wî û wî baş kir” (ayeta 8). Nexweşên wekî din jî gîhandin tendrustiya wan (ayetên
9,10). Piştî sê meh man, bi keştiyeke din û serî dayîna Sîrakûza, Regîûm û Pûteoliyê,
gehîştin Romê (ayetên11-16).
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MAMRE
Di wateya zindîtî û zexmî de yî. Cihek navê zilamekî Amorî dayînê ye: Birahîm “li
darçiloyiya Mamreyê Amorî, yê birayê Eşkol û Aner e rûdinişt” (1.Mûsa 14:13). Ev
cih nêzî Hebronê bû: Birahîm hate û li çiloyiya Mamre ya li Hebronê yî rûnişt û li wê
ji XUDAN re pêşkêşîgehekê çêkir” (1.Mûsa 13:18). Şikefta Makpela ya Sara lê hate
binaxkirin “li hemberî Mamre” bû (1.Mûsa 23:17).
Dema Birahîm li Mamre rûdinişt, haya wî ji bindestiya Lût bû, sê milyaketî kir mêvan,
mizgîniya dê ji hevjîna wî lawekî wî bibe girt, di derbarê tunekirina Sodomê de jî
agahiyê stend û dûhê ji wê derdikeve dît. Wisa hate peyitandin ku Mamre, Ramet El –
Halîl ali bakurê Hebronê, di dûrbûna sê kîlometre de yî bû. (Li HEBRON û
MAKPELA binêrin)
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MANAŞŞE
Du herêmên cihê. Navên wan ji lawê Ûsiv yê mezin tên. Wateya navên wan yê dide
bîrkirin e: “Ji ber ku: Xwedê hemû êşên min û malbata bavê min, bi min ve da bîr
kirin, got” (1.Mûsa 41:51).
1/ Dema dê lawên Îsraêlê bikevin welat hê berî ku ji çemê Erdenê derbas bibin lawên
Rûben û Gad ji Mûsa welatên Yazer û Gîleadê bi mêrasî xwestin (4.Mûsa 32:1-5).
Nêviyê ezbeta Manaşşe jî tevlî vê daxwaziyê bûn: “Mûsa, welatê Sîhonê qiralê
Amoriyan û welatê Ogê qiralê Başanê...dan lawên Gad û lawên Rûben û nîv ezbeta
Manaşşeyê lawê Ûsiv” (4.Mûsa 32:33). Nêviyê ezbeta Manaşşe pariyeke ji welatê
Gîleadê û tûmiya welatê Başanê stendin (5.Mûsa 3:13). Başan li başûr û başûrê
rojhelata gola Celîle bû. Gîlead li başûrê vê derê bû.
2/ Ji nêviyê din yê Manaşşeya ji Erdenê derbas bûne jî dewerên li bakurê Efrayîmê, li
başûrê Aşerê û li rojavaya Îsşakarê ne hatin dayîn (Yêşû 17:7-13). Li wê herêmê hew
ji bajarên wekî Megîddo û Taanak hewl nedan ku Kenaniyan biqewirînin (Yêşû 17:1113).
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MAON
Bajarek ji Cihûda re hatiye dayîn (Yêşû 15:55). Dawidê ku ji Saûl direviya li çola
Maonê rûnişt. Hew mabû ku Saûl Dawid bigirta, lê ji ber ku agahiya êrîşa Filistiyan
stend û dev ji bera pêy Dawid berda (1.Samûyêl 23:24-28). Nabalê li bajarê Maonê
dijî, mihên xwe li Karmelê diçêrandin (1.Samûyêl 25:2,3). Karmel li başûrê Kîrbet El
- Karmîl, li başûrê Hebronê di dûrbûna 12 kîlometre de yî. Wisa tête fikirandin ku
Maon, xirbeyên Tel Maîn yên nêzîkî Karmelê ne.
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MARA
Di wateya tehlbûnê de yî. Piştî ku lawên Îsraêlê Behra Gewez derbas kirin, “hatin
Mara, nikarîbûn avên Mara vexwin ji ber ku tehl bûn; bo vê yekê navê wê mîna Mara
danê (2.Mûsa 15:23). “XUDAN darekî nîşanî wî kir û wê avêt nava avan û av şêrîn bûn”
(2.Mûsa 15:25). XUDAN li wê waadê da wan ku ger gotina Wî guhdarî bikin, dê ji tu
nexweşiyên li Misiriyan qewimîne nede wan. “Ji ber ku ez XUDANê şîfayê dide te
me” (2.Mûsa 15:26).
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MARALA
Di wateya lerizandin, erdhejîn de yî. Bajareke ji Nisretê di dûrbûna 6 kîlometre de, di
tixûba Zebûlûn û Îsşakar de yî (Yêşû 19:11). Li rojavaya Sarîd û li rojavaya Dabbaşetê
de bû.
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MAREŞA
Navê vî bajarî, digel Keyla û Akzîb, di lîsteya bajarên ku ji Cihûda re hatiye dayîn de
derbas dibe (Yêşû 15:44). Keyla bajareke bi dîwar ya li deşta behrê ya Cihûda de bû.
Kîrbet Kîlaya li bakurê rojavaya Hebronê, di dûrbûna 13 kîlometre de ye îroj. Mareşa
di zimanê Îbranîtî de navê ku tê wateya serî û milkê de du gotinê di bîr de tîne. XUDAN
dema bi navgîniya Mîka Peyxamber têgîhand ku dê welêt daraz bike, bi vana lîstika
peyvan ya bi bandor e kir: “Ya tu, yê ku li Marêşayê rûnişti, zilamê ku te ji xwe re bike
milk, dîsa ji te re bînim. Dê mezintiya Îsraêlê, were heta Adûlamê. Bona lawên xweyî
xoşewist, porê xwe birûçîkine û jêke; mîna sîmerkê keçeliya serê xwe fireh bike! Ji
ber ku, dê ew ji cem te ve bên sirgûn kirin” (Mîka 1:15,16). Qiral Rehoboamê bona
parastina bajêr keleha bajar xurt dike, heman tiştî bona bajarê Mareşa jî kir (2.Dîrokan
11:8). Peyxamber Elîezer yê peymana Yehoşafat bi Ahazyayê Qiralê Îsraêlê ye û bi
seneman diperiste şermezar kiriye û têgîhandiye ku ji ber vê yekê XUDAN karê wî têk
biriye, li Mareşayê rûdinişt (2.Dîrokan 2:35- 37).Tel Sandahannaya îroyîn. Li rojhelata
wê îroj gundekî bi navê Kîrbet Maraş heye.
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MAROT
Di wateya tehlbûnê de yî. Bajareke li Cihûdayê. “Ji ber ku yê li Marotê rûdine, bona
malên xwe dilerize, ji ber ku bela ji XUDAN ve daket heta deriyê Orşelimê” (Mîka 1:12).
Wisa tête famkirin ku ev bajar nêzîkî Orşelîmê yî.
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MASSA
Massa di wateya cerbê de yî. Di vê bûyera ku di sala yekemîn ya derketina wanî Misirê
de, bona lawên Îsraêlê ava vexwarinê tunebû. Bona vê yekê “XUDAN ceribandin” û
bi Mûsa re ketin keftûleftê (2.Mûsa 17:1-7). Ev bûyer li cihê qonaxa navê wê Refîdîm
e, hê ew ne gehîştibûn Çiyayê Sînayê pêk hat. Refîdîma ava wê ya vexwarinê nîne jî
li cem Horebê bû, ji ber ku XUDAN; “Ez ê li wir, li Horebê, li ser zinarê li ber te
bisekinim û tuyê li zinarê bixe û bona ku netewe vexwe, dê ji wê av derkevin...Û navên
Massa û Merîba li wir kir, ji ber ku lawên Îsraêl ketin keftûleftê û... XUDAN ceribandin”
(2.Mûsa 17:1-7). “Merîba” di derbarê keftûleftê de yî. Ev nav bi zêdeyî bona bûyerek
di çel saliya derketina Misirê de derbas bûye hatiye bikar anîn: “Lawên Îsraêlê bi
XUDAN re ketin keftûleftê” (4.Mûsa 10:13). Bona vê yekê Xwedê bi gotina, “bapîrên
we li wê azmûnê li min kirin û min ceribandin û di pêvajoya çel salî de, karên ku kirime
dîtin” dibêje (Îbraniyan 3:9). Di sala yekemîn de heta ku Xwedê çawa tîbûna wan
qedan û çareser kir di bîra bînin û bi dîsa jî kirina Wî ya tiştekî wisa baweriyê bînin,
gilî û gazincan kirin.
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MAŞAL
Li herêma Aşerê bajareke bona Lêwiyiyan hatiye dayîn e (1.Dîrokan 6:74). Di Yêşû,
ayeta 21:30’an de wekî Mîşal tête nivîsandin. Di derbarê derawa wê de agahiya me
nîne.
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METANA
Di wateya diyariyê de yî. Cihê qonaxa 53. ya lawên Îsraêlê bû (4.Mûsa 21:18,19). Li
bakurê besta Arnonê bû (4.Mûsa 21:13).
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MEDEBA
Di wateya ava bêdengiyê de yî. Bajareke Moabê ya kevin ya Sîhonê qiralê Amoriyan
bidest xistiye yî (4.Mûsa 21:29,30). Bajareke di herêma ku lawên Rûben stendine de
bû. Li cem deştê bû (Yêşû 13:16). Di pêvajoya dîroka xwe de yekcaran di destê Îsraêlê
de, yekcaran jî di destê Moabê de bû. Di dema Îşaya de, di bin serweriya Moabê de
bû: “Moab, bona Nebo û bona Medeba fîxanê dike” (Îşaya 15:2). Madabaya îroj ya li
başûrê Heşbonê, di dûrbûna 10 kîlometre de yî.
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MEDYA
Di dema kevin de welatek li rojhelata Kurdistanê bû. Dema serokên Babîlê dixwarin
û vedixwarin Îşaya dibêje ku dê Medya bajarê Babîlê veke (Îşaya 21:1-10). Em wisa
dixwînin ku ev peyxamberî, di jiyana Danîêl de, di Danîêl beşa 5’an de pêkhatina wê
bixwînin. Wisa tête fikirîn ku Medan ji Madayê lawê Yafet ve têne (1.Mûsa 10:2).
Piştî ku Babîlê bi dest ve xistin, Medan Împaratoriyek xurt ava kirin. Farsên ku
hevalbendên wan in, paşê dema xurt bûn, bûn serwerê wan. Di pîrtûka Ester de,
Ahaşveroş, “-Ahaşveroşê ku ji Hîndê heta welatê Hebeşê li ser sed û bîst û heft wilayetî
qiraletiyê dikir ev bû -” Fars bû (Ester 1:1). Dîsa jî di derbarê artêşa wî de, “leşkerê
Fars û Medya” tête gotin (Ester 1:3).
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MEFAAT
Di wateya ronîkar de ye. Bajareke di nava tixûbên Rûben de û bona Lêwiyiyan hatiye
dayîn (Yêşû 13:18; Yêşû 21:37).
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MEGÎDDO
Di wateya liqan de yî. Bajarê qiralekî Kenanî ye (Yêşû 12:21). Megîddo di nava
tixûbên axên ku ji Îsşakar re hatine dayîn de bû (Yêşû 17:11); lê belê bajar bi xwe ji
Manaşşe re hate dayîn(Serweran 1:27; 1.Dîrokan 7:29). “Û Manaşşe... gelên Megîddo
û navçeyên wê neqewirandin û Kenanî, bona ku li van bajaran rûnin, li berxwedan. Û
wusa bû ku, dema Îsraêl xwurt bû Kenaniyan kirin suxrekar” (Serweran 1:27,28).
Xirbeyên Megîddo li cihê bi navê Tel El-Mûtesellîm yê ku li deşta Esdraelonê yî
hatiye dîtin û vekolandin. Ev deşt di nava herêma çiyayî ya Celîlê û çiyayiya Efrayîm
de, li başûrê çiyayê Taborê bû. Di murxa Debora de bi gotina; “Qiralan hatin û cengê
kirin; li Taanakê, li cem avên Megîddo” tête gotin (Serweran 5:19). Divê qiral Silêman
bajarê Megîddo bi dest ve xistibin, ji ber ku wê dîsa ava kirin (1.Qiralan 9:15). Wê di
herêma 5’emîn ya rêvebiriyê de kir bajareke gellekî girîng (1.Qiralan 4:12) û kir
navendekê seyareyên hespan (1.Qiralan 9:15-19; 10:26-29). Her çi qas Kitêba Pîroz di
derbarê vê mijarê de agahiyek vebirî nede jî kolandinên li Tel El - Mûtesellîmê hatine
kirin de axurên 450 hesp tê de bi cih dibin derxistine hole.
Ahazyayê Qiralê Cihûda dema ji Yehû direviya brîndar bûbû, li Megîddoyê mir
(2.Qiralan 9:27). Qiral Yoşiyayê li dijî Firawûn – neko rabûye li Megîddoyê hate
kuştin (2.Qiralan 23:29-30). Di Zekerya ayeta 12:11’an de bi awayê Megîddon hatiye
nivîsandin. Di Peymana Nû de Megîddon wekî Armagedon tête nivîsandin: (Ruhên
cinan) “ew li cîhê ku navê wê di zimanê Îbranî de Armagedon e, civandin” (Peyxama
Yûhena 16:16). Armagedon di wateya girê Megîddo de ye (Har-Megîddon).
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MEKONA
Di wateya bingehê de yî. Bajareke li nîçika başûrê Cihûda, nêzîkî Tsîklagê yî. Ji gelên
Cihûda yên ji sirgûnê vegeriyane yên ku li wê rûdinin jî hebûn (Nehemya 11:28).
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MEMFÎS
Li Misira kevin bajareke girîng. Li bakurê Qahîre, di dûrbûna 16 kîlometre de bû.
“Serekên Tsoanê bûn zebûnê zewq û kêfxweşiyê, serekên Memfîsê xapiyan” (Îşaya
19:13). “Dê Misir wan bide hev, dê Memfîs wan binax bikin” (Hoşeya 9:6).
Piştî têkçûna Orşelîmê bajareke Cihûyên koçî Misirê kirine û lê mayîne bû: “Bona
hemî Cihûyên ku li welatê Misirê rûdinin, li Mîgdolê, Tahpanhesê û Memfîs...ev gotin
ji Yêremya re hat” (Yêremya 44:1).
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MEROM
Qiralê Hatsorê û hevalbendên wî; “bona ku li dijî Îsraêl şer bikin, yekbûn û hatin
qeraxa avên Meromê û li wê artêşgehê danîn” (Yêşû 11:5). “Yêşû û tevî hemû artêşa
xwe di demek kes ne li bendê bû de, bi ser qiralên ku li qeraxa avên Meromê ne ve
meşiya û êrîşî wan kir. Û XUDAN wan dan destê Îsraêlê” (Yêşû 11:7,8). Wateya nav
“bilindî” an jî “avên bilind” e. Pisporan di derbarê derawa wê de ne yekraman in.
Hinekan dibêjin ku gola Hûle ya çemê Erdenê beriya ku bigihêje Celîlê ji nava wê
derbas dibe yî, hinekan jî dibêjin çavkaniya ava li gundê Meyronê yî. Meyron di
navbera gola Hûle û Tîberya de, li rojavaya Erdenê, di dûrbûna 16 kîlometre de bû.
Derawayên wekî din jî hatiye pêşda dayîn.
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MEROZ
Bajareke li bakurê Îsraêlê yî. Di strana Debora û Barak gotiye de van gotinan hene:
“Milyaketê XUDAN got: Naletê ji Meroz re bikin! Bi naletek giran naletê li gelê wî
bikin! Ji ber ku...li dijî egîdan nehatin alîkariya XUDAN” (Serweran 5:23). Bi dibetiyekê
cihê navê wê Kîrbet Marûş e, yê li başûrê Kadeşa Naftaliyê di dûrbûna 12 kîlometre
de yî bû.
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MEŞA
Cihê lawên Yoktan yên ji ezbeta Sem in lê rûdinin “herêma çiyayî ya ku ji Meşa heta
Sefar dirêj dibe” yî (1.Mûsa 10:30). Wisa tête fikirandin ku Erebîstana bakur e, lê belê
di derbarê vê mijarê de agahiya me ya zexm nîne.
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ME – YARKON
Di wateya avên zerikî de ye. Bajareke di nava tixûbên Danê û gellekî nêzîkî Yafayê
de yî (Yêşû 19:46).
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MEZOPOTAMYA
Dema dîlê Birahîm, bona ji Îshaq re jinekê bibîne çû “bajarê Naxor”, wisa tête
daxuyandin ku ev bajar li welatê Mezopotamyayê ye (1.Mûsa 24:10). Navê
Mezopotamya bi Yewnanî ye. Ji wergera Yewnaniya kevin tê. Di wateya “nava
çeman” de yî. Di navê wê yê Îbranîtî de Aram – Naharayîm ya di wateya “Aramê du
çemî” de yî. Bajarê Naxor, bajarê Haran a li welatê Rihayê bû (1.Mûsa 29:4,5).
Xirbeyên vî bajarî (Yek caran mîna Harranê tête nivîsandin) li cem navçeya
Altinbaşaka pêwendî Rihayê ne. Ev bajar ji rojava di nava Feratê û li rojhelatê Dîcle
de be, di nava du çemî de bû. Welatê Mezopotamya bakurê Kurdistanê, rojhelat û
başûrê Kurdistanê digirt nava xwe. Paşê başûrê Îraqê jî ji Mezopotamya dihat
hesibandin. Îstefanûs di axaftina xwe de vana gotin: “Dema hîn bapîrê me Birahîm li
Mezopotamyayê bû, berî ku li Haranê bi cîh bibe, Xwedayê Mezin xuyayî wî bû”
(Karên Şagirtan 7:2). Bajarê Ûrê ya Kildaniyan li başûrê Îraqê bû.

522

MISIR
Misiriyên kevin, navê Kemet ya di wateya reşiyê de yî û axa reşiyê ya çemê Nîlê tîne
û dirijîne di bîr ve tîne, didan welatê xwe. Paşê jî navê Toûî ya di wateya du welatî de
yî bi gelemperî dihat bikar anîn. Misira jorîn herêma ji başûrê Kahîre, heta sûlava
yekem ya Nîlê, hemiya newala Nîlê digirt naveroka xwe. Misira jêrîn herêma ji
Kahîreyê heta Behra Sipî digire nava xwe û wekî Deltaya Nîlê tête zanîn û devê Nîlê
ya bi gellek milî cihê dibe û ji derdora wê pêk dihat. Îbraniyan ji Misirê re digotin
Mîtsrayîm. Ev jî ji ber ku di şêweya cot û zêdeyî de bû, dibe ku qala du welatî kiribin.
Mîtsrayîm Lawê Ham bû (1.Mûsa 10:6). Yewnaniyan ji Misirê re digotin “Aygîptos”
(Zimanên mîna Elmanî û Îngilizî jî navê bi Yewnanî bikar tînin).
Di Kitêba Pîroz de rola Misirê mezin e. Ji ber avên Nîlê yên zêde, dema li welatên din
xela didomiya, Misira zad û zeviyên wê zêde ne, di xelayê de bona Birahîm bû
stargehê (1.Mûsa 12:10). Lawên Aqûp dema di xelayê de bona ji wir xwarinê peyda
bikin çûnê, li wê rastî birayên xwe Ûsiv, yê firotibûn Misirê hatin. Paşê lawên Aqûp
koçî Misirê kirin (1.Mûsa beşên 42-46).
Mûsa li Misirê hate dinê (2.Mûsa 2:1-10). Xwedê bi destê Mûsa, Lawên Îsraêlê ji
Misirê xelas dikin (2.Mûsa beşên 12-15). Di pêvajoya deman de Misir di têkiliyên
siyasî yên Îsraêlê de giraniya xwe nîşan dida. Çawa ku peyxamberan rêvebirên gel
bona ewlebûna XUDAN bang dikirin, lê wan li dijî neyarên xwe bona alîkariyê tim û
tim serî li Misirê didan. Misir jî ji gellek kesî re bû cihê sitariyê. Yê herî bi navûdeng
jî di zarokantiya xwe de Xudanê me Îsa Mesîh bû (Meta 2:13-15).
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MIDDÎN
Bajareke li başûrên ji axên bona Cihûda hatine dayîn û li rojavaya gola Lûtê de yî
(Yêşû 15:61). Di derbarê wê de wekî din agahiya me nîne.
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MÎDÎLLÎ
Pawlosê ku ji Troasê ber ve Mîletosê rêwîtiyê dikir, ji Behramkaleya (Asos) pêwendî
Çanakkaleyê yî dest bi rêwîtiya behrê kir û gîhaşt girava Mîdîllî ya girseyek li dora
kendava Edremîtê yî (Karên Şagirtan 20:14,15). Li hember Dîkiliya pêwendî
Bergamayê yî bajareke bi navê Mîdîllî hebû û ev bajar, bajarê herî mezin yê giravê bû.
Dibe ku Pawlos seriyekî li vê keştîgehê ve dabe.
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MIDYAN
Lawekî Birahîm yê ji Ketûra welidiye bû (1.Mûsa 25:1-6). Birahîm diyariyan dan wan
û hê dijiya wan şandin rojhelatê. Ûsiv ji aliyê birayên xwe bi Midyaniyan re hate
firotan (1.Mûsa 37:28). Mûsa bi Tsîpporaya qîza Reûlê kahînê Midyanî ye re zewicî
(2.Mûsa 2:16-22). Mûsa, ji burayê xwe Hobabê zilamekî çolê yî xwest ku di çolê de
rê nîşanî gelê Îsraêlê bide (4.Mûsa 10:29-32). Balakê qiralê Moabê û kalepîrên
Midyanê bona naletê li Îsraêlê bixwîne Balam girtin (4.Mûsa 10:7). XUDAN, bona
tolê ji Midyanê hilîne bangî Mûsa kir (4.Mûsa 31:1-8). XUDAN artêşa Midyan da
destê Gîdyon û artêşa wî ya biçûk (Serweran 7:15). Dema Xwedê Îsraêlê pîroz kir “dê
bi deveyên Midyanê ve werin; dê zêr û gunûkê bînin” (Îşaya 60:6). Dewerên ku
Midyanî lê rûniştine peyitandin, karekî dijwar e. Wisa tête zanîn ku li rojhelata Îsraêlê
rûdiniştin (1.Mûsa 25:6; Serweran 6:3).
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MÎGDAL-EL
Di wateya qûleya Xwedê de yî. Bajareke bidîwar ya ji Naftalî re hatiye dayîn e (Yêşû
19:38). Wisa tête zanîn ku cihê îroj bi navê Mûjeîdîl tête zanîn yê li bakurê rojavaya
Kedeş (Yêşû 19:37) di dûrbûna 20 kîlometre de yî.
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MÎGDAL – GAD
Di wateya qûleya bextewariyê de yî. Bajareke aidî Cihûda (Yêşû 15:37). Nêzîkî Lakîşê
bû.
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MÎGDOL
Di zimanê Kenaniyan de qûleya çavdêriyê yî.
1/ Ji Misirê derketina Lawên Îsraêlê de qala Mîgdolê tête kirin: “Ji lawên Îsraêl re
bibêje, bila vegerin û li ber Pî-Hahîrotê, di nava Mîgdol û behrê de, li ber Baal - Sefon,
konê xwe deynin” (2.Mûsa 14,2). Fîrawûnê ku ji ber berdana Îsraêlê poşman bûye, hê
ew “li ber Baal - Tsefon kon danîbûn” bi artêşa xwe re gihaşt wan (2.Mûsa 14,9). Wisa
tête fikirîn ku ev cih li başûrê pira erdê ya di navbera kendava Sûez û Behra Sipî de yî,
ji ber rêya raste rast diçe welatê ku hatiye waadkirin li bakurê vêya ye û Xwedê gelê
Îsraêlê ji rêya raste rast diçe Kenanê vegerandin û “ji rêya çola behra gewez gerandin”
(2.Mûsa 13,18). Wisa tete dîtin ku Baal – Tsefon nêzîkî vê çolê yî, ji ber, wisa tête
daxuyandin ku; dema Fîrawûn bihîst ku ew li wê derê ne “ew di nava welêt de hatibû
girtin, çol dorûberên wan pêçandibûn” bibêje (2.Mûsa 14,3).
Wateya navê “Yam Sûf”a ku wekî “Behra Gewez” hatiye wergerandin, “Behra
Qamiran” e. Mîgdol nêzîkî vê Gola Qamiran û çolê bû. Wisa tête fikirîn ku gelê Îsraêlê
ji pira erdê ya di navbera kendava Sûez û Behra Sipî de yî derbas bûne. Li vê herêmê
çend gol hene; her çi qas wisa tête fikirîn ku yek ji vana “Behra Qamiran” be jî, ka
kîjan e, bi vebirî nayê zanîn. Lê belê li cihê qonaxa li hembera Baal – Tsefona di
navbera Mîgdolê û behrê de yî, gelê Îsraêlê bû şahid ku XUDAN li ser her tiştî efendî
ye. Piştî ku ji cihê ziwa ya nava Behra Qamiran derbas bû, li rexa hember bi gotina;
“ez ê murxan ji XUDAN re bibêjim, ji ber ku gellekî bilindtir bû; hesp û siwarê wê
avêtin behrê” gotin (2.Mûsa 15,1). Mîgdol li başûrê Baal – Tsefon bû.
Di zimanê Kenaniyan de cihek ger li tixûbê Misirê be, întibaya divê Kenanî bêne heta
wê derê û qûleyên çavdêriyê lê biçikînin, dide mirov.
2/ Dema Orşelîm ji aliyê Nebûkadretsar hate têkbirin, Cihûyên ku li welat mayîne
reviyan Misirê (Yêremya 43:1-7). Li Mîgdolê, Tahpanhesê, Memfîsê û warê Patrosê
rûniştin (Yêremya 44:1). Wisa tête fikirîn ku ev Mîgdola li bakurê Misirê yî.
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MÎGRON
Di wateya kendalê de yî. Di axên Benyamîn de dema Saûl cara yekem weke qiralekî
hate bijartin cihê ku lê rûniştiye: “Û Saûl, li qeraxa Gîbea, di bin darê hinarê ya ku li
Mîgronê yî de rûniştîbû” (1.Samûyêl 14:2). Gîbea di wateya girê de yî. Bajareke li
herêma Benyamîn e (Yêşû 18:28). Wekî cihê bûyîna qiral Saûlê Benyamînî, bi navê
Gîbeaya Saûl dihat nasîn (1.Samûyêl 10:26; 11:4). Li bakurê Orşelîmê bûyîna wê, ji
daxuyandina Îşaya Peyxamber ya di derbarê artêşa Aşûrî ji bakur ve êrîşî Orşelîmê
kiriye de tête famkirin: “Mîgron derbas kir, giraniya xwe li Mîkmaşê danî; bihûrkê derbas
kirin; ji me re: Qonax Geba ye gotin; Rama dilerize; Gîbeaya Saûl reviya! Û bi dengê xweyî
bilind bang bike, ya qîza Gallîmê! Guhdarî bike, ya Laîşa! Wey gunekê Anatot!... ji girê
Orşelîmê re destê xwe kil dike” (Îşaya 10:28-32). Pisporan wisa difikirin ku kepela Tel
El-Fûl ya li bakurê Orşelîmê, di dûrbûna 5 kîlometre de yî, Gîbea ye. Divê Mîgron jî
gellekî nêzîkî Gîbeayê be.
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MÎKMAŞ
Di wateya tê veşartin, xwe veşartî de yî. Divê ji ber ku di nava bihurkekê de yî wisa
hatibe gotin. Di ayetên Esra 2:27 û Nehemya 7:31’an de wekî Mîkmasê tête nivîsandin.
Bajareke li ser rêya Orşelîmê, li rojhelata Beyt – Ela aidî Benyamînê yî. Li bakurê
Orşelîmê di dûrbûna 11 kîlometre de yî. Yonatan û çekdarê xwe bona li hemberî
Filistiyên ku di bihurka Mîkmaşê de ne derkevin, di nava du zinarên tûj yên navên wan
Botsets û Sene bûn de derbas bûn (1. Samûyêl 14,4). “Yek ji zinaran, ji aliyê bakur ve,
li ber Mîkmaşê û zinarê din jî ji başûr ve li ber Gebayê disekinîn” (Ayeta 5’an). Bi
ewlebûna XUDAN çûn û dema her du di artêşgeha Filistiyan de bîst kesî kuştin, şaşitî
ket ser Filistiyan û wê gavê Saûl ji Gîbeayê êrîş kir. Îşaya peyxamber, ji bakur ve êrîşa
Aşûrê ya bi ser Orşelîmê bi vî awayî anî ziman: “Mîgron derbas kir, giraniya xwe li
Mîkmaşê danî; bihûrkê derbas kirin; ji me re: Qonax Geba ye gotin; Rama dilerize; Gîbeaya
Saûl reviya! Û bi dengê xweyî bilind bang bike, ya qîza Gallîmê! Guhdarî bike, ya Laîşa!
Wey gunekê Anatot!...ji girê Orşelîmê re destê xwe kil dike (Îşaya 10:28-32).
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MÎKMETAT
Tixûba herêma ku ji Efrayîm re hatiye dayîn “li bakur di Mîkmetatê... ber ve rojavayê
derdiket” (Yêşû 16:6). “Û sînora Manaşşe, ji sînora Aşerê ve dirêjî Mîkmetata ku
nêzîkî Şekemê yî dibû” (Yêşû 17:7). Bi vî awayî vî bajarê ku wateya navê wê cihê
kemînê yî di tixûba Manaşşe û Efrayîm, li dewerên rojavaya Şekemê bû.
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MÎLETOS
Xirbeyên Mîleta nêzîkî Balata bi Sokeya navçeya bajarê Aydinê pêwend e ne. Di
demên kevnar de bajareke keştîgehê ya li ber devê çemê Menderesa Mezin bû. Lê belê
îroj ji behrê dûrtir e. Axên ku Menderesa Mezin bi xwe re kişandine behrê dagirtine.
Pawlosê bona ku ji Yewnanîstanê ber ve Orşelîmê di Behra Ege de rêwîtiyê dikir,
rojek piştî Çeşmeya pêwendî Îzmîrê yî û Girava Sakizê derbas kir, ji navbera Kûşadasi
û girava Sîsamê derbas dibe. Rojeke piştî vê yekê digihêje Mîletosê (Karên Şagirtan
20:15). Pawlosê ku dixwaze bi berpirsiyarên civaka dêrê ya Efesê ya ku sê meh berê
ji wê qetiyabû, hevdîtinê bike, lê belê naxwaze ku zêde bimîne, serî li Efesê neda û
biryarê da ku wan bangî Mîletosê bikin (Karên Şagirtan 20:16-17). Pawlos piştî ku
jiyana xizmetê ya di navbera wan de yî ji ber çavan derbas kir, wan bona pêrgîniya
pirsgirêkên dahatûyê bikin, amade kirin. Bi xeteran ve îkaz kirin (Karên Şagirtan
20:17-38). Piştî ku bi wan re dua kirin wan jî “wî heta keştiyê bi rê kirin”
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MÎLLO
Naveke ji kirina tijîbûnê pêk tê. Wisa tête fikirandin ku, di derbarê bona zeximandina
kelehekê, navbera du dîwarên hevberî hev in bi axê ve dagirtin de yî.
1/ Gelleke piştî ku bi gelê Şekem re yek bûne û piştî ku lawên Yerûbbaal (Gîdyon)
kuştine, Abîmelek kirine qiral li cihê ku navê wî Beyt-Mîllo rûdiniştin. Divê nêzîkî
Şekemê be (Serweran 9:6,20).
2/ Cihekî di dîwarê Orşelîmê û Dawid, Silêman û Hîzkiya li Orşelîmê wê xurt bûne bû
(2.Samûyêl 5:9; 1.Qiralan 9:15; 2.Dîrokan 32:5). Malekî li heman cihî ye: “Û qûlên
wî rabûn û duzenê danîn û di rêya ku dadike ve Sîllayê de, di mala Mîllo de li Yoaş
xistin” (2.Qiralan 12:20).
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MÎNNÎ
Yêremya Peyxamberê di derbarê têkçûna Babîlê de agahiyê daye, di nava qiraletiyên
din yên bi Medan re bibin yek de qala Mînnî jî dike: “Qiraletiyên Ararat, Mînnî û
Aşkenazê li hember wî bang bikin” (Yêremya 51:27). Ev qiraletî li bakurê gola Wanê
bû.
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MÎNNÎT
Bajareke li rojhelata Çemê Urdunê. Yeftah ji Areorê heta vî bajarî, bi lêxistineke mezin
li Ammon xist (Serweran 11:33). Aroer li rojhelata cihê navîn ya gola Lûtê, Mînnît jî
li bakurê rojhelata cihê ku Çemê Urdunê bi golê ve dirije bû. Nav û dengiya Urdunê li
ser genimê wê bû. Ev genim ji bajarê Sûrê re dihat firotan (Hêzekîêl 27:17).
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MÎRA
Pawlosê bi bindestî dibirin Romê, bi keştiyeke li keştîgeha Edremîtê sekiniye: “ji behra
Kîlîkya û Pamfîlyayê derbas bûn û hatin bajarê Mîra ya Lîkyayê” (Karên Şagirtan
27:5). Serpel dema li wê “dema keştiyekê li Îskenderiyê girêdayî û dê biçe Îtalya” dît,
Pawlos li wê siwar kir (Karên Şagirtan 27:6). Mîra îroj Demreya pêwendî Fînîkeya
navçeya Antalyayê yî.
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MÎSGAB
Di wateya bilindahiyê de yî. Bajareke Moabê yî; “Mîsgab şerm kir û bêzar bû”
(Yêremya 48:1). An jî kelehek bilind ya Moabê (Îşaya 25:12).
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MÎSIYA
Herêma Mîsiya ji rojavaya bajarê Balîkesîr û dewerên bakurê Îzmîrê û ji bajarê
Çanakkale pêk dihat.
Ruhê Pîroz astengiyê dabû ber Pawlos û hevalên wî ku bila nikaribin “Kelama Xwedê
li herêma Asya belav bikin”. “Dema hatin sînorê Mîsyayê xwestin ku derbasî
Bitûnyayê bibin û Ruhê Îsa destûr neda wan. Li ser vêya, ji Mîsyayê derbas bûn û hatin
Troasê” (Karên Şagirtan 16:6-8). Ji bajarê Erdeka ku li rexa behra Marmara heta bajarê
Bergama ya pêwendî Îzmîrê yî dirêj dibû.
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MÎSREFOT – MAÎM
Di wateya şewata avan an jî germikê de yî. Yêşû “li cem avên Meromê nişkav de” bi
ser hevalbendên Kenanî ve hatin. “Û XUDAN wan dan destê Îsraêl. Û Îsraêliyên ku wan
rastî têkçûnê anîbûn, heta Sayda Mezin, Mîsrefot-Mayîm û li rojhilatê heta newala
Mîspe berra yên ku direviyan dan” (Yêşû 11:8). Ev cih li tixûbê başûra herêma Sayda
bû (Yêşû 13:6). Dibe ku Kîrbetel-Mûşreîfe ya li bakurê Akko, di dûrbûna 18 kîlometre
de bû.
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MÎTKA
Di wateya şêranî de yî. Dema li çolê digeriyan, di navbera Tara û Haşmona ya cihê
qonaxa 29’an ya Îsraêliyan (4.Mûsa 33:28,29). Bi dibetiyekê Newala Abû Takiye yî.
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MÎTSPA
Di wateya qûleya çavdêriyê yî. Gellek cih bi vî navî têne zanîn.
1/ Navekî ku bona cihê Aqûp û xalê xwe Laban peymana êrîşnekirinê lê danîne: “Û bi
navê Mîşpa jî tê bîranîn. Ji ber ku wî got: Gava em ji hev û din dûr bikevin, bila XUDAN
di nava me de çavnêriyê bike” (1.Mûsa 31:49). Navê wê yê din jî Galed (bi Îbranîtî)
an jî di Aramîtiyê de Yegar – sahadûta ya di wateya kevirê şahidiyê de yî bû. Ev cih li
çiyayê Gîleadê li rojhelata çemê Urdunê bû (1.Mûsa 31:25).
2/ Cihê Yeftahê li dijî gelê Ammonê şer dikir lê rûdinişt (Serweran 10:17; 11:34) dibe
ku heman cih an jî cihekî cihê be. Tixûbê axên ku ji Gad re hatine dayîn ji Ramat –
Mîtspayê derbas dibû (Yêşû 13:26). Ev jî bi dibetiyekê heman cih e.
3/ Li Moabê cihê ewlekar ya Dawid bavê xwe birine wê (1.Samûyêl22:3).
4/ Di bin çiyayê Hermonê welatê Mîtspa ya Hîvî lê rûdinin de (Yêşû 11:3). Tevî vê
yekê wekî newala Mîtspa dihat bîranîn (Yêşû 11:8).
5/ Bajareke li deşta behrê ya Cihûda ye. (Yêşû 15:38). Ji ber ku tevî Yokteel û Lakîşê
qala wê tête kirin, divê nêzîkî van bajaran be.
6/ Bajareke aidî Benyamîn e (Yêşû 18:26). Nêzîkî Rama û Gebayê bû (1.Qiralan
15:22). Bona di derbarê Gîbeayiyên cariya yê Lêwiyî kuştina biryarekê bistînin de,
hemî Lawên Îsraêlê “li Mîtspayê, li ber XUDAN civiyan” (Serweran 20:1). Samûyêl,
ji bo hemiya Îsraêlê dua bikin wan li Mîtspayê vexwendin (1.Samûyêl 7:5,6). Li
Mîtspayê Saûl wekî qiral ji gel re hate danasîn (1.Samûyêl 10:17). Ji cihên ku Samûyêl
bona Îsraêlê daraz bike her sal diçû yek jî Mîtspa bû (1.Samûyêl 7:16). Asayê qiralê
Cihûda, bi amûrên ku ji Ramayê rahiştiye, Mîtspa li dijî Baaşayê qiralê Îsraêlê
zeximand (1.Qiralan 15:22). Paşî ku Nebûkadretsar Orşelîmê bidest ve xist, serek
Gedalya, rêvebiriya gelê li şunda mayîne ji Mîtspayê kir (2.Qiralan 25:22,23). Bona
Mîtspayê du cihî pêş ve didin: Li Nebî Samvîla (Samûyêl peygamber) li rojavaya
bakurê Orşelîmê di dûrbûna 7 kîlometre de yî an jî Tel En-Nasbe ya li bakurê Orşelîmê
di dûrbûna 13 kîlometre de yî.
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MOAB
Wateya wê ji Bav e. Lawê mezin yê qîza Lût yê ku ji bavê wê welidiye. Neteweya ji
vî kesî hatine û herêma ku vê netewe lê rûdinin (1.Mûsa 19:37). Ev herêm di navbera
besta Arnon ya li rojhelata gola Lûtê ve dirije û besta Zered ya li başûrê wê dirije bû.
Yekcaran herêmên li bakurê Arnonê ne jî digirtin naveroka xwe.
Lawên Îsraêl yên ji Misirê derketine, dema 40 salên wan ku li çolê geriyane qediyan,
bona ji welatê Moabê derbas bibin destûrê xwestin, lê belê destûr bona wan nehat
dayîn (Serweran 11:17; 5.Mûsa 2:9; 5.Mûsa 23:3-6). Balakê qiralê Moabê, bangî
Balam kir ku bila naletê li Îsraêlê bixwîne (4.Mûsa b.22- 24). Lawên Îsraêl yên ku
bona ji çemê Erdenê derbasî aliyê hember bibin alîkariyê dikirin “di deştên Moabê
de...kon danîn” (4.Mûsa 22:1). Eglonê qiralê Moabê 18 sal tahde li Îsraêlê kir. Ehûd
wî kuşt (Serweran 3:12-30). Elîmelekê Beytlehemî koçî Moabê kir û lawên wî bi
Orpaya Moabî û bi Rût re zewicîn. Rût jî di secera Dawid û Îsa de cih girt (Rût 4:1822; Meta1:5-16).
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MOLADA
Di wateya reh an jî welidandinê de yî. Bajareke digel Kedeş û Beer-Şeba qala wê tête
kirin û li başûrê Cihûda ye (Yêşû 15:21-28). Paşê digel Beer-Şeba ji lawên Şîmeûn re
hatin dayîn (Yêşû 19:2). Bajareke piştî sirgûnê lawên Cihûda lê bicih bûne bû
(Nehemya 11:25,26).
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MORE
Di wateya mamoste yan jî hînkirinê de yî.
1/ DARÇILOYÊN MORE: “Abram di welêt de heta kelema More, ya ku li Şekemê ye
pêş ve çû. Û wê wextê Kenanî di welêt de dijiyan” (1.Mûsa 12:6). Mûsa bona girîngiya
Zagonê XUDAN ji gel re pûte pê bide vana emir kirin: “Dema Xwedayê te XUDAN, te
bîne welatê ku hûn bona bi milkî bistînin diçinê, tuyê bereketê deyne ser çiyayê
Gerîzîmê û naletê deyne ser çiyayê Ebalê. Ma ew ne ji Urdunê wêdetir, li paşî rêya ku
roj diçe ava, li welatê Kenaniyên ku li Arabayê rûdinin, li hemberî Gîlgalê, li cem
darçiloyên Moreyê ne?” (5.Mûsa 11,26-30). Wisa tête famkirin ku Darçiloyên More
gellekî nêzîkî Şekemê bû. Bi dibetiyek mezin “darçiloyê li cem Şekemê” yê ku Aqûp
îlahên biyan li cem wê binerd kirine, darçiloyê More bû (1.Mûsa 35:4).
Dibe ku “darçiloyê li cem cihê pîroz yê XUDAN” Yêşû kevirê mezin lê çikandiye,
heman cih be (Yêşû 24:26). “Darçiloyê kevir yê li Şekemê” yê ku li cem gelên Şekem
û Beyt-Mîllo Abîmelek kiribû qiral jî heman cih be (Serweran 9:6).
Hinek pispor jî li ser wateya gotina More ya digel mamoste, bi zêdeyî li ser wateya
mamosteyê kûr (yanê sêrbaz, kesê bi falbazî û sêhrê re mijûl dibe) disekinin. Ger ev
rast be, “darçiloyê Meonenîm” ya ku di wateya falbazan de yî jî heman cih e”
(Serweran 9:37).
2/ GIRÊ MORE: Dema Gîdyon derket hember Midyaniyan li “besta li cem girê More”
ya li berwarê bakur yê newalaYîzrêelê yî artêşgehê danîn (Serweran 7:1). Ev li
hemberî kaniya Harod ya li berwara başûr e bû. Ev kanî ji bin çiyayê Gîlboa mîna
şetekî hema hema di firehiya pênc metre û di kûrahiya şêst santîm be dizê. Çawa ku
wateya Gîlboa di wateya kaniya dipejiqe de yî, dibe ku navê xwe ji vê kaniyê stendibe.
Îroj navê kaniyê Ayn Jalûd e. Li rojhelata bajarê Yîzrêelê, kîlometreyek û nîv dûr e.
(Li GÎLBOA binêrin).
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MOREŞET – GAT
Wisa tête fikirandin ku di wateya milkê Gat de yî. Ger ev rast be, navçeyek aidî bajarê
Gat bû. Ji ber du peyxamberên bi navê Mîka hene ji yekî re Mîkayê lawê Îmla
(1.Qiralan 22:8) û ji yê din re jî Mîkayê Moreşetî tête gotin (Yêremya 26:18; Mîka
1:1). Welatê vî Mîka peyxamberî Moreşet – Gat bû. Ew jî di peyxamberiya xwe de
qala wê dike: “Ji ber vê yekê tuyê diyariya veqetînê bide Moreşet – Gatê” (Mîka 1:14).
Vê lîstika gotinê ya Mîka li ser welatê xwe kiriye, wateyek din dide gotina Moreşetê:
Qîza dergistî, bûk. Diyariya veqetînê, diyariya ku bona jana bûka ji mala bavê
derketiye aş bike, tête dayîn bû.
Dê gelê Moreşet – Gatê ji aliyê neyar ve bête qewirandin û ji bajar cuda bibûna. Ji ber
vê yekê divê diyariyek ji veqetînê ji bajar re bihata dayîn.
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MORÎYA
XUDAN ji Birahîm re emir kir ku bila lawê xwe Îshaq bibe welatê Moriya û li wê li
çiyayekî bide daxuyandin wekî qurbana şewitandinê pêşkêş bike (1.Mûsa 22:2).
Birahîm li dor Beer – Şeba rûdinişt û roja sêyemîn çiyayên li warê Moriya ne ji dûr ve
dîtin. Xulamên xwe li wê hiştin û digel zarok çû (1.Mûsa 21:33; 22:2,4,5). Mijara
Moriya cara duyem û dawîn wisa tête axaftin: “Silêman li çiyayê Moriya, ya ku XUDAN
li Orşelîmê, li wir xuyaniyî bavê wî Dawid bûyiye, li ser cîhê bêndera Ornanê Yebûsî
de, li cîhê ku Dawid amadekiriye, dest bi avakirina mala XUDAN kir” (2.Dîrokan 3:1).
Cihûyan wisa bawer dikirin ku pêşkêşîgeha pêşkêşiyan ya ku li perestgehê yî li cihê
pêşkêşîgeha Birahîm ava kiriye hatiye çêkirin. Beer-Şeba ji Orşelîmê nêzî 80 kîlometre
dûr bû. Birahîm bi meşê hew roja sêyem dê bigihêşta wê. Wisa tête fikirîn ku wateya
Moriya, dê XUDAN peyde bike yî. Birahîm navê Yahve – Yîre ya di heman wateyê
de yî da wê derê (1.Mûsa 22:14).
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MOSERA
Di wateya pekandinan de yî. Harûn bi emrê Xwedê li ser girê Horê mir (4.Mûsa 20:2229). Ev jî ji ber bûyera Merîba, pekandina Xwedê bû (4.Mûsa 20:24; 5.Mûsa 32:51).
Çiyayê Horê bona Îsraêlê bû Moserot, yanê cihê azirandinê (4.Mûsa 33:30,31). Xwedê
emrê li çiyê mirina Harûn, dema lawên Îsraêlê ji Kadeşê koç dikirin da. Çiya nêzîkî
tixûbê welatê Edomê bû. Piştî ku li çiyayê Horê konê danîn, koçî Tsalmona kirin û li
wê konê danîn (4.Mûsa 33:41). Lê ev jî li ser rêya Behra Gewez bû (4.Mûsa 21:4). Ji
dema kevnar ve wisa hatiye fikirîn ku Çiyayê Horê, çiyayê Cebel Nebî Harûn yê nêzîkî
Petra ye. Lê belê ji ber ku dûrî Kadeşê yî li gor zanînên ku di Kitêba Pîroz de ne li
hev nakin. Ji ber, ji aliyê pisporên îroyîn tête qebûl kirin ku, ji ber nêzîkî Kadeşê yî
û li tixûbê bakurê rojavaya Edomê yî, çiyayê Madûra ya bakurê rojhelata Kadeşî yî,
Çiyayê Horê bi xwe yî. Wisa tête fikirîn ku gotina Hor, nivîsandina kevn gotina har
ya di wateya çiya de yî.
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MOTSA
Bajareke aidî Benyamîn e. Digel Mîtspe û Kefîra qala wê tête kirin (Yêşû 18:26). Wisa
tête fikirîn ku Koloniyeya li ser rêya Yafa û li rojavaya Orşelîmê di dûrbûna 8
kîlometre de yî.
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NAARA
Di wateya sûlavê de yî. Tixûbê erdên aidî Efrayîm in “dirêjî Yanoahê dibû û ji wir jî
dadiket Atarot û Naarat û Erîha derbas dikir û digihîşt Çemê Urdunê” (Yêşû 16:7). Di
newala Çemê Urdunê de, cihekî li bakur. Wekî ji wateya navê wê tête famkirin, dibe
ku besteke bi Erdenê ve dirije li cihekî sûlavê pêk tîne bû. Wisa tête fikirîn ku Naaran
bi şêweyeke din nivîsandina vî navî bû. (Li NAARANê binêrin).
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NAARAN
Di wateya sûlavê de yî. Di nava milkê ezbeta Efrayîm û cihên ku lê rûdinin de “Beytel
û navçeyên li wê û li aliyê rojhelatê Naaran” hebûn (1.Dîrokan 7:28). Bi dibêtiyeke
mezin bi şêweyeke din nivîsandina navê Naaran bû. (Li NAARAyê binêrin).
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NABATEA
Pawlos di peyama xwe ya duyemîn ya ji Korîntiyan re vana dinivîsin: “Li Şamê, waliyê
Qiral Arêtas, bona min bigire, bajarê Şamiyan girtibû bin parastinê û ji nav kelehê, ji
şivakeyekê de di nava zembîlekê de min berdan jêr û ji destên wî reviyam”
(2.Korîntiyan 11:32,33). Aretas qiralê welatê Nabatea bû. Serbajarê wê Petra (di
Peymana Kevn de Sela) li ser zinaran hatibû avakirin, dorûberên wê bi kendalan ve
fitilî, bi hêsanî dihat parastin. Li başûrê Çemê Lût, di dûrbûna 80 kîlometre de bû.
Dîodorûs Sîkûlûsê dîrokçeya Alexanderê Mezin nivîsandiye, wisa têdighîne ku gelê
Nabatea, gelekê Ereb yê koçer in. Welatên Edom û Moabê bi dest ve xistin û li
rojhelata Erdenê û li başûrê Behra Lût qiraletiya xwe damezirandin. Ji ber ku ji rojhelat
û başûr ve rêyên bazirganiyê yên diçin Şam û Behra Sipî derbas dibûn, qiralê Nabatea
bacê danî, bi vî awayî dewlemend û xurt bû. Dema Pawlos ji Şamê cuda bû, wisa
têdighîne ku çûye Erebîstanê û paşê dîsa vedigere Şamê (Galatiyan 1:17). Erebîstana
ku Pawlos çûbû Nabatea bû. Em dikarin wisa bifikirin ku ji Şamê tevlî karwanekî
bûbe û rêwîtiyê kiribe. (Li EREBÎSTANê binêrin).
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NAFTALÎ
Di wateya gemşa min de yî. Ji Bîlhaya cariya Rahelê lawekî Aqûp û birayê Dan yê
heq bû. Rahela ku heta wê demê zarokên wê nedibû, dema dît ku xuşka wê Lea zarokan
diwelidîne, çavnebariyê kir. Bona ku bibe xwedî zarok Bîlhaya xizmetkar da hevjînê
xwe. Dema lawekî wê ji Bîlha welidî, Rahel navê Naftalî dayê û; “min bi xuşka xwe
re gemşên mezin kirin, him jî bi ser ketim” got (1.Mûsa 30:8). Welatê Naftalî li bakurê
welêt bû. Li beşa bakurê Erdenê û rojavaya Behra Celîle bû. Li başûrê wê axa Zebûlûn
û li rojavaya wê axa Aşer hebûn. Tixûbên wê di Yêşû, ayetên 19:32-34’an de têne
daxuyandin.
Naftalî bi piştgiriya Barak Debora ya Kedeş – Naftaliyê lawê wî yê herî navdar e, digel
zilamên Naftalî û Zebûlûn, artêşa Yabînê qiralê Kenanê belawela kir (Serweran beşa
4).
Kedeş-Naftalî li bakurê rojavaya gola Hûlehê bû. Ahîmaatsê li Naftaliyê rûdine û bi
Basemata qîza qiral Silêman re zewiciye, ji donzdeh rêvebirên ku salê mehekê bona
qiral û maliyên wî xwarinê peyde bike peywirdar in yek jî ew bû (1.Qiralan 4:7,15).
Herêma pêşîn ya Tîglat – Pîleserê qiralê Aşûrê, ji rojavaya çemê Erdenê bidest ve
xistiye welatê Naftalî bû (2.Qiralan 15:29). Îsa Mesîh xizmeta xwe bi zêdeyî li herêma
Naftalî kir: “Gava Îsa bihîst ku Yehya hatiye girtin, çû aliyê Celîlê. Û wî Nisretê berda,
hat Kefernahûmê, ber behrê, li nav sînorê Zebûlûnê û Naftaliyê sekinî; da ku, ew gotina
bi navgîniya Îşaya peyxamber ve hatiye gotin bila bête cîh: Welatê Zebûlûnê û welatê
Naftaliyê, li ser rêya ber bi behrê, wî aliyê Urdunê, Celîla neteweyan! Ew gelê ku di
nav tariyê de rûdine, wan ronahiyek mezin dît û yên ku li welat, di siya mirinê de
rûdinin, ronahiyek ji wan re derket” (Meta 4:12-16).
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NAHALAL
Di wateya çêregehê de yî. Bajareke di axên aidî Zebûlûnê de yî (Yêşû 19:15). Ji ezbeta
Merarî ya Lêwiyiyan re hate dayîn (Yêşû 21:35). Lê belê “Zebûlûn gelên Kîtron û
gelên Nahalol neqewirandin û Kenanî di nav wan de rûniştin û bûn suxrekar”
(Serweran1:30).
Wisa tête fikirîn ku Nahalol bi şêweyeke din nivîsandina navê Nahalal e. Wisa tête
fikirîn ku Tel En-Nahl ya nêzîkî Hayfa û li başûrê Akkoya li rexa Behra Sipî ye. Bona
derawaya bajêr, çend pêşniyar hene.
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NAÎN
Di wateya xweşî, xweşikbûnê de yî. Îsa piştî Kefernahûmê “çû bajarê jê re dibêjin
Naîn” (Lûqa 7:11). Dema nêzîkî deriyê bajar bû, Cenazeya lawê yekane ya jinika bî
da sekinandin û xorto ji mirinê vejinand. Gundê ku îroj jî bi heman navî ye û li başûrê
rojhelata Nisretê û li berwarên çiyayê Hermona Biçûk ya li başûrê çiyayê Taborê yî.
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NISRETÊ
Li newaleke nîçikên başûrê çiyayê Lubnanê yî. Li başûrê rojavaya Behra Celîle û li
newala Yîzrêelê 16 kîlometre dûrtir e. Bajarê biçûk yê bi heman navî ye, îroj jî li
heman cihî ye. Di Peymana Kevin de mijara wê nehatiye dîtin. Bajarê Ûsiv û Meryemê
bû (Lûqa 2:39). Cibrayîlê Milyaket bona ji Meryemê têbigehîne ku ji bo welidandina
Îsa ji aliyê Xwedê ve hatiye bijartin; “li Celîle bi bajarê Nisretê” ve hate şandin (Lûqa
1:26). Ûsiv, dema ji Misirê vegeriya, “lawik û diya wî girt...ew çûn bajarekî ku, ji wê
re dibêjin Nisret. Ev wisa bû ku, ew gotina bi navgîniya peyxamberan hatiye gotin,
bête cîh; ya ku dibêje: Dê ji wî re yê Nisretî bibêjin” (Meta 2:21-23). Îsa li vî bajarî
bicih bû (Lûqa 4:16). Dema vegeriya wir, ket keniştê û li wê ji Kitêba Pîroz ve xwend
û ji aliyê gel, bi derve hate avêtin (Lûqa 4:16-30; Meta 13:54). Bi navê Îsayê Nisretî
dihat nasîn (Lûqa 18:37; 24:19; Yûhena 1:45; Kar. Şa.2:22). Fîlîpûs dema; “Me Îsayê
Nisretî yê lawê Ûsiv, yê ku Mûsa di zagona ruhanî de daxuyandiye û agahiya wî daye
peyxamberan dîtin got, Natanyelê ji bajarê Kana ya Celîle yî (Yûhena 21:2) ji wî re
pirsa; “ma gelo ji Nisretê tiştekî qenc derdikeve?” pirsî (Yûhena 1:45,46). Ma gelo ev
gotin pêşbaziya her du bajarî tîne ziman an jî navdariya xerab ya gelê Nisretê, bona
xwe daye pêş xwe xuya dike? Em bi vebirî nizanin.
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NAYOT
Di wateya xaniyan de yî. Dawidê ku ji Saûl reviya û xelas bû, çû Ramayê, cem
Samûyêl. “Digel Samûyêl çûn û li Noyatê rûniştin. Û gotina, a vay, Dawid li Noyata
li Ramayê de yî, gîhandin Saûl” (1.Samûyêl 19:18,19). Pêşiyê bi ser peyakên ku Saûl
şandine, paşê jî bi ser Saûl bi xwe Ruhê Xwedê hat. Tevlî civaka peyxamberan ya di
bin rêvebiriya Samûyêl de peyxamberî dike bûn (1.Samûyêl 19:20-24). Çawa ku
Nayota li Ramayê di wateya xaniyên li Ramayê de bin, dibe ku xaniyên vê civaka
peyxamberan ya di hundirê bajarê Rama de an jî li cem wê ye bin. (Binêrin li
RAMAyê).
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NÊA
Di wateya navenda bicihbûnê de yî. Tixûba axa ku aidî Zebûlûnê yî “derdiket
Rîmmona dirêjî Nêa dibû” (Yêşû 19:13). Mirov dikare vê gotarê mîna “derdiket
navenda bicihbûna aidî Rîmmonê yî” wergerîne. Di vê rewşê de gund an jî taxekî
nêzîkî Rîmmonê bû. Rîmmon li bakurê Nisretê ya di navbera Celîlê û Behra Sipî de
yî.
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NÊAPOLÎS
Di wateya bajarê nû de yî. Dema Pawlos li Troasa îroj bi navê keştîgeha Odûn tête
nasîn û pêwendî Çanakkale yî, di xewn û xeyalekê de zilamekî Makedonî yê dibêje
“Were Makedonya, alîkariyê bi me re bike” dîtibû bi rêya behrê gîhaşt Nêapolîsa
bajarê Kavala ya Yewnanîstana îroyîn e (Kar. Şa.16:6-11). Lûqa têgîhandina xwe wisa
didomîne: “Em ji vê çûn Fîlîpiyê. Ev der di herêma Makedonya de bajarê di pêş de tê
û koloniyek Romiyan damezirandiye yî” (ayeta 12). Nêapolîs xala dawîn ya rêya navê
wê Vîa Egnatîa ya Romê bi rojhelatê ve girê dibe bû. Fîlîpî li ser vê rêya, li bakûrê
Nêapolîsê, di dûrbûna 13 kîlometre de bû.
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NEBALLAT
Di wateya tund, zexm de yî. Piştî sirgûniyê bajarê ku gelê Benyamîn lê rûniştine
(Nehemya 11:34). Wisa tête fikirîn ku Beyt Nebalaya nêzîkî Lîdda bi xwe yî.
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NEBO
Di wateya bilindahiyê de. Navê xwedayeke derewîn yê Babîlê.
1/ Bajareke li Cihûda: “Zilamên din yên Nebo” (Nehemya 7:33). Di derbarê derawaya
wê de agahiya me nîne.
2/ Li rojhelata çemê Erdenê, bajareke di herêmên Lawên Rûben û Gad bona xwe ji
Mûsa xwestine de bû (4.Mûsa 32:38). Rûben, Gad û nêviyê ezbeta Manaşşe welatê
Sîhonê qiralê Amorê yî li hev par kirin. Rûben ji welatê Sîhon aliyê rojhelata gola Lût
stend. Wisa tête dîtin ku bajarê Nebo, nêzîkî çiyayê Nebo ye Lawên Îsraêle; “ji AlmonDîblataîmê koç kirin û li çiyayên Abarîm yên ku hemberî Neboyê ne konê danîn. Û ji
çiyayên Abarîmê koç kirin û li zozanên Moabê yên ku li hemberî Erîha û li kêleka
Urdunê ne konê danîn” (4.Mûsa 33:47,48). Çiyayê Nebo, di rêzeçiyayên Abarîm de
sertapeke. (li ÇIYAYÊ NEBO binêrin). Dibe ku sedema nejimartina navê bajarê Nebo,
di nava bajarên ji Rûben re hatine dayîn ên di kitêba Yêşû de ne, ji ber wê demê
guhertina navê wê be. Dibe ku gelê Rûben navê xwedayê biyan neecibandibin û
guhertibin.
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ÇIYAYÊ NEBO
“Û XUDAN di heman rojê de bi Mûsa re axifî û got: Hilkişe vî çiyayê Neboyê, çiyayê
Abarîmê yê ku li hemberî Erîhayê, li welatê Moabê yî û welatê Kenanê yê ku ez bi
milkî didim lawên Îsraêl bibîne û mîna ku birayê te Harûn li çiyayê Horê mir û beşdarî
neteweya xwe bû, tu jî li çiyayê ku tuyê hilkişe de bimire” (5.Mûsa 32 48-50).
“Û Mûsa ji deştên Moabê, hilkişiya girê Pîsgaya çiyayê Nebo, ya ku li hemberî Erîhayê
ye. Û XUDAN welêt, heta Danê hemûya Gîleadê û hemûya Naftaliyê û welatê Efrayîm
û Manaşşeyê û heta behra rojhilatê hemûya welatê Cihûdayê û başûrê û heta Tsoarê
tejaneya newala Erîhayê ya ku bajarekî xurmê ye nîşanî wî dan” (5.Mûsa 34:1-3).
Dîmenek ew qasî bi berfirahî li hember Erîhayê li sertapa bi navê Cebel Osha ya
rêzeçiyayên Abarîmê tête dîtin.
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NEFTOAH
Di wateya vekirin, qulikê de yî. Tixûbê di navbera axên Benyamîn û Cihûda de yî,
piştî Orşelîmê, “bilindî girê çiyayê li pêy besta Refayîmê ye dibû û tixûb ji girê çiyê
dirêjî çavkaniyên avên Neftoahê dibû” (Yêşû 15:8,9; 18:15,16). Wisa tête fikirandin
ku çavkaniya Ayn Lîfta ya li gel gundê Ayn Lîfta ya li bakurê rojavaya Orşelîmê yî.

