
KÜÇÜK MECiDiYE CAMii 

Küçük Mecidiye Camii ve içinden bir görünüş 

nilmesinin sebebi, aynı padişahın hayratı 
arasında Büyük Mecidiye adıyla anılan Or
taköy Camii'nin de yer almasıdır. Avlu ka
pısı üstündeki, dönemin şairlerinden Zl
ver Bey (Paşa) tarafından yazılan dört sa-
tırlık manzum kitabesinde, .. ... Yaptı sa-
rayı nezdine bir cami-ivala ... .. dendiğine 
göre camiyi Sultan Abdülmecid, sarayının 
yakınında 126S'te (1849) inşa ettirmiş
tir. Pars Tuğlacı'ya göre cami mimar Niko
gos Balyan tarafından yapılmıştır. Ancak 
Nikogos'un kardeşi olan Sarkis Balyan. 
1857'de yayımlanan bir makalede Çıra
ğan Camii'nin Garabed Balyan tarafından 
yapıldığını bildirmiştir. İstanbul Ansiklo
pedisi'nde "Nikoğos Balyan" maddesini 
yazan Kevork Pamukçiyan ise Çırağan Ca
mii'nin mimarı olarak Nikogos Balyan 'ı 

gösterir. Bu durumda caminin Balyan
lar'dan hangisi tarafından yapıldığı kesin 
olarak bilinmemektedir. 

Cami. bir yerleşim yerinin içinde olma
dığına göre tam karşısında sahilde inşa 
edilmiş Çırağan Sarayı'nın bir eki olarak 
düşünülmüş olmalıdır. Sultan Abdülme
cid burada, ll. Mahmud'un yaptırmış ol
duğu eski Çırağan Sarayı'nın yerine şim
di otele dönüştürülmüş olan Çırağan Sa
rayı'nı yaptırmıştır. Arkadaki geniş koru
luk bir bakıma sarayın has bahçesi duru
munda olduğundan zafer takı biçiminde 
bir köprü ile bağlanmıştır. Bu sebeple ca
minin, Çırağan Sarayı hizmetiileriyle arka
daki korulukta ll. Abdülhamid devrinde 
Yıldız Sarayı ve m üştemilatı kurulduktan 
sonra buradaki hizmetlilerce kullanıldığı 
tahmin edilebilir. 
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Küçük Mecidiye Camii basit kare planlı, 
üzeri kubbe ile örtülü bir mekandan iba
rettir. Giriş tarafında bulunan son cema
at yerinin iki yanında bir kasr-ı hümayun 
vardır. Caminin genel görünümü klasik 
Türk mimarisine aykırı bir estetiğe sahip
tir. En ilgi çekici tarafı minaresidir. Bu 
minarenin yuvarlak bir taş gövdeyi taçlan
dıran şerefesi basit çıkmalara oturan sü
tunlu bir galeriyle sarılmıştır. Sütunların 
aralarındaki kemerler gotik üslübunda
dır. Sütunların üstünde bulunan bir sakıf 
bu şerefeyi korumaktadır. Minarenin kür
sü kısmı dikkate değer bir özelliğe sahip 
değildir. 

Ana mekan da caminin son cemaat 
yerinin üstünde ve yanlarında bulunan 
kasr-ı hümayun gibi devrin zevkine uygun 
nakışlarla bezenmiştir. Minber ve kürsü 
pembe renkte taşlardan işlenmiş. mihrap 
ise genel mimariye uygun olarak aynı üs
lupta bezenmiştir. Yapının etrafını çevi-
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ren bir avlu duvarı dışında ayrıca eki yok
tur. 
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1922 -1923 yıllannda yayımlanan 

haftalık fikir, 
edebiyat ve siyaset dergisi . 

