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TU‘ME

sat mahiyetleri itibariyle tu‘meye benzeti-
lebilir.
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Avrupa’yý
batýdan doðuya doðru aþarak
Karadeniz’e dökülen nehir.

˜ ™

Latince Danubius, Yunanca Istros, Geto-
Dakça Donaris, Romence Dunãrea, Slavca
Dunav, Macarca Duna, Almanca Donau,
Fransýzca ve Ýngilizce Danube þeklinde ad-
landýrýlmakta olup Türkler tarafýndan Tu-
na adýyla anýlmýþtýr. Avrupa’nýn Volga’dan
sonra en uzun nehridir (2860 km.). Alman-
ya’da Karaorman’dan (Schwarzwald) do-
ðar. Ardýndan Avusturya, Slovakya, Maca-
ristan, Sýrbistan, Hýrvatistan, Bulgaristan,
Romanya, Moldova Cumhuriyeti ve Ukray-
na’dan çoðu defa bu ülkelerin sýnýr hattýný
oluþturacak biçimde geçer ve Romanya’-
daki Chilia (Kili), Sfantul Gheorghe (Hýzýril-

yas) ve Sulýna aðýzlarýndan Karadeniz’e dö-
külür. Yataðýnda daima bol su bulunur ve
akýþ rejimi farklý kesimlerinde farklýlýklar
gösterir (karmaþýk rejim): Yukarý kesimin-
de Alp rejimi (buzul sularýyla beslenme), aþa-
ðý kesimlerinde Doðu Avrupa rejimi (kar
sularýyla beslenme) görülür. Nehrin 300’ü aþ-
kýn kolu vardýr (Ýnn, Morava, Drava, Sava, Tisa,
Jiu, Olt, Argeþ, Prut vb.). Baþlýca liman/iskele-
si Ulm, Linz, Viyana, Bratislava, Budapeþ-
te, Belgrad, Giurgiu (Yergöðü), Braila (Ýbrâ-
il), Galati ve Tulça’dýr (Tulcea). Tuna-Kara-
deniz (1984) ve Rhein-Main-Tuna (1992)
kanallarý sayesinde Kuzey deniziyle Kara-
deniz arasýndaki mesafe (3500 km.) tama-
men gemi trafiðine açýktýr. 1985’te Yugos-
lavya ile Romanya arasýndaki iþ birliðiyle
Portile de Fier (Terdap / Girdap, Demirkapý) böl-
gesinde Avrupa’nýn en büyük hidrosantral
sistemi inþa edilmiþ, bunun sonucunda es-
ki Türk Adakalesi sular altýnda kalmýþtýr.
Tuna’nýn sert geçen kýþ aylarýnda bazý böl-
gelerde donduðu bilinmektedir. Bu sert
kýþlardan sonra çözülen buzlarýn Ýstanbul
Boðazý’na kadar ulaþtýðý da olur (en son
1954 kýþýnda).

