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Ayaklanan ordu birlikleri ve İttihad ve Te-
rakki Cemiyeti 23 Temmuz 1908’de (10 
Temmuz 1324) Rumeli’nin çeşitli şehir ve 
kasabalarında Meşrutiyeti ilân etti. Aynı 
günün akşamı II. Abdülhamid, bir irade-i 
seniye ile bu fiilî durumu onaylamak zo-
runda kaldı.

24 Temmuz 1908 (11 Temmuz 1324) 
tarihli gazetelerde yer alan resmî tebliğ, 
Kanun-ı Esasî’nin yeniden yürürlüğe kon-
duğunu ilân ediyordu. Abdülhamid, 14 Şu-
bat 1878’de geçici olarak tatil ettiği Mebusan 
Meclisi’ni içtimaa davet ediyordu. Oysa bir 
gün önce, 23 Temmuz’da Manastır’da, Har-
biye Mektebi ders nazırı Erkân-ı Harp Bin-
başısı Yanyalı Vehib Bey o gün “Hürriyet” 
adı verilen meydanda Meşrutiyeti ilân etmiş 
bulunuyordu. Vehib Bey konuşmasına baş-
larken ahaliye “mukaddes vatandaşlar” diye 
hitap ediyor, Meşrutiyetin ilânının uzun 
çabaların sonucu olduğunu, otuz bir sene-
lik zulme son verdiğini anlatıyordu. Artık 
adalet, müsavat, hürriyet ve uhuvvet gerçek-
leşecekti. Vehib Bey Meşrutiyeti “Yetimle-
rimizin gözyaşlarını dindirecek, kimsenin 
hakkını kimseye kaptırmayacak, bizi insan 
gibi yaşatacak meşru meşveret usulüdür ve 
bu isteklerimizi bütün halinde sağlayan 
Kanun-ı Esasî’dir...” sözleriyle açıklıyordu. 
Vehib Bey Osmanlı ülkesindeki çeşitli un-
surların birbirlerinin canını ve ırzını kendi 
canları gibi koruyacaklarını söylüyor, eski 
rejimin tüm kusurlarını da padişahla halk 
arasında bulunanlara yüklüyordu. Nutkun 
ardından meydanda toplanan halk Kanun-ı 
Esasî’yi korumak için ant içiyor, dualar edi-
yordu. Manastır Valisi istifa etmek zorunda 
bırakılıyor, subaylar İstanbul’dan bağımsız 
olarak Hürriyet’i ilân ediyorlardı. Aynı ak-
şam, Manastır’da şehir parkında üç yüz ka-
dar subay askerî bandoya zorla Marseilles 
çaldırıyorlardı. Selânik’te de kutlama göste-
rileri yapılıyor, şehirde özgürlük ve meşrutî 
yönetim yanlısı pankartlar asılıyor, cadde ve 

dükkânlarda bildiriler dağıtılıyordu. Şeh-
rin her köşesinde Türkçe, Musevîce, Fran-
sızca ve Rumca söylevler veriliyordu. Polis 
memurları dinleyiciler arasında yer alıyor, 
olaylara müdahale etmiyorlardı. Lokantalar 
bedava yemek veriyorlardı. Aralarında Türk, 
Musevî, Rum ve Bulgarların bulunduğu bir 
grup subay ve sivil, Hükümet Konağı’nın, 
Belediye binasının, Jandarma karakolları-
nın ve Osmanlı Bankası’nın önünde Meş-
rutiyet yanlısı konuşmalar yapıyorlardı. 
Hüseyin Hilmi Paşa’nın halka bildirdiği 
Abdülhamid’in iradesi Marseilles eşliğinde 
dinleniyordu. Serez, Drama, Resne, Debre, 
Makedonya ve Arnavutluk’taki diğer kasa-
balarda da Manastır’dakiyle yaklaşık aynı 
saatlerde Meşrutiyet ilân ediliyordu.

