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ПЕРЕДМОВА 
 
Монографія «Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних 

джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття)» Фергада Туранли 
є першим комплексним джерелознавчим дослідженням у зазначеній галузі. Про 
це детальніше йтиметься нижче. Однак, передусім, необхідно наголосити на за-
гальній характеристиці цієї праці. У монографії залучено до наукового обігу ве-
лику кількість  знайдених автором у фондах сховищ архівних документів, літо-
писів, історіографічних творів, листування османських султанів з правителями 
інших держав тощо, які стосуються історичного періоду, що тривав із середини 
XVI до другої чверті XVIII століть. Автор, звертаючись до джерел, застосовує 
особливу методологію  ретельного аналізу та інтерпретації матеріалів писемних 
джерел. У цьому контексті, поряд із широким джерелознавчим дослідженням, 
зазначено також про способи  використання відповідних джерел та їх застосу-
вання.  

На основі відбору, систематизації та текстологічного аналізу вивчених істо-
ричних писемних джерел комплексно досліджено специфіку, інформаційний по-
тенціал і місце згаданих тюрксько-османських рукописних пам’яток як складової 
джерельної бази дослідницької роботи щодо історії України вищезазначеної іс-
торичної доби. Джерелознавчий аналіз писемних документів автор здійснює на 
засадах інтерпретаційно-когнітивної методології з урахуванням принципів су-
часного міждисциплінарного підходу. 

Важливою частиною презентованого наукового дослідження є практичне за-
стосування наукової методології для дослідження османсько-турецьких рукопи-
сних історичних пам’яток із використанням їхнього адекватного перекладу та 
джерелознавчого опрацювання. Отримання необхідної інформації зумовило ус-
відомлення ваги тюркського чинника в соціально-економічному та політичному 
розвитку України впродовж зазначеної історичної доби. 

У змістовному викладі загальнотеоретичного принципу історизму щодо тек-
стологічного аналізу писемних документів доцільно    зазначити, що семантика 
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поняття «тюрксько-османська мова» -друга назва цієї мови «ста)  ى ُعثَْمانِىِلَسانِى تُْركِ 
ротурецька мова») розуміється (посеред численних діалектів та говорів) як важ-
ливий чинник спільної тюркської літературної мови зазначеної доби історії Ту-
реччини. Ця мова виконувала функцію літературної мови також і в Кримському 
ханстві. 

На підставі текстологічного аналізу виявлених автором історичних рукопис-
них документів конкретизовано головні чинники, якими керувалися політичні 
кола Високої Порти та Кримського ханства у своїх діях стосовно Війська Запо-
різького зокрема та щодо українського народу в  цілому. У презентованій моно-
графії вперше дається історико-правовий аналіз досліджених рукописних доку-
ментів, згідно з яким засвідчується факт нормативно-правової мотивації міжна-
родних документів, укладених між державами Східної Європи впродовж відпо-
відного періоду часу, зокрема дипломатичної діяльності українських гетьманів. 
У праці досліджується питання щодо причини ухвалення спільних рішень уря-
дових установ України, Туреччини та Криму, зокрема їхнього практичного впро-
вадження.  

У монографії також ставиться за мету проаналізувати правові мотивації під-
писаних у відповідний час договорів і визначити тривалість терміну їхньої дії та 
причинний характер. 

Значущість монографії Фергада Туранли полягає в тому, що вона в українсь-
кій історіографії відрізняється новизною. Особливості  поставленої проблеми зу-
мовлені низкою історичних чинників, основними з яких є такі.  

По-перше, тюркський чинник мав особливо важливе значення для   розвитку 
соціально-економічних і політичних процесів, які  відбувалися на теренах Укра-
їни починаючи з середини XVI століття та мали місце упродовж наступних пері-
одів розвитку нашої країни. В написаних османсько-турецькою мовою історич-
них рукописних джерелах, а саме в документах з архівних фондів, літописах, іс-
торіографічних творах, картографічних матеріалах, міститься дуже  важлива ін-
формація, залучення якої під час наукових досліджень, зокрема, уможливлює до-
сягнення всебічного розуміння історії України козацької доби, з урахуванням ци-
вілізаційного виміру. Вивчення цієї проблеми без залучення документів відпові-
дних архівних фондів не може бути об’єктивним. Отож, з огляду на це, україн-
ська історіографія, безперечно, повинна враховувати матеріали, наявні в туре-
цько-османських архівах. 

По-друге, досягнення мети цього монографічного дослідження виходило з 
наукової  доцільності опрацювання відповідних писемних джерелознавчих 
пам’яток, що зберігаються в архівних фондах Туреччини османського періоду її 
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історії, шляхом критичного аналізу та порівняння цих писемних пам’яток осма-
нсько-турецькою мовою з матеріалами публікацій про результати більш ранніх 
наукових досліджень, в яких тією чи іншою мірою вже заторкалася та була відо-
бражена проблематика дослідження,  описаного в цій монографії, що має доку-
ментальний характер.  

По-третє, у своїй монографії Ф. Туранли звертає увагу на те, що в  сучасних 
умовах зростає значення чорноморського вектора зовнішньої політики України, 
про важливість якого свого часу наголошував ще Михайло Грушевський. Ця об-
ставина зумовлює актуалізацію наукового вивчення та осмислення історичного 
досвіду взаємин України з причорноморськими державами і з країнами Ниж-
нього Подунав’я, а також впливу тодішніх взаємин України на історичний роз-
виток упродовж досліджуваної автором монографії історичної доби регіонів Пів-
денно-Східної Європи, Передньої Азії та Кавказу. 

По-четверте, у цій праці йде про османсько-турецькі писемні джерела, які  
стосуються історії України відповідної доби, та зафіксовано відомості традицій-
ного інтелектуального характеру переважно щодо країн тюркської ісламської ку-
льтури. Осмислення таких відомостей з урахуванням української національної 
традиції є дуже важливим та правильним наукознавчим підходом для забезпе-
чення однакового спільного світобачення та світорозуміння. 

 З огляду на зазначене, дослідження автора може бути прикладом у  майбут-
ньому для істориків сусідніх країн; воно також представляє  спільні погляди у 
вивченні національної та всесвітньої історії, які  уможливлюють формування 
консолідованої думки в розумінні  певної галузі знань.  

Отже, зазначене підґрунтя інтелектуального потенціалу має неабияке зна-
чення в розвитку культур українського та тюркських народів, в тому числі й для 
військово-політичної та економічної співпраці Південного та Північного Причо-
рномор’я. Враховуючи вище сказане, у цьому дослідженні вдало висвітлюються 
події, що відбувалися впродовж 175-річної історичної доби.  

Фергад Туранли здійснив вперше в українському тюркологічному джерелоз-
навстві відбір, систематизацію та комплексний аналіз оригінальних текстів ос-
мансько-турецьких історичних рукописних документів, що хронологічно нале-
жать до періоду від середини XVI до другої чверті XVIII століть, як цілісного 
феномена, в якому відтворені історичні  явища й події, що відбувалися у внутрі-
шньому політичному розвитку та зовнішній політиці України в історичний пе-
ріод її козацької доби. Новизна роботи полягає в застосуванні її автором нової 
авторської методології здійснення історичних досліджень взаємин між Україною 
та Туреччиною.  
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На вищезгаданих методологічних засадах і відповідно до різновидів тради-
ційних джерелознавчих досліджень автор роз’яснює особливості, а також пра-
вила вибору джерелознавчого матеріалу для здійснення його наукового вивчення 
та інтерпретації отриманих результатів відповідного дослідження, що, по суті, є 
започаткуванням нового науково-дослідницького, комплексного напряму в роз-
витку української тюркології. 

Отже, Ф. Туранли пропонує методологію дослідження османсько-турецьких 
писемних джерел, створену з урахуванням різних наукових традицій, що сприя-
тиме об’єднанню інтелектуалів для спільної дослідницької роботи. Доцільно зве-
рнути увагу на факт формулювання та  обґрунтування автором цієї монографії 
методологічних засад, які зумовили можливість визначати суттєві характерис-
тики проблематики наукових досліджень інформації, наявної у вищезазначених 
джерелах щодо історії особливостей формування української державності та її 
відносин з сусідніми країнами впродовж доби Нового часу.  

Етимологія та пояснення відповідно вживаних термінів для отримання істо-
ричних знань, адекватність зроблених перекладів текстів та здійснення автором 
цієї монографії конкретного джерелознавчого дослідження без сумніву свідчать 
про його здатність виконувати глибокі наукові дослідження. 

 Автор застосував нову методологію проведення історичних досліджень, ро-
звинену на основі власного  наукового досвіду, та вказав на важливість впливу 
зовнішніх ґрунтовних факторів на характер розвитку історичних процесів, зок-
рема – на взаємини Української козацької держави з Високою Портою в період 
другої половини ХVІ ‒ першої чверті ХVІІІ століття. Усі ці чинники стали підґ-
рунтям для об’єктивного висвітлення історичних подій, які, певною мірою, ви-
значили подальшу історичну долю України зокрема. 

Ми вважаємо, що в рамках проведення майбутніх досліджень стосовно тема-
тики наукової роботи Ф. Туранли варто виконувати їх, розширюючи хронологі-
чний діапазон. 

Отже, на підставі вищезазначеного, ми вважаємо за  доцільне констатувати, що 
визначені в монографії Фергада Туранли наукові позиції мають ознаки нового рівня 
джерелознавчого осмислення османсько-турецьких архівних документів щодо ко-
зацької доби історії України.  

 
Юджель ОЗТЮРК,   

доктор історичних наук, професор  відділення  
історії  факультету філології та природничих наук, керівник Інституту тюркології та 

впровадження Університету Сакарʼя (Туреччина)
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ÖNZÖZ 
 
Ferhad Turanlı’nın “Türk-Osmanlı Yazılı Kaynaklarında Kazak Dönemi  Ukrayna 

Tarihi (16. Yüzyılın Ortasından 18. Yüzyılın İkinci Çeyreğine Kadar)” monografisi bir 
çok açıdan sahasında ilk olma özelliği taşımaktadır. Bunlara aşağıda kısa kısa yer 
verilecektir. Ancak, öncelikle monografinin en genel anlamda  nasıl bir özellik 
taşıdığını belirteceğiz. Bu monografi, Osmanlı sultanlarına ait buyruklar, mektuplar, 
iki ülke arasında yapılmış antlaşmalar gibi her türden arşiv belgelerine, döneminin (16. 
yüzyılın ortasından 18. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar) olaylarını belli yorumlarla 
nakleden  vakanüvislere büyük ölçüde müracaat etmesi bakımından  önem 
taşımaktadır.  

Yazar, araştırmasında, kaynaklara  müracaat etmeyi yeterli görmüyor  aynı 
zamanda geniş tahlil ve aktarımlarla yazılı kaynak kullanma metodolojisine de yer 
veriyor. Bu suretle, bu alanda yapılacak araştırmalara geniş bir kaynak portföyü 
sunmak yanında, bu kaynaklardan nasıl ve hangi alanlarda istifade edilebileceği 
hususunda da önemli katkılar sağlıyor. 

Yazar, tarihi metinlerin çevrilmesi, aktarılması, anlamlandırılması ve analizi gibi 
çalışmalarda çağdaş disiplinlerin buluâileceği ortak  bilişsel metodolojinin 
gerekliliğine inanmış ve monografisinde bu arayışını her bakımdan ortaya koymaya 
çalışmıştır. Büyük ölçüde arşiv metinlerine dayanan araştırmada, kaynak analizi ve 
yeterli çeviriler yapıldıktan sonra karşılaştırmalı metodolojiye başvurularak son 
değerlendirmelere ulaşılmıştır. Yazar, incelediği dönem boyunca Ukrayna  siyasi 
tarihi, sosyal ve iktisadi  gelişiminde  Türk faktörünün etkili olduğu temasını göz 
önünde bulundurmaktadır. Bu bakımdan, Türk tarihi boyunca, ayrıca Kırım 
Hanlığındada kullanılan bir çok lehçe ve diyalektlerden en önemlisi olan Osmanlı 
Türkçesi ( ترك ُعثمانى لسانى ) ile yazılmış  metinlerin edebî ve filolojik açıdan tahlil 
edilerek genel teorik çerçevelerinin zengin içerikli tanımlarla aktarılması lüzumlu 
görülmüştür. Ukrayna–Türkiye ilişkilerinde en önemli yeri işgal eden Kırım 
Hanlığı’na ait yazılı metinler de büyük ölçüde bu dilde yazılmışlardır.   

Belirlenen dönemde Ukrayna–Türkiye ilişkilerini siyasi, iktisadi ve sosyal açıdan  
ele almayı hedefleyen yazar, kaynak kullanımında iki taraf-ın temel idari organları olan 
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edilerek genel teorik çerçevelerinin zengin içerikli tanmlarla aktarlmas lüzumlu 
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Hanlğ’na ait yazl metinler de büyük ölçüde bu dilde yazlmşlardr.   
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 ”here and below it is otherwise referred to as “the Old Turkic Language (  ُعْثَمانِى

implies (among a lot of dialects and accents) an important factor of the general 
Turkic standard language having been used during the respective time period of the 
History of Turkey. The said language functioned as the literary standard norm in the 
Crimean Khanate too.  
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османсько-турецьких рукописних документів другої половини XVI – першої 
чверті XVIII століть про Україну козацької доби її історії, в нашій монографії 
домінує текстологічний аналіз оригіналів згаданих памʼяток османсько-
турецької писемної традиції, в межах якого в основній частині цієї наукової 
розвідки міститься, окрім потрібних для джерелознавчого опрацювання 
фрагментів оригінальних текстів рукописних документів, також український 
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Sublime Porte ve Zaporojiye Koş’unun ürünü olan belgelere öncelikle yer vermiştir. 
İki tarafın en yüksek idari organları tarafından yayınlanmış bulunan belgeler siyasi, 
iktisadi ve sosyal bakımdan betimlenmiş, ayrıştırılmış ve analiz edilmiştir. 

Analiz aşamasında ikincil kaynaklardan geniş ölçüde istifade edilmiştir. Bu suretle, 
Zaporog Koş’u, Sublime Porte ve Kırım Hanlığı arasındaki ilişkilerin tarihsel niteliği  
aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

Metin aktarımlarından süzülerek, ilk kez hukuk bakımından da analiz edilen bilg-
iler, Doğu Avrupa devletleri arasındaki ilişkilerin aydınlatılmasına katkı yapmayı, 
ayrıca Ukrayna Hatmanlarının diplomasi faaliyetlerini de hedeflemektedir. Ukrayna, 
Türkiye ve Kırım idari organları tarafından karar verilen ve uygulamaya konulan 
eylemlerin arka planda hangi olgulardan beslendiği sorunsalı da araştırmanın analitik 
boyutta ortaya koymaya çalıştığı hedefler arasındadır.  

Monografi, belirlenen süre içinde kabul edilip imzalanan uluslararası belgelerin 
arkasındaki yasal motivasyonun ortaya konulmasını hedeflemiş, bu hedeflerin ne 
ölçüde süreklilik gösterdiği ve olgusal karakter taşıdığı üzerinde yoğunlaşmıştır.  

Ferhat Turanlı’nın monografisi Ukrayna tarih yazıcılığında yenilik sayılabilecek 
özellikler sergilemektedir. Bunlardan birincisi, Ukrayna tarihçiliğinde Türk faktörüne 
merkezi bir önem verilmesidir. 16. yüzyılın ortalarından itibaren Ukrayna 
topraklarında yer alan Türk faktörü, sonraki süreçlerde siyasi, sosyal ve ekonomik 
alanlarda özel önem taşıyordu. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış ve arşivlenmiş belge 
fonları, kronoloji geleneğine sıkı sıkıya bağlı kronikler, kartografik materyaller, ülkeler 
arası ilişkiler hakkında zengin malzemeler içermekle kalmaz; bu materyaller doğrudan 
Ukrayna tarih, kültür ve medeniyetinin aydınlatılması istikametinde ihmal edilmesi 
imkansız malumat içerirler. Bahs olunan dilde yazılmış belge fonları olmadan Ukrayna 
tarihinin Kazak döneminin meydana getirilmesi söz konusu olmayacaktır; bu 
bakımdan, Ukrayna tarih yazıcılığının Osmanlı arşiv materyaline kayıtsız kalması 
düşünülemez.   

Mevcut araştırmanın vurgulanması gereken ikinci özelliği, bu tespitler ve 
düşünceler doğrultusunda hareket ederek bilgi malzemesinin merkezi kaynağını 
Türkiye arşivlerinden derlemesi ve elde edilen malzemeyi ikincil kaynakların 
yardımıyla değerlendirmesidir. Osmanlı Türkçesile  yazılmış el yazmaları önce 
Ukraynca’ya aktarılmış, akabinde kritik edilerek değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan 
monografi, bu alanda önemli bir mesafe katedildiğini  gösteren belge niteliğindedir.    

  Turanlı’nın monografisinde dikkat çeken üçüncü husus, makro ölçekte 
Ukrayna’nın sınırlarını oluşturan coğrafya ve buralardaki halkların Ukrayna tarihi 
açısından önemine vurgu yapmış olmasıdır. Ukrayna dış politikasında  Karadeniz 
faktörünün önemi Mykhailo Hrushevsky’nin ilk zamanlarda vurguladığı bir husustur. 
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Ukrayna ile Karadeniz, Aşağı Tuna, Güney – Doğu Avrupa, Kafkasya bölgelerine ait 
ülkeler arasındaki ilişkiler bu monografinin ele aldığı merkezi konular arasındadır.  

Bu eserde dikkat çeken dördüncü husus, belli süreçlerde Ukrayna tarihiyle ilişkili 
olan Türk-Osmanlı yazılı kaynakları ve çoğunluğu Türk İslam kültür geleneğine ait 
ülkelerin özgün entelektüel birikimleriyle yerel Ukrayna geleneği arasında ortak 
anlama noktaları oluşturma çabası ve ümidinin var olmasıdır.  

Yazar, bu anlayışı ile Ukrayna’ya komşu ülke tarihçilerine de çok verimli olması 
beklenen bir örnek göstermekle, milli tarih ve evrensel tarihin ortak noktalarını ortaya 
koymayı ve burada ortak anlama alanları meydana getirmeyi hedefliyor.  

Böylelikle, Karadenizin Kuzey ve Güney ülkelerinin, ayrıca ukraynalıların ve türk 
halklarının istikbalde geliştirebilecekleri siyasi, askeri, kültürel, iktisadi işbirliklerinin 
alt yapısında bu tür entelektüel birikimlerin ne kadar önem taşıdığı şüpheden uzaktır. 
Monografi, bu anlayışı, ele aldığı 175 yıllık süreç içinde başarıyla yansıtmıştır.  

Ferhad Turanly’nın bilimsel çalışması, belirtilen bu tespitler açısından, Ukrayna 
Türkoloji kaynak çalışmaları alanında, 16. yüzyılın ortasından 18. yüzyılın ilk 
çeyreğine kadar olan süreyi kapsayan orijinal bir derleme, sistemleştirme ve kompleks 
bir analiz olma özelliği taşır. Bu çalışma, Ukrayna Tarihi’nde Kazak Dönemi olarak 
adlandırılan dönemin iç ve dış politikasında önemli bir yeri olan olay ve olgulara yeni 
bir bakış açısı getirmesi bakımından da önemlidir. Yazar, yukarıda belirlenen analiz 
metodu ile Ukrayna-Türkiye tarihi çalışmalarına yeni bir anlayış getirmektedir. 

Araştırmacı yazarın, bahsedilen farklı geleneklere ait verilerin tespiti ve kaynak 
araştırmaları, bunların özellikli ayırt edici niteliklerin tanımlan-ması ve 
ayrıştırılmasına yaptığı katkı, Ukrayna Türk Biliminde gözden ırak tutulamayacak yeni 
bir başarıdır denile bilir.  

Bu anlayış ile farklı gelenekler içinden çıkan entelektüelleri ortak çalışmalarda 
buluşturabilecek bir Türk-Osmnlı yazılı kaynaklar araştırma usȗlu teklif edildiği 
anlaşılır. Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri odur ki, Yeni Çağ’da Ukrayna 
Devleti ve komşuları arasındaki ilişkiler, yazarın söz konusu kaynakalrın esaslı duruma 
getirdiği ortak metodoloji araştırma sonucu oluşturulan bilgilere önem verilmelidir.   

Terimlerin kökeni ve anlamı tarihsel bilgi edinme, doğru tercüme yönteminde 
gösterdiği özen ve kaynak çalışması alanında yaptığı bu iş hiç şüphesiz ki, yazarın 
bilimsel başarısını göstermektedir.  