_j 

Ziya Gökalp tarafından. iki yıllık Malta 
sürgünlüğü dönüşü İstanbul'da tutuna
maması. Ankara'da ise o sırada gerekli 
ilgiyi bulamaması üzerine gittiği Diyarbe
kir'de, matbuat umum müdürü olan arka
daşı Ağaoğlu Ahmet vasıtasıyla Ankara 
hükümetinin tasvibi ve bir miktar maddi 
yardım alınarak çıkarılmıştır. Dergi hemen 
tamamen Ziya Gökalp'in eseri olarak şe
killenmiş. imkanları sınırlı bir çevrede ya
yımlanmasına rağmen Gökalp'in olgun
luk dönemi fikri verimlerini ihtiva etme
siyle dikkatleri çekmiştir. 

Dergide Ziya Gökalp dışında imzasına 
en çok rastlanan kişiler Ali Nüzhet (Gök
sel) ve Binbaşı Halis Bey' dir. Gökalp'e yar
dımcı olan gençlerin başında gelen Ali 
Nüzhet şehirdeki sosyal ve kültürel faa
liyetlerle ilgili haberler, kitap tanıtma ya
zıları ve hikayeleriyle; Halis Bey ise "Ku
muk İli" ve "Diyarbekir Abidelerinden" 
başlıklı seri makaleleriyle yer almıştır. Çe
lik, Demir ve ( • • •) imzalarını kullanan Al
bay Basri Bey daha çok" Kahramanlık 
Sayfaları" genel başlığı altında yayımiadı
ğı yazılarıyla, Ali Canip (Yöntem) bir, Yahya 
Saim (Ozanoğlu) üç şiiriyle görünmüş, ay
rıca İhsan Hamid (Tigrel), Hamid Zülfü 
(Tigrel), Said Nazif (Ozankan), Recep Ferdi 
(o zamanki Diyarbekir Valisi Hüseyin Maz
har Bey), Mustafa İskender. Reşat Hay
rettin , Cahide Vehbi. İbrahim Halil (Tü
zün, Diyarbekir Hastahanesi bakteriyolo
gu), Mustafa Şevki (Ekinci), Osman Recai 
(Ocak), Doktor Gafur Nüzhet ve kızı Nezi
he Gafur. Harputlu Fethi, Çubukçuzade 
Mehmed Sıdkı (Akozan) gibi imzalar yazı 
ve şiirleriyle dergiye katılmışlardır. 

Küçük Mecmua'da Ziya Gökalp'in sos
yoloji. felsefe, Türk medeniyeti tarihi, li-



san, falklor ve günün meseleleri üzerine 
yazdığı çok sayıda makalesiyle (Ziya Gö
kalp, Makaleler VII, haz. M. Abdülha!Gk 
Çay, Ankara ı 982) derlediği masallar, çe
şitli manzumeleri ve "Malazgirt Muha
rebesi" başlıkl ı manzum piyesi yayımlan 

mıştır. Gökalp dergide neşrettiği "İime 
Doğru". "Dine Doğru", "Felsefeye Doğ
ru", "İktisada Doğru" , "Mefküre Nedir?", 
"FelsefıVasiyetler 1,11, lll", "Köy ve Şehir", 
"İngiliz Ahlaki" , "İngiliz Siyaseti", "Hilafe
tin Hakiki Mahiyeti", "Millet Nedir?". "İk
tisadi İnkıJap İçin Nasıl Çalışmalıyız?", 
"Türklerde Aile Adları" ve diğer yazıların

da milli değerleri. Yahya Kemal'in ifade
siyle "XX. yüzyıldaki telakkisiyle aniayıp 
benimsediği" ilmin usullerinden faydala
narak ele alıp ortaya çıkarma yolunu takip 
etmiştir. Yayımlanmaya başlanmasından 

itibaren Milli Mücadele'yi destekleyen 
dergide, ülkedeki siyasi gelişmelere pa
ralel olarak yeni bir insan tipi ve toplum 
yapısı oluşturacak fikri zemini hazırlayıcı 
çalışmalar da yapılmıştır. 

