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КРИМСЬКИЙ ХАНАТ – 

ОСТАННЯ СТЕПОВА 

ІМПЕРІЯ НА ТЕРИТОРІЇ 

УКРАЇНИ

З Кримським ханатом циклічна історія сте-
пової цивілізації в Україні зробила свій 

останній повний оберт. Це була цілком розвинена 
степова імперія, що поділяла чимало спільних рис 
зі своїми попередниками та сучасними їй державами 
Євразійського степу, в тому числі й в економіці. Ко-
чове скотарство, міжнародна торгівля, залежність від 
ринків осілих держав, воєнний зиск з таких держав, 
сполучення торгівлі з дипломатією – всі ці риси були 
характерними і для Кримського ханату. Але з череди 
степових імперій, що існували в Україні, Кримський 
ханат вирізнявся деякими істотними рисами. Він пе-
редусім відокремився від політичного середовища 
Центральної Євразії. Його територія зазнавала лише 
міграцій кочових ногайців та калмиків, які, проте, 
були нездатні на завоювання, і кримським ханам 
вдалося узяти під свій контроль перших і тримати 
на відстані других. Натомість ханат уже на почат-
ку своєї історії потрапив у політичну залежність від 
Османської імперії, що панувала на Близькому Сході. 
Тим самим Кримський ханат став частиною Близь-
кого Сходу, а це зумовило встановлення ісламських 
інститутів у його економіці. В той же час Кримський 
ханат став однією з перших ісламських держав, яка 
зробила кроки убік вестернізації, хоча вони не були 
ані своєчасними, ані достатніми. Тому Кримський 
ханат спочатку втрачав землі в ході української коло-
нізації й врешті-решт був завойований Російською 
імперією. Включення території степів до складу осі-
лих держав привело до заміни кочового скотарства 
іншими формами господарювання (уходництвом, 
відгінним скотарством, землеробством), а з ним по-
клало край тисячолітній історії степової цивілізації 
в Україні.
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Кримський ханат утворився шляхом унезалежнення Кримського улусу Зо-
лотої Орди. Ключову роль у цьому процесі відіграли економічні чинники – тор-
говельна експансія генуезьких колоній на території Кримського улусу та занепад 
золотоординської столиці Сараю та Великого Улусу.

Скорочення у другій половині XIV ст. трансєвразійської торгівлі між Китаєм 
і Середземномор’ям, основний маршрут якої пролягав землями Золотої Орди, та 
політична криза у Золотій Орді, що супроводжувалася збройним змаганням різних 
претендентів за золотоординський престол, підірвали роль столиці держави Са-
раю як економічного й політичного центру держави. Це призвело до перебудови 
економічних зв’язків і зміни політичної ситуації у західних улусах. На терито-
рії Дунайсько-Дністровського/Буджацького улусу виникли князівства Валахії та 
Молдавії, які успішно торгували з Угорським і Польським королівством. Землі 
Дністровсько-Дніпровського/Білоберезького улусу були завойовані і увійшли до 
складу Польського королівства та Великого князівства Литовського. Два інших за-
хідних улуси – Кримський і Волго-Донський/Азацький, завдяки генуезьким колоні-
ям у Чорному морі та венеціанській колонії в Азаку, які після скорочення торгівлі з 
Китаєм збільшили обсяги вивозу місцевих товарів, посіли ключове місце у торгівлі 
із європейським Середземномор’ям. Поразки золотоординського хана Тохтамиша 
у війнах із самаркандським еміром Тимуром 1391 та 1395 рр. відкрили остан-
ньому можливість знищити столицю суперника та прилеглі до неї міста. Важко 
стверджувати, що Тимур при цьому прагнув цілком знищити торгівлю північним 
відгалуженням Великого шовкового шляху (Хорезм – Сарай – Азак – Кафа), щоб 
спрямувати її через власні володіння. Проте сталося саме так, адже його військо 
зруйнувало столицю Новий Сарай (Сарай уже втратив своє значення, і його Тимур 
обійшов) та інші золотоординські міста, розташовані між Волгою та Дніпром (він 
підходив до Києва/Менкермена)1. Під час цієї навали було сплюндровано Азак. 
Місто сильно постраждало, хоча колонії генуезців і венеціанців продовжували там 
функціонувати2.

Отже, Кафа, столиця генуезької колоніальної імперії у Чорному морі – Газа-
рії, – стала беззаперечно головним ринком, доступним для європейської торгівлі 
у золотоординських володіннях. Тим більше, що з Кафи генуезька адміністрація 
контролювала також все морське сполучення Азака, у том числі й конвої (муда) 
венеціанців. Отже, в руках правителів Кримського улусу, на території якого зна-
ходилася Кафа, зосереджувався безпосередній контроль над основним джерелом 
прибутків у зовнішній торгівлі Золотої Орди. Це розуміли як хани Золотої Орди, 
прагнучи тримати Кримський улус під своєю рукою, так і претенденти на золотоор-
динський трон, для яких Крим ставав опорою у боротьбі за трон у Сараї. Щоправда, 
генуезька комуна Кафи, спираючись на свою економічну силу, була спроможна 
проводити самостійну політику. Тому влада у самому Кримському улусі залежала 
від контролю над Кафою.

Тож не випадково Кримський улус обрав собі притулком хан Тохтамиш, після 
того як Тимур зігнав його з престолу. Проте звідти Тохтамиша вигнав бек ногай-
ського племені Мангит Едигей, союзник Тимура. Тохтамиш утік у Литву під по-
кровительство князя Вітовта – свого номінального підданого. За послугу, щоправда, 
Вітовт зажадав і дістав від Тохтамиша ярлик з його формальною поступкою По-
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ділля, Київщини, Путивльщини та Курщини. Цим було покладено підґрунтя полі-
тичного союзу литовських князів з правителями Кримського улусу, що триватиме 
до кінця XV ст. Вітовт навіть зважився надати військову допомогу Тохтамишеві 
у його боротьбі за золотоординський престол. Проте союзники зазнали розгрому 
від руки Едигея у битві на річці Ворсклі 1399 р., і надалі Вітовт уникав прямого 
втручання в ординські усобиці.