563

NEHÎEL
Di wateya mala Xwedê de yî. Tixûbê axên ku bona Aşer hatine dayîn, ji “newala
Yîftah-Elê de dirêj dibû û di bakur de digihîşt Beyt- Emek û Nehîelê. Ji bakurê Kabûlê
û derbasî Ebron û Rehob, Hammon û Kana dibû...” (Yêşû 19:27,28). Wisa tête
fikirandin, Kîrbet Yahîna ku li başûrê newala Yîftah-Elê, li nîçika newala Akko, li
bakurê Kabûlê di dûrbûna 3 kîlometre de yî.
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NETOFA
Dibe ku di wateya dilopkirinê, av ji ber çûyînê de be. Bajareke li Cihûda, nêzîkî Beyt
- Lehemê yî (1.Dîrokan 2:54). Di nava serekên Dawid de Maharayê Netofayî û
Heldayê Netofayî hebûn (1.Dîrokan 27:13,15). Di nava yên ku ji sirgûniyê vegeriyane
de “zilamên Beyt – Lehem û Netofa” hebûn (Esra 2:22; Nehemya 7:26). Wisa tête
fikirîn ku Kîrbet Bed Falûha li başûrê Beyt – Lehemê nêzîkî 6 kîlometre dûrê bû.
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NETSÎB
Dibe ku bê wateya peyker û senemê. Bajareke di deşta behrê ya li başûrê Cihûda de
ye: “Aşna û Netsîb û Keyla” (Yêşû 15:43,44). Keyla, Kîrbet Kîlaya îroyîn ya li bakurê
rojavaya Hebronê, di dûrbûna 13 kîlometre de yî. Netsîb jî Kîrbet Beyt Nesîba li başûrê
vêya, di dûrbûna sê kîlometre û nîv de yî.
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NÎBŞAN
Bajareke li çola Cihûda, yê nêzîkî En gediya li dora Behra Lûtê ye (Yêşû 15:62).
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NÎKOPOLÎS
Di wateya bajarê serfiraziyê de yî. Pawlos Tîtûs li girava Gîrîtê hiştibû (Tîtûs 1:5). Di
dawiya peyama xwe de ji hemkedkarê xwe yê di karê Xudan de vana dinivîsîne:
“Dema min Artemas, an jî Tîhîkûs ji te re şand neşand, xîret bike ku tu were cem min
Nîkopolîsê; ji ber, min qirar da ku ez ê zivistanê li wir derbas bikim” (Tîtûs 3:12). Ji
ber ku bi zêdeyî kitekit nehatiye dayîn em pê nizanin ku ji van her sê bajaran bi vebirî
kîjan e. Gelo ya li herêma Kîlîkya (Mersîn) yê, ya li Trakyayê an jî ya li dewerên
bakurê rojavaya Yewnanîstanê yî, em pê nizanin. Lê ji ber ku ya herî mezin û girîng e
Nîkopolîsa li Yewnanîstanê yî, dibêtiya Pawlos ji bo zivistanê biborîne vêya hilbijêre
zêdetir e.
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NÎL
Li dinê duyemîn çemê herî dirêj e. Ji gola Vîktoryaya li Tanzanyayê dizê û ji Sûdan û
Misirê derbas dibe û bi Behra Sipî ve dirije. Di dîroka Kitêba Pîroz de Digel çemên
Erden, Dîcle û Feratê cihekî wê yê girîng heye. Lê belê navê wê gellekî kêm derbas
dibe. Bipirranî bi gotina çem tête daxuyandin: “Û gava êdî nikarîbû ku wî veşêre, bo
wî selikek ji kamiran ve rahişt û bixerc û ziftê ve sîwax kir û lawik xist hundirê wê û
li qeraxa çem danî hûndirê qamiran. Qîza Fîrawûn bona şuştinê daket çem” (2.Mûsa
2:3,5). “Û Mûsa û Harûn, mîna ku XUDAN emir dabû, wusa kirin û li ber çavê Fîrawûn
... darê xwe hilda û li avên ku di çem de ne xist û hemûya avên ku di çem de ne, zivirîn
xwînê” (2.Mûsa 7:20).
Di bihara her salê de, Nîla gewr ya reha wê ji çiyayên Etiyopê û Tanzanyayê tê û Nîla
şîn ya li Sûdanê digihêjin hev, bi helandina berfa li çiyayan ji pûşberê heta îlonê av
radibin û li Misirê dibe sedema êrîşa lehiyan. Di dema kevnar de ev bûyer berdariyê ji
Misirê re dianî. Axa bi berdar ya Nîlê dikişand, di zeviyan de berdariyê dianî. Îroj bi
bendavan çem hatiye aşkirin. Di danezana Amos Peyxamber de lehiyên Nîlê mîna
wekokekê tête bîranîn: “Belê, hemî cih... dê mîna çemê Misirê binepixe û dakeve”
(Amos 8:8). Ev berdarî, li gor xewna Fîrawûn ya Ûsiv daxuyandibû, di heft salên firehî
de tête xuyakirin (1.Mûsa 41:1-45). Heft salên xela yên li pêy wan têne jî di hinek
deman de hatine qeydkirin. Îşaya di lawija ku bona Sûrê xwendiye de vê berdariyê
wisa tîne ziman: “Û li ser avên mezin hatina wî zexîra Şîhor, berê Nîlê yê ku bi
şirîkantiye bû û cîhê ku netewe li wê danûstendinê dikirin ew der bû” (Îşaya 23:3).
Daraziya hêrsa Xwedê ya li dijî Misirê, dê hişkkirina çem bibûya (Îşaya 19:5-8;
Hêzekîêl 30:12; Zekerya10:11).
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NEYNOWA
Xirbeyên vî bajarê kevnare yê, li bajarê Mûsila li başûrê Kurdistanê, li rexa rojhelata
çemê Dîcle ye, li cihên bi navê Koyûncûk û Nebî Yûnis têne nasîn de, di bin axê de
ne. Navê Neynowa, ji navê Nîna ya gelê Sumerê dane îlaheke Îştarê tê. Nemrûd piştî
Babîlê berê xwe dide herêma bakur, “Asûrê û bajarên Neynowa, Rehobot-Îr, Keleh û
bajarê Resenê ya ku di nava Neynowa û bajarê girîng Kelehê de avakir; bajarê mezin
ev e” (1.Mûsa 10:10-12). Piştî gellek salan (di sedsala B.Î. 8’an de) Xwedê, Yûnisê
lawê Amîttay, bona gelê Neynowa hişyar bikin şand (Yûnis 1:1,2).
XUDAN Yûnisê reviyaye girt û dîsa berê wî da Neynowa; “Yûnis rabû û li gor gotina
XUDAN çû Neynowa. Neynowa bajareke gellekî mezin bû, firehiya wê roja sê rojî
bû” (Yûnis 2:3). Hişyarkirina Yûnis girtin pêş çavan, ji rêyên xwe yên xerab vegeriyan.
Dema Yûnis bi vêya xeyidî XUDAN vêya jê pirsî: “Lê ez, ma ez li ber Neynowa, li
ber wî bajarê mezin nekevim? Ew bajarê ku li wê ji sedûbîst hezarî zêdetir mirovên ku
bi çep û rasta xwe nizanin hene, gellek jî ajal hene” (Yûnis 4:11). Îsa Mesîh bi vî awayî
qala vê bûyerê dikir: “Ev nifşê han, nifşekî xerab e! Nîşanekê dixwaze û ji nîşana
Yûnis peyxamber pê ve nîşaneke din ji wan re nayê dayîn. Ji ber, çawa ku Yûnis ji
gelê Neynowê re bûye nîşan, Lawê Mirov jî dê ji vî nifşî re wisa bibe” (Lûqa 11:29,
30).
Sanherîbê qiralê Aşûrê, dorûber li Orşelîmê girtibû, dev ji dorpêçiyê berda û şunda
vegeriya û li Neynowayê rûnişt (2.Qiralan 19:36). Nivîseke Sanherîb ya di derbarê vê
bûyerê de yî, di sala 1830’an de ji girika Nebî Yûnis hatiye derxistin. Peyxamber
Nahûm û Tsêfanya, ji berê ve têkçûna Neynowa dîtin û agahiyê dan: “Dê Aşûr tune
bike û dê Neynowa bike wêraneyek û mîna çolekê ziwa bike. Û dê keriyan, hemî
ajaleyên neteweyan di nava wê de mexel bên” (Tsêfanya 2:13,14). Rewş heman vê
yêkê bû. Navê wî cihî çawa ku heta nuha Koyûncûk e, bi awayekî qenc nîşan dide.
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NO
“Ez ê xofê bidim welatê Misirê... Ez ê li welatê Noyê daraziyan bajom” (Hêzekîêl
30:13-15). Bajareke di demên kevnar de girîng e, li başûrê Kahîreyê di dûrbûna 550
kîlometreyê de yî û xirbeyên wê li her du rexên çemê Nîlê hatine dîtin e. Ev bajarê ku
bi Yewnanî bi navê Thebesê tête nasîn, ji aliyê Misiriyan ve bi navekî dihat wateya
bajêr dihate binav kirin. No, nivîsandina vî navî ya bi Îbranîtî ye. Li vî bajarî
perestgeha îlaheke derewîn yê navê wî Amon e hebû. Ji ber vê yekê, yekcaran bi navê
No – Amon (Bajarê Amon) dihat nasîn (Nahûm 3:8).
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NOB
Di wateya bilindahiyê de yî. Dema Dawid ji Saûl reviya çû bajarê Nobê, cem
Ahîmelek, ji wî nanê aramiya pîroz stend (1.Samûyêl 21:1-6). Doegê xulamê Saûl
dema vê yekê dît, li gor destûra qiral, ji Nobê 85 kahînî kuştin û “Noba bajarên kahînan
e da ber şûran” (1.Samûyêl 22:19). Îşaya peyxamber dema ji bakur êrîşa artêşa Aşûr
ya bi ser Orşelîmê dianî ziman: “Giraniya xwe li Mîkmaşê danî; bihûrkê derbas kirin; ji
me re: Qonax Geba ye gotin; Rama dilerize; Gîbeaya Saûl reviya! Û bi dengê xweyî bilind
bang bike, ya qîza Gallîmê! Guhdarî bike, ya Laîşa! Wey gunekê Anatot! Madmena qaçax;
yên li Gebîmê rûdinin, li sitargehekê digerin. Dê îrojî ew li Nobê bisekine, ji çiyayê qîza
Siyonê re, ji girê Orşelîmê re destê xwe kil dike” (Îşaya 10:28-32). Her çi qas difikirin ku
gundê Ras Ûmmet-Tala ya li çiyayê Skopûsa li bakurê rojhelata Orşelîmê yî jî, wisa
hatiye angaştekirin ku li çiyayê Ras El-Meşarîf ya di rêya ku ji bakurê ve digihêje
Orşelîmê, pêşiyê fersenda dîtina Orşelîmê dide de yî.
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NOBAH
Navekî nû yê dane bajarê Kenata li Gîleadê di wateya mulk de yî bû. Nobah di wateya
pêş de hatiyan de yî. “Nobah çû, Kenatê û gundên wê stendin û bi navê xwe jê re got
Nobah” (4.Mûsa 32:42). Dema Gîdeon bera pêy Zebah, Tsalmûnna artêşên wan dabû
ji rojhelata Nobah ve derbas bû (Serweran 8:11).
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NOD
Piştî ku birayê xwe Habîl kuşt û ji aliyê XUDAN ve cezaya xwe stend; “Kayîn ji hizûra
XUDAN derket, li rojhelata Adenê, di welatê Nodê de rûnişt” (1.Mûsa 4:16). Nod di
wateya gêrî û sirgûnê de yî. Ji ber ku em derawaya Adenê nizanin, di derbarê derawa
vê derê de agahiya me jî nîne.
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NOF
Navekî din yê bajarê Memfîsê. Di wergera Kurdî ya Kitêba Pîroz de bipirranî mîna
Memfîsê derbas dibe. (Li MEMFÎSê binêrin).
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NOFA
Bajareke Sîhonê qiralê Amoriyan, ji Moabê bi dest ve xistiye (4.Mûsa 21:30). Bi
dibetiyekê hemana bajarê Nobahê yî.
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OBOT
Di wateya Kortalan de yî. Di gera Lawên Îsraêlê ya di çolê de cihê qonaxa 46’an.
Nêzîkî Moabê bû (4.Mûsa 21:10,11).
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OFEL
Di wateya nepxê de yî. Navekî ji taxekî Orşelîmê re hatiye dayîn. Li aliyê rojhelatê,
nêzîkî dîwarê bajêr bû. Di derbarê wateya navê wê de û bi spartina zanînên di derbarê
vî cihî de, digihêjin vê encamê ku, navê gira aliyê rojhelata Orşelîmê li ser hatiye
avakirin e. Wisa tête fikirîn ku; girê perestgeh li ser hatiye avakirin û berwarên wê yên
ber ve başûr dirêj dibin e. Yotamê lawê Ûzziyayê qiralê Cihûda, “XUDAN deriyê malê
yê jorîn...çêkir, li ser dîwarê Ofelê jî gellek tiştan kirin” (2.Dîrokan 27:3). Manaşşeyê
vegeriya qiraletiya xwe; “li aliyê rojavaya Gîhon, li newalê heta cihê ketina deriyê
masî, dîwarek derveyîn ji bajarê Dawid re ava kir; û bi wê Ofel dorpêç kir û wê gellekî
bilindtir kir” (2.Dîrokan 33:14). Piştî sirgûniyê...“Netînîm li hemberî heta Deriyê Avê
ya berbi rojhilatê ye û qûleya ku derdikeve derve li Ofelê rûdiniştin. Jê wêdetir,
Tekoayiyan li hemberî qûleya mezin ya ku derdikeve derve, heta dîwarê Ofelê qismekî
din selihandin” (Nehemya 3:26,27).
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OFÎR
“Û keştiyên Hîram ên ku ji Ofîrê zêr tînin jî, ji Ofîrê gellek darêngin û yê kevirên
biqîmet anîn. Ji ber ku tevî keştiyên Hîram, keştiyên qiralên Tarşîşê di behrê de bûn;
keştiyên Tarşîşê sê salî carekî zêr û zîv, diranên fîlan û bi teyrên tawis ve barkirî
dihatin” (1.Qiralan 10:11,22). Ofîr cihe bi zêrê xwe nav û deng daye bû (Eyûb 22:24).
Pelegê lawê Eberê ji nîjada Sem e bapîrê Birahîm bû. Di nava lawên Yoktanê lawekî
din yê Eber e; Şeba, Ofîr û Havîlah hebûn (1.Mûsa 10:25-29). “Û vana li rojhilatê, li
herêma çiyayî ya ku ji Meşa heta Sefar dirêj dibe dijiyan” (1.Mûsa 10:30). Ger yê ku
navê wî Ofîr e, navê xwe dabe Ofîrê; wê gavê Ofîr di navbera Saba û Havîlaya li
Yemenê de bû. Lê belê ji ber ku di sê salî carekê çûyîn û hatina wir gellek dirêj bête
hesibandin û ji ber ku li Erebîstanê meymûn tunebûn; hinek pispor wisa angaşte dikin
ku Ofîr li Somaliya rojhelata Efrîqa an jî li Hindîstanê cihekî ye. Di wergera Peymana
Kevin ya bi zimanê Yewnaniya Kevin de gotina Ofîr mîna Hindîstanê hatiye
şirovekirin.
Wisa hatiye pêş de dayîn ku Sûparaya li bakurê Mûmbaiyê di dûrbûna 100 kîlometre
de yî bi xwe Ofîr e.
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OFNÎ
Di wateya cihê bilind de yî. Bajareke aidî Benyamîn bû (Yêşû 18:24). Dibe ku cihê
navê wê Jîfna ye û li rojavaya Beyt-Elê di dûrbûna 4 kîlometre de yî.
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OFRA
1/ Hinek pisporan vî bajarê aidî Benyamîn e, bi bajarê Efrayîm re yek dihesibînin
(Yêşû 18:23; 1.Samûyêl 13:17). Efrayîm, cihê ku dema rayedarên Cihû xwestin ku wî
bikujin, navçeya ku Îsa ji wê, ji Orşelîmê dûr ketiye yî (Yûhena 11,53-54). Wisa tête
hesibandin ku Et – Tayîbe ya li bakurê rojhelata Beytelê yî. Wisa tête fikirandin ku
Efrayîma li cem Baal – Hatsorê yî jî heman cih e (2. Samûyêl 13,23).
2/ Milyaketê XUDAN yê ji Gîdeonê re xuya bûye “di bin darê deviya Yoaşê Abîezrî
li bajarê Ofrayê yî rûnişt” (Serweran 6:11). Bjar bi navê bajarê Ofra ya Abîezriyan
dihat nasîn (Serweran 6:24). Dema Gîdeon rêvebiriyê li Îsraêliyan dikir li Ofrayê rûnişt
(Serweran 8:27; 9:5). Ew bi xwe jî li wê hat binax kirin (Serweran 8:32). Gîdeon ji
ezbeta Manaşşe bû (Serweran 6:16). Bona derawa vî bajarî pêşniyarên cihê hatine
dayîn. Di nava wan de Et – Tayîbe ya di navbera Çiyayê Tabor û Beyt – Şanê de yî
herî li cih e. Ji ber Ereban difikirîn ku navê Ofra di derbarê sêrbaziya reş de yî, wan jî
navê wê bi Et – Tayîbe ya di wateya bisiûd, bextewar de yî guhertine.
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ON
Fîrawûn “Asenata qîza kahînê bajarê Onê Potî – Fera bi jinitî da” Ûsiv (1.Mûsa 41:45).
Bajarê Onê, bajarê îlahê rojê Ra bû. Sitûnên kevir yên ser wan tûj in bona xîreta vî îlahî
dihatin çikandin. Yek ji vana di qada Sûltanahmeta Îstanbûlê de yî. On di zimanê Misira
kevin de di wateya bajarê sitûnên kevirîn de yî.
Yewnaniyan navê Helyopolîs ya di wateya bajarê rojê de yî dan vî bajarî. Dema
Yêremya daraziya XUDAN ya sor ji Misirê re têdigehand, navê Beyt – Şemeşa di
wateya mala rojê de ye da bajarê Onê: “Dê kevirên çikandî yê Beyt – Şemeşa li welatê
Misirê bişikînin” (Yêremya 43:13). Dibe ku Îşaya (19:18) û Hêzekîêl (30:17) qala vî
cihî kiribin. Xirbeyên bajarê Onê li bakurê rojhelata Kahîre di dûrbûna 16 kîlometre
de ne.
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ONO
Di wateya xurt de yî. Şemedê ji ezbeta Benyamîn e, “Ono û Lod û navçeyên wê” ava
kirin (1.Dîrokan 8:11). Yên ji nifşeyê Benyamîn in piştî sirgûnê li vî bajarî bicih bûn
(Nehemya 7:37). Sanballat û Geşemê peşnûmaya xerabîkirinê Nehemya dikirin ji wî
re, “were, em li deşta Ono, di gundekî de hev bibînin” jê re agahiyê şandin (Nehemya
6:2). Bajarê Ono di deşta behrê de bû. Wisa tête fikirîn ku Lod bi xwe Lîdda ye. Lîdda
li başûrê rojhealata Yafaya li rexa behrê yî di dûrbûna 18 kîlometre de bû.
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ZINARÊ OREB
Di wateya zinara qelareşkê de yî. Navê xwe ji serekê Midyanî Orebê ku dema artêşa
Efrayîm li ser daxwaziya Gîdeon “li hemberî Midyanê di pêşiya xwe de heta Beyt –
Barayê avan, Erdenê” stendin, kuştine girt (Serweran 7:24,25). Îşaya di derbarê vî cihî
de qal dike (Îşaya 10:26). Beyt-Bara bi dibetiyekê bihurka Abara ya di çemê Erdenê
de yî û li başûrê gola Celîlê, di dûrbûna 20 kîlometre de yî. Wisa tête fikirandin ku
zinarê Orebê li rojavaya vê beşê Erdenê ya qandî bîst kîlometre de yî.
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ORONTES
Navê vî çemî di Kitêba Pîroz de derbas nabe. Lê belê navê du bajarê li rexên wê ne
derbas dibin. Antaqya û Selefke (Samandagi). Çavkaniya çemê ku navê wê yê îroyîn
Asê ye li Sûriyê te. Derbasî Hatayê dibe û bi Behra Sipî ve dirije.
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PAFOS
Pawlos di gera xwe ya nûçeyê ya yekem de bi Barnabas re ji Selefkeyê (Samandagi)
bi keştiyê çû Qibrisa ku welatê Barnabas e (Karên Şagirtan 13:4). Ji Salamîs ê “heta
Pafosê hemî giravê ji seriyekî heta seriyê din derbas kirin” (Karên Şagirtan 13:6). Li
wê parêzgar Sergîûsê wan bangî cem xwe kiribû û dixwest gotina Xwedê guhdarî bike,
dema bi Pawlos re diaxifî, rastî Elîmasê peyxamberek Cihûyan yê derewîn e û sêrbaz
e hatin.
Bi hêza Ruhê Pîroz li dijrabûna vî zilamî serkeftî bûn. Parêzgar jî baweriyê anî (Karên
Şagirtan 13:6-12). Paşê “ji Pafosê derketin rêya behrê û hatin bajarê Perge ya
Pamfîlyayê” (Karên Şagirtan 13:13). Li giravê du Pafos hebûn. Pafosa kevin ya
Fînîkeyiyan beriya gellek demî ava kirine û ne li rexa behrê ye bû. Pafosa nû, dema
Romiyan di sala B.Î. 58’an de giravê bi dest ve xistine, navenda rêvebiriyê ya li rexa
behrê ye bû. Barnabas û Pawlos di Pafosa Nû de serîdanka parêzgar kirin.
Bafa îroyîn e.
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PAMFÎLYA
Di roja Pentekostê de di nava kesên ku, Pawlosê, Nûşeya Kêfxweşiyê Tîne dida
dagihandin guhdarî dikirin de ji Pamfîlya jî mirov hebûn (Karên Şagirtan 2:10).
Pawlos di gera xwe ya nûçeyê ya yekem de bi Barnabas re dikir de çû “bajarê Perge
ya Pamfîlyayê” (Karên Şagirtan 13:13). Di vegerê de “ji Pîsidyayê derbas bûn û hatin
Pamfîlyayê. Paşî ku li Pergeyê jî Kelama Xwedê dagihandin daketin Antalyayê”
(Karên Şagirtan 14:24,25). Dewerên Antalya, Aspendos, Sîde, Perge yên li welatê
Antalyayê bûn. Ji sala B.Î. 102’an heta sala B.Î. 44’an bi eyaleta Kîlikya ve pêwend
bû. Paşê heta sala P.Î. 43’yan pêwendî Galatyayê bû. Împarator Klavdiyûs di wê salê
de ji herêmên Lîkya – Pamfîlya eyaletek nû damezirand.
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PARA
Di wateya çêleka gonege de yî. Bajarekî aidî Benyamîn e (Yêşû 18:23). Wisa tête
fikirandin ku cihê bi navê Farah ya li bakurê rojhelata Orşelîmê, di dûrbûna 9 kîlometre
de yî ye.
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PARAN
Çola di nava nîvgirava Sînayê de yî. Dema Hacîre û lawê xwe Smayîl ji mala Birahîm
hatin qewirandin, “li çola Paranê rûniştin” (1.Mûsa 21:21). Berê Lawên Îsraêl li pêy
Sînayê bi çola Paranê ve hate ajotin (4.Mûsa 10:12; 12:16). 12 Kesên ku bona sixûriya
welêt hatin şandin, ji çola Paranê hatin şandin û dema kar qedandin vegeriyan “çola
Paranê, Kadeşê” (4.Mûsa13:3,26).

589

PARVAYÎM
Zêrê ku Silêman xistibû perestgehê, zêrê Parvayîm bû (2.Dîrokan 3:6). Pisporek çawa
ku cihê bi navê Farva yê li Yemenê yî pêş de dide, yekî din jî di derbarê bona hemî
welatên rojhelatê gotineke gelemperiye de sekiniye.