Yazar, başarıyla uyguladığı tarih araştırma metodu yaklaşımı ile, 16. yüzyılın 
ortasndan 18. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar geçen süreçte Ukrayna Kazak Devletinin 
Bâb-ı Âli ile mevcud olan ilişkilerin tarihini dışarıdan etkileyen temel gelişmelerin 
altını çizmiştir. Bütün bu etekenler tarihi olayların, ayrıca Ukraynaʼnın tarihi kaderinin 
özellikli ayırt edici niteliklerini tesbit edilmesine neden oldu. 
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Açıklanması gereken husus ise, söz konusu bilimsel araştırma ile illgili  sürenin 
daha sonraki dönemleri kapsatması gerekmetedir. 

Bu yüzden yukarıda da belirtildiği gibi, Ferhad Turanlı’nın çalışmasında işaret 
ettiği bilimsel noktalar ile Ukrayna Tarihi’nin Kazak Dönemi ile  ilgili olan Türk-
Osmanlı arşiv kaynaklarına yeni bir anlayış getirdiğini söylemek yerinde olacaktır.   

 
Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRK 

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi – Sakarya 
Üniversitesi Türkiyat Araştrmalar ve Uygulama Enstitüsü Başkan / Türkiye  
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Ferhad Turanly’s monograph “The Cossack period in Ukraine’s history in Ottoman 

Turkish written sources (the second half of the 16th – the first quarter of the 18th cen-
tury)” is generally speaking the first study in its kind. This will be considered briefly 
below. However, primarily, we should underline the general characteristic of this trea-
tise. This monograph is important for its making references to a large extent of archival 
sources, chronicles, historiographic works and letters of Ottoman sultans with rulers of 
other countries, etc., relating to the historic period from the middle of the 16th century 
till the second quarter of the 18th century. The Author when referring to sources sim-
ultaneously uses a specific methodology for analyzing and interpretation of the mate-
rials of used written sources. In this context, besides a broad study of sources there are 
also many tries to use the above said sources and their application in certain areas.  

After selection, systematization and textual analysis of the studied historic written 
sources a complex study was made of the specific character, informational potential 
and the place of the said Ottoman Turkish written documents as a constituent to the 
sources-base for scientific studies in the field of the History of Ukraine during the 
above mentioned period. A sources-study analysis of written sources was made by the 
author on a base of the interpretation and cognitive methodology with taking in con-
sideration principles of the modern interdisciplinary approach.  

An important part of the scientific study being presented is a practical application 
of the respective methodology for studying Turkic Ottoman historic documents while 
using their adequate translation and a sources-study analysis. Obtaining needed data 
made it possible to comprehend the importance of the Turkic fact in the social-and-
economic development of Ukraine during the specified time period.  

When speaking of a detailed explanation of the general theoretic principle of his-
torism in  regard of a textual analysis of written documents, it seems reasonable  to 
outstress that the semantics of the notion “the Turkic Ottoman Language” (    تُركى لسانى
 here and below it is otherwise referred to as “the Old Turkic Language” implies (  ُعثمانى
(among a lot of dialects and accents) an important factor of the general Turkic standard 
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Turkic standard language having been used during the respective time period of the 
History of Turkey. The said language functioned as the literary standard norm in the 
Crimean Khanate too.  

 
На стор. 42 
Зважаючи на специфіку джерелознавчого дослідження інформації 

османсько-турецьких рукописних документів другої половини XVI – першої 
чверті XVIII століть про Україну козацької доби її історії, в нашій монографії 
домінує текстологічний аналіз оригіналів згаданих памʼяток османсько-
турецької писемної традиції, в межах якого в основній частині цієї наукової 
розвідки міститься, окрім потрібних для джерелознавчого опрацювання 
фрагментів оригінальних текстів рукописних документів, також український 
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language having been used during the respective time period of the History of Turkey. 
The said language functioned as the literary standard norm in the Crimean Khanate too.  

  On a base of a textual analysis of historic written documents revealed by the au-
thor there were specified the principal factors the political circles of the High Porte and 
Crimean Khanate were guided by in their actions in relation to the Zaporozhian Host 
in particular, and to the Ukrainian people as the whole. The monograph being presented 
is the first analysis of the historic and legal assessment of studied written documents, 
where there is stated the fact of the regular and legal motivation of the international 
documents having been concluded between the states of Eastern Europe during the 
respective time period, and in particular the diplomatic activities of Ukrainian Het-
mans. This work is a study of the issues relating to the causes of approval the jointly 
made decisions of governmental organs of Ukraine, Turkey and Crimea, as well as 
their practical implementation.  The purpose of the monograph is to analyze the legal 
motivations of the respective treaties and agreements signed in due time, and to deter-
mine the expiration period and the causes for their making.  

Firstly, the Turkic factor had a very special significance for development of the 
social-and-economic, as well as for that of the political processes that had been taking 
place on the territory of Ukraine since the middle 16th century, and which were of 
special importance in the further periods of the development of our country. The his-
toric documents written in the Turkic Ottoman language, first of all those being kept 
in archival funds in the form of chronicles, historiographic works, cartographic mate-
rials include very important data which, on condition of its involvement in scientific 
research, will make it possible, in particular, to achieve a more all-round understanding 
of Ukraine’s civilization History relating to the Cossack time period. Without taking 
into consideration the documents available in respective archival funds no study relat-
ing to the said problem will be objective enough; for that reason The Ukrainian Histo-
riography has certainly to take in account the materials available in the Ottoman ar-
chive.  

Secondly, attainment of the aim of this monographic study reasonably required to 
make a scientific sources-study of respective written documents which are kept in ar-
chival funds of Turkey relating to the Ottoman period of its history, by critically ana-
lyzing those written documents written in the Turkic Ottoman language and comparing 
them with the data available in older scientific studies, in which the problems under 
study used for this monography were already more or less seriously dealt with, and 
which are supported documentarily.  

Thirdly, Ferhad in his monography draws our attention to the point that under cur-
rent circumstances there is getting more active the significance of the Black-Sea vector 
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in the foreign policy of Ukraine; historian Mykhailo Hrushevsky wrote of that in due 
time. This fact accounts for an actual importance of studying and comprehending the 
historic experience of relations that Ukraine had with the Black-Sea states and with the 
countries situating in the Lower Danube Area, as well as that of the impact of the then 
relations on the historic development during the time period, having been studied by 
the author, of regions in South–Eastern Europe, Central Asia and in the Caucasus.  

Fourthly, this work informs us about the Turkic Ottoman sources that relate to the 
respective time period of Ukraine’s History, and includes traditional intellectual data 
relating mainly to the Turkic Islamic countries. Perceiving that kind of data with taking 
in account the Ukrainian national tradition is a very important and correct scientific 
approach to providing the same mutual world vision and understanding.  

 Therefore, such a base of the intellectual potential has a meaningful significance 
for the cultural development of the Ukrainian and Turkish peoples, including also the 
military-and-political, as well as the economic cooperation between the Southern and 
Northern Black-Sea Area. Hence, in the above mentioned terms, this study is a suc-
cessful demonstration of the events that had been taking place for 175 years of 
Ukraine’s history.  

Ferhad Turanly’s work is a study, firstly made in the field of Ukrainian–Ottoman 
Turkish language source-studies, covering chronologically the period from the 16th 
century to the first quarter of the 18th century as a whole, which reconstructs the his-
toric events and phenomena, that took place in the internal political development and 
in the foreign policy of Ukraine during its Cossacks’ period of history. The novelty of 
the work is application by its author of a new personally-developed methodology for 
making historic studies of relations between Ukraine and Turkey.  

It is owing to this methodological concept, which the author explains, according to 
the variety of traditional source-studies, the specific features, as well as the rules for 
singling out and interpretation of the sources-study materials, which, in fact, is intro-
duction of a new trend in research of sources relating to the development of Turkic 
studies in Ukraine. So, the author puts forward a new methodology for making studies 
of Turkic Ottoman written sources that was developed with taking in account different 
scientific traditions, which will contribute to uniting intellectual people in making their 
joint scientific studies. It should be noted that the monograph author formulated and 
grounded his methodological principal points, which enabled to determine the basic 
characteristics of the problems relating to the scientific studies of the information avail-
able in the above said sources in regard of the Ukrainian statehood and its relations 
with the neighboring of the countries related to the New Period. The etymology and 
explanations of the respectively used historic terms, and the adequate translations, that 
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were made by the monograph author, evidently testify the author’s personal ability to 
perform profound scientific studies.        

The author of this work is a scholar who applied his own methodology for making 
historic studies with taking in account one’s own personal experience, and who stressed 
the importance to take into consideration the impacts of the principal factors on the 
character of the development of historic processes, in particular the relations between 
the Ukrainian Cossack State with the High Porte during the time period from the middle 
of the 16th century till the second quarter of the 18th century. All these reasons made 
a foundation for an objective highlighting of historic events which also to some extent 
made an impact on the further historic destiny of Ukraine itself. 

We suppose it is worth carrying out further studies of the problems relating to the 
theme of F. Turanly’s thesis, so as to broaden the chronological range of the respective 
studies.     

Therefore, on the ground of the above said, we conclude that the scientific positions 
of Ferhad Turanly he demonstrated in this monography signify a new level of the 
sources-study perceiving of the Turkic Ottoman archival documents relating to the 
Cossack Era of Ukraine’s History.  

 
Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRK 

Doctor of  History Scs., Professor at History Department  of Faculty for Philology and Sci-
ences, Head of Institute for Turkish Studies within Sakarya University, Turkey  
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Наразі, принаймні в Україні, як реакція на антина-
укові методи роботи без опори на джерела: лінгвісти-
чні, літературні, фольклорні, історичні, ‒ виник до-
сить потужний плин у здоровому  науковому середо-
вищі, що вилився потім в рух більш широких кіл громад-
ськості, який можна охарактеризувати короткою ла-
тинської формулою ad fontеs ‒ до джерел.   

Ярослав Дашкевич 
«Майстерня історика: Джерелознавство  

та спеціальні історичні дисципліни» 
 
 

ВСТУП 
 
Характерною ознакою вітчизняної історії часів стародавності й середньо-

віччя була та обставина, що процес формування української нації як окремої ет-
ноісторичної спільноти та набуття нею своїх національних особливостей відбу-
вався в умовах її тривалої історичної еволюції та культурного взаємовпливу з 
народами, територія розселення яких була прилеглою або безпосередньо межу-
вала із землями України 1. Щодо досліджуваної нами історичної доби, яка три-
вала з середини XVI до другої чверті XVIII століття, то вона являє собою винят-
ково важливий етап вітчизняної історії, найбільш насичений подіями націона-
льно-визвольної боротьби українського народу. То був період, коли національна 
свідомість українців досягла такого рівня свого розвитку, що перейшла у стан 
суперечності з колоніальним статусом України в межах володінь Речі Посполи-
тої. З іншого боку, власне піднесення національно-визвольної боротьби україн-
ців проти колоніального гноблення стало тим чинником, який посприяв подаль-
шому підвищенню національної і державницької  свідомості українського на-

                                                            
1Omeljan Pritsak, Rusların Kökeni, Omelyan Pritsak Armağanı (A tribute to Omeljan Pritsak), 
Editörler: Prof. Dr. Mehmet Alpargu, Doç. Dr. Yücel Öztürk, Sakarya Üniversitesi Yayını Nu : 51, 
Türkiye 2007, s. 41‒97 (Zaporog Kazakları Hakkında, Bk.: s. 90‒97); Сергійчук Володимир. Етні-
чні межі і державний кордон України / Володимир Сергійчук. ― Київ : Українська видавнича 
спілка, 2000. ― С. 4. ― 432 с.; Мішуков О. В. «Історія русів» у європейському контексті / Олег 
Васильович Мішуков //  Філологія. Історія. Культура: збірник наукових праць. У 2-х томах. 
Вид. 2-е, доп. і перероб. ―Т. І. ― Київ: Парл. вид., 2002. ― 318 с.; Брехуненко Віктор. Східна 
брама Європи. Козацька Україна в середині XVII‒XVIII ст. / Віктор Брехуненко.  ― К. : Тем-
пора, 2014. ― С. 83–89. ― 504 с. Magocsi P. R., A History of Ukraine / Paul Robert Magocsi, 
Toronto: University of Toronto Press Inc., 1996, p.195–260, 784 p. 
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роду. Разом з цим, відмітною ознакою міжнародного становища України дослід-
жуваної нами історичної доби був помітний вплив на історичну долю українсь-
кого народу його взаємин з Річчю Посполитою, Османською державою ( عثمانلى
 .(مسقو دولتى) та Московською державою 3 (قریم خانلیغي) Кримським ханством ,2 (دولتى
Тому студіювання проблематики історичного розвитку України козацької доби, 
її історії взагалі неможливе без джерелознавчого опрацювання інформації, наяв-
ної в писемних документах зовнішнього, тобто іноземного походження.  

Утім, виявлена специфіка вказаного етапу вітчизняної історії не могла не по-
значитися на змістовному навантаженні історичних писемних джерел, що мають 
своє походження з доби, яка тривала з середини XVI до другої чверті XVIII сто-
ліття. Справді, в умовах того часу рукописні документи Речі Посполитої містять 
явний суб’єктивізм щодо трактування подій, які відбувалися на землях України. 
Разом з цим певна суб’єктивність у ставленні до Польської держави, але з пози-
цій національних інтересів України, наявна також у рукописних документах, що 
мають внутрішнє походження. Ці обставини певною мірою ускладнювали вста-
новлення історичної істини в процесі наукового опрацювання джерельного ма-
теріалу досліджених нами історичних документів. 

                                                            
2На початку своєї історії ця держава мала скорочену назву آل عثمان, що означає «Османській  
рід», а повна її назва –  دَْولَِت َعِلیّٔھ ُعثَمانِیّھ, що українською перекладається як «Висока Османська 
держава». Зокрема, для означення цієї держави використовували ще й такі назви: دولت ابد مدت  
(«Держава, що  існує вічно»), ممآلیكى ماھروسھ  («Захищена країна») і باب على  («Висока Порта», 
або «Висока Брама», тобто урядовий палац, з якого здійснювалося управління Османською 
державою).  
3Зокрема як синонімічно виживаються назви –  اولوغ اردا («Улуґ орда»), що означає («Велика 
орда»), اولوغ  یورت («Улуґ юрт»), тобто («Велична країна»), قریم  یورتى («Кримський юрт»), що 
означає «Кримське вогнище», «Кримська батьківщина» або «Кримська країна». У татарських 
писемних джерелах ці назви згадуються, зокрема при звертанні до  хана Іслама Гірая ІІІ, на-
приклад:  

وغ  یورتنیك  و دشت  قپچاقنیك و تخت قریمنك اولوغ پادشاھى بولنان سعادتلو و دولتلو افندم اسالم كراى اردا  اول اولوغ ( ...  
  ...) خان

«...Uluğ Orda, Uluğ Yurtuʼnun ve Deşti-Kıpçakʼnın ve Tahtı Kırımʼnın Uluğ Padişahı bulınan 
saadetlü ve devletlü efendim İslam Giray Han...» (… Величний та щасливий падишах кримського 
трону, «Іслама Гірая ІІІ «Улуґ юрт» (Велична країна) мій пан Іслам Гірай [ІІІ]…». Див.: Вель-
яминовъ-Зерновъ В. В. Материалы для исторіи Крымскаго ханства (извлеченыя, по распоряже-
нію Императорской Академіи Наукъ, изъ московскаго главнаго архива Министерства 
Иностранныхъ Делъ) / Владиміръ Владиміровичъ Вельяминовъ-Зерновъ. — Санктпетербург: 
Въ типографіи «Императорской Академіи Наукъ», 1864. — С. 341–342  .٢٤٣-١٤٣ص ( ). — Док. 
№ 95. — 941 с.  (. ١٩٤ص ). Подаємо назву цієї книги мовою оригіналу  

 » قریم  یورتینھ  و اول  طرفالرغھ  دأر  بولغان  یرلیغ لر و خطلر« 
(«Виявлені тексти та офіційні документи, котрі стосуються Кримського юрту і тієї  сторони»). 
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Із урахуванням цієї обставини доцільною є особлива увага дослідників до 
опрацювання писемних документів, які висвітлюють події національно-визволь-
ної боротьби українського народу проти   колоніального гноблення з боку Речі 
Посполитої з позицій не сторонніх спостерігачів, а союзників України, які вба-
чали у такій визвольній боротьбі засіб вирішення своїх зовнішньополітичних 
проблем. Саме тому третьою складовою джерельної бази щодо дослідження о-
значеної доби з історії України, яка має посприяти отриманню об’єктивної оці-
нки відповідних історичних подій, є рукописні документи Османської держави і 
Кримського ханства. Адже ці історичні писемні документи являють собою не 
лише відбиток своєрідного зовнішнього спостереження за подіями і явищами, 
що відбувалися на українських землях з середини XVI до другої чверті XVIII 
століття, представниками найбільш розвиненої у той час літописної традиції му-
сульманського Сходу, а й рукописні твори свідків, а іноді й безпосередніх учас-
ників національно-визвольної боротьби українського народу проти Речі Поспо-
литої. Тут доречно згадати той факт, що у своїх дослідженнях Ярослав Дашкевич 
наголошував на важливому значенні тюркського чинника у вітчизняній історії 
Середньовіччя та Нового часу взагалі й у формуванні Запорозької Січі, як поту-
жної військово-політичної сили, на степовому кордоні між Європою та Азією в 
середині XVI століття зокрема 4. Зазначена обставина зумовлює наявність у су-
часній українській тюркології нагальної потреби в джерелознавчому опрацю-
ванні османсько-турецьких рукописних документів, що належать до періоду від 
середини XVI до другої чверті XVIII століття, і, насамперед, документів з архів-
них фондів, літописів, історіографічних творів, картографічних матеріалів, та за-
лучення до наукового обігу поданих у них відомостей з історії України козацької 
доби 5. Такий стан зумовлений необхідністю всебічного осмислення досвіду ми-

                                                            
4Дашкевич Ярослав. Тюркские источники об Украине XVI–XVIII вв. : актуальные аспекты пу-
бликаций // Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / 
Ярослав Дашкевич // Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАН України. ― 
Львів : Літературна агенція «Піраміда», 2011. ― С.152–162. ― 792 с. ;  Дашкевич Ярослав. 
Українсько-турецькі політичні відносини в першій половині ХХ ст.: національний аспект / 
Ярослав Дашкевич // Україна дипломатична. Науковий щорічник. ― Випуск 11. ― Київ: 
Видавництво «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв Київської 
міської Ради», 2010. ― С. 354–383. 
5Щодо власне тюркських рукописних джерел, то під ними розуміють комплекс писемних та 
інших пам’яток історії, виконаних авторами, що походять із країн, населених тюркськими ет-
носами: оґузами, уйгурами, кипчаками, турками-османами, зокрема кримськими татарами 
тощо. Про тюркські історичні джерела докладно див.: Ahmet Zeki Velidî Togan, Tarihte Usûl, 4-
üncü Baskı, İstanbul, Enderun Kitabevi, 1985, s. 206–212. 
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нулого, зокрема внутрішньої і зовнішньої політики України козацької доби її іс-
торії, з метою врахування цього досвіду в процесі розв’язання проблем, які пос-
тають перед українською державою в наш час. Адже справді, саме джерельний 
матеріал згаданих османсько-турецьких рукописних документів містить цінні ві-
домості, залучення яких до джерелознавчого дослідження відкриває додаткові 
можливості для розуміння як історії українського козацтва, так і відповідної доби 
вітчизняної історії взагалі. 