«У землях Дештських (себто Дешт-і Кипчаку. – Авт.), столиця котрих Сарай, 
панував великий безлад. Унаслідок відсутності старшого, який би узявся за всі 
справи, там вибилися нагору кілька осіб з роду ханського та інших. Кожен з них 
править своїм краєм, і в жодного справа не йде на лад, як належало б; але перевагу 
над усіма таки узяв хан Мугаммед (йдеться про Улуг-Мугаммеда. – Авт.)», – по-
відомляв мамлюцький хроніст ель-Айні у 1424–1425 рр.3 У 1426–1427 рр. у Криму 
владу захопив Девлет-Бірді4. Проте вже через рік, коли Улуг-Мугаммед втратив 
Сарай, він утвердився у Кримському улусі. Той самий хан нібито правив і пізніше 
як володар Криму і Дешту*.

В непевній політичній ситуації чингізіду Гаджжі Ґерею на початку 1430-х рр. 
вдалося здобути владу в Кримському улусі. Родовід виводить його походження від 
Тоґа-Темюра (Тука-Тимур), тринадцятого сина Джучи. Отже, походження давало 
йому потрібну владну харизму. Його першочерговою метою було підкорення Кафи. 
Остання вирішила застосувати силу, переправивши з Генуї шеститисячний корпус 
на чолі з Карло Ломмеліно. Гаджжі Ґерей завдав йому нищівної поразки під стінами 
Солхата/Криму. Однак перші монети, карбовані від імені Гаджжі Ґерея, – символ 
держави в ісламському праві – відомі лише від 845 р. гіджри, себто 1441–1442 рр.5 
У 1445 р. Гаджжі Ґерей уклав союз з литовським князем, а згодом польським ко-
ролем Казимиром IV, шукаючи спільника у протистоянні з Золотою Ордою, чи, 
власне, з Великим Улусом – що залишився від колишньої Золотої Орди. У серпні 
1449 р. він формально проголосив себе незалежним правителем Криму. У 1452 р. 
він довів свою військову перевагу над Великим Улусом, розбивши правлячого ха-
на Сейїд-Агмеда після набігу того на Поділля. У 1466 р. він відбив і спробу хана 
Ахмата вдертися на свою територію.

Гаджжі Ґерей досяг успіхів у війнах з ханами Золотої Орди завдяки підтрим-
ці з боку родової знаті кочових кланів, які розмістилися на території Кримського 
улусу. Клани являли собою розгалужені племінні об’єднання, утворені як із кровно 
споріднених племен і родів, так і тих, що виявили лояльність верхівці. Кожен з 
кланів мав постійну територію для кочування і виставляв окреме військо. Правлячу 
верхівку клану утворювала родина на чолі з бегом, який ще називався карачу-бегом, 
або крим-бегом. Бег зазвичай був старійшиною клану. Його родичі мали титул мурз 
(від ар.-перс. емір-заде – «син правителя»). Вплив племінної верхівки на політику 
хана забезпечувався традицією проведення курултаїв, на яких відбувалося обрання 
ханів, і постійних нарад знаті за участі хана й уряду (ґьорюнюш – «побачення»). 
Чільне місце серед кримської знаті у початковий період належало головам кланів 
Шірін, Барин, Аргин і Кипчак. Крім того, підтримка з боку кланів коштувала ханові 
того, що в руках Шірінів перебувала посада улусного намісника у Кафі, що носив 

* Ель-Айні повідомляє про це під 1443/44 р. Однак це схоже на помилку. Див.: Сборник 
материалов, относящихся к истории Золотой Орды. – Т.І. – С.534.
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давній тюркський титул тудуна. Вона автоматично належала бегу Шірінів. Тудун 
здійснював адміністративний та судовий контроль над ханськими підданцями, які 
мешкали у місті, а також діставав частку податків, які ті сплачували. Словом, тудун 
контролював одне з головних джерел державних прибутків, що, звичайно, сприяло 
існуванню колегіального правління у державі, але водночас являло собою джерело 
конфлікту між ханом та кримськими бегами.

Уявлення про уряд та економіку Кримського ханату-улусу в початковий період 
його історії дає тарханний ярлик, виданий ханом Гаджжі Ґереєм 7 березня 1453 р. 
лікарю Ягьї з Анкари6. Державний устрій Кримського улусу, як і належало, в осно-
вному повторював устрій Золотої Орди. Тільки слід брати до уваги, що заради 
посилення враження хан удавав, ніби його Кримський улус був не менше Золотої 
Орди, складаючись з кількох улусів: «Цього Великого Улусу огланам і бекам ту-
менів, тисяч, сотень і десятків». Далі перераховувалися Емінек, який був названий 
головним даругою Кримського тумену та другий даруга, що відав лише, як можна 
зрозуміти, зоною Кирк-Єра. Згадувалися князі (беки). З військових губернаторів 
згадано «головного сотника» Галіля. Далі згадувалися духовні особи, які, проте, 
мали за ісламським правом причетність до призначення та збирання податків, а 
саме «великі [мужі]», законознавці (муфтії), професори медресе (мюдерріси), суд-
ді (кадії) та базарні пристави (мугтесіби), суфії та шейхи. Далі перераховувалися 
писарі дивану та митники: головний митник улусу і державець великої тамги 
Агмед Ходжа Гаджіке з інспекторами-ваговиками та – аналогічно даругам – голо-
вний митник Кирк-Єра з інспекторами-ваговиками, продовольчі комірники (анбар-
чі), таврувальники (худоби? товарів?) яфтачі, завідувачі ясаку-данини (ясакчі) та 
калану-податків/служб (каланчі). Насамкінець йшли вартові війська, прикордонні 
та внутрішні патрулі.

Нижче у ярлику згадувалися ще спеціалізовані податківці, як-от пташники 
(кушчі) та барсники (барсчи), корабельники (гемічі), мостовщики (кьопрючі), пере-
вальники (гічючі), далі – цехові старости у містах і сільські старости.

