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ÖZET

Mehmet Vehip Paşa, Çanakkale Savaşları’nın önemli kumandanları arasında yer

aldı. Seddülbahir saldırılarının en şiddetli olduğu dönemin sonlarında Çanakkale Savaş-

ları’nda göreve başladı. Uyguladığı yeni ve etkili muharebe yöntemleriyle savaşın seyrini

değiştiren kumandanlardan biri oldu. Bu yönüyle, birçok Alman komutanın da takdirini

topladı. Profesyonel askeri kişiliği ve başarıları ile dikkat çekti. Çanakkale’den sonra Doğu

Cephesi’ndeki başarıları, onun askeri becerisini ortaya koydu. İtalya-Habeşistan Sa-

vaşı’ndaki hizmetleri ve bu savaşta Habeş ordusunu yönetmesi, askeri dehasının bir so-

nucu olarak Türk ve dünya kamuoyuna yansıdı.

Avrupa’da kalarak, Anadolu’daki Milli Mücadele’ye katılmaması, askeri bakımından

olumlu bir davranış olarak kabul edilmedi. Ayrıca yurt dışındaki muhalefet gruplarıyla

olan yakınlığı, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından hoş karşılanmadı ve vatan-

daşlıktan çıkarıldı. Ömrünün son 22 yılını Türkiye dışında geçirmek zorunda kaldı.

Anahtar Kelimeler: Mehmet Vehip Paşa, Çanakkale Savaşları, Seddülbahir, Doğu

Cephesi, İtalya-Habeşistan Savaşı.
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The Position And Importance Of Mehmet Vehip 
(Kaçi) Pasha in the Gallipoli Wars

ABSTRACT

Mehmet Vehip Pasha was one of the major commanders of the Gallipoli Wars.

He started to serve in the Gallipoli Wars at the end of the period in which the Seddül-

bahir attacks was very intense. He became one of the commanders who changed the

course of the war with the new and effective methods of warfare he applied. In this res-

pect he attracted the admiration of many German commanders. He drew attention with

his professional  soldierly personality and successes. Successes he gained in the Eastern

Front after the Gallipoli Wars demonstrated his military skills. His services in the Italy-

Ethiopia Wars and his management of the Ethiopia Army reflected in the Turkish and

world public opinion as a result of his military genius.

He stayed in Europe and did not joined the National Struggle and, militarily, that

has not been seen as a positive behaviour. Apart from that, his connexion with opposi-

tion groups has not been approved by Mustafa Kemal and his friens and he has been ex-

patriated. He lived last 22 years of his life abroad.  

Key Words: Mehmet Vehip Pasha, Gallipoli Wars, Seddülbahir, Eastern Front,

Italy - Ethiopia wars.
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Giriş 

28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahdı
Ferdinant’ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi ile süregelen ger-
ginlik, Avusturya’nın Sırbistan’a savaş ilanıyla kontrolden çıktı. Almanya,
Avusturya-Macaristan ve İtalya’dan oluşan Üçlü İttifak Devletleri ile İngil-
tere, Fransa ve Rusya’dan oluşan Üçlü İtilaf Devletleri dünyayı iki düş-
man kutba ayırdı. Bu iki kutuplu savaşta, Osmanlı Devleti’nin elinde
bulunan boğazlar, Avrupalılar için çok büyük bir stratejik öneme sahipti. 

Birinci Dünya Savaşı’nın Çanakkale’de yoğunlaşması ise, daha çok
Çarlık Rusya’nın durumu ve isteği üzerine gerçekleşti. İtilaf Devletleri hem
Osmanlı Devleti’ni daha da zayıflatmak, hem de Çarlık Rusya’sına yardım
etmek amacıyla Çanakkale Boğazı’na önce denizden, bunda başarılı ola-
mayınca da karadan saldırdılar. Boğazları ve dolayısıyla İstanbul’u korumak
zorunda olduğunu düşünen Osmanlı Devleti  yaklaşık üç yüz bin kişilik bir
orduyla topraklarını korumaya çalıştı.

Çanakkale Muharebeleri, Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli, en kri-
tik ve en kanlı bir bölümünü teşkil etmektedir. Çanakkale Zaferi, Türk
Milleti’nin açlık, fakirlik ve her türlü sıkıntıya rağmen kazandığı büyük bir
askeri başarıdır. Bu başarıda elbette üstün yetenekli Türk subaylarının da
payı büyüktü. Çanakkale Cephesi’nde Liman Von Sanders’in yönettiği V.
Ordu emrinde ve Güney Grubu Komutanı olarak görev yapan Vehip
Paşa, bu subaylardan biriydi.

Taşkent’ten Türkiye’ye göçmüş bir Türk ailesinin çocuğu olan Meh-
met Vehip Paşa, Yanya Belediye başkanlarından Mehmet Emin Efendi’nin
oğlu, Çanakkale Savaşı’nda kolordu komutanı olarak görev yapan Esat Pa-
şanın küçük kardeşiydi1. 1899-1900’de Harp Akademisi’ni 52. sınıfın bi-
rincisi olarak ve Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle bitirdi2. 

1 Esat Paşa’nın Çanakkale Savaşı Hatıraları, (Yay. Haz. İhsan Ilgar-Nurer Uğurlu),
2.Baskı, Örgün Yayınları, İstanbul 2003, EK: II, s.323-324.

2 Cemil Yavuz- Melike Bayrak, Gün Gün Çanakkale, Nesil Yayınları, İstanbul 2008,
s.157.
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Yemen’de bulunan IV. Ordu’da hizmete başlayan Vehip Bey, İmam
Yayla ile yapılan savaşlarda ve bölgede asayişin sağlanmasında büyük bir
rol oynadı. Daha sonra Diyarbakır Tümenine kurmay başkan olarak
atandı3. Diyarbakır Tümeninde iken Kurmay Yüzbaşı Fahrettin Altay ile
çalışırken, büyük bir arazi bilgisine ve komutanlık ahlakına sahip Tümen
Komutanı Bahri Paşanın da takdirini kazandı. Ciddiyet, görevine olan düş-
künlük ve disiplin her iki komutanın ortak özelliğiydi. Bu nedenle, Bahri Pa-
şa’nın komutasında çalışmaktan memnun kaldığını Kurmay Yüzbaşı
Fahrettin Altay’a şu sözlerle ifade ediyordu: “Keşke her komutan Bahri
Paşa gibi olabilse…”4. 

İttihatçılara yakınlığı nedeniyle İstanbul’a çağırılarak Harbiye Nazırı
Mahmut Şevket Paşa tarafından henüz binbaşı rütbesinde iken, 1909
Ağustos ayında tuğgenerallik (mirliva) yetkileriyle Harp Okulu’nun komu-
tanlığına atandı5. Harp Okulu ve Kuleli, disiplin ve eğitim kalitesi bakı-
mından çok kötü durumda idi. Harp Okulu’nun düzeltilmesinde ve
bozulan disiplinin sağlanmasında büyük bir başarı gösterdi. “Türk Silahlı
Kuvvetler Tarihi” adlı eserde bu konuyla ilgili şu ifadeler ilgi çekicidir:
“Çok kısa zaman içinde okulun çehresi tamamen değişmiş ve gelecek için
ümit verici bir öğrenim, eğitim ve disiplin yuvası haline gelmişti. Bu sayede
Harp Okulu, kısa zamanda göğüs kabartacak ve iftihar edilecek bir disip-
lin örneği olmuştu.” Kurmay Binbaşı Vehip’in başarılı olmasında, bizzat
kendisinin çok çalışkan, sert, disiplinli bir subay olması ve geniş yetkilerle
göreve başlatılması etkili olmuştu6.