590

PATARA
Gelemîşa di tixûbê bajarên Mûgla û Antalyaya îroyîn de, ya di devê Kocaçayê de yî.
Keştîgeha Çantûsa di demên kevnare de serbajarê Lîkyayê bû. Dema Pawlos bi keştiyê
ji Mîletosê diçû Orşelîmê, piştî ku serîdanka Rodos û Girava Kosê kirin, gîhaşt
Patarayê. Dibe ku keştiyeke biçûk ya rex bi rex diçe be. Dema ji Patara “gîhaşt
keştiyeke diçû Fînîkeyê dît, li wê siwar bû û dest bi rêwîtiya xwe kir” (Karên Şagirtan
21:1,2).
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PATMOS
Giravayek li dûriya plaja Altinkûma ku pêwendê Aydinê bû û di dûrbûna 58 kîlometre
bû; “Ez, yê ku tevî we pardarê tengasî û milyaket û sebra di Îsa de ye, birayê we
Yûhena, bona gotina Xwedê û şahdeyiya Îsa, li girava ku navê wê Patmose, bûm.”
(Peyxama Yûhena 1:9). Yuhenayê agahdarê Îsa Mesîh, ji ber derhênerên ku ji axaftina
wî heznekiriye, bi vê giravê ve hatibû ajotin. Lê belê li wê Xudan Îsayê hatiye
bilindkirin dît. Xewn û xeyalên ku dîtine û gotinên peyxamberî, yên ku bihîstine, wekî
kitêba Peyxama Yûhena nivîsand.
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PATROS
Di zimanê Misirê kevin de ji gotineke di wateya welatê başûrê de yî. Navekî li Misira
jorîn re hatiye dayîn e. Misira jorîn ji başûrê Kahîreyê heta sûlava pêşîn ya Nîlê ye,
hemî newala Nîlê digirt nava xwe. Misira jêrin wekî deltaya Misirê dihat nasîn, ji dev
û derdora Nîlê ya ji herêma Kahîre heta Behra Sipî pêk dihat. Îbraniyan ji Misirê re
digotin Mîtsraîm. Ji ber ku ev jî di wateya lawên cot de bû, dibe ku qala du welatî
kiribe. “Ji Misirê, Patrosê, Kûşê… bona bermayiyên gelê min yên ji ber bimînin, dê
XUDAN cara duyem destê xwe dirêj bike” (Îşaya 11:11). Li vê Misir tê wateya Misira
jêrîn û Patros jî tê wateya Misira jorîn. “Bona hemî Cihûyên li Warê Misirê rûdinin, li
Mîgdolê, li Tahpanhesê, li Memfîsê û li welatê Patrosê rûdinin re ev gotin ji Yêremya
re hat” (Yêremya 44:1). “Ez ê sirgûnên Misirê şunda bînim û vegerînim welatê
Patrosê, welatê ku lê welidandine” (Hêzekîêl 29:14).
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PAÛ
Di wateya kalînê de yî. “navê bajarê” Hadarê qiralê Edomê “Paû bû” (1.Mûsa 36:39).
Di 1.Dîrokan ayeta 1:50’yê de navê bajar mîna Paî tête dayîn. Di derbarê derawa wê
de agahiya me nîne.
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PENIYÊL
Di wateya wecê Xwedê de yî. Aqûp piştî ku zilamê pê re gemişiye, navê wî bi Îsraêlê
re guhertiye û wî pîroz kiriye jê veqetiya “navê peniyêl da wê derê; ji ber ku; Xwedê
bi rû bi rû dîtim û canê min sax ma, got. Dema Penûel derbas kir roj bi ser wî hilat û
bi ser hêta xwe ve dikuliya” (1.Mûsa 32:30,31). Ev pîrozbûn, dema Esav wî qebûl kir
jî xuya bû. Wisa ku Aqûp ji birayê xwe yê berê dixwest ku wî bikuje re; “min wecê te,
mîna wecê Xwedê bibînim dîtim û tu ji min razî bû” (1.Mûsa 33:10).
Dibe ku Penûel di şetê Yabbok de bihurkek girîng be, ku nifşeyên wekî din jî li wê
qûleyek parastinê çikandibûn. Li hemberî Midyaniyan “ji zilamê Pênûlê” yên
piştgiriyê nedane wî re: “Dema ez bi xweşiyê vegerim ez ê vê qûleyê têk bibim”…
got. Qûleya Penûelê xera kir û zilamên bajêr kuştin” (Serweran 8:8,9,17). Yereboam
bona serbajarê xwe Şekemê li dijî neyaran biparêze dîsa Penûelê ava kir (1.Qiralan
12:25). Ji ber ku di buhurkek şetê Yabboka nêzîkî Sûkkotê bû, di derbarê derawaya
wê de bi zêdeyî agahiya me nîne.
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PEOR
Di wateya qul û qawêrê de yî. Çiyayek li rojhelata Çemê Erdenê û li bakurê Behra Lût,
li hemberî Erîhayê. “Balak, Balam bir girê Peorê ya li çolê dinêre” (4.Mûsa 23:28).
Balam ji wê jî hewl neda ku naletê li Îsraêlê bîne. Di derbarê wî cihî de Baal – Peorê
ku xwedayekî derewîn e: “Îsraêl pêwendî Baal – Peor bû û hêrsa XUDAN li dijî Îsraêlê
sor bû” (4.Mûsa 25:3). XUDAN ji Mûsa re Zorê bide Midyaniyan û li wan bixe; ji ber
ku ew di mesela Poer de…bi dek û dolavên ku di derheqê we de çêdikin tengasiyê
didin we” (4.Mûsa 25:17, 18).
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PERETS-ÛZZA
“Dawid digel hemiya Îsraêlê… bona ku sindoqa XUDAN Xwedê… ji Baalayê, Kîryat
– Yearîma Cihûdayê derxîne derket” (I Dîrokan 13,6). “Ji mala Abînadab, ya ku li jorîn
e rakirin; Uzza û Ahyo yên lawên Abînadab erebeya nû diajotin. Û hatin cîhê bêndera
Nako û Ûzza destê xwe dirêjî Sindoqa Xwedê kir û pê girt, ji ber ku ga çerixîbûn. Û
hêrsa XUDAN li dijî Ûzza sor bû… li wir, li wî xist…Dawid hêrs bû, ji ber ku XUDAN li
Ûzza xistibû û heta îroj ji wê dera re Perests-Ûzza tête gotin” (2.Samûyêl 6:3,6-8).
Perets-Ûzza, di wateya bi tûndî li dijî Ûzza derketinê de ye. Navê Peretsê lawê Cihûda
jî tê heman wateyê. Ji ber ku beriya birayê xwe yî cêwî destê xwe derxist wî vî navî
girt (1.Mûsa 38:27). Perets-Ûzza di navbera Kîryat-Yearîm û Orşelîmê de bû. Wisa
tête fikirandin ku, derawaya bajarê bi navên “Baala” û “Kîryat – yearîm”ê dihat nasîn,
li gundê Kûriyet El-Enaba li rojavaya Orşelîmê di dûrbûna 15 kîlometre de ye. Di
navbera Bûyer û Orşelîmê de gundek biçûk ya navê wê Kîrbet El Ûz e û di wateya
xirbeyên Ûz de yî heye. Wisa tête fikirandin ku ev gund Perets – Ûzza ye.
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PERGE
Xirbeyên ji Antalyayê 8 kîlometre dûr in û îroj jî bi heman navî têne nasîn in. Di demên
kevnar de bajarek aidî Pamfîlyayê bû. Mîna Efesê perestgeha îlaheya derewîn Artemîs
li vî bajarî jî hebû. Pawlos di rêwîtiya xwe ya mizgîniyê ya bi Barnabas re dikir de,
piştî Qibrisê çû “bajarê Pergeya Pamfîlyayê”. “Yûhena jî, ji wan veqetiya û vegeriya
Orşelîmê. Ew jî ji Pergê derbas bûn û hatin Antaqyaya Pîsîdyayê” (Karên Şagirtan
13:13,14). Di vegerê de “ew ji Pîsîdyayê ve derbas bûn û hatin Pamfîlyê. Û paşî li
Pergê gotinê waz dan, çûn Antalyayê.” (Karên Şagirtan 14:24,25).
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PETOR
Welatê Balam (4.Mûsa 22:5; 5.Mûsa 23:4). Li başûrê Karkemîşa cîranê Entabê ye û
îroj bajarê Cerablûs ya Sûriye yî, li rexa şetê Sajûr ya ji rojavayê diherike Çemê Feratê,
nêzîkî Feratê bû.
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PÎ – BESET
Bajareke li Misirê yî. Di wateya mala Bast de yî. Navê wê ji îlaheya derewîn Bast (di
zimanê Misirê de Başt) ya ku li wê pê diperistin û bi hinek taybetmendiyên xwe mîna
Artemîsa Yewnaniyan e tê. Artêşa Farisan bajêr bi serûbinî kiribûn. Ji bilî çend
xirbeyên bi navê Tel–Basta tê zanîn tu tiştek nemabû. Hêzekîêl peyxamberiyek wisa
dibêje: “Xortên Pî – Besetê dê bi şûr bikevin; û ew dê biçin sirgûnê” (Hêzekîêl 30:17).
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PÎ - HAHÎROT
Di wateya mala çêregehan de yî. Di qalkirina ji Misirê derketina Lawên Îsraêlê de qala
wê tête kirin: “Ji lawên Îsraêl re bibêje, bila vegerin û li ber Pî-Hahîrotê, di nava
Mîgdol û behrê de, li ber Baal - Sefon, konê xwe deynin” (2.Mûsa 14,2). Fîrawûnê ku
ji ber berdana Îsraêliyan poşman bû; “hê ew li gel Pî – Hahîrotê, li ber Baal – Sefonê
kon danîbûn” bi artêşa xwe re gîhaşt wan (2.Mûsa 14,9). Wisa tête fikirîn ku ev cih li
başûrê pira erdê ya di nava kendava Sûezê û Behra Sipî de ye, ji ber rêya raste rast diçe
welatê ku hatiye waadkirin li bakurê vêya ye û Xwedê, gelê Îsraêlê ji rêya rast diçe
Filistînê vegerandin û “ji rêya çola Behra Gewez ve wan gerandin” (2.Mûsa 13,18).
Wisa tête dîtin ku Pî – Hahîrot nêzîkî vê çolê yî, ji ber wisa tête gîhandin, dema
Fîrawûn agahiyê bistîne ku ew li wê ne, dê “ew di nava welat de hatibûn girtin, çol
dor û berên wan girtibû” bibêje (2.Mûsa14,3).
Wateya navê “Yam Sûf”a ku wekî “Behra Gewez” hatiye wergerandin; “Behra
qamiran” e. Pî – Hahîrot nêzîkî vê Gola Qamiran û çolê bû. Wisa tête fikirandin ku
gelê Îsraêlê ji pira erdê ya îroyîn ya ku di nava kendava Sûezê û Behra Sipî de ye ji
Behra Gewez derbas bûne. Li vê herêmê çend heb gol hene. Her çi qas tête fikirandin
ku yek ji vana “Behra Qamiran” e jî, ka bi vebirî nayê zanîn ku kîjan e. Lê belê cihê
qonaxa li gel Pî – Hahîrotê bû, gelê Îsraêlê bû şahid ku XUDAN li ser her tiştî efendî
ye. Piştî ku ji cihê ziwa ya di nava Behra Qamiran de derbas bûn, li rexa hember bi
gotina; “Ez ê ji XUDAN re bistirêm, ji ber ku gellekî bilind bû; hesp û suwarê wê avêt
behrê” gotin (2.Mûsa 15,1). Navê Pî - Hahîrot ya dawîna di 4.Mûsa beşa 33’yan ya
kurtkirina koça Îsraêliyan ya ji Misirê de yî derbas dibe (ayeta 7).
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PÎRATON
Di wateya bilindî, girr de yî. Piştî ku heyşt sal li Îsraêlê serweriyê ajot, “Abdonê lawê
Hîllelê Pîratonî mir û li çiyayiya Amalekiyan, li welatê Efrayîm” li welatê xwe
“Pîratonê hate binaxkirin (Serweran 12:13-15). Benayayê egîdê Dawid Pîratonî bû
(2.Samûyêl 23:30). Wisa tête fikirandin ku Ferata ya li başûrê rojavaya Şekemê di
dûrbûna 12 kîlometre de li ser girikî ye.
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PÎSGA
Wisa tête fikirandin ku ne navekî taybet e. Wisa tête fikirandin ku pişta rêzeçiyayê yî.
Wekî çiyayê Nebo ya Mûsa hilkişiyayi ye: “Û XUDAN di heman rojê de bi Mûsa re axifî
û got: Hilkişe vî çiyayê Neboyê, çiyayê Abarîmê yê ku li hemberî Erîhayê, li welatê
Moabê yî û welatê Kenanê yê ku ez bi milkî didim lawên Îsraêl bibîne û mîna ku birayê
te Harûn li çiyayê Horê mir û beşdarî neteweya xwe bû, tu jî li çiyayê ku tuyê hilkişe
de bimire” (5.Mûsa 32 48-50). “Û Mûsa ji deştên Moabê, hilkişiya girê Pîsgaya çiyayê
Nebo, ya ku li hemberî Erîhayê ye. Û XUDAN welêt, heta Danê hemûya Gîleadê û
hemûya Naftaliyê û welatê Efrayîm û Manaşşeyê û heta behra rojhilatê hemûya welatê
Cihûdayê û başûrê û heta Tsoarê tejaneya newala Erîhayê ya ku bajarekî xurmê ye
nîşanî wî dan.” (5.Mûsa 34:1-3). Dîmendîtineke ew qasî zexm hew ji sertapa Cebel
Osha ya rêzeçiyayên Abarîmê ya ku li hemberî Erîhayê yî tête dîtin.
Balak jî Balam derxist heman cihî an jî pişta çiyayekî din û ji ber ku zerengiya dîtinê
bona armanca wî qîm nekir, hilkişiyan girê Peorê (4.Mûsa 23:13-28). Di van ayetan
de di derheqa piştên (pîsgayên) çiyayên wekî din de hatiye qalkirin: 4.Mûsa 21:18-20;
5.Mûsa 3:17; 4:49.
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PÎSÎDIYA
Herêma çiyayî ya bakurê rojavaya Antalya, pariyek ji rojavaya bajarê Qonya û bajarên
Bûrdûr û Isparta digire navê xwe yî. Di demên kevnar de mîna warê rêbiran dihat
nasîn. Dibe ku ji demên Pawlos rastî xeterên “dizan lê vekirine” demek jî, di rêwîtiya
ji Pergeya Pamfîlyayê ber ve Antaqyaya Pîsîdyayê de bûbe (2.Korîntiyan 11:26).
Pawlos û Barnabas ji Qibrisê bi keştiyê derketin rê. Çûn bajarê Pergeya Pamfîlyayê
(Karên Şagirtan 13:13). Dema ji Pergeya nêzîkî Antalyayê yî cuda bûn bona ku
bigihêjin Antaqyaya Pîsîdya, berê xwe dan bakur. Dibe ku li pêy rêya rexa Akçayê
şopandibin paşê wê li çepê hiştin gîhaştin gola Egrîdîrê. Ji rexa rojhelat ya golê derbas
bûn û gehîştîn Antaqyaya Pîsîdya ya ku nêzîkî Yalvaça Ispartayê ye. (Li
ANTAQYAYA PÎSÎDYA binêrin). Li Pîsîdyayê bajarên Telmessûs û Sagalassûs
(Aglasûn) û golên bi navê Lîmnaî (Egrîdîr) û Karalîs (Beyşehîr) hebûn. Romiyan vê
herêmê tevlî eyaleta Galatya kiribûn.
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ANTAQYAYA PÎSÎDYA
(“Antaqyaya li Pîsîdyayê yî” Wergervan).
Pawlos û Barnabas ji Qibrisê bi keştiyê derketin rê. Bajarê Pergeya Pamfîlyayê derbas
kirin û gîhaştin Antaqyaya Pîsîdya (Karên Şagirtan 13:13). Xirbeyên bajêr îroj nêzîkî
Yalvaça navçeya bajarê Ispartayê ne. Selefkosê fermandarek Alexanderê Mezin e, piştî
mirina Alexander, bû serwerê bajarên împaratoriyê yên li rojhelatê ne. Vî zilama bona
bibîr anîna bavê xwe, navê Antîokos da şanzdeh bajarên cuda. Yek ji vana jî
Antaqyaya Pîsîdya bû. Birastî ev bajar ne li Pîsîdya, lê belê li herêma Frîkya bû. Lê
belê bona wê ji Antaqyayek din ya li Frîkyayê yî cihê bikin û ji ber ku nêzîkî tixûbê
Pîsîsdya bû, bi navê Antaqyaya Pîsîdya dihat nasîn. Li ser rêyek bazirganiyê ya girîng
e û ji Efesê dirêjî Kîlîkyayê dibe bû. Romiyan vê Antaqyaya tevlî herêma Frîkya –
Galatîka ya eyaleta Galatyayê kirin. Awgûstûsê fermandarê Romê ye, vî bajarî bilindî
Koloniyan Romê kir û bi vî awayî wê rûmetdar kir.
Beriya ku bikeve destê Roman, Selefkosê Makedonî, Cihûyan bona ku li wê bicih
bibin teşwîq kiribûn. Bo vê yekê dema Pawlos û Barnabas gîhaştin wê derê, hewl dan
û “roja Şabatê ketin keniştê” (Karên Şagirtan 13:14). Dema bona gotinek şîretê li gel
bike hate bangkirin Pawlos Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne li wan da xuyandin. Gellekên ji
Cihûyên li wê û yên ne Cihû lê belê bi baweriya Cihûyan mijûl dibin baweriyê anîn.
Şabateke din, dema “hema li ku be, hemiya bajar bona Kelama Xwedê guhdarî bikin
hatin digel hev” Cihûyên din çavnebariyê kirin. Li dijî axaftinên Pawlos axifîn. Paşê
jî rêvebirên bajar kişkişandin û Pawlos û Barnabas ji herêma xwe ve avêtin derve. Piştî
du sê salê din Pawlos biryarê da ku vegere her yek bajarê Kelama Xwedê lê daye
bihîstin û fêrî rewşa birayan bibe (Karên Şagirtan 15:36). Divê di vê rêwîtiya xwe de
dîsa serîdanka Antaqyaya Pîsîdya kiribe.
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PÎŞON
Li gor pisporekî wateya wê ya bi serbestî diherike, li gor yekî din jî leqem de yî.
“XUDAN Xwedê ber ve rojhelatê li Adenê bexçeyekê çikand; û zilamê ku afirandibû
xist wê” (1.Mûsa 2,8). “Û ji Adenê çemek derket, avê da bexçê û bi çar milî ji hev
veqetiya. Navê çemê yekemîn Pîşon e. Di sînora Havîla, ya ku çavkaniya zêran tê de
heye de diherike. Li wir zêrê qenc, gunikê gewr û onîks hene. Û navê çemê duwemîn
Gîhon e. Li dora sînorê Kûşê ve diherike. Û navê çemê sêwemîn Dîcle ye. Ji rojhilata
Asûr ve diherike. Û çemê çaremîn jî Ferat e” (1.Mûsa 2,10 – 14). Ka têkiliya van çeman
bi Dîcle û Ferata îroyîn re heye an jî nîne, peyitandin gellekî dijwar e. Ji ber tofana ku
paşê hate, dibe ku herikandina van çeman guhertibe. Dema ji Adenê derket çemek bû
paşê jî bû çar parî (Li bin sernivîsên Dîcle, Feratê binêrin).
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PÎTOM
Vê gotina di zimanê Misirê ya kevin de, di wateya qesra îlahê Atûmê de yî. Dema
lawên Îsraêlê anîn dîlitiyê; “bona Fîrawûn bajarên embaran Pîtom û Raamsesê ava
kirin” (2.Mûsa 1:11). Ev bajar li welatê Goşena li bakurê rojhelata Misirê bû. Pisporan
di derbarê derawaya bajêr de xwedî ramanên cihê ne.
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PONTOS
Pontos, bajarên Samsûn, Ordû, Gîresûn, Trabzon, Rize û Artvîna îroyîn e. “Ji Pêtrûsê
şagirtê Îsa Mesîh, li gor pêşîzanîna Bav Xwedê, ji yê xerîbên ku bi pîrozkirina Ruh,
bona îtaetkirinê û bona reşandina xwîna Îsa Mesîh hatine bijartin û li Pontûsê,
Galatyayê, Kapadokyayê, Asya û Bîtînyayê belav bûne re” (1.Pêtrûs 1:1,2). Di nava
yên ku axaftina Pêtrûsê ya roja Pentekostê “yên ku li Pontosê…rûdinin” jî hebûn (Kar.
Şa.2:9-10). Ka di nava yên ku “wekî xençer li ser dilên wan ketibe” gotina Pêtrûs
pejirandin û îmad bûn de Pontosî hebûn an jî tunebûn em bi vebirî nizanin. Lê belê
fikirandina, hinekên ji koçberên bijarte yên Pêtrûs peyamê ji wan re şandibûn di roja
Pentekostê de, bi navgîniya Pêtrûs baweriyê anîbin, ne tiştekî ecêb e. Dibe ku yek ji
vana jî hemkar û hevalê xizmetê yê Pêtrûs, Akvîlayê “Cihûyek Pontosî ye” be
(1.Korîntiyan 18:1-3). Navê Pontos, ji navê Pontos Efksînosa di demên kevnare de
dabûn Behra Reş tê. Pontos di wateya behrê de yî. Herêm îroj bi nava rojhelata Behra
Reş tête nasîn.
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PTOLEMAÎS
Bajareke keştîgeh ya li bakurê kendavka bajarê Hayfaya îroyîn. Di dema kevin de bi
navê Akko dihat nasîn. Ezbeta Aşer gelê wî cihî neqewirandin (Serweran 1:31). Di
sedsala duyem an jî sêyem ya beriya Mesîh de li gor navê qiraleke Misirê dîsa hate
binavkirin û bi navê Ptolemaîs hate nasîn. Keştiya Pawlosê ku dê biçe Orşelîmê lê
siwar bûye, ji Sûrê derket rê û gîhaşt Ptolemaîsê. “silav da birayan û rojekê li cem wan
man” (Karên Şagirtan 21:7). Koloniya Romê bû.

609

PÛL
Dema XUDAN yên ku reviyane û xelas bûne şand “giraveyên li dûra ne” yên rewnaqiya
Wî nedîtine, dide xuyandin ku dê di nava neteweyan de rewnaqiya Wî têbigehînin. Yek ji
van neteweyan jî Pûl e (Îşaya 66:19). Digel Tarşîş û Lûd (Lîbya) mijara wê tête kirin.
Ka Pûl li ku derê yî nayê zanîn. Her çi qas wekî cihê nivîsandina Pûtê bête texmînkirin
jî, ev bi xwe ne vebirî ye.
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PÛNON
Di wateya kortala lajwerdê de ye. Di nava çiyayê Horê û tixûba Moabê de cihê qonaxa
lawên Îsraêl (4.Mûsa 33:41-44). Îroj gundê ku navê Feynan e.
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PÛT
“Lawên Ham: Kûş, Mîtsrayîm, Pût û Kenan” (1.Mûsa 10:6). Nahûm dema
bidestxistina Neynowa têdighîne, qala bidestxistina bajarê No – Ammona ku welatên
xurt piştgiriyê didine jî dike. “Bajarê Hebeşê û Misir hêza wê bû û bêdawî bû; Pût û
Lûbiyan jî alîkarê wê bûn” (Nahûm 3:8-10). Wisa tête famkirin ku welatê Pût li
Efrîqayê û nêzîkî Misirê yî. Lê belê em di derbarê derawa wê de ne xwedî agahiyekê
ne.
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PÛTEOLÎ
Pawlosê ku bi bindestî dibirin Romê piştî qedaya behrê ya li girava Malta qewimî,
zivistanê li giravê, li keştiyeke Misirî ya zivistanê li giravê buhurandiye siwar bû. Piştî
Sirakûza û Regîûmê gîhaşt Pûteoliyê (Karên Şagirtan 28:11-13). Lûqa bi gotina; “me
li wê birayan dîtin” dinivîse. “Birayên ku me li wir dîtin, bona ku em heft rojî li cem
wan bimînin, li ber me geriyan. Û bi vî awayî, em gîhaştin Romayê” (Karên Şagirtan
28:14). Pûteolî, bajarê Pozzûolî ya îroj piçekî li başûrê navenda Îtalya, li rexa rojavayê
yî.
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RAAMSES
“Li welatê Misirê, li herî cihê qenc yê welêt, li dora Ramsesê… mulkê da” Aqûpê bavê
Ûsiv û birayên wî (1.Mûsa 47:11). Dema lawên Îsraêlê anîn dîlitiyê; “bona Fîrawûn
bajarên embaran Pîtom û Raamsesê ava kirin” (2.Mûsa 1:11). Ev bajar li welatê
Goşena li bakurê rojhelata Misirê bû. Pisporan di derbarê derawaya bajêr de xwedî
dîtinên cihê ne.
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RABBA
Di wateya mezin de yî
1/ Bajareke Cihûda, ya digel Kîryat-Yearîm hatiye rêzkirin (Yêşû 15:60). Wisa tête
fikirandin ku derawa bajarê “Kîryat–Yearîm”, li gundê Kûriyet El Enaba îroj li
rojavaya Orşelîmê di dûrbûna 15 kîlometre de yî ye. Dibe ku Rabba nêzîkî KîryatYearîmê bûya. Di derbarê derawa wê de agahiya me nîne.
2/ Ammana serbajarê qiraletiya Urduna îroyîn. Di dîroka Kitêba Pîroz de serbajarê
welatê Ammonê bû. “Ji ber, yê ku ji ber Refayiyan mayiye, hew qiralê Başanê Og bû;
a vay, livînê wî, livînê hesin bûn û ma ew ne li bajarê Rabbayê lawên Ammonê yî?”
(5.Mûsa 3:11). Dema Nahaşê qiralê lawên Ammon mir û Dawid, ji lawê wî Hanûn re
bona sersaxiyê mirovan şand, Hanûn wan biçûk dîtin. Di encama wê de şer kir. Di şer
de Yoab “li Rabba xist û wê têk bir” (1.Dîrokan 20:1). Piştî mirina Silêman, lawên
Ammon serxwebûniya xwe bi dest ve xistin û aramiyê nedan Îsraêlê.
Dema peyxamberan di derbarê daraziya XUDAN de ya bi hêrs agahiyê didan, qala
bajarê dike: “XUDAN dibêje, a vay, rojên ku ez li dijî bajarê Rabbaya lawên Ammon,
qêrîna şer bidim bihîstin têne” (Yêremya 49:2). Ptolemî Fîladelfos (B.Î. 285-246) navê
Fîladelfiya da bajarê Rabba. Bû bajarek ji bajarên bi navê Dekapolîs têne nasîn ba (Li
DEKAPOLÎSê binêrin).
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RABBÎT
Di wateya ajaweyê de yî. Bajareke di tixûba Îsşakar de yî (Yêşû 19:20). Digel bajarê
Kîşîon qala wê tête kirin.
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RAHAB
Di wateya pozbilindî, xwe mezindîtinê de yî. Navê ku ji cenawirê kaosê re tête dayîn.
Sembola behra ku çeliqandina wê nayê sekinandin e: “Bi hêza xwe behrê diçelqîne û
bi famkariya xwe Rahabê qul dike û derbas dibe” (Eyûb 26:11). Dema Îsraêl ji Misirê
xelas bû, çawa ku Xwedê behrê qelişand, di nava wê de rê afirand û Misiriyan di avê
de noq kirin, ev yek bi sembola bindestkirina Rahab tête bibîranîn: “Tu li ser behrên har
serweriyê diajo… Te Rehab, mîna ku berateyan bieciqîne, perçiqand; bi baskên xwe yî
xwurt ve neyarên xwe belav kir” (Zebûr 89:9,10). “Ya bazûya XUDAN, hişyar bibe,
hişyar bibe… Mîna di rojên kevin de…hişyar bibe! Ma yê ku Rehab perçe kiriye û
cenawir birîndar kiriye, ne tu yî? Ma yê ku behrê, avên balûpala mezin ziwa kiriye, bona
ku yên bi fîdyê ve xelas bûne derbas bibin, cîhên herî kûr yê behrê kiriye rêgeh, ne tu yî?”
(Îşaya 51:9,10). Ji vê rêya Rahab bûye semboleke Misirê: “Ji ber ku alîkariya Misirê tune
û vala ye; ji ber vêya, navê Rahabê ku rehet rûdine lê kirim” (Îşaya 30:7). “Ez ê di nava
kesên ku min dinasin de, Rehab û Babîlê di bîr de bînim” (Zebûr 87:4).

617

RAKAL
Di wateya cihê çûyîn û hatin, cihê bazirganiyê de yî. Dawid ji malên talanê ya ku ji
neyarên xwe ve bidest xistine, ji kalepîrên Cihûda yên li gellek bajarî ne re şandin.
Yek ji van bajaran jî, bajarê Rakal bû (1.Samûyêl 30:29).
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RAKKAT
Di zimanê Aramîtî de di wateya rex de yî. Bajareke aidî Naftaliyê. Digel Hammat û
Kînneret tête rêzkirin (Yêşû 19:35). Wisa tête fikirandin ku li rexa rojavaya Behra
Celîle yî.
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RAKKON
Dibe ku di wateya rexê de be. Cihekî di tixûbê mêrasa Dan de yî (Yêşû 19:46). Yafa
li hember bû. Dibe ku Tel Er – Rekkeyîta li bakurê Yafa, di dûrbûna 10 kîlometre de
yî be.
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RAMA
Ji reha “rûm” ya di wateya bilindbûnê de yî tê. Di wateya bilindbûnê de bû. Di demên
kevnare de, bona ku bi hêsanî bêne parastin, gellek bajar di giran an jî li cihên bilind
dihatin avakirin. Ji ber vê yekê gellek bajar navê Rama girtine.
1/ Bajareke aidî Benyamîn e (Yêşû 18:26). Nêzîkî Mîtspa û Gebayê bû (1.Qiralan
15:22). Debora, li çiyayiya Efrayîm, di navbera Rama û Beyt – Elê de di bin darê
xurmeya Debora de rûdinişt (Serweran 4:5). Lêwiyî û cariya xwe, di wê demê de nêzîkî
vê derê, ji rexa Orşelîma ku aidî Yebûsiyan e derbas dibûn, li ser Rama an jî Gîbeya
şevbuhurkê axifîn (Serweran 19:13). Asayê qiralê Cihûda, bi amûrên ku ji Ramayê
stendine, Mîtspa û Gebaya Benyamînê li dijî Baaşayê qiralê Îsraêlê zeximandin
(1.Qiralan 15:22). Yêremya li vî cihî hate azadkirin. (Yêremya 40:1). Li bakurê
Orşelîmê bûna wê, ji têgîhandina Îşaya peyxamber, ya ji bakurê êrîşî artêşa Aşûrî ya
bi ser Orşelîmê tête famkirin: “Mîgron derbas kir, giraniya xwe li Mîkmaşê danî; bihûrkê
derbas kirin; ji me re: Qonax Geba ye gotin; Rama dilerize; Gîbeaya Saûl reviya! Û bi dengê
xwe yî bilind bang bike, ya qîza Gallîmê! Guhdarî bike, ya Laîşa! Wey gunekê… ji girê
Orşelîmê re destê xwe kil dike” (Îşaya 10:28-32). Pisporan wisa difikirin ku kepela Tel
El-Fûl ya li bakurê Orşelîmê di dûrbûna 5 kîlometre de yî Gîbea ye. Dibe ku Rama jî
gellekî nêzîkî Gîbeayê be. Wisa tête dîtin, hema hema vebiriye ku gundê Er – Ram
(bilindahî) ya nêzîkî gora Rahelê yî û ji Orşelîmê 8 kîlometre dûr e yî.
2/ Bajarê ku Elkanayê bavê Samûyêl lê rûdine yî (1.Samûyêl 2:11). Ev cih bi navê
Ramatayîm – Tsofîmê jî dihat nasîn (1.Samûyêl 1:1). Samûyêl jî li vê hate dinê
(1.Samûyêl 1:19-20). Samûyêl, “sal bi salê diçû û bi rêzê Beyt - Elê, Gîlgalê û
Mîtspayê digeriya û li hemiya van cihan serweriyê li Îsraêlê dikir. Û vedigeriya
Ramayê, ji ber ku mala wî li wê bû” (1.Samûyêl 7:16,17). Saûl cara yekem li vê derê
rastî Samûyêl hat (1.Samûyêl 9:6,10). Hinek pispor wisa difikirin ku ev Rama, Ramaya
li jorê yî. Digel vê yekê bona derawa wê sê cihên hatine angaştekirin: Ramallaha li
bakurê Orşelîmê di dûrbûna 12 kîlometre de yî, Beyt Ramaya li bakurê rojavaya Beyt
– Elê di dûrbûna 18 kîlometre de yî û Nebî Samvîl.
3/ Cihekî li tixûba Aşerê (Yêşû 19:29).
4/ Li Naftaliyê bajareke bi dîwar (Yêşû 19:36).
5/ Li Negevê (Başûrê) bajareke aidî Şîmeûn (Yêşû 19:8; 1.Samûyêl 30:27).
6/ Şêweya kurtkirina navê Ramot – Gîlead e (2.Qiralan 8:28,29; 2.Dîrokan 22:5,6; Li
RAMOT-GÎLEADê binêrin).
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RAMATAÎM - TSOFÎM
(Li tiştên di bin navê RAMA 2/ de binêrin).
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RAMAT - LEHÎ
Dema Ruhê XUDAN hat ser wî, Şîmşonê bi qeyd û zencîran biribûn Filistiyan, li
Lehiyê bi hestiyek teze, yê çenga kerekî, li hezar kesî xistin. “Û ji wê derê re Ramat –
Lehî hate gotin” (Serweran 15:14-17). Di wateya rakirina hestiyê çengê de yî.
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RAMAT-MÎTSPE
Di wateya dirêjiya qûleya çavdêriyê de yî. Li rojhelata Erdenê tixûba axa ku ji Gad re
hatiye dayîn “ji Heşbonê heta Ramat – Mîtspe û Betonîmê û ji Mahanayîmê heta tixûbê
Debîrê…bû” (Yêşû 13:26). Navek ji navên ku dane cihê Aqûp û xalê xwe Laban lê
peymana êrîşnekirinê danîne jî Mîtspa bû (1.Mûsa 31:49). Ev cih li Çiyayê Gîleadê li
rojhelata çemê Urdunê bû (1.Mûsa 31:25). Mîtspa mîna Ramat – Mîtspe, nêzîkî
Mahanayîmê bû (1.Mûsa 32:1; Yêşû 13:26) Bi dibetiyeke bi Ramat – Mîtspe re heman
cih bû. Dibe ku Mîtspaya Yeftahê li dijî gelê Ammonê şer dike lê rûdine (Serweran
10:17; 11:34) heman cih an jî cihekî din be.
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RAMAT – NEGEV
(Li tiştên di bin RAMA benda 5/’an de hatine nivîsandin binêrin).
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RAMOT
1/ Li RAMOT – GÎLEADê binêrin
2/ Li YARMÛTê binêrin
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RAMOT - GÎLEAD
Carna mîna Ramot - Gîlead, carna mîna Ramotê li Gîleadê carna jî wekî Rama dihat
nasîn. Di wateya bilindahiyên Gîleadê de yî. Di herêma aidî Gadê de bajarê bona yên
ku mêr kuştine, xwe lê bisitirên bû (Yêşû 20:8; 21:38). Ji donzdeh peywirdarên Qiral
Silêman yek jî “Li Ramon – Gîleadê Ben – Geber” bû (1.Qiralan 4:13). Qiralê Sûrî
bajar bi dest ve xist. Ahabê qiralê Îsraêlê, digel Yehoşafatê qiralê Cihûda dema hewl
da ku bajar dîsa bidest bixe birîndar ket, dema anîn Samîriye, li wê mir (1.Qiralan
22:29-40). Paşê dîsa aidî Îsraêlê bû, ji ber ku dema bajar li dijî Hazael diparastin, Qiral
Yoramê kurê Ahab brîndar ket (2.Qiralan 8:28,29). Peyxamber Elîşa ji lawên xwe
yekî, bona ji serekên bajar diparêzin Yehû, li ser Îsraêlê wekî bi qiralekî mesh bike,
şand Ramot - Gîleadê (2.Qiralan 9:1-36). Bona derawaya wê her çi qasî çend cihî pêş
de dabin jî Tel Ramît eleqeya zêdetirîn kişandiye ser xwe.
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NEWALA REFAÎM
Di wateya newala zilamên dêw de yî. Wisa tête gîhandin ku tixûba di navbera
Benyamîn û Cihûda de nêzîkî vê derê yî: “Û sînor ji vir derbasî palên çiyayê li newala
Ben-Hînnoma ku li bakurê newala Refaîmê yî dibû û newala Hînnom derbas dikir ji
wir li piştên başûrê Yebûsê, ji wir jî dadiket En-Rogelê” (Yêşû 18:16). Pişta Yebûsi
Orşelîm e (1.Dîrokan 11:4). Besta Hînnom li başûrê Orşelîmê ji rojava ber ve rojhelatê
dirêj dibe û bi besta Kîdronê ya ku ji bakur ber ve başûr dirêj dibe digihêjin hev. Xwedê
jî emir da Dawidê ku li dijî Filistiyên ku di “besta Refaîm” de belav bûne derketiye,
“hew dema li ser darên tûyan dengê meşê bibihîze” tevbigere (II Samûyêl 5:22 – 25).
Filistiyên ku bajarê Beyt-Lehemê girtine, di newala Refaîm de artêşgehê danîbûn
(1.Dîrokan 1:15,16). Bi vî awayî tête famkirin ku newala Refaîm di navbera Orşelîm
û Beytlehemê de yî. Besta Refaîm di çandina genim de gellekî berdar bû (Îşaya 17:5).
Bi dibetiyekê newala Beka heman cih bû (Li NEWALA GIRIYÊ binêrin).
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REFÎDÎM
Di wateya deştan de yî. Cihekî qonaxa Lawên Îsraêl. Refîdîma ava wê ya vexwarinê
tunebû, nêzîkî çiyayê Horebê bû, ji ber ku XUDAN; “li Horebê li ser zinarê, ez ê li ber
te bisekinim; û tuyê li zinarê bixe û bona ku gel vexwe dê ji wê av derkevin…” got.
“Navê Massa û Merîba da wir, ji ber ku lawên Îsraêlê ketin keftûleftê û XUDAN
ceribandin” (2.Mûsa 17:1-7). “Amalek hat û li Refîdîmê bi Îsraêlê re şer kir û bi Îsraêlê
re li Refîdîmê şer kir” (2.Mûsa 17:8). “Dema Mûsa destê xwe radikir Îsraêl bi ser ve
diket û dema destê xwe dadixist Amalek bi ser ve diket” (2.Mûsa 18:11). Gava Harûn
û Hûr piştgiriyê dan destên wî “Yêşû, Amalek û gelê wî bi devê şûr ve şikandin”
(2.Mûsa17:13).
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REGÎÛM
Reggîûm Calabriya îroyîn e. Pawlosê bi bindestî diçû Romayê, dema girava Malta
berda, bi aliyê bakur, berve Sîcîlya dest bi rêwîtiyê kir û gihaşt Sîrakûzayê. Paşî ku sê
rojê li wê ma, “bi gerê gîhaşt Regîûm”ê (Karên Şagirtan 28:13). Li nîçika başûrê
rojhelata girava Îtalya û dema ji başûr ve mirov biçe di devê buhurka di navbera wê û
girava Sîcîlya de bû. Ji ber ku ev buhurk gellekî bixeter bû, divê keştiyên bixêlî pêşiyê
biketana keştîgeha Regîûmê û li benda bayê başûr bimana. Keştiya ku Pawlos lê siwar
bûye vê yekê kir: “Dotira rojê bayek başûr hat, roja duyem” gîhaşt “Pûteoliyê” (Karên
Şagirtan 28:13)
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REHOB
Ev nav li gora pisporekî “cihê kuçê”, li gora yekî din “cihê fireh” e.
1/ Li derveyî tixûbê bakurê Îsraêlê bû. Li deşta Hûleha milê navîn yê çemê Urdunê ku
ji çavkaniya xwe dikeliya jê derbas dibe bû. 12 Kesên ku Mûsa wan şandine “dema ji
çola Tsînê ber ve Hamatê diçûn, heta Rehobê sixûriyê li welêt kirin” (4.Mûsa 13:21).
Heman bajar bi navê Beyt – Rehob jî dihat nasîn. Bajarê Laîş ya gelê Dan vekiribûn û
li wê rûdiniştin nêzîkî vê derê bû (Serweran 18,28). Kitêba Pîroz carekî din qala vî cihî
dike: “Û lawên Ammon dîtin ku ji Dawid re mekrûh in û…şandin û Sûriyeyiyên BeytRehobê…bîst hezar leşkerê peya…bi pera ve girtin” (2. Samûyêl 10,6).
2/ Li tixûbê Aşerê, bajareke aidî Aşerê (Yêşû 19:28,30). Bona Lêwiyiyan hate
cihêkirin (Yêşû 21:31; 1.Dîrokan 6:75) lê belê di dema Yêşû de hêz neanîn ku bidest
ve bixin (Serweran 1:31).
Di derbarê derawaya wê de agahiyek me yî vebirî nîne.
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REHOBOT
Di wateya “cihên fireh” de yî.
1/ Piştî bîrikên bi navê Esek (keftûleft) û Sîtna (neyarî) yên Îshaq kolandibûn, ji ber
ku bi şivanên Gerarê re, di derbarê xwedî derketina vê bîrikê de şer tunebû, navê
Rohobot ya di derbarê “firehî” de bû da wê (1.Mûsa 26:18-22).
2/ Yek ji yên ku li welatê Edomê qiraletiyê dikin de “Şaûlê ji Rehobota digel çem e”
bû (1.Mûsa 36:37). Çem bi gelemperî di wateya çemê Feratê de tête bikaranîn. Lê belê
divê li van deran di wateya çemê ku axên Moabê ji Edomê vediqetînin de yî.
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REHOBOT – ÎR
“Pişt re çû Asûrê û bajarên Neynowa, Rehobot-Îr, Keleh û bajarê Resenê ya ku di nava
Neynowa û bajarê girîng Kelehê de ava kir” (1.Mûsa 10:11,12). Rehobot–Îr di wateya
kuçeyên bajar, cihên fireh yên bajêr de yî. Ji ber vê yekê hinek pisporan wisa difikirin
ku ev ne bajarekî cihê ye, lê belê kuçeyên Neynowa ne.
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REMET
Di wateya bilindahiyê de yî. Bajareke aidî Îsşakar e û bona Lêwiyiyan hatiye cihêkirin
(Yêşû 19:21). Di şêweya Ramot (1.Dîrokan 6:73) û Yarmût (Yêşû 21:29) jî tête
nivîsandin.
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RESEN
Di wateya serê kaniyê yî. “Pişt re çû Asûrê û bajarên Neynowa, Rehobot-Îr, Keleh û
bajarê Resenê ya ku di nava Neynowa û bajarê girîng Kelehê de ava kir” (1.Mûsa
10:11,12). Dibe ku xirbeyên bi navê Hamam Alî yên li rexa rast ya Dîcle û li başûrê
Neynowa di dûrbûna 13 kîlometre de yî be. Li Kurdistana başûr e.
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RETSEF
Sanherîbê qiralê Aşûrê, dema cihên ku bapîrên wî tunekirine rêz dike, tevî Haranê qala
Retsefê dike (2.Qiralan 19:12).
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RÎBLA
Di wateya berdariyê de yî.
1/ Xirbeyên li cem gundê Rîble ya li rexa rastê ya çemê Asî ya ku ji Sûrî berve
Antaqyayê diherike û li başûrê Hamaya bajarekî Sûrî ye, di dûrbûna 56 kîlometre de
ne. Fîrawûn – Neko navenda xwe “li Rîblaya li welatê Hamatê” yî damezirand
(2.Qiralan 23:33). Yehoahazê qiralê Cihûda li wê “li zencîran xist”. Nebûkadnetsarê
qiralê Babîlê, Fîrawûn – Neko li wê bi binî ve xist, li Rîblayê artêşgehê danî.
Tsedekiyayê qiralê Cihûda dema ji Orşelîma hatiye dorpêçkirin direviya hate girtin û
bi wê derê ve hate birin (2.Qiralan 25:1-7).
2/ Li tixûba rojhelata welatê Îsraêlê cihek. Li bakurê Behra Kînneretê yî (4.Mûsa
34:11). Di derbarê derawaya wê de agahiya me nîne. Yê ku dibêjin Rîblaya li jorê ye
jî hene.
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RÎMMON
Di wateya hinarê de yî.
1/ Tixûbê axa ku aidî Zebûlûnê yî, “hilfikişiya Rîmmona ku dirêjî Nea dibe bû” (Yêşû
19:13). Ev bajar bona Lêwiyiyan hatibû tirxankirin (1.Dîrokan 6:77). Rîmmon di
navbera Celîle û Behra Sipî de, li bakurê Nisretê bû.
2/ Li herêma Cihûda, bajarekî ku ji bo Şîmeûn hatiye cihêkirin e (Yêşû 15:32; 19:7).
Wisa tête fikirandin ku Ûm Er – Rûmamîn (dayika henaran) ya li bakurê Beer – Şeba
di dûrbûna 14 kîlometre de yî, ye.
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ZINARÊ RÎMMON
Piştî sûcê tirsehêz ya li Gîbeayê hatiye kirin, nifşeyên din yên bona cezakirina
Benyamîn hatine digel hev, di encamê de gava li hember wan biser ketin, şeş sed kesên
ji Benyamînê hatine, “vegeriyan çolê, ber ve zinarê Rîmmon reviyan û li zinarê
Rîmmonê çar meh rûniştin” (Serweran 20:47).
Wisa tête fikirandin ku gundeke li girê çiyayê navê Rûmmûn ya li rojhelata Beyt – Elê
di dûrbûna 6 kîlometre de yî ye.