Tuna tarih boyunca devletler arasý siya-
sal iliþkilerde, sosyal ve ekonomik etkin-
liklerde önemli bir su yolu olarak belirleyi-
ci rol oynamýþtýr. Ýslâm coðrafyacýlarý Tu-
na hakkýnda bilgi vermiþlerse de buraya
doðrudan ulaþan ve doðu havzasýnda hâ-
kimiyet kuran ilk müslüman devlet Osman-
lýlar’dýr. Balkanlar’a yönelen Osmanlý siya-
seti genelde önemli su ve kara yollarýna
sahip olmak üzerine kurulmuþ, bu çerçe-
vede Tuna daima önemli bir hedef hali-
ne gelmiþtir. Tuna’ya yönelen ilk Osmanlý
akýnlarý Yýldýrým Bayezid döneminde baþ-
ladý. 1393’te Osmanlýlar, Bulgar Týrnova ve
1396’da Bulgar Vidin çarlýklarýna son ve-
rerek Tuna nehrine ulaþtýlar. Ýkinci tarih-
te Haçlý birlikleriyle Tuna’ya bakan önemli
bir askerî üs olan Niðbolu önlerindeki sa-
vaþ bu hâkimiyeti perçinledi. 1419-1420
yýllarýnda Aþaðý Tuna’nýn en kuvvetli kale-
leri (Giurgiu/Yergöðü, Turnu/Holovnik/Kule vb.)
Osmanlýlar’ýn eline geçti. Bu arada Dob-
ruca Tunasý üzerinde Osmanlý hâkimiyeti
tesis edildi, 1420’de bir Osmanlý filosu Tu-
na aðzýndaki Chilia Kalesi’ni kuþattý. Ar-
dýndan Dinyester (Turla) suyu aðzýnda ve
Karadeniz kýyýsýnda bulunan Boðdan Ce-
tatea Albã (Akkirman) Kalesi’ne saldýrý dü-
zenlendi. Böylece Tuna ile Karadeniz ara-
sýndaki baðlantýya özel bir önem veren Os-
manlý siyasî anlayýþý tam anlamýyla orta-
ya çýkmýþ oldu. Türkler’i Balkanlar’dan çý-
karmak isteyen Macarlar’ýn liderliðindeki
birleþik hýristiyan ordusu Tuna boyunca

yacaðýný ifade etmiþtir (Ebû Dâvûd, “Pa-
râc”, 18-19; Müsned, I, 4). Resûlullah ve
hanýmlarý da yaþadýklarý sürece en azýyla
yetinip kalanýný sadaka olarak daðýtmýþlar
veya cihad yolunda harcamýþlardýr.

Hz. Peygamber zamanýnda tu‘melerin
bazý antlaþmalarda, sosyal güvenlik çer-
çevesinde zaruri ihtiyaçlarýn ve özellikle
gýda ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý yanýnda
siyasal bir boyut kazandýðý da olmuþtur.
Hadramut’tan bir heyetin Medine’ye ge-
lip müslüman olmasý üzerine Resûl-i Ek-
rem’in o bölgenin meliki olan Vâil’e bir
mektup yazdýrarak öþür ödemesi þartýyla
sahip bulunduðu arazileri kendisine býra-
kacaðýný söylediði, heyet içinde rahatsýz-
lýklarý olduðu anlaþýlan Mýhves adýnda bi-
rine Hadramut’un zekât (öþür) gelirlerin-
den belli bir tu‘me ayýrdýðý, Mekke’nin fet-
hinden sonra Hemdân kabilesinin temsil-
cisi Kays b. Mâlik’in, kabilesinin Müslü-
manlýðý benimsemesini saðlamasý dolayý-
sýyla kendisine 300 “farak”lýk (Yemen’de
kullanýlan bir ölçü) bir tu‘me tahsis etti-
ði bilinmektedir (Ýbn Sa‘d, II, 104, 112-113).
Tu‘me sadece müslümanlara mahsus de-
ðildi. Nitekim Hz. Peygamber, Medine’de
yaþayan yahudi Ureyz kabilesine her ha-
sat mevsiminde hububat ve hurmadan tu‘-
me vermiþtir (Hamîdullah, el-Ve¦âßišu’s-
siyâsiyye, s. 98).

