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KÜLTÜRÜMÜZDE BEREKET 

Kültürümüzde yer alan önemli kavramlardan 
biri berekettir. Bereket sözlükte; bolluk, 
çokluk, feyiz, genişlik, hayır ve saadet an

lamlarındadır. (TDK., Türkçe Sözlük, Ankara 1998, I, 271; 
Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, Ankara, 1992, s. 108.) 
Arapça bir kelime olan bereket kelimesi, "bere-
ke" fiilinden gelmektedir. "Bereke" fiilinin masda-
n ise "bürûk" olup; "de
venin bir yerde çöküp 
durması, orada kalıp 
beklemesi" anlamında
dır. Bu mânâya bağlı 
olarak iyi ve hoş karşıla
nan bir şeyin süreklilik 
arz edişine bereket de
nilmiştir. Söz konusu 
şey maddî ise mevcu
diyetini sürdürmek, ya
ni tükenmemek anla
mında bolluk; manevî 
ise yine aynı anlamda 
nimet, ilâhî hayır, rah
met ve saadet kelime
leriyle İfade edilmiştir. (Şemseddin Sami, Kamusu Türkî, 
İstanbul 1987, s. 289; İbn Manzur, Lisanu'I-Arab, Beyrut 1300, X, 
396-397. Ayrıca Bereket kelimesinin geniş bir tahlili için bkz. Na-
suh Nasuh Günay, Yahudi, Hıristiyan ve İslâm Dinlerinde Bereket, 
Bursa, 1996, s. 67-72. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) 

Mübarek, tebrik ve teberrük kelimeleri, bere
ket kelimesiyle aynı kökten türemiştir. 

"Mübarek"; bereketli, bereketi ve bolluğu 
olan, saygıdeğer, kutlu anlamlarında olup "mu
kaddes" kelimesinin eş anlamlısıdır. (Doğan, age. 
s. 108, Şemseddin Sami, age., 1267. Kasım Kufralı Bereket", İA., 
İstanbul, 1970, II, 536.) 

Tebrik"; mübarek olmayı isteme, hayır dile
me, "teberrük" ise bir şeyi hayırlı ve uğurlu say
ma, mübarek görme anlamındadır. (Şemseddin Sa
mi, age., 377.) 

Bereket kavramının dinî kültürümüzde ayrı 
bir yeri vardır. Dinimizin temel kitabı olan 

Kur'an-ı Kerim'de nelerin, nerelerin, kimlerin 
bereketli ve mübarek olduğuna dair örnekler 
verilir. Buna göre canlıların rızkını sağlayan yer
yüzü bereketlendirilmiştir. (Araf, 137; Fussiiet.ıo) Yu
karıdan inen bereketli su (Kaf, 9.) kadar, yerden 
biten zeytin ağacı da mübarektir. (Nur, 35.) Öte 
yandan feyiz kaynağı olan Kur'ân da mübarek bir 

kitap, mübarek bir 
Öğüttür. (En'am, 92; Enbiya, 
50; Şad, 29) Kur'an mü
barek bir gecede indi
rilmiştir. (Duhan, 3) 

Bereket kelimesi 
hadislerde de yaklaşık 
aynı mânâları ifade 
edecek şekilde kulla
nılmıştır. Nitekim Hz. 
Peygamber bir hadis
lerinde yağmuru, 
"gökten inen bereket" 
olarak nitelendirmiş 
(Müsned, vı, 2, 5), bir baş
ka hadislerinde; "Sahu

ra kalkın, çünkü onda bereket vardır." (Buharı, Savm, 
20; Müslim, Siyam, 45; Tirmizi, Savm, 17) buyurarak d a , 
bereketin ilâhî hayır, ihsan, feyiz ve bolluk anla
mını vurgulamıştır. 

Dinî kültürle beraber sosyal hayatta da bere
ket büyük önem taşımaktadır. Bunun nedeni, 
bereketin, insanların hem dünyaya hem de ahi-
rete yönelik kazanımlarını ilgilendirmesidir. Bu
na göre her türlü hayrın, nimet, bereket ve bol
luğun Allah'ın kullarına bir ikramı olduğuna ina
nan kimse; dua ve niyazlarında daima O'na yö
nelir, her şeyi O'ndan ister, her hayrı O'ndan 
bekler. Böylece iç dünyasında güven ve huzura 
kavuşur. Onun bu inancı davranışlarına da yansı
yarak kâmil bir insan olmasını sağlar. 

Kültürümüzde bereketle ilgili pek çok uygu
lamaya rastlanmaktadır. 

Anadolu'da rastlanan bereketle ilgili uygula-
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maların başında, yazın başlangıcı kabul edilen 
"Hıdrellez" ile ilgili merasimler gelir. Bu mera
simlerin çoğu, Hıdrellezin temelini oluşturan Hı
zır'ın bereket fonksiyonundan faydalanmaya yö
neliktir. Bu sebeple halkın arasında "Hızır'ın eli 
değmiş" sözü, bereketli ve çabuk tükenmeyen 
anlamında kullanılır. (Hıdrellezle ilgili inanışlar için bkz. Ya
şar Ocak, "Hıdrellez-, DİA., XVII, 313-315; Nasuh Günay.age., 
s.95-98) 

Bereket açısından bir başa gelenek de Nevruz 
geleneğidir. Bolluk, bereket ve tabiatın âdeta 
yeniden dirilişini simgeleyen Nevruz, baharın 
müjdecisi ve mübarek, uğurlu bir gün olarak ka
bul edilir. (Abdülhaluk Çay, Türk-Ergenekon Bayramı, Nevruz, 
Ankara, 1996, s. 9, 18; Nasuh Günay, age., s. 99-100.) 