639

RÎMMON - PERETS
Di wateya neqeba henarê de yî. Cihek ji cihên qonaxa lawên Îsraêlê ya li çolê (4.Mûsa
33:19,20). Di derbarê derawaya wê de agahiya me nîne.
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RÎSSA
Di wateya xirbe de yî. Cihek ji cihên qonaxa lawên Îsraêlê ya li çolê (4.Mûsa 33:
21,22). Di derbarê derawaya wê de agahiya me nîne.
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RÎTMA
Di wateya gêzikê de yî. Cihek ji cihên qonaxa lawên Îsraêlê ya li çolê (4.Mûsa 33: 18,
19). Di derbarê derawaya wê de agahiya me nîne.
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RODOS
Di wateya gulê de yî. Giraveyek li dûriya başûrê Marmarîsê û serbajarê giravê. Dema
Pawlos ji Mîletosê diçû Orşelîmê, bi keştiyê pêşiyê seriyekî da Girava Kosê, paşê jî
seriyekî da Rodosê (Karên Şagirtan 21:1).
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ROGELÎM
Di wateya pêl avêtinê, cilşokê de ne. Bajareke li herêma Gîleadê bû. Ji yên ku alîkariyê
ji Dawidê ku ji Abşalom direviya û hatiye Mahanayîmê, yek jî “ji Rogelîmê Barzîllayê
Gîleadî” bû (2.Samûyêl 17:27). Barzîllay “ji Rogelîmê daket û bona qiral ji Erdenê
derbas bike, digel wî ji Erdenê derbas bû” (2.Samûyêl 19:31).
Wisa tête famkirin ku Rogelîm li çiyayiyê yî, lê belê agahiya me ya zêde bi kitekit
nîne.
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ROMA
Serbajarê Îtalyaya îroyîn. Bajarê ku ji xala ku çemê Tîber ya ji bakurê rojhelatê ber ve
başûrê rojavayê diherike Behra Sipî, di dûrbûna 27 kîlometre de, di he heft girên li
rexa çem ya çep de hatiye avakirin e. Wisa tête fikirîn ku navê xwe ji Romûlûsê
qiraletiya xwe ya pêşîn di sala B.Î. 753 de damezirandiye. Li gora nivîskeke li Ostiya
ye dema di Peymana Nû de qala wê dihat kirin, gelheya wê ji zêdetirîn 4 milyonî bû.
Di nava yên ku di roja Pentekostê de karên Xwedê yên bilind bi zimanên xwe bihîstine
de “yên ku ji Romê rabûne û hatine – him Cihû, him jî yên baweriya Cihûyan
pejirandine –” hebûn (Karên Şagirtan 2:10,11). Di nava vana de yên ku baweriyê anîne
û îmad bûne hebe an nîne em bi vebirî nizanin.
Ka vegeriyane Romê û li wê civaka bawermendan damezirandine an jî nekirine em bi
wê jî nizanin. Têkiliya pêşîn ya Pawlosê hemwelatiyê Romê ya ku di Peymana Nû de
mijara wê hatiye nivîsandin, hevnaskirina Akvîlayê Cihû, yê ji ber ku Klavdiyûs
Cihûyan ji Romê ajotine çûye Korîntosê bû (Karên Şagirtan 18:1-3). Lûqa bi aşkereyî
nanivîsîne ku Akvîla ji berê ve bawermend e, lê belê xebata Pawlos ya bi wî re,
neyekserî vê yekê dide xuyakirin. Dema Pawlos li Efesosê bû “di ruh de nêtê anî ku,
ji Makêdonyayê û Ahayayê derbas bibe, biçe Orşelîmê û got: Paşî ez herim wir, hewce
dike ku ez Romayê jî bibînim!” got (Karên Şagirtan 19:21).
Wekî ji lîsteya dirêj ya di peyama xwe de silava li wan kirine bête famkirin, çend kesên
ku di gerê nûçeyê de hevnas kirine, li Romayê bicih bûbûn (Romiyan16.16). Dixwest
van birayan bidîtana. Di encamê de gava bi girtîbûn diçû Romayê “birayên li wê ne”
di derbarê wî de agahiyê stendin, “bona pêrgîniya wî bikin hatin heta Forûma Appîûs”
(Karên Şagirtan 28:15). Pawlos mîna ku li her derê dikir, bi pêşhatiyên civaka Cihûyan
re hevdîtinê kir, di derbarê hêviya Îsraêlê de Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne têgîhand.
“Hinekan bi tiştên ku hatine gotin baweriyê anîn, hinekan bêbaweriyê nîşan dan”
(Karên Şagirtan 28:24).
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ÎMPARATORIYA ROMA
Bajarê Roma rayedariya xwe pêşiyê li ser bajarên Îtalya danî. Piştê vêya bi navgîniya
şeran û rêyên dîplomatîk, rayedariya xwe li ser hemiya welatên li dora Behra Sipî ne
danîn. Ev serwerî ji aliyê parêzgeran, bi piştgiriya liqên Romê hate domandin. Ev
serwerî di Kitêba Pîroz de, bi emirê “nivîskî ya ji aliyê Kayser Avgûstûs, bi armanca
jimartina hemiya dinê” derdikeve pêşiya me (Lûqa 2:1). Ahenga di navbera derhênera
herêmî û parêzgarên Romê, ji mijara xaçkirina Îsa de di nîqaşa di navbera Cihû û
Pontiyo Pîlato de jî dê bête famkirin.
Lûqa, di Karên Şagirtan de, lêkolînê li ser helwesta serweriya Romê ya di derbarê
mafên bawermendên Mesîh de ne dike. Li Korîntosê Cihûyan, Pawlos li ber Gallîoyê
Parêzgarê Ahaya bi tawan “mirovan qandî li dijî zagonê bikevin, bona ku parastinê ji
Xwedê re bikin” dixapînin tawanbar kirin. Gallîo; “ger pirsgirêk ne li rêbûnek bûya”,
piştî ku xwest ku Cihû gotinên wî guhdarî bikin, ji ber ku mijar nav, biwêj û zagonên
xweserî wan in, diyar kir ku naxwaze “di karên mîna vêya de bibe darazkir” (Karên
Şagirtan 18:12-17). Heta wê demê baweriya Mesîh, wekî pariyek ji baweriya Cihû ya
bi zagona Romê ve tête parastin bû û di Împaratoriya Romê de wekî baweriyeke
derezagonî nedihat dîtin.
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RÛBEN
Lawên Rûben, dema digel lawên Gad li deşta Moabê bû, ji Mûsa, ji xwezaya Erdenê
mêrasê xwest. Bi şerta Erdenê derbas bikin û di destxistina welat de alîkariyê ji birayên
xwe re bikin, ji wan re got ku dê axên Gîleadê yên di xwezaya Erdenê de ne bidin wan
(4.Mûsa 32). Welatê Sîhonê qiralê Amoriyan par kirin.
Rûben, ji welatê Sîhonê, pariyê ku li rojhelata gola Lûtê yî stend. Lê Gad jî ji gola
Celîle heta gola Lûtê rojhelata newala Erden û çiyayiya ku ji tixûbê Rûben heta çemê
Yabbokê stend. Nêviyê ezbeta Manaşşe jî li bakurê vêya para xwe stend. (Yêşû 13:1531). “Û lawên Rûben Heşbonê û Elealeyê û Kîrya – Taîmê û Neboyê û Baal-Meonê,
wekî navên wan hatibe guhertin û Sîbmayê ava kirin û navên wekî din dan bajarên ku
ava kirine” (4.Mûsa 32:37-38).
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RÛMA
Di wateya bilindahiyê de yî. Diya Yehoyakîmê qiralê Cihûda “Zebîdaya qîza Pedayayê
Rûmayî bû” (2.Qiralan 23:36). Wisa tête fikirandin ku cihê nivîsandina navê bajarê bi
navê Arûma ya nêzîkê Şekemê yî, ye (Serweran 9:41).
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GIRAVA CHÎOS (SAQIZ)
Pawlosê ji Troasê ber ve Mîletosê rêwîtiyê dikir, ji Asosê (Behramkaleye pêwendî
Çanakkale yî) dest bi rêwîtiyê kir û gîhaşt girava Mîdîllî ya di dûriya kendava Edremîtê
giraveyek mezin e (Karên Şagirtan 20:14,15). Ji wê jî xêliyê vekir û dotira rojê ji
hemberî girava Chîosê derbas bû. Îroj nêzîkî girava Çeşme ya pêwendî Îzmîrê yî.
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SALAMÎS
Bajarek kevin yê keştîgeha ku xirbeyên wê li Qibrisa îroyîn de, ji bajarê Famagûsta 5
kîlometre dûr e yî. Pawlosê digel Barnabas ji Selefke (Samandaxî) bi keştiyê re
rêwîtiyê dikir, gîhaştin Salamîsa li rexa rojhelat ya giravê ye. Li wê “Kelama Xwedê,
di keniştê Cihûyan de dan bihîstin” (Karên Şagirtan 13:5). Wisa tête famkirin ku, li
bajarê ku ji yekê zedetirîn keniştên wê hene de gellekî Cihû hebûn.
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SALEKA
Bajareke Ogê qiralê Başanê (5.Mûsa 3:10). “Lawên Gad li welatê Başanê heta
Salekayê” li hemberî lawên Rûben rûniştin (1.Dîrokan 5:11).
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SALEM
Di wateya di selametê, di nava xweşiyê de yî. Melkîsedekê kahînê Xwedayê Bilind yê
Birahîmê ji binxistina Qiralan vedigeriya pîroz kir, qiralê Salemê bû (1.Mûsa 14:18).
Nêzîkî newala Şave ya di wateya newala Qiral de yî bû (1.Mûsa 14:17). Wisa tête dîtin
ku Salem û Sîon heman cih in (Zebûr 76:2). Sîon navekî Orşelîmê sebolîze dike yî.
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SALÎM
“Piştî vêya, Îsa û şagirtên xwe hatin warê Cihûstanê û Îsa li wê derê, bi wan re ma û
vaftîz dikir. Yehya jî nêzîkî Salîmê, li Aynonê vaftîz dikir; ji ber ku li wê derê zehf av
hebû û ew dihatin û li wê derê îmad dibûn.” (Yûhena 3:22,23). “Û di navbera şagirtên
Yehya û Cihûdekî de, di derheqê kevneşopiya paqijbûnê de guftegoyek derket. Û ew
hatin cem Yehya û gotin: Mamoste, yê ku li aliyê çemê Urdunê bi te re bû, zilamê ku
te ji bo wî şahdeyiyê kir, a vay, ew kes vaftîz dike û her kes tên cem wî! Yehya bersiv
da û got: Dema ku ji jor ve tiştek neyê dayîn, kesek nikare tiştekî bistîne. Bona wî
mezinahî, bona min jî biçûk bûn hewce dike… Xudan hîn bû ku Fêrisiyan bihîstiye,
Îsa ji Yehya hê jî zêdetir şagirtan civandiye û vaftîz dike, lê Îsa ne bi xwe, tenê şagirtên
wî vaftîz dikirin; ew ji Cihûstanê weqetiya û dîsa çû Celîlê. Û hewce dikir ku ew ji
Samîriyê ve derbas bibûya. (Yûhena 3:25-27,30; 4:1- 4).
Ev bûyeran di derbarê derawaya Salîm û Aynûna li rex wê ye hinek birhanan dide. Ev
girîng e, lê bele ka ev deran li ku ne zanîna me ya vebirî nîne. Di derbarê derawayê de
çend pêşniyar hene: Salima (Salûmîas) li 12 kîlometre başûrê Beytşan – Skîtopolîs ya
li herêma Dekapolîsê yî. Wateya Aynûnê kanî ye û kaniyên nêzîkî vî cihî hene.
Pêşniyarek jî li Samîriyê, li rojhelata Şekemê yî. Pêşniyareke sêyem jî li Efrayîmê, di
navbera Ayyalon û Ramayê de yî (1.Samûyêl 9:4 Şaalîm). Ger em li bûyeran binerin
Salîma li Samîriyê yî hê jî li cih e. Ya li Efrayîmê hê jî kêmtir, lê ya ku li Dekapolîsê
yî hê jî kêmtirîn li cih e.
Bûyeran vê yekê dixwazin: Şagirtên Îsa li cihûdiyê li cihekî nayê zanîn îmadê dikirin.
Aynûna ku nêzîkî Salîma Yehya îmadê dikir, ne zêde nêzîk bû lê bona ku agahî biçe û
were jî zêde ne dûr bû.
Cihên li Samîriyê û Efrayîmê ne, li gora vê rewşê ne. Yehya li pêy van bûyeran ji aliyê
Hêrodes Antîpas ve hate girtin (Yûhena 3:24). Dibe ku çûbe herêma Perea ya di bin
serweriya Hêrodes de yî û li wê hatibe qefaltin. Ji vî aliyî Salîma li Samîriyê yî nêzîk
bû. Dibe ku ya li Dekapolîsê ye jî ji vî alî ve li cih be.
Dema îsa û şagirtên xwe Cihûdiyê berdan û çûne Celîlê, seriyekî li Samîriyê dan. Li
wê jinekî Sîharî û gellek kesên wî gundî wekî Xelaskarê dinê, baweriyê bi Îsa ve anîn
(Yûhena 4:42). Îsa di derbarê bawerîanîna van kesan de tiştekî gellekî balkêş dibêje:
“Min we, ji bo çinîna zadê ku we ji bo wê ked nedane şand; hinekên din ked dan û hûn
ketin keda wan” (Yûhena 4:38). Ger Aynûna nêzîkî Salîmê yî li Samîriye bûya vê
gotina Îsa, dibe ku di derbarê keda Yehya û şagirtên wî de bûya. Ev pêwendî dibêtiya
Salîm li Samîriyê yî zêdetir dike.
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SALMONE
Ev pozika li rojhelata girava Gîrîtê ye. Keştiya ku Pawlosê bi bindestî diçû Romayê lê
siwar bûbû, dema ji rojavaya başûrê Enedolê ve derbas dibû, “bi rojan giranî pêş ve çû
û gehîşt nêzîkî Knîdosê (ya nêzîkî Datçaya pêwendî Mûglayê yî)”. Bahoza ji rojavaya
bakur ve tê bû asteng ku nêzîkî rexê bibin. Keştî ji hemberê Salmone derbasî binbayê
Gîrîtê bû (Karên Şagirtan 27:7).
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SAMÎRIYE
Omrîyê Qiralê Îsraêlê li Tîrtsaya qiraletiyek bakur e, piştî ku şeş sal qiraletiyê kir,
“Çiyayê Samîriye ji Şemerê bi du talantên zîv ve stend” (1.Qiralan 16:24). Navê bajarê
ku li wê damezirand “ li gor navê xwediyê çiyê Şemer, Samîriye danî.” Samîriye li
rojavaya bakurê Şekemê, di dûrbûna 11 kîlometre de bû. Xirbeyên Sebastiye yên ku
îroj jî têne dîtin in. Ahabê lawê Omrî, li Samîriye perestgeheke Baal ava kir (1.Qiralan
16:32). Samîriye bi peristina îlahên biyan nav û dengek nebaş girt û navê xwe da
qiraletiya bakur. Îlya û Êlîşa peyxamberan li vî bajarî û li vê heremê peyxamberiyê
kirin. Sûriyî du carî dor û ber li bajar pêçan lê belê di herduyan de jî bi hêza Xwedê
hate parastin û hewcedar bûn ku vekişin (1.Qiralan 20:1; 2.Qiralan 6:24-7:20). Piştî
129 salî Şalmaneserê qiralê Aşûrê Samîriye bi dest ve xist û gelê Îsraêlê ber ve Aşûrê
ajotin (2.Qiralan 17:23; 18:9-12).
Gelên ku bi xwedayên derewîn yên ku anîne herêma Samîriyê diperistîn bi Îsraêliyên
şunda mayîne bûn yek û gelê Samîriyê pêk anîn. “Û qiralê Aşûrê ji Babîlê û ji Kûtayê
û ji Avvayê û ji Hamat û Sefarvaîmê zilaman anîn û wan di bajarên Samîriyê de, li
cîhên lawên Îsraêl de bi cîh kirin” (2.Qiralan 17:24). “Ji XUDAN ve ditirsiyan û ji îlahên
xwe re...qûlitiyê dikirin.” (2.Qiralan 17:33).
Di dema Peymana Nû de “tu têkiliya Cihûyan bi Samîriyeyiyan re tunebû” (Yûhena
4:9). Lê Îsa jî di vê mijarê de cihêtiyê nekir. “Divê ji Samîriyê derbas bibûya” û rêya
jiyana abadîn ji jinikeke Samîriyê re têgîhand, li ser daxwaza Samîriyiyan du rojî li wê
ma (Yûhena 4:4,13,14,40). Ji şagirtên xwe re: “Hûn ê li Orşelîmê û li hemûya
Cihustanê û li Samîriyê û li çar hawirdorê dinê bibin şahdeyê min!” (Karên Şagirtan
1:8). Fîlîpûs û paşê jî Pêtrûs û Yûhena vê yekê anîn cih (Karên Şagirtan 8:4-25).
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SARDÎS
Dêra pêncemîn ya ji destê Yûhena peyama Xwedayê di Peyxama Yûhena de hatiye
bilindkirin (Peyxama Yûhena 3:1-6). Îroj xirbeyên gundê Sartê ya ku pêwendî
Manîsayê ne.
Li ser rêya di navbera Îzmîr û Enqerê de, li rojhelata Îzmîrê, di dûrbûna 100 kîlometre
de yî. Serbajarê qiraletiya Lîdya ya kevnare bû. Tixûbên vê qiraletiya kevin di navbera
sedsalan de gellek carî hate guhertin. Lê belê em dikarin bibêjin, kêm û zêde bajarên
Manîsa û Îzmîrê digire nava pelên xwe. Yêremya di derbarê gelê vî welatî de, di artêşa
Misirê de yên ku wekî leşkerên bi mîşe ne peywirê girtina wan nivîsandiye: “Lûdiyên
ku...kevanê bi kar tînin hene” (Yêremya 46:9). Di nivîskên ji sedsala B.Î. şeşan de
mayîne de tête dîtin ku qala heman mijarê dike (Frîedrîch, Kleînasîatîsche
Denkmaeler, rûpel 122). Gelê Lîdya digel Hîttiyên kevnar, di heman demê de di dîrokê
de xuya bû. Ji Sartê rêyek bi navê Rêya Qiral, ya ku diçe Hattûşaşa serbajarê Hîttiyan
ya ku li bajarê Yozgat ya îro ye, hebû. Welatê pêşîn pere zêdekirine û bikar aniye Lîdya
bû. Bajar navê xwe ji peyva Lîdya ya kevnare, ya ku di wateya salê de yî distîne.
Ka em nizanin Nûçeya Kêfxweşkirî bi çi awayî gihaştiye vî bajarî. Bi dibetiyekê
Pawlos dema li Efesê nîqaşên ku “her roj li hêwana Tîranos ya civakê de” dikin de
“Her kesê li Asyayê dijîn – dixwaze bila Cihû be, dixwaze Yewnanî be – bi bihîstina
wan ya Gotina Xwedê” pêk hat (Kar. Şa.19:8-12). Sardîs li milekî çiyayê Bozê hatibû
damezirandin, bo vê yekê li dijî her êrîşê bi hêsanî dihat parastin. Dema artêşa Farsê
dorûber li wan dipêçan, yek ji leşkerên Lîdyayê serpûça xwe bi xwarê ve xistibû. Bona
ku wê bistîne ji rêyeke biçûk daketiye jêrê. Yek ji leşkerên Farsê dema vê yekê dibîne,
digel çend leşkerî “wekî dizan” rê hilkişîne û dema wê derê bêyî parastin dîtine bajar
vekirine. Bi gotina, tu kes nikare hilkişe wê derê, tu kesê novedar, hişyar tunebû.
Civaka li wê jî wisa bû. Xudan Îsa yê “heft ruhê Xwedê û heft stêrkî di xwe de
digerine” van yekan ji wî re dibêjin: “Ji ber ku min li ber Xwedayê xwe, karên te
temambûyî nedîtin. Niha, di bîra xwe de bîne ku, ka te çawa girtiye û bihîstiye û pê
bigire û tobe bike! Niha, ger tu ne hişyar be, ez ê mîna dizekî werim ser te û tuyê
nizanibe ku ez ê di kîjan saetê de bêm ser te. Lê belê li Sardisê çend kesên te hene ku,
wan kincên xwe gemarî nekirine û ew ê bi min re di nava kincên sipî de bimeşin; ji ber
ku liyaq in” (Peyxama Yûhena 3:2-4). Em bêyî bê qeyd û bê baldarî nejîn, bi
dexşandina Ruhê Xudan em hişyar û zindî bibin!
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SARÎD
Di wateya yê sax mayî, xelasbûyî de yî. Tixûba herêma aidî Zebûlûnê yî wekî ji Sarîdê
ber ve rojava û ji Sarîdê ber ve rojhelatê hatibû xêzkirin (Yêşû 19:10-12). Wisa tête
zanîn ku Kîslot – Tabora li rojhelata vî cihî ye, hemana Kesûllota di navbera Yîzrêel
û Şûnem û tixûba Îsşakar de yî ye. Wisa tête famkirin ku Kesûllot, Îksala nêzîkî Nisretê
ye. Wisa tête fikirîn ku Sarîd jî Tel Şadûa ya li rojavaya başûrê Nisretê ye.
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SAYDA
Li rexê Behra Sipî ya Lubnana îroyîn, di rojavaya Şamê de yî. Navê wê carna mîna
Tsîdonê tête nivîsandin (1.Mûsa 10:15). Bajarê Sayda, navê xwe ji Tsîdonê lawê
yekem yê Kenanê lawê Ham e ve girtiye (1.Mûsa 10:6,15). “Û Kenan, bavê lawên xwe
yî pêşiyê Sîdon û bapîrê Het û Yebûsiyan û Û hemû mirovên li dinê, yek zimanî
diaxifîn û gotinên wekî Amoriyan û Girgaşiyan û Hîviyan û Arkiyan û Sîniyan û
Arwadiyan û Semariyan û Hamayiyan bû. Û dawiyê eşîrên Kenanî belav bûn. Û
sînorên Kenanê, ji Saydayê ber bi Gerer, Gaze, Sodom û Gomora û Adma û Seboyimê
diçû û heta Laşayê dirêj dibû” (1.Mûsa 10:15-19). Sayda li welatê Fînîke mîna bajarê
herî kevnare dihat hesibandin. Fînîke welatekî di dirêjiya 320 kîlometre de bû û rexên
behrê yên Lubnan û Suriyeyên îroyîn digirt nava xwe. Di Peymana Kevin de mîna
welatê Kenanê dihat nasîn (Îşaya 23:11-12).
Fînîkeyî bi behrevanî û bazirganiya xwe nav û deng dan. Kenanî di wateya bazirgan
de yî. Hîramê qiralê Sûrê; “qûlên xwe, behrvanên ku bi behrê ve dizanin, tevî qûlên
Silêman di keştiyan de şandin” (1.Qiralan 9:27). Girîngiya Saydayê heta di wê deme
de jî dihat bibîranîn, ji ber ku Silêman, dema ji Hîramê Qiralê Sûrê, bona darên erzê
bêne qutkirin yên Fînîkeyî dixwestin; “di nava me de mîna Saydayiyan nînin ku oniyan
jê bikin” got (1.Qiralan 5:6). “Silêman li pêy Astartiya îlaheya Saydayiyan e çû”
(1.Qiralan 11:5). Ahab jî; “Îzebela qîza qiralê Saydayiyan Etbaal jî bi jinitî girt û çû û ji
Baal re ... peristinê kir” (1.Qiralan 16:31). Îşaya Peyxamber wisa têgîhand ku di gel Sûrê
dê Sayda jî rastî êrîşa Senharîbê qiralê Aşûrê bibe (Îşaya 23:2-12). Yêremya ji berê ve
têgîhand ku dê Nebûkadnetsar bajarê Sayda veke (Yêremya 27:3,6).
Fînîke di dema Îsa Mesîh de bi navên bajarên xwe yên herî navdar Sûr û Saydayê dihat
nasîn: “Îsa ji wê cuda bû û bi herêma Sûr û Sayda vekişiya” (Meta 15:21). Dema ji
jinika ku li wê rastî Wî hat, Meta, wekî “Jinikeke Kenanî” qal dike lê Marqos bi van
gotinan; “Jinik Yewnanî ye. Nîjada wê ji Fînikeya Sûriyê bû” qala wê dike (Marqos
7:26). “Û yên ku kirinên wî bihîstibûn, ajaweyeke mezin ji Cihûstanê û ji Orşelîmê û
ji Îdomeyê û ji aliyê Urdunê û ji herêma Sûr û Saydayê hatin cem wî” (Marqos 3:8).
1.Hêrodes Agrîppa, “li dijî Sûr û Saydayiyan gellekî bihêrs bû.” Nûnerên wan yên ku
bona aştiyê hatine, dema axaftina Hêrodes guhdarî kirin gotin ku; “Ev dengê Xwedê
yî”. Hêrodesê bilindahiyê neda Xwedê, ji aliyê milyaketê Xwedê ve têk çû, kurmikan
wî kojandin û kuştin (Karên Şagirtan 12:20-23). Pawlosê ku bi dîlitî diçû Romê
seriyekî da Saydayê jî. “Û dotira rojê me serîkî da Saydayê û Yûlyûsê bi hevaltî nêzîkî
Pawlos dibû, bona hewcedariyên xwe peyda bike hişt ku biçe cem hevalên xwe”
(Karên Şagirtan 27:3).
Divê hevalên wî yên ku li wê ne bawermend bin. Pêşiyê Îsa Mesîh guhdarî dikin û
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paşiyê; “Bawerkirên, li ser zordestiya bi kuştina Steyfan ve destpêkir belav bûbûn, çûn
heta Fînîkyayê... û gotin tenê ji Cihûdan re didan bihîstinê” (Karên Şagirtan 11:19).
Dema Pawlos û Barnabas ji Antaqyayê diçûn Orşelîmê; “vegera neteweyan daxuyanî
kirin û ji Fînîkyayê û Samîriyê ve derbas bûn û kêfxweşiya mezin dan hemû birayan”
(Kar. Şa. 15:3). Ji wê pê ve dibe ku yên li wê ne Cihû ne, baweriyê anîbin.
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SEFAR
Cihê ku lawên Yoktanê lawê Eberê ji nîjada Sem e, “lê rûdiniştin, çiyayê rojhelat ya ji
Meşayê dema çûyîna Seferê bû” (1.Mûsa 10:30). Her çi qas pêş de didan ku bajarê
Zafarê ya rexê ya ku li nîvgirava Erebîstanê be jî ji bilî wekheviya navan birhaneke
din nîne.
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SEFARAD
Obadya bi gotina; “Sirgûnên Orşelîmê yên ku li Sefaradê ne dê bajarên Cenûbê ji xwe
re bikin milk” peyxamberiyê kir (a.20). Ka cihê ku navê wê Sefarad e li ku derê yî ne
diyar e. Yên angaşteya Sardîsa (Sarta pêwendî Manîsa ye) serbajarê Lîdya ye pêş de
dayîne jî bûn. Di dîroknameyên Sargonê Qiralê Aşûrê û Esarhaddon de qala welatê
Saparda ya nêzîkî welatê Medan e tête kirin. Dibe ku Spardaya nêzîkî gola Ûrmiyê ya
li Rojhelata Kurdistanê be. Li gora nivîsa şirovekirê Cihû yê navê wî Yonatan e,
Sefarad li Îspanyayê ye.
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SEFARVAÎM
“Û qiralê Aşûrê...ji Hamat û Sefarvaîmê zilaman anîn û wan di bajarên Samîriyê de, li
cîhên lawên Îsraêl de bi cîh kirin” (2.Qiralan 17:24). Gelê vî welatî bi xwedayên
derewîn û tirsehêz ve diperistin: “û Sefarvaîmiyan lawên xwe, ji îlahên Sefarvaîmê, ji
Adram-Melekê û Anammelekê re şewitandin” (2.Qiralan 17:31). Pêwendiya wê ya bi
Hamatê li Sûrî ye bi navên van xwedayan tête xurt kirin. Çawa ku li Sûrî bûyîna wê
vebirî ye, lê di derbarê derawaya wê de agahiya me ya bikitekit nîne. Ji aliyê pisporekî
hate angaştekirin ku “di navbera tixûba Şamê û tixûba Hamatê de cihekî bi navê
Sîbraîm” heye (Hêzekîêl 47:16).
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ÇIYAYÊ SEÎRÊ
1/ Çiyayê Seîrê, rêzeçiyayên di navbera Çemê Lût û xalîça Akabayê û yên li rojhelata
newala Arabayê de ne.
Û Esav...hemûya malên ku li welatê Kanenê ve qezenc kirine girtin û ji Birayê xwe
Aqûp ve cihê bû, çû welatekî din...Û Esav; yanê Edom, li Seîra herêma çiyayî ve bi cîh
bû (1.Mûsa 36,8). Ev cihêbûn li pêy mirina bavê wî Îshaq bû (1.Mûsa 35: 28,29).
Herêma ku hê berê bi navê Çiyayê Seîr dihat binavkirin, paşê bi navlêka Esavê cotê
Aqûp, yanê wekî Edom dihat nasîn. Wateya Edom “gewez” e. Ji rengê nîska ku Esav
di oxra wê de mafê pêşiyê welidînê firotibû ve tê (1.Mûsa 25,25-33). Ev herêm li
rojhelata başûrê Îsraêlê bû. Ji aliyê herî başûrê newala Araba û ji çiyayên li kêleka wê
bilind dibin ya ku ber ve xalîça Akaba yî û Gola Lût jî di nava wê de yî pêk dihat. Tiştê
ku balkêş e, van çiyayan ji kevirên gewez ve pêk tên. Nîçika herêma ku dane Cihûda
li herî dawiya Cenûbê (Negebê), “ber ve tixûba Edomê” bû (Yêşû 15,21). “Rêgeha
Qiral” ya ji deşta bilind ya ji rojhelata Edomê, ji xalîça Akaba ya ber ve bakur dirêj
dibe, hebû. Gelê Edomê destûrê nedan gelê Îsraêlê ya di bin rêveberiya Mûsa de ne û
dixwazin ji Qadeşê pêş ve biçin, ji vê rêgehê ve derbas bibin (4.Mûsa 20,14- 21).
2/ Çiyayeke li rojavaya Kîryat-Yearîm (Baala) ye û li tixûbê herêma aidî Cihûda ye
(Yêşû 15:10). Di navbera Beyt-Şemeş û Kîryat-Yearîm de bû.
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WELATÊ SEÎRÊ
Aqûpê vegeriya welatê bapîrên xwe; “ji pêşiya xwe ve ji çoltera Edomê re, ji welatê
Seîrê re, ji birayê xwe Esav re nûçegîhanan şandin ji birayê xwe Esav re (1.Mûsa 32:3).
Esav hê wê çaxê “hemî malên li welatê Kenanê qezenc kirine” ranehiştibûn “û ji cem
birayê xwe Aqûp ve neçûbû welatekî” din, “li Çiyayê Seîrê” rûneniştîbû (1.Mûsa
36,8). Li gora vê yekê welatê Seîr, navê ku dane herêma li rojhelata Beer – Şeba û li
başûrê wî li welatê Kenanê ya Esav lê rûniştiye, bicih bûye bû.
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SEKAKA
Di wateya bi percanan dorlêgirtî de ye. Bajareke aidî Cihûda. “Li çolê Beyt – Araba,
Mîddîn û Sekaka” (Yêşû 15:61).
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SEKÛ
Di wateya cihê çavdêriyê de yî. Saûl; “bi xwe jî çû Ramayê û hate ser bîra mezin a ku
li Sekûyê yî û pirsiya û got: Samûyêl û Dawid li ku ne? Û zilamek got: A vay, li Nayota
ku di Ramayê de yî ne” (1.Samûyêl 19:22). Wisa tête fikirandin ku Kîrbet Şûveyîke
ya li bakurê Ramayê di dûrbûna 5 kîlometreyê de yî.
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SELA
Di wateya zinarê de yî. Serbajarê Edomê bû. Li başûrê Behra Lût, di dûrbûna 80
kîlometreyê de bû. Bajareke bi qewartina zinarên çik hatibû damezirandin û parastina
deriyê wê hêsan bû ji ber ku tenê cihekê ketina wê hebû. Bi navê Petra jî tête nasîn.
Petra di Yewnaniya kevin de di wateya zinarê de yî. Amatsyayê qiralê Cihûda “Li
Edom... xist û Sela bi cengê stend, navê Yokteêlê da wê” (2.Qiralan 14:7). Yokteêl di
wateya diyariya Xwedê ya serfiraziyê de ye. “Ji Selayê, berxan, bona serwerê welat, bi
rêya çolê ve bişînin çiyayê qîza Siyonê!...Bila sirgûnên min, tevî te rûnin; lê bona
Moabê jî, li dijî xerakir tu jî jê re bibe cîhê sitargehê!” (Îşaya 16:1-4). Obadyayê Edomê
şermezar dike jî: “Ya tu, yê di şikeftên zinarê (Sela) de rûdine... pozbilindiya dilê te,
te xapand” dibêje (ayeta 3).
Di dema Peymana Nû de Sela, bajarê Qiralê Nabatea bû. Pawlos, di peyama xwe ya
duyem ya ji Korîntiyan re de vana dinivîse: “Li Şamê, waliyê Qiral Arêtas, bona min
bigire, bajarê Şamiyan girtibû bin parastinê û ji nav kelehê, ji şivakeyekê de di nava
zembîlekê de min berdan jêr û ji destên wî reviyam” (2.Korîntiyan 11:32,33). Aretas
qiralê welatê Nabatea bû. Dîodorûs Sîkûlûs yê dîrokçeya Alexanderê Mezin
nivîsandibû, wisa têdighîne ku gelê Nabatea, gellek ji Ereban yê koçber bû. Welatên
Edom û Moab bidest ve xistin û li rojhelata Erdenê û li başûrê Behra Lût qiraletiya
xwe damezirandin. Ji ber rêyên bazirganiyê yên ji rojhelat û başûr, ber ve Şamê û
Behra Sipî diçin ji wê derbas dibûn Qiralê Nabatea nerxê danî. Dewlemend û xurt bû.
Dema Pawlos ji Şamê cuda bû, wisa da xuyandin ku diçe Erebîstanê, paşê dîsa
vegeriya Şamê (Galatiyan 1:17). Erebîstana ku Pawlos çûyê Nabatea bû. Em dikarin
wisa bifikirin ku ji Şamê tevlî karwanekê bûye û çûye. (Binêrin EREBÎSTANê).
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SELA – HAMMAHLEKOT
Di wateya zinarê cudabûnan de ye. Dawidê ji Saûl direviya “Daket zinarê (Selayê) li
Çola Maonê rûnişt.” Saûlê ku ji aliyekî çiyê diçe, hew mabû ku Dawidê ji aliyê din yê
çiyê dimeşe biqefalta. Ji êrîşa Filistiyan agahiyê stend û dev ji şopandina Dawid berda.
Wê gavê navê “Sela-Hammahlekot” dan wê zinarê (Zinarê Cudabûnan: 1.Samûyêl
23:24-28).
Nabalê li bajarê Maonê dijiya berxên xwe li Karmelê diçêrandin (1.Samûyêl 25:2,3).
Karmel; Kîrbet El – Karmîla îroyîn, li başûrê Hebronê, 12 kîlometre li dûrê yî. Wisa
tête fikirandin ku Maon, xirbeyên Tel Maîn yên nêzîkî Karmelê yî.

668

SELANÎK
Bajareke girîng ya bêndergehê, pêwendî Makedonê ye. Bajarê ku pêşiyê bi navê Terma
dihat nasîn, ji aliyê Kassanderê ku wê ji nû ve ava kiriye, bona hevjîna xwe di bîr ve
bîne navê Tessalonîka hate dayîn. Bajarê duyem yê Yewnanîstana îroyîn. Dema
Pawlos li Traosê bû, di xewn û xeyalê de zilamekî Makedonî yê ku dibêje; “Were
Makedonê alîkariyê bi me re bike” dît, bi rêya bahrê gîhaşt Neopolîsa îroj Kavala ya
bajarê Yewnanîstanê ye (Kar. Şa.16:6-11). Neapolîs, nîçika dawîn ya rêya bi navê Vîa
Egnatîa tête binavkirin û Rom û rojhelatê digehînin hev bû. Lûqa têgîhandina xwe bi
vî awayî didomîne: “Em ji vê çûn Fîlîpiyê” (a.12)
Fîlîpî li ser vê rêya, li bakurê Neapolîsê, 13 kîlometre dûr bû. Dema pêdivî bû ku ji
Fîlîpiyê cuda bibin; “Ji Amfîpolîs û Apolonyayê derbas bûn û gîhaştin Selanîkê”
(Karên Şagirtan 17:1). Pawlos “mîna ku her carî wisa dike” ket keniştê û li ser Nivîsên
Pîroz nîqaşê kir. Dema birhanan nîşan dan ku Îsa, Mesîhê ji nava miriyan vejiyaye, “ji
cihûyan hinek kesan, digel civakeke mezin ji Yewnaniyên bi Xwedê re diperistin û
gellek jinên bajar yên pêş de têne baweriyê anîn û li gel Pawlos û Sîlas cihên xwe
girtin” (Karên Şagirtan 17:2-4). Cihûyên ku çavnebariyê kirin, li ber vê rewşê raste
rast serî li pêşhatiyên bajar ve nedan.
Bi pêşkarên kirêkirî ve hengameyê derxistin. Yasonê ku baweriyê anîne wekî
piştgiriyê didin Pawlosê ku dibêje “Qiralek din jî heye navê Wî jî Îsa ye” “li dijî Qeyser
rabûna wî, bi piştgirîdanê tawanbar kirin. Rêvebirên bajêr mîna yên li cihê din bitundî
mudaxele kirine nekirin; “piştî ku ji Yason û zilamê din ve kefaleta pêdivî lê heye
stendin, wan berdan” (Karên Şagirtan 17:9). “Birayan jî hema wê şevê Pawlos û Sîlas
şandin Veriyayê” (Karên Şagirtan 17:10). Yên ku li Selanîka Pawlos û Silas, sê rojên
Şabatê lê mane “û bi bawerîanînê li gel Pawlos û Sîlas cih girtine” Civaka dêra
Selanîkê ya ku Pawlos du peyamên bi sernivîsa “Dêra Selanîka ya ku di pêwendiya
Bav Xwedê û Xudan Îsa Mesîh de yî” pêk anîn (Karên Şagirtan 17:4; 1.Selanîkiyan
1:1). Çûyîna wî ya wê ne “hewldanek vala” bû (1.Selanîkiyan 2:1).
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SELEFKE
Samandaxa pêwendî Antaqyayê ye. Selevkos Nîkatorê serpelê Fîlîpoyê Makedonî ye,
li pêy mirina Alexanderê Mezin, rêvebiriyê ji Hîndistan heta Sûrî, beşeke mezin ya
împaratoriyê kir. Bona ku li gor navê xwe gellek bajarên bi navê Selefke
damezirandibûn û ev bajar li gel Çiyayê Pîeriya (Mûsa Daxa îroyîn) bû, bi navê
Selevkiya Pîeriya dihat nasîn (Sîlîfkeya pêwendî Mêrsînê yî bi navê Selevkiya Îsa û
riya dihat nasîn).
Ji ber ku Samandax, li cihê Çemê Asiyê dirije behrê ye, bêndergeha Antaqyayê bû. Di
civaka dêra li Antaqyayê ye, bona karên ku Xwedê wan bona wê tirxan kirine; Bi vî
awayî vana (Barnabas û Saûl (Pawlos)) ji aliyê Ruhê Pîroz bi şandinê ve çûn Sêlêfkeyê
û ji wir jî bi keştiyê derbasî Qibrisê bûn” (Karên Şagirtan 13:4).
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SENE
Di wateya deviyê kelemê de yî. Li rojhelata Beyt – Ela aidî Benyamîn e, nêzîkî bajarê
Mîkmaşê ya li ser rêya Orşelîmê yî. Mîkmaş li bakurê Orşelîmê 11 kîlometre dûrî wê
bû. Yonatan û çekdarê wî bona li dijî Filistiyên li buhurka Mîkmaşê de ne derkevin ji
nava du zinarê tûj yên ku navên wan Botsets û Sene ne derbas bûn (1. Samûyêl 14,4).
“Yek ji zinaran, ji aliyê bakur ve, li ber Mîkmaşê û zinarê din jî ji başûr ve li ber Gebayê
disekinîn.” (a.5). Sene li ber Gebayê disekinî. Bi XUDAN ve ewle bûn û çûn û dema
herduyan jî di artêşgeha Filistiyan de bîst kesî kuştin şaşitî kete ser Filistiyan û wê
gavê Saûl ji Gîbeayê êrîşî ser Filistiyan kirin.

671

SENÎR
Navê ku Amoriyan dane Çiyayê Hermonê (5.Mûsa 3:9; Helbesta Helbestan 4:8;
Hêzekîêl 27:5. Li ÇIYAYÊ HERMONÊ binêrin).

