
КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

РОЛЬ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ ДІАСПОРИ 
У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ 
ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ/ТУРЕЧЧИНИ  

(XVIII-ХХ СТ.) 
Сковпій Олександра Сергіївна, 10 клас, комунальний заклад «Бобринецьке навчально-виховне об'єднання 

«Навчально-виховний комплекс «Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1»  

МЕТА   ПРОЄКТУ: вивчення участі кримськотатарської діаспори (окремо – нащадків кримських ханів Ґіреїв) в суспільно-політичному та 

культурному житті Османської імперії. 
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http://www.angelfire.com/hero/yerganyan/ 

2012-05-D.html 

Хусейїн Рифки Тамані, видатний 
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Емін-паша, перший кримський 

татарин, який закінчив Кембриджський 

університет  

[Електронний ресурс]. – Pежим доступу 
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Мустафа Рахма Ефенді (пом. – 1751) 
Офіційний палацовий історик  

[Електронний ресурс]. – Pежим доступу до 
ресурсу: http://www.leylaemir.org/eng/ 
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Азіз Ідріс-бей (1840–1878) 
османський вчений у галузі хімії та 
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TÜRKĠYE’DE TANITILMASI 

Абдулла Раміз-паша, капудан-паша, 

державний діяч, учений і поет 

[Електронний ресурс]. – Pежим доступу 
до ресурсу: 
http://www.edebiyat.biz/forums/post/1070 
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Наукові керівники: Ковальков Олександр Леонідович, доцент кафедри всесвітньої історії Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету  імені Володимира Винниченка, кандидат історичних наук; 

 Бібік Наталія Станіславівна, вчитель історії комунального закладу «Бобринецьке навчально-виховне об'єднання «Навчально-виховний 

комплекс «Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області. 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

•історія 

кримськотатарського народу 

у XVIII – ХХІ ст. 

 

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

•Кримськотатарська діаспора 

в Османській  імперії/ 

Туреччині та її діяльність у 

контексті суспільно-

політичних процесів у кінці 

XVIII – початку ХХ ст 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

•джерелознавчого аналізу,  

•проблемно-історичний,  

•порівняльно-історичний, 

• типологічний методи. 

 

виявити комплекс опублікованих джерел, які висвітлюють тему 

дослідження, провести їх класифікацію і змістовний аналіз;  

    встановити місця проживання кримських ханів Ґіреїв та їх нащадків в 

Османській імперії;  з’ясувати  їх участь у суспільно-політичному житті країни; 

дослідити роль  представників кримських татар у суспільно-

політичному, економічному й культурному житті Османської імперії. 

1 
•Проаналізовані праці турецьких істориків, які торкаються кримськотатарських діаспорян;  

2 

•Вдалося відшукати і зібрати інформацію про державних, військових, релігійних та культурних 

діячів, встановити їх роль у суспільно–політичному, економічному і культурному житті 

Османської імперії;  

3 

•Встановлені  основні місця проживання представників ханської династії Ґіреїв в Османській 

імперії  та місця їх поховань; створена карта–схема розселення Ґіреїв на території Османської 

імперії/Туреччини; вдалося встановити нащадків Ґіреїв по лінії хана Арслана до сучасності. 

•Наявність блискучої плеяди османських політичних і культурних діячів кримськотатарського 

походження змушує задуматися про серйозність шкоди, завданої кримським татарам, внаслідок 

цілком очевидних причин, в цей же період на своїй історичній батьківщині.  

Результати та висновки: 

Основні місця розселення Ґіреїв в Османській імперії.   Авторська схема 

1. Ахмед Тевфик-паша (1845–1936), останній османський садразам (глава султанського уряду) – нащадок 

династії кримських ханів Ґіреїв. https://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/1929987-binali-bey-ile-tevfik-

pasanin-tarihi-ortakliklari-pasa-son-sadrazam-idi-binali-bey-son-basbakan-oluyo 

2. Ісмаїл Хаккі Окдай (1881–1977), син останнього садразама Ахмеда Тевфіка Паші, ветеран війни за 

незалежність Туреччини, один із засновників Асоціації солідарності кримських турків.  İsmail Hakkı Tevfik Okday 

[Електронний ресурс]. – Pежим доступу до ресурсу:  http://www.oktayaras.com/ismail-hakki-tevfik-okday/tr/29164 

3. Алі Нурі (Окдай) Бей, підполковник, син останнього садразама Ахмеда Тевфіка Паші, ветеран війни за 

незалежність. https://www.forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=80&t=105327&start=195 

4. Ханзаде Османоглу Озбаш,  онука Ісмаїла Хаккі Окдая, «татарська принцеса». Son Dakika İsmail Hakkı Okday 

Haberleri [Електронний ресурс]. – Pежим доступу до ресурсу:  https://www.sondakika.com/ismail-hakki-okday 

5. Ахмет Джефік Окдай, онук Ахмеда Тевфіка Паші, автор спогадів про останнього садразама. 

ttps://web.archive.org/web/20060507215933/http://www.anlamak.com/tanimak/turk/Okday---Ahmet-Sefik-Tevfik-Son-Sadrazam-

Ahmet-Tevfik-Pasa-10.htm 