Çok başarılı bir grafik çizen Vehip Bey, 1912 yılına kadar bu önemli
göreve devam etti. Balkan ve I. Dünya Savaşı’nda büyük hizmetleri görü-

3 Hatice Işıldak Kara, Çanakkale Savaşları’na Katılan Türk ve Alman Generaller, ,
DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya 2009, s.65. Ça-
nakkale Savaşı’na katılan yüksek rütbeli komutanlar için bkz., Hülya Toker-Nurcan Aslan,
Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografi-
leri, C.I, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları, Ankara 2009.

4 Esat Paşa’nın Çanakkale ..., s. 324. 
5 Esat Paşa’nın Çanakkale ..., s.325.
6 Kara, a.g.t., s.67; Sermet Atacanlı, Atatürk ve Çanakkale’nin Komutanları, MEB

Yayınları, İstanbul 2006, s. 95.
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len genç subayların yetişmesinde, savaş gücünün, askeri disiplinin arttırıl-
masında büyük emekleri görüldü7. Bağımsızlık Savaşı’ndaki ünlü komu-
tanlar O’nun döneminde yetişti8. Harp Okulu’nda üç yıl kaldı ve burayı
askeri bir kışla hüviyetinden çıkardıktan sonra, Kaymakamlığa (Yarbay)
terfi ettirildi. Ağabeyi Esat Paşa ile birlikte Yanya Müstahkem Mevkii Ko-
mutanlığı emrine atandı9.

18 Ekim 1912- 5 Mart 1913 tarihleri arasında Yanya Kalesi’nde Os-
manlı bayrağının dalgalanmasını sağlayan10 Vehip Paşa, ağabeyi Esat Paşa
ile birlikte sekiz ay boyunca, açlık, sefalet ve hastalıkla uğraştı; yetersiz
asker ve cephaneye rağmen Yanya Kalesi’ni savunarak ünlü komutanlar
arasına girdi11. Kalenin teslim protokolünü Metaksas ile karşılıklı görüşerek
yaptı. Ancak, anlaşmaya uymayan Yunanlılar tarafından Atina’ya götü-
rüldü ve dokuz ay süre ile tutuklu kaldı12. Vehip Bey, Balkan Harbi so-
nunda esaretten döndüğünde hizmetinden dolayı terfi ettirilerek albaylığa
yükseltildi ve 22. Hicaz Tümen Komutanlığı’na atandı13. 

Arabistan’da da çok başarılı çalışmalara imza atan Vehip Bey, özellikle
Hicaz’da bayındırlık işlerine önem vererek yollar yaptırdı. Açtırdığı okul-
lar ve Kâbe’yi tamir ettirmek suretiyle yaptığı hizmetler sayesinde bölgede
büyük bir sevgi kazandı. Ayrıca, Şerif Hüseyin ve oğullarını da pek yakın-
dan izlediğinden, onların herhangi bir isyan hareketine de imkân bırak-
madı. Çok yoğun çalışmalar yürüttüğü Arabistan’dan I.Dünya Savaşı’nın
çıkması üzerine ayrılmak zorunda kaldı14. Bu çalışmada, Vehip Paşanın
Çanakkale Muharebelerindeki faaliyetleri üzerinde durulacaktır.

7 Yavuz- Bayrak, a.g.e., s. 157.

8 Barış, a.g.e., s. 198. 

9 Kara, a.g.t., s.68; Atacanlı, a.g.e., s. 96.

10 Mete Tuncoku, Çanakkale Kahramanları 1915, Buzdağının Altı, TTK Yayın-
ları, Ankara 2002, s.17.

11 Barış, a.g.e., s.198. 

12 Esat Paşa’nın Çanakkale ..., s.320.

13 Kara, a.g.t., s.68; Yavuz- Bayrak, a.g.e., s.157.

14 Esat Paşa’nın Çanakkale ..., s.327; Kara, a.g.t., s.26.
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Mehmet Vehip Paşa’nın Çanakkale Cephesi’ne Atanması

Vehip Paşa, I. Dünya Savaşı’na Mirliva (Tuğgeneral) rütbesiyle ve
Trakya’daki 2. Ordu Komutanı olarak girdi. Çanakkale Cephesi’nde, özel-
likle Seddülbahir’de ünlü ve kanlı Sığındere muharebelerinden sonra, bir-
liklerini geri çekmek isteyen Weber Paşa’nın görevden alınması gündeme
geldi. Muharebelerin çok şiddetli geçmesi büyük kayıplara neden olu-
yordu. Temmuz ayında verilen kayıplar nedeniyle, Güney Grubu birlik-
lerinin bir kısmının değiştirilmesi zorunlu hale geldi ve bu değişiklikler 2.
Ordu’nun taze birlikleri vasıtasıyla yapıldı. Yapılan bu değişiklikle birlikte
Seddülbahir’deki Güney Grubu Komutanlığı Albay Weber’den alınarak
yerine 2. Ordu Komutanı Vehip Paşa atandı15.

Çanakkale’de kısa bir süre Vehip Paşanın mahiyetinde bulunmuş olan
Alman Kannengieser’in “… Koca sakalı ile tipik Türk…Esat Paşa’nın kar-
deşi idi. Onun kadar zeki ve enerjik, ama onun dışında Esat Paşa’ya hiç
benzemez”16, sözleriyle ifade ettiği Mirliva Vehip Paşa, 1 Temmuz 1915
günü Kuzey Grubu karargâhına gelmiş ve bu ziyaret sırasında, gelecekteki
görevi için durumu yakından inceleme fırsatı bulmuştu. Paşa, bu görüş-
meler sırasında, 5. Ordu komutanı Liman Von Sanders’in emri altında ol-
mamak ve doğrudan Başkomutanlık Vekâleti’ne bağlı olmak koşuluyla
Güney Grubu Komutanlığı görevini kabul edebileceğini açıklamıştı17. Ata-
ması da bu şekilde yapıldı ve Vehip Paşa doğrudan Başkomutanlık Maka-
mı’na (Enver Paşaya) bağlı kalarak görevi üstlendi18. 8 Temmuz’da,

15 Liman Von Sanders, Türkiye’de Beş Sene, (Yay. Haz. Muzaffer Albayrak), 2.
Baskı, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2006, s.104; Lokman Erdemir, Çanakkale Savaşı, Si-
yasi, Askeri ve Sosyal Yönleri, Gökkubbe Yayınları, İstanbul 2009, s.178; Erol Müter-
cimler, Korkak Abdül’den Coni Türk’e Gelibolu, 5. Baskı, Alfa Yay., İstanbul 2005, s.
514; Çanakkale Hatıraları (Cemil Conk Paşa, Liman Von Sanders Paşa, Fahrettin Altay
Paşa), (Yayına Haz. Metin Martı), 2. Cilt, Arma Yayınları İstanbul 2002, s.75.

16 Atacanlı, A.g.e., s. 109. 

17 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Siyasi ve Askeri
Hazırlıkları ve Harbe Girişi, C. V/3, Genelkurmay Yayınları, Ankara 1980, s.225-226.

18 A.g.e., C. V/3, s. 226; Atacanlı, a.g.e., s. 101; İhsan Ilgar, Çanakkale Savaşları
1915, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1982, s.152.
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yarımadaya gelerek yeni görevine başlayan Vehip Paşa’nın ilk emri şu şe-
kilde oldu:

“Tanrının izniyle Güney Grubu Komutanlığı görevini üzerime
alarak işe başladım. Şimdiye kadar gösterdiğiniz olağanüstü yiğitlik
ve mertlikten, kuvvet ve cesaret alarak, Allahın yardımıyla kesin ba-
şarıya ulaşacağımıza iman eder, tüm cesur ve yurtsever çalışma ar-
kadaşlarımı, yürekli erlerimizi hararet ve içtenlikle selamlarım”19. 