Як зазначено, результатом нашої науково-пошукової роботи щодо визна-
чення джерельної бази для здійснення цього дослідження стало виявлення в ар-
хівних і бібліотечних фондах Туреччини значної кількості маловідомих рукопи-
сних документів, створених у період від другої половини ХVІ – першої чверті 
ХVІІІ століть, які містять великий обсяг інформації про внутрішній стан і зовні-
шню політику Османської імперії та України козацької доби,а також про істори-
чний розвиток цих держав. Період створення і початків функціонування дослі-
джуваних нами історичних османсько-турецьких рукописних документів, які мі-
стять цінну інформацію з історії виникнення й розвитку українського козацтва, 
становлення Війська Запорозького та козацької держави, національно-визволь-
ної боротьби українського народу проти колоніального гноблення з боку Речі 
Посполитої, зростання міжнародного впливу козацької України внаслідок змін у 
геополітичній системі Східної Європи тощо, – мав водночас найвищий ступінь 
військово-політичного впливу Османської держави на Північному Причорно-
мор’ї та в прилеглих до нього регіонах Східної Європи. Отже, виявлені нами ос-
мансько-турецькі рукописні документи, датовані другою половиною XVI – пер-
шою чвертю XVIII століття, являють собою величезний науковий ресурс інфор-
мації про Україну зазначеного періоду та її історію, без урахування якої немож-
ливо досягнути цілісного наукового уявлення про цей період вітчизняної історії. 
Поряд із тим, необхідно констатувати, що в українській тюркології джерельний 
комплекс османсько-турецьких писемних пам’яток доби Нового часу ще не був 
предметом самостійного джерелознавчого аналізу, тому дотепер його інформацій-
ний потенціал  залишається нереалізованим у наукових дослідженнях з історії ко-
зацької України. Тож у пропонованому монографічному дослідженні поставлено 
мету: провести пошук, виявлення, відбір, систематизацію та джерелознавчий ана-
ліз інформації про Україну козацької доби її історії, що міститься у сформованому  
нами джерельному комплексі. На нашу думку, виконання цієї науково-дослідни-
цької роботи зробить можливим продовження евристичної роботи, виявлення но-
вих, досі не відомих історичних писемних документів тюркського походження з 
історії України, а отже здійснювати на цій основі нові дослідження   проблематики 
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процесу державотворення в Україні та її зовнішнього політичного стану в системі 
міжнародних відносин в добу Нового часу, зокрема стосовно історії тюрксько-ук-
раїнських міжетнічних і міждержавних взаємин. При цьому слід зазначити, що 
джерелознавче опрацювання інформації з османсько-турецьких історичних пи-
семних джерел періоду другої половини XVI – першої чверті XVIII століття 
щодо козацької доби історії України вимагає скрупульозного опрацювання ру-
кописних документів, що зберігаються в османських архівних фондах Туреч-
чини, шляхом критичного аналізу та порівняння їх оригінальних текстів з дже-
рельним матеріалом, уже наданим у відомих наукових дослідженнях, які тією чи 
тією мірою відображують визначену нами проблематику.  

Вважаємо, що здійснення джерелознавчого аналізу свідчень про особливості 
соціально-політичного розвитку України козацької доби її історії, відображених 
у повідомленнях османсько-турецьких рукописних джерел другої половини XVI 
– першої чверті XVIII століття,  як системи відомостей з вітчизняної історії в 
контексті формування української нації та її державності, сприятиме реалізації 
таких дослідницьких завдань: 1) опрацювання загальних методологічних та тео-
ретичних засад джерелознавчого аналізу відомостей згаданих інформаційних 
свідчень із досліджуваних історичних рукописних джерел; 2) розгляд історичних 
умов виникнення досліджуваного нами джерельного матеріалу, його типофіка-
ція; 3) виявлення значення, специфіки, інформаційного потенціалу та місця ос-
мансько-турецьких пам’яток писемності означеної історичної доби в джерельній 
базі вітчизняної історичної науки щодо історії України; 4) виокремлення із зага-
льного обсягу джерельної інформації, що міститься у згаданих історичних писе-
мних документах, оригінальних текстів, необхідних для   вивчення проблема-
тики нашого монографічного дослідження, з їх подальшою систематизацією та 
джерелознавчим аналізом; 5) опрацювання на засадах теоретично обґрунтованої 
методики джерельного потенціалу історичних писемних пам’яток османсько-ту-
рецького походження, конкретно-історичних та історіографічних рукописних 
документів,  насамперед – архівних документів, літописів, наукових творів тощо, 
як джерельної та історіографічної бази для започаткування відповідних дослі-
джень у вітчизняній тюркології; 6) обґрунтування історіографічних засад дослі-
дження інформації османсько-турецьких писемних джерел, створених в озна-
чену нами історичну добу, щодо внутрішнього становища й зовнішньої політики 
козацької України, встановлення стану і рівня опрацювання проблематики у віт-
чизняних і зарубіжних студіях, окресленої в пропонованому монографічному до-
слідженні; 7) атрибуція виявлених османсько-турецьких історичних рукописних 
документів, тобто визначення їхніх автентичності, авторства, обставин і часу 
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створення, ступеня  достовірності відомостей, порівняння оригінальних текстів 
з іншими пам’ятками писемної традиції Туреччини визначеної історичної доби; 
8) класифікація досліджуваних історичних писемних джерел за їхніми видами, а 
також жанровою належністю в межах тогочасної писемної традиції шляхом ви-
явлення їхнього авторства та визначення на засадах вивчення біографічних да-
них про їхніх авторів, зокрема відомостей про роки життя, їхній соціальний ста-
тус, характер фахової діяльності та основні аспекти їхніх наукових здобутків, ві-
дображення авторської жанрової прихильності, особистісної соціально-політич-
ної позиції та світоглядних уявлень відповідних учених; 9) аналіз тематичної 
спрямованості та змістовного навантаження поданої у досліджуваних рукопис-
них документах інформації за проблематикою наших наукових пошуків, які по-
казують інформаційне значення згаданих документів для розуміння історії заро-
дження українського козацтва та формування Запорозької Січі, а також обставин 
формування козацько-кримськотатарського політичного союзу. Саме ці істори-
чні явища і події визначають вагу османсько-турецьких свідчень у джерельному 
комплексі з історії відносин козацько-гетьманської України з Кримським юртом, 
Османською державою, Річчю Посполитою та з Московським царством; обґрун-
товують значення османсько-турецьких писемних джерел у царині вивчення ре-
акції Османської держави та Кримського ханства щодо появи українського полі-
тичного чинника напередодні й у часи національно-визвольної війни під прово-
дом Богдана Хмельницького; 10) виявлення значення відомостей османсько-ту-
рецьких джерел інформації у дослідженні обставин укладання Бучацької угоди, 
а також Зборівського, Карловецького і Прутського договорів, і які надають змогу 
сучасно трактувати зміст цих угод; 10) реконструювання на основі тюркськомо-
вних свідчень моделі зовнішньої політичної діяльності Запорозької Січі, Коза-
цько-гетьманської держави й Гетьманщини, дипломатичного хисту гетьманів 
Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Івана Брюховецького, Петра Доро-
шенка, Івана Мазепи й інших політичних діячів України козацької доби її історії; 
11) обґрунтування пропозицій щодо подальшої евристичної роботи та виявлення 
відповідних писемних документів тюркського походження, методики викорис-
тання інформації, поданої в цих писемних документах, а також реконструкції на 
цих засадах історичних подій, фактів, явищ і процесів. 

Зважаючи на те, що пропонована монографія спрямована на аналіз відобра-
ження історичних процесів, які відбувалися на території України, у писемних 
джерелах, що належать до іншої, відмінної від європейської, а саме середньовіч-
ної турецької літературної традиції, можна вважати, що відбір, узагальнення, си-
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стематизація і класифікація виявлених османсько-турецьких рукописних доку-
ментів періоду другої половини ХVI – першої чверті ХVIII століття з історії Ук-
раїни відповідної історичної доби, сприятиме подальшим джерелознавчим дос-
лідженням взаємин і взаємовпливів, які відбувалися між двома досить різними 
цивілізаціями. Здійснення аналізу та синтезу відомостей, зафіксованих в означе-
них історичних джерелах з урахуванням синергетичних, філологічних та аксіо-
логічних чинників, стало можливим за умови врахування новітніх надбань циві-
лізаційної теорії розуміння історичної еволюції людства. Саме такий концептуа-
льний підхід до джерелознавчого аналізу оригінальних текстів досліджуваних 
османсько-турецьких рукописних документів дає змогу розглядати розвиток іс-
торичних процесів, явищ і подій у тогочасній Україні як сукупність послідовних 
етапів, що різняться за своїм змістом та основними характеристиками і тенден-
ціями в контексті світової історії. Складовими цих характеристик і тенденцій 
були як етнічні та антропологічні засади, так і внутрішні чинники, а саме – зміна 
історичного дискурсу та наукової парадигми. Діалектику цих складових доці-
льно виявляти за проблемно-змістовними напрямами дослідження відображення 
згаданих історичних процесів у повідомленнях турецьких авторів другої поло-
вини ХVI – першої чверті ХVIII століття, якими є такі: зміни в політичній ситу-
ації на Близькому Сході та в Східній Європі упродовж визначеної історичної 
доби; особливості та тематичне навантаження повідомлень вищезгаданих авто-
рів стосовно історії України; зведення систематизованого змісту цих повідом-
лень до певного теоретичного обґрунтування відповідних висновків. Такий кон-
цептуальний підхід до здійснення наукових досліджень ґрунтується на засадах 
раціональності, доказовості та логічності в контексті систематизуючих чинників, 
спрямованих як на визначення сутності змісту оригінальних тюркськомовних те-
кстів, так і на трансформацію історіографічних знань і на відтворення своєрідно-
сті та самобутності, порівняно з іншими регіонами Східної Європи того історич-
ного процесу, який саме відбувався в Україні у вказаний період. 

До монографічного дослідження залучено здебільшого нові, не відомі широ-
кому загалові османсько-турецькі рукописні документи та матеріали, які містять 
інформацію, що відчутно збагачує відомі до цього часу знання з історії козацько-
гетьманської України та проливає світло на суперечливий характер взаємин Ук-
раїни з Туреччиною, Кримським ханством та іншими країнами. На основі текс-
тологічного аналізу османсько-турецьких рукописних документів другої поло-
вини ХVI – першої чверті ХVIII століття автор пропонує власну інтерпретацію 
тюрксько-українських історичних взаємин, що існували упродовж зазначеного 



26 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

періоду часу. Окрім цього, монографія збагачує орієнталістичні традиції україн-
ської історіографії.  

Теоретико-методологічною основою наукової праці є: а) принципи істори-
зму, системності, об’єктивності та всебічності; б) філософські засади, реалізація 
яких передбачає врахування цивілізаційного підходу до аналізу суспільної ево-
люції у межах всесвітньо-історичного процесу; в) загальнонаукові засади, а саме: 
дедуктивно-індуктивні, аналітико-синергетичні та структурно-системні, які ма-
ють реалізуватися шляхом систематизації та класифікацій джерельного матері-
алу; г) історико-джерелознавчі засади, запровадження яких до наукового дослі-
дження здійснювалось з урахуванням часу, з якого походять досліджувані істо-
ричні рукописні документи, та шляхом дослідження історичних умов початко-
вого існування та виконанням порівняльного аналізу оригінальних текстів з ме-
тою виявлення характеру і ступеня вірогідності поданої у цих текстах інформа-
ції; ґ) історіографічні засади, які відображують основні напрями розвитку істо-
ричних знань з досліджуваної проблематики у часовому вимірі; д) філологічно-
лінгвістичні засади, за допомогою яких створювалась можливість здійснити аде-
кватний переклад оригінальних текстів, виявити жанрову належність досліджу-
ваних османсько-турецьких рукописних документів, визначити етимологію, се-
мантику та змістовне навантаження термінів, уживаних в оригінальних текстах 
цих документів.  

Реалізація поставлених наукових завдань здійснювалась шляхом застосу-
вання низки дослідницьких методів, зокрема: 1) відбору, систематизації з насту-
пним текстологічним аналізом тих фрагментів оригінальних текстів османсько-
турецьких рукописних документів другої половини XVI – першої чверті XVIII 
століття, що містять інформацію з досліджуваної  проблематики; 2) історико-
структурний метод, що передбачає структуризацію та класифікацію сукупності 
відомостей із згаданих документів щодо України козацької доби її історії; 3) іс-
торико-генетичний метод, який надає можливість простежувати історіографічну 
трансформацію та основні форми відображення в науковій літературі історичних 
знань з проблематики, що розглядається; 4) історико-філологічний метод, який 
дав можливість здійснити український переклад на основі лінгвістичного опра-
цювання оригінальних текстів османсько-турецьких рукописних документів, що 
походять із періоду означеної історичної доби, з метою досягнення ідентичності 
змістовної сутності перекладу оригінального тексту; 5) метод концептуального 
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аналізу, що зумовив виявлення спеціальних концептів (термінів і понять) укра-
їнської та турецької історіографії, які стосуються предмета і завдань пропонова-
ного дослідження 6.  

Підсумовуючи вступну частину, вважаємо доцільним зазначити, що на су-
часному етапі історії розвитку української державності, зокрема її національного 
відродження, зростає суспільний інтерес до козацької доби та складових її істо-
рії, у тому числі українсько-турецьких взаємин. За роки незалежності в Україні 
було надруковано чимало наукових праць, в яких висвітлено важливі проблеми  
історії козацько-гетьманської України, які враховувались у процесі підготовки 
пропонованої монографії. Автор намагався  розглядати проблематику означеної 
доби вітчизняної історії з урахуванням сучасних досягнень у галузі української 
тюркології, прагнув дотримуватись об’єктивності та неупередженості в підходах 
до їх оцінки. 

Отже, пропонована монографія по суті є дослідженням, виконаним на засадах 
новітньої методології виявлення, виокремлення, систематизації османсько-туре-
цьких писемних документів, їхнього джерелознавчого аналізу і залучення поче-
рпнутої інформації до реконструкції історії України козацької доби. Разом з тим 
вона  закладає фундамент подальшого розширення хронологічних меж поруше-
ної проблематики, зокрема, продовження наукового пошуку з метою виявлення 
та джерелознавчого опрацювання інших тюркськомовних рукописних докумен-
тів стосовно наступних періодів української історії. 

Автор монографії має за честь зазначити, що ідейними натхненниками цього 
дослідження були видатні українські вчені-сходознавці, а саме: Омелян Пріцак 
та Ярослав Дашкевич, а також історик-джерелознавець Павло Сохань. Велике 
значення у написанні цього  дослідження мали наукові консультації з проблем 
методології,  надані авторові Ярославом Калакурою. Значну цінність мали кри-
тичні зауваження та рекомендації,висловлені Юрієм Кочубеєм. Велику вдяч-
ність за підтримку автор висловлює українським ученим Володимирові Грабове-
цькому, Людмилі Дяченко, Василеві Лучику, Григорієві Халимоненку, Володи-
мирові Сергійчуку, Юрієві Мицику, Володимирові Резаненку, Олені Бачинській, 

                                                            
6Федорук Ярослав Олександрович. Міжнародні відносини середини XVII століття  і укладання 
Віленського договору між Річчю Посполитою та Росією у 1656 році : дис. на здобуття науко-
вого ступеня д-ра іст. наук (на правах рукопису): 07.00.02 «Всесвітня історія» / Я. О. Федо-
рук. ― Київ, 2012. ― С. 9–50. ― 451с.; Літвіненко Єлізавета Валеріївна. Німецька хроніка 
«Theatrum Europaeum» як джерело з історії України другої половини XVII ‒ початок XVIIІ 
століття і пам’ятка історіографії :  дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук (на правах 
рукопису): 07.00.06 «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / 
Є. В. Літвіненко. — Київ, 2012.  —  С. 10‒14. — 205 с. 



28 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

Василеві Чумаку, Ярославові Гарасиму, Віталієві Щербаку, Сергієві Лепʼявку, 
Вікторові Брехуненку, Миронові Капралю, Ярославові Федоруку, Ользі Маврі-
ній, Андрієві Феленюку, Оксані Василюк, а також відомим турецьким дослідни-
кам-архівистам – Абдулькадіру Донуку, Юсуфу Халачоглу, Музаферу Уреклі, 
Юджелю Озтюрку, Кемалю Озджану, Алі Ахметбейоглу, Муаллі Уйду Юджель, 
Ферідуну Емеджену та іншим.  

Монографію виконано в межах науково-дослідної теми Інституту української 
археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України «Дже-
рела з історії українського козацтва та Південної України» (номер державної ре-
єстрації 0103U006876). 
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Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЯ, ІСТОРІОГРАФІЯ 
ТА ДЖЕРЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Логіко-конструктивну особливість джерелознавчого опрацювання повідом-

лень османсько-турецьких рукописних документів щодо історії взаємин Україн-
ської козацької держави з Високою Портою і Кримським ханством, які мають 
своє походження з визначеного нами часового виміру (середина XVI ‒ перша 
чверть XVIII століття), зумовлено специфічними рисами й відмінними ознаками 
історичних процесів, що відбувалися протягом цього часу на території названих 
державних утворень. Саме тому ми вважаємо за доцільне здійснити аналіз мето-
дологічних та історіографічних засад як складові джерелознавчого опрацювання 
поданого в цій монографії комплексу повідомлень з османсько-турецьких руко-
писних документів щодо України козацької доби її історії. Адже сутність пропо-
нованого нами наукового дослідження полягає у визначенні саме його джерело-
знавчого компонента. Отже, метою цього розділу є обґрунтування методологі-
чно-джерелознавчих засад аналізу тих відображених у відомостях з досліджених 
нами рукописних документів про історичні явища та  події, які мали місце у вза-
єминах України козацької доби її історії з Османською державою та з Кримським 
ханством упродовж другої половини XVI ‒ першої чверті XVIII століття. Реалі-
зувати цю мету ми маємо шляхом вирішення завдань, які становлять її зміст. Ко-
жне з цих завдань сформулювало назви відповідних структурних елементів 
цього розділу пропонованої монографії. Варто зазначити, що такий напрям на-
шої дослідницької роботи був здійснено із застосуванням методології об’єктив-
ного трактування оригінальних текстів досліджуваних рукописних документів, 
їхньої класифікації, атрибуції, а також ‒ адекватності розуміння та виконання 
перекладу оригінальних текстів українською та реконструкції викладених у них 
історичних подій. При цьому ми використовували методологію відомого істо-
рика-тюрколога Зекі Веліді Тогана 7. 

                                                            
7Ahmet Zeki Velidî Togan, Tarihte Usûl, 4-üncü Baskı, İstanbul, Enderun Kitabevi, 1985, 350 s.  
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Важливим аспектом нашої дослідницької роботи ми вважаємо вдосконалення 
методики отримання історичних знань шляхом простеження етимології та сема-
нтичного навантаження етнічних, історичних і географічних термінів, які були 
представлені в дослідженому нами джерельному матеріалі. Реалізація цієї мето-
дики дала можливість здійснити обґрунтовану ідентифікацію згаданих термінів 
із реаліями, а також висвітлити характерні риси того історичного процесу, який, 
триваючи упродовж другої половини ХVІ ‒ першої чверті ХVІІІ століття в умо-
вах активного впливу на нього зовнішніх чинників, зумовив соціальну і політи-
чну визначеність державотворення в Україні. 

Третім етапом нашої дослідницької  роботи, здійсненої в цьому розділі, є за-
гальна характеристика османсько-турецьких  памʼяток писемності, в яких по-
дано потрібну нам інформацію. Цієї мети досягнуто шляхом виконання таких 
дослідницьких завдань: 1) виявлення характерних рис і специфічних особливос-
тей досліджуваної інформації, яка міститься в різносюжетних та відмінних за те-
матичною спрямованістю оригінальних текстах; 2) аналіз біографічних відомос-
тей авторів османсько-турецьких  рукописних документів вищеозначеної істори-
чної доби з метою виявлення відображення у поданій цими вченими інформації 
елементів їхній світоглядних уявлень та громадських позицій; 3) визначення жа-
нрової належності потрібних нам для дослідження рукописних документів через 
необхідність встановлення ступеня вірогідності поданої в них інформації. 

 
 
1.1. Проблеми методології джерелознавчого опрацювання відомостей 

османсько-турецьких писемних джерел середини XVI ‒ першої чве-
рті XVIII століття  з історії козацької України 

 
З огляду на те, що джерелознавство являє собою систему історичних знань, 

яка ґрунтується на дослідженні обставин виникнення й модифікації у часовому 
вимірі історичних писемних джерел та на виявленні обумовленості їхнього змі-
сту конкретними історичними обставинами, провідне значення у джерелознав-
чому опрацюванні османсько-турецьких рукописних документів є опрацювання 
методів аналізу їхнього змісту 8. Предметом пропонованого монографічного до-
слідження є комплекс пам’яток османсько-турецької писемності, змістовне на-
вантаження яких має історичну спрямованість. Цей джерельний комплекс було 

                                                            
8Шмидт С. О. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии / Си-
гурд Оттович Шмидт. ― М. : РСГУ, 1997. ― С. 25. ― 612 с. 
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створено в той час, коли в Україні відбувалися політичні події, що мали долено-
сний характер у її історичному розвитку. Він являє собою важливу складову бази 
рукописних документів зовнішнього походження з вітчизняної історії, які міс-
тять цінну інформацію для дослідження козацько-гетьманської доби України. 
Отже, досліджуваний комплекс рукописних документів, що являє собою вагому 
складову османсько-турецької писемної традиції, відображує «погляд іззовні», 
тобто з боку представників іншої цивілізації, на історичні процеси, що відбува-
лися в Україні упродовж тієї історичної доби. Саме ця обставина визначає цін-
ність рукописних документів, що є предметом джерелознавчого опрацювання у 
нашій монографії, для розуміння вітчизняної історії. Разом з цим особливість до-
слідження пам’яток османсько-турецької писемної традиції зумовлюється їхнім 
особливим характером, специфікою їхнього походження, способом фіксації іс-
торичної інформації, фізичним станом примірників відповідних історичних ру-
кописних документів та місцем їхнього збереження. Унікальність османсько-ту-
рецьких джерел відомостей щодо України козацької доби її історії полягає також 
у тому, що в них є два різновиди інформації, а саме: конкретно-історичні та істо-
ріографічні відомості. 