За наведеними на початку ярлика даними виходить, що у самому улусі було 
утворено два крила. Молодше було на заході Кримського півострова і мало центр 
у Кирк-Єрі, що поблизу сучасного міста Бахчисарая. Старше крило мусило, від-
повідно, бути на сході півострова, і мало центр у тодішній столиці Солхаті/Криму. 
Як видно, поділ на крила стосувався лише Кримського півострова, який на цей 
час став ядром Кримського ханату. Території за Перекопом вважалися зовнішніми. 
Дійсно, в майбутньому командувати північним прикордонням буде перекопський 
бей. Загалом суверенітет Кримського улусу поширювався за цим документом на 
міста й округи Кирк-Єр, Солхат/Крим, Кефе, Керч, Тамань, Каба (Кабарда, чи При-
кубання), Кипчак (Дешт-і Кипчак). Важко достеменно встановити, коли і за яких 
обставин під владу кримських ханів потрапили землі на Північному Кавказі, крім 
того, що ці землі було завойовано. На останнє явно вказує право кримських ханів 
збирати данину рабами з підлеглих черкесів. Про цю практику, наприклад, писав 
османський хроніст початку XVIII ст. Мегмед Рашид:

«Разом з тим, що черкеський народ відзначається тим, що він здавна пере-
буває у ролі рабів кримських ханів і піддається наказам та розпорядженням тро-
ну ханів, їхні володарі на ім’я беги та сіпаги поставляються з-поміж них. Проте 
кожного разу нехай з бега та сіпага, чи нехай когось з їхніх підданців, якщо він 
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здійснить проступок, від чоловіків та жінок забирається кілька осіб людей під 
назвою айиблик («соромного») і вручається кримським ханам, і на спокутування 
злого вчинку таким чином відбувався штраф»7.

Податки та послуги, від яких звільнявся державець ярлика, були звичайними 
для золотоординської податкової системи. Серед них розпізнаються збори та по-
слуги на утримання переїжджих послів і військ, ввізне та вивізне мита й базарні 
стягнення, і нарешті річна данина (салиг). Податок провіантом (сосун/шосун) схо-
же збирався розверстаним способом з худоби та землі («Нехай вони не беруть з 
їхньої худоби чи землі провіянту (улюфе), мовляв, [це податок] сосун»). Останнє 
тим більш імовірно, що серед осіб, яким адресувався ярлик, було зазначено ба-
гато мусульманських духовних осіб, а в ісламському праві податки трактувалися 
як різновид персональної доброчинності вірних (закят) і передбачалися лише як 
індивідуальні, не гуртові.

Стосовно виробничих галузей кримської економіки документ містить згадки 
про скотарство, землеробство та работоргівлю, хоча остання фігурувала як різно-
вид скотарства («Нехай вони не беруть податок, відрахування, мито та вагове від 
тих, хто б продав чи купив худобу та тяглових тварин, продав би чи купив рабів 
(кул) і рабинь (караваш)8»). Враховуючи побіжність згадок про конкретні галузі 
економіки, вказівка на работоргівлю виділяє її значення для наділеного привілеєм і 
поширення в державі. Вона, справді, узгоджується з даними про участь Кримського 
ханату у генуезькій работоргівлі в ролі головного постачальника рабів*.

Отже, від початку історії Кримського ханату його економіка поєднувала риси 
економічної організації степової імперії, з її традиційними податками та послуга-
ми на користь держави, та ісламської податкової практики, що передбачала ви-
користання досвіду мусульманських правознавців, суддів і податківців. Очевидно, 
розвиток міст, зокрема тих, що перебували під управлінням ханської адміністрації 
(Кирк-Єр і Крим), а також організація в них міських цехів теж не обійшлися без 
ісламських адміністративно-податкових практик. Адже у документі вжита відпо-
відна термінологія, що запозичена з арабської – мови ісламського права.

Тим часом на північні береги Чорного моря простерла свої експансіоністські 
плани Османська імперія. У 1453 р. османці заволоділи Константинополем, а на-
ступного року відрядили ескадру для приведення до покори генуезької Газарії. 
Коли османці взяли в облогу Кафу 11 липня 1454 р., то на третій день під стінами 
міста з’явився разом з семитисячним військом Гаджжі Ґерей, верховний суверен 
Кафи. Невідомо, які переговори відбулися між османцями, кафіотами та Гаджжі 
Ґереєм, але після втручання останнього османці забралися геть, а кримський прави-
тель дістав від Кафи щорічну данину в розмірі 300 соммо сріблом** 9, що приблизно 
дорівнювало 1200 золотим флоринам. Безперечно, такий великий дохід підсилював 
позицію ханської влади супроти кримських бегів.

* Іспанський подорожник Перо Тафур, який відвідав Кафу 1438 р., засвідчив походи 
за ясиром на Україну ще від часів громадянської війни Жигмонта із Свидригайлом у Великому 
князівстві Литовському на початку 1430-х рр. Див.: Tafur Pero. Andancas e viajes de Pero Tafur 
por diversas partes del mundo avidos (1435–1439). – Madrid, 1874. – Р.162; Галенко О. Крим у 
1438 р., Україна в минулому. –К.; Львів, 1996. – Вип.VI. – С.176-190.

** Соммо (від перс. сем/сім, що вживалося також в половецьку добу) – срібна гривня, 
що за часи Джанібека важила 187,2 г.
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Але питання контролю над Кафою чи, власне, над посадою тудуна залиши-
лося для хана нагальною потребою. Воно знову загострилося під час правління 
Менґлі Ґерея, одного з синів Гаджжі Ґерея, який по смерті батька виборов со-
бі трон у боротьбі із своїми старшими братами Нур-Девлетом та Айдером. Він 
спровокував конфлікт з новообраним бегом Шірінів Емінеком, бажаючи передати 
посаду тудуна власному обранцю. У відкритому протистоянні Емінек виявився 
сильнішим за хана, який втік до Кафи, де генуезці заточили його до в’язниці. Од-
нак це позбавило державу легітимного правителя, і Емінек запросив втрутитися 
у справу османського султана Мегмеда ІІ. Той же скористався цим запрошенням 
як претекстом, щоб 1475 р. послати військо у Крим на завоювання генуезьких 
володінь у Криму та Приазов’ї. Тим більше, що для цього в нього були власні 
причини – конфлікт з Єгиптом. Під час походу військо під командуванням Ґедюка 
Агмеда Паши оволоділо й маленьким князівством Феодоро у південно-західній 
гірській частині Кримського півострова. На усій завойованій території османці 
утворили провінцію із столицею у м. Кафа (Кефе).