Tu‘me uygulamasýnýn asýl þeklini devam
ettirmekle beraber siyasal amaçlar için
kullanýldýðý da görülür. Muâviye b. Ebû Süf-
yân, kendisine biat etmesi karþýlýðýnda Mý-
sýr ve Maðrib’i bu eyaletlerin valisi Amr b.
Âs’a tu‘me olarak býrakmýþtýr. Aralarýnda-
ki þartnâmeye göre buralardaki askerle-
rin maaþlarý ve eyaletin ihtiyaçlarý karþý-
landýktan sonra artan gelirler beytülmâle
gönderilmeyip Amr’a ait olacaktý (Ya‘ku-
bî, II, 197; el-Kindî, s. 31). II. Yezîd de ve-
liahtlýktan çekilmesi için el-Cezîre bölge-
sini kardeþi Hiþâm’a teklif etmiþti (Ya‘ku-
bî, III, 55). Tu‘meler mülk þeklinde yahut
iþletme olarak verilen iktâlardan ayrý bir
statüye sahiptir. Hayat boyunca tahsis
edilen tu‘me kiþinin ölümü halinde tek-
rar devlete döner; iktâlarda ise onun mi-
rasçýlarýna intikal eder. Bir yeri tu‘me þek-
linde iþleyen kimsenin oranýn öþrünü ver-
mekle mükellef tutulduðunu kaydeden
Hârizmî tu‘meyi haraç divaný terimleri ara-
sýnda zikreder (Mefâtî¼u’l-£ulûm, s. 86).
Tu‘melerin bir nevi içtimaî güvence kuru-
mu halinde önemli iþlevler yerine getirdiði
söylenebilir. Kurumun bu adla ne zama-
na kadar devam ettiði bilinmemektedir.
Osmanlýlar döneminde bazý kiþilere ma-
aþlarý yanýnda arpalýk adýyla verilen tahsi-
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din (Buda) Kalesi ve þehri Osmanlýlar tara-
fýndan kurulan eyaletin merkezi haline gel-
di. 1538-1540 yýllarýnda Aþaðý Tuna’nýn en
önemli liman þehri sayýlan Eflak’a ait Bra-
ila de (Ýbrâil) Osmanlýlar’ýn eline geçmiþ
bulunuyordu. Sonunda Budin’den Kara-
deniz’e kadar Tuna havzasý tamamen Os-
manlý idaresi altýna alýndý ve XVI. yüzyýlýn
ortalarýnda Tuna nehri artýk bir Osmanlý
su yolu oldu. 1538’de Boðdan seferi neti-
cesinde bu vasal prensliðin güneydoðu kýs-
mýnýn yaný Tighina (Bender) Kalesi dahil Bu-
cak’ýn Osmanlý Devleti’ne katýlmasýyla Ký-
rým Tatar atlýlarýna Bahçesaray ile Budin
arasýnda bir koridor açýlmýþtý. Böylece Tu-
na su yolu Tatar askerî kara yoluyla kuv-
vetlendirildi.

Bugün olduðu gibi orta ve yeni çaðlar-
da da Tuna nehri Avrupa’nýn en önemli su
yoluydu. Orta Avrupa’yý Balkanlar’a, bunla-
rý da Karadeniz ve Akdeniz ülkelerine bað-
lamaktaydý. Osmanlý kaynaklarýnda “orta
kol” ve Balkan kaynaklarýnda Carski Drum
(imparator yolu) denilen Ýstanbul-Sofya-Niþ-
Belgrad-Budin-Viyana yolu Tuna nehriyle
hem Belgrad’da hem Budin’de hem Viya-
na’da karþýlaþýyordu. Osmanlý topraklarýn-
da yer alan Belgrad ve Budin çok önemli
ticarî-askerî noktalardý. Aþaðý Tuna’ya Kar-
pat yollarý (Sibiu/Hermannstadt-Tuna, Brasov/
Kronstadt-Tuna vb.), Ialomita (Braila) yolu,
Boðdan (Moldova) yolu,Tatar yolu inerdi.
Ayrýca Tuna’nýn kuzeyi ve güneyindeki ül-
keler arasýnda sýký ticarî iliþkiler vardý. Ni-
san 1520 tarihli bir Osmanlý belgesine gö-
re Trabzon, Kefe, Sinop, Samsun, Ýstanbul
ve diðer yerlerden yetmiþ seksen Kara-
deniz gemisi Tuna yoluyla Eflak Prensli-
ði’nin en büyük liman þehri Braila þehri-
ne ulaþýyordu. Osmanlýlar, Tuna iskeleleri
gümrük gelirlerini Roma-Bizans devirlerin-
de olduðu gibi bir araya getirip bir ünite
teþkil ettiler ve bu amaçla 1583’te Tuna
defterdarlýðýný kurdular. Osmanlý Devleti’-
nin dördüncü defterdarlýðý olan bu yeni
müessese Vidin’den Karadeniz’e, Varna’-

dan Özü’ye (Oçakof) kadar Tuna iskelele-
ri gümrük ve adý geçen Tuna ve Karade-
niz bölgelerinin resmî vergileriyle ilgili mu-
âmelâta bakardý.