Втім, незважаючи на таку специфіку зазначених писемних джерел, їхнє дос-
лідження донині ґрунтувалося на таких загальних принципах історичного дже-
релознавства, як принципи історизму,  наукової об’єктивності, всебічності, кон-
кретно-історичного та системного підходів до здійснення наукового дослі-
дження, принцип комплексності застосовуваних пошукових методів, прийомів 
та способів виконання наукового пошуку,  принципи виявлення та відбору писе-
мних документів для виконання джерелознавчого дослідження, принцип усебіч-
ного та критичного аналізу відповідних джерел, принципи встановлення  досто-
вірності та інформативної цінності  виявлених відомостей і фактів 9. 

Ураховуючи викладені обставини, ми намагалися здійснити своє монографі-
чне дослідження на засадах новітніх методологічних підходів до джерелознав-
чого опрацювання пам’яток османсько-турецької писемності. При цьому доці-
льно мати на увазі ту обставину, що проблематика теорії й методики історичного 
джерелознавства набуває особливої актуальності в умовах антропологічного та 
цивілізаційного осмислення історіософії України в контексті відновлення її дер-
жавності, осягнення соборності та цілісності української нації, взаємозв’язків та 

                                                            
9Історичне джерелознавство. Підручник / за ред. Я. С. Калакури. ― Київ : Либідь, 2002. ― 
С. 43‒ 44, 11‒120. ― 488 с.  
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взаємопроникнення культур і традицій різних народів 10. Саме ці обставини ви-
значили провідний напрям наших методологічних пошуків. 

Втім доцільно зазначити, що наприкінці ХХ століття в межах гуманітарних 
наук посилилося критичне ставлення до традиційної методології наукових дос-
ліджень, яке ґрунтувалося на поширеній тоді практиці антиподів (пояснення – 
розуміння, теорія – опис, конкретизація – узагальнення). Цей факт став причи-
ною активізації пошуку принципово нових підходів до процесу набування нау-
кових знань. При цьому наголошувалося на необхідності визнання факту залеж-
ності розвитку науки в сучасних умовах не стільки від свого предмета та власних 
методів дослідження, скільки від запровадження нової (замість традиційної) ме-
тодології дослідження проблематики життя людини. В історичній науці вище ро-
зглянуті загальні теоретико-методологічні зрушення зумовили активізацію по-
шуків нових методологічних підходів до здійснення аналізу історичних процесів. 
За таких умов в наш час особливої критики зазнає редукціоністська методологія, 
сутність якої полягає в інтерпретації історичних і соціальних явищ на засадах 
спрощеного розуміння історії в межах формаційної теорії, а отже – примітивного 
пояснення наявних причинно-наслідкових зв’язків. Зважаючи на те, що термін 
«редукціонізм» походить із природознавчої наукової галузі, у сучасних дослі-
дженнях методології соціальних явищ та історичних процесів висловлено думку, 
що сучасний стан універсалізації методології наукових досліджень є невиправ-
ним. Отже, визначилася необхідність опрацювання принципово нової методоло-
гічної концепції пізнання історії, тобто такої, яка б ґрунтувалася на забезпеченні 
насамперед знання про конкретне та самобутнє в історичних процесах, явищах і 
подіях. Результатом таких наукових пошуків стало опрацювання у наш час аль-
тернативної, так званої антиредукціоністської методологічної концепції пізнання 
історії, яка, враховуючи загальні характеристики всесвітньо-історичного про-
цесу, має на меті визначення та аналіз його конкретних, особливих і своєрідних 
ознак, у тому числі й стосовно окремих регіонів світу 11. На засадах застосування 
провідних положень «антиредукціоністської» методологічної концепції у конк-
ретних джерелознавчих дослідженнях з історії України, що здійснені відомим 

                                                            
10Юрій М. Ф. Україна найдавнішого часу ‒ XVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання / 
М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. ― Тернопіль: Астон, 2012. ― Кн. 
І. ― С. 6 ‒7, 18‒37, 74‒92. ― 700 с. 
11Философия и интеграция современного социально-гуманитарного знания (матер. «круглого 
стола») / В. А. Лекторский, В. Е. Кемеров, В. П. Петренко та ін. // Вопросы философии. ― 
2004. ― № 7. ― С. 3–39. 
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українським сходознавцем Ярославом Дашкевичем, у вітчизняному джерелоз-
навстві сформувався національний концептуальний напрям, який є альтернатив-
ним універсальній концепції розуміння історичних процесів, на основі якої здій-
снюють дослідження східних, зокрема арабських і османсько-турецьких писем-
них документів відповідної історичної доби в російському орієнталістичному 
джерелознавстві. Згідно із згаданою універсальною концепцією, будь-який істо-
рично-культурний ареал є складовою загального євразійського територіального 
простору, у межах якого історичні процеси, що відбувалися упродовж середньо-
вічної доби світової історії, маючи певні регіональні відмінності, разом з тим 
були узагальненими 12. Щодо національного концептуального напряму, то в його 
межах історичні процеси, які відбувалися на території України, розуміють як 
своєрідні й самобутні стосовно інших регіонів як Європи, так і Азії. До вислов-
леного додамо, що в наш час національний концептуальний принцип розуміння 
історичних процесів є науковою спадщиною Ярослава Дашкевича, подальше на-
укове опрацювання якого відобразилося в дослідницьких працях його учнів. Зо-
крема, саме на засадах національного концептуального напряму джерелознавчих 
досліджень у цій монографії ґрунтується розуміння процесів, явищ і подій, які 
відбувалися в міжнародних відносинах України періоду козацької доби її історії, 
що були відображені в тюрксько-османських писемних джерелах середини XVI – 
першої чверті XVIII століття. 

Зазначимо, що рукописні документи, які стосуються досліджуваної нами 
проблематики, являють собою певну частину сукупності історичних джерел, що 
належать до історичної, географічної, етнографічної та літературної галузі знань 
з тюркології доби Нового часу турецької історії. В цьому контексті тюркологічне 
джерелознавство як галузь сучасного наукового знання має узагальнювально-си-
стематизуючі ознаки. У пам’ятках османсько-турецької писемності часто фіксу-
ються тематичні напрями джерелознавчих досліджень, які в наш час існують у 
європейському орієнталістичному джерелознавстві 13. Справді, зважаючи на те, 

                                                            
12Калинина Т. М. Сведения ранних ученых Арабского халифата. Тексты, перевод, 
комментарий / Татьяна Михайловна Калинина; отв. ред. В. Л. Янин. ― М. : Наука, 1988. ― 
179 с. 
13Крюков В. Г. Ал-Хуварізмі про «Сарматію – землю бурджанів» та сусідні з нею «країни» / 
Віктор Григорович Крюков. ― Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. ― С. 15–
24. ― 540 с., 2 іл. Див. також: Крюков В. Г. Писемні джерела Арабського халіфату про етноіс-
торичні процеси на території України: дис. на здобуття наукового ступеня д-ра іст. наук : 
07.00.06 «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Віктор 
Григорович Крюков. ― Київ, 2010. ― С. 30–41. ― 519 с.  



34 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

що важливого значення у вітчизняній орієнталістиці набув оглядовий аналіз ос-
мансько-турецьких рукописних документів, які містять  інформацію з історії Ук-
раїни визначеного періоду, джерелознавче дослідження таких пам’яток писем-
ності є складовою комплексно-узагальнюючого тематичного напряму орієнталі-
стичних джерелознавчих досліджень. Сутність цього напряму полягає в компле-
ксному опрацюванні певної сукупності східних, у тому числі османсько-турець-
ких, історичних писемних джерел, з метою визначення конкретних спрямувань 
наукових сходознавчих досліджень, які здійснювалися авторами досліджених 
рукописних документів, а також теоретичних засад таких досліджень, світогляд-
них позицій авторів пам’яток писемності (у нашому випадку – турецьких істори-
ків-літописців) та жанрових особливостей і етапів розвитку відповідної турець-
кої писемної традиції відповідної доби. Отже, комплексно-узагальнюючий на-
прям джерелознавчих орієнталістичних досліджень ґрунтується на опрацюванні 
джерельного матеріалу, перетворюючи дедуктивним шляхом узагальнену інфо-
рмацію на конкретну, внаслідок чого: 1) визначають історичні умови виникнення 
інформації, що міститься у відповідних досліджуваних історичних рукописних 
документах; 2) виявляють та характеризують першоджерела, з яких таку інфор-
мацію було запозичено; 3) досліджують спадкоємності цієї інформації та її ево-
люцію упродовж певної історичної доби (у нашому випадку – історичного пері-
оду, що тривав від середини XVI до другої чверті XVIII століття). 

Разом з цим адекватно зрозуміти повідомлення турецьких істориків визначе-
ного історичного періоду щодо міжнародних відносин України козацької доби її 
історії можна лише за умов текстологічного аналізу кожного з досліджуваних 
джерел інформації. Однак забезпечити цей аспект опрацювання джерельного ма-
теріалу неможливо без конкретних уявлень про історичні обставини, за яких ви-
ник писемний документ, що є предметом джерелознавчого аналізу. При цьому 
обов’язковим є врахування жанрових особливостей та визначення ступеня віро-
гідності потрібної нам інформації. Необхідність вирішення вказаних завдань зу-
мовила залучення до нашої монографічної праці бібліографічних даних про ав-
торів досліджених рукописних документів, а саме – інформації щодо років 
життя, місця перебування, соціального статусу, а також характеру фахової діяль-
ності відповідних учених. Отже, у нашому дослідженні відображено методоло-
гічні засади аналітико-тематичних наукових методів дослідження  джерельного 
матеріалу, які виникли в межах персоналістичного напряму інтерпретації істори-
чних писемних документів. Сутність цього тематичного напряму полягає в розу-
мінні кожного з відповідних документів як наукової спадщини його автора. Та-
кими методологічними засадами є виокремлення конкретної проблематики та її 
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обґрунтування через аналіз інформації щодо України козацької доби, наявної у 
певній сукупності османсько-турецьких рукописних документів, створених різ-
ними за роками життя, місцем перебування, соціальним статусом та характером 
фахової діяльності тюркськими вченими.    

Разом з цим, доцільно є враховувати ту обставини, що однією з провідних 
категорій дослідженого нами джерельного матеріалу є описання фактів-подій. 
Тому наші наукові пошуки, зазвичай, були зосереджені насамперед на визна-
ченні ступеня вірогідності інформації, що становить джерельні засади названого 
опису. При цьому ми враховували, міркування про те, що розуміння ступеня ві-
рогідності інформації, наявної у відповідних східних рукописних документах, 
значною мірою зумовлюється просторово-територіальною віддаленістю подій 
від місця виникнення історичних пам’яток писемності, в яких міститься інфор-
мація про певні події. Справді, саме просторово-територіальна віддаленість по-
дій, які відбувалися в Україні впродовж козацької доби її історії, безпосередньо 
позначилася як на загальному обсязі, так і на змістовному навантаженні повідо-
млень про ці події, що були запозичені літописцями Високої Порти та Кримсь-
кого ханства другої половини XVI – першої чверті XVIII ст. із зовнішніх джерел 
інформації. Ця обставина безпосередньо визначала як ступінь поінформованості 
авторів досліджених нами рукописних документів про вказану країну, так і хара-
ктер їхніх світоглядних уявлень щодо національно-визвольної боротьби україн-
ського народу проти його колоніального гноблення з боку Речі Посполитої. Тому 
в цьому монографічному дослідженні ми застосовували ті наукові методи опра-
цювання джерельного матеріалу, які існують у межах історично-інформативного 
напряму орієнталістичних джерелознавчих досліджень. Адже сутність цього те-
матичного напряму полягає саме у виокремленні фактів-подій із загального об-
сягу інформації, яка міститься в окремих османсько-турецьких рукописних до-
кументах визначеної історичної доби, з наступним визначенням ступеня їхньої 
вірогідності шляхом порівняльного аналізу із повідомленнями про ці самі події, 
наявні також у рукописних творах інших авторів, у тому числі й тих, що нале-
жать до європейських літописних традицій, зокрема України, Речі Посполитої, 
Московії 14.  

Отже виявляється, що сутність розглянутих тематичних напрямів джерелоз-
навчих орієнталістичних досліджень дає можливість проаналізувати потрібний 
для нашого монографічного дослідження джерельний матеріал з урахуванням 

                                                            
14Там само ― С. 36–37.  
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його логічної цілісності. У цьому випадку алгоритм теоретичного аналізу поля-
гає в тому, що характеристика кожного з розглянутих тематичних напрямів є пе-
вним етапом виконання загального аналізу досліджуваних історичних рукопис-
них документів, який значною мірою визначає його наступний етап. Зокрема, те-
кстологічний аналіз досліджених нами тюрксько-османських рукописних доку-
ментів на засадах персоналістичного тематичного напрямку уможливлює прос-
теження послідовності та наступності історико-інформативних методологічних 
підходів до опрацювання текстів творів турецьких та кримськотатарських уче-
них другої половин ХVI – першої половини ХVIII ст. Другий етап виконання 
аналізу згаданих тюркомовних рукописних документів є підґрунтям для третього 
етапу, на якому джерелознавче дослідження здійснюється вже на рівні так зва-
ного комплексно-узагальнюючого тематичного напряму. Сутнісною ознакою 
цього є комплексне опрацювання сукупності османсько-турецьких рукописних 
документів визначеної історичної доби з метою узагальнення наявної в них ін-
формації, що відображує окремі історичні події. 

Отже, у розглянутій системній послідовності визначають чималу кількість 
джерельного матеріалу і простежують поступове ускладнення його текстологіч-
ного аналізу. Ускладненість джерелознавчого опрацювання текстового матері-
алу зумовила специфіку наукового пошуку щодо ідентифікації етнічних, істори-
чних і географічних назв, поданих в оригінальних текстах османсько-тюркських 
рукописних документів другої половини XVI – першої чверті XVIII ст. 

Пріоритетне значення у нашому монографічному дослідженні має принцип 
історизму, який зорієнтував нас на з’ясування конкретно-історичних умов вини-
кнення того чи того джерела, визначення його первинних функцій і подальшої 
долі. В контексті історичного підходу до різних видів пам’яток османсько-туре-
цької писемності визначеної історичної доби особливу увагу звертали на їхні ге-
нетичні корені, спонукальні мотиви та умови їх створення, а також на вплив від-
повідних коренів на зміст і спрямованість самих цих рукописних документів. У  
кожному конкретному випадку ми намагались дати відповідь на такі запитання: 
а) коли та за яких умов виник той чи інший писемний документ і яким було його 
первинне призначення; б) яких змін зазнало це історичне джерело в процесі свого 
розвитку; в) у якому стані воно дійшло до наших днів, де зберігається нині. 

Не менш важливим для нас є принцип об’єктивності, ключова вимога якого 
полягає в тому, щоб шляхом джерелознавчої критики встановити, наскільки ін-
формація, закодована у виявлених джерелах, є вірогідною. Далебі, розглядаючи 
історичні писемні джерела об’єктивну реальність, не можна ігнорувати той факт, 
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що всі документи, залучені до нашого монографічного дослідження, створюва-
лись різними людьми, а отже несуть відбиток суб’єктивного сприйняття їхніми 
авторами конкретних подій, явищ та історичних процесів. Тому об’єктивність в 
оцінці будь-якого історичного писемного джерела є неодмінною умовою встано-
влення його суб’єктивно-об’єктивного характеру і доведення достовірності дже-
рельної інформації, що, своєю чергою, потребує порівняння змісту конкретного 
досліджуваного рукописного документа із свідченнями, поданими в інших писе-
мних джерелах інформації визначеної історичної доби.  

Від принципів історизму та об’єктивності невід’ємним є принцип всебічно-
сті, який у контексті нашого монографічного дослідження визначає, з одного 
боку, аналіз будь-якого історичного джерела як певної цілісності, а з іншого ком-
плексний підхід до конкретного історичного документа, щоб уникнути однобіч-
ності й суб’єктивізму 15. Ми намагалися брати до уваги не окремі фрагменти до-
сліджуваних історичних рукописних документів відірвано від інших свідчень, а 
оригінальні тексти цих історичних писемних джерел у єдності та взаємозв’язках 
зі згаданими свідченнями. Більше того, у багатьох випадках османсько-турецькі 
рукописні документи ми зіставляли з пам’ятками писемності українського, поль-
ського, російського та іншого етнічного походження. 

Ці методологічні принципи було реалізовано шляхом застосування низки за-
гальнонаукових, історичних, історіографічних та суто джерелознавчих методів 
дослідження османсько-турецьких рукописних документів другої половини 
XVI – першої чверті XVIII ст. та з опорою на міждисциплінарний підхід у реко-
нструкції на основі цих методів феномена українського козацтва, історії визво-
льної війни українського народу проти колоніального гноблення з боку Речі По-
сполитої в середині ХVІІ ст., а також взаємин України козацької доби її історії із 
сусідніми державами. При цьому слід зазначити, що на різних етапах історико-
джерелознавчих пошуків виконали комплекс методів проведення дослідження. 
Зокрема, у процесі виявлення та джерелознавчого опрацювання необхідних для 
нашого монографічного дослідження документальних матеріалів ми зіткнулися 
з проблемою їх виокремлення із загального обсягу інформації, наявної у творах 
турецьких і кримськотатарських істориків, написаних упродовж визначеної 
вище історичної доби. Складність розв’язання зазначеної проблеми полягала у 
тому, що ці фрагментарні й неоднорідні за своєю сюжетно-тематичною спрямо-

                                                            
15Калакура Я. С. Українська історіографія: курс лекцій / Ярослав Степанович Калакура. ―  
Київ : Генеза, 2012. ― С. 27. ― 512 с. 



38 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

ваністю документальні матеріали являють собою лише складову згаданої інфор-
мації, а іноді вони були подані в тих оригінальних текстах, присвячених іншій 
тематиці. Зважаючи на те, що значна частина примірників потрібних нам руко-
писних документів зберігається в старезному стані, в їхніх оригінальних текстах 
подекуди трапляються лакни. Ці обставини значною мірою ускладнили процес 
відбору і систематизації корисної для нас інформації. Зі цієї причини ми засто-
сували метод евристики, тобто структурно-семантичну модель, що дало змогу 
ефективніше виявляти необхідні історичні документальні джерела. 

Що ж до безпосереднього джерелознавчого опрацювання оригінальних текс-
тів досліджених нами пам’яток османсько-турецької літописної традиції доби 
Нової часу, то на цьому етапі нашої дослідницької роботи були використані такі 
методи: 1) метод відбору, систематизації та текстологічного аналізу фрагментів 
оригінальних текстів з творів учених Високої Порти та Кримського ханства дру-
гої половини ХVI – першої чверті ХVIII ст., у яких містилась інформація про 
територію й населення України козацької доби її історії; 2) історично-структур-
ний метод, на засадах якого ми здійснили структуризацію і класифікацію загаль-
ної сукупності як суто джерельного матеріалу з досліджуваної проблематики, так 
і наукової літератури, присвяченої аналізу цієї проблематики; 3) історико-гене-
тичний метод, за допомогою якого ми маємо можливість простежити історіогра-
фічну трансформацію історичних знань з проблем, що розглядаються в нашому 
монографічному дослідженні, та виявити основні форми відображення відповід-
них знань в науковій літературі; 4) парадигмальний метод, що реалізується шля-
хом відтворення логіки розвитку історичних процесів, які відбувалися на землях 
України та були відображені в османсько-турецьких рукописних документах 
другої половини ХVI – першої чверті ХVIII ст.; 5) історично-філологічний метод, 
який дає можливість здійснювати переклади на українську мову оригінальних 
текстів, запозичених із пам’яток османсько-турецької рукописної традиції доби 
Нового часу, та опрацювати їх лінгвістично. Результатом запровадження цього 
методу в нашому монографічному дослідженні стало забезпечення ідентичності 
змістовної сутності перекладу порівняно з текстом оригіналу; 6) історико-персо-
налістичний метод, представлений у формі аналізу наукової діяльності вчених 
Османської держави та Кримського ханства другої половини ХVI – першої чве-
рті ХVIII ст. з метою усвідомлення чинників, що зумовили характер  отримуваної 
нами із творів цих учених інформації щодо України козацької доби її історії; 
7) персоналістично-бібліографічний метод, у межах якого до процесу джерелоз-
навчого аналізу залучаються головні характеристики та відомі особливості тих 
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наукових досліджень, що вже були здійснені провідними вченими-орієнталіс-
тами, з метою забезпечення розуміння та використання наукового внеску остан-
ніх у розвиток досліджуваної нами проблематики 16; 8) метод термінологічного 
аналізу, який реалізується шляхом встановлення та виявлення значення спеціа-
льних термінів щодо предмета та завдань нашого монографічного дослідження в 
джерелознавчому аспекті в процесі запровадження нами теоретичних засад та 
категоріально-понятійного апарату, який використовуються у вивченні сфери ін-
ших історичних та гуманітарних наук, а саме: історії України, археології Укра-
їни, етнографії України, лінгвістики, філософії. 

