
ke'ye dönerek duruma hakim oldu. Ha
yatta kalan son kardeşi Kayıtbay' ın 1 S 12'
de ölümünden sonra emirliğini oğlu Şerif 
Ebü Nümey ile birlikte sürdürdü. Mem
lük Sultanı Kansu Gavri ile dostça geçin
di. Yavuz Sultan Selim'in Mısır ' ı alması 

üzerine Osmanlı hakimiyetini tanıyarak 
on iki yaşındaki oğlu Ebü Nümeyy'i Mek
ke'nin anahtarları ve bazı hediyelerle bir
likte Kahire'de bulunan Yavuz Sultan Se
lim'e gönderdi. 3 Temmuz 1517'de Ka
hire'ye gelen Nümey babasının hediye
lerini Osmanlı padişahına sunarak bağ
lılık arzetti. Yavuz da ona emirlik bera
tı ve hil'at gönderdi. Ayrıca Haremeyn 
ahalisine dağıttimak üzere 200.000 altın 
ile bol miktarda zahire yolladı, Mekke 
emirine de tahsisat bağladı. ll. Berekat 
1 52S'te ölünce yerine oğlu Ebü Nümey 
geçti. 

Ebü Nümey'den sonra onun soyundan 
gelen üç kol Mekke'de şeriflik için bir
birleriyle mücadeleye giriştiler. Bu kol
lar Ebü Nümeyy'in oğullarının ismine iza
feten Zevi Zeyd, Zevi Abdullah ve Zevi 
Berekat adlarını taşımaktadır. Bunlar
dan sonuncu kala ismini veren Ebü Nü
mey oğlu Berekat şeriflik yapmamıştır. 
Bu koldan gelen ve aynı adı taşıyan ilk 
emir Berekat b. Muhammed b. İbrahim ' 
dir. lll. Berekat Osmanlı hükümetinin de 
desteğiyle Zevi Zeyd nüfuzuna karşı bir 
denge unsuru olarak ortaya çıkarıldı ve 
Şam Valisi Sarı Hüseyin Paşa vasıtasıy
la Şerif Sa'd'ın yerine Mekke emiri ol
du (Nisan 1672) Onun emirlik devresi sa
kin geçti. Kendisi Osmanlılar ' a sadık, cö
mert bir kişi olup hac yolunun emniye
tine büyük önem vermiştir. Nisan 1682'
de ölümünden sonra yerine oğlu Şerif 
Said ( 1682- 1687) geçti. Bu aileye mensup 
emirler bundan sonra bir asır daha Mek
ke tarihinde önemli roller oynadılar. Bun
lardan pek çok hadiseye karışmış olan 
Şerif Yahya ' nın (17 19- 1720ve 1722- 1724) 
oğlu Berekat'ın (IV. Berekat) çok kısa bir 
süre için şerifliğinden bahsedilirse de 
bu babası Yahya'nın bir siyasi manevra
sı olup şerif! i ği Osmanlılar' ca onaylan
madan onunla birlikte Mekke'den ay
rılmak zorunda kalmıştır. Yine bu aile
ye mensup olan Berekat'ın kardeşinin 
oğlu Abdullah ise Osmanlılar'a baş kaldı
ran Bulutkapan Ali Bey'in adamı Ebü Ze
heb vasıtasıyla sahte bir fermanla Mek
ke'ye emir tayin edilmiştir ( 1770) Ancak 
onun da emirliği üç ay kadar sürmüş , Os
manlılar'ın desteğindeki Şerif Ahmed'in 
baskısı ile Mısır ' a kaçmıştır. Ali Bey is
yanının bastırılmasından sonra yakala-

narak önce Eğriboz ' a , daha sonra Edir 
ne 'ye gönderilmiş, buradan tekrar Mı
sır'a kaçmıştır. Ancak ardından yeniden 
Eğriboz'da ikamete mecbur edilmiş, da
ha sonra Bursa, Sakız ve Limni 'ye yol
lanmış , nihayet son gönderildiği İzmir'
de ölmüştür. 
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~ FERİDUN E MECEN 

BEREKE bint SA'LEBE 

(bk. ÜMMÜ EYMEN). 

BEREKET 
( :6_).1 ) 

Çeşitli dinlerde 
dua, ayin ve ibadetlerle 

elde edilmeye çalışılan bolluk, 
genişlik , hayır ve saadet anlamlarında 

dini bir tabir. 