Osmanlý döneminde XVI-XVII. yüzyýllar-
da kaptanlýk denilen bir askerî teþkilât
oluþturulmuþtu. Aslýnda Tuna’nýn tek bir
Osmanlý kaptanlýðý yoktu; askerî açýdan üç
kaptanlýk mevcuttu ve bunlar beylerbeyi-
lere tâbiydi: Buda kaptanlýðý Buda bey-
lerbeyi, Semendire kaptanlýðý ya Rumeli
beylerbeyi ya da (Demirkapý/Portile de Fier
kýsmý için) Týmýþvar beylerbeyi, Aþaðý Tuna
kaptanlýðý Silistre-Özü beylerbeyinin emri
altýndaydý. Ayrýca Demirkapý’dan Karade-
niz’e kadar Tuna’nýn muhafazasýnda Ef-
lak ve Boðdan voyvodalarý görevliydi. 7 Ce-
mâziyelâhir 1027’de (1 Haziran 1618) Ef-
lak voyvodasýna gönderilen hükme göre
“haydut eþkýyasý”na karþý “Tuna’yý bir hoþ-
ça hýfz ettirip bir ferdi Tuna’yý geçirmek-
ten zapteyleyesin” þeklinde emir yollan-
dýðý dikkati çeker (BA, MD, nr. 82, hk. 228).
Yine Zilkade 1108 ortalarýnda (1-10 Hazi-
ran 1697) Eflak voyvodasýna gönderilen
emirde, Eflak memleketi hududuyla Tu-
na yalýlarýnda haydutlarýn dolaþmamala-
rýnýn temini, mîrî ve tüccar sefinelerinin
vesair gelip geçenlerin Demirkapý ve Ýrþo-
va’ya varýncaya kadar emniyetlerinin sað-
lanmasý tembih edilmiþti (BA, MD, nr. 112,
s. 17).

Askerî bakýmdan Tuna’nýn önemi Os-
manlýlar için fevkalâde büyüktü. Avustur-
yalýlar, Macarlar, Erdelliler, Eflaklýlar, Boð-
danlýlar, Polonyalýlar ve Kazaklar’a karþý
yapýlan seferler sýrasýnda asker, aðýr silâh
ve toplar, erzak ve diðer harp levazýmý ge-
milerle Tuna’dan sevkedilirdi. Bu yol kara
yolundan çok daha emindi ve kýsa zaman-
da katediliyordu. 1554’te Habsburg impa-
ratorunun büyük elçisi Busbecq, Viyana-
Budin-Belgrad-Ýstanbul yolculuðunu anla-
týrken ilk mektubunda (1555) Budin’den
Tuna üzerinde bekleyen gemilere bindiði-
ni, nehirden aþaðýya Belgrad’a doðru yo-
la çýktýðýný, çünkü karadan Belgrad’a git-
menin özellikle bu kadar çok eþya ile en
az on iki gün süreceðini, ayrýca eþkýyanýn
hücumundan korunduðunu ve yolculuðun
yalnýz beþ gün sürdüðünü yazar. Aslýnda
Osmanlýlar’ýn Tuna’da öteden beri filolarý
vardý. 1442’de János Hunyadi ile (Yanko)
savaþlar zamanýnda Osmanlýlar’ýn Tuna üze-
rinde 80-100 civarýnda hafif savaþ gemisi
mevcuttu. 28 Cemâziyelâhir 975 (30 Ara-
lýk 1567) tarihli hükme göre Tuna için 100
parça geminin hazýr olmasý emredilmiþ,
1568 ilkbaharýnda elli altmýþ gemi Tuna’-
nýn korunmasý için hazýrlanmýþtý (BA, MD,