Османське завоювання докорінно змінило внутрішнє та зовнішнє становище 
Кримського ханату. Воно дійсно усунуло причину конфлікту між Ґереями та Шірі-
нами – відтоді згадки про кримського тудуна у Кефе зникли з джерел. Щоправда, 
пізніше на території османської провінції ще проживали якісь ханські підданці, і в 
податкових документах є свідчення про перебування там ханських суддів, які мали 
юрисдикцію над ханськими ними*. Тому можна гадати, що османці визнавали хан-
ський суверенітет над його підданцями, які проживали в османських володіннях. 
Це улягало практиці ще генуезьких часів та, власне, традиційній степовій практиці. 
Проте не становить сумніву, що османці в жодному разі не платили б на користь 
хана данину та податки, як це робили генуезці. Інша річ, що пізніше ханам та 
їхнім заступникам (калгам і нуреддінам) османці встановили щорічне жалування 
(сальяне), що надходило з прибутків митниць кримських портів. Сальяне було 
формою пожалування за службу османським султанам**. Отже, Османи позбави-
ли Кримський ханат доступу до головного джерела грошових надходжень, яке, 
власне, і породило цю державу. Це поставило кримських ханів, а зрештою й усю 
державу, в економічну залежність від Стамбула і викликало відповідні модифікації 
в економіці держави.

* У податковому реєстрі санджаку Кефе 1542 р. зареєстровано житла 41 підданця 
кримського хана Сагіб-Ґерея. Серед них 3 податкових комісари (еміна), 3 судді (кадія), 4 пи-
саря (кятіба), решта позначена як «підданці хана» (табі-і хан). Див.: Архів Прем’єр-міністра 
Турецької Республіки у Стамбулі (Başbakanlık Arşivleri), фонд Tapu ve Tahrіr Defterleri, справа 
№ 214.

** У творі османського полімата XVII ст. Гюсейна Гезарфенна про османські закони 
про сальяне зазначено таке: «І кожен з них з боку Величної Держави має своє сальяне («річне 
[утримання]»). Його високість хану призначено сальяне [на суму] п’ятнадцять юків акче (1,5 млн 
акче), [які надходять з прибутків] Кефської митниці. Калгай-султану призначено сальяне [на 
суму] десять юків акче, а нуреддін-султану – [на суму] п’ять юків акче, [які надходять] частково 
з митниці Ґьозлевського порту, а частково – з митниці Балаклавського порту. А вони з суми 
згаданих сальяне дають [гроші] деяким своїм наближеним агам. А ще вони дають [гроші] на 
благо деяких «бідних» (себто духовних осіб) з Кефе, Ак-Месджита та Багчесарая, які творять 
молитви в їхнє ім’я». Див.: Hezarfenn Hüseyn Efendi. Telhîsü’l-Beyân fî Kavânîn-i Âl-i Osmân. – 
Ankara, 1998.
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Іншим наслідком османської інтервенції у Криму було те, що хани потрапили 
у політичну залежність від Османів. Статус Кримського улусу/ханату формально 
не змінився. Він залишився під правлінням синів Гаджжі Ґерея. Спочатку на трон 
зійшов Нур-Девлет, старший брат Менґлі Ґерея, який уже правив. Менґлі Ґерей, 
якого османці знайшли ув’язненим у Кафі, був відправлений до двору султана. 
Однак 1476 р., внаслідок безвладдя, в Криму утвердився Джанібек, ставленик зо-
лотоординського хана Ахмата. Внутрішня анархія та загроза відновлення сувере-
нітету Золотої Орди над півостровом змусили клани відновити на ханстві Менґлі 
Ґерея. Мегмед ІІ на їх прохання відпустив Менґлі Ґерея у Крим 1478 р. Визволення 
Менґлі Ґерея з генуезької в’язниці змусило його свого часу визнати особисте під-
данство османському султану Мегмеду ІІ, засвідчене листом на початку липня 
1475 р.* Оце визнання та поставлення Менґлі Ґерея на трон створили прецедент 
для підпорядкування цілої династії Ґереїв дому Османів. Цьому додатково сприяло 
тривале царювання Менґлі Ґерея та вигнання з Криму його братів, що зафіксувало 
право престолонаслідування в лінії Менґлі Ґерея – хана, який визнав зверхність 
османських султанів. Практика призначення кримських ханів на престол закріпи-
лася наприкінці XVI ст. Починаючи з правління хана Іслам-Ґерея ІІ (1581–1584) 
кримські хани відмовилися від одного з символів власного суверенітету – першо-
чергової заздравиці на свою честь під час п’ятничної соборної молитви (права 
хутби). Османські султани також вільно усували ханів з престолу. Усунуті від 
влади хани перебували на засланні у султанських помістях, часто на о. Родос. Деякі 
представники династії сходили на трон двічі й навіть тричі (ель-Гаджж Селім-Ґерей 
правив чотири терміни між 1671 і 1704 р.). Османські султани мали право стра-
чувати усунутих з престолу ханів. Як виняток, два хани – Мегмед-Ґерей у 1584 р. 
та Інайєт-Ґерей у 1637 р. були страчені, перебуваючи при владі. Кілька родичів 
правлячого хана мешкали в помістях у султана як заручники.

Отже, хоча формального договору між династіями Османів і кримських Чин-
гізидів ніколи не існувало, кримські хани мусили узгоджувати власну зовнішню по-
літику з політичними інтересами османських султанів. Оскільки війна традиційно 
була одним з головних джерел державних прибутків у степових імперіях, політична 
залежність від османських султанів мала прямі наслідки для економіки ханату.

Включення до складу Османської імперії залучило Кримський ханат до сфери 
впливу ісламських традицій Близького Сходу. Це позначилося і на складі централь-
ного уряду в ханаті. Поряд з посадами заступників та співправителів хана – калги 
і нуреддіна, які були зобов’язані своєю появою степовим політичним традиціям, 
зросло значення везіра (дуван, у XVIII ст. каймакан – араб. заступник, намісник). 
До складу уряду (його функції виконував ханський ґьорюнюш/диван) увійшли 
також особи, що мали духовну та судову владу – муфтій і казиаскер (головний 
суддя), причому вони призначалися шейхюльісламом і казиаскером Румелії, які 
були членами імперського уряду у Стамбулі («Високого Порогу», або «Високої 
Порти»). В уряді – за османським зразком – також був дефтердар, себто завід-

* Хан, щоправда, тоді перебуваючи без трону, у листі невідомій впливовій особі в сул-
танському уряді назвав себе ставлеником султана – тікме. Див.: Le Khanat de Crimée dans les 
Archives du Musée du Palais de Topkapı. – Paris, 1978. – P.55-57; Історія державної служби в 
Україні. – Т. 3: Документи і матеріали. – Док. № 74.
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увач кадастрово-податковим відомством. У його підпорядкуванні перебував штат 
податківців (мугассилів) і різного роду комісарів (емінів), які збирали податки на 
користь скарбниці. Природно, що османські моделі були запозичені і в організації 
економічного життя ханату – у виробництві й оподаткуванні.

