
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні Члени журі, тема мого дослідницького проєкту: «Роль 

кримськотатарської діаспори у суспільно-політичному житті Османської 

імперії/Туреччини (XVIII – ХХ ст.)». 

Останні роки проблема еміграції кримських татар набуває особливої 

актуальності, оскільки цей народ вкотре потерпає від окупаційної політики Росії.  

Історію кримськотатарської еміграції я вивчаю другий рік. Минулорічна 

робота була присвячена дослідженню однієї з найбільш драматичних та 

маловивчених сторінок в історії Криму – еміграції кримських татар після 

ліквідації Кримського ханства Росією в кінці XVIII ст. Я була вражена 

наслідками еміграції для демографії, господарства й культури Криму: 

занепадали ремесла, традиційні промисли, садівництво та скотарство кримських 

татар, знелюдніли міста й села. За найскромнішими підрахунками, Крим втратив 

близько мільйона кримських татар. Цілком зрозумілим став процес перетворення 

татарського населення на національну меншину. 

В цьому році я продовжила дослідження кримської діаспори, але більшу 

увагу звернула на кримських турків, які побудували чудову кар’єру в Османській 

імперії та зробили великий внесок в розвиток держави, що стала їм другою 

батьківщиною. Вела пошук нащадків ханів Ґіреїв в Туреччині. 

Найбільшою проблемою для мене стала відсутність системних досліджень 

цього питання. Невелика кількість праць турецьких та кримськотатарських 

дослідників тільки давала напрям пошуку. Тому великою радістю і честю для 

мене було листування з Хаканом Киримли, відомим турецьким істориком 

кримськотатарського походження. Можливість ознайомлення з  працями одного 

з провідних турецьких істориків, який досліджує кримськотатарську діаспору, 

створила підґрунтя для моєї наукової роботи.  

Наші підручники історії, на мою думку, надають не повну і не зовсім 

правильну інформацію про кримських татар. Ми сприймаємо їх як загарбників, 

ворогів українців, які постійно нападали на наші землі. Але, заглибившись у 

справжню історію цього народу, я подивилася на неї іншими очима. Хотілося б 

викликати співчутливе сприйняття трагедії кримських татар, змусити 

співвітчизників перейнятися проблемами народу, який має право на своє 

самовизначення. 

Я мрію продовжити дослідження історії кримських татар, щоб повернення 

Криму було ознаменоване ще й правдивою історією другого за величиною 

етносу України.  

 

 

 

З повагою      Сковпій Олександра 