ilerleyerek Varna’ya ulaþtý ve 1444’te bu-
rada II. Murad tarafýndan durduruldu. Bu
durum Osmanlýlar’ýn Tuna’nýn bu kesimine
daha çok dikkat etmelerine yol açtý. 1453’-
te Ýstanbul’un fethinden sonra Tuna ve
Karadeniz istikametinde Osmanlý ilerle-
mesinde yeni bir döneme girildi. Bir ta-
raftan Kýrým yarýmadasýndaki çok önemli
Ceneviz kalesi ve ticaret merkezi ele ge-
çirilirken 1456’da Fâtih Sultan Mehmed
Avrupa kapýsý, Macar Krallýðý’nýn kapýsý sa-
yýlan ve Tuna üzerinde önemli bir merkez
olan Belgrad Kalesi’ni kuþattý, ancak ba-
þarý saðlayamadý. Buna raðmen 1484’te
Boðdan Prensliði’ne ait önemli stratejik ve
ticarî merkezlerden Tuna mansabýndaki
Kili Kalesi, ayrýca Akkirman Kalesi, II. Ba-
yezid tarafýndan fethedildi. Böylece Kili ve
Akkirman’ýn katýlmasýyla Osmanlý baþþeh-
ri Ýstanbul’un güvenliði ve iaþesi için fev-
kalâde önem taþýyan Karadeniz’de ve Tu-
na mansabýnda Osmanlý kontrolü tam an-
lamýyla kurulmuþ oldu. Büyük gelir geti-
ren Boðdan yolu Osmanlýlar’ýn eline geç-
ti; kuzeyden gelip Tuna’ya ulaþan ve ora-
dan Balkanlar’a inen ticaret yolu üzerin-
de denetim tesis edildi. Daha önce bir uç
durumundaki Dobruca bölgesi artýk Os-
manlý iç vilâyeti haline geldi. Stratejik açý-
dan Macaristan ve Polonya krallýklarý için
bir koruma seddi sayýlan Boðdan Prens-
liði, Osmanlý hâkimiyetini kabul etmek
mecburiyetinde kaldý. Yine daha önce Tu-
na kalelerini kaybettiðinden Eflak Prens-
liði de Osmanlý yüksek egemenliðini be-
nimsemiþti. 1521’de Kanûnî Sultan Sü-
leyman tarafýndan Belgrad’ýn fethi Tuna
havzasýnýn kontrolü açýsýndan bir dönüm
noktasý teþkil etti. 1526’da Kanûnî, Mo-
haç Savaþý ile Macar Krallýðý’na son verdiði
gibi 1529’da kendisine baðlý vasal bir sta-
tüde tuttuðu Budin merkezli küçük Macar
Krallýðý’ný korumak amacýyla Tuna’yý taki-
ben Viyana önlerine kadar ilerledi. 1541’-
de Macar Krallýðý’nýn baþþehri ve Orta Tu-
na’nýn en önemli stratejik noktasý olan Bu-