_j 

_j 

Bereket kelimesinin masdan olan bü
rükün asıl anlamı "devenin bir yerde çö
küp durması. orada kalıp beklemesi "dir. 
Bu manaya bağlı olarak iyi ve hoş kar
ştianan bir şeyin süreklilik arzedişine be
reket denilmiştir. Söz konusu şey mad
di ise mevcudiyetini sürdürmek yani tü
kenmemek anlamında bolluk, manevi ise 
yine aynı anlamda saadet kelimeleriyle 
ifade edilmiştir. 

Bereket kavramıyla insan. hayvan ve 
daha sonraları zaman zaman aşırı bir 
şekilde çoğalan tarla mahsulleri arasın
da ilgi kurulması en eski kültürlerden 
itibaren bütün topluluklarda görülmek
tedir. Bu ilgi çeşitli motifler şeklinde di
ni niteliklere büründürülmüştür. Kadı

nın cinsiyetiyle ilgili özellikler abartılmış, 

böylece çok iri göğüslü kadın heykellerİ 
ana tanrıça kültünü ortaya çıkarmış, bu 
da bereket ve zürriyetin kaynağı sayıl
mıştır. Tarımın gelişmesiyle yer ana tan
rıçasıyla gök tanrısı arasındaki "kutsal" 
evliliğe dayanan bereket ayinleri ortaya 
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çıkmış, bu evlilik çok defa kral ile kra
liçe veya rahip ile rahibeler tarafından 
ayinlerle temsil edilmiştir. Bu telakkiye 
göre gök baba, yer de ana gibi düşünü
lüp yağmurla göğün yeri döllendirdiği. 
böylece yeryüzünün yeşerdiği, mahsu
lün yetiştiği , insan ve hayvanların ondan 
faydalandığı kabul edilmiştir. 

Ön Asya 'da pek çok bereket tanrıçası 
vardı. Mezopotamya'da lşta r; Anadolu '
da Ma, Cybele ; iran'da Anahita; Ken 'a
niler'de Anat, Astarte ; Suriye'de Atar
gatis ; Yunanistan ve Kıbrıs 'ta Afrodit, 
Athena ; İtalya· da Venüs bereket tanrı
çaları idi. Bu ülkelerde ana tanrıçalar adı
na kurulmuş tapınaklarda bereket ve 
verimliliği arttırmak gayesiyle kutsallık 
adına fuhuş bile yapılmaktaydı. Bu ya 
kurban olarak her kadının hayatında bir 
defa bir erkekle cinsel ilişkide bulun
ması veya bir tapınakta kadının kendini 
devamlı bu işe vakfetmesi şeklinde ya
pılırdı. İbraniler'de kutsal kitabın zern
mettiği " kadeşah " adeti bu ikinci türü 
ifade ediyordu (Tesniye, 23/ 17-18) 

Bereketin cinsiyet ve cinsiyet organ
larıyla sembolize edilmesi genellikle be
şeri dinlerde görülmektedir. Özellikle es
ki Mısır ve Yunan dinlerinde, Hinduizm'
de bereketle ilgili cinsi sembollere rast
lanır. Bazı tanrılar, mesela Mısır'da Amon, 
Min, Osiris, Bes. Yunanistan'da Hermae, 
Pan ve Priapus, erkek tenasül uzuvları 
teşhir edilmiş bir şekilde tasvir edilmiş
lerdir. Hindistan'da lingam tanrı Şiva'

nın sembolüdür ve erkek tenasül orga
nı şeklindedir. Paleolitik devreden bu 
yana erkek ve kadın tenasül organları 
yanında iri kadın göğüsleri de yine döl 
bereketini ifade etmektedir. Luka İnci
li 'nde yer alan. "Seni taşıyan rahme ve 
emziren memelere ne mutlu! " ( ı ı 1 27) 
ifadesi Ortaçağ tasvir lerindeki Meryem 
kültünün başlangıcını göster ir. 

Bazan bereketi sağlamak gayesiyle 
insan kurban edildiği de olurdu. Mesela 
Aztekler tanrılarını beslemek veya onla
rın kudret ve bereketini arttırmak için 
bu yola başvururlardı. Eski Mısır'da ül
ke ve insanlarının bereketini korumak 
için yaşlı kralı kurban etme adeti vardı. 
Yine eski Mısır. Yunanistan ve Roma'da 
bereket ayin ve şenlikleri yapılırdı. Ya
hudilerde Sukot bayramı hasat bayramı 
olarak da adlandırılır ve eski kavimler
de hasadın semerelerini alma münase
betiyle yapılan bir tarım ve bereket şen
liğinin dini kisveye bürünmüş şeklidir. 

