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СОЦІОКУЛЬТУРНІ НАСЛІДКИ ОСМАНСЬКОГО ЗАВОЮВАННЯ 

КНЯЗІВСТВА ФЕОДОРО 

 
Дана стаття присвячена темі динаміки ісламізації населення завойованого османами князівства Феодоро та 

дослідженню найголовніших чинників активного розповсюдження ісламу серед місцевого населення. Автор статті 

ґрунтується на писемних джерелах, а також на документальних відомостях, де були представлені свідчення про 

чисельність населення південного берега Криму. У статті містяться відомості про історію Князівства Феодоро і 

її релігійно-етнічний стан до завоювання цих земель Османською імперією. Також наводиться графік динаміки 

розвитку ісламізації на території південного берегу Кримського півострову з кінця XV століття до 1783 року. У 

статті приведені основні  причини інтенсивної ісламізації населення південного берегу Криму. Автор приходить до 

висновку, що османське завоювання князівства Феодоро у 1475 році започаткувало серйозні зміни як в етнічній, так 

і в конфесійній структурі його населення.  
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Постановка проблеми. В історії тривалих і 

непростих взаємин мусульман і християн, а 

надто – Османської імперії і православних 

країн, особливе місце займає феномен турець-

кого володарювання в південних районах Кри-

му. Якщо, скажімо, на Балканах протягом 

значно довшого періоду їхнього панування пе-

реважна більшість православних болгар і сер-

бів зберегли свою віру й етнічність, а на тере-

нах колишнього православного князівства 

Феодоро після вигнання турків наприкінці 

ХVІІІ ст. християн майже не залишилось. Ці 

обставини, з урахуванням важливості мусуль-

манського чинника в сучасному політичному 

житті Криму, диктують необхідність прискіп-

ливішого дослідження історії поширення 

ісламу в південній частині півострова. 

Стан дослідження проблеми. Між тим, да-

на проблема вивчена науковцями недостатньо. 

Історії Криму присвячували свої праці чимало 

авторів. Низка суміжних із досліджуваною те-

мою питань висвітлювалась, зокрема, у працях 

Ж. Вайнштейна, О.Г. Герцена, Є.Є. Бойцової, 

М.І. Кирюшка, Н.С. Сейтяг’яєва та ін. [Див., 

наприклад: 8,9]. Однак спеціально проблема 

ісламізації християнського населення 

Південного Криму не вивчалася. 

Метою цієї статті є спроба проаналізувати 

динаміку ісламізації населення завойованого 

османами князівства Феодоро та дослідити 

найголовніші чинники активного розповсюд-

ження ісламу серед місцевого населення.  

Виклад основного матеріалу.  Князівство 

Феодоро було утворене в XIV ст. і 

позиціонувало себе православною державою з 

давнім римським і візантійським культурним 

корінням. В етнічному сенсі населення 

князівства складалося насамперед із нащадків 

готів, аланів, черкесів, караїмів, половців, а ще 

більше – візантійських колоністів.  

Після османського завоювання основна 

частина земель князівства Феодоро входила до 

Мангупського кадалика Бахчисарайського 

каймаканства, що перебувало під юрисдик-

цією ліви Кефе. Водночас відвойоване напере-

додні феодорійцями у генуезців укріплення 

Фуна та селище Алустон увійшли до 

Судакського кадалика.  

Для того, щоб з’ясувати динаміку ісламі-

зації південних територій Криму, візьмемо до 

уваги три часові орієнтири, щодо яких ми 

маємо в своєму розпорядженні  зафіксовані 

демографічні дані. Вони й послужать для нас 

певними історичними віхами.  

Початковою точкою відліку стане 1520 рік, 

коли було проведено перший перепис населен-

ня ліви Кеф. Другий перепис проводився в 

1544 році. Свідчення були занесені у тахрір-

дефтери №370 та №214, а вперше їх викорис-

тав та переклав французький вчений Ж. 

Вайнштейн.  Таким чином, нам відома чисель-

ність населення південної частини Криму за 

конфесійною ознакою. У 1520 році у Мангуп-

ському кадалику проживало  11586 немусуль-
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ман та 876 мусульман, що в процентному 

відношенні становить, відповідно, 93% і 7%. 

Через 22 роки реєстр немусульман 

зменшується на 6%. Тепер тут нараховувалося 

87% християн та іудеїв і 13% мусульман [8].  

З першого погляду, спостерігаємо 

безумовне переважання немусульманського 

населення над мусульманським, але можна 

помітити й відносно швидке розширення 

впливу ісламу на території південного Криму.  

Становище значно змінюється вже через 

100 з лишком років. Свідчення про співвідно-

шення різних груп населення в Мангупському 

кадалику наводить Евлія Челебі, який 

мандрував Кримом у 1667-1668 роках: 

Інкерман: «В цьому передмісті є всього 250 

мусульманських будинків - 

викладених з каменю і критих дерном. А 

також 200 будинків грецьких невірних і один 

їхній храм…»[4, с.33-34]. 