45. 000 kişilik insan ve silah sayısıyla Güney Grubu Komutanı olan20

Vehip Paşa’nın bu görevi sırasında, emri altında bulunan ve daha sonra ün
yapacak olan komutanlar arasında, Mirliva ( Tuğgeneral ) Fevzi Paşa
(Çakmak), Yarbay Kazım (Karabekir), Yarbay Cafer Tayyar (Eğilmez),
Yarbay Şükrü Naili (Gökbek) ve henüz genç bir topçu subayı olan Zabit
Namzedi Teğmen Cemal (Gürsel) de vardı21. 

Esat Paşa’nın bu görev değişikliğiyle ilgili değerlendirmesi şu şekilde-
dir: 

“14–15 Mayıs gecesinde düşman Güney Grubu’nun merke-
zine taarruz etmişse de ağır zayiat ile geri püskürtülmüştür. Akşama
doğru ordu karargâhına gittim. Liman Von Sanders Paşa Weber
Paşa’nın askerini düşmanın vuku bulmakta olan bombardımanın-
dan kurtulmak için Kayıtepe’ye çekmek fikrinde olduğunu söyledi.
Askeriyemizi terbiyes-i saliyesi henüz olgunlaşmamışken böyle bir
geri çekilme hareketinin caiz olamayacağını söyledim. Maruzatımı
uygun buldu. Kazım Bey’i Weber’in yanına gönderdi. …Weber
Paşa’ya yerinde sebat etmesi hakkında şiddetli emirler verildiğini ve
onun orada kalmasının caiz olamadığından yerine cesur ve mukte-
dir bir kumandan tayini için Başkomutan Vekiline müracaat edece-
ğini söyledi. Islah heyetinin istihkâm mütehassısı sıfatıyla gelmiş olan
Weber, Güney Grubu’na tayin olunduğu tarihten bu güne kadar,
ne askerlerimizi barındıracak mahfuz mahaller vücuda getirmiş, ne

19 A.g.e., C. V/3, s. 226; Atacanlı, a.g.e., s. 102. 

20 Atacanlı, a.g.e., s. 102; Erdemir, a.g.e., s.178. 

21 A.g.e., s. 102. 
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de gizlenmiş olarak ateş etmeğe müsait siperleri yaptırmıştı. Bu se-
bepten askerlerimiz büyük kayıplara uğruyordu”22. 

Seddülbahir’deki kanlı Sığındere vuruşmalarından sonra, birliklerini
geri çekmek isteyen Weber Paşa’nın görevden alınıp yerine Vehip Pa-
şa’nın getirilmesi olayı, bir başka subayın Binbaşı Nihat’ın sözleriyle şöyle
anlatılmaktadır:

“Güney Grubu Komutanı olan ve bu zamana kadar daima sü-
kûnetini ve itidalini muhafaza edebilmiş bulunan General Weber,
grubun 1. Hareket Müdürü olan bendenize, artık başka çare kal-
madığını söyleyerek, Alçıtepe önündeki son müdafaa hattına çekil-
meyi, çekilmeyi gerektiren emri yazmamı emretmişti. Ben de
generali vazgeçiremeyince derhal 5. Orduya haber vermiştim. Va-
ziyetten haberdar edilen Liman Von Sanders de Weber’i telefonda
adamakıllı haşlamış ve nihayet emir ve komuta buhranı geçirilmişti.
Bu olayın akabinde 7 Temmuz’da Weber’in istifası ve yerine 2.
Ordu Komutanı General Vehip’in gelmesi sonucunu vermişti”23. 

Vehip Paşa, 3 gün süreyle cepheyi gezmiş, askerin durumunu ve savaş
kabiliyetini yerinde incelemek istemişti. İnceleme sonrasında, emrindeki as-
kerlere hitaben yayımladığı moral verici bir emirde şunları ifade etmekteydi:

“Düşman kabiliyetsiz, beceriksiz, fakat sayıca üstündür. Bu
günkü azim inanç ve cesareti gayet iyi ve bilinçle birleştirince, güç-
lülük ve Allahın yardımı her yerde bizim yanımızdadır. Vardığımız
bu kesin kanıyı kalp ve dimağımızda devamlı olarak yaşatalım, el-
birliği ile halden ve gelecekten tam emin olarak zaferden zafere ko-
şalım. Allah iyi niyet ve çabanın ödülünü elbette ki bize
bağışlayacaktır”24. 

Çanakkale Muharebeleri boyunca, gerek savaşın zorluğu gerekse
küçük bir coğrafyada yüz binlerce askerin muharebe etmek zorunda bı-

22 A.g.e., s. 102.

23 A.g.e., s. 100. 

24 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, C. V/3, s 229; Atacanlı, a.g.e., s.103; Mü-
tercimler, a.g.e., s.515-516. 
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rakılması nedeniyle, görev alan kuvvetler sık sık yer değiştirdi. 12 Tem-
muz 1915 günü başlayacak olan muharebelere katılan kuvvetler ve ko-
mutanlar ise şu şeklide belirlendi: Güney Grubu Komutanı Mirliva Vehip
Paşa, Sağ Kanat Bölge Komutanı 14. Kolordu Komutanı Mirliva Trom-
mer Paşa, 1. Tümen Komutanı Yarbay Cafer Tayyar, 11. Tümen Ko-
mutanı Albay Refet. Sol kanat Bölge komutanı 5. kolordu Komutanı Mirliva
Fevzi Paşa (Mustafa Fevzi Çakmak), 7. Tümen Komutanı Albay Halil, 4.
Tümen Komutanı Kurmay Albay Şakir. 

Kerevizdere Muharebelerinde Vehip Paşa

İkinci Kerevizdere Muharebelerinde İngilizler, Başkomutan General
Sir İan Hamilton ile İngiliz Kuvvet Komutanı 8. Ordu Komutanı General
Hunter Weston yönetiminde  29. ve 52. Tümenlerle; Fransızlar ise Fran-
sız Kuvvet Komutanı General Baillaud ve 1. ve 2. Fransız Tümenleri ile
savaşa katıldılar25. 

12 ve 13 Temmuz 1915 günleri yapılmış olan iki günlük muharebe-
lere Türk tarihçileri tarafından Kerevizdere veya 2. Kerevizdere Muhare-
beleri adı verildi. Savaş, İngiliz ve Fransız birliklerinin saat 04.30’da Güney
Grubu’nun cephenin sol kanadındaki 4. ve 7. Türk tümenlerinin cephe-
lerine karadan, denizden ve 14 kadar uçakla havadan bombardıman et-
mesiyle başladı. Bu şiddetli ateşlerin askeri hedefi, mevzilerin ön siperlerini,
gözetleme ve irtibat hendeklerini ve gerilerdeki 2. hat savunma mevzile-
rini etkisiz hale getirmekti. 17.30’a kadar artarak devam eden ateşle, birinci
hat siperleriyle yakın ihtiyatların siperleri ve irtibat hendekleri kullanılamaz
hale geldi. İlk piyade taarruzu ise saat 05. 00’te başladı. Kısa sürede ele ge-
çirilen iki Türk siperi karşı hücumla 15 dakika sonra yeniden ele geçirildi.
İngilizlerin iki kez daha tekrarlanan hücumları her defasında başarısız oldu
ve 2. hücumda Türk siperlerine girmeyi başaran 2 manga kadar asker ta-
mamen yok edildi26.