У Кримському ханаті й на місцевому рівні зберігся традиційний для монголь-
ських устроїв принцип поділу влади військовою та економічною адміністрацією. 
Адміністративно-територіальний поділ упродовж майже всього існування держави 
був представлений бейліками, на території яких беям належала вся повнота адмі-
ністративної влади. Вони мали власні уряди, в яких каймаками були відповідальні 
за збирання податків. Мірою утворення осілих поселень, сформувалися судові 
округи – кадилики. На 1666 р. їх налічувалося 24. У 1740 р. існувало 48 кадили-
ків. Вони стали зародкам цивільного адміністративно-територіального та судового 
поділу, запровадженого у Кримському ханаті після відокремлення від Османської 
імперії. Він складався з 6 повітів (каймакамлик) і 42 кадиликів.

У зовнішній політиці кримські хани ще тривалий час проводили самостійну 
політику як спадкоємці Золотої Орди. Її економічний сенс полягав у стягненні 
данини з колишніх золотоординських територій. Але спочатку кримським ханам 
потрібно було позбавити влади правителів Великого Улусу. Після повернення до 
влади Менґлі Ґерей встановив союз з московським князем Іваном ІІІ, який прагнув 
того самого. Укладення союзницьких стосунків з Москвою уможливлювалося для 
хана-чингізида тим, що, по-перше, на той час Ґереї все ж визнавали себе правите-
лями лише Кримського улусу (цитований ярлик Гаджжі Ґерея представляв його як 
«Цей Великий Улус»), а по-друге, тим, що Москва не входила територіально і не 
підлягала юрисдикції Кримського улусу. Внаслідок спільних дій союзники відбили 
наступ Ахмата на Московію 1480 р. Поразка спричинила заколот проти Ахмата і 
його вбивство у 1481 р. Надалі Менґлі Ґерей організував набіги на Україну, що 
перебувала у складі Польсько-Литовської держави, збагачуючись грабунком і по-
лоном і допомагаючи Івану ІІІ та Василю ІІІ воювати з Литвою. Водночас Менґлі 
Ґерей сам на сам воював з нащадками Ахмата і завдав остаточної поразки Золотій 
Орді 1502 р., після чого її правителі вимандрували до Литви.

Кримські хани надалі кілька разів збройно перемагали і астраханських ханів, 
що облаштувались у колишній метрополії Золотої Орди. Принци Ґереїв Сагіб-Ґерей 
(1521–1524) і Сафа-Ґерей (1524–1534; 1546–1549) посідали трон у Казані. Отже, у 
першій половині XVI ст. колишня Золота Орда майже відновилася під правлінням 
династії Ґереїв. Але віддаленість її колишніх складових і знелюднення, особливо у 
Нижньому Поволжі, перешкоджали зміцненню там влади Ґереїв. Для самих Ґереїв 
центром володінь став лише Кримський півострів.

Московське князівство, що після занепаду Золотої Орди багатіло на між-
народній торгівлі, передусім хутром, перетворювалося на економічний і політич-
ний центр Східної Європи і ставало головним конкурентом Криму в боротьбі 
за золотоординську спадщину. Починаючи з Мегмед-Ґерея (1515–1523) кримські 
хани проводили виразно антимосковську політику. Але внутрішня нестабільність 
Криму, посилена 1551 р. вбивством Сагіб-Ґерея внаслідок втручання Османів (які 
підозріло ставилися до його посилення), дозволили Івану IV завоювати Казань 
1552 р., а 1556 р. з допомогою ногайців – також Астрахань. На початку 1560-х рр. 
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московський цар Іван IV утвердився на північному Кавказі, впритул наблизившись 
до володінь Кримського ханату й Османської імперії. Відсутність злагоди між 
кримськими ханами й османськими султанами зірвали їхні спроби відвоювати 
колишні золотоординські землі й покласти край посиленню Московії. Османська 
експедиція 1569 р. з метою завоювання Астрахані і спорудження каналу між Вол-
гою і Доном скінчилася безрезультатно. Спустошливі набіги кримців на Московію, 
навіть спалення Москви Девлет-Ґереєм 1571 р., не дали політичних наслідків. У 
XVI ст. Московське князівство зуміло організувати ефективну оборону південних 
кордонів, зокрема, завдяки спорудженню «засєчних смуг» і прийняттю на військову 
службу ординців. До всього, занепад торгівлі у степах Східної Європи прив’язав 
кочовиків Східної Європи до ринків Московії. Останній похід усіх сил Кримського 
ханату на Москву узимку 1591 р. скінчився поразкою кримців. Договір 1593 р. між 
ханом Ґазі-Ґереєм і Федором Іоанновичем про замирення означав перемогу Москви 
у змаганні за золотоординську спадщину.

Османський тиск на Кримський ханат залежав від узгодження політики крим-
ських ханів з військовими та політичними цілями Османської імперії у Східній Єв-
ропі. Віддаленість Східної Європи від центральних земель імперії і його важливість 
для постачання невільників блокувала плани територіальної експансії. Підтримка 
мирних стосунків з Річчю Посполитою диктувалася також завданням запобігати 
її союзу з австрійськими Габсбургами, що мало значення для османського контр-
олю над Угорщиною. Нарешті, стабільність була важливою умовою для організації 
довозу товарів з Московії (як через Азак, так і через територію Речі Посполитої), 
насамперед хутра.

Військове домінування і автономний статус Кримського ханату в цьому регі-
оні відповідали інтересам Порти, тому що ханат оберігав османські кордони, по-
стачав невільників і при цьому не потребував державних коштів. Хани за це мали 
право стягати данину з Речі Посполитої (15 тис. флоринів щорічно) та Московії 
(близько 10 тис. руб. на рік у першій половині XVII ст.). Додатковий зиск з цих 
та інших країн (Австрія, Данія, Швеція, Рим) приносив обмін посольствами, під 
час якого кримські посольства вимагали подарунків та утримання від приймаючих 
сторін, що було прихованою формою данини. Так, загалом за першу половину 
XVII ст. Кримський ханат стягнув з Московської держави близько 1 млн руб.10 
Значні прибутки приносила работоргівля та викуп полонених.