672

SEVENE
Bajarê Asvanê ya li Misirê yî. Navê wê mîna Siyene jî dihat nivîsandin. Bajarê ku li
cem sulava pêşîn ya li Nîlê de yî hatiye damezirandin, li tixûba Misir û Etiyopya
(Bajarê Hebeşê an jî Kûş) bû. Li wê, di girava li Çemê Nîlê yî civakek Cihûyan ya
perestgehê ava kirine hebûn. “Ez ê welatê Misirê ji Mîgdolê heta Sevene, heta tixûbê
Kûşê bitûmî bikim çol û xirbe” (Hêzekîêl 29:10; wergera ku hatiye serrastkirin).
Mîgdol tixûba Misirê ya bakur, Sevene jî tixûbê wê yê başûr bû.
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SÎBMA
Di wateya hênikayiyê de yî. Bajareke li rojhelata Çemê Erdenê ya di herêma ji Rûben
re hatiye tirxankirin (Yêşû 13:19). Lawên Rûben vê bajarê avakirin (Dibe ku Sebama
di 4.Mûsa 32:38; a.3'yan de ye jî heman cih be). Cihekî xemra wê jî navdar e. Dema
ji aliyê peyxamberan ji berê ve hate têgîhandin ku dê Moab rastî xezeba Xwedê ya sor
bê, wisa tête gotin; “mêwa Sîbma hişk bû” (Îşaya 16:8,9; Yêremya 48:32). Êdî di wê
demê de diyar e ku ne di destê nifşeya Rûben de yî. Di gel Kîryataîmê tête rêz kirin
(Yêşû 13:19). Kîryataîm, bajarê ku di demên kevnar de hûtên em lê rûdinin bû. Qiral
Kedorlaomer û qiralên ku pê re ne “Eman di Şave – Kîryataîmê de (wisa tête fikirîn
ku di wateya deşta Kîryataîmê de yî)... xistin” (1.Mûsa 14:5; 5.Mûsa 2:9-11).
Kîryataîm, bajarê ku Mûsa bona ezbeta Rûben tirxan kiriye û li Heşbonê yî bû (4.Mûsa
32:37; Yêşû 13:19). Paşê ket destê Moabê (Yêremya 48:1). Wisa tête fikirandin ku ev
der, El – Kûreiyata li rojhelata Behra Lût nêzîkî 10 kîlometre dûrbûnê de yî.
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SÎBRAÎM
Di wateya cotek hêvî de yî. Cihê ku bi navê “Sîbraîma di navbera tixûbê Sem û tixûbê
Hamatê de yî” dê di dahatûyê de bajarê tixûba Îsraêlê jê derbas dibe be (Hêzekîêl
47:16).
Ji aliyê pisporeke wisa hate pêşdadayîn ku Sefarvaîm e. (Li SEFARVAÎMê binêrin).
Dibe ku heman cihê bi navê Zîfron tête bangkirin be (4.Mûsa 34:9; Li ZÎFRONê
binêrin).
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SÎDDÎM
Di wateya newala zeviyan de yî. Dibe ku di zimanê Hîtîtiyan de di wateya şûna xwê
de be. Kedorlaomerê qiralê Elamê û yên ku digel wî ne, li dijî qiralên Sodom û
Gomorrayê, “li newala Sîddîmê bona şer rêz bûn. Û newala Sîddîm bi bîrikên qetranan
ve tijî bûn û qiralên Sodom û Gomorrayê ji wê reviyan” (1.Mûsa 14:9,10). Wisa tête
fikirandin ku bi avên başûrê Gola Lûtê ya îroyîn hatiye nuxumandin.
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SÎFMOT
Bajarek ji bajarên li başûrê Cihûda ne û Dawid jê malên talanê şandine yî (1.Samûyêl
30:28).
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SÎHAR
Sîhar, gundeke nêzîkî çiyayên Gerîzîm û Ebalê yî. Nêzîkî bajarê Şekemê bû. Dema
Mûsa, ji gelên Îsraêlê yên li rojhelata Çemê Erdenê kon danîne re, destûr û emirên
Xwedê têgîhandine daxuyandin (5.Mûsa 5-11) vana gotin: “Û dê wusa bibe ku, dema
Xwedayê te XUDAN, te bîne welatê ku hûn bona bi milkî bistînin diçinê, tuyê bereketê
deyne ser çiyayê Gerîzîmê û naletê deyne ser çiyayê Ebalê. Ma ew ne ji Urdunê
wêdetir, li paşî rêya ku roj diçe ava, li welatê Kenaniyên ku li Arabayê rûdinin, li
hemberî Gîlgalê, li cem darçiloyên Moreyê ne?” (5.Mûsa 11,29 – 31). Piştî ku çend
serfiraziyê qezenc kirin,Yêşû li ser du çiyayên hemberî hev in mîna ku Mûsa emir
dayiye kirin. (Yêşû 8,30-35).
Dema gelê Cihûda birin sirgûniyê, gelên şunda mayîne bi kesên xwedayê derewîn re
diperistin re tevlihev bûn û gelê Samîriye pêk anîn. Ev gel bi baweriya Cihû û xwedayê
derewîn ve parastinê ketin nava ahengê û oleke li gora xwe çêkirin (2.Qiralan 17:33).
Cejnên Pasah (Fisih), Pentekost û konê li ser girê çiyayê Gerîzîmê pîroz dikirin. Bîra
Aqûp ya nêzîkî Sîharê yî nêzîkî vî çiyayê Gerîzîmê bû. Jinika Samîriyî ya ku bi Îsa re
axifî; “Bapîrên me li vî çiyayî (yanê li Çiyayê Gerîzîmê) peristin, lê belê hûn dibêjin
ku cihê divê lê peristin bête kirin li Orşelîmê yî” got (Yûhena 4:20).
Îsa, “hewce dikir ku ew ji Samîriyê ve derbas bibûya. Bi vî awayî, ew hat nêzîkî zeviya
ku Aqûp dabû lawê xwe Ûsiv, bajarekî Samîriyê, ya ku jê re digotin Sîhar. Bîra Aqûp
li wê derê bû. Bona ku Îsa di rêwîtiyê de westayî bû, bi vî awayî ew li cem bîrê
rûniştibû. (Yûhena 4:4-6). Ev bîrik hê di nava girê di herdu çiyayan de yî. Jinika
Samîriyî ya bi Îsa re diaxife, jê re; “Efendî, tiştekî teyî tu pê avê bikişînî tuneye û bîr
jî kûr e; ma niha ava zindî ji ku derê ve bi te re heye?” (Yûhena 4:11). Bîrik heta îrojê
kûr e. Ger hûn ava ku hatiye kişandin birijînin, heta ku li ava di bîrê de yî bikeve û
şerpînî jê bê, divê hûn çend katî bisekinin.
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SÎN
1/ XUDAN bi navgîniya Hêzekîêl peyxamber vê yekê têdighîne: “Û ez ê li ser Sina
birca Misirê xeyida xwe birijinim.” (Hêzekîêl 30:15). Sîn xwe disipêre du peyvên di
wateya birc û kerpîçê de yî. Di Yewnaniyê de bi navê Pelesiyûm ya wateya bajarê
kerpîç de yî dihat nasîn. Bajarê bi dîwar ya rêya ji rojhelata bakur ya di rêya rojhelatê
ku di devê Çemê Nîlê de yî diparast bû.
2/ “Hemûya civaka lawên Îsraêl, paşî ku ji Misirê derketîbûn, di roja panzdeha meha
duwemîn de, hatin çola Sînê, ya ku di navbera Elîm û Sînayê de bû” (2.Mûsa 16:1). Li
vê gel bona gotegotê kirin û XUDAN êvarê şûsikan şandin û nanê manê ya ku wateya
wê “sibeh çiye” da.
Ji wê jî çûn Refîdîma nêzîkî Çiyayê Sîna (Horebê) yî (2.Mûsa 17:1).
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ÇIYAYÊ SÎNA
“Hemûya civaka lawên Îsraêl, paşî ku ji Misirê derketîbûn, di roja panzdeha meha
duwemîn de, hatin çola Sînê, ya ku di navbera Elîm û Sînayê de bû” (2.Mûsa 16:1).
“Di sê mehiya ku lawên Îsraêl ji welatê Misirê derketibûn, di wê rojê de hatin çola
Sînayê... û Îsraêl li wir, li hember çiya konê xwe danî. Û Mûsa derket hizûra Xwedê û
XUDAN ji çiya bangî wî kir...” (2.Mûsa 19:1,3). Çiya bi navê Çiyayê Sîna dihat nasîn
(2.Mûsa 19:11). Xwedê Zagona Ruhanî li vî çiyayî da Mûsa. Cihê ku Mûsa lê deviya
dişewite û naqede dîtiye û banga XUDAN bihîstiye, Horeba Çiyayê Xwedê bû
(2.Mûsa 3:1-12). XUDAN wisa got ku dema Mûsa gel ji Misirê derxînin dê li vî çiyayî
bi Wî biperistin (a. 12). Refîdîma ava wê ya vexwarinê nîne jî li cem Horebê bû, ji ber
ku XUDAN; “Ez ê li wir, li Horebê, li ser zinarê li ber te bisekinim û tuyê li zinarê
bixe û bona ku netewe vexwe, dê ji wê av derkevin... navên Massa û Merîba li wê
kirin, ji ber ku lawên Îsraêl ketin keftûleftê...XUDAN ceribandin” (2.Mûsa 17:1-7).
XUDAN li vî çiyayî Zagona Rûhanî da Mûsa (5.Mûsa 4:9-14; 1.Qiralan 8:9). Wisa
tête fikirin, Çiyayê Mûsa ya li nîvgirava Sînayê yî. Tîschendorf di perestgeha Katarîna
ya di bin çiyê de yî pirtûka bi dest hatiye nivîsandin ya navê wê Kodeks Sînaîtîkûs e û
ji sedsala P.Î. çaremîn de maye û bi Yewnanî ye dît.
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SÎON
1/ Axên ku Lawên Îsraêl li rojhelata Çemê Erdenê bidest xistine “Ji Aroera li rexa
newala Arnonê ta heta Çiyayê Sîonê (ew Hermon e)” bûn (5.Mûsa 4:48). (Li ÇIYAYÊ
HERMONê binêrin).
2/ Navê ku pêşiyê bona pariyeke Orşelîmê paşê bona hemiya wê hatiye bikar anîn
Dawidê Yebûsiyên jê re; “Tuyê nekeve vê derê, lê belê dê kor û kûd te biqewirînin”
gotine bi binî ve xistine û birca Sîonê bidest xistiye, navê “Bajarê Dawid” lêkiriye (2.
Samûyêl 5,6-10). Ev girê bilind yê Orşelîmê yê ku li bestên Hînnom û Kîdronê dinêre
bû. Paşê vî navî dan hemiya Orşelîmê. Mîna ku di Zebûreke lawên Korah de hatiye
nivîsandin: “Li dora Siyonê bigerin û bizîvirin, qûleyên wê bijmêrin. Bi balkêşî li bircên
wê binihêrin, kelehên wê temaşe bikin ku, hûn ji nifşeya bê re bibêjin! Ji ber ku ev
Xwedê, dê heta bêdawîbûnê Xwedayê me ye! Ew heta mirinê rê nîşanî me bide” (Zebûr
48:12-14).Sîon wekî bajarê Xwedê, cihê ku bitaybetî ji Xwedê xelaskirina daye
xuyandin dihat nasîn: “XUDAN mezin e û pirr liyaqî pesnahiyê ye û li bajarê Xwedayê me,
li çiyayê wî yî pîroz. Kêfxweşiya hemûya rûyê erdê Çiyayê Siyonê, bi alûsiyê ve bilind
dibe, aliyê başûr ve, bajarê Qiralê bilind. Xwedê di qesrên wî de, bi qûleyekî zexm xwe
da xuyakirin.” (Zebûr 48:1-3). Peyxamberan dide xuyandin ku dê Sîon bibe serbajarê
serweriya Xwedê: “Û dê di rojên dawîn de... di serê çiyayan de, dê çiyayê mala XUDAN
bête zeximandin...Ji ber ku dê zagon ji Siyonê û gotina XUDAN ji Orşelîmê derkevin. Û
dê ew di nava gelan de serweriyê biajo û dê di derheqê gellek netewan de biryarê bide û
dê ew şûrên xwe bikin hesinên qanikê...dê gel ji gel re şûr hilnede û dê êdî hînî cengê
nebin” (Îşaya 2:2-4).
Peymana Nû wisa têdighîne, çiyayê ku bawermend nêzî wê dibin “Çiyayê Sîon, bajarê
Xwedayê zindî, Orşelîma ezmanî” ye (Îbraniyan 12:22; Peyxama Yûhena li beşên 21
û 22 jî binêrin).
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SÎRA
Di wateya bi aliyekî fitilandin de yî. Yoabê fermandarê Dawid e, bêyî Dawid, şandiyên
ku li pêy Abnerê zilamê xurt yê mala Saûl e û bona bi Dawid re hatiye axaftinê, “wî ji
bîra Sîrayê” şunda anîn Hebronê. Yoab “bona xwîna birayê xwe Asahel li wê li
wî...xist” (2.Samûyêl 3:26,27). Dibe ku bîrika îroj bi navê Ayn Sarahê tête nasîn û li
rojavaya bakurê Hebronê, du kîlometre û nîv dûr bû.
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SÎRAKÛZA
Bajarekî bêndergeh ya îroj jî bi heman navî ye û li rojhelata girava Sîcîlyayê ye.
Pawlosê ku bi bindestî diçû Romayê, dema ji girava Maltayê cuda bû, ber ve bakur çû
û gîhaşt Sîrakûzaya li girava Sîcîlyayê bû. Li wê sê rojî buhurand (Karên Şagirtan
28:13).
Dibe ku ajotvanê keştiyê li benda bayê ku ji cih ve were bû.
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SÎRÎON
Navê ku Kenaniyan li Çiyayê Hermonê kirine. “Saydayiyan ji Hermon re dibêjin
Sîrîon û Amoriyan jê re dibêjin Senîr” (5.Mûsa 3:9; li ÇIYAYÊ HERMONÊ binêrin).
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SÎRTÎS
Rexa çem ya bi qûma lîtavê ve dagirtî, li rovajaya bajarê Kîrene ya li Bakurê Efrîqayê
ye. Keştiya ku Pawlosê bi bindestî diçe Romê lê siwar bûye; “dema hate famkirin ku
li dijî bahozê hewldan bêderfet e” xwe bi çûyîna avê ve berda; “me bizorkê lotkê zeft
kirin. Û piştî ku wê girtin jor, bi werisan ji bin ve dora keştiyê girtin; ji ber, ditirsiyan
ku li xalîca Sîrtê dê li ser zinaran ve biqewimin, taximên babirekê daxistin û bi vî
awayî xwe bi ber herikandinê ve berdan”
(Karên Şagirtan 27:15,17).
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SÎSAM
Pawlosê ji Troasê berve Mîletosê rêwîtiyê dikir, ji Behramkaleya (Asos) pêwendî
Çanakkale ye dest bi rê kir û gîhaşt giravek li dora kendava Edremîtê, girava Mîdîlliyê
(Karên Şagirtan 20:14). “Û ji wir vebûn behrê” û “dotira rojê gîhaştin ber girava
Kîosê”. Îroj li dora Çeşmeya navçeya Îzmîrê yî. “û dotira rojê Samosê” derbas kirin
“û roja din gîhaştin Mîletê” (Karên Şagirtan 20:15).
Girava Sîsamê (Samos) hema li dora pozikê li başûrê Kendava Kûşadasî ye.
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SÎTNA
Piştî bîrika ku ji ber şivanên Îshaq kolane û bi şivanên Gerar re bona xwedîderketina
vê bîrikê şer kirine bi navê Esek (Keftûleft) dihat nasîn, bi heman sedemê bîra ku navê
Sîtna (neyarî) lê kirine kolan (1.Mûsa 26:20-21). Navê Sîtna ji reha navê şêytan pêk
tê. Wisa tête dîtin ku cihê îroj bi navê Şûtne tête nasîn e.
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SODOM
Sodom, digel bajarên Tsoara bi navê Bela jî tête nasîn û Gomorra, Adma, Tseboîm, bi
navê Bajarên Tejane dihatin nasîn. Lûtê ji aliyê Birahîm ve mafê parastinê stend; ji ber
ku avî bûn “di bajarên deştê de ne rûdinişt û ber ve Sodomê konê datinî” (1.Mûsa
13:10-13). Sodom tevî Gomorra bi gunehkariyên xwe hatin nasîn: “Gelê Sodom xerab
û li dijî XUDAN gellekî gunehkar bûn” (1.Mûsa 13:13). “Sodom, Gomora û bajarê li
dora wan in jî bi awayekî wekhev xwe radestî teqînên fuhş û rêçewtiyê kirin. Ev bajarê
ku heta bêdawîbûnê cezaya di agir de şewitînê dikişînin, her yek mînakên ders jê
girtinê ne. (Cihûda 7).
Dema XUDAN ji Birahîm re têgîhand ku dê van bajaran tune bikin. Birahîm bi 50
kesên rast dest pê dike, di encamê de dadikeve 10 kesên rast, ku bona xatirê wan ji
XUDAN re waada têknebirina van bajaran distîne. Ji ber 10 kesên rast nayên dîtin;
“XUDAN, bi ser Sodom û Gomorayê ji aliyê XUDAN ji ezman ve, kewkurda bi agir
barand. Û van bajaran û hemûya deştê...tune kirin (1.Mûsa 19:24,25). Hew Lût û qîzên
xwe xelas bûn. Hevjîna Lût, ya li pêy xwe nihêrt, “bû sitûna xwê” (a.26). Lêkolînên
kolanvanan, gîhaştine birhanên di sala B.Î. 2000’an de bêtarekê herêmê 600 sal vala
hiştiye.
Dîrokzanê bi navê Yosefûs e, di dema ku nivîsandiye de (hema li pêy Îsa) dide
diyarkirin ku hê xirbeyên vî bajarî ji aliyê Gola Lût ve bitûmanî nehatiye girtin (Şerên
Cihûyan IV:4). Sodom û bajarên din li deşta li bakurê golê ya ku avên golê ser wê
girtine de bûn.
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SOKO
Di wateya deviyê kelemê de yî.
1/ Bajareke li Cihûda nêzîkî Azeka ye: “Li deştê.. Yarmût û Adûllam, Soko û Azeka”
(Yêşû 15:33,35). Kîrbet Sûveîke ya îroyîn e. “Filistiyan, bona cengê artêşên xwe
civandin û li Sokoya bajarê Cihûda ve civiyan û di navbera Soko û Azeka de, di Efes –
Dammîmê de artêşgehê danîn. Û Saûl û zilamên Îsraêl civiyan û di geliya Elayê de
artêşgehê danîn.” (1. Samûyêl 17:1,2). Besta Ela ji çiyayiya Cihûda ber ve rojavayê
dadikeve deşta behrê. Filistiyên ku li deştê rûdinin, ji vê rêya xwestin ku bi artêşên
xwe bikevin çiyayiya Cihûda. Di besta Ela de Dawid bi navê XUDAN bi ser Golyatê
Gadî ve meşiya û kevirê ku bi qanikê avêt vî neyarê tirsehêz bi binî ve xist (1. Samûyêl
17:41-49 21:9).
2/ Bajareke li çiyayiya Cihûda: “Di çiyayiyê, Şamîr û Yattîr û Soko û Danna û Kîryat
– Sanna (ew Debîr e)” (Yêşû 15:48,49). Debîr li rojavaya başûrê Hebronê, nêzîkî 20
kîlometre dûr bû. Danna nêzîkî Hebronê bû. Di heman herêmê de Kîrbet Sûveîke ya
îroyîn e.
3/ Ji donzdeh peywirdarên Qiral Silêman yek “Ben – Hesedê Arûbbotî bû” (Soko û
hemî welatê Heferê aidî wî bûn)” (1.Qiralan 4:10). Wisa tête fikirîn ku ev cihê bi navê
Soko tête nasîn; Tel Er-Rasa ya li cem Sûevîkaya li deşta Şaron û li rojhelata bakurê
Şekemê, di dûrbûna 24 kîlometre de yî ye. Di lîsteya qiralên ku ji aliyê Yêşûyê qiralê
Hefera Kenanî hatine bi binî ve xistin qiralên Tappûah û Afekê jî hene
(Yêşû 12:17,18). Bajarên van Qiralan di herêma Efrayîm de bûn. Afek li başûrê Deşta
Şaronê bû.
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SOREK
Şîmşon “di newala Sorekê de ji jinekê hez kir û navê wê Delîla bû” (Serweran 16:4).
Wisa tête fikirandin ku Newala ji bakurê Orşelîm 21 kîlometre dûrî destpê dike û
vedibe deşta Behra Sipî, Al – Sarar e. Xirbeyek di bin navê Kîrbet Sûrîkê de navê
Sorekê heta îrojê didomîne, nêzîkî newalê ye. Îroj rêya trênê ya di navbera Orşelîm û
Yafayê de yî ji vê newalê derbas dibe. Di demên kevnare de jî gîhaştina di navbera
çiyayî û deştê de hêsantir dikir.
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SÛKKOT
Di wateya govan de ye
1/ Di derbarê ji Misirê derketina Lawên Îsraêl de qala wê tête kirin: “Û lawên Îsraêl,
xeynî zarokan, qasî şeş sed hezar mêr, bi peyatî ji Ramsesê koçî Sukkotê kirin”
(2.Mûsa 12:37). “Û ji Sûkkotê ve koç kirin û li Etamê di qeraxa çolê de danîn” (2.Mûsa
13:20). Bi dibetiyekê Herêma Tûkû ya di zimanê Misira Kevin de yî. Bajarê Pîtom,
bajareke vê herêmê ya pêş de têye bû.
2/ Piştî ku Aqûp bi xalê xwe Laban re peymaneke êrîşnekirinê danî, ji Mîtspaya Çiyayê
Gîleadê ya li rojhelata Çemê Urdunê yî cuda bû, çû Mahanayîmê (1.Mûsa 31:25,49;
32:1-2)). Piştî ku jinên xwe û zarokên xwe ji şetê Yabbokê derbas kirin, cihê ku li wê
bi zilamekî re guleşê kiriye re got; Peniyêl. Dema Penûel buhart, roj bi ser wî ve hilat
û li ser hêta xwe dikuliya” (1.Mûsa 32:30,31).
Divê Penûel di şetê Yabbok de neqebeke girîng bûya ku, nifşeyên wekî din li wê
qûleyek peristinê ava kiribûn. Piştî ku Aqûp bi Esav re axifî “koça xwe bir Sûkkotê û
ji xwe re malekê ava kir û ji ajalên xwe re govan çêkirin, ji ber vê yekê navê Sûkkot
(govan) jê re hate gotin” (1.Mûsa 33:16).
Wisa tête fikirandin ku Sûkkot Tel Ahsasa li bakurê şetê Yabbokê, di dûrbûna 2
kîlometre de yî. Bajareke ji herêma bona Gad hatiye bijartin de bû (Yêşû 13:27).
Gîdeonê bera pêy artêşa Mîdyan ya belav bûne bûbû ji zilamê Sûkkotê nan xwestin, lê
belê nedan wan (Serweran 8:5). Dema ji beradanê vegeriya “dersa zilamên Sûkkotê
dan” (Serweran 8:16). Taximên tûnc yên bona perestgehê hatine çêkirin û dibiriqin, ji
axa heriya di nava Tsareten û Sûkkotê yî” de hate rijandin (1.Qiralan 7:46).
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SÛR
Di rexa Behra Sipî ya Lubnana îroyîn, li rojavaya bakur ya Celîlê de. Navê wê di
zimanê Îbranîtî de di wateya zinar de ye. Di Yewnaniyê de wekî Tûrosê dihat nasîn (ji
Yewnanî derbasî zimanên Ewropaya Rojava bû. Sûr di demên kevnar de him li rexa
çem li ser zinaran him jî di girava qandî kîlometreyek dûr de bû. Sûr bajareke welatê
Fînîkeyê bû. Fînîke welatekî di dirêjiya 320 kîlometre de bû û rexên behrê yên Lubnan
û Sûriya îrojê digirtin nava xwe. Di Peymana Kevin de wekî welatê Kenanê dihat nasîn
(Îşaya 23:11-12). Fînîkeyiyan bi bazirganî û behrevaniyê de nav û deng dan. Kenanî
di wateya bazirganiyê de yî. Hîramê qiralê Sûrê hevalê Qiral Dawid bû. Hîram
“behrevanên bi behrê dizanin, li gel qûlên Silêman di keştiyan de şandin” (1.Qiralan
9:27). Îşaya Peyxamber daxuyandin ku dê di gel Saydayê Sûr jî rastî êrîşa Senharîbê
qiralê Aşûrê bibe (Îşaya 23:2-12). Yêremya ji berê ve da bihîstin ku dê Nebûkadnetsar
bajarê Sûrê veke (Yêremya 27:3,6). Alexanderê Mezin jî behrê dagirt û rêyekê ji giravê
re ava kir û bi vî awayî bajêr bi dest ve xist. Îroj girav bi reşiyê re yek bûye.
Fînîke di dema Îsa Mesîh de bi navên bajarên xwe Sûr û Sayda yên herî navdar in dihat
nasîn: “Îsa ji wê veqetiya û vekişî herêma Sûr û Sayda” (Meta15:21). Dema ji aliyê
Meta ve ji jinika ku li wê rastî Wî hatiye, wekî “jinekî Kenanî” hate qalkirin, Marqos
bi gotina “Jinik Yewnanî bû. Nîjada wê ji Fînîkeya Sûriyê bû” dinivîse (Marqos 7:26).
“Û yên ku kirinên wî bihîstibûn, ajaweyeke mezin ... ji herêma Sûr û Saydayê hatin
cem wî” (Marqos 3:8). Hêrodes Agrippayê yekem, “li dijî Sûr û Saydayiyan gellekî
hêrs bûbû”. Nûnerên wan yên hatine li aştiyê bigerin, dema axaftina Hêrodes guhdarî
dikirin, gotin ku “Ev dengê Xwedê yî”. Hêrodesê bilindahiyê neda Xwedê, ji aliyê
milyaketê Xwedê ve hate çerpîn, ji aliyê kurmikan ve hate kojandin û mir (Karên
Şagirtan 12:20-23). Yên ku Îsa Mesîh guhdarî kirin “di encama êşa ku bi Steyfan hate
kişandin belav bûn çûn Fînîke... û Gotina Xwedê” gîhandin Cihûyan, Cihûyan li wê
herêmê baweriyê anîn (Karên Şagirtan 11:19). Dema Pawlos û Barnabas ji Antaqyayê
diçûn Orşelîmê “ji herêmên Fînîke û Samîriyê derbas bûn û vegerina neteweyan ya ji
Xwedê re têgîhandin. Bi vê agahiyê kêfxweşiyeke kûr ji birayan re anîn (Karên
Şagirtan 15:3). Ji vê pê ve li wê divê yên ne Cihû ne jî hatibin ser baweriyê. Pawlosê
ber ve Orşelîmê rêwîtiyê dike, dema li Patarayê “Keştiyeke diçe Fînîkeyê dît li wê
siwar bû” û bi behrê ve vebû. Berê xwe dan Sûriyê û gîhaştin Sûrê. Ji ber mal û amûrên
di keştiyê de ne dê li wê bêne valakirin, Pawlos û hevalên xwe li şagirtan geriyan û
dîtin. Heft roj li wê man. “Şagirtan ji Ruhê Pîroz peyxamê stendin û bona neçe Pawlos
hişyar kirin.” Dema Pawlos ji wê veqetiya, birayan tevî jin û zarokên xwe li rexê çok
danîn û di gel Pawlos û hevalên wî dua kirin” (Karên Şagirtan 21:1-7).
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SÛRIYE
Gotina Aram ya di Îbranîtî de, di Peymana Kevin de bi gelemperî wekî gotina Sûriye
tête wergerandin. Gelên Aramî navên xwe ya ki Aramê lawê Sem an jî ji Aramê neviyê
Nahor an jî ji herduyan jî stendine. Di Peymana Kevin de her cara ku gotina “Sûriye”
an jî “Sûriyî” derbas bûbe birastî gotina “Aram” an jî “Aramî” ye. Aram an jî Sûriye
li bakur û başûrê Filistinê bû. Di çaxa Peymana Kevin de bi çend herêmî ve hate
cudakirin:
1/ Sûriya Şamê. “Û Sûriyeyiyên Şamî bona ku alîkariyê bi Hedadezerê qiralê Tsobayê
re bikin hatin û Dawid li bîst û du hezarê Sûriyeyî xistin. Û Dawid leşkeran danîn
Sûriyeya Şamê û Sûriyeyî bûn qûlên ku xeracê didin Dawid. Û XUDAN, li her cîhê ku
çû, Dawid xelas kir” (2.Samûyêl 8:5,6). Wekî ji navê wê jî têne famkirin li dora Şamê
bû.
2/ Sûriya Tsobayê: “Û lawên Ammon dîtin ku ji Dawid re mekrûh in û lawên Ammon...
Sûriyeyiyên Tsoba, bîst hezar leşkerê peya û tevî hezar kesî qiralê Maaka û bi donzdeh
hezar kesên gelê Tobê bi pera ve girtin” (2.Samûyêl 10:6). Tsoba li bakurê Şam di
navbera Hamat û Çemê Feratê de bû.
3/ Aram-Maaka: “Û lawên Ammon dîtin ku ji Dawid re mekrûh in û lawên Ammon...
tevî hezar kesî qiralê Maaka” (2.Samûyêl 10:6). Qiraletiya Sûriyeyiyên Maakayî li
berwarên başûr û rojhelata Çiyayê Hermonê bû.
4/ Sûriya Beyt-Rehobê: “Û lawên Ammon dîtin ku ji Dawid re mekrûh in û lawên
Ammon...Sûriyeyiyên Beyt-Rehobê... bi pera ve girtin.” (2.Samûyêl 10:6). BeytRehob di deşta gola Hûle, nêzîkî Laîşê bû.
5/ Sûriya li aliyê dinî çem an jî Aram – Naharaîm (Mezopotamya): "Hadarezer şand û
Sûriyiyên li aliyê dinî çem in derxistin” (2.Samûyêl 10:16; li 1.Mûsa 24:10'an binêrin).
Li rojhelata Feratê bû.
Welatê Sûriye li ser belavbûna împaratoriya Alexanderê Mezin hate damezirandin.
Navê Sûriye ya ji bajarê Sûrê an jî bi dibetiyeke hê jî mezintir, ji kurtkirina navê Aşûr
ve tê. Di sala B.Î. 64’an de ket bin rêvebiriya Romê. Serbajarê wê, Antaqyaya welatê
Hatayê bû: “Wusa bû ku, di wan rojan de Qeyser Awgûstos emir da ku bila hemû gelên
dinê navên xwe bidin nivîsandin. Ev jimartina yekemîn, di dema ku Kûrênyo waliyê
Sûriyê bû de dibû (Lûqa 2:1,2). “Û navê wî (Îsa) li her derê Sûriyê belav bû û wan her
cûre mirovên nexweş dianîn cem wî, yên ku cûr bi cûr di êş û janê de bûn; yên li cinan
ketî û fêdar û kûd û wî wan baş kirin (Meta 4:24).
“Û wusa bû ku, gava em ji wan veqetiyan û vebûn behrê, em raste rast çûn Qosê; dotira
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rojê derbasî Rodosê, ji wir jî hatin Patarayê. Û gava me keştiyek ku diçe Fînîkyayê dît,
em li wê siwar bûn û vebûn (behrê). Dema Qibris hate dîtin, me wê li çepê hişt, çûn
Sûriyê û em li Sûrê hatin xwarê; ji ber ku dê keştî, barên xwe li wir vala bikira. Û gava
me şagirtan dîtin, em heft roj li wê derê man; vana bi navgîniya Ruh, bona neçe
Orşelîmê ji Pavlos re digotin. Û wusa bû ku, dema roja me tijî bû, em derketin çûn û
hemûyên bawerkiran, tevî jin û zaroyên xwe, heta derveyî bajêr bi me re hatin û me
derbas kirin û me li qeraxa behrê çong danîn û dest bi duayê kirin. Û piştî ku me xatir
ji hev û din xwest, em li keştiyê siwar bûn, ew jî vegeriyan malên xwe. Û ji Sûrê ve
me rêvîtiya xwe yî behrê qedand û em hatin Ptolemaîsê û me silav da birayan û rojekê
li cem wan man.” (Karên Şagirtan 21:1-7).
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ŞAALABBÎN
Li gora pisporekî çeqelan e, li gora yekî din di wateya qula roviyan de ye. “Tixûbê
mêrasa” Lawên Dan “Tsora, Eştaol, Îr – Şemeş, Şaalabbîn û Ayyalon e” (Yêşû
19:41,42). Wisa tête fikirîn ku, navê Şaalbîm, ya di heman wateyê de yî, bi awayekî
din gotina vî navî ye, ji ber wisa tête famkirin ku Şaalbîm jî li heman derdorê yî. “Û
Amorî lawên Dan berbi çiyayiyê ve ajotin; ji ber ku daketina deştê nedihiştin û Amorî
bona ku li çiyayê Heresê, li Ayyalonê û li Şaalbîmê rûnin li ber xwe dan; lê belê destê
mala Ûsiv xwurt bû û ew bûn suxrekar.” (Serweran 1:34,35). Wisa tête fikirîn ku
Çiyayê Heres (Çiyayê Rojê), Îr – Şemeş (Bajarê Rojê) û Beyt – Şemeş (Mala Rojê) bi
cihê gotina heman navî ne. Ji donzdeh keyayên Qiral Silêman yek jî “Li Makazê, li
Şaalbîmê, li Beyt-Şemeşê û li Elon – Beyt – Hananê Bendeker” bû (1.Qiralan 4:9).
Saûlê ku li kerên bavê xwe digeriyan, “ji çiyayiya Efrayîm ve derbas bû û ji welatê
Şalîşa ve derbas bû, lê belê wan nedîtin û ji welatê Şaalîm ve derbas bûn, ne li wir jî
bûn û ji welatê Benyamîniyan ve derbas bûn û wan nedîtin” (1.Samûyêl 9:4). Dibe ku
welatê Şaalîm, bi awayekî din gotina Şaalbîmê be. Di nav sîh egîdên Dawid de
“Elyahbayê Şaalbonî” hebû (2.Samûyêl 23:32). Ev jî dibe ku awayekî din ya vî navî
be. Wisa tête fikirandin ku cihê bi navê Selbîtê tête nasîn yê li rojavaya bakurê
Ayyalonê, di dûrbûna 5 kîlometre de yî û li bakurê Beyt – Şemeşê di dûrbûna 13
kîlometre de yî.