Anadolu'da toprağı ekme, ekin biçme, har
man ve öğütme gibi aşamalarda, duruma uy
gun bereket dua ve uygulamaları bulunmaktadır. 

Anadolu'da görülen bereketle ilgili bir diğer 
âdet de koyunların döllenme günü yapılan ve 
döl almanın bereketli olması için yapılan saya 
(koç katımı) âdetidir. 

Ayrıca kültürümüzde, su ve yağmur bereket 
kaynağı kabul edilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. Nasuh Gü
nay, age., s. 101-104) 

Genellikle bir kısım ticarethanelerde, dükkan
larda çerçeve içerisinde muhafaza edilen, adına 
"karınca duası" veya "bereket duası" denilen, 
okuyanın veya ticarethanesinde bulunduranın 
hayırlı ve bereketli kazançlar elde edeceğine 
inanılan, kim tarafından yazıldığı bilinmeyen, di
nî bir temele de dayanmayan levhalar yer alır. 

Bereket, günlük hayatta da sıkça kullanılan 
kavramlardan biri hâline gelmiştir. Meselâ alış
verişte "Allah bereket versin", "Kesenize bere
ket", "Bereketini gör", "Siftah senden bereket Al
lah'tan" gibi sözler söylenmekte, yemek yiyene 
veya ürün toplayana rastlandığında "bereketli ol
sun" denilmekte; (Doğan, age., s. 108; Meydan Larousse, 
İstanbul, 1992, III, 117) besmele ile oturulan sofralardan Hz. İbra
him'i işaretle bolluk, refah dileği olan, "Allah Halil 
İbrahim bereketi versin" veya "Allah bereketini ar
tırsın!" temennisiyle kalkılmaktadır. (Meydan urousse, 
III, 117) 

"Helal kazanılmayan malda bereket yoktur." 
(Şemseddin Sami, age., s. 289.) sözü de, halkımızın be
reket ve helal kazanca gösterdiği hassasiyete 
işaret etmektedir. "Hareket berekettir" veya 
"Nerde hareket Orda bereket" (Ömer Asım Aksoy, Ata
sözleri ve Deyimler Sözlüğü, Ankara 1971,1, 124) darb-1 m e 
seli d e sıkça duyulmaktadır. "Bereketi içinde" s ö 

zü ise, hemencecik bitmeyen yiyecek veya para 
için kullanılmaktadır. 

Fazlaca hasılat veren, hemen bitmeyen, bol 
verimli, feyizli şeylerle karşılaşıldığında "bereket
li", "bereketliymiş" veya "bereketlendi" deriz. (Do
ğan, age., s. 108; Kufraiı, agm. İA, ıı, 536) "Helal kazanılan 
mal daima bereketlidir" cümlesi, sürekli duyulan 
cümleler arasındadır. Beklenen fayda görülme-
mişse, bereketli olmayan, kâfi miktarda olma
yan, verimsiz, çabuk tükenen bir şeyle karşılaşıl
dığında, "bereketsizmiş" sözü söylenmektedir. 
"Alın teriyle kazanılmadığı için bereketsiz bir pa
radır" (Şemseddin Sami, age., s. 289; Meydan Larousse, III, 
117.) sözü de, bereketin önemine dikkati çek
mektedir. Darlık, kıtlık, kuraklık zamanlarında, 
"bet bereket kesildi", "bereket kalktı" şeklindeki 
ifadeler de, kültürümüzde bereket kavramına 
verilen önemi göstermektedir. (Nasuh Günay Tümer, 
Bereket", DİA., V, 488) 

Takva sahibi insanlardan hayır dua istenirken, 
"Ağzının duasının bereketi ile" şeklinde bir tabir 
kullanılması da eski geleneklerimiz arasındadır. 
"Ömrüne bereket, kesene bereket" dilekleri de 
çokça kullanılan ifadelerdendir. Sevindirici bir 
haberden sonra "tebrik ederim"; bayramlarda, 
"bayramınız mübarek olsun" gibi sözler sıkça kul
lanılmaktadır. (Nasuh Günay, age., s. ııi) Öte yandan 
kültürümüzde, mübarek geceler, mübarek yerler 
gibi feyiz, bereket ve manevî destek beklenen 
zaman ve yer telakkileri de mevcuttur. 

Sonuç olarak, "Bereketten maksat, maddeden 
ziyade manevî bir huzur, hayatın zevk ve neşe 
içinde geçmesini temin eden bir mevhibedir, bir 
ilâhî ihsandır. Belki feyz ü bereketin olmaması; 
kibir ve gururdan, ya hırs ve tamahdan, başkala
rına karşı kin ve hasetten, tevekkülün olmama
sından, başkalarının hakkına tecavüz ve malın 
zekatının verilmemesinden, kötü niyetten ve bil
mediğimiz bir çok sebepten ileri gelir." (Cemal 
Öğüt, Bereket ve Rahmet-i İlâhiyye Burhanlarına Dair Kırk Hadis-i 
Şerif, İstanbul, 1951, s. 13-14) 

...her türlü hayrın, nimet, bereket ve 
bolluğun Allah'ın kullarına bir ikramı 

olduğuna inanan kimse; dua ve niyaz
larında daima O'na yönelir, her şeyi 

O'ndan ister, her hayrı O'ndan bekler. 
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