Важливого значення в написанні цієї монографічній праці набули такі методи 
джерелознавчого текстологічного аналізу та критики: a) critique externe, або 
critique sources; б) critique interne (або critique des faits), атрибуції джерел, порів-
няння, класифікації, періодизації та інші. Мало також місце залучення до науко-
вого дослідження авторських інтерпретаційних методів у підходах до здобутого 
джерельного мате-ріалу з історії тогочасної України, а також його адресне вико-
ристання з метою вивчення міждержавних, соціально-економічних, військових, 
етнічних і культурно-релігійних взаємин між тюркськими та слов’янськими кра-
їнами, зокрема між Туреччиною та Кримським ханством. Таким чином ми праг-
нули посприяти розширенню концептуальних засад розвитку українського схо-
дознавства, у тому числі через застосування в цій галузі вітчизняної історичної 
науки нових аспектів історико-філологічного опрацювання османсько-турець-
ких рукописних документів доби Нового часу, насамперед шляхом посилення 
лінгвістичної складової наших джерелознавчих досліджень. 

Зважаючи на те, що розроблення комплексної методики пошуку та ретель-
ного опрацювання пам’яток османсько-турецької писемності означеної історич-
ної доби, зокрема архівних документів 17, є неодмінною передумовою об’єктив-
ного використання згаданих історичних рукописних документів для забезпе-
чення висвітлення козацької доби вітчизняної історії, а також українсько-туре-

                                                            
16Зважаючи на те, що в сучасній українській бібліографічній традиції немає правил написання 
«Див.: Там само; Назв. праця, Ibid., op. cit., тощо» мовою і графікою досліджуваних нами ру-
кописних документів, вважаємо за доцільне у посиланнях вказувати повну назву використа-
них нами писемних джерел та літератури, написаних арабською графікою. 
17Мусієнко В. В. Методологія / Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. 
посіб. / В. В. Мусієнко [ред кол.: В. М. Литвин, В. І. Гусєв, А. Г. Слюсаренко та інші]. ― Київ : 
Вища школа, 2002. ― С. 242 ‒ 243. ― С. 430 с.; Зашкільняк Л. О. Вступ до методології історії 
/ Л. О. Зашкільняк. ― Львів : ЛОНМІО, 1996. ― С. 8‒14, 68‒72. ― 96 с. ; Mehmet İpşirli, 
Osmanlı Tarih Yazıcılığı, Osmanlı, Ankara, 1999, Cilt, 8, s. 247–256. 
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цьких та українсько-кримськотатарських взаємин, пріоритетними напрямами на-
шої дослідницької роботи в процесі написання цієї монографії були такі: вияв-
лення адекватності наявних перекладів відповідних пам’яток османсько-турець-
кої писемної традиції їхнім оригінальним текстам, осмислення елементів відпо-
відної культури 18, український переклад і тлумачення дослідженого джерель-
ного матеріалу. При цьому в процесі написання наукової праці головну увагу ми 
приділяли вивченню оригінальних текстів досліджуваних рукописних докумен-
тів. Адже безсумнівним є той факт, що оригінальні тексти історичних писемних 
джерел країн Сходу являють собою такі мовні та системно-структурні утворення, 
концепти (смислове наповнення) ключових понять яких ґрунтується на елемен-
тах традиційних культур населення відповідних країн, які створилися під впли-
вом релігійно-філософських вчень на основні чинники формування світоглядних 
та морально-етичних принципів етносів середньовічного Сходу – носіїв цих ку-
льтур 19. Згадані тексти ми транслітерували з мови оригіналів і належним чином 
трансформували відповідно до норм сучасної турецької мови. Важливою скла-
довою наступного етапу нашого дослідження стали адаптація, виконання адек-
ватного українською перекладу та докладне коментування оригінальних текстів 
для тлумачення використовуваних в оригіналах історичних, релігійних, філософ-
ських, літературних термінів, а також географічних назв. 

У цій монографії дотримуємося таких критеріїв науковості: адекватність 
сприйняття та розуміння поданих у досліджених нами памʼятках османсько-
турецької писемності ключових понять, що стосуються України козацької 
доби її історії; відповідне збереження цілісності та точності передачі змісту 
оригінальних текстів відповідних рукописних документів, усунення припуще-
них раніше помилок та різночитань самих цих текстів та коментарів і приміток 
до них.     

Слід зауважити, що цьому монографічному дослідженні, зокрема, викорис-
тано розроблені відомими українськими орієнталістами Вольфом Бейлісом та Ві-
ктором Крюковим й трансформовані нами згідно з проблематикою цієї праці 

                                                            
18Культура перекладу китайської та японської прози й поезії: світоглядний аспект / С. Дроз-
дова,  Л. Джанкьозова, Д. Купко, Ю. Дудченко [за ред.  В. Ф. Резаненка]. ― Національний 
університет «Києво-Могилянська академія». ― Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська акаде-
мія», 2009. ― 85 с. 
19Туранли Ф. Ґ. Особливості написання давньотюркських текстів / Фергад Ґардашкан Оглу 
Туранли // Маґістеріум (НаУКМА). ― Вип. 43: Мовознавчі студії. ― Київ, 2011. ― С.  91–95. 
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принципи текстологічного аналізу арабографічних текстів, які, по суті, є крите-
ріями науковості орієнталістичного джерелознавчого дослідження 20. Йдеться 
про такі принципи: 1) адекватність сприйняття та розуміння ключових понять 
опрацьованих османсько-турецьких рукописних документів, що забезпечується 
шляхом виявлення всієї сукупності варіантів тюркського написання вжитих тер-
мінів; 2) збереження цілісності та точності передачі змісту оригінальних текстів 
досліджених памʼяток османсько-турецької літописної традиції за рахунок ура-
хування вірогідних ототожнень виявлених тюркських термінів, які вжито в по-
передніх орієнталістичних джерелознавчих наукових працях; 3) обґрунтування 
частково прийнятих (тобто вірогідність яких не цілковито доведено) ототожнень 
на основі виявлення всіх наявних доказів як на користь відповідних ототожнень, 
так і всупереч їм; 4) усунення гіпотетичних варіантів розуміння ідентифікацій 
явно незрозумілих фрагментів оригінальних текстів, сформульованих у попере-
дніх наукових дослідженнях, та різночитань оригінального тексту з коментарями 
та примітками до нього, а також надання докладних аргументів, що обґрунтову-
ють ті або інші відхилення від думок щодо гіпотетичних варіантів розуміння пе-
вних ідентифікацій 21. Отже, коментування досліджених нами рукописних істо-
ричних документів супроводжувалося тлумаченням українською мовою викори-
стовуваних термінів – історичних, релігійних, судових 22, філософських, літера-
турних та географічних – на засадах вище розглянутих принципів текстологіч-
ного аналізу 23.  

                                                            
20Мустакимов И. А. Арабографичные нарративные источникипо истории тюрко-татарских 
государств XV–XVIII вв. / Ильяс Альфредович Мустакимов // Средневековые тюрко-татарские 
государства / Сборник статей. Выпуск 5: Вопросы источниковедения и историография исто-
рии средневековых тюрко-татарских государств. — Казань : Институт истории им. Ш. Мар-
джани АН РТ, 2013. — С.  48–56. — 228 с.  
21Бейлис В. М. К вопросу о конъектурах и о попытках отождествления этнонимов и топонимов 
в текстах арабских авторов IX – XIII веков о Восточной Европе / Вольф Менделевич Бейлис // 
Восточное историческое источниковедение и специальные исторические дисциплины: сб. 
статей / [ред. Е.А. Давидович]. ― Вып. 1. ― Москва : Наука, 1989. ― С. 52 – 66; Крюков В. Г. 
Писемні джерела Арабського халіфату про етноісторичні процеси на території України: дис. 
на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук : 07.00.06 ― історіографія, джерело-
знавство та спеціальні історичні дисципліни / Крюков Віктор Григорович. ― Київ, 2010. ― С. 
30 – 41. ― 519 с.  
22Інальджик Галіл. Знахідка кадійських сіджілів (судових книг) Кримського ханату / Галіл 
Інальджик // Mappa Mundi. Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди 
його 70-річчя. Studia in honorem Jaroslavi Daškevyč septuagenario dedicata. — Львів ; Київ; Нью-
Йорк: Видавництво «М. П.  Коць», 1996. — С. 308–329.— 911 с. 
23Yücel Öztürk, Osmanlı Karadenizi Hakkında Bir Risale, Karadeniz Araştırmaları: Balkan, Kafkaz, 
Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, İstandul, sayı: 13, Bahar 2007, s. 65‒92. 
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Враховуючи, що дати в оригінальних текстах документів вказано за ісламсь-
ким літочисленням, тобто за «Гіджри» (ھجري / Hicrî), значну увагу в цій науковій 
праці приділено вивченню різних систем літочислення та аналізу співвідно-
шення між ними. Ця обставина зумовила застосування нами методики переве-
дення дат у відповідно систему літочислення, що є однією з передумов встанов-
лення достовірності подій у контексті історичної хронології 24. Отже, важливою 
технічною операцією, здійсненою при написанні цього монографічного дослі-
дження, було визначення згаданих дат згідно із християнським літочисленням, 
тобто «після Різдва Христового». Доцільно також зазначити, що це зумовило не-
обхідність скласти відповідні хронологічні таблиці. 

Зважаючи на специфіку джерелознавчого дослідження інформації осман-
сько-турецьких рукописних документів другої половини XVI – першої чверті 
XVIII століть про Україну козацької доби її історії, в нашій монографії домінує 
текстологічний аналіз оригіналів згаданих памʼяток османсько-турецької писем-
ної традиції, в межах якого в основній частині цієї наукової розвідки міститься, 
окрім потрібних для джерелознавчого опрацювання фрагментів оригінальних те-
кстів рукописних документів, також український переклад відповідних фрагме-
нтів із забезпеченням при цьому порівняно розширеного їх коментування. Слід 
зазначити, що докладніше тлумачення стосується саме тих фрагментів оригіна-
льних текстів, які містять найважливіші відомості для розуміння сутності та від-
мінних ознак соціально-економічних та політичних процесів, що відбувалися в 
Україні упродовж козацької доби її історії – інформацію, яка міститься у відіб-
раних та систематизованих нами тогочасних памʼятках давньотурецької писем-
ності, щоб досягнути мети цього дослідження. Отже, спираючись на комплекс-
ний підхід до джерелознавчого аналізу турецьких та кримськотатарських літопи-
сних творів, написаних упродовж другої половини XVI – XVIII ст. у межах жа-
нру «вакаїнаме» ( وقایعنا  / vakayiᶜ-name), та інших османсько-турецьких рукопис-
них документів, ми намагалися розширити джерельну базу української історіог-
рафії. 

Зважаючи на те, що предметом нашого дослідження є рукописні памʼятки ос-
мансько-турецької писемної традиції, у монографії значною мірою враховано 
методологічні напрацювання турецьких дослідників у зіставленні з досягнен-
нями українських та зарубіжних європейських вчених. Насамперед зазначимо, 

                                                            
24Історичне джерелознавство. Підручник / за ред. Я. С. Калакури. ― К. : Либідь, 2002. ― С. 62‒
64; Ahmet Zeki Velidî Togan, Tarihte Usûl, 4-üncü Baskı, İstanbul, Enderun Kitabevi, 1985, s. 206–
212.; Baki Tezcan, II. Osman Örneğinde ‘İlerleme’ Tarih ve Osmanlı Tarih Yazıcılığı, Osmanlı, 
Ankara 1999,  Cilt 7, s. 658–668. 

переклад відповідних фрагментів із забезпеченням при цьому порівняно 
розширеного їх коментування. Слід зазначити, що докладніше тлумачення 
стосується саме тих фрагментів оригінальних текстів, які містять найважливіші 
відомості для розуміння сутності та відмінних ознак соціально-економічних та 
політичних процесів, що відбувалися в Україні упродовж козацької доби її 
історії – інформацію, яка міститься у відібраних та систематизованих нами 
тогочасних памʼятках давньотурецької писемності, щоб досягнути мети цього 
дослідження. Отже, спираючись на комплексний підхід до джерелознавчого 
аналізу турецьких та кримськотатарських літописних творів, написаних 
упродовж другої половини XVI – XVIII ст. у межах жанру «вакаїнаме» (وقايعنامه  
/ vakayiᶜ-name), та інших османсько-турецьких рукописних документів, ми 
намагалися розширити джерельну базу української історіографії. 

 
На стор. 68 (після примітки 96 у тексті)  
Варто зазначити, що в науковій праці цього дослідника опрацьовано 

османсько-турецькі рукописні документи та літописні матеріали, які 
зберігаються в бібліотеках та книгосховищах Стамбула, зокрема تاريخ  پچوي 
(«Târîh-i Peçevi»); فذلكۀ كاتب چلبى («Fezleke-î Kâtib Çelebi); وقايعنامه («Vakâyiᶜ-
nâme»); ۀفتحنام قمانيچه  («Feth-nâme-i Kamâniçe»); وقايعنامه  («Vakâyiᶜ-name») 1;   سلھدار
 Târîh-i») تاريخ راشد ;3 («Târîh-i Naîmâ») تاريخ نعيما ;2 («Silâhdâr Târîh-i») تاريخى
Râşid») 4 та інші, а також документи, що були отримані з фондів османського 
архіву «İbnül-Emin Tasnifi» 5, а саме «Mühіmme Defterleri» 6 «Cevdet Tasnifi» 7 
тощо. 

                                                            
1Fahri Çetin Derin, Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyinamesi, Yaynlanmamş Doktora Tezi, İstanbul 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1993, 431 s. 

 فندقليلى مھمد آغانك سلھدار ‘برنجى جلد ‘١٠عدد:  ‘تورك تاريخ انجمنى كلياتى‘  سلھدار تاريخى‘  آغا سلھدار فندقليلى مھمد2 
 . ص ‘ 1928‘استانبول ‘ سىمطبعۀدولت ‘  ١٠٩٤-١٠٦٥‘ سى ايله نوطلرينى حاويدر حياتنه دأٮر احمد رفيق بكك بر مقدمه

 ايكنجى جلد ‘ا٤عدد: ‘ تورك تاريخ انجمنى كلياتى ‘تاريخىسلھدار ‘ سلھدار فندقليلى مھمد آغا ; .ص ٧٦٣  ‘٥٧٠- ٥٦٥
 دولت ‘ ١١٠٦ - ١٠٩٥‘ سى ايله نوطلرينى حاو يدر سلھدار فندقليلى مھمد آغانك  حياتنه دأٮر احمد رفيق بكك بر مقدمه‘

 .ص ٨٠٥ ‘ ٩- ٨ص. 1928‘  ‘استانبول‘ سىمطبعۀ
 ھجريه  ١٣٨١‘مطبعۀ عامره   ‘استانبول‘ خالصة اخبار الخافقينروضة  الحسين فى ‘ تاريخ  نعيما‘ نعيما مصطفى افندى3 
 .ھجريه١٣٨٣‘
 . ١٢٨٢ ‘ عامره مطبعۀ‘ استانبول ‘الجلد الثانى  ‒ولالالجلد ا‘ تاريخ راشد‘ محمد راشد افندى4 

5BOA (Başbakanlk Osmanl Arşivі / Османський архів Головного управління Кабінету 
міністрів (Турецької Республіки), в Стамбулі, фонд «İbnül-Emin Tasnifi,    Hariciye Vesikalar» 
/ фонд «Документи закордонних справ», каталог Ібнюля-Еміна.  
6BOA, фонд «Mühіmme Defterleri» / «Реєстри важливих документів», які містять реєстрації 
документів про важливі події,  рішення, ухвали, що стосувались діяльності османського 
уряду та зберігаються в державному архіві османського періоду. 
7BOA, Cevdet Tasnifi, Hariciye Vesikalar / «Документи закордонних справ», каталог (або 
фонд)  Джевдета. 
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що, як відомо, європейська методологія історичної науки пропонує досліджувати 
всесвітньо-історичний процес за схемою: «давня Греція» – «давній Рим» – «се-
редньовічна Європа» – «сучасність». Що ж до турецьких дослідників, то вони 
наголошують на тому, що за умови використання такої методології здійснення 
історичних наукових досліджень поза увагою вчених-істориків залишаються ос-
мансько-турецькі історичні та культурні чинники та їхній зв’язок з європейською 
культурою. Тобто, в європейській історіографії певною мірою ігнорується чин-
ник міжцивілізаційного культурного взаємовпливу середньовічної Європи та 
Сходу епохи традиційного суспільного розвитку. У цьому зв’язку заслуговують 
на увагу теоретичні й методологічні підходи до історії людства, опрацьовані як 
європейськими дослідниками, так і вченими країн мусульманського Сходу, зок-
рема Туреччини та арабських держав. При цьому варто зазначити, що в дослі-
дженнях турецьких учених у галузі історії Османської держави визначеної нами 
історичної доби не простежується загальновизнаної методології, оскільки такі 
дослідження виявляються недостатньо узгодженим з історіографією всесвітньої 
історії 25. 

Втім, у процесі наукових пошуків для написання цього монографічного дос-
лідження ми дійшли висновку, що сучасне осягнення рукописних пам’яток туре-
цької історії та культури є можливим не лише з погляду загальносвітової історії, 
а із позиції відмови від її ідеологічно заангажованого трактування. На нашу ду-
мку, не можна ігнорувати того факту, що найдавніші цивілізації Сходу виникли 
в місцях, де пролягали річкові комунікації, або в басейнах та межиріччях великих 
рік Північно-Східної Африки (Нил) та Південно-Західної (Тигр і Євфрат), Пів-
денної (Інд) і Східної (Хуанхе) Азії. Такими були: єгипетські, шумерсько-месо-
потамські, індські (хараппські), китайські, а також орхонськотюркські старожи-
тності. Названі цивілізації Сходу мали відмінні від європейських цивілізацій 
ознаки соціального, політичного та економічного устроїв. Їхня історична еволю-
ція відбувалася під впливом загальних тенденцій до еклектичного взаємопрони-
кнення тогочасного світу, зокрема на етапі традиційного розвитку східних циві-
лізацій. У цих процесах велику роль відігравали міста, які являли собою не лише 
військово-адміністративні центри, а й своєрідну модель тогочасної культури. 

                                                            
25Ahmet Davutoğlu, Genel Dünya Tarihi içinde Osmanlı’nın yeri: Metodolojik Meselelеr ve Osmanlı 
Tarihinin yeniden yorumlanması, Osmanlı,  Ankara, 1999, Cilt 7, s. 674–680; Туранли Ферхад. 
Методологічні проблеми дослідження османської історії / Ферхад Туранли // Матеріали 
міжнародної наукової конференції «Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки» 
(28 ‒ 30 травня 2008 року). Національний університет «Києво-Могилянська академія». ― Київ :  
ТОВ «Видавництво Аратта», 2009. ― С. 269‒281.  ― 328 с. 



44 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

Найбільше значення в процесі прискорення синтезу та у збереженні й відро-
дженні культурних традицій країн Сходу на етапі традиційного розвитку мали: 
Арабський халіфат, державні утворення Китаю, Османська імперія тощо. Торго-
вельні зв’язки, які встановлювалися і розвивалися між названими державами за-
вдяки функціонуванню «Великого Шовкового шляху», що пролягав від східного 
узбережжя Середземного моря до Китаю, а звідти морем спрямовувався на пів-
день, до Індонезії, мали неабияке значення в поширенні культурних досягнень, 
й історичних знань, зокрема у напрямку «схід – захід», у тому числі й до того 
територіального простору, на якому розташована Україна. 