25 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, C. V/3, s.231. 

26 A.g.e., C. V/3, s.239. 
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Fransız topçu ateşiyle yıkılan Türk siperleri düşman birliklerinin az ka-
yıpla Türk siperlerine yaklaşma imkânı vermiş olsa da etkili makineli tüfek
atışları onların hızını azaltmıştı. Ağır makineli tüfeklerin etkili ateşi nedeniyle
İngilizler çok kayıp vererek taarruzlarını yavaşlatmak zorunda kaldılar27. 2.
Türk Tümeni’nin sabah erkenden başlayan taarruzu başarılı olamayınca,
İngilizler karşı taarruza geçti ancak bu harekât geri püskürtüldü. İngiliz bir-
liklerinin saat 09.00 sıralarındaki ikinci hücumları yine başarısız oldu.
Ancak bu kez saat 15.00’te ve 2. Tümen’in doğu kanadına karşı geliştir-
dikleri taarruzla, Kanlıdere’nin iki yamacındaki Türk siperlerinden bazıla-
rını almayı başardılar. Akşam olurken, 4. Tümen birlikleri iki hat üzerinde
yüz metre kadar gerideki isnat hendeklerinde tutunabilmiş ve düşman bir-
liklerinin daha fazla ilerlemesini önlemeyi başarmışlardı28.

İki günlük muharebe sonucunda İngilizler, kısmen toprak kazanmış ve
Kemalbey Tepesi’nin bulunduğu sırtlarda Kerevizdere’ye hakim bir hat
tutmuş ise de Türk birliklerinin savunma gücünü kıramamıştı. Dolayısıyla
İngilizlerin askeri hedefi tutmamış, planladıkları çizgiye ulaşamamışlardı.
İngilizlerin ilk günden itibaren ulaşmayı hedefledikleri Alçıtepe’den esin-
lenerek Alçıtepe muharebeleri ya da Kanlıdere muharebeleri29 diye ad-
landırdıkları bu iki günlük savaşta kayıplar çok ağırdı30. 

Güney Grubu Komutanı Vehip Paşa, 12 Temmuz 1915 tarihinde mu-
harebelerin sona erdiğini 5. Ordu Komutanına yazarken verdiği rakam-
lar, bu muharebelerin şiddetini ortaya koyuyordu. Muharebe ile
gelişmelerin ve sonunda alınan tedbirlerin yer aldığı raporda, İngiliz-Fran-
sız kayıplarının çokluğundan bahisle düşman birliklerinin harcadıkları topçu
cephanesinin 60.000’in üzerinde olduğu bildirilmekteydi31.

27 A.g.e., C.V/3, s.240. 

28 A.g.e., C. V/3, s.244. 

29 İngilizler ilk günden itibaren ulaşmayı hedefledikleri Alçıtepe’den esinlenerek bu
muharebelere önce Alçıtepe Muharebeleri ismini vermiş daha sonra, Türk haritalarının
ellerine geçmesi üzerine ise Kanlıdere Muharebeleri ismini kullanmayı tercih etmişlerdir.

30 Mütercimler, a.g.e., s.520. 

31 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, C. V/3, s.246. 
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12 Temmuz 1915 tarihindeki muharebeler ve bu muharebelerdeki
mücadelenin sonucu, Türk Güney Grubu Komutanını memnun etmemiş
ve sinirlendirmişti. Bu nedenle, Güney Grubu Komutanı Mirliva Vehip
Paşa, 13 Temmuz 1915’te 6. Tümen Komutanlıklarına gönderdiği emirde
gereğinde şiddet kullanılmasını ve 2. hattın kesin olarak savunulmasını ıs-
rarla bildirdi32.

Güney Grubu Komutanı, cepheye yeni sevk edilmiş olan yorgun bir-
liklerle verilmiş olan mücadele sonunda sinirlenmişti. 12 Temmuz 1915
günkü muharebelere komuta etmek Vehip Paşa için bir şansızlıktı. Vehip
Paşa’nın sinirliliği ve duyduğu kuşkuların etkisinde kalarak verdiği emirler
çok sertti. Buna rağmen, Türk birlikleri, düşman karşısında vatan toprağını
vermemek için kanları pahasına mücadele etmekten çekinmediler. Fran-
sız yazar Charles Roux’un Türk askerinin cesareti ve muharipliği hakkında
söyledikleri şu sözler anlamlıdır: “İtiraf etmek gerekir ki, Türkler çok şerefli
kişilerdir. Sonuna dek direnmeden ve hele kalabalık bir halde iken, dip-
çiklerini havaya kaldırarak teslim olmak veya muharebe hattından kaçmak,
bunların âdeti değildi”33.

İngiliz harp muhabiri de, ‘Çanakkale Raporları’ adlı eserinde Kereviz-
dere Muharebeleri hakkında şu değerlendirmeleri yapmaktaydı:

“Kayıpların çoğu, aldığımız siperleri elde tutma sırasında oluyordu.
Çünkü arazinin yapısını ve kendi siperlerinin durumunu bizimkilerden
daha iyi bilen düşman, dehlizlerden arazi kovuklarından bombalarla erle-
rimize hücum ediyor ve boğaz boğaza pek korkunç bir surette savaşıyor-
lardı”34.

13 Temmuz 1915 sabah erken saatlerde başlayan taarruz, İngiliz ve
Fransızların yoğun topçu ateşiyle başlamıştı. İngilizler, saat 07.30’da, avcı
hatları halinde 7. Tümen cephesinde taarruza başlamış fakat Türk piya-
desi ve şiddetli topçu ateşleri karşısında duraklayan İngilizler geri çekilmek

32 A.g.e., C. V/3, s.247.

32 A.g.e., C. V/3, s.247.

34 A.g.e., C. V/3, s.247.
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zorunda kalmıştı. Güney Grubu Komutanının geceden verdiği emirler uya-
rınca, 4. ve 6. Tümenler, 7. Türk Tümeni cephesinde muharebeler olur-
ken, öğleye kadar cephelerindeki düşmana karşı yapılan taarruzlar
amacına ulaşamadı. Büyük bir topçu ateşiyle desteklenen düşman kuv-
vetleri, ele geçirdikleri mevzilerden çıkarılamadı. Güney Grubu Komutanı
Vehip Paşa, öğle vaktinde cephenin aldığı durumdan memnun kalmadı. 5.
Ordu Komutanlığı’na gönderdiği raporda, kaybedilen siperlerin mutlaka
geri alınacağını bildiriyordu35.

İngiliz ve Fransız birliklerinin şiddetli bir topçu ateşinden sonra, saat
16.30’da 4. Tümenin tüm cephesine ve 7. Tümenin de sol kanadına yö-
nelik başlattıkları yeni bir taarruz, 7.Tümenin fedakârca direnmesi karşı-
sında başarılı olamadı. Bu iki günlük kanlı muharebeler sonucunda
İngilizler çok küçük mevziler elde etmişse de, Türk birliklerinin savunma
gücü kırılamadı. Türk birlikleri, İngilizler ve Fransızların ele geçirdiği hat-
tın yüz metre kadar doğu ve kuzeyinde, istinat siperleriyle irtibat hendek-
lerinde tutunmayı ve yapılan saldırıları cesaretle karşılamayı başardı. Bu
cephe, daha da sağlamlaştırılmış bir halde, İngiliz ve Fransızların Seddül-
bahir bölgesini boşalttığı güne kadar Türklerin elinde kaldı36.

