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Türk denizcili~i tarihindeki ihtisasiyle tan~ nm~~~olan ve k~ ymetli eserleriyle bizi ayd~ nlatan Fevzi Kurdo~lu'~m kaybetti~imizden dolay~~ büyük elem duymaktay~ z. Kendisi mütevazi olarak
sessiz sedas~z nas~ l çal~~t~ ysa, hastal~~~~ve ölümü de öyle ol~ nu~~
ve maalesef bize birçok de~erli eser yadigâr b~ rakm~~~olan bu
deniz tarihçimizin ölümünden irfan hay at~ m~ z haberdar olmam~~t~ r.
Ba çok çal~~ kan, halük ve feragat sahibi deniz tarihçimizin k~ sa
tercüme-i haliyle eserlerini göstermekle aziz hat~ ras~ na hürmet etmi~~oluyoruz.
Fevzi Kurdo~lu 1306 (1890) da Istanbul'da dogmu~ tur. ilk ve
orta mektebi bitirdikten sonra denizcili~e hevesi s€ bebiyle Bahriye
mektebine kaydedilmi~, 1326 (1910) da mülâz~ m rütbesiyle mektebi
ikmal ettikten sonra Asar-~~ Tevfik z~ rhl~s~ nda staj görmü~~ve harp
senelerinde Yavuz'da ve mayin tarama gemisinde vesair donanma
hizmetlerinde bulunduktan sonra, tarihle olan alakas~~ sebebiyle,
Heybeliada Bahriye Okulu tarih ö~retmenli~ine tayin edilmi~, fakat
burada kalam~ yarak tekrar donanma hizmetine al~ nm~~~ve nihayet
kadir~inas Genelkurmay Ba~kan~~ Mare~al Fevzi Çakmak'~ n yüksek
takdir ve alâkasiyle 1928'de Ankara Genelkurmay Harp Tarihi
Encümeni Deniz ~ubesi Müdür vekâletine tayin olunmu~tur.
~~te Fevzi Kurdo~lu'nun vesikalar üzerine yaz~ lan de~erli
eserlerini bundan sonra görmekteyiz. Bu vazife Fevzi Kurdo~lu'nu insan~~ yoran ve y~ pratan bir mesaiye sevketti. Bu vazifede
iken "Deniz Muharebeleri„ ve "K~r~m Harbi„ eserlerini Ankara'da
yazd~; tarihe kar~~~olan ~iddetli alâkas~~ onu tamamen bu yola
sevkediyordu. Nitekim birkaç sene sonra askeri liselerin ö~retmen
ihtiyac~ n~~ kar~~ lamak üzere Üniversitede aç~ lan imtihana girerek,
muvaffak olduktan sonra, 1931'de binba~~~rütbesinde iken deniz
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subayl~~~ndan ayr~larak muallim s~ n~ f~ na geçti ve bundan sonra
deniz tarihine ait a~a~~da isimlerini kaydetti~imiz eserlerini verme~e ba~lad~. 1938'de Kas~ mpa~a'daki Deniz Harp Okulu Tarih
ö~retmenli~ine getirildi ve hastal~~~ na kadar burada kald~. Mektebin Mersin'e kald~ r~ lmas~nda oraya nakletti. 1944'de fazla mesai
yüzünden dima~~yorgunlu~undan hastalanarak vazifesinden ayr~ld~;
bütün ihtimamlara ra~men, bu hastal~~a inzimam eden kalp rahats~zl~~~ ndan kurtulam~ yarak, 17 A~ustos 1945'de, hayata gözlerini
yumdu.
Fevzi Kurdo~lu gerek Deniz ar~ivinde ve gerek Topkapu
saray~~ ve Ba~vekâlet ar~ivlerinde mütemadiyen çal~~t~. Kendisi ders
saatlerinin d~~~ nda ve tatillerde bu ar~ivlerden birinde yorulmadan
tetebbuatta bulunuyordu. Bahriye Okulunun Mersin'e naklinden
sonra tatili müteakip Istanbul'a gelir, mesaisine devam ederdi.
Kendisinden sorulan ~eylere cevap verir, yol gösterir, eline geçen
~eylerden istifade edecek olanlar~~ istifade ettirir ve bilgisini esirgemezdi. Çok mütevazi ve çal~~mas~ nda ciddi ve müdekkik idi.
Deniz tarihine ait geni~~malamat~~ vard~. Vefat~ nda henüz elli be~~
ya~~ nda olup bize daha bir hayli eser haz~ rl~ yordu. Hastal~~~~
zaman~ nda haz~ rlam~~~oldu~u eserleri tamam edemedi~inden dolay~~
pek muztarip idi. Bize yacligâr b~ rakt~~~~bas~ lm~~~eserleri ~unlard~ r:
1 — Deniz muharebeleri (1793 - 1905),
2 — 1853 - 1855 Türk - Rus harbi veya K~ r~ m muharebesi,
3 — Cihan harbinde deniz muharebeleri ve Skajarak,
4 — Cihan harbinde deniz muharebeleri ve Türk donanmas~ ,
ne yapt~ ?