695

ŞAARAYÎM
Di wateya du derî de yî. Bajareke di deşta ji Cihûda re hatiye cihêkirin de yî û li pêy
Soko û Azeka tête rêzkirin bû (Yêşû 15:36). “Yên ku ji Filistiyan hatibûn lêxistin heta
Gatê û heta Ekronê ketin rêya Şaarayîmê” (1.Samûyêl 17:52). Beriya şer, “di navbera
Soko û Azeka de, li Efes – Dammîmê arteşgehê” danîbûn (1.Samûyêl 17:1).
Wisa tête famkirin ku ji Azeka direviyan Gat û Ekronê. Rêya Şaarayîm li gora
texmînekê, dibe ku rêya Gata li başûr e û Ekrona li bakur e dike yek e. Bi rêya ku ji
Azeka diçe rojavayê digihêjin hev. An jî rêya ku ji Azeka diçe rojavayê rêya Şaarayîm
bû. Divê ku Ekroniyan xwestibin ji devê rêgehê ber ve rastê û Gatî jî xwestibin ber ve
çepê bifitilin. Di 1.Dîrokan, ayeta 4:31’an de di lîsteya bajarên ku aidî Şîmeûn in de,
di heman herêmê de bajareke bi navê Şaarayîm heye. Bi dibetiyekê Şarûhen bû. Wisa
tête fikirîn ku Şarûhen, Tel El – Fara ya li bakurê Gaza, 24 kîlometre dûr e ye. Ev bajar
di rêgeha mezin ya ji deşta behrê derbas dibe de bû. Li gora vê yekê rêya Şaarayîm,
rêgeha mezin ya ji Ekronê ji ser Gatê diçe Şarûhenê (Şaarayîm) bû.
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ŞAFÎR
Di wateya xweşik de yî. Mîka Peyxamberê daraziya Xwedê ya sor ya ku dê bi ser
bajarên Cihûda re birijîne têdighîne, wisa diaxife: “Ya tu, yê li Şafîrê rûdinê, bi
tazîbûnê di nava şermezariyê de derbas bibe (Mîka 1:11). Dibe ku Es-Sûafîra li
rojhelata başûrê Aşdodê be.
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ŞAHATSÛMA
Di wateya ber ve bilindahiyan de ye. Bajarê di tixûba axa ku ji Îsşakar re hatiye
cihêkirin de bû. “Tixûb digihêşt Tabor û Şahatsûma û Beyt-Şemeşê û dawiya tixûbên
wê li Erdenê bûn” (Yêşû 19:22). Pisporek angaşte dike ku ev bajarê Beyt-Şemeşê,
gundê Ebediyeh yê li başûrê gola Celîle 3 kîlometre dûr e û di buhurkeke çemê Urdunê
de yî. Bi vî awayî bajarê Şahatsûma di navbera vê û Çiyayê Taborê de, cihekî deşt ber
ve bilindahiyan dirêj dibû de yî. Pisporek wê bi Tel el Mekarkaşa îroyîn ve yek
dihesibîne.
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ŞALÎŞA
Di wateya sêgoşe an jî cihê sêyem de yî. Saûlê ku li kerên bavê xwe digeriyan, “ji
çiyayiya Efrayîm ve derbas bû û ji welatê Şalîşa ve derbas bû, lê belê wan nedîtin û ji
welatê Şaalîm ve derbas bûn, ne li wir jî bûn û ji welatê Benyamîniyan ve derbas bûn û
wan nedîtin” (1.Samûyêl 9:4). Wisa tête famkirin ku herêmek di navbera Çiyayiya
Efrayîm û welatê Şaalîm de yî. Ger Şaalîm mîna tête fikirîn navekî din Şaalabbîn be,
Şalîşa li Efrayîmê, ber ve tixûbê herêma Dan bû. (li BAAL- ŞALÎŞA binêrin).
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ŞAM
Bajarê ku di demên kevnare de bi Îbranîtî Dammesek an jî di Grekî de bi navê
Damaskos tête nasîn e. Wateya navê Dammesek nayê zanîn. Şam, di Erebî de, di
wateya çep an jî bakur de yî. Di roja me de bajar bi navê Dîmaşq-Eş-Şam an jî tenê bi
Eş Şamê tête nasîn (Dammeseka li bakur). Di deşta bilind ya li rojhelata rêzeçiyayên
Lubnanê de ye. Di roja me de serbajarê Sûriyê ye.
Bajarekî gellekî kevnare ye. Birahîm û hevalbendên xwe “heta Hovaya li bakurê Şamê
yî” bera pêy neyarên xwe dan (1.Mûsa 14:15). Navê wê 55 carî di Kitêba Pîroz de
derbas dibe.
Di Peymana Nû de rêya ku ji Orşelîmê diçe wê, rastî bûyereke gellekî girîng dibe:
Rasthatina Saûlê Tarsûsî û Îsa Mesîhê vejiyaye. Saûl paşê wekî Pawlosê şandî hate
nasîn. Rêwîtiyên mizgîniyê yên Pawlos, di beşek mezin ya pirtûka Karên Şagirtan de
tête gîhandin. Peyamên wî jî beşek mezin ya Peymana Nû pêk tînin. Şam di demeke
din de di jiyana Pawlos de bû cihê bûyerek girîng: “Li Şamê, waliyê Qiral Arêtas, bona
min bigire, bajarê Şamiyan girtibû bin parastinê û ji nav kelehê, ji şivakeyekê de di
nava zembîlekê de min berdan jêr û ji destên wî reviyam” (2.Korîntiyan 11:32-33).
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ŞAMÎR
Di wateya kelem, kevirê heste an jî hatiye tesdîqkirin de yî.
1/ Li herêma Cihûda bajarek: “Di çiyayiyê de Şamîr û Yattîr û Soko" (Yêşû 15:48). Li
gora pisporekî xirbeyên somera yên li rojavaya başûrê Hebronê 21 kîlometre dûrê yî.
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ŞARON
Deşta behrê ya ji Çiyayê Karmêla ku li bakurê xwe yî heta Yafayê 80 kîlometre dirêj
dibe yî. Firehiya wê 10 û 20 kîlometre de diguhere.. Herêmek bi çîçegên xwe ve dihate
nasîn bû: “Dê çolter kêfxweş bibe û mîna nêrgizê biçîçek bibe... dê rewnaqiya Karmel
û Şaronê ji wî re bête dayîn” (Îşaya 35:1,2). Wisa tête fikirîn ku “Gula Şaronê” navê
giştî yê çar çîçegên li pêy hev derdikevin in (Helbesta Helbestan 2:1). Di dema
Peymana Kevin de li vê herêmê cihê bicihbûnê kêm in. Bipirranî mîna çêregehê dihat
bikar anîn: “Di hemî çêregehên Şaron de rûniştin” (1.Dîrokan 5:16). Bona Qiral Dawid
“Li ber gatên li Şaronê diçêrin Şîtrayê Şaronî hebû” (1.Dîrokan 27:29). Li bakur bajarê
Soko hebû. Ji donzdeh keyayên Qiral Silêman yek “li Arûbbotê Ben – Hesed bû” (Soko
û hemî welatê Heferê aidî wî bûn)” (1.Qiralan 4:10). Wisa tête fikirîn ku ev cihê bi
navê Soko tête nasîn; Tel Er-Rasa ya li cem Sûevîkaya li deşta Şaron û li rojhelata
bakurê Şekemê, di dûrbûna 24 kîlometre de yî ye. Qiralê Heferê yê Kenanî, di lîsteya
qiralên ku Yêşû wan bindest kirine de di navbera qiralên Tappûah û Afekê de bû (Yêşû
12:17,18). Bajarên van Qiralan li herêma Efrayîm bû. Afek li başûrê deşta Şaron bû.
Cihên bi navê Lod û Ono têne nasîn jî li başûrê deştê bûn. Wisa tête famkirin ku di
dema Peymana Nû de li wê gellek wargeh pêk hatibûn. Êdî Lod bi navê Lîdda dihat
nasîn. Dema Pêtrûs Eneasê kud yê ku li Lîdda rûdinişt bi navê Îsa Mesîh gîhand
tendrustiya wî “hemî kesên li Lîdda û Şaronê dijîn bi dîtina wî, vegeriyan Xudan”
(Karên Şagirtan 9:32-35).
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ŞARÛHEN
Di wateya mala diyariyê de yî. Bajareke bona Cihûda hatiye cihêkirin û ji Şîmeûn re
hatiye dayîn (Yêşû 19:6). Di rêzkirina bajarên aidî Cihûda ne “û li beşa herî dawîn ya
Cenûbê de ne” navê wê mîna Şîlhîm tête dayîn (Yêşû 15:32). Di 1.Dîrokan ayeta
4:31’an de di lîsteya bajarên aidî Şîmeûn in de, di heman herêmê de bajareke bi navê
Şaarayîm heye. Bi dibetiyekê Şarûhen bi xwe bû. Wisa tête fikirîn ku Şarûhen, Tel ElFaraya di bakurê Gaza, 24 kîlometre dûrê ye. Ev bajar di rêgeha bingeh ya ji deşta
behrê derbas dibe de bû.
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ŞAVE – KÎRÎATAÎM
Di wateya deşta Kîrîtayîm de yî. “Di sala çardeh de Kederlaomer û qiralên ku pê re ne
hatin...li Şave-Kîryataimê li Eman...xistin” (1.Mûsa 14:5,6; 5.Mûsa 2:9-11). Kîryataîm
di wateya bajarên cot de ne. Bajarê ku di demên kevnar de hûtên wekî gelên Em têne
nasîn lê rûdinin. Bajareke Mûsa bona nifşeya Rûben cihêkiriye û li Heşbonê yî
(4.Mûsa 32:37; Yêşû 13:19). Paşê ket destê Moabê (Yêremya 48:1). Wisa tête fikirîn
ku El-Kûreiyata li rojhelata behra Lût, nêzîkî 10 kîlometre li dûrê yî.
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NEWALA ŞAVE
Di wateya besta deştê de yî. Qiralê Sodomê, bona pêrgîniya Birahîmê Qiralan bi binî ve
xistine bike, hilkişiya Newala Şaveyê (1.Mûsa 14:17). Bona Birahîm pîroz bike,
Melkîsedekê kahînê Xwedayê Mezin berî wî pêrgîniya Birahîm kir (1.Mûsa 14:18).
Wisa tête fikirîn ku Newala Şave, besta qiral e. Abşalom, ji ber ku lawê wî nebû, bona
navê xwe di bîr ve bîne di besta qiral de sitûnekê çikand (2.Samûyêl 18:18). Ger herdu
jî heman cih bin nêzîkî Orşelîmê bûn. Melkîsedek Qiralê Salemê bû.
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ŞEBA
Qiraletiyek kevin. Wisa tête fikirîn ku Yemena îroyîn e. Yên ku bi êrîşkirinê ga û kerên
Eyûb birine Şebayiyan bûn (Eyûb 1:14,15). “Dema Qiralîçeya Şeba ji ber navê
XUDAN navdariya Silêman bihîst hat ku wî bi tiştenokan ve biceribîne” (1.Qiralan
10:1-13). Îsa Mesîh ji qiralîçeya Şeba re dibêje “kralîçeya Başûrê” (Meta 12:42).
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ŞEFAM
Dema Mûsa tixûbên welêt didan xuyandin vana dibêjin: “Û sînorê we yî rojhilatê, hûn
ê ji Hatsar-Enanê heta Şefamê nîşanê deynin û dê sînor ji Şefamê, li aliyê rojhilata
Aiyê dakeve Rîblayê...û berve rojhilatê, dê xwe li cem Behra Kînneretê bixe” (4.Mûsa
34:10,11). Cihekî li bakurê Celîle.
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ŞEFELA
Li beşa başûrê Îsraêlê deşta bilind ya di navbera çiyayan û deşta behrê de yî. Mûsa bi
vî awayî bi gel re diaxife: “Xwedayê me XUDAN li Horebê bi me re axifî û got: Bes e, li
vî çiyayî rûniştina we, vegerin û koç bikin û bikevin çiyayiya Amoriyan û li Arabayê
nêzîkî wê ye, li çiyayiyê û li Şefalayê û li Başûr û li ber behrê bikevin hemû deran,
bikevin heta çemê mezin, çemê Feratê, bikevin welatê Kenaniyan û Lubnanê. A vay,
welat danîm ber we; bikevinê” got (5.Mûsa 1:6-8).
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ÇIYAYÊ ŞEFER
Di wateya çiyayê Ronahiyê de yî. Çiyayek dema Lawên Îsraêl li çolê digeriyan li cem
wê qonax danîne (4.Mûsa 33:23). Piştî Çola Sînayê cihê 8’emîn yê qonaxdanînê.
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ŞEKEM
Bajarê Şekem, xirbeyên Tel Balata yên îro ên ku li rojhelata newala di navbera ji bakur
Çiyayê Ebal û ji başûr Çiyayê Gerîzîm de ne. Li rojhelata başûrê bajarê Samîriye di
dûrbûna 9 kîlometre de û li bakurê Orşelîmê di dûrbûna 52 kîlometre de yî. “Û Abram
di welêt de heta kelema More, ya ku li Şekemê ye pêş ve çû” (1.Mûsa 12:6). Bona ku
pûte bi girîngiya Zagona XUDAN bide Mûsa van emiran dan gel: “Dema Xwedayê te
XUDAN, te bîne welatê ku hûn bona bi milkî bistînin diçinê, tuyê bereketê deyne ser
çiyayê Gerîzîmê û naletê deyne ser çiyayê Ebalê. Ma ew ne ji Urdunê wêdetir, li paşî
rêya ku roj diçe ava, li welatê Kenaniyên ku li Arabayê rûdinin, li hemberî Gîlgalê, li
cem darçiloyên Moreyê ne?” (5.Mûsa 11, 29-30).
Wisa tê famkirin ku darçiloyên More gellekî nêzîkî Şekemê bûn. Bi dibetiyeke mezin
“darçiloyên li cem Şekemê” yê ku Aqûp îlahên biyan di bin wê de binax kirin,
darçiloyê More bû (1.Mûsa 35:4). Dibe ku “darçiloyê li ber pîrozgeha XUDAN” ya ku
Yêşû kevirê mezin lê çikandiye jî heman cih be (Yêşû 24:26). “Darçiloyê kevirê
çikandî yê li Şekemê” yê ku gelên Şekem û Beyt – Mîllo li cem wê Abîmelek kirine
qiral jî divê heman cih be (Serweran 9:6). Tixûbê di nava Efrayîm û Manaşşe de nêzîkî
Şekemê bû (Yêşû 17:7). Bajarek ji bajarên bona sitarbûnê ji Lêwiyiyan re hatiye
cihekirin bû (Yêşû 20:7). Hestiyên Ûsiv yên ji Misirê anîbûn li vir binerd kirin (Yêşû
24:32). Piştî mirina Silêman, nifşeyên Îsraêlê, qiraletiya lawê wî Rehoboam li Şekemê
red kirin û Yereboam kirin qiral (1.Qiralan 12:1-19). Yereboam pêliyê Şekem mîna
serbajar bikar anî paşê Penûel û hê jî paşê Tîrtsa bikar anîn (1.Qiralan 12:25).
Bajar girîngiya xwe wenda kir. Bajarê herî girîng yên Samîriyiyên ji sirgûnê
vegeriyane bû. Bajarê Sîhar ya di Yûhena beşa 4'an de mijara wê tête kirin ka bona
Şekemê navekî din yê tête bikaranîne an jî nîne nayê zanîn. Dibe ku li derdora nêz de
bajarekî cihê be jî.
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ŞEMA
Di wateya navdarî, gotegot de yî. Bajarek ji bajarên Cihûda, “yê ber ve tixûba Edomê,
di herî dawiya beşa Cenûbê de yî” (Yêşû 15:26). Di gel Amam û Molada pev re tête
rêzkirin. Şebaya ji bo nifşeya Şîmeûn hatiye cihêkirin jî divê heman cih be (Yêşû 19:2).
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ŞEN
Di wateya diran de yî. Dibe ku zinareke tûj yê mîna diran e be. Dema dê Filistiyan êrîş
bikirana, Îsraêl ji Samûyêl re rica kirin ku bila bona wan dua bikin. “Samûyêl bona
Îsraêl ji XUDAN re qêriya û XUDAN bersivê da wî... û XUDAN, wê rojê bi dengekî mezin
li ser Filistiyan ve qêriya û wan şaş kirin û li ber Îsraêliyan hatin lêxistin” (1. Samûyêl
7,9-10). “Û Samûyêl kevirekî rahişt û di navbera Mîtspa û Şênê de çikand û navê EbenEzerê lê kir û got: XUDAN heta vir alîkariyê bi me re kir” (1. Samûyêl 7,12). Derawaya
Mîtspa bitûmî zanîn gellekî bizehmet e. Li dora bajarên Gîbeon, Rama, Beerot û
Kefîra di axên nifşeya Benyamîn de bû (Yêşû 18:26). Li gora vê yekê agahiyek
bikitekit yê di derbarê Şen de di vê derdora giştî de yî, agahiya me nîne.
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ŞÎHOR
Şîhor di wateya reş, tarî an jî şêlî de yî. Yekcaran navekî bi Îbranîtî ya ji Çemê Nîlê re
hatiye dayîn e. “Û li ser avên mezin derameta wî zexîra Şîhor, berê Nîlê yê ku bi
şirîkantiye bû” (Îşaya 23:3). Yekcaran tête famkirin ku ne Nîl e: “Herêma ku ji şeta
Şîhora ku ji rojhilata Misirê yî li bakur heta sînorên Ekronê dirêj dibe, aidî Kenaniyan
dihat hesibandin” (Yêşû 13:3). Vê carê ev Besta Misirê wisa tête hesibandin ku Vadî
El – Arîşa îroyîn e.
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ŞÎKKERON
Li gora pisporekî serxweşî, li gora yekî din jî berdarî ye. Cihekî li tixûbên herêma
Cihûda û herêma Dan e: “Dawiyê (tixûb) dirêjî piştên bakurê Ekronê dibû û berbi
Şîkeronê difitilî û paşî ku gîhaşt çiyayê Baala, derdiket Yavneelê û di behrê de dawî
didît” (Yêşû 15:11). Ekron bona Dan hate cihêkirin (Yêşû 19:43). Dibêtî heye ku
Şîkkeron li herêma Dan be.
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ŞÎLO
“Û hemûya civaka lawên Îsraêl li Şîloyê civiyan û li wir, Konê Civandinê danîn” (Yêşû
18:1). Derawaya Şîlo bi awayekî kitekit tête terîf kirin: “A vay, li bakura Beytelê, di
rojhilata rêya mezin de ya ku ji Beytelê derdikeve Şekemê û Şîloya ku li başûrê
Lebonayê ye ji salê heta salê cejna XUDAN heye” (Serweran 21:19).
Li 15 kîlometreya bakurê Beyt–Elê û li rojhelata başûrê El-Lûbbanê di dûrbûna 5
kîlometre de îroj xirbeyên Seîlûn hene. Nifşeyên din yên Îsraêl, ji ber sûcê tirsehêz
kirine, nîjada Benyamîn biceza kiribûn û hemî jinên wan kuştibûn. Bona ku nîjadê ji
tunebûnê xelas bikin, ji zilamên ji ber Benyamîn mayîne re jinan dîtinê û bona ku li
gor sonda, em ê jinan nedin wan, bikin, ji wan re gotin ku bila keçikên di cejnê de li
Şîlo direqisin birevînin (Serweran 21:16-24).
Elkana, di gel hevjînên xwe Pennîna û Hanna, “bona peristinê ji XUDANê Artêşan re
bikin ji salê bi salê ji bajarê xwe hildikişiyan Şîloyê” (1.Samûyêl 1:2,3). Hanna li vê
dua kir û XUDAN Samûyêl da wê. Dema Hanna, Samûyêlê ku ji şîr qut bûye anî cem
Kahîn Elî; “Min wî diyarî XUDAN kir” got (1.Samûyêl 1:28). Dema XUDAN bi
Samûyêl re axifî; “Di perestgeha XUDAN” de razabû û dema sibehê rabû “baskên
deriyê mala XUDAN vekirin” (1.Samûyêl 3:3,15). Wisa tête famkirin ku li dêvila konê
di navberê de perestgehek hatibû avakirin. XUDAN ji ber xerabiyên wî got ku, dê mala
Ellî di abadîniyan de mehkûm bike (1.Samûyêl 3:13). “Dema Xwedê vana bihîstin, pirr
bi hêrs bû û bi tûmî Îsraêlê red kir. Û kona xwe ya di nava mirovan de ava kiriye û mala
xwe yî li Şîloyê terikand” (Zebûr 78:59,60). Zanistên kolandinê danîne holê ku Şîlo
nêzîkî sala B.Î 1050’yan de têk çûye û dema împaratoriya Yewnan de disa bûye cihê
lê bi cihbûnê. Di Kitêba Pîroz de li pêy wê mêjûyê qala kesên Şîloyî tête kirin; mînak
Ahiya Peyxamber yê Şîloyî (1.Qiralan 11:29). Hal ev e ku raste rast qala bajêr nayê
kirin. Kahînan êdî li bajarê Nobê rûdiniştin (1.Samûyêl 22:11).
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ŞÎLOAH
Li dora Orşelîmê çavkaniya ava şêrîn tenê kaniya Gîhon bû. Ev kanî qandî 600 metro
li bakurê Besta Lawê Hînnom, li berwarên girê Ofelê ya li Orşelîmê yî, dadikeve besta
Kîdronê bû. Hîzkiyayê Qiralê Cihûda “çavkaniya jorîn ya avên Gîhon” çikand “û wan
ji başûrê bajarê Dawid daxistin xwarê” (2.Dîrokan 32:30). Di kirina vê yekê de
armanca wî, dema neyar êrîş bikin, bila di nava dîwarên bajar de çavkaniyek ava
vexwarinê ya ku neyar nikarin bigirin pêkanîn bû. Bi tunele 400 metre dirêj e, ku îroj
jî mirov dikare jê derbas bibin pêk anî. Nivîsa bi Îbranîtî ya ku di nava tunelê de bû
îroj di muzexaneyek Îstanbûlê tête pêşandan. Nivîs di derbarê xebatkarên di tunelê de,
hevalên xwe yên ji hember têne, çawa bi dengan guhdarî kirinê, bona rast kolanê berê
xwe diguhertinê de bû. Tunel bi burka Şîloahê de tête vekirin.
Şîloah di Peymana Kevin de di vê nivîsê de derbas dibe: “Madem ku ew netewa, avên
Şîloahê yên ku bêdeng diherikin biçûk dîtin û bi Retsîn û lawê Remalya ve dilxweş dibin;
bo vê yekê, a vay Xudan avên Feratê yên xwurt û pirr, qiralê Aşûrê ...niha bi ser wan
ve dixin” (Îşaya 8:6,7). Avên ji kaniya Gîhonê derdikevin di qenalekê de hew bi çend
mîlîmetreyê dadiket û diherikî. Gel li dêvila ku bi Xwedê bawer bibin, li dijî daxwaziya
Xwedê ji xwe re li tifaqan digeriyan.
Di Peymana Nû de bû cihê mûcîzetek Îsa: “Dema ku ew derbas dibû, mirovekî ji
bûyîna xwe ve kor e dît. Şagirtên wî jê pirs kirin û gotin: Rebbî, ji bo ku ev zilam kor
welidiye kî guneh kir; wî, an jî dayik û bavê wî? Îsa bersiv da: Ne wî guneh kir, ne jî
dayik û bavê wî; lê bona ku karên Xwedê li ser wî daxuyanî bibin, ew çêbûye! Divê
hîn ku roj e ez karên yê ku ez şandime bikim; şev tê, wê çaxê tu kes nikare kar bike.
Heta ku ez di dinê de me, ez ronahiya dinê me. Piştî ku wî van tiştan got, tûyî erdê kir,
bi tûka xwe heriyê çêkir û wê heriyê di çavên wî da û ji wî re got: Here, di burka
Şîloamê (ku bi navê: Hatiye Şandin, tête wergerandin) de xwe bişo! Ew jî çû xwe şuşt
û çavê wî vebû û bi vî awayî vegeriya hat. Wê demê cînarê wî û ew kesên ku dîtibûn
ew berê parsek bû, gotin: Ma viya ne ew mirovê ku rûdinişt û parsê dikire yî? Hinan
gotin: Erê, ew e! hinekan gotin: Na, ew nîne, lê belê mîna wî ye! Wî bi xwe got: Ez
im!” (Yûhena 9:1-9).
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ŞÎMEÛN
Lawê duyem yê Aqûp yê ji Lea ve welidiye (1.Mûsa 29:31-33). Lea, “Ji ber XUDAN
bihîst ku ji min nayê hezkirin, viya da min” got, “û navê Şîmeûn lê kir” (1.Mûsa
29:33). Şîmeûn navekî ji reha bihîstinê ve pêk têye bû. Aqûpê ku zarokên xwe pîroz
dikirin; di derbarê Lêwî û Şîmeûnê ku tola xwe ji Şekemê lawê Hamor yê ku dest dirêjî
xuşka wan kirine hilanîne; Gava ew hêrs bûn, zilam kuştin...Ez ê wan di Aqûp de par
bikim û di Îsraêl de belav bikim” got (1.Mûsa 49:6,7). Gotina Aqûp hate cih. “Bona ku
...xizmetê ji XUDAN re bikin...XUDAN ezbeta Lêwî cihê kirin. Ji ber vê yekê par û mêrasa
Lêwiyiyan bi birayên wan re nîne; mîna ku Xwedayê te XUDAN jê re gotiye, mêrasa wê
XUDAN e” (5.Mûsa 10:8,9). “Mêrasa ku ji lawên Şîmeûn re hatibû dayîn, ji para
lawên Cihûda bû. Ji ber ku para lawên Cihûda, ji hewcedariya wan ve zêdetir bû. Û ji
ber vê yekê, lawên Şîmeûn di nava mêrasa wan de mêrasê stendin” (Yêşû 19:9). Di
nava bajarên ku bi dest ve xistine de Beer – Şeba, Tsîklag û li Cenûbê de jî Rama hebû.
Di tixûbên vana yê başûr di nava axên Cihûda de bûn.
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ŞÎMRON
Qiralê Hatsor hevalbendên wî “bona ku bi Îsraêlê re şer bikin hatin û li gel avên
Meromê di cihekî de konê danîn” (Yêşû 11:5). Di nava van tifaqan de Qiralê Şîmron
jî hebû (Yêşû 11:1). Di demeke din de ji heman qiralî re Şîmron – Meron jî tête gotin
(Yêşû 12:20). Di nava Nahalal, Îdala û Beyt – Lehemê de tevî bajarên bona Zebûlûn
hatine cihêkirin tête rêzkirin (Yêşû 19:15). Beyt – Lehema aidî Zebûlûnê yî li rojhelata
bakurê Nisretê 12 kîlometre jê dûr bû. Şîmron, dibe ku Tel Es-Semûniye ya li başûrê
Beyt – Lehemê 5 kîlometre jê dûr e be.
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ŞÎNAR
Welatekî demên kevnare. Piştî ku Nemrûd diyar dike ku ji nîjada Hamê lawê Nûh e,
di derbarê wî de van agahiyan têne dayîn: “Li ber XUDAN nêçîrvanek egîd bû. Gotina:
Li ber XUDAN, nêçîrvanê egîd, mîna Nemrûd ji vir ve tê! Û pêşiyê li axên Şînarê, li
bajarên Babîl û Erek û Aqad û Kalnê qiraletiyê kir” (1.Mûsa 10 9,10). Wisa tête
famkirin ku welatê Şînarê li dora Babîlê yî. Babîl li başûrê bajarê Bexda, li rexa Feradê
hatibû avakirin. Ji gelê ku li wê bicih bûne, gelê ku di derbarê wê de agahiya vebirî
heye, gelê Sumerê yî. Gelo têkiliya navê Şînarê bi gelê Sumerê re heye an na? Di
derbarê vê mijarê de agahiya me ya vebirî nîne.
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ŞÎON
Di wateya biserûbinî kirin, xirbe de yî. Bajarekî aidî Îsşakar e (Yêşû 19:19). Dibe ku
Ayûn Eş-Şîana li rojava Çiyayê Taborê di dûrbûna 5 kîlometre de yî be.
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ŞÎTTÎM
Di wateya darcêwiya çêkî de yî. (Abel – Şîttîm di wateya zeviyê darcêwiyê de yî).
Beriya çemê Erdenê derbas bibin cihê dawîn ya Lawên Îsraêlê lê qonax danîbûn. Li
hemberî Erîha, li deştên Moabê bûn (4.Mûsa 22:1; 25:1). Lawên Îsraêlê, ji ber ku li wê
bi qîzên Moabê re ketin têkîliyê, bi peristina xwedayên derewîn ve xwar bûn (4.Mûsa
b.25). Bona sixûriyê li Erîhayê bikin, Yêşû, du zilamê xwe şandin Şîttîmê (Yêşû 2:1).
Yowêl peyxamberiyeke wisa dike: “Dê ji mala XUDAN du çavkanî bikelin û avdanê
li newala Şîttîmê bikin” (Yowêl 3:18). Divê ne heman cih be, ji ber ku cihê kondayînê
li deştên Moabê bûn lê ev jî newal bû.
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ŞÛAL
Di wateya rovî an jî çeqel de yî. Li Mîkmaşê, “di artêşgeha Filistiyan êrîşkaran wekî
sê liqî derketin; liqek berê xwe bi rêya Ofrayê, bi welatê Şûalê...ve da” (1.Samûyêl
13:17). Wisa tête famkirin; Ofraya ku qala wê tête kirin ne bajarê Gîdyon ya li
Manaşşeyê bû, lê bajarê Ofra ya li herêma Benyamîn e. Divê di navbera Mîkmaş û
Ofrayê de be. Mîkmaş, bajareke aidî Benyamîn bû û li rojhelata Beyt – Elê, li ser rêya
Orşelîmê bû. Li bakurê Orşelîmê di dûrbûna 11 kîlometre de bû.
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ŞÛNEM
Bajareke di derbarê tixûbê herêma ji Îsşakar re hatiye cihêkirin re di gel Yîzrêel,
Kesûllot, Hafaraîm û Şîonê ve hatiye rêz kirin (Yêşû 19:17-19). Wisa tête fikirandin
ku cihê bi navê Solemê ya li bakurê Yîzrêelê, 5 kîlometre dûra yî ye. Beriya şerê ku li
Çiyayê Gîloayê, Filistiyan li Şûnemê artêşgehê danîn (1.Samûyêl 28:4). Abîşaga
xweşik ya li Dawid dinêriya ji Şûnemî bû (1.Qiralan 1:3,15). Jinika Şûnemî ya Elîşa
Peyxamber li mala xwe mêvan kiriye, li vî bajarî rûdinişt (2.Qiralan 4:8,12). Elîşa, ji
pêşiyê got ku dê zarokê jinika zarokê wê nabe, bibe. Dema zarok mir, Elîşa wî vejinand
(2.Qiralan 4:8-37).
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ŞÛR
Di wateya dîwar, keleh de yî. Hacar dema direviya, Kadeşê şunda hişt û ket rêya Şûrê.
Li ser rê di kaniyê de sekinî (1.Mûsa 16:7). Birahîm “di navbera Kadeş û Şûrê de rûnişt
û li Gerarê bû mêvan” (1.Mûsa 20:1). Çola Şûrê di navbera Behra Gewez û Mara de
bûn. Li pêy Behra gewez, Lawên Îsraêlê li wê, rêya sê rojî meşiyan (2.Mûsa 15:22).
“Dawid û zilamên xwe derketin û êrîşî Geşûriyan û Gîrziyan û Amalekiyan kirin; ji
ber ku gava diçûn Şûrê, heta welatê Misirê, ji demên kevn ve ên rûniştîbûn ew bûn”
(1.Samûyêl 27:8).
Wisa tête famkirin ku Şûr, li başûrê Filistînê û li ser rêya rast ya wê û Misirê de yî.
Di nivîsên kevin de wisa tête famkirin ku tixûbê Misira jêrîn bi dîwareke dirêj ve
hatiye girtin. Ev dîwara navê Çola Şûrê ya di wateya dîwar de yî dabû herêma li başûrê
xwe yî.
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ŞÛŞAN
Di wateya leylank de yî. Xirbeyên vî bajarî, li rojavaya bakurê Îranê li cem çemê
Karûnê ne. Serbajarê welatê Elam bû. Qiral Osnappar, zilamên vî bajarî, Şûşankiyan
bi Samîriyê ve ajotin (Esra 4:9). Ji bajarên mezin yên Belşatsar bajarek bû. Qesra wî
li wê bû (Danîêl 8:2). Nehemya jî ji Qiral Artahşaşta re di qesra Şûşanê de xizmetê
dikir (Nehemya 1:1; 2:1). Ahaşveroş û Estera qiralîçeya Cihûyan di qesra Şûşanê de
rûdiniştin (Ester 1:2). Xirbeyên vê qesrê ji aliyê zanistên kolandinê ve hatine
vekolandin.
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TAANAK
Di wateya birc, dîwarê kelehê de yî. Qiralê vî bajarî ji qiralên ku Yêşû wan bi binî ve
xistine bû (Yêşû 12:21). Taanak, di gel bajarê Megîddo, ji bajarên di nava herêma ji
Manaşşe re hatine cihêkirin de bû (Yêşû 17:11). Ji Lewiyiyan re hate dayîn (Yêşû
21:24). Manaşşe “Taanak û navçeyên wê neqewirandin” (Serweran 1:27). Artêşa
Sîserayê serfermandarê Yabînê qiralê Hatsor “li Taanakê, li gel avên Megîddo” ji aliyê
Barak û Debora ve bi binî ve hate xistin (Serweran 5:19). Ji donzdeh keyayên Qiral
Silêman, yek; “li Taanak û Megîddoyê û li hemûya Beyt-Şeana li cem Zareta ya ku li
bin Yîzreêlê yî; ji Beyt-Şeanê Abel-Meholaya, ji wêdetira Yokmeamê Baanayê lawê
Ahîlûd” bû (1.Qiralan 4:12). Tel Taannaka îroyîn ya buhurka Çiyayê Karmelê girtiye
ya li başûrê newala Yîzrêelê yî.
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TAANAT – ŞÎLO
Nêzîkî Şîloyê bûyîn e. Dema tixûbê Efrayîm tête terîfkirin wisa tê gotin: “Sînor ji
bakur li Mîkmetatê difitilî rojava, Taanat-Şîlo, ji rojhilata bajêr ve derbas dibû û dirêjî
Yanoahê dibû” (Yêşû 16:6, 7).
Wisa tête fikirandin ku xirbeyên Kîrbet Taana yên li rojhelata başûrê Nablûsê yî.
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TABBAT
Dema Gîdyon rastî Midyaniyan hate “li besta cem girê More” ya li berwarê bakur yê
newala Yîzrêelê yî, artêşgehê danîbûn (Serweran 7:1). Ev li hemberî kaniya Harod ya
li berwara başûrê bû. Dema artêşa Midyaniyan ya gellekî mezin e li ber sê sed zilamên
Gîdyonê yên bi çirayên xwe girtine û li boriyan dixînin hatin şikestin; “ber ve Tserera,
heta Beyt – Şîttayê, heta tixûbê Abel – Mehola ya li gel Tabbatê yî reviyan” (Serweran
7:22). Abel – Mehola, li berwarên rojavaya newala Erden, li cihê di navbera Celîle û
Çemê Lût de bû.
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TABERA
Di wateya şewitandinê de yî. Dema agirê XUDAN ji hinekên gelê Îsraêlê yên gilî û
gazincan dikin şewitandin “navê Tabera dan wê derê, ji ber ku agirê XUDAN, di nava
wan de şewitî” (4.Mûsa 11:3). Ev cih li Çola Paranê bû (4.Mûsa 10:12). Wekî din
agahiyek me ya bikitekit nîne.
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TABERIYE
Bajarê ku Hêrodes Antîpas di sala P.Î. 20’an de li rojavaya başûrê Çemê Celîle
damezirandiye yî. Navê wê ji Tîberyûsê lawê nevisî yê Kayser Avgûstûs e û di navbera
salên P.Î. 14 û 37’an de împaratoriyê kiriye, hatiye dayîn. Ji ber ku pariyek bajar li ser
goristanê hatiye avakirin, ji aliyê Cihûyên pêwendî zagonê ne, cihekî ne meqbûl bû.
Bajar tenê carekê di Peymana Nû de derbas dibe: “Lê belê li nêzîkî cîhê piştî ku Xudan
şikir kir û gel nan xwarin, li Taberiyê lotkên din jî hatin” (Yûhena 6:23). Bajarê îroyîn
jî bi heman navî ye. Bajarê Taberiye di wê demê de navê xwe da Behra Celîle: “Îsa çû
rexa hember ya Behra Celîle ya ku bi navê Taberiye dihat nasîn” (Yûhena 6:1; 21:1).
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TABOR
Cihekî di tixûba Îsşakar ya bi Zebûlûn re yî (Yêşû 19:22). Çiyayek li rojhelata bakurê
deşta Yîzrêel bilind dibe yî. “Û dîsa lawên Îsraêl tiştên ku di çavê XUDAN de xerab e
kirin...Û XUDAN wan ji qiralê Kenanê Yabînê ku li Hatsorê qiraletiyê dike re firotin û
serokê artêşa wî Sîsera bû” (Serweran 4:1,2). Sîsera bona pêşwaziya Barakê ku li
Çiyayê Taborê yî bi hemî seyareyên xwe yên şer yên ku hesinîne çû Çemê Kîşonê
(a.13). XUDAN li ber Barak hemiya artêşê têk bir. Di dema Peymana Nû de li girê wê
bajarek hebû.
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TADMOR
“Û Silêman çû Hamat – Tsobayê û wî bi bin ve xist. Û hemû bajarên xwe yên embarê, ên ku
li Hamat û Tadmor a ku li çolê ne çêkirine ava kirin.” (2.Dîrokan 8:3,4). Tadmor, bajarê
Palmîra ya li rojhelata bakurê Sûrî ye û di demên kevnare de wekî bajarekî navdar yê
bazirganiyê dihate zanîn bû. Xirbeyên nêzîkî Tûdmûra di xeta neftê ya di navbera Îrak
û Trablûsê de yî ye.
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TAHAT
Cihek ji cihên qonaxdayîna Lawên Îsraêlê ye (4.Mûsa 33:26,27).
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TAHPANHES
Bajareke li Misirê. Piştî ku Orşelîm vebû Cihûyên di bin rêveberiya Yohananê li welêt
mayîne, li Misirê reviyan vir. Peyxamber Yêremya jî girtin gel xwe (Yêremya 43:57). Yêremya peyxamberiyê kir û got ku dê Nebûkadretsar wê derê veke (Yêremya
43:8-13). Bajareke li tixûbê Misirê bû. Wisa tête fikirîn ku Tel Defenneya îroyîn ya di
devê rojhilatê yê Çemê Nîl de yî ye.
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TAMAR
Di wateya darê xurmê de yî. “Silêman...li welêt Tamara ku li çolê yî pêk anî”
(1.Qiralan 9:17-19). Kûrnûba îroyîn e. Bona parastina rêgeha bazirganiyê ya di
navbera Elat û Hebronê de yî hatibû avakirin.
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TAPPÛAH
Di wateya darê sêvê de yî.
1/ Bajarê qiralekî Kenanî yê ji aliyê Lawên Îsraêl yê di bin rêveberiya Yêşû de ne
hatiye bi binî ve xistin bû (Yêşû 12:17). Di tixûbê herêma aidî Efrayîm e û Manaşşe
de bû: “Sînor ji Tappûahê ber bi rojava ve dirêjî newala Kana dibû û dawiya wê li
behrê bû. (Yêşû 16:8). “Û sînora Manaşşe...digihîşt erdên gelê En-Tappûah. Erdên ku
hawîr dorên bajarê Tappûah girtibûn, yên Manaşşe bûn. Lê belê bajarê Tappûah ya ku
li sînorê Manaşşe bû, aidî lawên Efrayîm bû” (Yêşû 17:7,8). Wisa tête fikirîn ku Şeyh
Abû Zarada li başûrê Şekemê qandî 13 kîlometre dû re yî.
2/ Bajareke li herêma Cihûda yî. “Li deştê... En – Gannîm, Tappûah û Enam, Yarmût
û Adûllam, Soko û Azeka” (Yêşû 15:33-35). Yarmût û Adûllam li rojhelata Azeka
bûn.
Wisa tête fikirandin ku Tappûah li rojavaya Orşelîmê û li rojhelata Azeka ye.
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TARALA
Di wateya hêza Xwedê de yî. Bajareke aidî Benyamîn: “Îrpeel û Tarala û Tsela û Elef
û Yebûsî (ew Orşelîm e)” (Yêşû 18:27). Li rojavaya Orşelîmê bû.
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TARSÛS
Tarsûsa îroyîn ya pêwendî Mêrsînê yî, hê bi navê xwe yê demên kevnare ve tête nasîn.
Pisporeke wisa angaşte dike ku navê wê ji xwedayekî derewîn yê navê wî Tarz e tê.
Yosefûsê dîrokzan yê Cihû wisa têdighîne ku navê Tarsûs ji Tarşîşê lawê Yavanê lawê
Yafetê lawê Nûh ve tê (1.Mûsa 10:2-5). Wisa tête fikirandin ku Yavan di derbarê
Yewnanê de yî. Dibe ku bajar ji aliyê koloniya Yewnanan ve hatibe avakirin. Di dema
Peymana Nû de serbajarê Kîlikyaya eyaleta Romê bû. Di wê demê de li rexa gola ku
nêzîkî cihê Çemê Kîdnûsê (Şetê Tarsûsê) dirije behrê, bajarekî bêndergehê bû. Gol bi
heriyê ve tijî bû. Tarsûs îroj ji ber vê yekê ji behrê dûrtir e.
Em di Kitêba Pîroz de cara yekemîn vî navî ji Xudan bi xwe dibihîzin. Di xewn û
xeyalekê de ji bawermendê navê wî Hananya ye vî emrî da: “Rabe û here kuça ku navê
wê Kuça Rast e û li mala Cihûda, zilamekî Tarsûsî ku, navê wî Saûl e bigere. Ji ber ku
a vay, ew dua dike! Û di dîtina xwe de dîtiye ku mirovek bi navê Hananya hatiye cem
wî û bona çavên wî dîsa bibînin destê xwe daniye ser wî” (Karên Şagirtan 9:11,12).
Dema li Orşelîmê navê Xudan Îsa belav dikir, Cihûyên Helenîst yên bi Yewnanî
diaxifin; “pêşniyariya kuştina wî dikirin. Û dema birayan hînî vêya bûn, wî birin
Sezariyê û şandin Tarsûsê” (Karên Şagirtan 9:28-30). Barnabas bona di perwerdeya
civaka bawermendan ya ji neteweyan pêk hatiye de û li Antaqyayê ye, alîkariyê pê re
bike, “Barnabas bona li Saûl bigere çû Tarsûsê” (Karên Şagirtan 11:25,26). Saûlê Cihû
yê hemwelatiyê Romê yî û bona navê Xudan Îsa di nava neteweyan de bang bike
derketibû, bi navê xwe yê Romê, bi Pawlos ve hate nasîn. Dema li Orşelîmê hate
qefaltin, Pawlos bi gotina “Ez Cihûyek Tarsûsî me” bersivê da fermandar. “Ez ji
Kîlîkyayê, Cihûdek Tarsûsî, hemwelatê welatekî qet jî ne bêgirînge me” (Karên
Şagirtan 21:39). Dema bi gel re diaxifî têdigehand ku li bajarê Tarsûsê welidiye (Karên
Şagirtan 22:3).
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TARŞÎŞ
Yosefûsê dîrokzan yê Cihû wisa têdighîne ku navê Tarsûs ji Tarşîşê lawê Yavanê lawê
Yafetê lawê Nûh ve tê (1.Mûsa 10:2-5). Wisa tête fikirandin ku Yavan di derbarê
Yewnanê de yî. Dibe ku bajar ji aliyê koloniya Yewnanan ve hatibe avakirin. Ka
Tarsûs, bi Tarşîşa Peymana Kevin de têkildar e yan na, bi vebirî nehatiye zanîn.
Bi vî awayî qala Tarşîşê tête kirin: “Û qiral Silêman li Etsyon-Gebera ku li welatê
Edomê li rexa Behra Gewez, li cem Elota yî keştiyan çêkirin...Ji ber ku tevî keştiyên
Hîram, keştiyên qiralên Tarşîşê di behrê de bûn; keştiyên Tarşîşê sê salê carekê zêr û
zîv, diranên fîlan û bi teyrên tawis ve barkirî dihatin” (1. Qiralan 9:26; 1. Qiralan 10:22;
2. Dîrokan 8,17). Yehoşafatê Qiralê Cihûda bi Ahazyayê qiralê Îsraêlê yê karên xerab
dikirin re li hev kirin û li Etsyon – Geberê keştiyan çêkirin û her çi qas xwestibin
bişînin Tarşîşê jî lê “Elîezer li dijî Yehoşafat peyxamberiyê kir û wisa got: Ji ber ku te
bi Ahazya re li hev kir XUDAN karên te têk birin.’ Û keştî perçiqîn û neçûn Tarşîşê”
(2. Dîrokan 20,35-37). “Lê belê Yûnis xwest ku ji ber Xudan bireve Tarşişê û daket Yafayê.
Keştiyek diçe Tarşişê dit; heqê birina xwe da û bona ku ji ber Xudan here dûra, Tarşişê, bi
wan re li keştiyê suwar bû” (Yûnis 1:3). “Û ez ê nîşanekê deynim nav wan û yê ku ji ber
wan reviyane û xelas bûne bişînim Tarşîşê, Pûlê û Lûdê, ji yên ku kevanê dikişînin re,
Tûbalê û Yavanê, ez ê bişînim giraveyên dûr ên ku nav û dengê min nebihîstine û
mezinahiya min nedîtine û dê di nav gelan de mezinahiya min bidin bihîstin” (Îşaya
66:19). “Ji Tarşîşê lewhên zîv ên hatine kutandin...têne anîn” (Yêremya 10:9; Hêzekîêl
27:12).
Ger Tarşîş ne cihekî be mîna ku hinek pispor pêş de dajon gotineke di derbarê
helandina rehê lajwerdê (madenê) bû û bona hinek bêndergehên bi bazirganiya madenê
ve mijûl dibin hatiye bikaranîn, teqez nehatiye destnîşankirin. Ji ber ku li dûra ye wisa
hatiye fikirandin ku bajarê Tartessûs yê kevin yê Îspanyayê ye, ji ber ku ev bajar di
bazirganiya madenê de nav û deng dabû.
Navê Tarşîşê di nivîskek Fenîkeyiyan ya ku li girava Sardînya ye de hatiye dîtin.
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TEBETS
Abîmelekê birayên xwe kuştine û qiraletiyê bizorê bidest ve xistiye bajarê Tebetsê
vekir. Lê belê gelê bajar hewl dan û reviyan qûleya nava bajêr. Dema hewl da ku agir
bi qûleyê ve bixe, jinikekê kevirê ser dengê bi serê wî ve daxist. Xulamê wî, bona
nebêjin jinikekê min kuştiye, li ser daxwaziya wî Abîmelek bi şûr ve kuşt (Serweran
9:50-57). Cihê bi navê Tûbas ya li rojhelata bakurê Şekemê yî.
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TEKOA
Bajareke aidî Cihûda ye. Xirbeyên Kîrbet Takûa yên li başûrê Beyt – Lehem, di
dûrbûna 10 kîlometre de yî ne. Dema Yoab xwest ku bi Abşalomê lawê Qiral Dawid
re aşt bibe, “şand Tekoa û ji wê jinikeke baqil da anî” (2.Samûyêl 14:1-20). Qiral
Rehoboam bona parastinê pêşiyê vî bajarî zeximand (2.Dîrokan 11:6). Yehoşafat bona
pêrgîniya Lawên Ammon û Moabiyan bikin, tevî gel derket çola Tekoayê (2.Dîrokan
20:20). Welatê Peyxamber Amos bû (Amos 1:1). Yêremya bona êrîşa neyaran diyar
bike, dibêje ku “li Tekoayê li boriyan bixin” (Yêremya 6:1). Yên ku li pêy sirgûniyê li
Tekoayê bicih bûne hebûn (Nehemya 3:5,27).
Dibe ku warê Teko di wateyên zexm û dibe ku dengê boriyê de be.
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TEL - ABÎB
Di wateya girikê simbilê an jî kepela simbilê de yî. Bajarê ku Hêzekîêl Peyxamber jî
di nav de sirgûn lê rûniştine (Hêzekîêl 3:15). Li rexa çemê Kebarê bû. Ev çem, cohek
mezin ya li rojhelata başûrê Babîlonê yî bû.
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TELAÎM
Di wateya berxan de yî. Li gor emirê Samûyêl ji XUDAN daye, dema Saûl çû ku li
Amalekiyan bixe, gel li Telaîmê jimartin (1.Samûyêl 15:4). Wisa tête famkirin ku
Telema li herêma Cihûda ye. (Li TELEMê binêrin).
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TELASSAR
Bajarê lawên Eden. Di wateya girê Aşûr de yî. Peyxamber Amos, ji Xwedê vê gotina
peyxamberiyê ya balkêş e dide bihîstin: “Û ez ê çilmêreya deriyê Şamê bişkinim û ez ê
yên ku li wir rûdinin ji çemê Avenê û yê ku gopal di destê xwe de digire ji mala Edenê
bavêjim û dê netewa Sûriyê berbi Kirê ve bên ajotin! XUDAN dibêje” (Amos 1,5).
Piştî salan, şandî Rabşake yê ku Senharîbê qiralê Aşûrê şandiye Orşelîmê, di derbarê
pêkhatina gotina peyxamberiyê de wisa dibêje: “Ma îlahên wan, gelên ku bapîrên min,
wan helaq kirine, Gozan û Haran û Retsef û lawên Edenê ên ku li Telassarê ne, xelas
kirin?” (Îşaya 37,12). Mala lawên Eden, çawa ku qala wê bi Harana li başûrê Rihayê
ye û li Sûrî digel bajarên Gozana ku di Çemê Feratê de ne be, bi dibetiyekê li heman
herêma giştî de bû. Wisa tête fikirîn ku qiraletiya Bît – Adînî (Beyt – Eden) ya ku di
nivîskên kevin de qala wê tête kirin be. Di nava Çemên Feratê û Masî de bû. Di nava
yên ku bi bajarê Sûrê re bazirganiyê dikin de “bazirganên..Edenê” hebûn. Malên Sûrê,
“bi topên qumaşên laciwerd û reng rengi, bi sindoqên kincan yên bi qimet ên ku ji darê erzê
hatine çêkirin û bi benan ve dor lê hatine girtin duguhertin” (Hêzekîêl 27, 23 – 24).
Derawaya cihê bi navê Telassar e heta niha nehatiye çespandin.
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TELEM
Di wateya berx de yî. Bajareke ji bajarên “nêzî tixûbê Edomê yî û li herî dawiya
Cenûbê (başûrê) yî, nêzî Zîf û Bealotê yî (Yêşû 15:24). Ji ber derawaya wê bona êrîşa
li ser Amalekiyan e bicih e, wisa tête fikirîn ku hemana bajarê Telaîmê yî (Li
TELAÎMê binêrin).
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TEL - HARŞA
Di wateya girika karkeriyê de yî. Bajareke welatê Babîlê yê kesên “Malên bapîrên xwe
û ezbetên xwe ji Îsraêlê” nîşan nadin, piştî sirgûniyê hilkişiyane bû (Esra 2:59;
Nehemya 7:61). Wisa tête fikirîn ku li deşta Behrê nêzîkî Kerûb û Tel-Melah e.
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TELMELA
Di wateya girika xwê de yî. Bajareke welatê Babîlê, yê kesên “Malên bapîrên xwe û
ezbetên xwe ji Îsraêlê” nîşan nadin, piştî sirgûniyê hilkişiyane bû (Esra 2:59; Nehemya
7:61). Wisa tête fikirîn ku li deşta Behrê nêzîkî Kerûbê ye.
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TEMAN
Bajareke Edomê ye. Navê wê ji Temanê neviyê Esav ve tê (1.Mûsa 36:11). Edom li
rojhelata başûrê Îsraêlê bû. Ji çiyayên li rexa wê bilind dibin û ji herî başûrê newala
Araba ya Gola Lûtê tê de ye, ber ve Kendava Akaba ne pêk dihat. Nîçika başûrê
herêma ji Cihûda re hatiye dayîn “li beşa herî dawîn ya Cenûbê (Negebê)”, “ber ve
tixûbê Edomê” bû (Yêşû 15,21). Ji deşta bilind ya rojhelata Edomê, ji Kendava Akaba
ve berbi bakur dirêj dibe de “rêgeha qiral” hebû. Gelê Edomê destûrê nedan gelê
Îsraêlê yên di bin rêvebiriya Mûsa de dixwazin ji Kadeşê pêş ve biçin, ji wê rêgehê
derbas bibin (4.Mûsa 20,14-21). Gelê Temanê bi zanyarî û biaqiliyê nav û deng dabûn
(Yêremya 49:7; Obadya 8,9). Yek ji hevalên wî yên bona xemrevîniyê bikin têne cem
Eyûb, Elîfazê Temanî bû (Eyûb 2:11). XUDAN bi navgîniya peyxamberan dide
bihîstin ku dê Temanê wergerîne xirbeyekê (Yêremya 49:20; Hêzekîêl 25:12-14;
Amos 1:12; Obadya 9). Carekê bona sembolîzekirina hemiya welatê Edomê tête bikar
anîn: “Xwedê ji Temanê...hat” (Habaqûq 3:3).
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TERAH
Dibe ku di wateya veger, gerîn û ajotinê de bin. Li pêy Çiyayê Sînayê cihê donzdehan
ya cihê kondayînê (4.Mûsa 33:27,28).
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TÎBHAT
“Û Dawid ji Tîbhat û Kûnê ên ku bajarên Hadarezer in gellekî tûncî rahiştin; Silêman
behra tûncî û sitûnan û feraxên tûncî ji wê çêkirin” (1.Dîrokan 18:8). Wateya Tîbhat
“qirkirina cana” ye. Wisa tête fikirandin ku bajar îroj li Lubnanê ye. 2.Samûyêl ayeta
8, 8’an dema qala heman şerî dike Dawid navê bajarên Hadadezer yê ji wan tûncê
distîne wekî Betah û Berotay didin. Pisporek wisa angaşte dike; dibe ku yên wan
nivîskan nivîsandine di rêzkirina tîpan de xeletiyê kirine. Çareseriyek din jî, Betaha di
wateya “ewlekariyê” de ye piştî biserketina Dawid di devê gel de bi navê Tîbhatê ya
ku di wateya “qîrkirina canan” de hatiye bibîr anîn. (Binêrin tiştên di bin BEROTA de
hatine nivîsandin).
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TÎFSAH
Dibe ku bête wateya gihar an jî neqebê de be.
1/ Silêman; “li aliyê dinî çemê Feratê, ji Tîfsahê heta Gazayê li hemû derdorê, li ser
hemû qiralên ku li aliyê dinî çem in, serweriyê diajot” (1.Qiralan 4:24). Bi dibetiyeke
mezin, li bajarê Tapsakûs ya di beşa navî ya feratê de yî bû. Ev bajar, li ser rêyek
bazirganî ya girîng e û di neqeba Feratê de bû.
2/ Menahemê ji Tîrtsayê derket, piştî Şallûmê li Samîriyê qiraletiye dikir kuşt û ew bi
xwe bû qiral pê ve hewl dida ku bajarên Îsraêlê vekin; “Tîfsahê û hemûyên ku li wir in
û ji Tîrtsayê wê de, li sînorên wê xistin; ji ber ku jê re venekiribûn, bo vê yekê lê xist”
(2.Qiralan 15:16). Bûyer wisa xuya dibe ku ji Tîrtsaya li Feratê ye, cihekî din e. Di
derbarê derawaya wê de agahiya me ya bikitekit nîne. Yên pêş dane ku Tappûahe jî
bûyîne.
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TÎMNA
Di wateya para ku hatiye dayîn de yî.
1/ Cihek di tixûbê bakur yê herêma Cihûda de, di navbera Beyt – Şemeş û Ekronê de
yî (Yêşû 15:10,11). Bajar di herêma bona nifşeya Dan hatiye cihêkirin de bû (Yêşû
19:43). Şîmşonê lawê Manoahê Tsorî yê ji ezbeta Dan e “daket Tîmnayê û li Tîmnayê
ji qîzên Filistiyan qîzekê dît” (Serweran 14:1). Ev jin, hevjîna yekem ya Şîmşon bû û
sedema Şîmşon ji Filistiyan re kir neyar bû. Wisa tête famkirin ku Tsora li çiyê bû û
Tîmna hê li jêr li berwaran an jî li deştê bû. Daniyan bi ser neketibûn ku bajar ji destê
Filistiyan bigirin. Wisa tête fikirîn ku Kîrnet Tîbneya li rojavaya başûrê Tsora 6
kîlometre dûrîtiyê bû. Tîmnata Cihûda “bi hevalê xwe Hîrayê Adûllamî” re çûye, bi
dibetiyekê heman cih bû (1.Mûsa 38:12-19). Adûllam li heman herêma giştî bû.
2/ Bajareke li başûrê herêma ku bona Cihûda hatiye cihêkirin de bû (Yêşû 15:57).
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TÎMNAT – SERAH
Di wateya para bizêdeyî de bû. “Û paşî ku lawên Îsraêl, karê li gora herêman par kirina
erdan qedandin, ji erdên xwe parê dan Yêşûyê lawê Nûn. Li gora emrê XUDAN, bajarê
ku wî dixwest, Tîmnat – Seraha ku li herêma çiyayî ya Efrayîm bû dan wî. Û wî bajêr
selihand û li wir bi cîh bû” (Yêşû 19:49,50). Yêşûyê di sed û deh saliya xwe de çû ser
dilovaniya xwe; “li Tîmnat-Seraha ku di nava sînorên mêrasa wî de dimîn e” binerd
kirin (Yêşû 24:30). Çiyayiya Efrayîm beşê herî li bakurê rêzeçiyayên parsuyên Îsraêlê
pêk tîne, herêma çiyayî ya ji Beyt – Elê heta deşta Yîzrêel e. Di ayetek din de ji bajêr
re Tîmnat – Heres (para rojê) tête gotin (Serweran 2:9).
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TÎRTSA
Di wateya xweşiyê de yî. Bajareke bi xweşikiya xwe tête nasîn e (Helbesta Helbestan
6:4). Bajareke ji qiralên Kenanê qiralekî Yêşû û Lawên Îsraêlê bi binî ve xistine bû
(Yêşû 12:24). Yereboamê Qiralê Îsraêlê li Tîrtsayê rûdinişt (1.Qiralan 14:1-18).
Baaşayê qiralê Tîrtsa, di rojên Elan û Zimrî de serbajarê welatê Îsraêlê bû (1.Qiralan
15:21,33; 16:6; 16:8,9,15). Dema Omrî dorûber li Tîrtsa girtin, Zimrî “bi ser xwe ve
agir berda ser keleha mala qiral” (1.Qiralan 16:17-20). Omrî Samîriye kir serbajar.
Menahemê ji Tîrtsayê derket, piştî Şallûmê li Samîriyê qiraletiye dikir kuşt û ew bi
xwe bû qiral pê ve hewl dida ku bajarên Îsraêlê vekin; “Tîfsahê û hemûyên ku li wir in
û ji Tîrtsayê wê de, li sînorên wê xistin; ji ber ku jê re venekiribûn, bo vê yekê lê xist”
(2.Qiralan 15:16). Wisa tête zanîn ku Tel El – Faraya li rojhelata bakurê Şekemê di
dûrbûna 11 kîlometre de bû.
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TIYATÎRA
Civaka dêra çaremîn ya bi destê Yûhena ji Xudan Îsayê di Peyxama Yûhena de hatiye
bilindkirin ve peyamê stendiye (Peyxama Yûhena 2:18-29). Akhîsara îrojê ya pêwendî
Manîsa ye û li ser rêya ji Îzmîrê diçe Balikkesîrê yî. Tiyatîra li tixûbên herêmên Mîsiya
û Lîdya de bû. Herêma Mîsiya ji rojavaya bajarê Balikesîr û herêmên bakur yên Îzmîrê
û ji bajarê Çanakkale ve pêk dihat. Tixûbên qiraletiya Lîdya di pêvajoya sedsalan de
gellekî hate guhertin. Lê belê kêm û zêde em dikarin bibêjin ku ji bajarên Manîsa û
Îzmîrê pêk dihat. Navê bajêr çawa ku tête famkirin ku ji ber pêveka “tîra”, ji zimanê
Lîdya ve hatiye, lê wateya wê nayê zanîn (Bajarê Tiya).
Em nizanin Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne çawa gihaştiye vî bajarî. Bi dibetiyekê dema
Pawlos li Efesê bû, di encama nîqaşên “her roj li hêwana civîna Tîranos de”, “wisa ku,
him Cihûd, him jî Grek, hemû kesên li Asyayê dijîn, gotina Xudan bihîstin” (Kar.
Şa.19:8-12). Lê belê hê Pawlos li Efesê Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne nedabû bihîstin, li
Fîlîpiyê bû, “jineke Tiyatîrayî ya navê wê Lîdya ye...karê wê cawên di rengê çîçega
erxewanî de firotin bû” û ““bi Xwedê ve diperistî” axaftina wî guhdarî kir. “Bona ku
bala xwe bide tiştên ji aliyê Pawlos ve dihatin gotin, Xudan dilê wê vekir...Ew bi gelê
mala xwe ve îmad bû” (Karên Şagirtan 16:14,15). Ma gelo Lîdya an jî yekî ji malbata
wê yî, dema bona kar çûne Tîyatîra, Nûçeya Kêfxweşiyê Tîne ji nasên xwe re
negotine? Em vê yekê bi vebirî nizanin.
Tevî çêkirina cawên di rengê çîçega erxewanî de, li Tiyatîra berkêşandina amêjenê
tûnc û zîv (tûncê dibiriqe) jî hebû. Xudan Îsa xwe di civaka li Tiyatîra de mîna “Lawê
Xwedê yê çavên wî pêtên agir in, lingên Wî mîna amêjenê tûnc û zîv e” dide nasîn
(Peyxama Yûhena 2:18). Çavên Wî tevî hezkirina bawermendan, baweriya wan,
xizmeta wan, baldirêjiya dikin, pirsgirêka ji ber wan gazincan dikin jî dibînin
(Peyxama Yûhena 2:19,20). Ji ber yê ku vekolînê li “daxwazên dil û ramanên aqil”
dike yî (Peyxama Yûhena 2:23). Lingên Wî jî hêz û desthelatdariya Wî ya, ji her kesê
di civakê de ne re, li gora kirina wan, di dayîna “bersiva li cih” de sembolîze dikin.
Wisa tête fikirandin ku pirsgirêka jê gazincan dike, di derbarê cûreyên kar û yekîtiya
bêşekaran de yî. Tevî birêkûpêk kirina pirsgirêkên kar û parastina berjewendiyên
bêşekaran, ev komaleyan bi pêwendiyên xurt ve bi peristina xwedayên derewîn yên ku
bi bêexlaqiyên zayendî ve hatine rêsandin ve girêdayî bûn. Hêzên wan “ji razên kûr
yên şêytan ve” dihatin. Civaka bawermendan ji bawermendan re; peyxambera derewîn
Îzabêl (Di Peymana Kevin de qiralîçeya Îsraêl ya heman tiştî dike) ya “birasthatinî
têkiliyên zayendî û xarina qurbanên ji xwedayên derewîn re hatine serjêkirin fêr dide”
xweşdîtinê pêşniyar dikir. Ji ber ku vê jinika nedixwest ji gunehên xwe vegerin, Xudan
ji wê re û ji yên ku li gor wê kirine re nexweşî û mirinê waad kirin (Peyxama Yûhena
2:21-23). Di civakê de bona kesên van tiştan nepejirandine re gotinên dilawêrî jî hene
(Peyxama Yûhena 2:24-29).
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TOB
Di zimanê Îbranî de di wateya qenc de yî. Welatek Aramiyan ya ku li rojhelata Çemê
Erdenê û li bakurê Gîleadê yî bû. Yeftahê Gîleadî dema ji aliyê birayên xwe hate
qewirandin, reviya welatê Tobê. “Zilamên bêkêr” yên li dora xwe hewandine “di gel
wî êrîşan dikirin” (Serweran 11:1-3). Lawên Ammon ji vî welatî bona li dijî Dawid şer
bikin, leşkeran bi pere girtin (2.Samûyêl 10:6).
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TOFEL
“Li aliyê dinî Urdunê, li çolê, di navbera Paran û Tofelê de...li Arabayê, gotinên ku
Mûsa ji hemûya Îsraêlê re gotine ev in” (5.Mûsa 1:1). Ji bilî zanîna Tofel li Arabayê
yî (Li newala kûr ya li başûrê Behra Lût) agahiyek me ya din nîne.
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TOFET
Yêremya bona gelê Cihûda, vê gotina XUDAN da bangkirin: “Û bona lawên xwe û
qîzên xwe di agir de bişewitînin, li Tofeta ku di Newala Ben-Hînnomê yî de cîhên xwe
yî bilind ava kirin... Ji ber vê yekê, a vay, XUDAN dibêje: Roj tên tu êdî dê ji wir re, ne Tofet
û çemê lawê Hînnom, lê belê dê çemê Serjêkirinê bête gotin û heta ku cîh nemîne, dê li
Tofetê binax bikin” (Yêremya 7:31,32). Gotina dojehê (cehenem) ji Ge -Hînnom ya ji
gotina besta Hînnom ya di Îbranîtî de yî pêk tê. Piştî xerabiyên li wê pêk hatine Xwedê
ji wê derê re got besta Serjêkirinê û wê derê wergerand cihê cezayê, rê lê vekir ku
Besta Hînnomê di bin navê dojehê de bû sembola cihê cezaya abadîn. Xudan Îsa vî
cihî wekî cihê agir û rizandinê dide nasîn: “Ger destê te, te têxe gunehê, wî jêke, ji bo
te bêdest gihaştina jiyanê, bi hebûna du destî çûna dojehê û agirê ku qet venamire
qenctir e... Li wê derê kurmê wê namire û agir jî venamire” (Marqos 9:43,48). Qiral
Silêman bona jinên xwe yên biyan dilxweş bikin: “Di çiyayê xwe yê li ber Orşelîmê
yî de... bona Molekê tiştê zişt yê Lawên Amon e cihekî bilind ava kir” (1.Qiralan 11:7).
Dibe ku ev yek çiyayek li besta Hînnomê be, ji ber piştî gellekî salan qiral Ahaz “Û di
newala lawê Hînnom de buxurê vêxist...lawên xwe di agir de şewitandin (Şêweya bi
îlahê Molekê re peristinê wisa bû)” (2.Dîrokan 28:3).
Qiral Yoşiya cihên bilind yên li besta Hînnomê ne şewitandin û bi hestiyên mirovan
ve qirêj kirin (2.Qiralan 23:13,14). Besta Hînnomê, li başûrê Orşelîmê, ji rojavayê ber
ve rojhelatê dirêj dibe û bi besta Kîdron ya ji bakur ber ve başûr dirêj dibe re girê dibe.
Tofet li vê bestê, li cihekî di derbara peristina xwedayê derewîn de yî. Bona wateya
nav gellek daxuyandin hatine kirin: Defê bona qêrîna zarokên têne şewitandin nede
bihîstin, ji gotina “tof”ê; ji tûkirinê ya dengê ku mîna “tufî” derdixîne, ji ber bide
bihîstin ku ew der cihekî zişt û lê bête tûkirin e, ji tofteha di wateya kerihandinê de yî;
ji “tpt” ya zimanê Aramî ya di wateya tifikê de yî.
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TOKEN
Bajarek ji ezbeta Şîmeûn re hatiye cihêkirin. Di gel Rîmmon û Aşanê tête rêzkirin
(1.Dîrokan 4:32). Wisa tête fikirandin ku di pirtûka Yêşû de navê wê derbas nebûye.
Pisporek Telaîm û Telemê yek dihesibînin.
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TOLAD
Bajarek ji ezbeta Şîmeûn re hatiye cihêkirin. Di gel Etsem û Betûel tête rêzkirin
(1.Dîrokan 4:29,30). Di pirtûka Yêşû de navê wê bi gotina Eltolad, di terîfkirina
herêma ji Cihûda re hatiye dayîn de tête bikar anîn (Yêşû 15:30). Li başûrê herî li
rojavayê ye bû (Yêşû 15:21).