İki gün süren 2. Kerevizdere Muharebelerinin en kanlı mücadeleleri, 4.
Tümen savunma bölgesinde yaşandı. Bu tümenin en ileri savunma mev-
ziindeki bazı siperler, İngiliz ve Fransız birliklerinin eline geçse de, cephe
kısmında büyük değişiklik ve tehlike meydana gelmedi. Bu muharebelerde
İngilizler büyük bir zayiat verirlerken, buna karşılık Türk tarafı da birkaç
siper kaybetti37. Cephenin sağ kanadında ise önemli bir hareket olmadı. 1.
ve 11. Tümenler cephesinde arazi kaybı da yok denecek kadar azdı 38.

35 A.g.e., C. V/3, s.248. 

36 A.g.e., C. V/3, s.250. 

37 Bu muharebede toplam şehit, yaralı ve kayıp subay sayısı 113, er sayısı ise
9.462’dir. Buna karşılık İngiliz ve Fransızların kaybı 3900 olarak tespit edilmiştir. Bkz., Bi-
rinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, C. V/3, s 255; Mütercimler, a.g.e., s.521; Acpinall-
C.F. Oglander, Çanakkale Gelibolu Askeri Harekatı, C. II, 1.Baskı, Arma Yay., İstanbul
2006, s.128. 

38 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, C.V/3, s.250. 
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Kanlı Sığındere Muharebeleri’nden kısa süre sonra başlayıp iki gün
süren 2. Kerevizdere Muharebeleri, Seddülbahir cephesinde hatta Ça-
nakkale’nin diğer muharebe bölgelerindeki tüm komuta kademelerinde bir
rahatlık ve şaşkınlık yarattı. İngilizler ve Fransızlar tarafında ise büyük bir
endişe hâkimdi. Başarılı ve enerjik yapısıyla tanınan 2. Ordu Komutanı
Mirliva Vehip Paşa’nın, Güney Grubu Komutanlığına gelmesi39 ve bera-
berinde iki değerli kolordu komutanları olan 5. Kolordu Komutanı Mirliva
Fevzi ve 14. Kolordu Komutanı Mirliva Trommer’i getirmesi cephede
büyük bir moral kaynağı oldu. Bu iki kolordunun yeni ve dinlenmiş tü-
menlerinin varlığı, Türk savaş gücünü daha da arttırdı ve bu güce olan
güveni iyice pekiştirdi40.

Sonuç olarak, her iki tarafın da büyük kayıplar vermesine neden olan
bu muharebeler, İngiliz ve Fransız saldırılarını boşa çıkarmanın verdiği bir
rahatlık ve güven sağladı. Komutanı ve askeriyle Türklerin direnme ve
moral gücünün artmasına önemli bir etki etti. Türk savunma bölgelerinde
ve özellikle Güney Gurubu bölgesinde yapılma olasılığı olan hareketlere
karşı tedbir alma, soğukkanlılıkla düzenlenme alışkanlığı kazandırdı41.

6 Ağustos’a kadar olan süre, muharebe yapılmaksızın, iki tarafın ek-
sikliklerini tamamlaması, dinlenmesi ve yeni taktiklerin devreye sokulması
üzerine yapılan çalışmalarla geçti42.

2. Ordu Komutanı Vehip Paşa, Seddülbahir’de Güney Grubu’nu dev-
ralmasıyla birlikte, yürütülen mücadelenin anlayış ve felsefesini de değiş-
tirdi. Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa’nın kardeşi ve başarılı bir askeri
geçmişe sahip olduğundan düşüncelerini hemen uygulamaya koydu. Tah-

39 Türk Başkomutanlığı, genel olarak Alman komutanlarından memnun değildi.
Fakat silah ve cephane yardımı nedeniyle Almanlarla çalışmak bir zorunluluk halini
almıştı. Kerevizdere Muharebelerinde verilen kayıpların büyük olması Alman komutan
Liman Von Sanders’in de direncini kıracak ve 9 Temmuz’da Weber Paşa görevinden
alınarak yerine Yanya kahramanı Vehip Paşa atanacaktır. 

40 A.g.e., C. V/3, s 251. 

41 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, C.V/3, s.255.

42 Mütercimler, a.g.e., s.522. 
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kimatların şeklini değiştirerek işe başladı. Kısa zamanda savunma strateji-
sini değiştirdiği gibi taarruz anlayışını da yeni baştan düzenledi 43.

Türk askeri tarihinde Vehip Paşa’nın bu askeri rolüyle ilgili olarak ya-
zılan şu ifadeler konunun ortaya konması bakımından önemlidir:

“Güney Grubu savunması, yeni grup komutanı Mirliva Vehip
Paşa’nın çalışmaları ve yorgunluk bilmeyen enerjisi sayesinde, tam
güvenlik altına alınmış, bölgenin batı kanadı ve sol kanadın kuze-
yindeki kıyı kesimi oldukça toplu durumda bulunan 8. Tümenin
kontrol ve sorumluluğuna verilmiştir. Alınan bu tedbirler sonucunda
Güney Grubu, Ağustos 1915 başından itibaren güvenilir bir du-
ruma girmiş; beklenen yeni bir taarruza karşı güvenceyle savunacak
duruma ulaşmıştır”44.

Vehip Paşa, Ağabeyi Esat Paşa’nın hatıralarında da şu şekilde anlatıl-
maktadır: 

“Eylül günü saat 7.00’de ziyaret amacıyla Güney Grubu’na mü-
teveccihen hareket ettim. 9.30’da kardeşim Vehip Paşa’nın karar-
gâhına vardım. Yemeği beraber yedik. Cephesinin ve benim
cephemin aynı şekilde çelik gibi sağlam, erkân, komutanlar, subay-
lar ve erlerin ruhi durumu, benimkiler gibi pek sağlam olduğu hak-
kında hasbıhallerde bulunduk”45.

Vehip Paşa, bir yandan cephenin askeri durumunun ve siperlerin güç-
lendirilmesi için çaba harcarken, bir yandan da erlerin beslenme duru-
munun iyileştirilmesi için büyük bir gayret göstermiştir. 3 Ağustos günü
Levazım Dairesi Başkanlığı’na yazdığı bir yazıda askerin beslenme duru-
mundan pek memnun olmadığını şu sözleriyle şikâyet etmektedir; 

“…Et, yasal ölçünün dörtte biri olan altmış gramın üzerinden
hesaplanarak, haftada ancak iki kez veriliyor ki, günlük on altı gram

43 Tuncer Yılmazer, Alçıtepe’den Anafartalar’a, Çanakkale Kara Muharebeleri, Ye-
ditepe Yayınları,  İstanbul 2005, s.137-138; 44 Salih Gülen, Tarihin Yıkılmaz
Kalesi Çanakkale, Yitik Hazine Yay., İstanbul, 2009, s.76. 

44 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, C. V/3, s.278; Atacanlı, a.g.e., s.103 -
104. 

45 Atacanlı, A.g.e., s.104. 
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düşer. Erzak vesaire altında verilebilen, kuru baklayla zeytin tanesi
ve seyrek olarak kuru fasulyeden ibarettir. Ekmek, yarısı un ve diğer
yarısı toz haline dönüştürülmüş peksimet kırıntılarından olmak üzere
verilebiliyor. Ambarlar bomboştur. Birçok birlikler demirbaş erzakını
da yemiştir. Sözlerin gerçeğe dayanmaktadır. Olan ve biten de
budur… Yedirip içirme bu biçimde giderse, güçsüz kalma, erlerin
niceliğiyle beraber moralini de kemirecektir. Ne yazık ki, erlerde
görülen hastalıkların kökeninin gıdasızlığın oluşturduğunu bildirmek
zorunda ve Başkomutanlığımızca durumun gereğine göre yoluna
konulacağı kanısındayım”46.