5 — Deniz kahramanlar~ m~z,
6 — Türk deniz tarihinden (bir seri halinde):
a ) Türklerin deniz muharebeleri,
b) Barbaros Hayrettin Pa~a,
c ) Turgut Pa~a,
ç ) K~ l~ ç Ali Pa~a,
d) Girit harbi,
7 — Bir Türk denizcisinin hat~ ralar~~(1736 - 1738),
8 — Çanakkale ve 18 Mart muharebesi,
9 — Sanca~~m~z~ n tarihi,
10 — Rus Karadeniz filosu tarihi,
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11 — Muharebede hat-t~~ harp gemisi ( BartIn'll Ismail ile birlikte Ingiliz'ceken tercüme edilmi~tir),
12 — Ali Macar Reis atlas~,
13 — Piri Reisin hayat~~ ve eserleri ( Kitab-~~ Bahriye mukaddimesi; Ali Haydar Alpagut'la beraber),
14 — 1876 - 77 Türk - Rus seferi ve deniz harekat~,
15 — Gelibolu ve yöresi tarihi ( bu eserini haz~ rlarken ar~ivdeki vesikalardan istifade etti~i gibi bizzat o m~ ntakay~~ gezmi~~ve
tetkikatta bulunmu~tur),
16 — Ay-y~ ld~z ve Türk bayra~~,
17 — Ilk K~ r~ m Hanlar~ n~ n mektuplar~,
18 — Osmanl~~ Imparatorlu~unda Kaptan Pa~alar,
19 — Tarih y~ llar~~ ( hicri takvimle verilen tarihleri çok kolay
olarak günü gününe milâcliye tahvil eder),
20 — On be~inci as~ rda Hind Okyanusunda Türkler ve Portekizliler ( Türk Tarih Kurumunun ikinci kongresinde okunmak
üzere yaz~ lm~~t~ r),
21 — Son Altun Ordu hükümdar~~ Seyid Ahmed Han'~ n bir
mektubu,
22 — Piut muharebesi, Baltac~~ Mehmet Pa~a ve Katerina,
23 — Türklerin deniz harp san'at~ na hizmetleri ( Ali Haydar
Alpagutla beraber),
24 — Yunan Istiklal harbi ve Navarin muharebesi,
25 — Deniz harpleri tarihi: Kürek devrinde Akdeniz,
Merhum Fevzi Kurdo~lu'nun bu eserlerinden ba~ka haz~ rlay~ p
da vefat~~ sebebiyle bas~ lmam~~~olan di~er eserleri ~unlard~ r:
1 — Bas~ lm~~~olan Türk deniz tarihi serisinin alt~ nc~~ kitab~~
olarak: Yelken devrinde ilk Amirallerden Yahya Hasan ve M~s~ rl~~
o~lu ~ brahim ve Mezemortu Hasan Pa~alar,
2 — Türk deniz tarihi serisinin yedincisi: Ilk Türk - Rus
seferleri 1668 - 1683 ve Hoca Mehmet Pa~a,
3 — Türk deniz tarihi serisinin sekizincisi : Cezayirli Hasan
Pa~a,
4 — Azep ocaklar~~ ( Cezayir, Tunus ve Trablusgarp bahriyeleri ),
5 — Barbaros Hayrettin Pa~an~ n Fransa seferi,
6 — Akdeniz'de Türkler (Türk denizeili~ine ait takriben be~~
yüz resmi ve vesikay~~ ihtiva etmektedir),
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7 — Hind Okyanusunda Türkler ve Portekizliler ( resmi vesikalarla ),
8 — 1853 - 1856 Türk - Rus harbi ( K~ r~ m seferi yeni ba~tan
yaz~lm~~t~ r ),
9 — Korsanlar aras~ nda,
10 — Ma~lüp olmaz armada .
~~te on yedi sene gibi k~sa bir müddet zarf~ nda bize k~ rka
yak~n de~erli eser b~ rakm~~~olan Fevzi Kurdo~lu memlekete
borçlu oldu~u ödevini ziyadesiyle yapm~~~ve bu hususta Mare~al
Çakmak'~ n yüksek teveccühünü ve himayesini görmü~tur. Merhum
Kurdo~lu'nun henüz bas~lmam~~~olan eserlerinin müsveddeleri
ailesinden sat~ n al~ narak Genelkurmay vas~tasiyle bast~ r~ l~ rsa hem
merhumun hat~ ras~~ ta'ziz edilir ve hem de milli kütüphanemiz bu
eserleri kazanm~~~olur.

