
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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i B RET 

bir delil olduğunu savunmuştur (Me{fitf

J:ıu'l-gayb, Vlll, 174). Filozof İbn Rüşd ise 
ayetten hareketle felsefi ve akli deliliere 
başvurmanın dinin buyruğu sayıldığını 
ileri sürerek mantığa ve felsefeye meş
ruiyet kazandırmak istemiştir. Ona göre 
i'tibar bilinenden bilinmeyene ulaşma et
kinliğidir; bu da ya kıyasın kendisidir veya 
kıyasla gerçekleşen bir şeydir. 

Mutasawıflar ibret ve i'tibar terimle
rini daha çok marifet. ahlak ve edep yö
nünden yorumlamaya çalışmışlardır. Ha
ris el-Muhasibl i'tibarı "bir şeyle başka 
bir şeye istidlal etmek" şeklinde tarif et
tikten sonra bunu. kalp gözüyle nesnele
rin mükemmel ve fevkalade güzel bir dü
zen içinde yaratıldığına bakıp hayret et
mek şeklinde yorumlamıştır. Ona göre 
böyle bir bakış insanı görünenden görün
meyene. yaratılandan yaratana götürür, 
imanı ve marifeti arttırır. Eşyayı ibretle 
seyredenler. dünyanın görünüşüne ve kı
sa süredeki durumuna değil iç yüzüne ve 
akıbetine bakar, sonunu görür, ona göre 
hazırlık yapar ve böylece dünyada ahiret 
mutluluğunu kazanırlar ( el-Veşaya, s. 
288-290) Abdürrezzak el-Kaşanl'ye göre 
ibret insanların iyi veya kötü hallerine, 
dünyadan ahirete intikal etme gibi du
rumlarına· bakıp işin akıbetini ve görün
meyen kısmını kavramaktır (lştılaJ:ıatü'ş
şu{lyye, s. ı 30). Kişinin konuşması zikir, 
sükütu fikir. bakışı ibret olmalıdır. Hatim 
el-Esam, ibretsiz bakışın nefsin arzusun
dan başka bir şey olmadığını söyler (Sü
leml, s. 96). Süfller ibretsiz bakışı gereksiz 
söze benzetmişlerdir. Niyazi-i Mısrl, "Bir 
göz ki onun ibret olmaya nazarında 1 Ol 
düşmenidir sahibinin baş üzerinde" bey
tiyle süflnin her zaman her şeye ibretle 
bakması gerektiğini vurgulamıştır. 

Kişinin i b ret alabilmesi için hem tabia
tın kuruluş ve işleyişini ortaya koyan sa
yısız nesne ve olaya, hem de sosyal haya
tın çok farklı tecellilerine derin bir seziş 
ve kavrayışla bakması. zihnl ve kalbi ye
teneklerini kullanması gerekir. Aslında 
insan bu yeteneklerle donanmış olarak 
yaratılmıştır. Kur'an'ın genel mesajı , Re
sGlullah'ın necata yönelik tavsiyeleriyle 
kendine has siretinin yöneliş ve amacı da 
budur. 

Kur'an-ı Kerim'de ebeveyn ile evlat ara
sında bulunması gereken sevgi, şefkat ve 
saygıyı, kardeşler arasında dürüstlüğe 

dayanması gereken uyumu, iffetli ve sa
bırlı davranmanın doğurduğu mutlu so
nucu simgeleyen Yusuf süresinin sonun
da, son peygamberle ona tabi olanların 
insanlığa sunduğu mesajın genel vasfı-
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nın zihnl kavrayış ve kalbi bir sezişle (ba
siret) Allah'a çağırmaktan ibaret olduğu 
ifade edilmiş (ı 2/ ı 08), bu açıdan Yusuf 
kıssasından alınacak ibretlerin bulundu
ğu zikredilmiş ( 12/1 ı ı). fakat insanların 
çoğunun tabiatta yer alan bunca ibret 
verici nesne ve olayın adeta üzerinden yü
rüyüp geçtikleri halde gafletten kurtulup 
bunlardan ders almadıkları gerçeğ i de 
vurgulanmıştır (ı 2/105- ı 06; b k. GAFLET) . 
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li! SüLEYMAN ULUDAG 

İBRET 
( ..:ır. ) 

İstanbul'da 1870-1873 yılları arasında 
belli başlı dört devre halinde 
yayımlanan siyasi gazete. 