23 Temmuz’da Rumeli’de kutlamalarla 
bayram havası içinde ilân edilen Meşrutiyet, 
İstanbul’da sessiz, gösterişsiz bir şekilde, ga-
zetelerde çıkan resmî bir tebliğle duyuruldu 
ve sansür yüzünden Rumeli’deki gelişmeler-
den haberi olmayan İstanbullular tarafından 
şaşkınlıkla karşılandı. Aslında, uzun zaman-
dır şekillenmekte olan ve özellikle Haziran ve 
Temmuz aylarında yoğunlaşan bazı olaylar, 
Abdülhamid yönetiminden duyulan hoş-
nutsuzluğun ve yabancı müdahalesinin yol 
açtığı endişelerin birikiminin sonucuydu ve 
yaklaşmakta olan fırtınanın adeta habercisi 
olmuştu. Abdülhamid yönetimine ve şahsına 
yönelik muhalefet Rumeli’deki örgütlenmesi-
ni güçlendirmiş, subay ve öğrenciler arasında 
yaygınlaşmış ve eyleme geçecek kararlılığa 
ulaşmış bulunuyordu. Şubat ayında Selânik 
Hukuk Mektebi öğrencilerinden bir genç, 
Adliye’de memur olan bir akrabasına yazdığı 
mektupta gizli bir cemiyetten söz ediyordu. 
Akrabanın durumu ilgili makamlara iletme-
si sonucunda bir soruşturma açılmış ve on 
kadar hukuk öğrencisiyle Selânik’teki Üçün-
cü Ordu’ya mensup on kadar küçük rütbeli 
subay tutuklanmıştı. Cemiyet, 28 Mayıs’ta, 
Manastır’da Rusya dışındaki büyük devlet-

İkinci Meşturiyet’in İlanı
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lerin konsolosluklarına sunduğu bir layiha 
ile varlığını resmen duyuruyordu. Bu layiha 
ile İttihad ve Terakki Cemiyeti, İngiltere ve 
Rusya’nın Makedonya’da ıslahat konusun-
daki girişimlerini eleştiriyordu. Layihada 
Müslüman ve Hıristiyan bütün Osmanlıla-
rın yabancı müdahalesine karşı oldukları, 
yalnızca Makedonya değil bütün ülkenin ve 
bütün Osmanlı unsurlarının istibdat baskısı 
altında bulunduğu belirtiliyordu. Avrupa, 
eğer yardım etmek istiyorsa, müdahale ta-
sarılarından vazgeçerek, aşırı uygulamala-
rına son vermesi için Osmanlı yönetimine 
ve tedhişçiliğe son vermeleri için Bulgaris-
tan, Yunanistan ve Sırbistan’a baskıda bu-
lunmalıydı. Layiha, Rumeli’deki subayların 

yabancı müdahalesine karşı tepkisini dile 
getiriyordu. İngiltere Kralı VII. Edward ve 
Rus Çarı Nikola’nın 9-10 Haziran’da ger-
çekleştirdikleri Reval Görüşmesi’nde Make-
donya Sorunu’na yönelik olarak kapsamlı 
bir reform hareketine girişmeyi kararlaştır-
maları subayların endişelerini doğruluyordu. 
Bu görüşme bunu ülke topraklarının bütün-
lüğü için tehlike olarak gören Rumeli’deki 
subayların harekete geçmelerinde önemli rol 
oynadı. Girişim Makedonya’nın bağımsızlığı 
ve Arnavutluk’un kaybedilmesi ile sonuç-
lanacak bir müdahalenin başlangıcı olarak 
yorumlandı, bu devletin askerî gücünün 
azalması ve aynı zamanda Cemiyet’in güç 
merkezini kaybetmesi anlamına geliyordu. 