Балаклава: «Тут два квартали з 200-ми 

будинків, критих черепицею, притискаються 

до скель по 2-3 один на одному. Більшість із 

них побудовано з дерева. Є там маленька баня 

і маленький хан, а також 80 лавок. На березі 

моря - будівля митниці. І лише 70 будинків 

грецьких»[4, с. 39]. 

Мангуп: «…нижче цієї мечеті є 

мусульманський квартал, у  ньому одна 

мечеть, 100 критих черепицею будинків, 

маленька баня і два джерела. Інших будівель 

там немає. Униз  від цього місця є 7 іудейських 

кварталів. І лише 1000 критих черепицею 

злощасних іудейських будинків…»[4, с.42-43]. 

За цими дуже приблизними даними було 

розраховано, що на території Мангупського 

кадалику проживало орієнтовно 10850 осіб, не 

враховуючи числа мешканців периферійних 

поселень. На основі цих свідчень можна 

стверджувати, що в середині ХVІІ століття 

мусульмани становили 40% населення, а 

немусульмани –  60%. Ці дані не суперечать 

офіційним реєстром, тому ми спираємося на 

свідчення Евлії Челебі, що є другою точкою 

відліку для створення загальної статистичної 

картини.  

У результаті авторського аналізу камераль-

ного опису Криму від 1784 року було вияв-

лено, що на території Мангупського кадалика 

знаходилось 699 дворів, де проживало 

орієнтовно 2097 християн. У кількість дворів 

були враховані покинуті та продані немусуль-

манські хати, тому що до проведення реєстру у 

1778 році багато християн за наполяганням 

царської влади переселились на терени 

Російської імперії [5, с.27-29].  

У джерелах не позначена кількість мусуль-

манських дворів, тому залишається відраху-

вати від загальної кількості відоме число 

християн та іудеїв. Враховуючи попередні дані 

можна припустити, що число жителів 

Мангупського кадалика становило 12 000 осіб. 

Іудеїв у Криму було загалом 1407 чоловік, їх 

число у Мангупському кадалику невідоме, але 

відомо, що у Бахчисараї знаходилось 217 дво-

рів, де ймовірно проживала 651 особа [5, с.25]. 

У підсумку, враховуючи всі наявні 

свідчення, отримуємо приблизне число 

мусульман: 12000-(2097+651)= 9252. 

Отже, якщо наші розрахунки вірні, 

мусульман у Мангупській області на 1783 рік 

проживало 9252 особи. Тепер ми можемо 

скласти графік зміни співвідношення 

мусульман і немусульман. Загальна картина 

буде такою: 
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Рис.1.Динаміка ісламізації серед населення Мангупського кадалику 
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При складанні графіка ми використали усі 

доступні нам джерела інформації. Звісно, в 

ході наступних досліджень теми, ця діаграма 

буде уточнюватись. Але факт залишається 

фактом: ми бачимо інтенсивний розвиток ісла-

мізації упродовж трьох століть. Враховуючи, 

що Османська імперія не проводила цілеспря-

мовану й насильницьку, під загрозою смерті, 

політику ісламізації християн у своїй державі, 

а, навпаки, відносно толерантно ставилась до 

сповідування своєї віри християнами та 

іудеями, треба окреслити культурні та 

релігійні чинники цього процесу на територіях 

князівства Феодоро, передусім ті, що 

передували османському вторгненню. 

По-перше, мав місце тісний зв’язок кня-

зівства Феодоро з мусульманським Кримським 

Ханством, котрий сприяв і зближенню двох 

культур. Відомо, що князівство виплачувало 

податки Кримському Ханству та дозволяло 

йому користуватися своїм портом у Каламіті. 

Це означало фактичну васальну залежність 

князівства від ханства. Васалітет князівства 

Феодоро прямо відображувався у внутрішній і 

зовнішній політиці цієї держави. Крім того, із 

історичних джерел нам відоме ім’я одного з 

правителів князівства – Олубей. Є різні гіпо-

тези щодо його походження, серед яких при-

пущення А.В. Васильєва про вплив тюркської 

культури. Наступним князем Феодоро став 

Ісаак, котрий, за джерелами, прагнув укласти 

мир з османами, але йому завадили. Політичні 

взаємини князівства Феодоро з Кримським 

Ханством полегшували сприйняття мусуль-

манської культури феодорійцями [2, с.366]. 

По-друге, загальновідома близькість 

релігійних «картин світу» у православних і 

мусульман та ряду їхніх ментальних 

установок, що де в чому спрощує для перших 

перехід в іслам. Як приклад можна навести 

цікавий факт із кадіаскерської книги, де 

написано, що у 1736 р. якийсь молодий грек із 

Тав-Бадрака з'явився у Бахчисарай до кадія і 

оголосив, що хоче прийняти іслам, що й було 

зроблено в присутності свідків [9]. У 

результаті християни, що приймали іслам, 

включались у процес етногенезу мусульмансь-

кого кримськотатарського народу, а інші 

немусульмани, котрі зберігали свою віру, 

нерідко також були близькі до цього. 