Hıristiyanlarda Pentekost, yahudilerin 
Haftalar bayramından gelen ve kutsal 
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ruhun inmesini, bereketlendirmesini ifa
de eden bir anlam kazandı. Kilise ayin
lerinin sonunda bereket duası okunur. 
Papazın haç çıkararak kişiyi takdisi mü
barek kılma anlamına gelir. Bu sebep
le Batı dillerinde yahudi ve hıristiyan 

dinlerindeki bereket-mübareklikle ilgili 
konular, mesela İngilizce'de "fertility" 
kelimesiyle değil "bless - blessed - bles
sing" kelimeleriyle karşılanır. Nitekim 
Eski Ahid'de de Yeni Ahid'de de durum 
böyledir. 

Bereket kültüne Yahudilik'te geniş bir 
yer verilmiştir. Bereket Ahd-i Atik'te 
"bolluk, çokluk, zürriyet, hakimiyet" an
lamlarında (Tesniye, 33 / 19; Tekvln, 28/ 
3, 14), mübarek kelimesi ise bazan "mu
kaddes" bazan da "mutlu" anlamında 
kullanılmıştır (Sayılar, 22/ 13; Mezmurlar, 
33/ 12) Yine Ahd-i Atik'te Hz. Adem ile 
Hawa'nın (Tekvln, 1/ 12), Hz. NOh ile oğul
larının (TekvTn, 91 I), Hz. İbrahim'in (Tek
vln, 12/2 -3; I 3/ 16) ve İsmail, İshak, Ya'
küb, MOsa gibi peygamberlerin müba
rek kılındığı ifade edilmiştir. İsrail kav
mi rabbin emirlerini tuttuğu takdirde 
rab onları dünyanın bütün milletlerine 
üstün tutacak, sevecek, mübarek kıla
caktır (Tesniye, 28 / I -6; 71 12-24; 30/9-
10) Ahd-i Cedid 'de ise bereket maddi
den çok manevi bir veche kazanmıştır 
(mesela b k. Efesoslular'a Mektup, 11 3; 

Luka, 1/ 28,42. 48) 

İlahi dinlerin dışındaki dinlerde bere
ket tanrı veya tanrıçaları vardır. Yahu
dilik ve Hıristiyanlık'ta Allah'tan başka 
insanların da bereket verebildiği, müba
rek kılabildiği kabul edilir. İslam dini ise 
rükO, secde, kurban, dua vb. ibadetleri 
yalnız Allah'a hasretmek suretiyle tev
hidde gösterdiği titizliği berekette de 
göstererek bereketin yalnızca Allah'tan 
olduğu ilkesini benimsemiştir. Bazı müs
lümanların Kur'an'ı, Kabe'yi, Hz. Pey
gamber'i, salih kabul edilen bazı kişileri 
ve benzeri şeyleri berekete vesile say
ması bu ilkeyi zedeler nitelikte olmayıp 
bu inanç, onların sadece Allah'ın vere
ceği bereket için şefaatçı ve duacı ola
bileceklerinin ümit edilmesi şeklinde an
laşılmalıdır. 

Kur'an-ı Kerim'de bereket kelimesi üç 
ayette çoğul olarak berekat şeklinde geç
mekte, ayrıca yirmi dokuz ayette aynı 
kökten türeyen isimler ve fiiller bulun
maktadır. Kur'an'da geçen "berekat" ke
limelerinden biri "rahmet". diğeri "selam" 
kelimesiyle birlikte zikredilmiştir (HOd 
ll / 48, 73); A'raf sOresinin 96. ayetinde 