TUNA

Tuna nehrinin

Budapeþte’den

görünüþünü

tasvir eden

gravür
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lisi Midhat Paþa tarafýndan burada karþý-
landý. Ardýndan Vidin’e hareket edip Os-
manlý sýnýrlarýna girdi, Rusçuk’tan trene
binerek Varna’ya ulaþtý, buradan gemiyle
Ýstanbul’a döndü. 1877-1878 Osmanlý-Rus
savaþlarý Tuna’ya askerî bir nitelik kazan-
dýrdý. Berlin Antlaþmasý bu kesimde Os-
manlý idaresine son verdi. Tuna edebiya-
ta da konu olmuþ, yapýlan seyahatlerle il-
gili bir literatür oluþmuþtur. Bugün Avus-
turya ve Romanya’nýn tekliflerine göre Av-
rupa Birliði Büyük Tuna Projesi’ne önem
vermektedir. 8 Kasým 2010 tarihinde top-
lanan Tuna zirvesine sekiz asýl Tuna ül-
kesi, altý Tuna komþusu ve Polonya katýl-
mýþtýr.
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Türk dili âlimi.
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1 Ocak 1923’te Düzce’de doðdu. Ada-
na’da baþladýðý ilk öðrenimini Ýzmit’te ta-
mamladý. Tekel’de çalýþan babasýnýn Ýstan-
bul’a tayiniyle Kabataþ Erkek Lisesi’nden
mezun oldu. 1941’de Ýstanbul Üniversite-
si Fen Fakültesi Kimya Mühendisliði Bö-
lümü’ne kaydoldu. Bir gün tesadüfen gir-
diði Reþit Rahmeti Arat’ýn dersini çok il-
ginç bulduðundan Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatý Bölümü’ne geçti ve bura-
yý 1945 yýlýnda bitirdi. 1950’de askerlik gö-
revinin ardýndan 1952 yýlý sonunda harita-
cýlýk mesleðine girdi. 1952-1954 yýllarýnda

Bayýndýrlýk Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri altýn-
cý bölgede (Adana) önce topograflýk ve ar-
dýndan etüt plan þefliði görevlerinde bu-
lundu. Daha sonra Bayýndýrlýk Bakanlýðý
Harita Dairesi’ne uzman tayin edildi. 1958-
1959’da Sanayi Bakanlýðý Maden Tetkik
Arama Genel Müdürlüðü Harita Bölümü’-
ne alýndý.

1959-1960’ta Türk Dil Kurumu gramer
kolunda Eski Türkçe uzmaný olarak çalýþtý.
1961-1962 yýllarýnda Abidin Ýtil ve Ahmet
Temir ile beraber Türk Kültürünü Araþ-
týrma Enstitüsü’nü kurmakla görevlendi-
rildi ve enstitünün ikinci baþkanlýðýna se-
çildi. 1962’de Fulbright bursu ile Ameri-
ka’ya gitti. 1968’de Washington Üniversi-
tesi’nde (Seattle) Nicholas Poppe’nin da-
nýþmanlýðýnda Studies on Nahju’l-Farå-
dis: A Method for Turkic Historical Dia-
lectology adlý teziyle doktor unvanýný aldý.
1963-1969 yýllarýnda ayný yerde Türkoloji
programýnýn bütün derslerini verdi. 1969-
1976 arasýnda Pennsylvania Üniversite-
si’nde (Philadelphia) kendisinin kurup ge-
liþtirdiði Near Eastern Studies Turkic Lan-
guages bölümünde lisans, lisans üstü ve
doktora dersleri verdi.

1982’de Ýnönü Üniversitesi Eðitim Fa-
kültesi’nde Türk Dili ve Edebiyatý Eðitimi
Bölümü’nü kurdu. 15 Kasým 1984’te do-
çent oldu. 1987’de Türk Dil Kurumu Türko-
loji Uygulama Kolu baþkanlýðýna seçildi. 29
Aralýk 1989’da profesör unvanýný aldý ve
31 Aralýk’ta Ýnönü Üniversitesi’nden emek-
liye ayrýldý; 1991 öðretim yýlý sonuna kadar
Eðitim Fakültesi’nde çalýþmalarýný sürdür-
dü. 6 Ekim 1993 tarihinde Sakarya Üni-
versitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatý Bölümü’nü kurdu ve baþkan-
lýðýný yürüttü. 1 Ocak 1995’te buradan tek-
rar emekli oldu; 1997 yýlý Haziran ayýna ka-
dar ayný üniversitede çalýþmalarýna devam
etti. Ardýndan geçirdiði beyin kanamasý so-
nucu kýsmî felç oldu. Bir ay sonra Amerika
Birleþik Devletleri’ne götürüldü. 17 Tem-
muz 2001’de kontrol için yatýrýldýðý hasta-
hanede öldü ve Amerika Birleþik Devlet-