Diyarbekir'den İstanbul'da M. Fuad 
Köprülü'ye yazdığı mektubunda da belirt
tiği gibi (Ziya Gökalp Külliyatı ll, s. XXVI
XXVIII) Ziya_ Gökalp bu dönemde falklor 
ve etnografya çalışmalarına özel bir önem 
vermiş. etrafına topladığı gençlerin yar-

dımıyla bölgedeki aşiretlere dair yaptığı 
incelemelerin yanı sıra usulüne uygun ola
rak derlediği halk masallarıyla bu konu 
etrafında kaleme aldığı yazılarını yine bu
rada neşretmiştir. Bunlar fazla bir yekün 
tutmasa da Türkiye'de d erlenen halk ma
sallarının ilk örnekleridir (Bayrı, XXVI . 
1 ı 9421. s. 5-6), "Usullere Dair" genel baş

lığı altında yayımladığı "H alkiyat I: Ma
sallar'' yazısıyla Gökalp halk masalları 

nın tesbit usulüne ana hatlarıyla işaret 
etmiştir. Ayrıca "Tarih ilim mi Yoksa Sa
nat mı?", "Tarihte Usul", "Tarih Usulün
de Şahit! er", "Tarih Usulünde An'aneler", 
"Tarih UsulündeAbideler" ve "Vesikalar" 
adlı yazılarıyla tarih metodu konusunu 
Türkiye'de ilmi çalışma gündemine ge
tirmiştir. Dergide bunların yanında, Zi
ya Gökalp'in öncülüğünde ve ei-Cezlre 
Cephesi Kumandanı Cevad Paşa'nın (Ço
ban lı ) desteğiyle Diyarbekir'de gerçek
leştirilen önemli sosyal ve kültürel faali 
yetlerle ilgili haber ve yorumlar. halk 
sağlığını ilgilendiren bazı konularla za
fer haberlerine de yer verilmiştir. 

Küçük Mecmua, şehrin tek matbaa
sında sınırlı teknik imkanlarla basılabil 

diğinden bozuk h urufat ve bazan kötü bir 
baskıyla çıkmasına rağmen devrin basın 
dünyası , aydınlar. devlet ve siyaset adam-
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larınca ilgiyle karşılanmış. bir anda dik
katleri Diyarbekir'e ve oradan gelecek 
dergiye yöneltmiştir. İstanbul'da abane
lere dağıtımı postahanedeki sansür tara
fından yasaklanmasına rağmen Ziya Gö
kalp'in dergideki yazıları İstanbul'da bazı 
yayın organlarınca iktibas edilmiştir ( Fı n
dıkoğlu, s. 2). Anadolu'daki gazeteler de 
bu dergideki yazılara, bilhassa Ziya Gö
kalp'in şiirlerine sayfalarında yer vermiş
tir (Coşar, s. 280-281). 

Haftalık olmasına rağmen derginin 
yayın periyodu maddi imkansızlıkların da 
etkisiyle zaman zaman aksamış, S Hazi
ran 1922 - S Mart 1923 tarihleri arasında 
toplam otuz üç sayı yayımlanabilmiştir. 
Derginin birinci sayfasındaki yayın tarih
lerinde ve kapaktaki sayı numaralandır

malarında bazı yanlışlıklar olmuş, 27 ve 
28. sayıların kapakta 37 ve 38 olarak gös
terilmesi , bir kaynakta derginin 38 sayı 
yayımlandığı kaydının yer almasına yol 
açmış. bu yanlış aynı kaynağı kullanan 
başka araştırmacılar tarafından da tek
rarlanmıştır (Hasan Duman. s. 214). Adına 
uygun ölçülerde kitap ebadında , on altı 
veya yirmi sayfa olarak ve devrine göre 
sade bir Türkçe ile yayımlanan Küçük 
Mecmua, Ziya Gökalp'in Telif ve Tercü
me Heyeti reisliği göreviyle Ankara'ya git
mesi üzerine kapanmıştır. 
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