Ґрунтуючись на висловленому міркуванні, слід наголосити на тому, що важ-
ливою методологічною проблемою, яка природно постає в процесі вивчення ос-
мансько-турецьких рукописних документів, що пов’язані як з Україною періоду 
козацької доби її історії, так і з Туреччиною османського періоду, є врахування 
парадигми сучасної науки, що дедалі ширше виявляється в умовах сучасної гло-
балізації світу. Внаслідок цього явища зазнають певної трансформації традиційні 
культура, освіта, наука, а отже, значно ускладнюється об’єктивне висвітлення іс-
торії будь-якої національної держави та її національної культури. У цьому 
зв’язку методологічного значення набуває подолання мовного бар’єру. Адже 
знання східних мов, зокрема арабської, турецької, перської та інших, а також іс-
торії, культури та філософії народів Сходу є важливим засобом для виявлення та 
класифікації джерельних матеріалів, насамперед архівних документів 26. Отже, 
основною умовою виявлення та класифікації як рукописних документів, так і ін-
ших пам’яток османсько-турецької писемності, що містять у собі інформацію 
щодо України козацької доби її історії, а також виконання адекватного перекладу 
оригінальних текстів із подальшою інтерпретацією отриманої з цих текстів інфо-
рмації, є володіння турецькою мовою, зокрема османсько-турецькою палеогра-
фією 27. Доцільно зазначити, що згадані операції є важливою передумовою для 
здійснення ґрунтовного джерелознавчого дослідження проблемних питань істо-
рії українсько-турецьких взаємин визначеної нами історичної доби. 

                                                            
26Для того, щоб українські дослідники могли користуватися турецькими архівними 
документами періоду Османської імперії, ми подаємо українські переклади писемних джерел, 
опрацьованих у процесі виконання свого тематичного дослідження. 
27Reychman Jan, Ananiasz Zajaczkowski, Osamlı–Türk Diplomatikası elkitabı (Handbook of 
Ottoman–Turkish Diplomatics) / Jan Reychman, Ananiasz Zajaczkowski, T. C. Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü Osamnlı Arşivi Daire Başkanlığı,Yayın Nu : 10, İstanbul 1993, 262 s. 
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За таких умов слід враховувати, що джерелознавче опрацювання османсько-
турецьких рукописних документів може бути успішним лише в разі запрова-
дження до цього дослідження ефективних методик аналізу й синтезу джерель-
ного матеріалу, а також за умови створення наукового підґрунтя для виконання 
археографічної роботи, у тому числі для публікації історичних писемних доку-
ментів. З цього приводу згадаємо думку Ярослава Дашкевича щодо опрацювання 
цілісної методології джерелознавчого дослідження східних писемних джерел, в 
якій наголошується на тому, що в процесі підготовки до видання editio princeps 
таких історичних джерел бажано дотримуватися оптимального варіанта: текст 
подається у факсиміле з розшифруванням графікою оригіналу або транслітера-
цією, обовʼязково в перекладі українською мовою. Саме видання східних писем-
них документів вимагає повноцінного апарату, а саме: джерелознавчо-текстоло-
гічної передмови, фактичних і мовних приміток, допоміжних покажчиків, а та-
кож бібліографії 28. Що ж до безпосередньо проблеми друку та видання східних 
писемних документів із вітчизняної історії, то згаданий дослідник зазначав: «Ме-
тодика друкування східних джерел відрізняється від публікації матеріалів 
слов’янськими чи західноєвропейськими мовами – вона складніша. … коли йти-
меться не про editio princeps, поряд з перекладами вміщуватимуться оригінальні 
тексти (факсиміле або транслітерація). Такий спосіб видання даватиме змогу спе-
ціалістам перевірити правильність перекладу…» 29. 

Цих принципів Ярослава Дашкевича ми дотримувалися на всіх етапах дослі-
дження, а саме від виявлення тюркськомовних та латиномовних рукописних до-
кументів, що мають своє походження з часів визначеної нами історичної доби, 
їхньої атрибуції й виконання перекладу і до аналізу та реконструкції змісту, а 
також до з’ясування значення відповідних документів з метою забезпечення яко-
мога докладнішого висвітлення історії козацько-гетьманської України 30. 
                                                            
28Дашкевич Ярослав. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни / Ярослав Дашкевич. ― Львівське відділення ІУАД імені М.С. Грушевського НАН 
України. ― Львів : Літературна агенція «Піраміда», 2011. ― С. 145‒146. ― 792 с. 
29Там само. ― С. 147–151. 
30Туранли, Ферхад. Тюркські джерела до історії України / Ферхад Туранли. — К. : Видавництво 
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН Укра-
їни. — К. , 2010. ― С. 28–41. ― 368 с.; див. документи: Лист (згідно з оригіналом) Басараби 
Матвія до Кемені Івана про розташування війська Богдана Хмельницького і татарських військ. 
Переклад українською мовою, фрагмент (27 липня 1652 року). Targoviste, 27 липня 1652 
року. ― ЦДІАУ у м. Львові. ― Ф. 132. ― Оп. 1. ― Спр. 256. ― Арк. 1–2. Прим. 14, 19; Лист 
Богдана Хмельницького з табору під Львовом до Магістрату з повідомленням про захоплення 
міста Кракова військами швецького короля, про союз Запорозького війська з Росією та Шве-
цією. ― ЦДІАУ у м. Львові. ― Ф. 132. ― Оп. 1. ― Спр. 12 ; Лист австрійського імператора 
Леопольда І до польського короля Яна ІІІ  Собеського з привітанням з нагоди перемоги над 
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Отже, опрацювавши вищезгаданий архівний джерельний матеріал на засадах 
запропонованої нами методики, ми виявили до цього часу не відому джерелоз-
навцям-орієнталістам важливу інформацію стосовно історії України середини 
XVII ст., а саме тих часів, що передували Національно-визвольній війні під про-
водом гетьмана Богдана Хмельницького та періоду посилення чорноморського 
вектора в дипломатичної діяльності цього історичного діяча, а також відомостей 
про підготовку українських козаків до морського походу спільно з військом Речі 
Посполитої проти Османської держави у 1646 році. У такий спосіб вдалося з’ясу-
вати зміст одного з указів правителя Османської держави про можливий перебіг 
подій під час згаданого походу, та відповідні дії влади Високої Порти. Зокрема, 
виявилося, що в разі здійснення цього військового походу проти османських во-
лодінь буджацькі татари зобов’язувались надати безпосередню військову підт-
римку османським збройним силам, щоб боронити українські землі від нападів з 
боку Речі Посполитої та Московського царства. 

Методика дослідження османсько-турецьких літописних пам’яток другої 
половини XVI – першої чверті XVIII століття має свою специфіку. Окрім атри-
буції згаданих рукописних документів, має бути забезпечене лексичне, грамати-
чне та історичне тлумачення творів турецьких і кримськотатарських літописів, 
написаних упродовж визначеної нами історичної доби, тобто має бути виявлено, 
яку саме думку намагався висловити  автор того або іншого літопису. При цьому 
доречно зазначити, що в деяких випадках доводилося здійснювати і певну реко-
нструкцію самих рукописних документів, які стали предметом нашого джерело-
знавчого аналізу. Таку дослідницьку роботу ми й виконували в процесі джерело-
знавчого опрацювання турецьких, у тому числі кримськотатарських, літописних 
джерел 31. Зокрема, особливу увагу було приділено у нашому монографічному 
дослідженні літопису XVII століття «Історія зброєносця» (سلھدار تاریِخى / Silâhdâr 
                                                            
турками і татарами. Оригінал. 1 листопада 1694 року. ― Зберігається в Центральному держа-
вному історичному архіві України (ЦДІАУ) в м. Львові. ― Ф. 132. ― Оп. 1. ― Спр. 126; Див. 
також: «№ 58-59. 1652 або 1653, лютий. ― Лист кримського хана Іслам Гірея ІІІ до Б. Хмель-
ницького» / Джерела з історії національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 
рр. // Упорядник: доктор історичних науку, професор, протоієрей УПЦ Київського Патріар-
хату о. Юрій Мицик. Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушев-
ського. — Т. 3 (1651–1654 рр.). — Частина І. — Київ, 2014. — С.76–77.  — 424 с.; Туранли, 
Ферхад. Тюркські джерела до історії України / Ферхад Туранли. — К. : Видавництво Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. — К. , 
2010. ― С. 28–41.  
31Туранли Ферхад Ґардашкан Оглу. Кримськотатарські писемні пам’ятки як джерело з історії 
України козацької доби / Ферхад Туранли // Україна –Туреччина: історія, політика, дипломатія, 
культура: Вид. друге доповнене / В. І. Сергійчук, Н. О. Татаренко та ін. — К. : Укр. письмен-
ник, 2015. — С. 49–61.  — 550 с. 
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Târihi) Сілагдара Финдиклили Мехмеда-аґи. Це одна з найважливіших пам’яток 
османсько-турецької писемності, відомості з тексту якої безпосередньо стосу-
ються України козацько-гетьманської доби її історії. Опрацювання цього доку-
мента згідно з запропонованою нами методикою зробило можливим виявити ва-
жливу інформацію про зовнішню політику гетьмана Петра Дорошенка, зокрема 
про активізацію його дипломатичної діяльності. У літописі йдеться також і про 
обставини призначення Петра Дорошенка султаном Мехмедом IV гетьманом 
всієї України. Також «Літопис Финдиклили» допоміг розширити інформаційне 
коло щодо низки інших питань, зокрема стосовно впливу конкретно-історичних 
умов на визначення напрямів здійснення зовнішньої політики гетьманського 
уряду козацько-гетьманської України щодо Османської держави. 

На нашу думку, найвищим критерієм виявлення надійності будь-якого істо-
ричного писемного документа є перевірка та підтвердження достовірності висві-
тлених у цьому джерелі конкретних подій і явищ. Наприклад, у документі, напи-
саному турецьким правителем Сулейманом Кануні (1520–1566 рр.) та адресова-
ному санджак-бею міста Кафи Сінан-бею, йдеться про діяльність гетьмана Дми-
тра Вишневецького і, зокрема, повідомляється про наступ очолюваних ним 
збройних сил разом з союзними йому військовими загонами черкесів проти ту-
рецької фортеці Азова 32 Проблема пов’язана з атрибуцією цього османсько-ту-
рецького рукописного документа, а саме з тим написом, що має вказувати на мі-
сце його складання. Напис цей прочитати не вдається, оскільки він нерозбірли-
вий. Однак ми можемо припустити, що місцем написання документа, що розгля-
дається, було місто Стамбул. Що ж до текстів «семане» (ِسمآنھ / semâne) та «тісᶜ 
аміє» (تیسعمئ / tisᶜ amie), у яких міститься вказівка на дату написання дослідже-
ного документа (908 рік за календарем Гіджри, тобто 1503 рік за християнським 
календарем), то ці тексти слід вважати інформативно неточними. Разом з цим, з 
огляду на вищезазначені події, пов’язані з політичною діяльністю гетьмана Дми-
тра Вишневецького (зокрема йдеться про відносини цього політичного діяча з 
кримським ханом Девлетом Гіраєм І (1551–1577 рр.), напрошується висновок 
про те, що досліджена нами «туґра» належала султанові Сулейману І Кануні / 
Законодавцю (роки правління: 1520−1566). Отже, датою написання текстів 
 що в перекладі з арабської мови взагалі означає) «تِْسعٌ » та «ِستٌّ » а також ,«ثََمانٍ »

                                                            
32Kanuni Sultan Süleymân’ın Kefe Sancakbeyi Sinan Bey’e Gönderdiği Hüküm, TSMA, E. 9300 /14.  
Текст документа складається з 18 рядків; він був написаний османсько-турецькою мовою в стилі 
«дивані»; зберігається в архіві Музею в стамбульському палаці Топкапи. Дату написання цього 
документа було встановлено: це приблизно 4–14 червня 1561 року згідно з християнським кален-
дарем. Див.: додаток «Зразки окремих досліджених османсько-турецьких документів». 
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«968 рік за календарем Гіджри») є 1561 рік за християнським календарем. Тобто, 
в нашому випадку доцільно припустити, що у розглянутому нами оригінальному 
тексті було пропущено арабське слово « ٌِّست», яке означає «шість». Тож можемо 
констатувати, що ми встановили приблизну дату написання цього рукописного 
документа, а саме 4–14 червня 1561 року за християнським календарем 33. 

Отже, теоретичне обґрунтування методологічних засад пропонованої моног-
рафії нашого дослідження дає можливість визначити такі теоретичні положення: 
1) текстологічний аналіз змістовного навантаження інформації щодо України ко-
зацької доби її історії, яка міститься в османсько-турецьких рукописних докуме-
нтах другої половини XVI – першої чверті XVIII століття, надає підстави для 
висновку про те, що більшість загального обсягу відповідної інформації харак-
теризує зовнішню політику козацько-гетьманської України і насамперед її взає-
мовідносини з Високою Портою, Кримським ханством, а також з Річчю Поспо-
литою, упродовж визначеної історичної доби. У джерелознавчому дослідженні 
цієї проблематики зазначені відомості є провідною інформаційною базою, яка 
зумовлює розуміння як сутності національно-визвольної боротьби українського 
народу проти колоніального гноблення з боку Речі Посполитої, так і окремих ас-
пектів цієї боротьби; 2) чинником, який дає змогу визначити характерні риси і 
відмінні ознаки досліджених нами історичних процесів, явищ і подій, є вияв-
лення закономірного та конкретно-особливого в джерельному матеріалі, що яв-
ляє собою предмет нашого наукового опрацювання. Зважаючи на те, що відомо-
сті щодо історії козацько-гетьманської України, які ми отримали з досліджених 
пам’яток османсько-турецької писемної традиції доби історії Нового часу, відо-
бражують світоглядні позиції літописців Високої Порти та Кримського ханства, 
є достатні підстави для класифікації суб’єктивних аспектів цих відомостей, адже 
відображення відповідних світоглядних позицій у дослідженому джерельному 
матеріалі доцільно розуміти як певний критерій вірогідності в осмисленні згада-
ними вченими окремих ознак тих політичних процесів, які відбувалися у тогоча-
сній Україні; 3) здійснений нами в межах цього монографічного дослідження 
аналіз типології студіювання джерельного матеріалу, поданого у творах турець-
ких і кримськотатарських літописців другої половини XVI – першої чверті XVIII 
століття, зумовив можливість визначити й загальні характеристики концептуа-
льних засад, в яких зосереджені теоретична та практична складові наукових по-

                                                            
33Ми намагаємося забезпечити адекватне переведення дат із літочислення Гіджри до літочис-
лення від Різдва Христового. 
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шуків вітчизняних джерелознавців-тюркологів. Разом з цим, виявилася певна об-
меженість у можливостях для використання цими дослідниками деяких загаль-
них методологічних засад, які уможливлюють пізнання внутрішніх і зовнішніх 
політичних процесів, що відбувалися в Україні козацької доби її історії. Ця об-
ставина вказує на нагальну потребу в обґрунтуванні методологічних принципів, 
які уможливлюють і активізують запровадження в наукові дослідження сучасних 
українських тюркологів систематизованого підходу до опрацювання потрібного 
їм джерельного матеріалу. Отже, наша монографія являє собою спробу визна-
чення системи як теоретичних, так і практичних аспектів тюркологічних дослі-
джень, яка має ґрунтуватися на комплексі теоретичних чинників, забезпечених 
конкретним змістовно-аналітичним навантаженням. 

 
 
1.2. Історіографія вивчення проблеми 
 
Студіювання вітчизняних і зарубіжних рукописних пам’яток історії коза-

цько-гетьманської України (літописів, архівних документів, подорожніх нотаток 
тощо), у тому числі тюркськомовних писемних джерел, має дедалі більшу пи-
тому вагу в українському джерелознавстві та історіографії 34. Важливою складо-
вою джерельної бази цих досліджень є комплекс арабографічних османсько-ту-
рецьких оригінальних текстів, написаних упродовж другої половини XVI – пер-
шої чверті XVIII століття. Особливість дослідження таких текстів зумовлюється 
їхнім характером, специфікою походження, способом фіксації історичної інфор-
мації, станом збереженості джерельного матеріалу. Унікальність зазначених 
пам’яток писемності полягає також у тому, що вони містять два різновиди інфо-
рмації – конкретно-історичну та історіографічну. 

Визначаючи репрезентативний рівень інформації про Україну козацької доби 
її історії, поданої у османсько-турецьких писемних документах середини визна-
ченої нами історичної доби, варто встановити як значущість цієї інформації в 
загальному обсязі відомостей із згаданих історичних рукописних документів про 
країни, що були суб’єктом зовнішньої політики Османської Туреччини того часу 
                                                            
34Маврін Олександр. Особливості формування джерельної бази гуманітарних досліджень в Ук-
раїни: виклики часу і відповіді вітчизняної науки / Олександр Маврін. Інститут української 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (1991‒2011). Збірник 
видано з нагоди 20-ліття Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України та 85-літнього ювілею його засновника і незмінного директора, 
члена-кореспондента НАН України Павла Степановича Соханя / упоряд.: Д. Бурім, О. Маврін, 
Я. Федорук. — К. : Український письменник, 2011. — С. 18. — 416 с. 
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в Європі, так і логіку презентації потрібного нам джерельного матеріалу турець-
кими літописцями. Зокрема, ми виявили, що подані цими вченими відомості про 
Україну козацької доби є складовими інформації з історії країн Європи, які мали 
упродовж того історичного періоду активні зовнішньополітичні взаємини (мирні 
або ворожі) з Високою Портою та Кримським ханством. Зазначимо при цьому, 
що ці складові наявні здебільшого в описах військових походів або дипломатич-
них взаємин. Прикметною особливістю інформації з досліджених писемних дже-
рел стосовно безпосередньо історії України козацької доби її історії є наявність 
у них повідомлень про різновиди козацьких спільнот та їхню військову діяль-
ність. Утім, частину згаданої інформації, що міститься безпосередньо в осман-
сько-турецьких літописних творах, структуровано за принципом хронологічної 
послідовності, але недостатньо систематизовано тематично. Щодо частини необ-
хідної нам інформації, поданої в архівних матеріалах, то, окрім документів, що 
стосуються безпосередньо питань турецько-українських взаємин, решта містить 
відомості фрагментарного характеру, і розташовані вони в сюжетах, тематика 
яких не пов’язана безпосередньо з предметом нашого дослідження. 

Тому метою історіографічного аналізу наукових праць, присвячених ви-
вченню інформації згаданих османсько-турецьких писемних джерел вищеозна-
ченої нами історичної доби про Україну козацької доби її історії, є обґрунтування 
предмета цього монографічного дослідження шляхом виявлення рівня його нау-
кового опрацювання у вітчизняній та світовій тюркології. Разом з цим, характе-
рні особливості потрібної нам інформації спричиняють необхідність виявлення 
загального обсягу і відмінних ознак наукових здобутків, які вже досягнуті в наш 
час у тюркологічній галузі історичної науки. 

Визначена спрямованість історіографічного аналізу досліджуваної проблема-
тики зумовила такі завдання цієї монографії: 1) встановити й дати характерис-
тику періодів розвитку наукових досліджень щодо вивчення відомостей з осма-
нсько-турецьких рукописних документів середини XVI ‒ першої чверті XVIII 
століття про Україну козацької доби її історії; 2) показати основні теми з цієї 
проблематики, наявні в тюркологічних дослідженнях згаданих історичних доку-
ментів означеної історичної доби; 3) обґрунтувати методологічні прийоми, впро-
ваджені істориками стосовно цих тем; 4) визначити ступінь якості опрацювання 
інформації досліджуваних нами рукописних документів з історії козацької Укра-
їни у вітчизняній та зарубіжній тюркологічній літературі. 