Manastır’da Meşrutiyet kutlamaları. R. Margulies “Manastır’da İlan-ı Meşrutiyet”
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Metroviçe 18. Nizamiye Fırkası Kumandanı Şem-
si Paşa, padişaha bağlı, mutlakıyet taraftarı, alaylı 
paşalardandı. Niyazi Bey’in dağa çıkması üzerine, 
bu hareketi bastırmak için görevlendirildi. Paşa’ya 
Metroviçe Fırkası’ndan gerekli miktarda taburu 
beraberine alarak hemen Manastır’a gitmesi em-
redildi. Paşa, trenle Manastır’a gi-
derken, Selânik’te büyük damadı 
Alay Kâtibi Süreyya Bey ile görüştü, 
ancak İttihad ve Terakki Cemiyeti 
üyesi olan damadı kendisine Cemi-
yet hakkında bilgi vermedi. Paşa, 
7 Temmuz 1908 sabahı Manastır’a 
vardığında diğer damadı Kayma-
kam Rifat Bey tarafından karşılan-
dı, yine Manastır İttihad ve Terakki 
Cemiyeti üyesi olan Rifat Bey de 
kendisine açıklamada bulunmadı. 
Şemsi Paşa’nın Manastır’a gelmesi 
ve Cemiyet hakkında soruşturma 
yapması Cemiyet’i rahatsız etti. So-
ruşturması sonuçsuz kalan Şemsi 
Paşa, Resne’ye gitmeye karar ver-
di ve emrindeki taburların hemen 
Resne’ye gitmelerini emretti. Sa-
rayla haberleşmek üzere telgrafha-
neye giderek birçok telgraf yazdırdı. 
Paşa, saraya gönderdiği telgrafta 
Manastır’a geldiğini, Cemiyet’in 
nerede bulunduğuna dair kimsenin 
bilgisi olmadığını, ancak soruştur-
ma yapmak üzere İştip’e gönderil-

miş olan Enver Bey’in kıyafet değiştirerek asilere ka-
tıldığını, Yakova taburunun kendisine katılması için 
emir verdiğini ve Manastır’da askerî düzenin bozuk 
olduğunu bildiriyordu. Paşa telgrafları gönderdik-
ten sonra telgrafhaneden çıktı ve kendisini bekleyen 
arabasına doğru yürüdü. Arabanın etrafında mülkî 

ve askerî memurlarla Prizren’den 
kendisiyle birlikte gelen Beledi-
ye Reisi Hacı Rifat’ın yirmi kişilik 
müfrezesi bulunuyordu. Paşa ara-
baya binmeye hazırlanırken üç el 
silâh sesi duyuldu. Kurşunlardan 
biri Paşa’nın sol omzuna isabet 
etti ve atardamarını kesti. Baskı-
na uğradıklarını düşünen Arnavut 
muhafızların duraksamalarından 
yararlanan fedaî, Mülâzım Bigalı 
Âtıf, yaralı olarak kaçmayı başar-
dı. Şemsi Paşa vurulduktan sonra 
telgrafhane merdivenlerini çıkarak 
bir sandığın üzerine oturdu, başı-
nı daha önce emrinde çavuş olan 
Hasan Ağa’nın göğsüne dayadı ve 
15 dakika kadar sonra vefat etti. 
Şemsi Paşa gibi Abdülhamid’in 
en güvenilir adamlarından birinin 
öldürülmesi, Meşrutiyete doğru 
ilerleyen süreçte İttihad ve Terakki 
Cemiyeti’nin attığı adımlardan biri-
ni oluşturuyordu.

Rumeli’deki hareketlenmenin farkına va-
ran Yıldız, karşı önlemler alma girişiminde 
bulunarak, gizli cemiyetle ilişkisi olmakla 
itham edilen öğrenci ve subayların tutuk-
lanmasını sağlıyor, Rumeli’ye gönderdiği ha-
fiyelerle durumu kontrol altına almaya ça-
lışıyordu. Bu hafiyelerden, Selânik’te Şubat 
ayında gerçekleşen Cemiyet’le ilgili soruş-
turmayı yürütmüş olan ve Selânik Merkez 
Kumandanı bulunan padişah yaverlerinden 
Yarbay Nâzım Bey’in jurnalini vermek üzere 
İstanbul’a çağrılması üzerine İttihad ve Te-
rakki Cemiyeti harekete geçmiş ve Nâzım 
Bey 11 Haziran’da, İsmail Canbolat ve En-
ver Bey’in yardımıyla Mustafa Necib Bey 
tarafından vurulmuştu. Nâzım Bey saldı-
rıdan yaralı olarak kurtulmuş ve İstanbul’a 
götürülmüştü. 19 Haziran’da, Manastır’da 
İttihad ve Terakki Cemiyeti üyelerini ortaya 