Кримський ханат сам організовував воєнні кампанії у Північному Причорно-
мор’ї, передусім набіги за ясирем, що зазвичай не переслідували політичної цілі. 
Водночас хани брали участь і в османських походах у цьому регіоні. Вперше 
кримські війська було запрошено взяти участь у воєнній кампанії Османів уже 
1476 р., для походу на Молдавське князівство. Внаслідок внутрішніх чвар та золо-
тоординського втручання той похід не відбувся. Вперше кримське військо на чолі 
з ханом Менґлі Ґереєм приєдналося до османців для завоювання фортець Кілії та 
Ак-Кермана 1484 р. на запрошення Баєзіда ІІ. У 1538 р. кримські воїни були у на-
ступному поході османців на Молдавію. Кримці взяли участь в організації оборони 
проти українського козацтва, а з початку 1560-х рр. також Московії. Однак Девлет-
Ґерей саботував османський похід на відвоювання Астрахані 1569 р.

На загал же Північне Причорномор’я дуже рідко ставало ареною спільних 
османсько-кримських походів. Османи не раз ігнорували інтереси Кримського ха-
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нату. Часом вони намагалися стримати татарські напади на Річ Посполиту прямими 
наказами, 1538 р. заради посилення контролю у Північному Причорномор’ї вони 
окупували Бендери та Очаків, відібравши останній в хана Сагіб-Ґерея. З метою 
усунення причин для прикордонних конфліктів Порта ініціювала упорядкування 
османсько-річпосполитського кордону 1542 р., хоча й не досягла результату. Тому 
висунута російською історіографією теза про повне узгодження кримської політи-
ки з політичним курсом Порти видається перебільшенням, покликаним історично 
виправдати російську експансію в Північному Причорномор’ї.

Хани самостійно укладали союзи і приймали рішення про воєнні походи у 
Східній Європі. Тут підтримання військово-політичної гегемонії було головним 
завданням кримської політики. Вона зазвичай досягалася воєнними набігами на 
сусідів і укладанням тимчасових союзів Кримського ханату з одними держава-
ми проти інших, що було засобом підтримання вигідного балансу сил в регіоні. 
Іслам-Ґерей ІІІ з цією метою пішов на союз із Богданом Хмельницьким 1648 р., що 
мало вирішальне значення для успіху Хмельниччини на початковому її етапі. Хан 
тримався цього союзу до грудня 1653 р., коли він вирішив укласти союз із Річчю 
Посполитою з огляду на намір Хмельницького взяти підданство Московії.

Кримський ханат 1709–1734 рр. знову дав притулок запорозьким козакам, 
які шукали у володіннях хана прихистку від репресій Петра І на помсту за союз 
із шведами Карла XII.

Воєнна здобич передусім у вигляді полонених, яким легко знаходили збут 
або вимінювали на гроші, була основною метою походів кримських військ. Тому 
набіги часто-густо відбувалися всупереч політичним цілям Кримського ханату та 
його міжнародним зобов’язанням. Особливо страждали від них українські землі 
Речі Посполитої, незалежно від того, чи між Османською державою та Річчю По-
сполитою був стан війни або миру. Кримці брали ясир на територіях османських 
союзників. Османська політика зазвичай потурала кримцям у цьому, виправдову-
ючи це їхньою окремішністю від імперії.

Воєнна і політична активність Кримського ханату в Східній Європі, що збага-
чувала правлячу верхівку держави, стимулювала її сепаратистські настрої відносно 
Османської держави. Деякі кримські хани, що прагнули проводити незалежну 
політику, навіть йшли на союз із супротивниками османців. Через слабкість цен-
трального османського уряду таких ханів було чимало протягом перших двох тре-
тин XVII ст. Так, 1624–1628 рр. уряд хана Мегмед-Ґерея ІІІ тримався з допомогою 
українських козаків під проводом Михайла Дорошенка. Спільними зусиллями со-
юзники дали відсіч яничарському десанту біля Кефе 1624 р. Союз хана Інайєт-Ґерея 
з козаками дозволив йому розбити ногайські війська Кан-Теміра 1637 р. Навзаєм 
татари потурали морським нападам козаків на Чорноморському узбережжі Анатолії 
та Румелії. Цей період був кризовим для османсько-кримських стосунків.

Кримські війська добре виявили себе у далеких походах ще у війнах із се-
февідським Іраном від 1570-х рр. Потім – під час «довгої» війни з Габсбургами 
1593–1606 рр. в Угорщині. Здебільшого кримці воювали за звичною тактикою – 
раптовими і короткотривалими набігами на ворожу територію, руйнуючи комуніка-
ції ворога і забираючи з собою полонених як головний трофей. Кримці мали велику 
ефективність при стратегічних оточеннях і в організації блокад під час облоги міст. 
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До генеральних баталій татари залучалися рідко, оскільки османське командування 
саме уникало цього через недисциплінованість татарських союзників.

Незадоволення діями кримських військ не раз ставало причиною серйозних 
конфліктів між Багчесараєм і Стамбулом. У 1583 р. хан Мегмед-Ґерей ІІ самовільно 
залишив театр воєнних дій у Закавказзі й проігнорував наказ повернутися, пере-
даний через бейлербея Кафи, і сам оточив місто. Османці організували заколот, у 
результаті якого хан зазнав поразки, втік і зрештою був страчений. Інайєт-Ґерей 
1637 р. відмовився йти походом у Закавказзя. Порта знову організувала збройний 
заколот, цього разу підбурила ногайців під проводом Кан-Теміра. Хан з допомогою 
козаків Тараса Федоровича завдав поразки ногайцям, але з’явився на аудієнцію до 
султана, де його було задушено. Отже, обидва випадки страти правлячих кримських 
ханів мали безпосередньою причиною конфлікт щодо участі кримців у воєнних 
діях на боці Османів.

Османський уряд стикався зі значними труднощами, коли бажав поставити 
лояльнішого хана. Якщо йому не щастило натиснути на неугодного хана шляхом 
заколоту правлячих кланів, то уряд вдавався до підбурювання племен ногайців та 
черкесів.