Görünüş itibarıyla sert olan, fakat yüreği şefkatle dolu bir yaradılışta
olan Vehip Paşa, cesur olduğu kadar gerçekleri çekinmeden ortaya koyan
ve üst komutanlıklara yansıtmaktan korkmayan bir kişiliğe sahipti. 3 Ağus-
tos 1915 günü Başkomutanlık Vekâleti’ne gönderdiği yazısında bu nitelik-
leri görebilmektedir:

“Askere verilmekte olan ekmeğin bir örneğini aynen gönderi-
yorum. Yemek adıyla verilen maddelere gelince; Çok bayat dene-
cek kadar kurumuş ve kısmen de kurtlanmış olan kuru baklada
hesaba dayanarak ortalama er başına düşen yirmi, yirmi beş gram
oranında sığır etinden oluşmaktadır. Bunlardan on kişilik bir yemek
pişirtilecek olursa, ekser yavrularımızın burada yedikleri yemek hak-
kında bir fikir edinme olanağı ortaya çıkar… Yalnız, bu günkü ko-
şullar altında beslenmenin daha iyi ve daha esaslı surette devam
edeceğine inancım var… Erlerinizin güç ve cesareti, midesindedir.
Mideye hizmet etmek gerektir. Yüksek emirlerinizi dilerim”47.

Güney Grubu Komutanı Vehip Paşa, Kerevizdere Muharebelerinin
sorumluluğunu aldıktan sonra, askeri açıdan çok riskli olan ‘her taze kuv-
vet elde edildiğinde taarruz etme alışkanlığını’ ortadan kaldırdı. Israrlı tu-
tumu nedeniyle de 5. Ordu Komutanı Liman Von Sanders ile karşı karşıya
geldi. Güney Grubu Komutanlığı ile Liman Von Sanders arasında ki bu an-
laşmazlık, Mirliva Vehip Paşa’nın anılarında şu şekilde yer almıştır:

46 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, C.V/3, s.280

47 A.g.e., C.V/3, ss.280-281; Atacanlı, a.g.e., s.105. 
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“Liman Von Sanders, İtilaf Devletleri ordularına karşı hücum
ederek denize atmamı tekrar emretmişti. Fakat ben, onun fikrine
katılmıyor ve nedenini de açıklıyordum. Çünkü: Böyle bir hücumu
yapabilmek için, bizde maalesef bulunmayan topçu ihtiyacımız
vardı. Aynı zamanda hücumun İngilizler tarafından yapılmasını tut-
tuğumu, çünkü yapacakları her hangi bir girişimin başarısızlıkla sona
ereceği düşüncesini ileri sürüyordum. Liman Von Sanders Paşa,
bu anlaşmazlıklar son dereceye vardığında beni Enver Paşa’ya şi-
kâyet etmişti. O da, durumu yakından anlamak ve benimle görüş-
mek üzere cepheye gelmişti. Sorunun neden ibaret olduğunu
kendisine anlattım…”48.

Başkomutan Vekili’nin bu gezisinden sonra, Mirliva Vehip Paşa’nın
savaş taktiği uygun görülmüş ve “sık sık taarruz yapmak” yerine, “savun-
mada kalmak” stratejisi uygulanmıştır49. Vehip Paşa’nın bu tepkisine rağ-
men Liman Von Sanders, anılarında Vehip Paşa ile ilgili olumlu
düşüncelerini şu şekilde ifade etmektedir:

“... Vehip Paşa, Arıburnu Cephesi Komutanı Esat Paşa’nın
küçük kardeşiydi. Bu iki zatın o zaman iki cephenin komutanı ola-
rak kardeşçe işi yönetmelerini, herkes hoş görüyordu… Enerjik, ça-
lışkan bir komutan olarak Vehip Paşa, ileriyi gören ve değerli bir
komutan olduğunu burada da ispat etti -ki bunu daha Balkan Harbi
sırasında Yanya savunmasında göstermişti- . Bu meziyetler, kardeşi
Esat Paşa’da da aynen mevcuttu”50. 

Arıburnu ve Seddülbahir Muharebeleri’nde Vehip Paşa

General Sir Ian Hamilton’un çok gizli tuttuğu ve kesinlikle başarı sağ-
layacağına inandığı; amacını, “6 Ağustos’ta Güney bölgesine yapılacak
olan taarruz harekâtı, ana taarruzun hedeflerine ulaşması için yapılmış

48 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, C. V/3, s.303

49 A.g.e.,.C. V/3, s.303-304; Atacanlı, a.g.e., s.106; Mütercimler, a.g.e., s.525;
Gülen, a.g.e., s.76-77. 

50 Sanders, Türkiye’de Beş Yıl, Burçak Yayınevi, İstanbul 1968, s.100-101; Ayrıca
bkz., Esat Paşa’nın Çanakkale Savaşı Hatıraları, s.353-354.
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olan planın bir parçasıydı. Asıl büyük darbe, Arıburnu bölgesinden vuru-
lacaktı. Hellas ile Anafartalar ise harekât planını tamamlayıcı sahalardan
ibaret olacaktı”51, sözleriyle açıkladığı 6–13 Ağustos Muharebelerinin genel
amacı ise Seddülbahir Cephesi’ndeki Türk kuvvetlerini tespit etmek; bu
kesimden asıl taarruzun yapılacağı kuzey bölgesine kuvvet yardımı yapıl-
masını önlemekti52.

6 Ağustos 1915 günü öğleden sonra yapılacak taarruza, düşmanın
88. Tugayı görevlendirdi ve İngiliz kolordusunun taarruz planına göre ağır
toplar 14.20’de ateşe başladı. İngiliz piyade hücumuyla saat 15.30’da baş-
layan harekât, düşmanın istediği şekilde gelişirken, Türk birliklerinin sürp-
riz karşı taarruzuyla amacına ulaşamadı. Düşman taburunun ele geçirdiği
siperler geri alındı. Bütün bu boğuşmalar sonunda Türk siperleri her yerde
durumunu korudu. Bu taarruzda, düşmanın 3.000 kişilik 88. Tugayı,
2.000 erini kaybetti ve hiçbir yerde de üstünlük sağlayamadı53.

General Ian Hamilton bu taarruzu şöyle değerlendirmektedir:

“… Karanlığın çökmesiyle elde ettiğimiz Türk siperlerinin hiç-
biri bizde kalmadı. Askerlerimiz hiçbir zaman geri çekilmeyi akılla-
rına getirmemişlerdi. 6 Ağustos savaşlarındaki bu geri çekilme,
askerlerimizin üzerinde moral olarak büyük bir çöküntü yapmıştır.
Ayrıca burada bir tespitte bulunmak istiyorum ki, o da, 6 Ağustos sa-
vaşlarında düşman, bir ay öncesindeki çarpışmalarla kıyaslandı-
ğında, daha derli toplu ve moral gücü yüksek bir derecede karşımıza
çıkmıştır. Türklerin moral ve manevi kuvvetleri ile beraber dayanma
ve savaş güçleri de artmış olağanüstü bir canlılık ve savaşma arzusu
görülmüştür”54.

51 Ian Hamilton, Çanakkale Savaşı Raporu, (Yay. Haz. Ahmet Altıntaş), Çanak-
kale 18 Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Yayınları,
, Çanakkale, 1999, s. 31. 

52 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, C. V/3, s.306. 