çıkarmak için çalışan Manastır Polis Mü-
fettişi Sami Bey Kruşevo’da öldürülmüştü. 
Bu girişimler, Yıldız tarafından Rumeli’ye 
soruşturma heyetleri gönderilmesine yol 
açmıştı.

23 Haziran’da, İttihad ve Terakki Cemi-
yeti tarafından Manastır şehrinde sokaklara 
asılan ve çeşitli devletlerin konsoloslukla-
rına gönderilen beyannamede, hükümetin 
gayrımeşru olduğu, Cemiyet’in tek arzusu-
nun milletin açık ve meşru haklarını geri al-
mak ve idare mekanizması başında bulunan 
sefihlerin ihtiraslarına son vermek olduğu 
açıklanıyordu. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
bir millet ve o milletin temsilcisi olan padi-
şahtan ibaret olduğu ve kurulması istenen 
rejim sayesinde milletle padişahın doğru-
dan doğruya temas halinde olacakları ileri 
sürülüyordu. 

Mülâzım Âtıf Efendi

ŞEMSİ PAŞA’NIN KATLİ
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Temmuz ayında, Rumeli’deki gelişmeler 
sonucunda küçük çaplı askerî başkaldırma 
olayları gerçekleşiyor, bu münferid olaylar, 
İttihad ve Terakki Cemiyeti’ni de bir an önce 
etkin olarak harekete katılmaya zorluyordu. 
Bunların ilki, 3 Temmuz’da, Resne’de Kolağa-
sı Niyazi Bey’in, yanında 200 kadar asker ve 
200 kadar siville birlikte dağa çıkmasıydı. Ni-
yazi Bey, Reval Görüşmesi’nin neden olduğu 
heyecanlı ortam ve faaliyetlerinin Manastır’da 
bulunan ve sarayın hafiyesi olan Alay Müftü-
sü tarafından fark edilmiş olması sonucun-
da bir an önce harekete geçme zorunluluğu 
duymuş ve girişimi hakkında Manastır İtti-
had ve Terakki Cemiyeti’ni haberdar ederek 
Cemiyet’ten izin almıştı. Yanında Resne Bele-
diye Reisi, Maliye Müfettişi ve Polis Müdürü 
gibi mülkî memurlar da bulunan Niyazi Bey, 
Yıldız’a, Rumeli Müfettiş-i Umumîliği’ne ve 
Manastır Valiliği’ne yazdığı yazılarla hafiye 
paşaların dönmesini, Kanun-ı Esasî’nin he-
men yürürlüğe konarak Mebusan Meclisi’nin 

toplanmasını istiyordu. Niyazi Bey’in yanı 
sıra, İttihad ve Terakki Cemiyeti’nden baş-
ka subaylar da isyana katılmaya başlamıştı. 
Enver Bey Tikveş bölgesinde, Manastır alay 
komutanlarından Erkân-ı Harp Kaymakamı 
Salahaddin ve Manastır Erkân-ı Harbiyesi’ne 
memur Hasan Tosun Beyler, 6 Temmuz’da, 
Arnavutluk’ta dağa çıkıyorlardı. Bu gelişme-
ler karşısında İttihad ve Terakki Cemiyeti de 
harekete geçerek, 6 Temmuz’da, gayrımeş-
ru olarak nitelediği hükümetin Manastır 
Valisi’ne hitaben yazılmış Meşrutiyet yanlısı 
bir beyannameyi Manastır sokaklarına ası-
yordu.

