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İBRANICE 

Yahudilerin ve yahudi kutsal 

L 
· kitabının dili. 

_j 

Sami dil ailesinin batı grubunun kuzey 
kanadından olup aynı gruba giren Ugarit
çe, Fenikece, Moabca. Ararnice ve Edom
ca ile yakın akrabadır. Bütün Sami diller 
gibi İbranice'de de fiiller üç harfli kökler
den meydana gelir, cümle yapısı basittir 
ve alfabede sesli harf yoktur. Ancak mo
dern ibranlce (Israeli Hebrew, israil ibranl
cesi) diğer pek çok dilden etkilenmiş du
rumdadır (aş. bk.). İbranice adına Ahd-i 
Atık'te rastlanmaz; onun yerine "Ken'an 
dili " (işaya, 19/18) veya "Yahudice" (ll. 
Krallar. 18/26; işaya, 36/ 11, 13; Nehemya, 
13/24) geçer (bugün Türkiye'de Yahudice 
denilen dil için bk. ALJAMİA). İbranice adı, 
ilk defa milattan önce 130'1arda apokrif
lerden Ecclesiasticus'un Grekçe müterci
mi tarafından kullanılmış ve daha sonra 
inci! yazarlarından Yuhanna tarafından 
da benimsenmiştir (Yuhanna. 5/2, 19/13). 
ibrani kelimesinin aslı ibri (ivri ; çoğul u ib
rim 1 ivrim) olup Ararnice'ye ibrai. oradan 
Grekçe'ye hebraios ve ondan da Latince'
ye hebraeus şeklinde geçmiştir (ing. He-

Cesitli yazılı ş şekilleri. Yunanca ve Latince karşıhklarıvla Ib
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brew. Fr. Hebreu. Alm. Hebrai). Kelimenin 
menşeine dair görüşler farklıdır: 1. Ahd-i 
Atık'te ibraniler'in atasıolarak gösterilen 
Hz. Nuh'un oğlu Sam'ın tarunu Eber'den 
(Tekvln. X/ 2 I) gelmektedir. 2. Rabbinik 

geleneğe göre eber 1 everin sözlük anlamı 
"öte yaka", ibri 1 ivrininki ise "öte yaka
lı" dır ve İbranller'e bu ad ırmağın (Fırat) 
öte yakasından geldikleri için verilmiştir. 
3. Kelime milattan önce XXI-XII. yüzyıl
lar arasına ait Mezopotamya, Anadolu ve 
Mısır yazılı belgelerinde sözü edilen Ha
birular'la ilgilidir (geni ş bilgi için bk./DB, 
ll. 5, 506, 552-553). 

Sağdan sola doğru yazılan İbrani alfa
besinde yirmi iki temel sessiz harf vardır. 
Eski dönemlerde yalnız bu harfler yazıl
makta. seslendirme (vocalisation) işaret
leri bulunmamaktaydı. Yaklaşık milartan 
önce II. yüzyılda vav. yod, he ve alef'ten 
oluşan yarı sessizler aynı zamanda seslen
dirme işareti olarak kullanılmaya başlan
dı. Daha sonra da (m.s. VIII. yüzyıl civarı) 
Masaret denilen Tevrat katipleri, "Tibe
rias sistemi" adındaki günümüzde de uy
gulanan bir okuma sistemini icat ettiler. 
Bu sistemin esası, Arapça'da da olduğu 
gibi harflerin altına veya üstüne konulan 
nokta yahut çizgi şeklindeki işaretlerle 
(hareke) a, e, i, o ve u seslilerinin belirtil
mesine dayanır. Halen yine Arapça'da da 
olduğu gibi dinin kutsal kitabı ile onun 
öğretimine yönelik kitaplar dışındaki ya
yınlarda hareke kullanılmamaktadır. Eski 
Filistin'de konuşma dili olan ibranlce'nin 
B~bil esareti (m.ö. 586-538) öncesi dö
nemde altın çağını yaşadığı bilinmekte, 
sürgün yıllarında ise konuşma dili olmak
tan çıktığı veya sınırlı bir çevreye mahsus 
kaldığı düşünülmektedir. Bununla bir
likte edebiyat ve ibadet (litürji) dili olarak 
varlığını kesintisiz sürdürmüştür. 

