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ÖZET
Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkım sürecine götüren mali olayların, özellikle 18. yüzyılda hızlandığı bilinmektedir.
Kaybedilen savaşların fetih malını azaltmasının yanı sıra devlet hazinesi üzerinde giderek daha fazla yük
oluşturması, kamu mali dengelerini olumsuz etkilemiş ve sonuç olarak kamu finansman yapısı bozulmuştur.
Bütçe gelir ve giderleri arasındaki dengesizlik, artan savaş harcamalarıyla birleşerek, devleti geri dönüşü
olmayan o sona yaklaştırmıştır. Savaş tekniğinde meydana gelen değişimler ise savaşların daha maliyetli
olmasına neden olmuş ve benzer biçimde kamu harcamalarını artırmıştır. Bu bağlamda çalışmanın konusu
Osmanlı İmparatorluğu’nun 18. yüzyılda galip geldiği ilk savaş olan Prut Savaşı’nın harcamalarıdır.
Savaşın aslında bir lojistiğe dayalı olması ve bunun da para gerektirmesi, savaşın kamu maliyesi üzerindeki
etkisi bakımından çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Çalışmada özellikle ordunun ulaşımı, beslenmesi,
konaklaması ve diğer ihtiyaçları bakımından yapılan harcamalar incelenmiş ve savaşın Osmanlı hazinesine iki
yüz milyon pounda mal olduğu belirlenmiştir.
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Anahtar Kelimeler:
ABSTRACT
It is known that the financial events that brought the Ottoman Empire to the demolition process, especially in the
18th century, accelerated. With the loss of wars, the spoils obtained have begun to decrease and this has led to
the negative impact of state treasury.
The imbalance between budget revenues and expenditures, coupled with increased war expenditures, has led the
state into an irreversible process. The changes that took place in the war technique led to wars becoming more
costly and this situation has led to an increase in public expenditures. The issue of studying in this context is the
expenditure of the Prut War, the first battle the Ottoman Empire won in the 18th century. Logistics was seen as a
very important factor in winning the Prut War.
The focal point of the study is also the logistics expenditures made. The extent to which public expenditures
affect public finance constitutes the subject of study. In the study, expenditures made especially for the
transportation, feeding, accommodation and other needs of the army were examined. Finally, it was determined
that the Prut War cost the Ottoman treasury two hundred million pounds.
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