Bu arada, Yıldız tarafından subayların ha-
reketini önlemek amacıyla Rumeli’ye gönde-
rilen görevlilerle İttihad ve Terakki Cemiyeti 
arasındaki hesaplaşma devam ediyordu. 6 
Temmuz’da Üçüncü Ordu’nun cephanelik-
lerini teftiş etmek üzere Selânik’e gönderdi-
ği İşkodralı İsmail Mahir Paşa riyasetindeki 
heyetten Hakkı Bey Selânik’te öldürülmüş-

Yanya’da Meşrutiyet’in ilânı.
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tü. Ertesi gün, 7 Temmuz’da, Abdülhamid’in 
Niyazi Bey hareketini bastırmak için gö-
revlendirdiği alaylı paşalardan Metroviçe  
18. Nizamiye Fırkası Kumandanı Şemsi Paşa, 
Manastır’a gelmesinin ardından yaptığı so-
ruşturma ile ilgili Yıldız’la haberleştikten 
sonra Manastır telgrafhanesinden çıkar-
ken, Mülâzım Bigalı Âtıf Efendi tarafından 
öldürülmüştü. Abdülhamid’in en güvendi-
ği adamlarından biri olan Şemsi Paşa’nın 
öldürülmesi Niyazi Bey’i takip edilmekten 
kurtarmış ve Cemiyet’in büyük ölçüde ra-
hatlamasını sağlamıştı. Yine 12 Temmuz’da, 
İşkodralı İsmail Mahir Paşa riyasetindeki he-
yet Selânik’ten dönerken gemide bir hukuk 
öğrencisinin saldırısına uğramış ve saldırı 
iki kişinin ölümü ve iki kişinin yaralanma-
sıyla sonuçlanmıştı. 17 Temmuz’da Manas-
tır Mıntıka Kumandanı Osman Hidayet Paşa 
vurulmuş, 19 Temmuz’da Debre Mutasarrıfı 
Hüsnü Bey, Manastır’da bir binbaşı ile yüz-

başı öldürülmüş ve Serez’de subay oldukları 
söylenen dört kişi bir albayı kurşunlamış-
lardı.

Rumeli’deki olaylar Abdülhamid’i endişe-
ye düşürmüştü, isyan fikrinin subaylar ara-
sında ne ölçüde yayılmış olduğunu öğrenmek 
istiyordu. Bu amaçla yapılan soruşturmaların 
yanı sıra, Üçüncü Ordu Müşirliği’nden iki 
subayın İstanbul’a gönderilmesini istemiş ve 
Ordu Müşiri İbrahim Paşa bu istek üzerine 
Erkân-ı Harp Miralayı Süleyman Paşaza-
de Ali Rıza ve Topçu Miralayı Hasan Rıza 
Beyleri yollamıştı. Bu iki subayın uzun süre 
İstanbul’da alıkoyulmaları tutuklandıkları 
yolunda şüphelere neden olmuş, İttihad ve 
Terakki Cemiyeti geri gönderilmelerini iste-
mişti. Rumeli Müfettiş-i Umumîsi Hüseyin 
Hilmi Paşa’nın bu iki subay iade edilmezse 
bunun kötü sonuçlar doğurabileceğine dair 
uyarısı üzerine iki subay yerlerine gönde-
rilmişlerdi.