488 

ise iman ve takva sahibi toplurnlara gök
ten ve yerden bereket kapıları açılacağı , 

insanların başına gelen felaketierin ise 1 

onların tuttuğu kötü yol sebebiyle oldu
ğu açıklanmıştır. Bu sonuncu ayetin tef
siri yapılırken gökten ve yerden gelecek 
bereketler. yağmurun yağması ve top
rağın verimli kılınmasıyla mahsul ve ge
lirin çoğalması , bolluk ve hayrın yaygın
laşması. madenler, dağlar, denizler, göl
ler ve akarsulardan faydalanılması, böy
lece nimet, refah ve saadetin artması 
şeklinde yorumlanmaktadır. HOd sOre
sinin 48. ayetine göre tufandan sonra 
Hz. NOh ile ona inanan kimselere, yüce 
Allah'ın selam ve bereketleriyle gemi
den inmeleri talimatı verilmiştir. Ünlü 
dil bilgini Ferra bu ayette geçen "bere
kat"ı (et-tahiyyattaki "ve berekatühil" gi
bi) saadet ile açıklamıştır. Çeşitli tefsir
lerde söz konusu ayetteki "selam" ve 
"bereketler", gemidekilerin dOnyada bo
ğulmaktan ahirette de azaptan kurtarı
larak saadete. hayır ve güzelliklere ulaş
tınlmaları şeklinde yorumlanmıştır. HOd 
sOresinin 73. ayetinde geçen "berekat" 
ise Hz. İbrahim'in karısının (Sare) yaşlı 
olduğu halde Allah'ın bir lutuf ve ihsanı 
olarak çocuk dağurabilmesini ifade et
mektedir. 

Kur'an -ı Kerim nelerin, nerelerin, kim
lerin bereketli ve mübarek olduğuna dair 
bazı örnekler vermektedir. Buna göre 
canlıların rızkını sağlayan yeryüzü bere
ketlendirilmiştir (el-A'raf 71 137; Fussılet 

41 1 ı 0). Yukarıdan inen bereketli su (Kaf 
50 /9) kadar yerden biten zeytin ağacı 
da mübarektir (en-NOr 24 /35). Öte yan
dan feyiz kaynağı olan Kur'an da müba
rek bir kitap, mübarek bir öğüttür (el
En'am 6/92; el-Enbiya 21 / 50; Sad 38/ 
29). Kur'an "mübarek bir gecede" indi
rilmiştir (ed-Duhan 44/3) Yeryüzünde 
ilk kurulan mabed yani Kabe mübarek
tir (Al-i imran 3/96). Tür ve Mescid-i Ak
sa'nın çevresi, Hz. Nuh'un gemisinin ka
raya oturduğu yer gibi daha başka kut
sal, bereketli ve mübarek yerler, kutlu 
şehirler de vardır (el-Kasas 28 / 30; el-is
ra 17/ 1; el-Mü'minün 23 / 29; el-Enbiya 
21 / 71,81; Sebe 34/ 18) Hz. İbrahim, İs
hak, Musa ve isa mübarek şahsiyetler
dir (es-Saffat 37/113; Meryem 19/ 31; 
en-Nem] 27 /8). Yine Kur'an, evlere gi
rildiğinde "Allah katından bereket, sela
rnet ve güzellik" dileyerek selam verme
yi öğütlemektedir (en-NOr 24/ 61) Muh
telif ayetlerde bereket gibi bürOk kö
künden türemiş bulunan, "fani oluş ni
teliklerinden münezzeh" anlamındaki "te-

bareke" kelimesi Allah'a nisbet edilmiş
tir (bk M. F. Abdü lbakl, Mu'cem, "tebd
reke" md.) . 

Bereket kelimesi hadislerde de yak
laşık aynı manaları ifade edecek şekilde 
kullanılmıştır. Mesela bir hadiste yağ
mur "gökten inen bereket" olarak nite
lendirilmektedir (Müsned, VI, 2, 5). Ko
yun beslerneyi öğütleyen ve onda bere
ket olduğunu bildiren hadisteki bereket 
"nema, çoğalma, bolluk" anlamına gel
mektedir (İbn Ma ce, "Ticarat", 69; Müs

ned, Vl, 424) . Bereketle ilgili başka bir 
hadisin meali de şöyledir: "Sahura kal
kın, çünkü onda bereket vardır" (Buha
r!, "Şavm", 20; Müslim, "Şıyam", 45; Tir
mizi, "Savm", 17). Bu hadisteki bereket 
"ilahi hayır ve ihsan, feyiz ve bolluk" an
lamında kullanılmış olmalıdır. Yine bir 
hadiste selam vermenin berekete yol 
açtığı bildirilirken (el-Muvatta', "Selam", 
2) bir önceki hadisteki anlamlar yanında 
selam verenin mutluluk dileğinde bulun
muş olacağı aniatılmak istenmiştir. Ba
zı hadislerde kelime çoğul olarak da (be
rekat) geçer (bk Buhar!, "Feza'ilü'ş-sa
J:ıabe", 31, "Edeb", 62, "Tevhid", 5; Müs
lim, "Şa1at", 56, 60, 62; Ebü Davüd, "Şa-
1at", 178, 184). Diğer bir hadiste müslü
manların Hz. Peygamber'e nasıl dua ede
cekleri şöyle açıklanmaktadır: "Allahım, 
salatını, rahmetini ve berekatını resul
lerinin efendisine ihsan et!" (İbn Mace, 
"İlş.iime", 25) Bu son hadislerde "bere
kat" kelimesiyle nimet, ilahi hayır ve ih
san, feyiz, saadet gibi anlamlar kaste
dilmiştiL 