L _j 

Sultan Abdülaziz devri gazetelerinden 
biri olan İbret, zaman zaman farklı isim
lerle ve farklı kişilerce yayımianmış olsa 
da özellikle Namık Kemal ve arkadaşları
nın yönetiminde çıkarıldığı sırada önemli 
roller üstlenmiş bir yayın organıdır. Ga
zetenin imtiyazı önce Aleksan Sarafyan 
tarafından alınmış. Kevkeb-i Şarki adıy
la günlük olarak ilk sayısı27 Şaban 1286'-

ibret'in Kevkeb-i Şarki adıyla yayımlanan ilk döneme ait 
bir sayısının başlığı <12861 

da (1 Aralık 1869) yayımlanmıştır. Küçük 
boyda ve çift sütun üzerine Aleksan Sa
rafyan'ın kaleminden çıktığı tahmin edi
len son derece bozuk bir Türkçe ile neşre

dilen gazete, devrin sadrazaını An Paşa'
yı ve icraatını övücü yazılar yayımlaması
na rağmen, belki de bu yüzden yeterli il
giyi sağlayamamış. muhtemelen 17 Zil
kade 1286'da (18 Şubat 1870) 42. sayısın
dan sonra yayımına ara vermiştir. Gaze
tenin bu dönemiyle ilgili olarak belirtil
mesi gereken önemli bir husus, Ebüzzi
ya Mehmed Tevfik'in idaresinde Terak
ki'nin haftalık ilavesi olarak yayımianmış 
Terakki-i Muhadderdt (I 869-1870) adlı 
Türkçe ilk kadın gazetesinden sonra ka
dınlara mahsus haftalık müstakil bir sü
reli yayın çıkarmış olmasıdır. Ziyad Ebüz
ziya'nın varlığından bahsettiği bu kadın 
gazetesinin koleksiyonu bugüne kadar 
elde edilememiştir ( TDEA, IV, 332) . Gaze
te bir süre sonra İbret adı altında ve yine 
imtiyaz sahibi Sarafyan tarafından pa
zartesi ve perşembe günleri çıkmak üze
re 17 Reblülewel 1 287' den ( 16 Haziran 
1870) itibaren yayımlanmaya başlamış
tır. Alman - Fransız savaşının çıktığı. dola
yısıyla gazetelerin oldukça rağbet gördü
ğü bir devreye rastlamasına rağmen oku
yucu tarafından bu defa da yeterli ilgiyi 
görememiştir. İbret'in bu döneminde, 
1 S. sayısında yer alan ve dönemin Türk
çe basınının tiraj ı hakkında bilgiler ve
ren "Gazetelerin Revacı" . başlıklı makale 
önemlidir. 

İlk iki devresinde umduğu başanya ula
şamayan Sarafyan 1871 yılında gazetesi
ni İskender Bey'e kiralar. Daha önce ka
çar sayı çıktığı kesin olarak belirleneme
yen gazete bu yeni döneminde İbretnü
md-yı Alem adı altında, daha büyük 
ebatta üç sütun üzerine ve haftalık ola
rak tekrar 1. sayı ile 6 Safer 1288'de (26 
Nisan 1871) yayıma başlar. Gazetenin bu 
döneminde takip edeceği yol ilk nüsha
sında, "Kötü adetleri istihza edip mazar
ratını güldürücü bahislerle ahaliye gös
termek ... " olarak ifade edilmiştir. Siyasi 
bir mizah gazetesi hüviyetinde yayımla
nan İbretnümd-yı Alem'in bu devresi 
de oldukça sıkıntılı geçmiştir. Nitekim ilk 
günlerde gördüğü rağbet sonucu hafta
da iki, sonra üç defa yayımlanan gazete. 
ardından satışının düşmesi sebebiyle adı
nı yalnızca İbret şeklinde belirleyip yayı
mını haftada ikiye indirmiş. 54. sayısında 
da (29 Ocak 1872) durdurmuştur. Bu dev
resinde dönemin diğer süreli yayınlarıyla 
zaman zaman polemiğe giren gazetede 
basın ve gazetecilik mesleğiyle ilgili dik
kat çekici bazı makaleler de neşredilmiş-