Temsilî bir kartpostalda, Namık Kemâl özgürlüğü simgeleyen genç kızı zincirlerinden kurtarıyor.
Sotirios Hristidis tarafından çizilmiş resimden üretilmiş kartpostal, önde soldan sağa: Midhat Paşa,
Prens Sabahaddin, Fuad Paşa, Namık Kemâl; Enver ve Niyazi mermer üstündeki zinciri kırıyor.
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Abdülhamid’in Rumeli’deki hareke-
ti bastırmak için başvurduğu önlemler 
başarısız oluyor, Rumeli’deki cemiyetin 
faaliyetini öğrenmek ve subaylara nasi-
hat etmek üzere gönderilen Müşir Şükrü 
Paşa ve Birinci Ferik Rahmi Paşa da bir 
sonuç alamıyorlardı. Şükrü Paşa’nın Üsküp 
Garnizonu’nda subaylarla ve Üsküp’ün ileri 
gelenleriyle, hükümete bağlı olup olmadık-
larını anlamak ve Padişaha sadık kalmala-
rını telkin etmek üzere yaptığı görüşmeler 
sonuç vermiyor, Paşa geldiği gün İstanbul’a 
geri dönmek zorunda kalıyordu. İzmir, 
Ankara ve Yozgat’ta seferberlik ilân edili-
yor, İzmir’de sekiz taburluk bir redif livası 
silâh altına alınarak vapurlarla Selânik’e 
getiriliyorlardı. Cemiyet’in İzmir’e yolla-
dığı Merkez-i Umumî üyelerinden Doktor 
Nâzım Bey sevk edilecek taburların su-
baylarıyla görüşerek, onları vatan müda-
faası için çalışan arkadaşlarının üzerine 
kurşun atmamaya ikna ediyor, bu telkin-
ler asker üzerinde etkili oluyor, İzmir’den 
Rumeli’ye sevk edilen taburlar Rumeli’ye 
gelir gelmez harekete katılıyorlardı. Ma-

nastır Valisi Hıfzı Paşa, sadrazama çektiği 
telgrafta, ayaklanmaya karşı kullanılan 
taburların Cemiyet’in görüşlerini benim-
sediklerini ve hiçbir şey yapmadıklarını, 
gönderilmek istenen birliklerin de aynı şe-
kilde davranacaklarının düşünüldüğünü 
bildiriyordu. Anadolu’dan Selânik’e gelen 
redif kuvvetlerinden altı tabur Manastır’a 
sevk edilmiş ve Ohri’deki redif alayı silâh 
altına alınmıştı. Manastır’a gelen taburlar 
Niyazi Bey üzerine hareket etmek isteme-
yince terhisleri emredilmişti. Ohri Redif 
Alayı için de terhis emri gelmişti, ancak 
Redif Alayı Kumandan Vekili Eyüb Sabri 
Bey, Cemiyet’ten aldığı emir üzerine asker 
ve ahaliden teşkil ettiği Ohri Millî Alayı 
ile birlikte 20 Temmuz’da dağa çıkmıştı. 
Daha sonra, Manastır’da bulunan rediflerle 
Metroviçe’den gelen nizamiye taburların-
dan bazı subaylar ve Struga köylerinden üç 
yüz kadar silâhlı kişi de Eyüb Sabri Bey’e 
katılmışlardı. 22 Temmuz’u 23 Temmuz’a 
bağlayan gece, Niyazi Bey isyanını bastır-
mak üzere Şemsi Paşa’nın yerine Manastır 
Fevkalâde Kumandanlığı’na tayin edilmiş 

Çiğnendi, yeter, varlığımız cehl ile kahre;
Doğrandı mübârek vatanın bağrı sebepsiz. 
Birlikte bugün bulmalıyız derdine çâre;
Cân kardeşi, kan kardeşi, şân kardeşiyiz biz. 

Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol;
Ey hak, yaşa, ey sevgili millet, yaşa... Var ol!

Gel kardeşim, annen sana muhtâc; ona koşmak... 
Koşmak ona, kurtarmak o bi-bahtı vazîfen. 
Karşında göğüs bağır açık, ölgün, yatıyor bak;
Onsuz yaşamaktansa berâber ölüş ehven!

Her ân o güzel sîneyi hançerliyor eller;
İmdâdına koşmazsak eğer mahvı mukarrer. 

Zulmün topu var, güllesi var, kal’ası varsa, 
Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır;
Göz yumma güneşten, ne kadar nûru kararsa 
Sönmez ebedî, her gecenin gündüzü vardır.

Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol;
Ey hak, yaşa, ey sevgili millet, yaşa... Var ol! 

Vaktiyle baban kimseye minnet mi ederdi? 
Yok, kalmadı, hâşâ, sana zillet pederinden 
Dünyâda şereftir yaşatan milleti, ferdi;
Silkin, şu mezellet tozu uçsun üzerinden. 

İnsanlığı pâ-mâl eden alçaklığı yık, ez;
Billâh yaşamak yerde sürüklenmeye değmez. 