53 A.g.e., s.318; Erdemir, a.g.e., s.186; Mütercimler, a.g.e., s.525. 

54 Hamilton, a.g.e., s.32.
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7 Ağustos 1915 saat 09.40’da başlayan  ikinci taarruzu da başarılı ola-
madı. 24 saatten az bir zamanda gerçekleşen bu taarruzda düşman 4.000
subay ve 3500 erini kaybetti. Bunun üzerine General Hamilton, Seddül-
bahir cephesini tehlikeye sokacak bir hareketin yapılmaması talimatını
verdi. Seddülbahir bölgesinde, İngiliz ve Fransız birlikleri savaşın sonuna
kadar  hiçbir ciddi harekete girişemediler55.

Sedülbahir’de muharebeler bütün şiddeti ile devam ederken, Güney
Grubu Komutanı Vehip Paşa’nın savaşın gidişatını değiştirecek bir karar
alması ve bu karar gereği kendisi zor durumda olmasına rağmen, Kuzey
Grubu Komutanı aynı zamanda kardeşi olan Esat Paşa’ya yardım gön-
dermesi savaşın seyrini değiştirdi56. Bu iki kardeşin muharebeler boyunca
yardımlaşması, Çanakkale Cephesi’nde alınan başarının en önemli se-
beplerinden biri olarak ele alınmaktadır57.

Güney Grubu Kurmay Başkanı Albay Nihat, Mirliva Vehip Paşa’nın
Kuzey Grubu’na yaptığı yardım hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle ifade
etmektedir: 

“Güney Grubu Komutanı durumu şu şekilde düşündüler. Düş-
manın üç günden beri Güney Grubu cephesine yaptığı taarruz sa-
dece, Güney Grubu’nun, Kuzey Grubu’na kuvvet göndermekten ve
yardım yapmaktan yoksun bırakmak amacını güttüğü açıktır. Güney
Grubu düşmanın tüm taarruzlarını pek pahalıya mal ederek geriye
püskürttükten başka, düşmandan birkaç siper de aldı. Durumu tes-
pit ve düşmanı uzun zamana gerek gösteren ikinci bir hazırlığa
kadar savunmayı ön planda tutmak zorunda bıraktı. Diğer taraftan
düşman Kuzey Grubu’na karşı başarıya ulaştı. Kocaçimen Dağı’nı
hemen hemen ele geçirmek üzeredir. Bu dağ düşman eline geçerse,
Güney Grubu kendiliğinden ve süratle çekilmeye mecbur olacak.
Bundan ötürü Kuzey Grubu’na olabildiği kadar yardım etmek ge-

55 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, C. V/3, s.318. 

56 Esat Paşa, a.g.e., s.296. 

57 A.g.e., s.187; Çanakkale Hatıraları (Cemil Conk Paşa, Liman Von Sanders Paşa,
Fahrettin Altay Paşa), s.82-83.



Sayı: 82

115

Mehmet Vahip (Kaçi) Paşa’nın Çanakkale Muharebeleri’ndeki Yeri ve Önemi

rekir. Bunun için emir almaksızın bölgelerin özel ihtiyatları olan birer
alayın, Kuzey Grubu Komutanın emrine hemen gönderilmesini em-
rettiler. Ve bu iki olaydır ki, Conkbayırı’yla Şahinsırtı’nın düşman
eline geçmemesini ve sonuç olarak da, Kocaçimen doruk çizgisinin
elimizde kalmasını sağladılar”58. 

Güney Grubu’nun toplam kaybı 7.500 kişiyi bulmasına rağmen birlik-
lerinin bir kısmını Kuzey Grubu emrine gönderen Vehip Paşa, Arı-
burnu’nda düşmanın başlattığı ağır taarruzların durdurulmasını, belki de
cephenin çökmesini önledi59.

9 Temmuz 1915 tarihinde Çanakkale’de göreve başlayan Vehip Paşa,
6 Ekim 1915’te Çanakkale’den ayrıldı. Yaklaşık 3 ay cephede kaldıktan
sonra görev yaptığı Güney Grubu karargâhından ayrılarak Uzunköprü
üzerinden asıl görev yeri olan 2. Ordu Komutanlığı görevine döndü. Böl-
geden ayrılan Vehip Paşa’nın yerine Cevat Paşa (Çobanlı) atandı60.

Çanakkale Muharebeleri Sonrasında Vehip Paşa

Vehip Paşa, Erzurum Kalesi’nin Ruslar tarafından düşürülmesi üze-
rine, 23 Şubat 1916’da Mahmut Kamil Paşa’nın yerine 3. Ordu Komu-
tanlığına getirildi. Kendisinden hem sayı hem de silah bakımından çok daha
güçlü olan Rus kuvvetleri karşısında mücadele etmeye çalıştı. 300 km’lik
bir cepheyi 50.000 kişilik ordusu ile savunmaya çalışan Vehip Paşa, çok
çetin saldırılara, şiddetli kışa, iaşe ve silah ikmali güçlüğüne rağmen di-
rendi ve kuvvetlerini dağıtmadı. Bolşevik İhtilali üzerine azalan Rus baskı-
sından yararlanarak ileri harekata başladı. 12 Şubat 1918’de iki koldan
başlayan harekat sonucunda, önce Trabzon’u, ardından Hopa’yı alarak
savaş öncesi sınırlara ulaşmayı başardı. Bu başarıdan doğan büyük bir mo-
ralle ordusunu yeniden yapılandırdı. Kendisine Batum, Kars ve Ardahan

58 Bkz., Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, C. 5/3, s 326; Erdemir, a.g.e., s.188. 

59 Erdemir, a.g.e., s.188. 

60 Çanakkale Hatıraları (Cemil Conk Paşa, Liman Von Sanders Paşa, Fahrettin
Altay Paşa), s.82-83; Atacanlı, a.g.e., s.109. 
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bölgelerinin kurtarılması emri verilen Vehip Paşa, 25.000 kişilik bir kuv-
vetle 26 Mart 1918’de eski sınırları da aşarak Batum üzerine yürüdü.
Ancak, 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi’nin imzalanması üzerine
bölgeden ayrılarak İstanbul’a gelmek zorunda bırakıldı61.

Mondros Mütarekesi’nden sonra Damat Ferit Hükümeti, İttihat ve Te-
rakki kadrolarını tasfiye etmesi üzerine, İstanbul’da kalan İttihatçıları Er-
meni Tehciri’nden sorumlu tutarak “Bekirağa Bölüğü” ne gönderdi62.
Vekiller Heyeti kararıyla tutuklanan 63 kişi arasında Vehip Paşa da bu-
lunmaktaydı. Bir süre sonra tahliye edilen Vehip Paşa tekrar tutuklanaca-
ğını anlayınca İtalya’ya kaçmak zorunda kaldı63. Avrupa’dan dönmeyen
Vehip Paşa, Milli Mücadele’ye de destek vermedi. 23 Mayıs 1927 tari-
hinde çıkarılan 1041 sayılı kanun64 gereğince de Türk vatandaşlığından
çıkarıldı65. Vehip Paşa’nın yurt dışında iken muhalefet gruplarıyla yakın
ilişki içine girmesi ve Cumhuriyet rejiminin Türkiye’nin şartlarına uygun ol-
madığını açıkça beyan etmesi bu kararın alınmasında etkili oldu66.