İbranice'nin tarihini üç ana bölüm ha
linde incelemek mümkündür : Kitab-ı Mu
kaddes İbranicesi. Gramatik olarak Kitab-ı 
Mukaddes dilinin özelliklerini taşıyan me
tinlerin tarihi eski dönemlere uzanır. Ge
zer takvimi (m.ö. X. yüzy ıl). Samiri çanağı 
(m.ö. IX. yüzyıl). Siloam yazıtı (m.ö. VIII. 
yüzyıl) , Lakiş mektubu (m.ö. VI. yüzyıl) ve 
milattan önce IX-VI. yüzyıllar arasına ait 
çeşitli mühür, sikke ve bazı kap parçaları 
üzerinde görülen kısa metinler bu saf
hanın başlıca örnekleridir. Büyük oran-. 

. da Kudüs ve çevresindeki İsrail yerleşim 
alanlarında bulunan bu eski metinlerde 
seslendirme işaretleri kullanılmamıştır. 
Fakat aynı devrin son örneklerini teşkil 
eden Ölüdeniz ( Kumran mağaraları) yaz
malarında (m .ö. 11-m.s. l. yüzyıllar) yarı 

sessizlerin seslendirme iŞareti olarak kul-



Milatta n önce X. yüzyıla ait Gezer t akvimi ( İstanbul Arkeo

loj i Müzeleri, Teşhir , nr. 2060) 

lanıldığı görülmektedir. Ahd-i Atik'in ilk 
yazılı nüshası bu dönemde meydana ge
tirilmekle birlikte bu nüshanın mahiyeti 
henüz bilinmemektedir. İbranice'nin bu 
ilk safhası milatta n sonra I. yüzyıl civarın
da sona erer. Bugün Kitab-ı Mukaddes 
İbranicesi ölü bir dil mahiyetindeyse de 
İsrail'de modern İbranice' nin oluşturul
ması sırasında başvurulan temel kaynak
lardan birini teşkil etmiştir. 

Mişna İbranicesi. Yahudiliğin ikinci bü
yük kitabı Talmud'u teşkil eden Mişna ile 
(ha ham 1 rabbi 1 yorumla rı derlemes il onun 
açıklamalarının (Gemara) yazıldığı İbra
nice'dir. Milattan sonra I. yüzyıldan itiba
ren başlayan belgeler. aynı zamanda bu 
dilin Filist in'de yahudiler tarafından konu
şulduğunu da gösterir. Persçe (Eski Fars
ça). Grekçe. Latince. Ararnice gibi diller
den etkilenen Mişna İbranicesi, Kitab- ı 
Mukaddes İbranicesi 'nden daha farklı bir 
gelişme göstermiş. Orta ve Yeni-Yakın
çağlar boyunca devam ederek zamanla 
Arapça'dan ve daha sonraları da ispan
yolca ile Almanca'dan etkilenmiştir. 

Modern İbranice . Günümüz İsrail'inin 
resmi dili olup XIX. yüzyılda meydana 
getirilmiştir. Çalışmalar sırasında Kitab-ı 

Mukaddes İbranicesi esas alınmakla bir
likte dilin çağın ihtiyaçlarını karşılayabil
mesi için pek çok yenilik yapılmış . bu ara
da Orta ve Doğu Avrupa kökenli yahudi-

leri n ( Aşke naz i ) konuştukları Yi diş ile (i b
ra nice ka rı ş ık Almanca) çoğunluğu Fran
sa, Yunanistan. Türkiye ve Ortadoğu'dan 
göç eden. ataları ispanya kökenli yahudi
lerin (Sefa rad) konuştukları Ladino'dan 
( ibranice ka rışık ispanyo lca ) çok faydala
nılmıştır. Öte yandan halkın tamamı çe
şitli ülkelerden gelen göçmenlerden oluş
tuğu için başta Almanca. ingilizce ve Rus
ça olmak üzere birçok yabancı dilin özel
likle vokabüler açıdan modern İbranice' 
yi etkilediği görülür. 