З останньої третини XVII ст. Османська держава спромоглася поставити 
Кримський ханат під значно жорсткіший контроль. До цього спонукали такі об-
ставини. По-перше, виснажливі війни в Європі викликали зростання потреби в 
дешевому кримському війську. Воно було потрібне майже постійно для компенсації 
невдач в османській обороні в Угорщині. По-друге, приєднання українського коза-
цтва до Московської держави порушило військово-політичну рівновагу у Північно-
му Причорномор’ї на користь останньої і спричинило активну експансію Московії 
у південному напрямі. Територія Кримського ханату втрачала буферну зону степу 
і перетворювалася на театр воєнних дій, тоді як татарська кіннота втрачала свою 
ефективність проти козацько-московського війська, озброєного вогнепальною збро-
єю. Це викликало потребу в упорядкуванні й укріпленні кордону, організації обо-
рони, а отже, вимагало посилення дисципліни і лояльності ханів. Прихід до влади 
і тривале правління великих везірів з родини Кьопрюлю мало своїм результатом 
упорядкування фінансів та централізацію уряду, що відбилося і на стосунках з 
Кримським ханатом.

Хани цього останнього періоду існування держави частіше міняються на пре-
столі й царюють коротші терміни. Військовий досвід і талант разом з лояльністю 
стають головними критеріями у відборі кандидатів на ханство, тоді як воєнна невда-
ча або невправність були достатніми підставами для усунення навіть заслуженого 
хана, наче пересічного османського генерала. Так хани втратили зовнішньополітич-
ну ініціативу і мусили вступати у союзи, укладені Портою. Стратегічно важливий 
для Кримського ханату союз з Річчю Посполитою, спрямований проти Москви, 
було відкинуто внаслідок прийняття Петром Дорошенком османського протекто-
рату і участі Речі Посполитої у «Священній лізі». Водночас кримці майже щорічно 
здійснювали походи в Угорщину, Трансільванію. Тим часом московське військо і 
запорозькі козаки під час Кримських походів 1687 та 1689 рр. досягають Пере-
копа. 1695 р. Кримський ханат втрачає свої фортеці у нижній течії Дніпра. Щоб 
компенсувати втрату Азова (1696), османці будують фортецю Єнікале і укріплюють 
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Очаків. Ґазі-Ґерей ІІІ (1704–1707) планував приєднатися до союзу українського 
гетьмана І.Мазепи зі шведським королем Карлом XII, але перемога Петра І під 
Полтавою 1709 р. зірвала ці плани. Прийняття у підданство запорозьких козаків, 
які заснували Січ в Олешках, і визнання Кримського ханату гарантом вольностей 
Війська Запорозького за конституцією П.Орлика були ознаками скоріше прикор-
донного партнерства, ніж політичної ваги Кримського ханату.

Останнім стратегічним успіхом ханату в боротьбі з Російською імперією 
стала поразка імперії у Прутській кампанії 1711 р. Кримське військо на чолі з 
Девлет-Ґереєм ІІ відіграло ключову роль в оточенні і блокуванні військ Петра І. 
Однак уже під час війни 1736–1739 рр. війська Російської імперії двічі вдиралися 
у Крим, у 1736 р. через Перекоп, а в 1739 р. – по Арабатській косі. У 1736 р. було 
захоплено столицю Багчесарай і спалено ханський палац. Белградський мир не 
приніс територіальних втрат, але визнання Османською імперією прав Російської 
імперії на Україну призвело до зростання економічної та військової присутності 
Росії у Північному Причорномор’ї. Зокрема, Російська імперія вперше дістала 
право торгівлі на Чорному морі (хоч і на кораблях османських підданців) і змогла 
будувати фортеці на території Гетьманщини.

Наступні чверть століття османський уряд намагався стабілізувати стосунки 
з Російською імперією різними миротворчими заходами. Було облаштовано сухо-
путний кордон, організовано комісію для врегулювання взаємних прикордонних 
претензій між Кримським ханатом та Військом Запорозьким, відкрито спочатку 
українську консульську місію (проіснувала до 1758 р.), а згодом і російську (про-
існувала від початку 1750-х рр. до 1764 р.). З 1746 до 1769 р. в Багчесараї існував 
і французький консулат, що також представляв інтереси Швеції. Консульський 
рівень іноземних посольств вказував на провінційний статус Кримського ханату. 
У XVIII ст. хани дозволяли будівництво османських фортець на своїй території 
(Єнікале, Арабат), розміщення османських гарнізонів у власних фортецях, проте 
не могли самостійно проводити будівництво у власних фортецях на Дніпрі. Про-
позиція прусського короля Фрідріха ІІ Крим-Ґерею 1761 р. укласти наступальний 
союз проти Росії скінчилася нічим.

Однак російський уряд не виявляв зацікавлення у нормалізації стосунків 
і, втілюючи плани Петра І, прагнув захопити узбережжя Чорного моря. 1758 р. 
російський уряд підбурив ногайців до повстання проти хана. В ході російсько-
турецької війни 1768–1774 рр. османські війська переважно зосереджувалися у 
Подунав’ї, тоді як Кримський ханат оборонявся власними силами, яких вистачало 
хіба на проведення раптових рейдів в Україну. Проросійські симпатії ногайських 
кланів ще більше послаблювали оборону держави. У липні 1771 р. російські вій-
ська під командою В.Долгорукого легко зайняли півострів, включно з османською 
провінцією Кефе.

За умовами Кючюк-Кайнарджийського миру 1774 р. Кримський ханат став 
незалежною державою, причому до нього долучалася колишня територія провінції 
Кефе. Росія зберігала за собою фортеці Керч та Єнікале, а її війська залишилися 
на півострові.