Haksızlığın envâ’ını gördük... Bu mu kanun?
En gamlı sefâletlere düştük... Bu mu devlet? 
Devletse de, kanunsa da, artık yeter olsun;
Artık yeter olsun bu denî zulm ü cehâlet...

Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol;
Ey hak, yaşa, ey sevgili millet, yaşa... Var ol! 

Tevfik Fikret, 25 Haziran 1324 (8 Temmuz 1908)

MİLLET ŞARKISI*

* Tevfik Fikret’in Meşrutiyetin ilânından önce, Rumeli’de olaylar devam ederken ihtilâlcilerin isteği üze-
rine bestelenip marş haline getirilmek üzere kaleme aldığı inkılap şiiri.



18 II. Meşrutiyet’in İlk Yılı

olan Müşir Tatar Osman Paşa, Niyazi ve 
Eyüb Sabri Beyler tarafından dağa kaldırı-
lıyordu. Bu arada, Şemsi Paşa’nın öldürül-
mesinden itibaren gizli toplantılarını sık-
laştıran ve hazırlıklarına hız veren İttihad 
ve Terakki Cemiyeti Merkez-i Umumîsi 23 
Temmuz’da Selânik vilâyetinde Meşrutiye-
tin ilânına kesin karar vermiş bulunuyor-
du. Bu karar Manastır’a da bildirilmişti. 23 
Temmuz günü, Manastır İttihad ve Terakki 

Cemiyeti, Manastır’ın asker ve sivil, Müslü-
man ve Hıristiyan halkı ile birlikte, 21 pare 
topla Meşrutiyeti ilân ediyordu. Manastır 
şubesi, Abdülhamid’e çektiği tehdit içeren 
telgrafla Kanun-ı Esasî’nin ilânını istiyor 
ve eğer 26 Temmuz’a kadar bu istek ka-
bul edilmezse padişahın rızasına muhalif 
şeylerin gerçekleşeceğini, bu hususta ant 
içildiğini, bütün Manastır vilâyeti askerî 
ve sivil halkı adına bildiriyordu.

20 Haziran’da Manastır’da Vatan piyesini oynayan tiyatro heveslileri Namık Kemâl ve Midhat Paşa portreleri önünde. 
Cengiz Kahraman koleksiyonu.
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Rumeli Müfettiş-i Umumîsi Hüseyin Hil-
mi Paşa’nın padişaha gönderdiği telgraflar 
da durumun ciddiyetini ve alınan önlem-
lerin yararsızlığını vurguluyordu. Hüseyin 
Hilmi Paşa, Yıldız’a ve Sadaret’e, Cemiyet’in 
girişimlerine karşı önlem alınmasının ola-
naksız olduğunu; çünkü askerî kuvvetlerin 
topluca Cemiyet’le birlikte hareket ettiklerine 
artık şüphe kalmadığını bildiriyordu. Hatta 
Paşa, kendisinden başka Cemiyet’e mensup 
olmayan kimse kalmadığını ifade ediyordu. 
Rumeli’deki durumu soruşturmak üzere gön-
derdiği heyetler başarısız olan ve İttihad ve 
Terakki Cemiyeti’nin gerçek gücü hakkında 
bilgi edinemeyen Abdülhamid, Hüseyin Hil-
mi Paşa’nın yazdıklarından Cemiyet’in bütün 
Rumeli’ye hâkim olduğu ve bütün yüksek 
rütbeli subayların katıldığı geniş bir hareket 
oluşturduğu sonucunu çıkarıyordu.

