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األوقاف في طليعة المؤسسات التي طورها العثمانيون. بالنظر إلى احتياجات الناس وحتى 
العثمانيون أسًسا في العديد من المجاالت من التعليم إلى الفن ، ومن الكائنات األخرى ، أنشأ 

 .الصحة إلى األشغال العامة ، ومن الثقافة إلى التجارة والتمويل
أحد أنواع المؤسسات المدرجة في األسس والمقبولة باعتبارها االختراعات األصلية 

انيين التي تميزهم عن الدول للعثمانيين هي المؤسسات النقدية. من السمات المميزة للعثم
والحضارات األخرى أنهم أسسوا وطوروا مؤسسات نقدية ، وهي مؤسسات مالية تتوافق مع 
نظام القيم الخاص بهم ونظرتهم للعالم وتتوافق مع فهمهم للحضارة ، ضد الرأسمالية الحديثة. 

في كل جزء من البالد ومؤسساتها المالية الربوية ، البنوك الحديثة ، والحقيقة أنها انتشرت 
تقريبًا في هذه العملية. هذه المؤسسات ، إلى جانب تلبية االحتياجات الفردية والمؤسسية في 
المجاالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية والمالية ، مع فهم التأسيس ، والذي يلعب دوًرا 

االجتماعي الذي كان  كقطاع ثالث بعيًدا عن القطاعين العام والخاص ، فضالً عن "التوازن"
أكثر ما اهتم به العثمانيون على أنه "االستقرار" االقتصادي والمالي بعيد المدى ، ويمكن 

 .القول إنه يلعب دوًرا حيويًا في الحفاظ عليه
أسس العثمانيون وطوروا األسس النقدية في الفترة التي بدأ فيها بناء الرأسمالية كنظام حديث 

سات المالية التي تدر الفوائد ، والتي كانت تعتبر واحدة من أبسط في أوروبا وبدأت المؤس
مؤسساتها ومحرك النظام ، في التبلور. . ظهرت هذه المؤسسات ألول مرة بجانب أوروبا ، 

في روميليا العثمانية ، وفي الفترات التالية انتشرت في غرب آسيا وشمال إفريقيا وأجزاء 
ضول ، واستمرت في التطور حتى وقت قريبأخرى من الدولة ، وخاصة في األنا . 

أجريت دراسات على المؤسسات النقدية التي أقيمت في العهد العثماني والتي كانت مبنية على 
مدن معينة من قبل. ومع ذلك ، فإن أعمال المشروع ، التي تشمل المؤسسات المالية التي تم 

هذا النطاق والنطاق من تأسيسها إلى  تأسيسها في جميع أنحاء أوروبا العثمانية )روملي( ، في
تطويرها ، يتم تنفيذها ألول مرة. في هذه الدراسة ، بناًء على الوثائق الموجودة في أرشيفات 

المديرية العامة للمؤسسات ، األوقاف التي تحتوي على مؤسسات نقدية تعود إلى العهد 
بانيا ، والبوسنة والهرسك ، العثماني في تركيا )أدرنة ، وتكيرداغ ، وكيركالريلي( ، وأل

وبلغاريا ، وكوسوفو ، ومقدونيا ، تكتب رومانيا وصربيا واليونان باللغتين التركية والعربية 
العثمانية ، وتُرجمت إلى اللغة التركية الحديثة من باإلضافة إلى ذلك ، تم إعداد ملخصات 

 .باللغات التركية واإلنجليزية والعربية لكل وقف
الذي شرح فيه الموضوع بالتفصيل ونشر بعنوان "مقدمة المجلد األول ". 

تمت مناقشة المؤسسات النقدية في أدرنة وكيركالريلي وتيكيرداغ وألبانيا والبوسنة والهرسك 
تم االنتهاء من هذا  مجلداً. 11وكوسوفو وبلغاريا ومقدونيا ورومانيا وصربيا واليونان في 

مجلدا 12العمل المهم في  . 

 .المجلد األول ، "التقديم" ، تُرجم إلى اللغتين اإلنجليزية والعربية
 

 