Наприклад, відомо, що кримські християни, 

що проживали в Приазов’ї, не знали своєї 

мови, одягались і розмовляли як кримські 

татари. О.Л. Бертьє Делагард стверджував, що 

мало хто з них носили хрест та вміли писати, 

про що говорять могильні пам’ятники, де 

зображений на них хрест був доволі 

примітивної форми [1, с.22]. 

По-третє, скорочувалась сама чисельність 

християнського населення та зростала – 

мусульманського. Сучасник подій завоювання 

князівства Феодоро, Георг Нюрнберзький, 

який прослужив гарматним майстром у 

Мехмеда Фатіха 20 років, писав, що до полону 

з укріплення було взято 15000 чоловік [7, 

с.362]. А.Г. Герцен сумнівається у цьому і 

пише, що, можливо, це загальна кількість 

полонених під час завоювання південної 

частини Криму [3, с.94]. Враховуючи, перепис 

населення Мангупського кадалика, який скла-

дався з 12462 чоловік, навіть, якщо припус-

тити, що більшість жителів Князівства втекла 

до Мангупу, цифра нереальна, тому що насе-

лення не змогло б відновитися за 45 років. У 

джерелах зафіксовані міграції з різних регіонів 

Османської імперії на південь Кримського. 

Таким чином, після османського завоювання 

1475 р. сама етнічна структура населення 

Мангупського кадалика змінювалась.  

Вище було вказано, що мусульмани не про-

водили цілеспрямовану політику ісламізації 

місцевого населення, а навіть навпаки, хрис-

тияни отримали релігійну автономію, яка під-

кріплювалась фірманом султана Мехмеда 

Фатіха: 

«Ся наша найвища грамота, по пунктах 

розташована, у всьому буде дійсною, і ніхто 

сторонній та не наважиться вчинити 

християнам у вільності і правлінні ні під яким 

виглядом і приводом якого-небудь утиску і 

образи. Нехай буде відомо про те все, і кожен 

нехай подасть сьому нашому найвищим 

законом досконалу віру. Храми християн 

користуються безпекою, і ні під яким 

виглядом не повинні бути обернені в мечеті; 

шлюби, поховання та інші християнські 

обряди здійснюються вільно» [6,с.680]. 

Висновок. Османське завоювання князівст-

ва Феодоро в 1475 р. започаткувало серйозні 

зміни як в етнічній, так і в конфесійній струк--

турі його населення. Це процес полегшувався 

попередніми контактами православного кня-

зівства Феодоро з мусульманським Кримським 

Ханством та близькістю багатьох елементів 
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двох релігій. Це призвело до реальної 

ісламізації населення колишнього Князівства. 

Якщо ще в середині ХVІ ст. не мусульмани 

абсолютно домінували над мусульманами, то 

через століття їхня чисельність фактично 

зрівнялась, а ще через понад сто років 

мусульмани багаторазово переважали.    
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Кемал Э.Р.  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОСМАНСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ КНЯЖЕСТВА ФЕОДОРО 

Данная статья посвящена теме динамики исламизации населения завоеванного османами княжества Феодоро и 

исследованию главных факторов активного распространения ислама среди местного населения. Автор статьи 

основывается на письменных источниках, а также на документальные сведения, где были представлены 

свидетельства о численность населения южного берега Крыма. В статье содержатся сведения об истории 

Княжества Феодоро и ее религиозно-этническом состоянии до завоевания этих земель Османской империей. 

Также приводится график динамики развития исламизации на территории южного берега Крымского 

полуострова с конца XV века до 1783 года. В статье приведены основные причины интенсивной исламизации 

населения южного берега Крыма. Автор приходит к выводу, что османское завоевание княжества Феодоро в 1475 

году породило серьезные изменения как в этнической, так и конфессиональной структуре населения.  

Ключевые слова: ислам, Княжество Феодоро, Османская империя, Крым, христиане, мусульмане, иудеи. 

 

 

Kemal E.R.  

SOCIO-CULTURAL CONSEQUENCES OF THE OTTOMAN CONQUEST OF THE PRINCIPALITY OF 

THEODORO 

This article examines the dynamics of Islamization of the population conquered by the Ottomans from the Principality of 

Theodoro and the study of the main factors active in the spread of Islam among the local population. The author relies on 

written sources and on documentary information, which presented evidence about the population of the southern coast of 

Crimea. The article provides information about the history of the Principality of Theodoro and its religious-ethnic state until 

the conquest of these lands by the Ottoman Empire. Also is the graph of the dynamics of Islamization on the territory of the 

southern coast of the Crimean Peninsula from the end of XV century until 1783. The article describes the main reasons for the 

intensive Islamization of the population of the southern coast of Crimea. The author comes to the conclusion that the Ottoman 

conquest of the Principality of Theodoro in 1475 gave rise to major changes in both ethnic and confessional structure of the 

population.  

Key words: Islam, the Principality of Theodoro, the Ottoman Empire, Crimea, Christians, Muslims, Jews. 

 

 

 

 

 

 