Правління хана Шагін-Ґерея (1777–1783) було позначене рішучими заходами 
модернізації держави. Столицю Кримського ханату разом з резиденцією хана було 
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перенесено у м. Кефе. Було організовано уряд у складі 12 міністрів, заведено по-
стійне наймане шеститисячне військо бешлю європейського зразка, налагоджене 
карбування якісної срібної монети. Частину вакфів (доброчинних фундацій) було 
відібрано в розпорядження держави, а улема* відправлено на державну пенсію. 
Численні реформи, однак, здійснювалися за рахунок надзвичайної мобілізації ко-
штів, що традиційно проводилася шляхом відкупів різних прибуткових промислів, 
що залишало значну частину державних прибутків у кишенях відкупників і супро-
воджувався зловживаннями стосовно податного населення. Крім того, залучалися 
фінансові дотації Росії, що затягувало державу у борг перед останньою. До всього, 
1778 р. за наказом Катерини ІІ православне населення Криму (греки та вірмени) 
було депортоване у Приазов’я, чим міську економіку ханату було дезорганізовано. 
Фінансові труднощі та економічна дезорганізація, посилені значними втратами на-
селення внаслідок останньої війни, дестабілізували внутрішню ситуацію. 1781 р. 
повстання ногайців, заколот двох братів, повстання власного війська примусили 
Шагін-Ґерея навесні 1782 р. тікати під російську протекцію. Його владу було від-
новлено тими ж таки російськими військами, але 8 лютого 1783 р. Катерина ІІ 
видала маніфест про анексію Криму. Шагін-Ґерею після перебування на засланні в 
Калузі було дозволено повернутись у Туреччину, що він і зробив на початку 1787 р. 
У шеввалі (липень-серпень) 1787 р. його було страчено на о. Родос.

На жаль, надійні джерела про економіку Кримського ханату до 1774 р. ще 
мало досліджені. Дані, зібрані після цієї дати російською адміністрацією, з одного 
боку, містять показники економіки османської провінції Кефе, територія якої уві-
йшла до складу незалежного Кримського ханату, а з другого – не показують при-
бутків від работоргівлі, що на той час була припинена11. Тому поки що неможливо 
оцінити ступінь розвитку кримської економіки під османською зверхністю, а про 
те, щоб встановити, наскільки самодостатньою була економіка ханату без работор-
гівлі і як остання взагалі впливала на неї, годі й казати. Не викликає сумніву хіба 
що те, що на початковому етапі існування держави її економічну основу становило 
кочове скотарство, а також продаж в Османську імперію та іншим сусідам худоби, 
зокрема коней, і продуктів тваринництва: шкір і масла. Масло користувалося зна-
чним попитом по всій Османській імперії і навіть постачалося султанським кухням, 
а його доставкою відав спеціальний штат чиновників у Кефе**.

Політика примусового заселення Криму кочовиками, що призводила до де-
фіциту земель для пасовиськ, і вигідні умови для торгівлі хлібом в Османській ім-
перії, стимулювали осідання кочовиків з переходом до землеробства. Доступність 
дешевої рабської сили служила додатковим стимулом для розширення вирощуван-
ня зерна, передусім пшениці. У XVIII ст. пшениця на продаж вирощувалася уже на 

* Улеми (множина від араб. алім – «знавець», «учений») – збірна назва знавців 
богослов’я, історико-релігійного трактування та етично-правових норм ісламу.

** У 1542 р. в кадастровий перепис Кефе було внесено спеціального писаря Муслігед-
діна, що відав поставками масла (кятіб-і ревгян), він мешкав у кварталі мечеті Мерджана Аги, 
розташованому на пагорбі у Франкській фортеці; у передмісті «Земляне місто» (Кале-і хак) у 
кварталі мечеті Кятіба Сінана Факига зареєстровано «масляного» комісара (ревгяні) Омера. 
Див.: Архів Прем’єр-міністра Турецької Республіки у Стамбулі (Başbakanlık Arşivleri), фонд 
Tapu ve Tahrіr Defterleri, справа № 214.
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материкових територіях Кримського ханату, і хани мали наміри будувати порти при 
своїх фортецях на Дніпрі, придатні для завантаження хлібоперевізних кораблів12.

З Кримського півострова до Туреччини у великій кількості вивозили льон і 
мед.

Ремісниче виробництво було обмежене потребами натурального господар-
ства. Найбільшим центром ремесел була столиця Багчесарай, що обслуговував 
потреби двору та правлячого класу. З ремісничих товарів, що вироблялися масово 
і потрапляли на експорт, славилися дрібні залізні вироби, насамперед ножі, виго-
товлені з місцевого та привозного заліза. У Східній Європі й у Османській імперії 
набули широкої слави татарські луки.

Значним був видобуток солі у соляних озерах. Сіль експортувалася в значній 
кількості до Османської імперії, в Україну, а також використовувалася для засолю-
вання риби й кав’яру в османських володіннях. Зиск від продажу солі був одним 
із головних джерел прибутків кримських ханів.

Війна та работоргівля – найприбутковіші види активності населення тогочас-
ного Криму. Упродовж XVI–XVII ст. Кримський ханат був найбільшим постачаль-
ником рабів для Османської імперії13. Однак в умовах нестабільного кочового ско-
тарства надходження від війни та работоргівлі лише певною мірою компенсували 
брак вільних коштів місцевих землеробів і скотарів. До того ж данина, визискувана 
з сусідніх територій, споживалася винятково ханом і його оточенням. Отже, кошти 
від війни та работоргівлі дозволяли лише підтримувати прожитковий мінімум існу-
вання основної маси населення. Останнім кримським набігом за ясирем став рейд 
Крим-Ґерея взимку 1768–1769 рр., що прирікало на невдачу реформи Шагін-Ґерея 
без відповідних реформ економіки.

Міжнародна торгівля початково мала велике значення для держави. За Іва-
на ІІІ московський напрям переживав значний сплеск. Хани всіляко опікувалися 
станом доріг, мостів та переправ. Однак нестабільність їхньої влади на материковій 
частині держави негативно впливала на торгівлю з Річчю Посполитою та Москові-
єю. Обмін посольствами був одним з основних способів організації торговельних 
караванів з північними краями. Тому Османська імперія була основним споживачем 
кримських товарів і заразом постачальником Кримського ханату тканинами, реміс-
ничими виробами та іншими товарами. Зовнішню торгівлю держави провадили 
переважно купці з греків, вірмен та євреїв.

У 1785 р. Порта планувала призначити хана татарським племенам у Буджаку. 
У 1787 р., з початком чергової війни Османської імперії з Росією, титул хана було 
пожалувано Портою Шагбаз-Ґерею, пізніше Бахт-Ґерею, які билися на чолі загонів 
буджацьких татар. Остаточно Порта визнала російську анексію Кримського ханату 
за Ясським договором 1792 р. після поразки у війні.
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