Зрозуміло, що опрацювання теми цієї монографії передбачає приділення пер-
шочергової уваги аналізу наукових здобутків, які були досягнуті вченими-тюр-
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кологами ще на початковому етапі розвитку цієї галузі історичної науки. Зок-
рема, насамперед належить охарактеризувати наукову діяльність видатного дер-
жавного діяча, літописця й митця XVIII століття Дмитра Кантемира (роки життя: 
1673–1723). Цей учений народився у місті Ясси (Румунія) у сім’ї, що належала 
до заможного роду ногайських татар. Молоді роки свого життя він провів у Стам-
булі, де здобув ґрунтовну освіту та отримав глибокі знання з різних галузей на-
уки. Зокрема, Дмитро Кантемир оволодів турецькою, латинською, грецькою та 
декількома слов’янськими мовами. Викладені обставини сприяли успішності 
його кар’єри державного службовця: протягом 1693‒1711 років ця талановита 
людина перебувала на посаді воєводи Богданського краю, а в 1693 та в 
1710−1711 роках ‒ на посаді воєводи Молдавського князівства. Останні роки 
життя Дмитра Кантемира були пов’язані з Україною, помер він у місті Харкові у 
1723 році 35. Дмитро Кантемир є автором літописного твору «Історія османської 
імперії: піднесення та занепад» 36. Бувши фактично правителем володіння Осма-
нської держави, яке межувало із землями козацької України, він брав безпосере-
дню участь у  політичних подіях, які відбувалися у взаєминах між двома держа-
вами. Саме тому подана у загаданому історичному творі інформація, що безпо-
середньо стосується досліджуваної нами проблематики, є вельми докладною і 
цілком вірогідною.  

Важливе значення в історії опрацювання досліджуваної нами проблематики 
має наукова діяльність австрійського історика Йозефа фон Хаммера-Пурґшталя. 
Цей дослідник народився 9 червня 1774 року в місті Відні. У віці 22 роки закін-
чив Академію східних мов, після чого був призначений послом Габсбурзької ім-
перії в Стамбулі. Перебуваючи на цій посаді, Йозеф фон Хаммер-Пурґшталь вдо-
сконалював свої знання турецької мови. Подорожуючи містами Османської Ту-
реччини, зібрав чимало рукописних творів. У 1802 році, під час єгипетського по-
ходу Наполеона Бонапарта, Йозеф фон Хаммер-Пурґшталь відвідав Єгипет. Че-
рез сім років учений повернувся до Австрії, де отримав посаду консультанта з 
питань сходознавства. З 1835 року він залишив державну службу і присвятив 
своє подальше життя історичним дослідженням. Варто зазначити, що Йозеф фон 
Хаммер-Пурґшталь у 1847 році заснував Австрійську академію наук, після чого 

                                                            
35Про біографію Дмитра Кантемира докладно див.: Dimitri Kantemir,  Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi / Incrementa atque decrementa Aulae Othomanicae, 1 
Cilt, 2. Bası, İstanbul, Cumhuriyet kitapları, 1998, s. 19–27; Dimitri Kantemir, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi / Incrementa atque decrementa Aulae Othomanicae, 2 
Cilt, 2. Bası, İstanbul, Cumhuriyet Kitapları, 1998, s. 869–880. 
36Gös. yer.  
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розпочав писати багатотомну історії Османської держави від часів її розбудови 
до 1774 року. Помер дослідник 23 листопада 1856 року 37. Ця наукова праця на 
наш час являє собою важливе джерело інформації, що безпосередньо стосується 
проблематики нашого монографічного дослідження 38. На нашу думку, важли-
вим є той факт, що окремі сюжети з історичних наукових праць Дмитра Канте-
мира та Йозефа фон Хаммера-Пурґшталя з часом перетворилися на надбання ук-
раїнських істориків завдяки їх перекладам українською, польською, англійсь-
кою, німецькою та французькою мовами. Безумовно, з огляду на специфіку на-
шої теми, матеріали історичних творів названих авторів потребують поглибле-
ного критичного аналізу. 

Кримськотатарська і турецька мови були знані в Україні, а саме у місті 
Львові, ще в другій половині XVI століття 39. Зацікавленість сходознавством в 
Україні простежується вже в добу її козацько-гетьманської історії. Зокрема ві-
домо, що гетьман Богдан Хмельницький був добре обізнаний із «турецьким сві-
том» і підтримував з ним активні відносини 40. Очевидним є те, що представники 
панівного прошарку українського суспільства означеної нами історичної доби, 
зокрема посли гетьманського уряду, володіли турецькою і кримськотатарською 
мовами 41. Інтерес до історії тюркських народів, а також до тюркськомовних пи-
семних джерел в українській історичній думці бере свій початок з кінця ХVІІ 
століття. Незважаючи на те, що сходознавчі дослідження в Україні на той час не 
було виділено в окремий напрям освіти, східні мови викладали у XVIII столітті 
в Києво-Могилянській академії та в Інституті східних мов Одеського Рішель-
євського ліцею. З XIX століття вивчення Сходу зосередилося на історичних та 

                                                            
37Görsel Büyük Genel Kültür Asiklopedisi: Hammer-Prugstall Joseph von (baron), Genel Yayın 
Yönetmeni: Mustafa Eren, 15 Cilt, Cilt, 6, Türkiye, Görsel Yayınlar, 1984, s. 3824; Hammer-
Purgstall, Joseph,  Freiherr von, Geschichte des Osmanischen Reiches, grossenteils aus bisher 
unbenützen Handschriften und Archiven durch Joseph von Hammer, 2, verb. Ausg. Pesth, 
C. A. Hartleben, 1834- 36, 4 vols, 9 fold, maps (incl. fronts.) geneal. tables, 22 cm. 
38Hammer von, Joseph. Osnamlı Devleti Tarihi. (Hicrî : 1066‒1086 / Milâdî : 1656‒1676) / Joseph 
von Hammer-Prugstall, Cilt: XI. Tercüme, haşiye ve notlar: Mehmet Ata, İstanbul, Milli Eğetim 
Basımevi, 1947, s.  294‒296. 
39Полотнюк Ярема. Сходознавство у Львівському університеті / Ярема Полотнюк // Східний 
світ. — К. : Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського АН України, 1993. ― № 2. ― С. 124.   
40Пріцак Омелян. Ще раз про союз  Б. Хмельницького з Туреччиною / Омелян Пріцак // Укра-
їнський археографічний щорічник. ― Випуск 2. ―Том 5. ― Київ «Наукова думка», 1993.  ― 
С. 183. ― 472 с. 
41Кочубей Ю. М. В. В. Дубровський (1897−1966) як сходознавець / Юрій Миколайович 
Кочубей; Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. ― К., 2011. ― С. 402‒403. ― 
544 с. (Серія «Наукова спадщина сходознавців»). 
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філологічних факультетах Київського та Харківського університетів. У Львівсь-
кому університеті арабську, гебрейську (іврит) та халдейську мови викладали на 
теологічному факультеті 42. Очевидним є факт, що інформація від кримськотата-
рських та турецьких літописів була відомою українським та французьким літо-
писцям зазначеного часу, що виявляється із сучасних видань творів цих літопи-
сців 43.  

Згадані писемні джерела стали підґрунтям для розвитку в XVIIІ столітті дос-
ліджень козацької доби історії України. Зокрема, історик Стефан Лукомський на-
писав науковий твір з історії запорозького козацтва, зокрема про національно-
визвольну боротьбу та традиції українського державотворення 44; інший україн-
ський історик  того самого століття, Олександр Рігельман, присвятив свою нау-
кову діяльність виявленню та дослідженню писемних документів, в яких міс-
титься інформація стосовно історії запорозького козацтва, розвитку його війсь-
ково-політичної організації, а також національно-визвольної боротьби українсь-
ких козаків до 80-х років XVIII століття. Важливе значення для нашого дослі-
дження мала дана цими науковцями характеристика діяльності всіх гетьманів 

                                                            
42Полотнюк Ярема. Сходознавство у Львівському університеті / Ярема Полотнюк // Східний 
світ. — К., 1993. — № 2. — С. 124–132.  
43Літопис Самовидця. Вид. підготував Я. І Дзира. ― Київ: Наукова Думка, 1971. ― 206 с.; 
Величко С. В. Літопис / Самійло Васильович Величко. — Том 1. / Пер. з книжної української 
мови, вст. стаття, комент. В. О. Шевчука; відп. ред. О. В. Мишанич. — К. : Дніпро, 1991. — 
371 с.; Величко С. В. Літопис / Самійло Васильович Величко. — Том 2. / Пер. з книжної україн-
ської мови, комент. В.О. Шевчука; відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1991. — 642 с.; 
Граб’янка Григорій. Літопис гадяцького полковника Григорія Граб’янки / Григорій Граб’янка. 
Пер. із староукр. ― К. : Т-во  «Знання» України, 1992. ― 192 с.; Феодосій Софонович. Хроніка 
з літописців стародавніх / АН України, Археогр. коміс., Ін-т укр. археографії, Ін-т історії Ук-
раїни. Підготовка тексту до друку, передмова, комент. Ю. А. Мицика, В. М. Кравченка. ― К. 
: Наукова  думка, 1992. ― 336 с.; Боплан Г. Л. де. Опис України, кількох провінцій Королівства 
Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансілванії, разом з хними зви-
чами, способами життя і ведення воєн / Гійом Левассер де Боплан. Переклад Я. Кравець, З. 
Борисюк. ― К. : Наук. Думка; Кембрідж (Мас.): Укр. наук. ін-т, 1990. ― 256 с.: іл. ‒ (Україна 
в міжнар. звʼязках: хроніка, мемури, щоденники). ― Рез. фр. та англ. мовами; Шевальє, П’єр. 
Історія війни козаків проти Польщі / П’єр Шевальє. Пер. з фр. Ю. Назаренко. ― К.: Томіріс, 
1993. ― 224 с.); Шерер Жан-Бенуа. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців… / 
Жан-Бенуа Шерер. Пер. з фр. В. В. Коптілов. ― К. : Укр. письменник, 1994. ― 311 с.); Меріме 
Проспер. Українські козаки та їх останні гетьман / Проспер Меріме.  Пер. з фр. Я. Кравець. ― 
К.: 1998. ― 240 с. Див. також: Луняк Євген. Козацька Україна XVI‒XVIII ст. у французьких 
історичних джерелах / Євген Луняк. ― Київ ; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2012. ― 
808 с.; Бовгиря Андрій. Козацьке історіописання в рукописній традиції XVIII ст. / Андрій Бо-
вгрия. ― К. : Інститут історії України НАН України, 2010. ― 304 с.   
44Апанович О. М., Мицик  Ю. А.,  Лукомський Стефан Васильович / Олена Михайлівна Апано-
вич, Юрій Андрійович Мицик // Енциклопедія історії України: У 10 т. / редкол.: В. А. Смолій 
(голова) та ін. — К. : Наук. думка, 2009. —  Т. 6 : Ла – Мі. — 2009.  — С. 297. — 784 с. : іл.	
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Війська Запорозького та історичних подій, які відбувалися в часи правління ко-
жного з них 45; Петро Симоновський у 1765 році створив «Короткий опис про 
козацький малоросійський народ та його військові справи». Знаменним науко-
вим досягненням цього дослідника стало залучення до своїх наукових праць ві-
домостей з історичних документів. Слід зазначити, що в своєму дослідженні ук-
раїнської історії періоду XVII століття П. Симоновський обґрунтовував ідеї 
українського автономізму та засудив політику Московії, спрямовану на ліквіда-
цію козацько-гетьманської України 46. 

На початку XVIII століття в Московській державі, під владою якої перебу-
вала більша частина України, згідно з указами Петра І від 1700 та 1702 років при 
Колегії закордонних справ розпочалося викладання східних мов, у тому числі й 
турецької. Визнаючи цю подію за початок розвитку тюркології в Росії, а також 
певною мірою в Україні, зазначимо, що в цьому випадку зацікавленість у ви-
вченні культури та історії східних, зокрема тюркських країн, мала суто приклад-
ний характер. Справді, то був час, коли в Росії після Азовських походів тривала 
підготовка до рішучого наступу на володіння Високої Порти у Північному При-
чорномор’ї. Так само прикладну спрямованість мали й переклади філософських 
та географічних текстів, здійснених у заснованих Московським патріархатом 
православних духовних місіях, які діяли в країнах Азії та в Ефіопії. В азійських 
країнах працювали також і науково-дипломатичні та воєнні місії, які проводили 
дослідницьку роботу. В 1820 році у відомстві закордонних справ Російської ім-
перії було створено Азійський департамент, при якому через три роки після цієї 
події відкрили створено навчальне відділення східних мов. 

Лише у 1807 році при Казанському університеті було засновано суто науко-
вий осередок тюркології, а саме ‒ кафедру східних мов, де почали викладати, 
окрім тюркської, також арабську, перську, китайську (з 1837 року), санскрит 
(з 1842 року) та монгольську мови. У 1818 році в Санкт-Петербурзі було засно-
вано Азійський музей, де зберігалася колекція східних рукописів. У другій поло-
вині XIX століття тюркологія, разом із кавказознавством, маньчжурознавством 
та монголознавством, розвивалася в російських навчально-наукових установах. 
Зокрема у 1854 в Петербурзькому університеті було створено факультет східних 

                                                            
45Ригельманъ Александръ. Лѣтописное повѣствованіе о Малой Россіи и ея народѣ и козакахъ 
вообще, ... / Александръ Ригельманъ. — М. : Въ университетской типографіи, 1847. — 101 c., 
I–XIV, 1–50. 
46Сас П. М. Симоновський Петро Іванович / Петро Михайлович Сас // Енциклопедія історії 
України: У 10 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.  — К. : Наук. Думка, 2012. —  Т. 6 : Ла – 
Мі. — 2009.  — С. 560. — 944 с. : іл.	
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мов, а через 28 років після цієї події в Москві засновано Лазарєвській інститут 
східних мов. Дослідницька діяльність цих наукових закладів, сприяла розвитку 
тюркології в Україні. Зокрема, відомий український сходознавець Агатангел 
Кримський з 1898 року провадив свою викладацьку роботу в Лазарєвському ін-
ституті. 

В Україні сходознавчі дослідження не були виділені в  окремий напрям. Схі-
дні мови викладали у Києво-Могилянській  академії, Київській духовній акаде-
мії, Інституті східних мов Одеського Рішельєвського ліцею. З XIX століття ви-
вчення Сходу зосередилося на  історико-філологічних факультетах Львівського, 
Київського і Харківського університетів. 

Упродовж XIX ‒ початку ХХ століття в Україні було видано декілька науко-
вих праць, де ставилися питання про необхідність вивчення у вітчизняній істо-
ричній науці східної, зокрема тюркської, проблематики. Наприклад, такі думки 
дістали відображення у творчості Івана Франка, який у 1915 році написав твір 
про кримського правителя Ґазі Гірая ІІ (роки правління: 1587 / 1588–1596, 1596–
1607) 47.  

                                                            
47Повний текст «Кримський хан Газі-Гірей і дещо з його віршів» подано в розділі «Із тюркської 
поезії». Див.: Франко Іван. Твори в 50-ти томах / Іван Франко. ―Т. 13 (Поетичні переклади та 
переспіви). ― К. : Наукова думка, 1978.  ― С. 609‒617. Щодо названого правителя Кримського 
йурту, то в науковій літературі зазначається, що він був першим поетом, з якого Україна по-
чала відкривати для себе світ кримськотатарського красного письменства завдяки Івану Фра-
нку. Див.: Сеферова Ф. А. Поэтический перевод и национальная специфика / Фера Асановна 
Сеферова // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадс-
кого. ― Т. 23 (62).  ― №. 3.  Серия «Филология. Социальные коммуникации». ― 2010.  ― С. 
203‒207. 
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Доцільно назвати також історичні твори Миколи Костомарова 48, Володи-
мира Антоновича 49, Михайла Драгоманова 50, Лесі Українки 51, Юліана Кулаков-
ського 52 та Ноя Рашби 53. В зазначений період історії розвитку українського схо-
дознавства, зокрема порівняльного мовознавства, а саме у 1895 році, було опуб-
ліковано першу роботу, присвячену проблемі виявлення тюркських запозичень 
в українській мові 54.  

Отже, у розвитку в Україні сходознавчих досліджень, безпосередньо спрямо-
ваних на джерелознавче опрацювання тюрксько-мовних писемних документів, 
простежуються декілька етапів формування тюркології окремої самодостатньої 
галузі історичної науки. В межах цих етапів спостерігається певна спадкоємність 
як у виявленні й застосуванні у дослідницькій роботі загальних методологічних 
підходів з урахуванням специфіки текстологічного аналізу власне тюркськомов-
них рукописів, так і у використанні відповідних цій специфіці форм і методів 
джерелознавчих наукових пошуків. У процесі реалізації цієї науково-дослідни-
цької роботи в другій половині ХІХ століття у тюркологічних дослідженнях по-
чалося формування двох концептуально-узагальнюючих спрямувань щодо нау-
кового опрацювання джерельного матеріалу тюркськомовних рукописів, а саме: 
1) прагнення до накопичення та загального аналізу поданої в окремих рукопис-

                                                            
48Костомаров Н. И. Собрание сочинений : исторические монографии и исследования / Нико-
лай Иванович Костомаров. — Кн. 4. — Т. IX–XI: Богдан Хмельницкий. — СПб.: Типография 
М. М. Стасюлевича, 1904. — 742 с.; Костомаров М.І. Богдан Хмельницький: Історична 
монографія / Микола  Іванович   Костомаров. Пер. з рос. Т.С. Завгородньої; Передмова В.С. 
Мороза; худож. оформ. А. П. Дерев’янка. — Дніпропетровськ : Січ, 2004. — 843 с. 
49Антоновичъ Владиміръ. Содержаніе актовъ о козакахъ на правой сторонѣ Днѣпра (1679–
1716) / Владиміръ Антоновичъ // Архивъ Юго-Западной Россіи (АЮЗР), издаваемый изда-
ваемый временною комиссіею для разбора древнихъ актовъ, при Кіевскомъ, Подольскомъ и 
Волынскомъ генералъ-губернаторѣ. — Часть Третья. — Акты о козакахъ (1679 – 1716). — 
Томъ ІІ. — Кіевъ: Въ типографій Е. Федорова, 1868. — С.1–197. — 855 с. 
50Драгоманов М. П. Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / 
Михайло Петрович  Драгоманов.  Упоряд. та авт. іст.-біогр. Нарису Р. С. Міщук; Приміт. Р. С. 
Міщука, В. С. Шандри. — К. : Либідь, 1991. — С. 175‒203. — 688 с.; Драгоманов М. П. Про 
українських козаків, татар та турків: Історична розвідка. З додатком про життя Михайла Дра-
гоманова / Михайло Петрович  Драгоманов.  ― К. : Дніпро, 1991. ― 45 с.  
51Леся Українка. Стародавня історія східних народів / Леся Українка. Репринтне видання. 
Стародавня історія східних народів на порубіжні віків (кін. XIX ст. ‒ поч. XXI ст.). ―  Луцьк, 
2008 р. ― 256 с.  
52Кулаковский Юлиан. Прошлое Тавриды / Юлиан Кулаковский. ― К. : Стилос, 2001. ― 225 с.; 
3 карти; 8 ил. 
53Головко О. Б. Сходознавчі дослідження українського історика Н. С. Рашби / Олександр Бо-
рисович Головко, Сергій Іванович Лиман // Східний світ. —  К., 2011. — № 2.  —  С. 15‒30. 
54Макарушка Остап. Словар українських виразів, перейнятих з мов тюркських / Остап Мака-
рушка. ― Записки НТШ. ― 1895. ― Кн. 5. ― № 2. ― С. 1‒14. 
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них документах інформації; 2) спроби тематичного відбору та систематизації ві-
домостей із згаданих історичних писемних джерел. Розвиток останнього спряму-
вання зумовив виникнення на початку ХХ століття конкретно-тематичного на-
пряму тюркологічних досліджень, у межах якого почався процес поступової пе-
реорієнтації тюркології від відбору та джерелознавчого опрацювання окремих, 
головним чином уривчастих фрагментів оригінальних текстів тюркськомовних 
рукописних документів, тобто від кількісного накопичення джерельного матері-
алу згідно з конкретною тематикою, до докладного аналізу текстів цих історич-
них писемних джерел у їхньому обсязі.  

Засновником розглянутого напряму джерелознавчих досліджень у вітчизня-
ній тюркології був видатний український сходознавець Агатангел Кримський 55. 
Актуальність конкретно-тематичного змісту тюркологічних студій у вітчизня-
ному сходознавстві відзначив сучасний український орієнталіст Юрій Кочубей 56. 
Зокрема, він повідомив про міркування українського тюрколога 1930-х років Ва-
силя Дубровського про те, що дослідження турецьких архівних документів має 
неабияке значення для зʼясування проблем з історії України другої половини XVII 
століття. Таку потребу було зумовлено недостатньою кількістю «…українських 
архівалій, через невпевненість польських та неповноту московських джерел…». 
За цих умов, на думку названого тюрколога, «єдиним шляхом» є вивчення відпо-
відних архівних документів 57. Висловлене міркування у згаданій книзі Юрія Ко-
чубея обґрунтовується думкою про те, що «ознайомлення зі східними джерелами, 
й в першу чергу з турецькими архівами, може мати значення не лише для встано-
влення правильного уявлення про справжні турецько-татарсько-українські взає-
мини у XVI й XVII ст., а також може пригодитися й у справі вивчення початкової 
історії нашого козацтва, в наш час ще дуже темної через однобокість джерел» 58. 