Bereketi konu edinen ayet ve hadis
lerin incelenmesinden anlaşılacağı üze
re bu kavram insanların gerek dünyaya 
gerekse ahirete yönelik kazanç veya ka
yıplarını ilgilendirmektedir. Buna göre 
mürnin her türlü hayrın, nimet. bereket 
ve bolluğun Allah'ın kullarına bir ikramı 

olduğuna inanır, dua, niyaz ve dileklerin
de daima O'na yönelir, her şeyi O'ndan 
ister, her hayrı O'ndan bekler. Böylece 
iç dünyasında güven ve huzura kavuşur. 
Onun bu inancı davranışiarına da yansı
yarak kamil bir insan olmasını sağlar. 

Müslüman Türkler'in dini kültüründe 
bereket kavramının ayrı bir yeri vardır. 
Alışverişte satıcının "Allah bereket ver
sin" demesi, yemek üzerine varanın "Be~ 
reketli olsun'' temennisinde bulunmas:, 
darlık, kıtlık, kuraklık zamanlarında "Bet
bereket kesildi", "Bereket kalktı" şek
lindeki ifadeler buna örnek olarak gös
terilebilir. Öte yandan mübarek geceler, 
mübarek yerler gibi feyiz, bereket ve ma-



nevi destek beklenen zaman ve yer te
lakkileri de mevcuttur. Tarikat mensup
ları arasında şeyhin verdiği armağanlar 

hayırlı, uğurlu ve bereketli sayılır. 
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BEREKETzADE ÇEŞMESİ 

İstanbul'da 
XVIII. yüzyılda yapılmış çeşme. 

_j 

Şehrin Galata semtinde, eski Galata 
surlarının içinde ve ewelce büyük kulenin 
az ötesinde bulunuyordu. Aslında çeş
menin Xl/. yüzyılın ikinci yarısında Fatih 
Sultan Mehmed'in müezzini tarafından 
yaptırılmış olduğu, ancak zamanla harap 
bir hale geldiği ve Sultan I. Mahmud dev
rinde yeniden yapıldığı kitabesinden öğ
renilmektedir. Galata ve Tophane semt
lerindeki halkın çektiği su sıkıntısını sa
rayın öğrenmesi üzerine padişahın an
nesi Saliha Sultan tarafından Galata'ya 
bol su akıtılması için gerekli tedbirlerin 
alındığı ve şıkk-ı ewel defterdan Meh-

med Efendi· nin Xl/. yüzyıl çeşmesının 

yerine bugün görüleni yaptırdığı, Ha
fız adlı bir şair tarafından yazılan on iki 
beyitlik kitabede açıklanmaktadır. 1145 
( 1732-33) tarihinde o devri n üslübuna 
nazaran çok zengin bir süsleme ile ya
pılan çeşme 1 00 yıl sonra tekrar harap 
olmuş ve ikinci yedi beyitlik Nazif imzalı 
kitabede belirtildiğine göre 1260 (1844) 
yılında Sultan Abdülmecid'in annesi Bez
mialem Valide Sultan'ın isteği doğrultu
sunda hazinedar Azm-i Cemal'in hayra
tı olarak bir daha ihya edilmiştir. Gala
ta Kulesi'nin fetihten sonraki ilk dizdan 
Bereketzade Hacı Ali b. Hasan'ın yaptır

mış olduğu küçük cami çeşmenin ilk ye
rinin hemen yakınında bulunduğundan 
çeşme de caminin adıyla tanınmış ve bü
tün yayınlara öylece geçmiştir. Çeşme 
XX. yüzyıl başlarında tekrar harap bir 
duruma girmişti. Aralarında birçok ya
bancının da yer aldığı istanbul Şehri Mu
hibleri Cemiyeti 191 O yılına doğru bu 
küçük fakat değerli eseri kurtarmak ga
yesiyle onartmış, kırık ve eksik kısımla
rını tamamlatarak bir de ahşap saçak 
yaptırmıştır. Çeşmenin, 1950'li yıllarda 

yeniden harap bir duruma girmesi üze
rine 1957'de bulunduğu yerden söküle
rek Galata Kulesi dibindeki sur duvarı 
parçasına yapıştınlması uygun görülmüş
tür ve halen oradadır. 