Abdülhamid’in endişelerini doğrular 
şekilde sivil halkın da harekete destek ver-
diğine işaret eden bazı gelişmeler yaşanıyor, 
bu olaylar Abdülhamid’in bir halk hareke-
ti karşısında olduğunu düşünmesine yol 
açıyordu. İkinci Meşrutiyet’in ilânından 
önceki günlerde, en önemlisi Firzovik ol-
mak üzere, Rumeli şehirlerinde birbiri ardı 
sıra toplantılar yapılıyordu. Avusturyalı-
ların Kosova’yı işgal edecekleri zannıyla 
Haziran ayı ortalarından beri Firzovik’te 
toplanmakta olan Arnavutların sayısı otuz 
bini buluyor, toplantıyı haber alan Kosova 
Valisi Mahmud Şevket Paşa tarafından top-
lananların sükûnetle dağılmasını sağlamak 
için 8 Temmuz’da görevlendirilen Kosova 
Jandarma Alay Kumandanı Miralay Galib 
(Pasinler) Bey, İttihad ve Terakki Cemiyeti 
merkezini durumdan haberdar ederek, top-
lantıyı Meşrutiyet yanlısı bir toplantı haline 
getirmekte başarılı oluyordu. Galib Bey ka-
labalığa Rumeli’de yabancı müdahalesinin 
son bulması için Meşrutiyet düzeninin geri 
gelmesi gerektiği düşüncesini telkin edi-
yor ve toplananlar aralarında besa (yemin) 
ederek, 20 Temmuz’da Kosova vilâyeti aha-
lisi adına 180 imzalı bir telgrafı sadrazam 

ve şeyhülislâma yolluyorlardı. Telgrafta 
İmparatorluk’u tehdit eden tehlikeler kar-
şısında tek çare olarak Kanun-ı Esasî’nin 
ilân edilmesini, yani Meclis’in toplanmasını 
istiyorlardı. Telgraflarına yanıt alamayan 
Kosova halkı, iki gün sonra, 22 Temmuz’da, 
bir telgraf daha göndererek heyecanı yatış-
tırmanın mümkün olmadığını bildiriyor, 
istekleri gerçekleşmediği takdirde halkın 
silâhlı olarak harekete geçeceği tehdidinde 
bulunuyordu. Bu talebin Abdülhamid’e sa-
dakatleriyle tanınan Kosova halkı tarafın-
dan dile getirilmiş olması, Abdülhamid üze-
rinde önemli bir etki yapmış olmalıydı. Bu 
telgrafı Selânik, Serez, İştip ve Priştine’den 
çekilen telgraflar takip ediyordu. Bu telg-
raflar, Rumeli halkının Kanun-ı Esasî’nin 
yeniden tesisi isteklerinin ifadesiydi. Telg-
raflarda, bu isteğin yerine getirilmemesi du-
rumunda ahalinin Üçüncü Ordu ile birlikte 
İstanbul’a doğru harekete hazır olduğunun 
belirtilmesi, Abdülhamid’i halkın desteğini 
dikkate almaya zorluyordu. 

Rumeli’de gelişen olayların baskısı altın-
da Abdülhamid, Sadrazam Ferid Paşa’yı az-
lederek yerine Said Paşa’yı getiriyordu. Said 
Paşa gibi yine liberal eğilimleriyle ve İngi-
lizlere yakınlığıyla tanınan Kâmil Paşa da 
Meclis-i Vükelâ’ya tayin edilmişti. Padişah, 
zaten bir süreden beri, Said Paşa’yı sık sık 
saraya davet ederek fikrini soruyor, Kâmil 
Paşa’nın da, aynı şekilde, gelişmeler hak-
kındaki görüşlerini istiyordu. Rumeli’den 
gelen telgrafların sayısının 67’ye ulaşması 
üzerine, yeni göreve gelen Said Paşa kabinesi 
bir mazbata hazırlayarak, halk arasında kan 
dökülmesinin ve yabancı devletlerin müda-
halesinin önlenmesi için Meclis’in açılması-
nı, bunun için de genel seçimlere başlanma-
sını ve durumun vilâyetlere bildirilmesini 
padişaha tavsiye ediyordu. Abdülhamid bu 
doğrultuda bir irade-i seniye ile hükümetin 
tavsiyelerini kabul ediyor; 24 Temmuz’da 
Kanun-ı Esasî’nin yeniden yürürlüğe kon-
duğu ve Mebusan Meclisi’nin içtimaa davet 
edildiği gazetelerle ilân ediliyordu.