760

TSAANAN
Hêzên neyaran “digihêjin heta Orşelîmê...kesî ku li Tsaananê rûdine derneket” (Mîka
1:9,11). Navê Tsaanan, wekî kirina derketinê yî. Bi dibetiyekê bajarê Tsenan ya li
Şefalayê li herêma aidî Cihûda de bû (Yêşû 15:37).
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TSAANANNÎM
“Û Kenî Heber, ji lawên Hobabê ku xezûrê Mûsa bû, ji Keniyan cihê veqetiya bû û
heta darçiloya ku li Tsaanannîm a ku li cem Kedeşê yî kona xwe danî bû” (Serweran
4:11,17). Şerê ku Sîsera bipeyatî jê reviyayî ji ber ku nêzîkî çemê Kîşîonê bû, dê wisa
bête famkirin ku ev Kedeşa Tsaanannîm nêzîkî wê ye, Kedeşa li Îsşakara nêzîkî
Megîddo ye (Li KEDEŞê binêrin). Lê belê wê gavê dê li vê pirsgirêkek derkeve.
Tixûba herêma Naftalî; “ji Helef û darçiloya mezin ya ku li Tsaanannîmê... dirêjî
Lakkûmê dibû û di Çemê Urdunê de dawî didît” (Yêşû 19:33). Ev darçiloya li
Tsaanannîmê nabe ku nêzîkî Kedeşa li Îsşakarê be. Ger Han Et-Tûjjara li rojhelata
bakurê Çiyayê Taborê 5 kîlometre dûr e, darçiloya li Tsaanannîmê be, bona ku Sîsera
bi peyatî biçe wir dûr bû lê belê ne bêderfet bû. Bi rastî dibêtiya hebûna du
Tsaanannîma cihê û du darçiloya cihê jî heye.
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TSAFON
Di wateya bakur de yî. Bajareke di herêma Erdenê ya ku ji bo Gad hatiye dayîn, di
“bestê” de, yanê li newala Erdenê de bû. Di derbarê derawaya wê de agahiya me nîne.
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TSAÎR
Di wateya biçûk de yî. Bajareke li Edoma ku Yoramê Qiralê Cihûda bi Edomiyan re
şer dikir de an jî di tixûba Edomê de yî (2.Qiralan 8:21). Dibêtî heye ku Tsaîra nêzîkî
Hebronê be (Yêşû 15:54). Li rojhelata bakurê Hebronê de, di dûriya 8 kîlometre de
gundekî bi navê Saîr heye.
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TSALMON
Di wateya tariyê de yî. Çiyayekî daristan yê nêzîkî Şekemê yî û Abîmelek û yên gel
wî jê daran jêkirine (Serweran 9:48). Yê ku Hêza Wî Besî her tiştî ye “dema Qiralan
belav kirin, wekî dema li Tsalmonê berf dibariya bû” (Zebûr 68:14). Qala sipiya berfê
çawa ronahiyê tîne cihê tarî dike.
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TSALMONA
Dibe ku di wateya tarîbûn, sî de bin. Piştî ku li Çiyayê Horê konê danîn, koçî Tsalmona
kirin û konê danîn (4.Mûsa 33:41). Ev jî di rêya Behra Gewez de bû (4.Mûsa 21:4).
Harûn bi emirê Xwedê li serê Çiyayê Horê çû ser dilovaniya xwe (mir) (4.Mûsa 20:2229). Xwedê dema Lawên Îsraêl ji Kadeşê koç dikirin emir kir. Çiya li ber tixûba welatê
Edomê bû. Ji ber ku nêzîkî Kadeşê bû û li tixûba rojavaya bakurê Edomê bû, ji aliyê
pisporê îroyîn tête qebûlkirin ku, Çiyayê Madûra ya li rojhelata bakurê Kadeşê yî,
Çiyayê Horê ye. Divê Tsalmona di rêya Behra Gewez de ji Çiyayê Horê di dûrbûna
rojekê de be.
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TSAREFAT
Di wateya pakkirinê de yî. Bajareke li welatê Fînîkiyan li başûrê Saydayê di dûrbûna
13 kîlometre de, di rêya Sûrê de bû. Sarafandaya îroyîn. Di ziwayiyê de XUDAN ji
Êlyas re; “Rabe, here bajarê Sayda, Tsarefatê û li wir rûnê, bona ku te xwedî bike, li wir emir
dam jinebiyekê” (1.Qiralan 17:9). (Îsa, di Lûqa ayeta 4:26 qala heman mijarê dike).
Heta ku baran bibare “arvanê di kûpê de neqediya û rûnê di hebanê de kêm nebû”
(1.Qiralan 17:16). Êlyas bona lawê jinebiyê dua kir û lawik vejiya (1.Qiralan
17:21,22). Obadya peyxamberiyeke wisa dike: “Sirgûnên van lawên Îsraêlê yên di
nava Kenaniyan de ne, dê heta Tsarefatê mulkan bistînin” (ayeta 20).
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TSARETAN
Dema Yêşû gelê Îsraêlê ji Erdenê anîn dem dema çinandinê bû û rexên çeman
dagirtibûn (Yêşû 3,15). “Dema kahînên ku” bi emirê XUDAN Sindoqa Peymanê
dikişandin; “gava gîhaştin qeraxa çem û lingê xwe avêtin avê, avên ta ji jor ve tên
sekinîn, ji gellekî dûr ve li bajarê Adamê, yê ku nêzîkî Saretanê yî mîna komekê dest
bi bilindbûnê kirin. Wisa ku, avên ku ber bi Gola Arabayê ve diherikin Gola Lût, bi
tûmî hatin birrîn. Û gel ji hemberî Erîha ve çem derbas kirin (Yêşû 3,15-17).
Ji donzdeh keyayên ku Qiral Silêman wan peywirdar kirine yek: “Li Taanak û
Megîddoyê û li hemûya Beyt-Şeana li cem Zareta ya ku li bin Yîzreêlê yî; ji BeytŞeanê Abel-Meholaya, ji wêdetira Yokmeamê Baanayê lawê Ahîlûd” bû (1. Qiralan
4,12). Zaretan li gel Beyt – Şean bû. Li cihê ku Besta Yîzrêel bi newala Urdunê (Erden)
vedibe, li cem gundê Beîsan ya îrroyîn de, xirbeyên bajarê Tel El-Hûsn Beyt – Şean
in.
Taximên tûncê yên dibiriqin û bona perestgehê hatine çêkirin, “di axa rîtam ya di
tejaneya Erdenê de di navbera Sûkkot û Tsaretan de yî” hatin rijandin (1.Qiralan 7:46;
di 2.Dîrokan 4:17'an de di şêweya Tseredata de). Wisa tête fikirîn ku Sûkkot, Tel
Ahsasa li bakurê Şetê Yabbok di dûrbûna du kîlometre de yî. Di derbarê cihên him li
rojhelata Erdenê û him jî li rojavaya wê de ne qala Zaretanê tête kirin. Dibe ku di
newala Erdenê de, di neqebeke çemê Erdenê de bûya.
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TSEBOÎM
1/ Tseboîm, digel bajarên Tsoar û Gomorra ya bi navê Bela tête nasîn, Adma û
Sodomê, wekî Bajarên Tejaneyê dihatin bangkirin. Lûtê ku ji aliyê Birahîm ve mafê
bijartinê stendiye, ji ber ku gellekî bi avî ne “li bajarên tejaneyê rûniştin û ber ve
Sodomê konê datanî (1.Mûsa 13:10-13). Sodom tevî Gomorra bi gunehkariya xwe ve
hate nasîn “gelê Sodomê xerab û li dijî XUDAN gellekî gunehkar bûn (1.Mûsa 13:13).
“Sodom, Gomora û bajarê li dora wan in jî bi awayekî wekhev xwe radestî teqînên
fuhş û rêçewtiyê kirin. Ev bajarê ku heta bêdawîbûnê cezaya di agir de şewitînê
dikişînin, her yek mînakên ders jê girtinê ne” (Cihûda 7). Dema XUDAN ji Birahîm
re têgîhand ku dê wan bajaran tune bikin, Birahîm bi 50 kesên rast ve destpê kir, di
encamê de bona xatirê 10 kesên rast ji XUDAN ve waada tunenekirina bajaran distîne.
Ji ber ku deh kesên rast nehatin dîtin; “XUDAN, bi ser Sodom û Gomorayê ji aliyê
XUDAN ji ezman ve, kewkurda bi agir barand. Û van bajaran û hemûya deştê... tune
kirin” (1.Mûsa 19:24,25). Hew Lût û qîzên xwe xelas bûn. Jina Lût ya li paşiya xwe
nihêrt hema “bû sitûna xwê” (a.26). Lêkolîna zanistên kolanê di herêmê de li dor salên
B.Î. 2000’an, birhanên bobelatek herêmê qandî şeş sed salî vala hiştiye dîtine.
Dîrokzanê bi navê Yosefûs di dema ku dinivîsand de (hema li pêy Îsa) têdighîne ku
ser bermayiyên van bajaran hê bitûmî ji aliyê avên Gola Lûtê ve nehatine girtin (Şerên
Cihûyan IV:4). Sodom û bajarên din li deşta bakurê golê de ya ku êdî avên golê wê
dagirtine de bûn.
2/ Di wateya wawikan de yî. “Û ji artêşgeha Filistiyan (ya li Mîkmaşê) êrîşker bi sê
liqî derketin; liqek berê xwe da rêya Ofra, welatê Şûalê û liqek berê xwe da BeytHoronê û liqek jî berê xwe da ber bi çolê, rêya sînorê ku li çemê Tseboîmê dinêre”
(1.Samûyêl 13:17, 18). Li çola çiyayî ya di navbera navenda herêma Benyamîn û
Newala Erdenê de yî Newala Wawikan (Şûk Ed – Dûba). Mîkmaş, bajareke li rojhelata
Beyt – Ela aidî Benyamîn e, li ser rêya Orşelîmê ye bû.
Li bakurê Orşelîmê di dûrbûna 11 kîlometre de bû.
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TSEDAD
Dema XUDAN tixûbê bakurê Îsraêlê têdighîne, dibêje divê wê ji Behra Sipî heta Çiyayê
Horê û li pêy vêya dê heta cihê ketina Hamatê xêz bikin û emir dide ku dê nîçikên tixûbê
li Tsedadê bin (4.Mûsa 34:7,8). Ka ne diyar e ku Çiyayê Hor bi vebirî ku der e. Wisa
pêşda dane ku Çiyayê hermon an jî rêzeçiyayên Lubnanê ne. Heman tişt bona Tsedad jî
derbasdar e. Yên ku gotine Sadada li rojhelata başûrê bajarê Hûmûs ya Sûriyê ye û yên
ku gotine Kîrbet Serada ye jî bûne.
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TSEFAT
Di wateya qûleya çavdêriyê de yî. “Cihûda, tevî birayê xwe Şîmeûn çû û li Kenaniyên
ku li Tsefatê rûdinin xistin û wê bi tûmî tune kirin. Û navê Horma li bajêr kirin”
(Serweran 1:17). Wateya navê ku tê wateya bona tunekirinê hatiye tirxankirin, ji ber
ev kirin li bajêr hatibû kirin bû. Divê li başûr nêzîkî Tsîklagê bûya. Derawaya wê teqez
nehatiye dîtin.
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BESTA TSEFATA
Di wateya qûleya çavdêriyê de yî. “Habeş Zerah.. hate Mareşayê. Asa li dijî wî rabû û
li Mareşa, di besta Tsefata de bo şer rêz bû” (2.Dîrokan 14:9,10). Navê bajarê Mareşa,
digel Keîla û Akzîb, di lîsteya bajarên ku ji Cihûda re hatiye dayîn de derbas dibin
(Yêşû 15:44). Keîla, bajareke bi dîwar ya di deşta behrê ya Cihûda de yî. Kîrbet Kîlaya
îroj ya li rojavaya bakur ya Hebronê di dûrbûna 13 kîlometre de yî. Mareşa jî Tel
Sandahannaya îroyîn e. Li rojhelata wê îroj gundê bi navê Kîrbet Maraş heye. Wisa
tête fikirîn ku besta kûr ya nêzî vê derê yî Besta Tsefata ye.
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TSELTSAH
Piştî ku Samûyêl pesnê Saûl da, jê re: “Îro, paşî ku tu ji cem min here, li sînora
Benyamîn, li Tseltahê, li ber gora Rahêl, tuyê du zilamî bibînin” (1.Samûyêl 10:2).
Gora Rahel li ser rêya di navbera Beyt – El û Beyt – Lehemê de bû. Ya ku ji gorê
xuyaye, dibe ku gundê bi navê Beyît Jala be.
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TSEMARAÎM
Di wateya cotê eyarê mîhan de ye.
1/ Bajareke ji bajarên di gel Beyt – Araba û Beyt – Elê ji bo Benyamîn hatiye cihêkirin
e (Yêşû 18:22). Li rojhelata Benyamîn bû. Wisa tête fikirîn ku Kirbet Es – Samraha di
rêya ji Orşelîmê diçe Erîhayê de ye.
2/ Abiyayê Qiralê Cihûda, dema bi Yereboamê Qiralê Îsraêlê re şer dikir “li Çiyayê
Tsemaraîma li çiyayiya Efrayîmê sekinî” û bangî Yereboam kir û axaftinê kir (2.
Dîrokan 13:4-12). Ji bûyîna wê ya li çiyayiya Efrayîm wêdetir agahiya me nîne.
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TSENAN
Xal an jî dibe ku cihê keriyan be. Li Şefelayê, di herêma aidî Cihûda de bû (Yêşû
15:37). Bi dibetiyekê Tsaanan e. Hêzên neyaran “digihêjin heta Orşelîmê... kesî ku li
Tsaanan rûdine derneket” (Mîka 1:9,11). Navê Tsaanan mîna çalakiya derketinê yî.
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TSER
Bajarek bi dîwar ya li herêma Naftalî ye (Yêşû 19:35).
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TSEREDA
“Û yek ji qûlên Silêman, Efrayîmiyek Tseradayî, Yeroboamê lawê Nebat û navê diya
wî Tserûa bû, pîrekek jinebî bû, wî jî destê xwe li dijî qiral rakir” (1.Qiralan 11:26).
Yên ku dibêjin Tsereda bi xwe Tsaretan e jî hene. Bona derawaya wê li Efrayîmê cihê
wekî din jî hatine pêş de dayîn. (Li TSARETANê binêrin).
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TSERERA
XUDAN, artêşa Îsraêlê ya ji donzdeh hezar kesî pêk dihat, daxist sê sed kesî û di bin
rêvebiriya Gîdyon de bi ser Midyanî û Amalekî û hemî lawên rojhelatê yên “di pirraniyê
de wekî kulliyan di bestê” de radizên ve şandin. Van her sê sed kes qendîlên xwe di destê
çep de û boriyên xwe di destê rast de girtin û bi gotina “Şûrê XUDAN û Gîdyon” qêriyan
“ XUDAN şûrê her yekî li dijî hevalê wî û li dijî hemûya artêşê danî û artêş ber bi
Tsererayê, heta Beyt – Şîtta, heta sînora Abel-Mehola ku li cem Tabbatê ye reviya”
(Serweran 7,20-23). Bi vebirî nayê zanîn ku bajarê Tserera li ku derê yî. Divê ne li
newala Çemê Urdunê be, ji ber Abel – Meholaya nêzî wê ye li vê newalê bû.
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TSÎDDÎM
Bajarek bi dîwar ya li herêma Naftalî ye (Yêşû 19:35).
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TSÎKLAG
Bajarek ji bajarên li herêma ji Cihûda re hatiye cihêkirin de “ber ve tixûba Edomê li
beşa herî dawîn ya Cenûbê (Negevê) (Yêşû 15:31). Ji Şîmeûn re hate dayîn (Yêşû
19:5).
Dema Dawit li welatê Filistiyan rûnişt, Qiral akîş emir da ku bila ew li Tsîklagê rûnê
(1.Samûyêl 27:6). Amalekiyan agir bi Tsîklagê xistin (1.Samûyêl 30:1,2). Dawid jî li
Amalekiyan xistin û tiştên ku revandine şunda stendin (1.Samûyêl 30:16-20).
Hê Dawid li wê bû, agahiya mirina Saûl girt (2.Samûyêl 1:1; 4:10). Wisa hatiye
angaştekirin ku Tel El – Kûveîlîke ya di navbera Debîr û Beerşeba, li rojhelata başûrê
Gazayê de ye. Bi dibetiyeke din cihê bi navê Zûheîlîke ye.
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TSÎN
Çolek di nava nîvgirava Sînayê de ye. Lawên Îsraêl li Sînayê, berê xwe dan çola Paranê
(4.Mûsa 10:12; 12:16). 12 Kesên ku bona biçin sixûriya welêt ji Çola Paranê hatin
şandin. “Derketin û dema ji Çola Tsînê ber ve Hamatê diçûn heta Rehobê sixûriyê li
welat kirin” û dema kar qedandin “vegeriyan Kadeşê, Çola Paranê” (4.Mûsa
13:3,21,26). Çola Tsînê li bakurê Çola Paranê bû. Wisa tête fikirîn ku Kadeş li cihê
her du çol digihêjin hev bû.
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TSÎOR
Bajareke nêzîkî Hebronê û aidî Cihûda ye (Yêşû 15:54). Wisa tête fikirîn ku gundê
Saîr yê li rojhelata bakurê Hebronê di dûrbûna 8 kîlometre de yî ye. Dema Yoramê
Qiralê Cihûda bi Edomiyan re cengê dikir, bi dibetiyeke li Edomê an jî li bajarê bi
navê Tsaîrê ya li tixûbê Edomê ye bû (2.Qiralan 8:21).
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TSÎTS
Çîçeg an jî tişteke dibiriqe. Kaşekî li newala ji behra Lût hildikişe çiyayiyê bû. Artêşek
mezin ya ji Moab û Lawên Ammon pêk tê ya êrîşî Yehoşafatê Qiralê Cihûda kiriye ji
Engediyê, ji vê kaşê hilkişiya û hate çola Tekoayê (Çola Yerûel) (2.Dîrokan
20:1,2,16,20). Newala Hasasa ya piçekî li bakurê Engediyê ye.
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TSOAN
Bajareke kevin yê Misirê. Li cihê bi navê San El-Hagara ya nêzîkî rexa başûr ya Gola
Menzale ya li rojhelata bakurê deltayê Nîlê ye bû. XUDAN, “Li welatê Misirê, li
herêma Tsoanê, li ber bapîrên wan karên şaşkirî kirin” (Zebûr 78:12,43).
Tsoana li Misirê yî heft sal piştî Hebronê hate avakirin (4.Mûsa 13:22). Ji sala
B.Î.1100’an heta sala B.Î. 660’an wekî serbajarê Misirê dihat hesibandin: “Serekên
Tsoanê bitûmî bitûmî bûn zebûnên kêf û şahiyê” (Îşaya 19:11).
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TSOAR
Di wateya biçûk de yî. Tevî Tsoara bi navê Bela jî tête zanîn û Gomorra, Adma,
Sodom, Tseboîmê bi navê bajarên tejaneyê dihatin bangkirin.
Lûtê ku ji aliyê Birahîm ve mafê bijartinê stendiye, ji ber ku gellekî bi avî ne “li bajarên
tejaneyê rûniştin û ber ve sodomê konê datanî (1.Mûsa 13:10-13). Sodom tevî
Gomorra bi gunehkariya xwe ve hate nasîn “gelê Sodomê xerab û li dijî XUDAN
gellekî gunehkar bûn (1.Mûsa 13:13). “Sodom, Gomora û bajarê li dora wan in jî bi
awayekî wekhev xwe radestî teqînên fuhş û rêçewtiyê kirin. Ev bajarê ku heta
bêdawîbûnê cezaya di agir de şewitînê dikişînin, her yek mînakên ders jê girtinê ne”
(Cihûda 7). Dema XUDAN ji Birahîm re têgîhand ku dê wan bajaran tune bikin,
Birahîm bi 50 kesên rast ve destpê kir, di encamê de bona xatirê 10 kesên rast ji
XUDAN ve waada tunenekirina bajaran distîne. Ji ber ku deh kesên rast nehatin dîtin;
“XUDAN, bi ser Sodom û Gomorayê ji aliyê XUDAN ji ezman ve, kewkurda bi agir
barand. Û van bajaran û hemûya deştê... tune kirin” (1.Mûsa 19:24,25). Hew Lût û
qîzên xwe xelas bûn. Jina Lût ya li paşiya xwe nihêrt hema “bû sitûna xwê” (a.26).
Lût, ji ber ku nêz e û bajareke biçûk e, bona bireve Tsoarê ji milyaket destûrê xwest.
Milyaket daxwaza wî qebûl kir (1.Mûsa 19:18-21). Navê bajar ji ber vê yekê bû Tsoar
ya di wateya biçûk de ye. Paşê bona tirsiya ku li wê bimîne hilkişiya çiya û li wê di
şikeftê de rûnişt (1.Mûsa 19:30).
Lêkolîna zanistên kolanê di herêmê de li dor salên B.Î. 2000’an, birhanên bo belatek
herêmê qandî şeş sed salî vala hiştiye dîtine. Dîrokzanê bi navê Yosefûs di dema ku
dinivîsand de (hema li pêy Îsa) têdighîne ku ser bermayiyên van bajaran hê bitûmî ji
aliyê avên Gola Lûtê ve nehatine girtin (Şerên Cihûyan IV:4). Sodom û bajarên din li
deşta bakurê golê de ya ku êdî avên golê wê dagirtine de bûn.
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TSOBA
Tsoba qiraletiyek aidî gelên Aramî bû. Di Îbranîtiyê de gotina Aramê, di Peymana
Kevin de bi pirranî mîna Sûriyê tête wergerandin. Gelên Aramî jî navên xwe ya ji
Aramê lawê Sem an jî ji Aramê zazê Naxor an jî ji herduyan jî stendine. Di Peymana
Kevin de her ku gotina “Sûriye” an jî “Sûriyî” derbas dibe, birastî gotina “Aram” an
jî “Aramî” de ye. “Û Sûriyeyiyên Şamî bona ku alîkariyê bi Hedadezerê qiralê Tsobayê
re bikin hatin û Dawid li bîst û du hezarê Sûriyeyî xistin. Û Dawid leşkeran danîn
Sûriyeya Şamê û Sûriyeyî bûn qûlên ku xeracê didin Dawid. Û XUDAN, li her cîhê ku
çû, Dawid xelas kir” (2.Samûyêl 8:5,6).
Û lawên Ammon dîtin ku ji Dawid re mekrûh in û lawên Ammon...Sûriyeyiyên
Tsoba...gelê Tobê bi pera ve girtin” (2.Samûyêl 10:6). Tsaoba li bakurê Şamê di
navbera çemên Hamat û Feratê de bû.
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TSOFÎM
Di wateya çavdêran de yî. Balak bona naletê li Îsraêlê bike Balam bir “çoltera Tsofîm,
girê Pîsgayê” (4.Mûsa 23:14). (Li PÎSGAyê binêrin).
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KEVIRÊ TSOHELET
Di wateya mar an jî şematokê de yî. Dema Dawid kal bû lawê wî Adoniya, “bi gotina;
ez ê bibim qiral, xwe bilindtir kir” (1. Qiralan 1,5). Li dijî daxwaziya bavê xwe,
helwesta vî xortî ji aliyê Ruhê Pîroz ve bi vî awayî tête daxuyandin: “Bavê wî tu carî
bi gotina; Te çima wisa kir?, dilê wî nehiştibû (1. Qiralan 1,6). “Adoniya, li cem kevirê
Tsoheletê, yê ku nêzîkî En-Dogelê yî mîh û ganêran û heywanên qelew qurban kirin û
bangî hemû birayên xwe, lawên qiral û qûlên qiral û hemû zilamên Cihûda kirin” (1.
Qiralan 1,9). Dawid bona li dijî vê serîhildanê bisekine û wê bidewisîne destûrê da ku
lawê wî Silêman ji aliyê Kahîn Tsadok ve li cem kaniya Gîhon ya di besta Kîdronê de
yî, wekî qiral bête meshkirin. Li çend sed metre jêrê ve yên ku Adoniya mîna qiral
pîroz dikin, dema gurmînî û sedema vê merasîmê bihîstin tirsiyan û belav bûn (1.
Qiralan 1,28-53).
En-Rogel; tixûba mêrasa ku ji lawên Cihûda hatiye cihêkirin, ji vî cihî derbas dibû: “Û
sînor, ji newala Akkorê derdiket Debîrê û li başûrê newalê, ji Gîlgala ku li ber
qiyameya Adûmmîmê yî berê xwe dida bakur, ji vir dirêjî avên En-Semeşê dibû û xwe
disipart En-Rogelê. Û dawiyê ji newala Ben-Hînnomê derbas dibû û derdiket piştên
başûra bajarê Yebûs, yanê Orşelîmê û ji wir jî ber bi şaxa çiyayê li newala Hînnoma
ku li aliyê rojava newala Refaîmê bilind dibû” (Yêşû 15,7-8). Li gor vê yekê Orşelîm
ne aidî Cihûda bû. Dema Dawid Orşelîmê ji Yebûsiyan stend, Orşelîm bû pêwendê
Cihûda (2. Samûyêl 5,1-10). En-Rogel li 200 metre başûrê xala ku Çemê Kîdron ya
hema ji rojhelata Orşelîmê ji bakur ber ve başûr dadikeve digihêje besta Lawê Hînnom
ya ji başûrê Orşelîmê, ji rojavayê dadikeve rojhelatê yî. Îroj bi navê “Kaniya Eyûb”
tête nasîn.
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TSORA
Bajareke li tixûbê herêma Danê (Yêşû 19:41). Di herêma ku ji Cihûda re hatiye dayîn
de, li deştê bû (Yêşû 15:33). Lê belê Danî li wê rûdiniştin (Serweran 18:2). Bavê
Şîmşon, Manoahê “Tsorayî, yê ji ezbeta Daniyan e” bû (Serweran 13:2). Şîmşon
civaniya xwe li cihekî nêzîkî Tsorayê derbas kir. “Û di navbera Tsora û Eştaolê de li
Mahane – Danê Ruhê XUDAN destpê kir û wî pêş ve ajot” (Serweran 13,24-25).
Şîmşon, “di navbera Tsora û Eştaolê de li gora bavê wî Manoah wî binax kir”
(Serweran 16:31). Gundê Sara ya îroyîn ya li berwarên bakur yê li newala Sorekê (Vadi
Al-Sarar) dinêre bû.
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TSÛF
Saûlê li kerên bavê xwe digeriyan; “ji çiyayiya Efrayîm ve derbas bû û ji welatê Şalîşa
ve derbas bû, lê belê wan nedîtin û ji welatê Şaalîm ve derbas bûn, ne li wir jî bûn û ji
welatê Benyamîniyan ve derbas bûn û wan nedîtin. Û hatin welatê Tsûfê” (1.Samûyêl
9: 4, 5). Dema Saûl amadekariya ji wê vegerîna malê dikir; xulamê wî pêşniyara; bila
li wê, ji bajar ji zilamê Xwedê vî karî bipirse, kir.
Ka Tsûf li ku derê yî, bi vebirî nayê zanîn. Saûl bona ku vegere gel bavê xwe ji wê dê
biça gora Rahel û paşê wê biça Gîbeayê (1.Samûyêl 10:2,5). Gîbea li bakurê gora
Rahel bû. Li başûrê gorê Beyt – Lehem hebû. Dibe ku Tsûf nêzîkî Beyt – Lehemê be.
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ÛFAZ
Yêremya qala zêrê ku ji Ûfazê hatiye anîn dike (Yêremya 10:9). Zilamê ku Danîêl li
rexa Çemê Dîcle di xewn û xeyalê de dît; “Zêrê Ûfazê yê saf e” bi pişta xwe ve
girêdabû (Danîêl 10:5). Di derbarê derawaya Ûfazê de agahiya me nîne. Wisa pêş de
dayîne ku bi şêweyeke din ya nivîsandina Ofîra bi zêrên xwe nav û deng daye yî an jî
gotinek celebê zêrê terîf dike yî.
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ÛR
Bajarê Ûr ya Kildaniyan, li Îraqa îroyîn (Kurdistana Başûr) bû. Her çi qas yên pêşniyarên
din kirine hebin jî, vana ji ber fikareyan nayên qebûl kirin. Haranê birayê Birahîm “li
welatê ku welidiye, li bajarê Ûr ya Kildaniyan...mir” (1.Mûsa 11:28). Terahê bavê
Birahîm “bona ku biçe welatê Kenanê, ji bajarê Ûr ya Kildaniyan” tevî Birahîm, Saray
û Lût derketin “û hatin Haranê û li wê rûniştin” (1.Mûsa 11:31). Li Harana kevin, mîna
ku li bajarê Ûrê ye bi Sîn ya xwedayê heyvê ye diperistin (Yêşû 24:2). Stêfanos wisa
têdighîne ku Bajarê Ûr li Mezopotamyayê ye û Xwedayê Bilindahiyan li wê xwe nîşanî
bapîrê wî Birahîm daye (Karên Şagirtan 7:2).
Girika bajarê Ûr ya kevin, Tel El-Mûkayyar, li başûrê Îraqê, li rexa Çemê Feratê, 14
kîlometre li rojavaya cihê navê wê Nasiriye yî.
Zanistên kolanê li wê gellek amûrên balkêş û giranbiha derxistine. Wisa pêş de didin
ku di dema Birahîm dijiya de Kildanî ne li wê herêmê bûn. Ger ev yek rast be, gotina
“Bajarê Ûr ya Kildaniyan” ji bajêr re dihat gotin, bi sedema ji yên ku Kildaniyan dinasin
re rênîşana Bajarê Ûr kirinê ye be.
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ÛTS
"Li welatê Ûts zilamek hebû, nevê wî Eyûb bû...ev zilam ji hemî lawên rojhelatê
mezintir bû” (Eyûb 1:1,3). Ka ev welat li ku ye bi vebirî nehatiye dîtin. Pisporên demên
kevin yên mîna Yosefûs in, derewaya wê wekî li başûrê Şamê be qebûl dikin. Lawijên
Yêremya qala qîza “Edom ya li welatê Ûtsê rûdine” dike (4:21). Ger heman welatê
Ûtsê be, pariyeke herêma Edom ya hê jî li başûr, li rojhelata Welatê Kenanê ye,
têdighînin. Bi gotina bangkirina Eyûb ya zilamek ji lawên rojhelatê ye, nîşanek din e
ku Ûts li rojhelata başûrê welatê Kenanê ye. Hevalên wî yên bona xemrevîniyê hatine
gel Eyûb, ji herêma Edom bûn. Yek ji wan jî Elîfazê Temanî bû (Eyûb 2:11). Teman
bajareke Edomê. Navê wê ji Temanê zazê Teman ve tê (1.Mûsa 36:11).
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ÛZZEN – ŞEERA
Ji ezbeta Efrayîm jinika bi navê Şeera ye, ya “Beyt – Horona jêr û jor û Ûzzen - Şeera
ava kiriye” bû (1.Dîrokan 7:24). Wisa tête fikirîn ku di wateya bandeva Şeera de yî.
Di derbarê bajar de agahiyeke me yî din nîne. Dibe ku nêzîkî Beyt – Horonê be.
Beyt – Horona jorîn li rojavaya bakurê Orşelîmê di dûrbûna 18 kîlometre de bû. Di
navbera her du Beyt – Horonê de tenê 3 kîlometre hebû. Di vê dûrbûnê de erd 250
metre zêdetir dibe kortal. Rêyeke girîng ya ji deşta rexa Behr ve derdikeve herêma
çiyayî ji Beyt – Horona jêrîn û jorîn ve derbas dibû. (Li BEYT – HORONê binêrin).
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VERIYA
Bajarê Verrîa ya Yewnanîstana îroyîn e. Li rojavaya başûrê Selanîkê, di dûrbûna 80
kîlometre de yî. Li Selanîkê bawermendê nû yên fam kirin ku dê ji Cihûyan ve xeterek
derkeve; “dema şev daket... Pawlos û Sîlas hema şandin Veriyayê” (Karên Şagirtan
17:10). Li wê di keniştê de Gotinê belavkirin. Cihûyên Veriya ji Cihûyên Selanîkî ve
“bi ramaneke hê jî ronakbîr” bûn û dibe ku Yewnanên bi Xwedê ve diperistin; “gotin
bi balkêşî û têkiliyek mezin guhdarî dikirin û her roj lêgerînê li Nivîsên Pîroz dikirin
û digotin ka tiştên hîn dikin rast e, an çewt e. Bi vî awayî gellekên ji nava wan û gellek
pîrek û zilamên Grek yên birêz bawerî anîn” (Karên Şagirtan 17:11-12). Lê belê dema
Cihûyên li Selanîkê rûdiniştên bi pêy wan ketin dîsa tevliheviyê pêk anîn, Pawlos û
Sîlas hewcedar man ku dîsa ji wê birevin (Karên Şagirtan 17:13-15).
Piştî ku ji Makedonê derbas bû û li Yewnanîstanê sê meh ma, Pawlosê pêşniyara bi
behrê ve çûyîna Surî dikir, lê belê ji ber dek û dolavên Cihûyan hewcedar bû ku ji ser
Makedonê biçe, wê demê di nava gellek birayên rêhevaliyê bi wî re dikin de “ji
Veriyayê Sopaterê kurê Pîros” jî hebû (Karên Şagirtan 20:4).
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YABBOK
Şetek çavkaniya wê li gel Ammana qiraletiya Urduna îroyîn e, nêzîkî bajarê Rabba ye.
Ji wê piştî ku ber ve rojhelata bakurê diherike, bi aliyên rojavaya bakur û aliyê rojava
ve diherike û di bakurê behra Lût ve, bi çemê Erdenê ya 32 kîlometre dûr e ve dirije.
Aqûp piştî ku bi xalê xwe Laban ve peymaneke êrîşnekirinê danî, dema ji cihê navê
wê Mîtspa ye ya ku li çiyayê Gîleadê ya li rojhelata Çemê Urdunê ye cihê bû, çû
Manahaîmê (1.Mûsa 31:25,49; 32:1-2)). Jinên xwe û zarokên xwe piştî ku ji Şetê
Yabbokê derbas kirin, cihê li wê zilamekî pê re guleşê kiribû “navê Peniyêl lê kir...
Dema Penûel derbas kir, roj bi ser wî ve helat û li ser hêta xwe ve dikuliya” (1.Mûsa
32:30,31). Penûel divê di Şetê Yabbokê de neqebek girîng be ku ezbetên wekî din li
wê qûleya parastinê çikandibûn. Piştî ku Aqûp bi Esav re hevûdin dîtin “koçî Sûkkotê
kir û ji xwe re xaniyekî ava kir û ji heywanên xwe re govan çêkirin ji ber vê yekê ji
navê vê derê re Sûkkot (govan) tête gotin” (1.Mûsa 33:16). Wisa tête fikirîn ku Sûkkot
Tel Ahsasa li bakurê Şetê Yabbokê, di dûrbûna du kîlometre de yî ye.
Lawên Rûben û nêviyê ezbeta Manaşşe, tevî Lawên Gad welatê Sîhonê Qiralê
Amoriyan par kirin. Rûben beşa welatê Sîhon ya li rojhelata Gola Lûtê yî stend Gad jî
ji gola Celîlê heta gola Lûtê rojhelata newala Urdunê û çiyayiya ji tixûbê Rûben heta
Şetê Yabokê yî stend. nêviyê ezbeta Manaşşe jî ji bakurê vir mêrasa xwe girt (Yêşû
13:15-31).