Bereketzade Çeşmesi, Xl/111. yüzyılda 
kurulan Beyoğlu-Tophane-Galata su şe
bekesinin Taksim makseminden inen ko
lun bir hattı tarafından besleniyordu. Bir 
duvar çeşmesi olarak yapılan bu küçük 
eser, lll. Ahmed devrinde başlayıp 1730'
lardan itibaren gittikçe hızlanan Batı üs
lübunun ilk kademesine işaret etmek
tedir. Cephe merrnerieri klasik dönem 
çeşmelerinde görülmeyen bir biçimde 
tamamen kabartma bezemelerle kap
lanmıştır. Esas kemerin içindeki ayna 
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taşı bir çift selvi ile süslenmiş ve bu ta
şın üst kenarına, "Bütün canlıları sudan 
yarattı k" (el-Enbiya 21 / 30) mealindeki 
ayet işlenmiştir. üstünde ve bir mukar
nas dizisinin altında çeşmeyi Azm-i Ce
mal kalfanın ihya ettirdiğini bildiren ki
tabe yer alır. Bunun yukarısına ise ese
rinin güzelliğinden emin olan usta, "ma
şallah" kelimesi işlenmiş bir levha yer
leştirmiştir. Çeşme nişi kemerinin ke
nan bir dizi tomurcukla süslenmişti; es
ki fotoğraflarda tamam durumda olan 
bu zarif tomurcukların bugün pek azı 
kalmıştır. Ayna taşının iki yanı ile ke
merin üstüne ve yanlarındaki satıhlara 
çanaklardan çıkan çiçekler ve kaselerde 
çeşitli meyveler işlenmiştir. Bu kabart
maların aslında boya ve altın yaldızla 

renklendirildiği de kalan izlerden an
laşılmaktadır. Kemerin yukarısında ise 
1732 yılında yeniden yapıldığını belirten 
uzun kitabe ile bunun iki yanında ikişer 
satır halinde yine Hafız adlı şairin dü
şürdüğü manzum tarihler bulunmak
tadır. 

Çeşmenin büyük kemerli ve önünde 
yalak olan ana cephesinin iki yanındaki 
kanatlar biraz geridedir. Bunların insan 
boyu yüksekliğindeki orta kısımlarına, 

ayna taşları istiridye kabuğu biçimin
deki taçlarıa süslenmiş birer musluk ve 
önlerine de dışarı taşkın birer çanak ko
nulmuştur. Esas çeşmeden testilere su 
dolduraniara engel olmaksızın su içmeye 
mahsus olan bu küçük yüksek çeşme
lerin benzerleri Üsküdar'da iskele Mey
danı'ndaki lll. Ahmed Çeşmesi'nde de 
görülür. Bunların da üstlerinde, sağda
kinde besmele, soldakinde, "Orada adı 
selsebfl olan bir pınar vardır" (el-insan 
76/ 18) mealindeki ayet işlenmiştir. Bere
ketzade Çeşmesi'nin 191 O'lardaki tami
r inde, üstüne demirden iki desteğe da
yanan ahşap bir saç ak yapılmıştı. 1958'
de şimdiki yerine taşındığında ise eski
ye göre iki yaniara daha fazla uzanan ve 
demir destekleri olmayan beton bir sa
çak yapılmıştır. Halbuki Fransız ressam 
E u gene Plandin ·in 1853 'te yayımlanan 
taş basması resimlerinin birinde çeş

menin saçaksız olduğu görülür. 

Bereketzade Çeşmesi, Türk sanatın
da yeni bir akımın başladığını gösteren 
en güzel eserlerden biridir. Yeni sanat 
zevkinin şehrin ücra sayılabilecek bir 
mahallesinde ve sokak arasında kalan 
bir eserde bu derece kuwetle kendini 
göstermesi, bu yeni üslübun Türk sana
tına nasıl hakim olduğunun açık bir de
lilidir. 

489 