İbranice 'Ahd-i Atik'in . Talmud 'un ve 
MOseviliğin üçüncü büyük dini kaynağı 
olan Midraş' ın ( haham la rı n kutsal yaz ıl a r

la ilgil i yoru ml arını ihtiva eden külliyat) dili 
olduğu için kutsallık kazanmış ve asırlar 
boyunca gelişen bazı geleneklerde yarı 
mitolojik bir karaktere bürünmüştür. Bu 
gelenekiere göre Allah ' ın Tevrat'ı indirdi
ği ve TGrisina'da Hz. Musa'ya hitap ettiği 
dildir; dünyadan önce yaratılmıştır; cen
net sakinleri . melekler ve Allah'ın seçil
miş kulları . yeryüzüne cennetten inen Hz. 
Adem'Ie Havva gibi bu dili konuşurlar. 
Saadiya Gaon ise (bk. FEYYÜMi, Said b. 
Yusuf) dünyanın yaratılmasından sonra
ki ilk 1996 yıl içinde bütün insanların İb
ranice konuştuğunu ileri sürer. Ona göre 
insanların farklı dil konuşmaları ancak 
Babil Kulesi'nin yıkılmasından sonra baş
lamıştır. Bu inancın yahudi çevrelerinde 
Ortaçağ boyunca sürdüğü görülür. İbra
nice'nin harfleri ve gramer kuralları pek 
çok sırrı ve kutsallığı barındırır. Dua her
hangi bir dilde olabilirse de hahamlar i ba
d etin yalnız bu dilde yapılması gerektiği

ni vurgulamışlardır; Kitab-ı Mukaddes'in 
başka bir dille yazılmasının da kutsallığı
nı zedeleyeceğine i nanılır. 
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i B RET 

ı 
iBRANiLER 

ı 

Bazan İsrailoğulları ile eş anlamlı 
olarak kullanılmakla birlikte 
gerçekte İsrailoğulları'nın da 

içinde bulunduğu 
Batı Sami kavimler topluluğuna 

verilen ad 
(bk. SAMILER; YAHUDiLiK). 

L _j 

ı 
İBRET 

ı 

( ör.-J f) 

Yanlış davranışların yol açtığı 
kötü sonuçlardan 

ders almak anlamında ahlak 
ve tasavvuf terimi. 

L _j 

Sözlükte "geçmek, aşmak" manasında
ki abr kökünden gelen ibret kelimesi ge
nellikle "görünenoen görünmeyene geç
mek. nesnelerin ve olayların dış yüzüne 
bakıp onlardaki hikmeti kavramaya çalış
mak. olaylardan ders alıp doğru sonuçlar 
çıkarmak ve buna göre davranmak" an
lamında kullanılır. 

insanların Allah'ın emirlerine, dinin hü
kümlerine ve ahlak kurallarına uygun şe
kilde hareket edip mutlu ve huzurlu ya
şamalarında i b ret almanın büyük bir payı 
olduğu için Kur'an'da peygamberlerden, 
onların gönderildiği toplumlardan ve ken
dilerine karşı gelenlerden söz eden kıssa

Iara geniş yer verilmiştir. Ayrıca tanrılık 
iddiasında bulunan Firavun'dan bahsedi
lirken. "Bunda Allah'tan korkanlar için ib
ret vardır" denilmiştir. Bu ayetlerden an
cak akıl sahibi. sağ duyulu ve Allah'tan 
korkan kişilerin ibret alabileceği anlaşıl
maktadır. 

Kur'an-ı ı<erim 'de , Bedir Gazvesi'nde 
sayıca az oldukları halde galip gelmeleri 
hatırlatılarak müslümanların bundan ib
ret alma la rı istenmiş (Al-i im ran 3/13). 
gece ile gündüzün ardarda gelişi (N ur 
24/44) ve hayvanlar alemi (en-Nahl 16/66; 
ei-Mü'min On 23/2 I ) ibret alınacak konu
lar arasında zikredilmişti r. Hz. Peygam
ber de i b ret almak için kabirierin ziyaret 
edilmesini tavsiye etmiştir ( Müsned, V, 
356) . 

Yine Kur'an'da, müslümanlarla yaptık
ları antlaşmaya uymadıkları için göç et
tirilen yahudi Nadiroğulları'yla ilgili olay
dan bahsedilirken kullanılan , "Ey basiret 
sahipleri. ibret alın! " ( e l - H aş r 59/ 2) ifa
desinde geçen "fa'tebirG" kelimesini fı
kıh usulü alimleri " kıyas yapın" şeklinde 

anlam ış (Gazzall, II , 63, ı 22 ), Fahreddin 
er-Razi de bu ayete dayanarak kıyasın şer! 
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