796

YABEŞ – GÎLEAD
Bajareke li herêma Gîleadê ya li rojhelata Erdenê ye. Yabeş di wateya ziwa de ye.
Yabeş – Gîleada beşdarî şerê cezakirina Benyamîn nebû, hate bicezakirin. Ji bajar 500
qîz hatin revandin û ji Benyamîn re hatin dayîn (Serweran 21). Dema Ammoniyan
dorûberê Yabeş – Gîlead girtin, Qiral Saûl bajar xelas kir (1.Samûyêl 11:1-11). Dema
Filistiyan li Çiyayê Gîlboa Qiral Saûl û artêşa wî bi binî ve xistin cendeka Qiralê ku
miriye “bi dîwarê Beyt – Şanê ve kutan” (1. Samûyêl 31,10). Dema gelê Yabeş –
Gîleadê agahiyê stendin bona bîranîna qiralê ku berê alîkariyê bi wan re kirine “hemiya
şevê meşiyan, cendekê saûl û cendekên lawên wî ji dîwarê Beyt – Şanê daxistin...di
bin dargezê li Yabeşê yî de binax kirin” (1. Samûyêl 31,12-13). Piştî salan Dawid “çû
û hestiyên Saûl û hestiyên lawê wî Yonatan ji mêrxasên Yabeş – Gîleadê sitend...ji
qada Beyt-Şanê ya ku Filistiyan wan daliqandibûn dizîbûn û hestiyên yên ku hatine
daliqandin... di gora bavê wî Kîş de binax kirin...Û paşî vêya, Xwedê bona welêt
duayan qebûl kirin” (2. Samûyêl 21,12-14). Dema em têkîliyên xwe yên bi mirovên
din re ne sererast bikin, dê Xwedê duayên me qebûl bikin. Wisa tête fikirandin ku
Yabeş – Gîlead; Tel Abûkaraza li newala Yabîs ya bi Erdenê ve diherike yî.
Li rojhelata başûrê Beyt – Şeanê, di 15 kîlometre dûrbûnê de bû.
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YABETS
Di wateya bilindahiyê de yî. Bajarek li Cihûdayê ya nivîsvan lê rûdiniştin bû
(1.Dîrokan 2:55).
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YABNE
Di wateya “Ew (yanê Xwedê) dide avakirin” de yî. Ger Yabneela di wateya “Xwedê
dide avakirin” de heman cih be li tixûba bakur ya Cihûda bû û di navenda Çiyayê Baala
û Behra sipî de bû (Yêşû 15:11). Ûzziyayê Qiralê Cihûda “Û di rojên Zekeryayê ku di
zanîna Xwedê de wî perwerde dike dest bi lêgerîna Xwedê kir û di rojên ku li XUDAN
digeriya de Xwedê karê wî serfiraz kir. Û derket û li dijî Filistiyan cengê kir û dîwarê
Gatê û dîwarê Yabne û dîwarê Aşdodê xera kirin...û di nava Filistiyan de bajaran ava
kirin” (2.Dîrokan 26:5,6). Derawaya Yabneelê li gora van bûyeran li cih dikeve. Ger
navê wê ya orîjînal Yabneel be, ji ber ku Filistiyan nedixwestin Xwedê bi bîr ve
neynin, wekî Yabne kurt kiribin. Gundê Jebûah ya li başûrê Yafayê di dûrbûna 11
kîlometre de û ji behrê 3 kîlometre dûrbûnê de ye bû.
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YABNEEL
Di wateya “Xwedê dide avakirin” de yî.
1/ Li tixûba bakur ya Cihûda bû û di navenda Çiyayê Baala û Behra sipî de bû (Yêşû
15:11). Wisa tête fikirîn ku bi Yabne re heman cih e. (Li YABNEyê binêrin).
2/ Bajareke li tixûbê Naftaliyê (Yêşû 19:33).
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YAFA
Di Îbranîtî de navê Yafo di wateya Xweşikiyê de yî. Bajarek bêndergeh ya li rojavaya
bakurê Orşelîmê di dûrbûna 50 kîlometre de yî. Tixûbê herêma ji Dan re hatiye
cihêkirin “Rakkona tevî tixûbê xwe yê li hemberê Yafayê, bû” (Yêşû 19:46). Hîramê
Qiralê Sûrê ji Qiral Silêman re vêya got: “Em ê ji Lubnanê onî bibirin û bi kelekan ji behrê
heta Yafayê em ê ji te re bînin” (2.Dîrokan 2:16). Heman tişt bona avakirina perestgeha
piştî sirgûnê tête avakirin jî hatin kirin (Esra 3:7). "Yûnis... Daket Yafayê û keştiya ku
diçe Tarşîşê dît” (Yûnis 1:2). Pêtrûs piştî ku bona Yafa hate bangkirin û bona xuşka
Tabîtha (Dorkas) ya miriye dua kir û berê xwe da cendekê û “Tabîtha, rabe ser pêlan”
got. “Jinik çavên xwe vekirin, dema Pêtrûs dît, rûnişt” (Karên Şagirtan 9:39,40).
“Pêtrûs demeke dirêj li Yafayê, li mala debaxekî navê wî Şîmûn e ma” (Karên Şagirtan
9:43). Dema li wê bû Kornêlyûs bangî wî kir û Xudan di xewn û xeyalekê de fêrî wî
kir ku divê xwe ji çûyîna mirovên ji neteweyên din in nede alî (Karên Şagirtan 10:5,923).
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YAFÎA
Di wateya “Ew (yanê Xwedê) bila ronî bike” de yî. Bajareke li rojhelata tixûba
Zebûlûn e (Yêşû 19:12). Yafaya îroyîn ya li rojavaya başûrê Nisretê du kîlometre û
nîv dûrê yî.
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YAGÛR
Di wateya xanî de yî. Bajarek ji bajarên “ lawê Cihûda ya di beşa herî dawîn ya başûrê
(Negeva) de yî û ber ve tixûbê Edomê” yî (Yêşû 15:21).

803

YAHATS
Cihê ku Lawên Îsraêlê Sîhonê Qiralê Amoriyan bi binî ve xistine yî (4.Mûsa 21:23).
Bajarek ji bajarên li herêma Rûben (Yêşû 13:18). Ji Lewiyiyan re hatiye dayîn (Yêşû
21:36). Di demên hê paş de Moab dîsa bajar bi dest ve xist: “Heşbon û Elêalê hewarê
dikin; dengên wan digihêjin ta Yahatsê; bo vê yekê, zilamên Moabê yên bi çek bi dengên
bilind ve diqêrîn” (Îşaya 15:4).
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CIHÛDA
Lawê Aqûp yê çaremîn. Ji Leayê bû. Dayika wî: “Ez ê vê carê hemdê ji XUDAN re
bikim” got û bona ku kêfxweşiya xwe nîşan bide, ji lawê xwe yê welidandiye; navê
Cihûda ya di wateya “Bila pesnahiya Wî (Xwedê) bête kirin” de yî lê kir (1.Mûsa
29:35). Herêma ku dabûn Cihûda mezin bû (Yêşû 15:1-63). Herêmên Dan û Benyamîn
li bakurê wî bûn. Tixûb hema hema serrast ji bakurê Behra Lût heta Behra Sipî ji
rojhelatê diçû rojavayê. Tixûb ji başûrê Orşelîmê derbas dibû. Tixûbê wê ya rojavayê
Behra sipî û tixûbê wê ya rojhelatê Behra Lût bû. Tixûbê wê ya başûrê, tixûbê Edomê
bû (Yêşû 15:21). Ev herêm di dema Rehoboam de, dema welat bû du beş, bû
qiraletiyek (1.Qiralan 12).
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CIHÛSTAN
Navê ku Romiyan dane beşa herî başûrê Filistînê bû. Dirêjiya wê ji bakur heta başûr,
ji Beytlehemê heta Beerşebayê 88 kîlometre bû û firehiya wê çel – pêncî kîlometre bû.
Nêviyê herêmê çol bû. Di despêka xizmeta Yehyayê Îmadkar de “di sala panzdehên
qiraletiya Qeyser Tîberyos de, gava ku Pîlatos Pontiyûs, waliyê Cihûstanê bû” (Lûqa
3:1).
Îsa; “li Beytlehema Cihûstanê...de welidî” (Meta 2:1). “Îsa tevî şagirtên xwe vekişiya
qeraxa golê û ajaweyeke mezin, ji Celîlê li pey wî hat. Û yên ku kirinên wî bihîstibûn,
ajaweyeke mezin ji Cihûstanê û ji Orşelîmê... hatin cem wî” (Marqos 3:7,8).
Piştî vejîna xwe Xudan Îsa vana ji şandiyan re têgîhandin: “Dema Ruhê Pîroz dakeve
ser we; hûn ê qudretê bigirin; hûn ê li Orşelîmê û li hemûya Cihustanê û li Samîriyê û
li çar hawirdorê dinê bibin şahdeyê min!” (Karên Şagirtan 1:8).
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ÇOLA CIHÛSTANÊ
Her çi qas yekcaran bi navê Yeşîmon ya di Îbranîtî de wateya wê valahî, tenayî ye bête
qalkirin jî, di wergerên wekî din de wekî çolê derbas dibe (4.Mûsa 21:20; 23:28;
1.Samûyêl 23:19,24 26:1). Çola Cihûstanê, li rojavaya bakurê Behra Lût bû.
Wisa tête fikirîn ku Yehyayê Îmadkar li vê maye, ji ber ji çemê Urdinê ya ku mirovan
lê weftîz dikirin ne dûr bû (Marqos 1:4,5; Lûqa 3:2). Heman tişt bona ceribandina Îsa
ya ji aliyê Şêytan ve jî derbasdar e. Piştî îmadbûna Wî, “Ruh hema berê Wî da çolê”
(Marqos 1:12,13).
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YANÎM
Di wateya bi xewê ve çûye de yî. Bajareke ji çiyayiya Cihûda, tevî Beyt – Tappûah,
Afeka û Hebronê dihat rêzkirin (Yêşû 15:53).
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YANOAH
Di wateya bêdengiyê de yî.
1/ Bajareke Tîglat – Pîleserê Qiralê Aşûrê ji welatê Naftalî ve stendiye yî. Tevî Abel
– Beyt – Maaka, Kedeş û Hatsorê dihat rêzkirin (2.Qiralan 15:29).
2/ Tixûbê Efrayîm yê di navbera Tanaat – Şîlo û Atarotê de yî, ji rojhelata vî bajarî
derbas dibû (Yêşû 16:6,7).
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YARMÛT
Di wateya bilindahiyê de yî.
1/ Bajareke li deştê yê di herêma Cihûda de tevî Adûllam, Soko, û Azeka tête rêzkirin
bû (Yêşû 15:35). Bajarê Pîramê ji qiralên bona ku bi Yêşû û Lawên Îsraêlê re aştiyê
daniye li dijî Gîbeonê yek bûyîne, qiralek bû (Yêşû 10:3,5). Yarmûka îroyîn ya li
Şefelayê, li başûrê newala Sûrarê û ji Orşelîmê 29 kîlometre dûrê ye.
2/ Bajarek ji herêma Îsşakar bona Lewiyiyan hatiye dayîn e (Yêşû 21:29). Remet (Yêşû
19:21) û Ramot (1.Dîrokan 6:73) divê cihê nivîsandina heman navî bin (Li RAMOTê
binêrin).
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YATTÎR
Di çiyayiya herêma Cihûda de bajarek bû (Yêşû 15:48). Dibe ku li dewera Debîrê be
(Yêşû 15:49). Ji kahînan re hate dayîn (Yêşû 21:14; 1.Dîrokan 6:57). Dawid di rojê ku
êrîşkariyê dikir de, ji malê talanê dişand Yattîrê jî (1.Samûyêl 30:27).
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YAVAN
“Lawên Yavanê” lawê Yafetê lawê Nûh; “Êlîşa û Tarşîş, Kitîm û Rodanîm. Bapîrên
mirovên li qeraxan dijîn ev in. Di welatê xwe de her yek li gor zimanên xwe, di
neteweyên xwe de her yek li gor eşîrên xwe ve belav bûn” (1.Mûsa 10:2-5). Wisa tête
fikirandin ku Yavan di derbarê Yewnan de yî. Gelê bi Yewnaniya kevin navên wan
Îones e û di demên kevnar de li herêma Egeyê koloniyan damezirandine bûn.
Îşaya bi gotinên ji XUDAN anîne bi vî awayî pûte bi heman mijarê re dide: “Û ez ê
nîşanekê deynim nav wan û yê ku ji ber wan reviyane û xelas bûne bişînim Tarşîşê, Pûlê û
Lûdê, ji yên ku kevanê dikişînin re, Tûbalê û Yavanê, ez ê bişînim giraveyên dûr ên ku
nav û dengê min nebihîstine û mezinahiya min nedîtine û dê di nav gelan de mezinahiya
min bidin bihîstin” (Îşaya 66:19). Dema XUDAN ji Danîêl re daxuyandina împaratoriya
Aleksandrê (Îskenderê) Mezin û çar parî bûyîna wê têdighîne, gava dibêje qiralê destê
Yewnanê, di Îbranîtiyê de navê Yavan bikar tîne: “Û ew nêriyê bi pirç, qiralê warê
Yewnanê ye û qiloçê mezin ya ku di nav çavan de ye qiralê yekemin e. Û dema em werin
ya şikestî û li dêvila wê çar qiloç derketiye, dê ji wî gelî çar qiraletî derkevin, lê belê
dê ne di hêza wî de bin” (Danîêl 8:21).
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YAZER
Di wateya alîkar de ye. Welateke nêzîkî welatê Gîleadê ye di dema Rûben û Lawên
Gad li rojhelata Erdenê dîtin û bona ajaldariyê ecibandibûn: Welatê Yazer (4.Mûsa
32:1,2). Yazera bajarê vê dewerê ji bo nifşeya Gad hate cihêkirin (4.Mûsa 32:35) û ji
Lewiyiyan re hate dayîn (Yêşû 21:39). Dibe ku Kîrbet Jazzîra li bakurê Heşbonê ye
be.
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ÇIYAYÊ YEARÎM
Di wateya Çiyayê Daristanan de ye. Çiyayek li rojavaya tixûbê bakur yê Cihûda ye
(Yêşû 15:10). Kesalon jî bajareke li gel Çiyayê Yerîmê yî (Yêşû 15:10). Pisporek li
ser disekine ku ev der Keslaya li rojhelata Orşelîmê di dûrbûna 16 kîlometre de yî.
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YEBÛS
Girê ku Yebûsiyan heta dema Dawid li Orşelîmê di dest de girtine bû. Wisa tête
gîhandin ku tixûbê di navbera Benyamîn û Cihûda de ji pişta Yebûsî ve derbas dibe:
“Sînor ji vir derbasî palên çiyayê li newala Ben-Hînnoma ku li bakurê newala Refaîmê
yî dibû û besta Hînnom derbas dikir ji wir li piştên başûrê Yebûsê, ji wir jî dadiket EnRogelê” (Yêşû 18:16). Pişta Yebûsî Orşelîm e (Yêşû 15:8; 1.Dîrokan 11:4). Besta
Hînnom ji başûrê Orşelîmê ji rojava ber ve rojhelatê dirêj dibe, bi besta Kîdron ya ji
bakur dirêjî başûr dibe ve digihêjin hev. “zilam li hemberî Yebûsê hebû (ew Orşelîm
e)” (Serweran 19:10). Dawidê ku; “tuyê nekeve vê derê lê belê dê kor û kud bera pêy
te bidin” digot, Yebûsiyan bi binî ve xistin û birca Sîonê bidest ve xist, navê “Bajarê
Dawid” li wê kir (2. Samûyêl 5,6-10).
Ev girê bilind yê Orşelîmê, yê ku li bestên Hînnom û Kîdronê dinêrin bû.
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YEGAR – SAHADÛTA
Labanê ku paşî rêwîtiya heft rojî ya ji Padan – Aramê, di çiyayê Gîleadê de gehîşt
zavayê xwe Aqûp yê ku jê direviya, dema bi Aqûp re peymana aştiyê danî, bona ku
şahidiyê ji vê yekê re bike, komek ji keviran pêk anîn. Çawa ku Aqûp di Îbranîtiyê de
navê “Galed” da vê derê Laban jî bi Aramî ji vê yekê re got “Yegar – Sahadûta”. Her
du jî di wateya “koma şahidiyê” de yî. Û ji aliyê din navê Mîtspa ya di wateya “Qûleya
Çavdêriyê” de yî dan vir: “Ji ber ku...dema em hevûdu wenda bikin, bila XUDAN di
navbera min û te de bibe çavdêr” (1.Mûsa 31:23,46-49).
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NEWALA YEHOŞAFAT
Newala Kîdron, Besta Kîdron bi cihê ku navê Newala Yehoşafat re yek hatine
hesibandin. Lê belê birastî ev mijar hê ne vebirî ye. Pispor wisa angaşte dikin ku Besta
Yehoşafat ne navê cihekî diyar e hew navekî sembolîk e, hinek jî tiştên wekî din pêş
de didin. Qiralê Cihûda yê bona peristina xwedayên derewîn bisekinîne hewl dida, di
Besta Kîdronê de pûtan dişewitandin an jî heta ku bibin toz wan dihelisandin
(1.Qiralan 15:13). Dibe ku li ser vê bûyerê navê Yehoşafat li wê kiribin. Yehoşafat di
wateya “XUDAN darizandiye” de yî. “Ez ê hemî neteweyan bidim hev û wan daxînim
Besta Yehoşafat... ji ber mêrasa xwe Îsraêlê ez ê li wê daraziyê li ser wan pêk bînim”
(Yowêl 3:3,12).
Zekerya dide xuyandin ku, dema XUDAN bona darazkirina hemî neteweyên êrîşî
Orşelîmê kirine were, dê lingên Wî li ser Çiyayê Zeytûniyê bisekinin (Zekerya 14:4).
Çiyayê Zeytuniyê li Besta Kîdronê dinêre. Kîdron di wateya tarî an jî şêlavkê de yî.
Vê besta ku çavkaniya wê li bakurê Orşelîmê yî hew zivistanê bi avê ve tijî ye. Piştî
ku di navbera girê perestgehê ya Orşelîmê û ji Çiyayê Zeytûniyê ya li rojhelata wê de
ye diherike pê ve ji Çola Cihûstanê derbas dibe û bi Gola Lûtê ve vala dibe.
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YEHOVA – NÎSSÎ
Di wateya “XUDAN ala min e” de yî. “Amalek hat û bi Îsraêlê re, li Refîdîmê cengê
kir. Û Mûsa ji Yêşû re got: Ji me re zilaman hilbijêre û derkeve û bi Amalek re cengê
bike; sibê ezê çoyê Xwedê di destê min de, li serê girê bisekinim...dema Mûsa destê
xwe radikir, Îsraêl bi ser ve diket û gava destê xwe dadixist, Amalek bi ser ve diket”
(2.Mûsa 17:8-11). Dema Harûn û Hûr piştgiriyê dan destên wî “Yêşû, Amalek û gelê
wî bi devê şûr ve şikandin” (2.Mûsa 17:13). Bona serkeftina ku XUDAN daye di bîra
xwe de bînin “Mûsa selexaneyekê avakir û navê XUDAN – Nîssî lê kir” (2.Mûsa
17:15). Refîdîm nêzîkî Çiyayê Horebê bû (Yêşû 17:1,6).
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YEHOVA – ŞALOM
Di wateya “XUDAN xweşî ye” de ye. Milyaketê XUDAN yê ku xwe nîşanî Gîdeon
da “di bin darçiloyê Abîezrî Yoaş, ya ku li bajarê Ofrayê de ye rûnişt” (Serweran 6:11).
“Û Gîdeon li wir pêşkêşîgehekê ji XUDAN re ava kir û navê XUDAN – Şalom lê kir; heta
îrojê hîn jî li bajarê Ofrayê Abîezriya ye” (Serweran 6:22-24). Dema Gîdeon rêvebirê
li Îsraêlê dikir li Ofrayê rûnişt (Serweran 8:27; 9:5). Gîdeon ji nifşeya Manaşşe bû
(Serweran 6:16). Bona derawaya vî bajarê pêşniyarên cihê bûne. Di nava vana de cihê
ku navê wê Et – Tayîbe ya di navbera Çiyayê Tabor û Beyt – Şanê de yî li cih hatiye
dîtin.
Wisa tête famkirin ku Ereban ji ber navê Ofra bi sêhra reş ve yek didîtin wê bi Et –
Tayîbe ya di wateya bextewar de ye guhertine.
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YEHOVA – ŞAMMA
Di wateya “XUDAN li wê ye” de ye. Di dema sirgûniyê de gava Orşelîm xirbe û
perestgeh têkçûyî bû, navekî hêvîdar ya bona Orşelîmê ji Hêzekîêl peyxamber re
hatiye dayîn e. Dê ji bajarê ku XUDAN dev jê berdaye, êdî naparêze re XUDAN li wê
ye bête gotin (Hêzekîêl 48:35).
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YEHOVA - YÎRE
Di wateya “dê XUDAN pêk bîne” de ye. Îshaqê lawê wî, ji Birahîmê ku çûye welatê
Moriya û bona di çiyayê ku XUDAN nîşan daye de pêşkêşiya şewitandinê pêşkêş bike
re: “Êzing û agir li vir in, lê belê berxika qewla şewitandinê li ku ye? ji wî pirsî. Û
Birahîm got: Lawê min, dê Xwedê bi xwe berxika qewla şewitandinê peyde bike” got
(1.Mûsa 22:7,8). Milyaketê XUDAN, Birahîmê ku bona lawê xwe serjê bike kêrê
rahiştibû sekinand. “Gava Birahîm li dora xwe nihêrt, a vay, beranek ku bi qiloçên xwe
ve di nava keleman de hatiye girtin, dît. Û Birahîm çû û beran anî. Û li dêvla lawê xwe,
wê bi qewla şewitandinê ve pêşkêş kir. Û Birahîm navê: XUDAN-Yîre da wir. Bo vê
yekê, gotina: Dê li çiyayê XUDAN ve bê peyde kirin, heta îro tê gotin” (1.Mûsa 22:1114).
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YEHÛD
Di wateya pesin de yî. Bajareke di tixûbê herêma Danê di nava Baalat û Bene – Berak
derbas dibe de yî (Yêşû 19:45). Îroj wisa tête fikirandin ku cihê bi navê Yazûr aliyê
rojhelata başûrê Yafayê di dûrbûna 8 kîlometre de ye yî.
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YERÛEL
Di wateya ji aliyê Xwedê hatiye avakirin de yî. Moab û ji lawên Ammon artêşek mezin
yên êrîşî Yehoşafatê Qiralê Cihûda ye, li Engediya di rexa rojava ya Behra Lût de bûn.
Yahazîêl peyxamberiyeke wisa kir: “Sibê dakevin hemberê wan; a vay ew ji kaşê
Tsîtsê hildikişin û hûn ê wan di dawiya newalê de, li ber Çola Yerûelê bibînin”
(2.Dîrokan 20:14,16). Kaşê Tsîtsê, newala Hasasa ya piçekî li bakurê Engediyê ye bû.
Dawiya newalê divê çiyayiya di dawiya kaşê de be. Yehoşafat, bona pêşwaziya êrîşa
lawên Ammon û Moabiyan bike, tevî gel derketin Çola Tekoayê (2.Dîrokan 20:20).
Divê Çola Tekoa li ber Çola Yerûelê be.
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ORŞELÎM
Bi gotineke din Yerûşalîm. Di hinek derdoran de wekî Kûdus tête zanîn. Wisa tête
fikirîn ku mijara bajar cara yekem di Kitêba Pîroz de, ji ber bûyera Birahîmê ji
bindestkirina Qiralan ve tê, ji aliyê Melkîsedekê qiralê Salemê û Kahînê Xwedê yî ve
hatiye pîrozkirinê, derbas bûye (1.Mûsa 14:18). Salem di wateya selametê, di nava
xweşiyê de bûyînê de yî. Nêzîkî newala Şave ya di wateya newala qiral de yî bû
(1.Mûsa 14:17). Bona Salem û Orşelîmê yek dîtinê qet astengî nayê dîtin. Zebûrek,
Salemê bi Sîonê re yek dihesibîne (Zebûr 76:2). Sîon navekî Orşelîmê sembolîze dike
yî.
Mirovek navê wî gellekî wekhevê Melkîsedek (qiralê rastiyê) yî û Adonî - Tsedek
(efendiyê rastiyê) yî, di dema Yêşû de qiralê Orşelîmê bû (Yêşû 10:3). “Û sînor ji vir
derbasî palên çiyayê li newala Ben-Hînnoma ku li bakurê newala Refaîmê yî dibû û
newala Hînnom derbas dikir ji wir li piştên başûrê Yebûsê, ji wir jî dadiket En –
Rogelê” (Yêşû 18:16). Pişta Yebûsî Orşelîm e (Yêşû 15:8; 1.Dîrokan 11:4). Newala
Hînnom di başûrê Orşelîmê de ji rojava dirêjî rojhelatê dibe û bi besta Kîdron ya ji
bakur dirêjî başûr dibe tête girêdan. “Zilam li hemberî Yebûs bû (ew Orşelîm e)”
(Serweran 19:10).
Dawidê Yebûsiyên ku digotin “tuyê nekeve vir, lê belê dê kor û kud bera pêy te bidin”
bi binî ve xistin û birca Sîonê bi dest ve xist, navê “Bajarê Dawid” li wê kir (2. Samûyêl
5,6-10). Ev gireke bilind ya Orşelîmê ya ku li bestên Hînnom û Kîdronê dinêre bû.
Paşê vî navî dan hemiya Orşelîmê. Wekî ku di Zebûreke Lawên Korah de wisa hatiye
gotin: “Li dora Siyonê bigerin û bizîvirin, qûleyên wê bijmêrin. Bi balkêşî li bircên wê
binihêrin, kelehên wê temaşe bikin ku, hûn ji nifşeya bê re bibêjin! Ji ber ku ev Xwedê,
dê heta bêdawîbûnê Xwedayê me ye! Ew heta mirinê rê nîşanî me bide” (Zebûr 48:1214).
Sîon wekî bajarê Xwedê, cihê ku Xwedê bitaybet xelasiya wê daxuyandiye dihate
nasîn: “XUDAN mezin e û pirr liyaqî pesnahiyê ye û li bajarê Xwedayê me, li çiyayê wî yî
pîroz. Kêfxweşiya hemûya rûyê erdê Çiyayê Siyonê, bi alûsiyê ve bilind dibe, aliyê
başûr ve, bajarê Qiralê bilind. Xwedê di qesrên wî de, bi qûleyekî zexm xwe da
xuyakirin” (Zebûr 48:1-3).
Di dema Dawid û Silêman de serbajarê Îsraêlê û piştî avakirina perestgehê, navenda
perestina welat bû. Piştî ku qiraletî bû du par, Qiralên Îsraêlê bi hemî hêz û baqiliya
xwe hewl dan ku li ber vê cazîbeya Îsraêlê bisekinin. Piştî sirgûniyê dîsa bû navenda
siyaset û olê ya welêt. Di dema Peymana Nû de vê girîngiya bi du serî didomand. Îsa
ji berê ve bicezakirina Gelê Cihû yên Mesihiya Wî qebûl nekirine daxuyand. Dê
giraniya vêya di têkçûna Orşelîmê de biciviya (Meta 24:2,15,16). Ev gotin di sala
70’emin ya dema me de pêkhat.
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Peyxamberan didin xuyandin ku dê Orşelîm bibe serbajarê serweriya Xwedê: “Û dê di
rojên dawîn de...di serê çiyayan de, dê çiyayê mala XUDAN bête zeximandin ...Ji ber ku
dê zagon ji Siyonê û gotina XUDAN ji Orşelîmê derkevin. Û dê ew di nava gelan de
serweriyê biajo û dê di derheqê gellek netewan de biryarê bide û dê ew şûrên xwe bikin
hesinên qanikê...dê gel ji gel re şûr hilnede û dê êdî hînî cengê nebin” (Îşaya 2:2-4).
Peymana Nû wisa dide xuyandin ku çiyayê bawermend nêzîkî wê bûne; “Çiyayê Sîon,
bajarê Xwedayê zindî, Orşelîma ezmanî” ye (Îbraniyan 12:22; li Peyxama Yûhena
b.21 û ya 22'an binêrin).
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YEŞANA
Di wateya kevn de yî. Bajarek ji bajarên Abiyayê Qiralê Cihûda ji Yereboamê Qiralê
Îsraêlê stendiye bû (2.Dîrokan 13:19). Di gel Beyt – Elê tête rêzkirin.
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YEŞÎMON
Di wateya valahî, tenayî de ye. Di wergerê de di van ayetan de bi gotina çolê derbas
dibe: 4.Mûsa 21:20; 23:28; 1.Samûyêl 23:19,24 26:1. Wisa tête fikirîn ku Çola
Cihûstanê ya li rojavaya bakurê behra Lûtê yî. Lê belê ayetên di 4.Mûsa de yî, bi
dibetiyeke kêm qala çola li rojhelata bakurê Behra Lûtê yî dikin. Yeşîmona di Zebûr
68: ayeta 7’an de, piştî ku lawên Îsraêlê ji Misirê derketine, bona gellek çolên lê
geriyane divê wekî navekî giştî hatine bikar anîn.
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YÊŞÛA
Bajareke hinekên ji sirgûnê vegeriyane li herêma Cihûda ya lê bicih bûne bû (Nehemya
11:26). Di gel Molada tête rêzkirin. Ji bajarên Cihûda bajareke “ber ve tixûbê Edomê,
li herî beşa dawîn ya Başûr (Cenûb)” e (Yêşû 15:26). Di gel Amam û Molada re tête
rêzkirin. Divê Şebaya bona ezbeta Şîmeûnê hatibû cihêkirin heman cih be (Yêşû 19:2).
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YÎZRÊEL
Di wateya Xwedê diçîne de yî.
1/ Welatê Ahînoama jinikek ji hevjînên Dawid e (1.Samûyêl 25:43). Bajareke di
çiyayiya Cihûda de (Yêşû 15:56). Di gel Karmel, Zîf, Yûtta û Yokdeamê de tête
rêzkirin.
2/ Bajareke li Îsşakarê ya digel Kesûllot ve Şûnemê dihat rêzkirin û deşta berdar ya li
dora wê ye (Yêşû 19:18). Şûnem, Solema îroyîn ya li başûrê Taborê bû. Zerîna pênc
kîlometre li başûrê vî cihî ye bajarê Yîzrêel e. Deşta Yîzrêel di navbera herêma
çiyayiya Celîle û çiyayiya Efrayîm de, li başûrê Çiyayê Taborê de bû. Di devê rojava
ya deştê de bajarê Yîzrêel hebû, devê wê ya rojhelatê bi newala Erdenê ve vedibe.
Deşta sêqozî ya li rojavaya Bajarê Yîzrêelê yî û di navbera Tabor û Megîddo de yî, bi
navê Esdraelon ya Yewnaniya navê Yîzrêelê yî dihat nasîn (Li bin sernavên
Armaggeddon û Megîddo binêrin). Îsraêliyên ji ber Filistiyên ku beriya daketina deşta
Yîzrêelê li nîçika bakurê çiyayiya Efrayîm de, li Çiyayê Gîlboa ya nêzîkî bajarê
Yîzrêelê, ketin (1.Samûyêl 31:1).
Yonatan li wê hate kuştin, Saûl ruhê xwe bi xwe stend (1.Samûyêl 31:4-6). Beriya vî
şerî “Îsraêliyan li cem kaniya li Yîzrêelê artêşgehê” danîbûn (1.Samûyêl 29:1).
Hinekên ji qiralên Îsraêlê “Li Yîzrêelê, li cem qesra Ahabê qiralê Samîriye, rezek
Nabotê Yîzrêelî hebû” (1.Qiralan 21:1). Vî cihî, Îzebela çav beradayiye, bona hevjînê
xwe Ahab bi dek û dolavekî tirsehêz bi dest ve xist. Îlya peyxamber hat û bona nîjada
Ahab mirinên bixwîn da bangkirin (1.Qiralan 21:19,23,24). Li gora gotina XUDAN,
dema seyareya Ahabê di şer de miriye dişuştin, kuçikan xwîna wî alastin (1.Qiralan
22:37,38). Yehû cendekê Yoramê lawê Ahab bi zeviya Nabotê Yîzrêelî da avêtin
(2.Qiralan 9:24-26). Cendeka Îzebela ji şivaka qesra di dîwarê Yîzrêelê de yî hate
avêtin, kûçikan xwarin (2.Qiralan 9:30-37).
XUDAN emir da Hoşeya peyxamber ku bila navê Yîzrêel li lawê xwe bike, ji ber tola
xwîna ku li Yîzrêelê hate rijandin hê zêde ji ser nebuhuriye dê ji mala Yehû hildaya,
“dê di Besta Yîzrêel de kevana Îsraêlê” bişkanda (Hoşeya 1:4,5). Dema dê XUDAN
bi dilsoziyê Îsraêlê bi xwe re dergistî bike “dê erd bersivê bide genim û xemra nû û
rûnê û dê ew ê bersivê bidin Yîzrêel (ya ku Xwedê çandiye.” Dê XUDAN li welat
bona xwe wê (Îsraêlê) biçanda (Hoşeya 2:21-23).
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YOG – BEHA
Di wateya girik de yî. Bajareke ji bajarên ezbeta Gad dîsa ava kirine bû (4.Mûsa
32:35). Gîdeon heta rojhelata vî bajarî bera pêy Midyaniyan da (Serweran 8:11). Cihê
bi navê Jûbeyha ya li rojavaya bakur ya Ammana serbajarê Urdunê yî di dûrbûna 10
kîlometre de yî bû.
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YOKDEAM
Bajareke li çiyayiya Cihûda (Yêşû 15:56). Di gel Karmel, Zif, Yûtta û Yîzrêel de tête
rêzkirin.
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YOKMEAM
Bajarê Kîbstaîm ya ji herêma Efrayîm bona lawên Kohat hatiye dayîn di 1.Dîrokan
ayeta 6:68’an de bi navê Yokmeam tête nasîn (Yêşû 21:22). Tevî bajarên Beyt – Horon
û Gezerê mijara wê tête kirin. Beyt-Horon li rojavaya bakurê Orşelîmê di dûrbûna 18
kîlometre de bû. Gezer di heman aliyî ji Orşelîmê 9 kîlometre dûrtir bû. Di derbarê
derawaya bajarê Kîbstaîmê de agahiyeke me ya vebirî nîne. Lê belê bi dibetiyeke
mezin di navbera Beyt – Horon û Gezerê de bû.
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YOKNEAM
“Qiralê Yokneamê li Karmelê” ji aliyê hêzên Yêşû ve hatibû bi binî ve xistin, ji xwe
qiralekî ji Qiralên Kenanî bû (Yêşû 12:22). Bajareke di herêma Zebûlûn de ji
Lêwiyiyan re hatiye dayîn (Yêşû 21:34). Tixûbê ezbeta Zebûlûn “digihişt newala li
hemberî Yokneamê ye (Yêşû 19:11). Tel Keîmûna li rojavaya bakurê Megîddo di
dûrbûna 11 kîlometre de ye.
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YOKTEEL
Di wateya diyariya Xwedê ya serfiraziyê de yî.
1/ Amatsyayê Qiralê Cihûda “li Edomê... xist û Sela bi şer ve stend, navê Yoktêel da
wê” (2.Qiralan 14:7). Vî navî bona ku serfiraziya Xwedê daye di bîr de bîne dayê.
Serbajarê Edomê bû. Li başûrê Behra Lût di dûrbûna 80 kîlometre de bû. Bajareke di
zinarên qiyame de hatiye qewartin û neqeba wê tenê ji cihekî pêk dihat û bi hêsanî
dihat parastin bû. Bi navê Petra jî tête nasîn. Petra di Yewnaniya kevin de di wateya
zinar de ye. (Sela bi Îbranîtî di wateya zinar de yî)
2/ Bajareke di deşta aidî Cihûda de yî (Yêşû 15:38). Di gel Mitspa û Lakîşê de tête
rêzkirin.
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YOTBA
Di wateya qencî, xweşî de ye. Meşûllemeta dayika Qiral Amon “qîza Harûtsê Yotbayî
bû” (2.Qiralan 21:19)
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YÛTTA
Bajareke di çiyayiya Cihûda de (Yêşû 15:56). Tevî Karmel, Zif, Yokdeam û Yîzrêelê
tête rêzkirin. Ji kahînan re hate dayîn (Yêşû 21:16). Li gor gotinekê navçeyek pêwendî
herêma çiyayî ya Cihûda, ya ku Meryem bona serîdanka Elîzabetê çûyê bû (Lûqa
1:39,40). Ger ev yek rast be, cihê welidandina Yehyayê Îmadkar e.
Jûttaya li başûrê Hebronê di dûrbûna 8 kîlometre de yî bû.
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ZANOAH
1/ Bajareke li deştê li herêma aidî Cihûda ye bû. Di gel Tsora, Aşna û En – Gannîm de
tête rêzkirin (Yêşû 15:33,34). Cihekî yên ji sirgûnê vegeriyane û di avakirina Orşelîmê
de xebitîne, lê bicih bûne yî (Nehemya 3:13; 11:30). Kîrbet Zanû ya li bakurê Orşelîmê
di dûrbûna 16 kîlometre de yî ye.
2/ Bajarek li çiyayiya Cihûda bû (Yêşû 15:56). Li rojavaya başûrê Hebronê di dûrbûna
16 kîlometre de bû. 1.Dîrokan ayeta 4:18’an de wisa tête daxuyandin ku zilamê bi navê
Yekûtîêl bavê Zanoahê (avakir an jî yê wê selihandine) ye. Ka kîjan Zanoah e nayê
diyarkirin.
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ZEBÛLÛN
Di wateya niştin, bicihbûn û rûniştinê de yî. Dema Lea ji Aqûp re lawekî diwelidand;
“Xwedê xelatek qenc da min. Êdî dê mêrê min li cem min rûne. Ji ber ku şeş law ji wî
re anîm dinê! got. Û navê Zebûlûn da wî” (1.Mûsa 30:19,20). Mêrasa ku ji Zebûlûn re
hatiye dayîn di navbera Behra Celîlê û Behra sipî de bû. Di başûrê wê de Manaşşe, di
rojhelata başûrê wê Îsşakar, di bakur û rojhelata bakurê wê de Naftalî û di rojavaya wê
de herêmen Aşer hebûn.
Li vê herêmê de di nava cihên girîngiya wê ya dîrokî hene de bajarê Ayyalon ya welatê
Elonê Darazker, Gat – Hefera cihê welidandina Yûnis Peyxamber, Nisretê ya Îsa
zarokantiya xwe lê buhurandiye û Kanaya ku di dawetê de lê mûcîzetê kiriye hebûn.
Çawa ku Îsa “li Kefernahûma li rexa behrê yî û di tixûbên Zebûlûn û Naftaliyê yî”
bicih bû, ev yek gotina Îşaya Peyxamber ya; “Welatê Zebûlûn, welatê Naftalî...gelê ku
di tariyê de rûdiniştin ronahiyeke dibiriqe dîtin” anî cih (Meta 4:12-17).
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MAHSEREYA ZEEB YA XEMRÊ
Di wateya cihê tirî dewisandina gur de yî. Navê xwe ji serekê Midyanê Zeeb yê ku
artêşa Efrayîm li ser daxwaziya Gîdeon “li hemberî Midyanê heta Beyt – Baraya avan
(û) Erdenê” bidest ve xistin wî kuştin stendiye (Serweran 7:24,25). Îşaya qala vî cihî
dike (Îşaya 10:26). Beyt – Bara bi dibetiyekê neqeba bi navê Abara ya ku di Çemê
Erdenê de yî û li başûrê Gola Celîle di dûrbûna 20 kîlometre de yî bû. Mahsereya Zeeb
ya Xemrê wisa tête fikirandin ku li rojavaya beşa ji 20 kîlometre pêk tê de yî.
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ZERED
Bestek di tixûbên Moab Edomê de bû û ciheke kon danîna Lawên Îsraêlê bû (5.Mûsa
2:13,14; 4.Mûsa 21:12). Di 38 sala ku zilamên şer yên nifşeya guh nadin gotinan, heta
ku ji Kadeş – Barneayê derbasî Newala Zeredê bûn, miribûn.
Wisa tête fikirîn ku Wadî El – Hesa ya ji rojhelata başûr ve diherike Behra Lût e.
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ÇIYAYÊ ZEYTÛNIYÊ
Çiyayê Zeytûniyê li rojhelata girê perestgehê ya li Orşelîmê ye bû. Di navbera wan de
Besta Kîdronê heye. Ev bestika ku çavkaniya wê li bakurê Orşelîmê yî, hew zivistanê
bi avê ve tijî ne. Piştî ku di navbera girê perestgehê ya li Orşelîmê ye û Çiyayê
Zeytûniyê ya li rojhelata wê ye de diherike, çola cihûstanê difitile û bi Gola Lût ve
vala dibe.
Dema lawê wî Abşalom li dijî wî serî hilda Dawid Newala Kîdronê derbas kir û ji kaşa
Çiyayê Zeytûniyê hilkişiya (2.Samûyêl 15:23,30). Peyxamber Zekerya dide xuyandin
ku, dema XUDAN bona darazkirina hemî neteweyên êrîşî Orşelîmê kirine were, dê
lingên Wî li ser Çiyayê Zeytûniyê bisekinin (Zekerya 14:4).
Gundê bi navê Beyt – Facî li Çiyayê Zeytûniyê bû (Meta 21:1). Beytanya jî li vî çiyayî
bû (Marqos 11:1). Bi awayekî rewnaqî ketina Wî ya Orşelîmê ji berwarên jêrîn ya vî
çiyayî dest pê kir (Lûqa 19:29,37). Dema Îsa li Çiyayê Zeytûniyê rûdinişt, şagirtên wî
pirsên di derbarê têkçûna Perestgehê û dawî hatina deme de pirsîn (Meta 24:3). Piştî
Şîva Passahê Îsa û şagirtên xwe “hilkişiyan Çiyayê Zeytûniyê” (Meta 26:30). Cihê ku
gîhaştin, Getsemaniya wisa tête fikirîn ku li berwarê wê ne (Meta 26:36). Bi jor ve
bilindkirina Îsa di vî çiyayî de bû (Karên Şagirtan 1:9-12). Dîsa hatina Wî, dê mîna
çûyîna Wî be (Karên Şagirtan 1:11; Zekerya 14:4).
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ZÎF
Di wateya cihê safkirinê de yî.
1/ Ber ve tixûbê Edomê bajareke aidî Cihûdayê (Yêşû 15:24).
2/ Bajareke li çiyayiya Cihûda. Damezrandina wê (bavê wê) Meşaya lawê Kaleb bû
(1.Dîrokan 2:42). Tel Zîfa li rojhelata başûrê Hebronê di dûrbûna 6 kîlometre de yî ye.
Dema Dawid li çola li dora vî bajarî ye Xwedê wî neda destê Saûlê ku her roj li wî
digere (1.Samûyêl 23:14). “Û Zîfî hilkişiyan Gîbeayê cem Saûl û gotin: Dawid li cem
me ye, ma di bircan de, di daristana ku li gira Hakîla ya li başûrê çolêyî de xwe
venaşêrî?” (1.Samûyêl 23:19). Dawidê ku ji Saûl direviya “daket zinarê (Selayê) di
çola Moan de rûnişt.” Saûlê ku ji rexekî çiya dimeşiya hew mabû ku Dawidê ji rexa
din dimeşe biqefalta. Agahiya êrîşa Filistiyan bihîst û dev ji pêy Dawid berda. Wê çaxê
ji zinarê re “gotin Sela – Hammahlekot” (Zinarê Cihêbûnê: 1.Samûyêl 23:24-28).
Nabalê ku li bajarê Maonê dijî, mihên xwe li Karmelê diçêrandin (1.Samûyêl 25:2,3).
Karmel, Kîrbet El – Karmîla îroyîn, li başûrê Hebronê 12 kîlometre jê dûrtir e. Wisa
tête fikirîn ku Maon, xirbeyên Tel Maîn yên nêzîkî Karmelê ne. Dema Saûl cara duyem
li Çola Zîfê li wî geriya Dawid şevê daket artêşgeha wî û rim û cewenkeya avê ya Saûl
rahişt. Paşê bangî wî kir û Saûl şunda çû (1.Samûyêl 26:1-25).
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ZÎFRON
Dema XUDAN mezinahiya welat ji Mûsa re dida xuyandin; wisa têgîhand ku dê tixûba
bakur derkeve Zîfronê û dê nîçikên wê li Hatsar – Enanê bin (4.Mûsa 34:9). Derawaya
wê bi vebirî nayê zanîn. Wisa hatiye angaştekirin ku Zîfrana li rojhelata bakurê Şamê
yî.
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“Borîjen bê lêxistin” pêşiyê miriyên ku aîdî Mesîh in dê bivejin, dawiyê jî em
“yên ku dijîn, yên ku zindî mane”, berî ku em bimirin em ê jî bêne guhertin û
tevî wan, bona ku derkevin pêşwaziya Xudan bên birin, bi vî awayî em ê
heta bêdawîbûnê bi Xudan re bibin.
Xwendevanê hêja, ger hûn bixwazin bigihêjin jiyana bêdawî,
hûn dikarin duaya li jêr e bixwînin û bi hemûya dilê xwe ji Xwedê
re bibêjin. Dê Xwedê duaya we bibihîze û wê qebûl bike!
“Ya Xelaskerê min Îsa Mesîh;ez gunehkarbûna xwe
û bona gunehên min, qurbanbûna Te ya li ser xaçê ye
qebûl dikim. Tu Xelaskerê min î! Yê ku jiyana bêdawîn
dide Tu yî! Niha jî were jiyana min. Û di jiyana min de
bibe Xelasker û Rêberê min. Ez bawer dikim ku Te li
gunehên min bexşandiye û jiyana bêdawîn daye min.
Ez heta hetayiyê spasiyên xwe pêşkêşî Te dikim. Amîn.”
Xwendevanê hêja, di derheqê vê nivîsa ku we xwendiye
de, çi pirs û fikrên we hebin, bi kerema xwe ji me re binivîsin.
Em ê bi dilxweşî bona bersivdana pirsên we bixebitin.
Navnîşana me ev e:
Hoffnung und Leben e.V.
Postfach 101382
33513 Bielefeld/Germany
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