nr. 7, hk. 643). 1595’te isyan eden Eflak
Voyvodasý Mihai Viteazula’ya karþý ilk de-
fa Sadrazam ve Serdârýekrem Ferhad Pa-
þa’nýn 27 Nisan hareketinden evvel top ve
diðer mühimmat Varna ve Tuna üzerin-
den on kadýrgayla gönderilmiþti. Yeni sad-
razam ve Serdârýekrem Koca Sinan Paþa’-
nýn 18 Temmuz 1595’te Ýstanbul’dan hare-
ketinden önce top ve mühimmatla dolu
yedi kadýrga daha Karadeniz ve Tuna yo-
luyla sevkedilmiþ, bunlar 19 Aðustos’ta
Rusçuk’a ulaþmýþtý. Anlaþýldýðýna göre Tu-
na filosuna ait gemiler ve çeþitleri zama-
na ve sefer ihtiyacýna göre deðiþiyordu.

Tuna’da rastlanan gemilerin türleri di-
ðer nehir ve denizlerdekilerle ayný idi (ka-
dýrga, baþtarda, kalyon, kalayta, þayka). Fâtih
Sultan Mehmed’in hekimi Ýtalyan Angi-
olello’ya göre Tuna’yý geçerken Osman-
lýlar büyük þayka kullanmýþtý. Silistre, Vi-
din ve diðer Tuna liman þehirlerinde mev-
cut büyük þaykalarýn her biri on dört at
alacak geniþlikteydi. XVI. yüzyýldaki kayýt-
lara göre Tuna þaykalarý 2,70 m. yüksek-
liðinde, 3,60 m. geniþliðinde ve 7,20 m.
uzunluðundaydý. 1595 Eflak seferi esna-
sýnda Tuna üzerinde Rusçuk-Giurgiu ara-
sýndaki köprünün inþa edilmesi için yet-
miþ þayka kullanýldýðýna dair kayýtlar var-
dýr. XVI-XVII. yüzyýllarda Tuna’da en büyük
Osmanlý tersanesi Rusçuk’ta bulunuyor-
du. Fakat zamanla gemilerin tamiratý ve
yeni yapýmý hemen hemen bütün Tuna
büyük liman þehirlerinde gerçekleþtiriliyor-
du. Niðbolu ve Vidin’de, Ýbrâil ve Yergö-
ðü’nde, Galati / Kalas’ta, Belgrad’da ve Bu-
din’de Osmanlý tersaneleri vardý.

1683’teki Viyana bozgununun ardýndan
karþý hücuma geçen Avusturyalýlar 1686’-
da Budin’i ve Peþte’yi aldýlar. Diðer taraf-
tan Kýrým Hanlýðý’ný ilhaký üzerine Rusya
da Aþaðý Tuna’ya inmeye baþladý. Bunu Ba-
týlý büyük devletlerin, Ýngiltere ve Fransa’-
nýn ticarî faaliyetleri takip etti. Tuna artýk
bir uluslar arasý nehir vasfý kazanmýþtý. Bu
özellikleri dolayýsýyla Kýrým harbinden son-
ra toplanan Paris Kongresi (1856) Tuna
hakkýnda da karar veren bir merci oldu.
Avrupa Tuna Komisyonu kuruldu. Artýk Os-
manlýlar’ýn Tuna ile olan baðý zayýflýyordu.
Buna karþýlýk Osmanlýlar Vidin ve Silistre
vilâyetlerini yeniden düzenlediler; 1864’te
Vidin, Silistre ve Niþ vilâyetleri birleþtirilip
merkezi Rusçuk olan Tuna vilâyeti kurul-
du; valiliðine de Midhat Paþa tayin edildi.
Midhat Paþa vilâyette ýslahat yaparak böl-
gedeki Osmanlý idaresini saðlamlaþtýrma-
ya çalýþtý. Sultan Abdülaziz, Avrupa seya-
hatinden dönüþte Viyana’dan itibaren Tu-
na yoluyla Budapeþte’ye geldi ve Tuna Va-
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