Almanya, Romanya, Yunanistan ve Mısır’a giden Vehip Paşa, İtal-
ya’nın 1935’te Habeşistan’a saldırması üzerine, Habeş ordusuna komu-
tanlık yaptı. İtalya-Habeşistan Savaşı, Türk kamuoyunda büyük bir ilgiyle

61 Yavuz- Bayrak, a.g.e., s.158. 

62 Atacanlı, a.g.e., s.113. 

63 Yavuz- Bayrak, a.g.e., s.159. 

64 Bu kanuna dayanarak çıkarılan 26.12.1928 tarih ve 7481 sayılı kararname şu
şekildedir: “Evvelce Ferik ve üçüncü ordu komutanı iken izinsiz Avrupa’ya gittiği için
Umumi harpteki suiistimalinden dolayı muhakeme edilmesi hakkı mahfuz kalmak şartı ile
336 tarihinden itibaren nispeti askeriyesi kesilmiş olan 1291 doğumlu Yanyalı Mehmet
oğlu Vehip’in, Milli Mücadele’ye iştirak etmemiş ve şimdiye kadar da Türkiye’ye dön-
memiş olmasına binaen 1041 numaraları kanun mucibince Türk vatandaşlığından çıkarıl-
ması, Hariciye Vekâletinin 22.12.928 tarih ve 55120/721 numaralı teskeresiyle yapılan
teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 26/12/928 tarihli içtimaında tasvip ve kabul olun-
muştur. 26.12.928” BCA, F. Kodu: 080.18.01.02, Y.No: 88.92.10 (Bkz. EK:6).

65 26.12.928, BCA, S. 7481, D.No: 2-165, F.Kodu: 30.18.1.2, Y.No: 1.10.31.

66 08.07.1927, BCA, D. No: 92A158,  F.Kodu: 30.10, Y.No: 106.693.7. (Bkz.,
Ek:2a-b). 
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izlendi ve 1935 yılı Mayıs ayından itibaren Türkiye’de yayınlanan gaze-
telerde önemli bir yer tuttu. Bunda Vehip Paşa’nın Habeş ordusunda
görev yapması da etkili oldu. Türk Dışişleri görevlileri savaşı yakından takip
etti ve gerek raporlarla, gerekse yabancı gazetelerdeki haberleri tercüme
ederek Türk yetkilileri bilgilendirdiler. Vehip Paşa’nın Habeş ordusunda
görev alması dünya kamuoyunda ses getirdi. Vehip Paşa ile ilgili haberler
çeşitli yabancı yayınlarda ve Türk basınında sürekli olarak gündeme
geldi.67 Vehip Paşa, sekiz ay süren İtalya -Habeşistan Savaşı sırasında
önemli hizmetlerde bulundu ve emrindeki kuvvetlerin azlığına rağmen,
İtalyanlar başarı sağlayamadı. Kuzey Cephesi’nin düşürülmesi üzerine bir-
liklerini terhis ettirdi. Bir süre daha İskenderiye’de kalan68 Vehip Paşa, yük-
sek askeri tecrübeye sahip biri olarak Habeşistan Savaşı’nda Habeşlere
askeri danışmanlık yaparak askerlik hayatını sona erdirdi69.

Ömrünün son günlerinde Türkiye’ye dönen70 Vehip Paşa, Türkiye’ye
döndükten kısa bir süre sonra 13 Haziran 1940’ta hayatını kaybetti71. Ka-
racaahmet mezarlığına defnedilen Vehip Paşa72, zeki, atılgan, görevine
düşkün ve sert tavırlı bir asker olarak Türk ordusunun önemli komutanları
arasındaki yerini aldı.

67 Bkz., Yüksel Nizamoglu, “İtalya-Habesistan Savaşı, Vehip Paşa ve Türkiye”, Sos-
yal Bilimler Araştırmaları Dergisi, II, (2011), s.270-289; Jackson, Kevin, “Vehib Paşa da
İtalyanlara Direnemedi”, Atlas Tarih, (3), Eylül 2010, s.74-76.

68 Yavuz- Bayrak, a.g.e., s.159.

69 Edward J. Erickson, Size Ölmeyi Emrediyorum, Birinci Dünya Savaşı’nda Os-
manlı Ordusu, 2. Baskı, Kitap Yay., İstanbul 2003, s.295. 

70 Vehip Paşa’nın Türkiye’ye dönüşünü sağlayan Bakanlar Kurulu Kararı şöyledir:
“Evvelce vatandaşlıktan ıskat edilmiş olup halen İskenderiye’de bulunan Vehip (Paşa)
hakkındaki ıskat kararının ref’i; Dâhiliye Vekilliğinin 15.9.939 tarih ve 5013 sayılı tezke-
resi ile yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 19 Eylül 1939 tarihinde kabul olun-
muştur.” Bkz., Başvekâlet Kararlar Dairesi Müd. Karar sayısı:19.9.939. (BCA, S. 2/11987,
D.No: 1-1000, F.Kodu: 30.18.1.2, Y.No: 88.92.10.,  Bkz. Ek:7)

71 Atacanlı, a.g.e., s.123 ;Tuncoku , a.g.e., s.17. 

72 Yavuz- Bayrak, a.g.e., s.159.
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Sonuç

Vehip Paşa’nın göreve başladığı tarih, Seddülbahir saldırılarının en şid-
detli olduğu dönemin sonlarıdır. Bu sırada, 1. ve 2. Kirte ile Sığındere ve
Kerevizdere Muharebeleri yapılmıştır. Vehip Paşa, uyguladığı yeni ve et-
kili muharebe yöntemleriyle savaşın seyrini değiştirmiştir. Bu yönüyle, bir-
çok Alman komutanın da takdirini toplamıştır. Özellikle savaş planları
üzerinde anlaşmazlığa düşmesine rağmen, Liman Von Sanders’in takdirini
kazanması anlamlıdır.

Askeri kişiliği ve başarıları tesadüfî değildir. Çanakkale’den sonra Doğu
Cephesi’ndeki başarıları onun askeri becerisini ortaya koymaktadır. Vehip
Paşa, aynı zamanda çok profesyonel bir askerdir. İtalya-Habeşistan Sava-
şı’ndaki hizmetleri ve bu savaşta Habeş ordusunu yönetmesi askeri deha-
sının bir sonucudur. 

Avrupa’da kalarak, Anadolu’daki Milli Mücadele’ye katılmaması,
olumlu bir davranış olarak kabul edilmemiştir. Ayrıca yurt dışındaki mu-
halefet gruplarıyla olan yakınlığı, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tara-
fından hoş karşılanmamıştır. Cumhuriyet rejimine ve kurucu kadrosuna
sıcak bakmaması, Milli Mücadele’ye neden destek vermediğine dair man-
tıklı bir gerekçe olarak gösterilebilir. Vatandaşlıktan çıkarılanlar arasında
isminin bulunması ise bir başka olumsuzluktur. Bu gelişmelerin bir sonucu
olarak ömrünün son 22 yılını Türkiye dışında geçirmek zorunda kalmıştır.
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EKLER

EK:1

Vehip Paşa ile eski polis müfettişlerinden Hasan Hicabi’nin Şehzade
Şerafettin ile yaptıkları görüşmede yüzelliliklerin dışında kalan firarilerin
affı ve Türkiye’nin son durumu üzerinde durduklarına dair.
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EK:2/b

Vehip Paşa’nın yurt dışındaki muhalefet grupları ve Cumhuriyet
rejiminin Türkiye şartlarına uygun olmadığına dair söylediği sözler 
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EK:3

Vehip Paşa’nın faaliyetleri ve Gümülcineli İsmail Hakkı’ya yazdığı
mektup
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EK:6

Yanyalı Mehmet oğlu Vehip Paşa’nın vatandaşlıktan çıkarılması



Mart 2012

128

Abdullah İLGAZİ - Mustafa BIYIKLI

EK:7



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