                                                            
55Кримський  А. Ю. Сходознавство / Агатангел Юхимович Кримський: твори в п’яти томах. ― 
Том ІV (твори в п’яти томах). ― Київ : Наукова думка, 1974. ― 640 с.;  Кримський Агатангел. 
Історія Туреччини / Агатангел Кримський. 2-вид., випр.,  ― Київ ; Львів : Олір, 1996. ―288 с., 
іл.; Кримський А. Ю. Тюрки, їх мови та літератури. І. Тюркські мови / Агатангел Юхимович 
Кримський. ― Вип. ІІ. ― Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 
2007. ―106 с. Кримський А. Къырымтатарларнынъ  эдебияты (Література кримських татар) / 
Агатангел Кримський. ― Симферополь :  Доля, 2003. — 200 с. : іл., портр. ― (Серія «Джерело 
знань»). 
56Кочубей Юрій. «Чорноморська орієнтація» – геополітична доктрина: історія і сучасність / 
Юрій Кочубей // Україна–Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : зб. наук. праць / упорядн. 
Ф. Ґ. Туранли. ― К. : Денеб, 2004. ― С. 494–506.  
57Кочубей Ю. М. В. В. Дубровський (1897−1966) як сходознавець / Юрій Миколайович Кочубей 
; Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. ― К., 2011. ― С. 10‒11.  
58Там само. Також див.: Сергійчук Володимир. Турецька складова в сходознавчих досліджен-
нях українських науковців у міжвоєнний період / Володимир Сергійчук // Україна–Туреччина : 
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Справді, без урахування османсько-турецьких писемних джерел у вивченні про-
блематики нашого дослідження неможливо цілком зрозуміти історію українсько-
турецьких відносин в означений період історії. Адже саме в османсько-турецьких 
рукописних документах міститься величезний інформаційний потенціал з історії 
Запорозької Січі, Української козацької держави та діяльності українських геть-
манів Дмитра Вишневецького, Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького, 
Івана Виговського, Петра Дорошенка, Івана Мазепи, Пилипа Орлика, а також про 
взаємини України тих часів з Кримським ханством, Османською державою, Річчю 
Посполитою, Московським царством та Австрійською імперією. 

Актуальність проблематики, що розглядається у цій монографії, певною мі-
рою була започаткована науковою діяльностю Агатангела Кримського. Зокрема, 
у своїх дослідженнях щодо статусу українського козацтва часів XVI століття він 
схарактеризував козаків як новий суспільний прошарок, головні функції якого об-
межувалися обороною українських земель від зазіхання ворогів. При цьому вче-
ний наголошував на важливості активної діяльності двох провідних козацьких очі-
льників, а саме Остапа Дашковича та засновника Запорозької Січі Дмитра Вишне-
вецького як організаторів військових походів проти Кримського ханства та воло-
дінь Османської держави у Північному Причорномор’ї та в Нижньому Поду-
нав’ї 59. Щодо військової діяльності гетьмана Дмитра-Байди Вишневецького, то, 
на думку дослідника, будівництво цим правителем: «на початку 1550-х років… на 
Дніпрових низах на острові Хортиці «коло кримських кочовищ» замку було тим 
заходом, який «згуртував козаків для боротьби проти Кримського ханства». Тому 
ця подія являла собою «первопочаток Запоріжжя – Січі; звідси почало козацтво 
кристалізуватися в організовану верству, яка мала свій осередок…» 60. Отже, Ага-
тангел Кримський перед українською тюркологією вперше порушив проблему по-
ступової переорієнтації джерелознавчих досліджень до аналітико-критичного ві-
дбору та логічної систематизації інформації з вітчизняної історії, що міститься в 
османсько-турецьких писемних документах. 

Втім, у період активної наукової діяльності Агатангела Кримського українська 
національна тюркологія перебувала ще на початковій стадії свого становлення. На 
той час дослідження в цій галузі історичної науки були зосереджені у Львівському 

                                                            
історія, політика, дипломатія, культура. ― Вид. друге доповнене / В. І. Сергійчук, Н. О. Тата-
ренко та ін. — К. : Укр. письменник, 2015. — С. 29–30, с. 26–37.   
59Кримський  А. Ю. Сходознавство / Агатангел Юхимович Кримський: твори в п’яти томах. ― 
Том ІV (твори в п’яти томах). ― Київ : Наукова думка, 1974. ― С. 412–413. 
60Там само. 
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університеті. Зокрема, саме в цьому навчально-науковому закладі працював відо-
мий сходознавець Мугаммед Садик Агабекзаде (роки життя: 1865‒1944), який, вла-
сне, став співзасновником української орієнталістики 61. Азербайджанець за націо-
нальною належністю, син аристократа Ісмаїла Агабекзаде, він був видатним укра-
їнським ученим-сходознавцем і справжнім патріотом України. Переїхавши у 1927 
році з Парижа, де він працював у Сарбонському університеті, до Львова, Мугаммед 
Садик Агабекзаде у Львівському університеті викладав фундаментальні сходозна-
вчі дисципліни, а саме сучасну та давню турецьку мову, сучасну та класичну пер-
ську мову, сучасну літературну та класичну арабську мову, а також арабську гра-
матику, ісламознавство, мусульманську палеографію, каліграфію та епіграфіку 62. 
На жаль, головні наукові праці Мугаммеда Садик Агабекзаде були втрачені під час 
окупації Львова німецькими військами в роки Другої світової війни, але уявлення 
про рівень сходознавчого фаху цього вченого можна дати вивчення його підруч-
ника «Елементарна граматика арабської мови» 63. 

Отже, у процесі розвитку української тюркології доцільно умовно визначити 
три періоди вивчення та впровадження в науковий обіг османсько-турецьких ру-
кописних документів у вітчизняній історіографії: 1) початковий період (перша 
третина ХХ століття), пов’язаний з науковою діяльністю Михайла Грушевсь-
кого, Дмитра Дорошенка та Агатангела Кримського після створення у 1918 році 
Української Академії Наук та Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства. 
Зокрема, у складі Української Академії Наук існували кафедра (кабінет) араб-
сько-іранскої філології та тюркології (1918–1934 роки), яку очолював академік 
Агатангел Кримський, та підпорядкована цій кафедрі Тюркологічна комісія 
(1929–1933 роки). Окрім того, у 1926 році в Харкові було засновано Всеукраїн-
ську наукову асоціацію сходознавства з філіями в містах Києві та Одесі, яка в 
1927 – 1931 роках видавала науковий збірник «Східний світ» (останні числа мали 
назву «Червоний Схід»). У 1927 році відбувся перший Всеукраїнський з’їзд схо-
дознавців; 2) В 1929 році відбувся другий Всеукраїнський з’їзд сходознавців, на 

                                                            
61Зокрема, учнем Мугаммеда Садик Агабекзаде були відомі українські орієнталісти-тюрко-
логи Євген Завалинський та Омелян Пріцак (див.: Лист (№ 76) завідувача Львівського відді-
лення Інституту історії України АН УРСР проф. І. П. Крип’якевича до директора Інституту С. 
М. Бєлоусова, 2 березня 1940 р., м. Львів. ― Архів ІУ (Інституту історії) ім. І. Крип’якевича 
НАН України. ― Ф.1. ― Оп. VI-ф. ― Спр. Г=2. ―Арк. 33; Полотнюк Я. Є. Сходознавство у 
Львівському університеті / Ярема Євгенович Полотнюк // Східний світ. ― К., 1993. ― № 2. ― 
С. 124–132. 
62Полотнюк Я. Є. Мугаммед Садик-бей Агабек-заде. До 140-річчя від дня народження / Ярема 
Євгенович Полотнюк  // Східний світ. ― К., 2005. ― № 4. ― С. 97–98.   
63Sadyk-Bej M., Elementerna Gramatyka Języka Arabskiego / Muhammed  Sadyk-Bej, Ułożona dla 
użytu studentów instyutu Orjentalistychnego U. J. K., Lwów 1934, 120 s. 
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якому обговорювалися проблеми розвитку вітчизняного сходознавства, у тому 
числі й тюркології. Але у 1930 році згадану Асоціацію було ліквідовано, і замість 
неї у 1931 році засновано Український науково-дослідний інститут Близького 
Сходу, що проіснував лише до 1933 року, коли він був перетворений на сектор 
Аграрно-економічного інституту. Помітною ознакою досліджуваного періоду 
вивчення та впровадження в науковий обіг османсько-турецьких рукописних до-
кументів у вітчизняній історіографії став початок науково-дослідницької діяль-
ності провідних українських тюркологів, у наукових творах яких тією чи тією 
мірою було відображено досліджувану нами проблематику. Зокрема, у вивченні 
історіографії цієї проблематики, важливо зазначити наукові здобутки кримсько-
татарського історика-тюрколога Османа Акчокракли (роки життя: 1879–1938), 
який  відкрив та вперше опублікував літописну памʼятку «Сефернаме» (سفرنامھ) – 
про спільний військовий похід Іслама Гірая ІІІ та гетьмана Богдана Хмельниць-
кого проти Речі Посполитої 64. Ця памʼятка належить перу кримськотатарського 
літописця Джан-Мугаммеда і являє собою рукописний документ, в якому висві-
тлені події, повʼязані з проблематикою відносин між названими історичними по-
статями в галузі військово-політичної співпраці. Знання Османом Акчоракли 
арабської та турецької мов уможливило дослідження ним турецьких та кримсь-
котатарських оригінальних арабографічних текстів та здійснення їхньої інтерп-
ретації 65.  

У той час Василь Дубровський (роки життя: 1897–1966) написав наукові 
праці «Богдан Хмельницький і Туреччина» 66, «Про вивчення взаємин України 
та Туреччини у другій половині XVII століття» 67 та «Посольство гетьмана 
Ів.[ана] Мазепи до Туреччини та до Криму 1699 р. (1700 р.)». Зазначимо, що, на 
думку цього дослідника, поглиблене вивчення історії українсько-турецьких вза-
ємин має відбуватися у широкому контексті, тобто із залученням знань з історії 
турецької культури, літературної спадщини, мистецтва, традиції та ментальності 

                                                            
64Сходознавство і візантологів в Україні в іменах: біобібліограф. слов. / упоряд.: Е. Г. Циган-
кова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк; редкол.: Матвєєва Л. В. (голов. ред.) [та ін.]. ― К. : Ін-т 
сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2011. ― С. 180‒181. ― 260 с. 
65Акчокракли Осман. Татарська поема Джан-Мухаммедова. Про похід Ісляма Гірея (ІІ) ІІІ спі-
льно з Богданом Хмельницьким на Польщу у 1648–49 рр. (за рукописом з матеріалів етногра-
фічної експедиції Кримського НКО по Криму влітку 1925 року) / Осман Акчокракли  // Східний 
світ. ― К., 1993. ― № 1. ― С. 134–139.  
66Кочубей Ю. М. В. В. Дубровський (1897−1966) як сходознавець / Юрій Миколайович Кочубей 
; Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. ― К. , 2011. ― С. 5, 395‒406.  
67Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: біобібліограф. слов. / упоряд.: Е. Г. Циган-
кова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк ; редкол.: Матвєєва Л. В. (голов. ред.) [та ін.]. ― К: Ін-т 
сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України, 2011. ― С. 88‒89.  
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68. Доцільно також звернути увагу на рукописну працю українського історика 
Миколи Петровського (роки життя: 1894 ‒ 1951) «З матеріалів до історії україн-
сько-турецьких взаємин у другій половині ХVII століття», датовану 2 груднем 
1931 року 69, яка була підготовлена на основі тюркськомовних матеріалів, що 
зберігаються в московських архівах 70. Документи стосуються дипломатичної ді-
яльності українських гетьманів, в тому числі й Івана Виговського 71.  

У 1933 році Українську Академію Наук було оголошено осередком націона-
лістичної і контрреволюційної діяльності, внаслідок чого велику кількість укра-
їнських сходознавців, у тому числі й тюркологів, було репресовано. Зокрема, ре-
пресій зазнали Агатангел Кримський, Василь Дубровський, Євген Завалинський 
72. Отже, цими трагічними подіями, на нашу думку, закінчився початковий пе-
ріод вивчення та впровадження в науковий обіг османсько-турецьких рукопис-
них документів у вітчизняній історіографії. З 1934 року сходознавство як наукова 
галузь взагалі припинило своє існування в Україні. 

Другий часовий проміжок вивчення та засвоєння тюркських писемних 
пам’яток в українській історичній науці тривав з 1934 до 1991 року. На початку 
цього періоду фактичну відповідальність за розвиток української тюркології, зо-

                                                            
68Рукопис праці «Посольство гетьмана Ів.[ана] Мазепи до Туреччини та до Криму 1699 р. 
(1700) р.», присвяченої аналізу дипломатичної діяльності Івана Мазепи стосовно Високої По-
рти зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсь-
кого. ― Ф. Х. ― № 14634. Україна та Схід (Збірник статей), том І. Штамп з надписом і датою 
«Видавництво Всеукраїнської Академії Наук,15. І. 1934 р.».  
69Цей документ зберігається в Інституті рукописів Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського. ― Ф. Х. ― № 14634. Україна та Схід (Збірник статей), том І. Штамп з надписом 
і датою «Видавництво Всеукраїнської Академії Наук, 15. І. 1934 р». 
70Древнехранилище Центрархива РСФСР. Архив Министерства иностранных дел. Дела 
Турецкие 1660 года (л. л. 1.19); Акты, относящіеся къ исторіи Южной и Западной Россіи. Со-
бранные и изданные Археографическою комиссиею.  — Т. 4. ― СПб, 1863. ― № 55; ― Т. 7. 
1872. ― № 72; ― Т. 15. ― 1892. ― № 2.  
71Сергійчук Володимир. Турецька складова в сходознавчих дослідженнях українських науков-
ців у міжвоєнний період / Володимир Сергійчук // Україна–Туреччина : історія, політика, дип-
ломатія, культура. ― Вид. друге доповнене / В. І. Сергійчук, Н. О. Татаренко та ін. — К. : Укр. 
письменник, 2015. — С. 34–36. 
72Пріцак Омелян. Про Агатангела Кримського у 120-ті роковини народження / Омелян Пріцак 
// Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості  / Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського 
НАН України; відп. ред.: Василюк О. Д. та ін.  ― Київ: [Видавничий дім «Стілос»], 2006. ― 
C.10–38; Кочубей Ю. М. В. В. Дубровський (1897−1966) як сходознавець / Юрій Миколайович 
Кочубей; Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. ― К., 2011. ― С. 395–406; 
Фелонюк Андрій. Євген Завалинський ‒ призабутий тюрколог (з історії українського сходоз-
навчого осередку Львова 1930-х‒1940-х років / Андрій Фелонюк // Український археологічний 
щорічник (Ukrainian Archeographic Yearbook). ― Київ: Український письменник, 2010. ― Вип. 
15. ― Том 21.  ― С. 298‒323. 
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крема за здійснення практичних тюркологічних досліджень, взяла на себе укра-
їнська діаспора. Насамперед треба відзначити внесок у розвиток української тю-
ркології Михайла Ждана (роки життя: 1906‒1975). Втім, головною проблемати-
кою його наукових творів були зв’язки давньоруських (українських) земель з Зо-
лотою Ордою 73. Що стосується Василя Дубровського, то основним напрямом 
його наукової діяльності в еміграції було дослідження тюркської палеографії, іс-
торії українсько-кримськотатарських взаємин та новітньої історії Туреччини 74. 
Євген Завалинський напередодні Другої світової війни опублікував збірник фра-
гментів турецьких літописів з історії України XV‒XVI століть 75, а також захис-
тив докторську дисертацію, в якій дослідив відображення історії Польського ко-
ролівства в османсько-турецьких писемних документах XV‒XVI століть 76. 
Отже, Євген Завалинський здійснював свої наукові дослідження в межах пробле-
матики, яка розглядається в нашій монографії. Слід додати, що через три роки 
після захисту дисертації Євген Завалинський подав ревізії поширеного погляду 
на проблему міждержавних відносин між Річчю Посполитою й Оттоманською 
Туреччиною у XV‒XVIІ століттях 77. На думку українського історика Івана 
Крип’якевича, Євген Завалинський був визначним тюркологом, зокрема назва-
ний історик наголошував на цінності та важливому значенні східних, у тому чи-
слі турецьких писемних джерел для дослідження історії України 78.  

Після закінчення Другої світової війни розпочав наукову діяльність відомий 
український тюрколог Омелян Пріцак, який з 1936 року вивчав у Львівському 
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навчого осередку Львова 1930-х ‒ 1940-х років / Андрій Фелонюк // Український археологічний 
щорічник. ― Вип. 15. ― Том 21.  ― Київ: Український письменник, 2010. ― С. 299. 
76Фелонюк Андрій. Неопублікований нарис Євгена Завалинського про польсько-турецькі від-
носини у XV‒XVII століттях / Андрій Фелонюк // Український археологічний щорічник. ― 
Вип. 18. ― Том 21. ― Київ: Український письменник, 2013. ― С. 120. 
77Там само. ― С. 120‒121; Зокрема, Іван Крип’якевич писав про те, що Євген Завалинський у 
1940 році був призначений доцентом кафедри сходознавства Львівського університету. Див.: 
Лист (№ 76) завідувача Львівського відділення Інституту історії України АН УРСР проф. І. П. 
Крип’якевича до директора Інституту С. М. Бєлоусова, 2 березня 1940 р., м. Львів, Архів ІУ 
(Інституту України) ім. І. Крип’якевича НАН України. ― Ф.1. ― Оп. VI-ф. ― Спр. Г = 2. ― 
Арк. 33). 
78Федорук Ярослав. Іван Крип’якевич і сходознавство / Ярослав Олександрович Федорук // Ук-
раїна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — Вип. 15 : Confraternitas: 
Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича.  — Львів, 2006 –2007. — С. 738–748.  
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університеті арабську, перську, турецьку, монгольську мову та літератури. Зго-
дом Омелян Пріцак «…що раз більше почав увіходити в османські джерела» 79. 
Перебуваючи в еміграції, він досліджував стан тюркського суспільства кара-
ханідської доби, і на засадах цієї студії захистив у 1948 році докторську дисерта-
цію в місті Геттінгені 80. Зазначимо, що з часом Омелян Пріцак був визнаний 
одним з найкращих дослідників тюркських писемних джерел  81. Слід наголосити 
на тому, що у своїх ранніх працях вчений студіював проблеми взаємин між ко-
зацько-гетьманською Україною та Високою Портою в середині XVII століття 82. 
У 1964 році Омелян Пріцак став професором у галузі загальної лінгвістики і тю-
ркології Гарвардського університету. Під час своєї наукової діяльності в цьому 
навчально-дослідницькому закладі він здійснив фундаментальні тюркологічні 
дослідження, опублікувавши низку своїх джерелознавчих праць з проблем істо-
рії українсько-турецьких відносин. У контексті висловленого слід згадати про 
діяльність Українського історичного товариства та значення часопису «Україн-
ський історик», де публікувалися наукові праці українських вчених, що перебу-
вали в діаспорі, у тому числі Омеляна Пріцака 83. Варто також зазначити, що за-
вдяки зусиллям саме Омеляна Пріцака в 1973 році було засновано Інститут ук-
раїнських студій при Гарвардському університеті 84. Отже, цей видатний україн-
ський орієнталіст зробив вагомий внесок у розвиток тюркології в Сполучених 
Штатах Америки.  

                                                            
79Пріцак Омелян. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського / Омелян Йосипович  Прі-
цак. ― Київ ; Кембридж : Вид. Акад. наук України, Археографічної комісії Ін-ту української 
Археографії, Українського наук. ін-ту Гарвардського ун-ту, 1991. ― С. 66, 68.  
80 Там само. ― С. 73 ; Пріцак, Омелян. Коли і ким було написано «Слово о полку Ігоревім». ― 
К. :  Обереги, 2007. ― Т. 7. ― С. 83, 221, 225, 272.  
81Про життя та наукову діяльність Омеляна Пріцака як сходознавця див.: Сходознавство і ві-
зантологія в Україні в іменах: біобібліограф. слов. / упоряд.: Е. Г. Циганкова, Ю. М. Кочубей, 
О. Д. Василюк; редкол.: Матвєєва Л. В. (гол. ред.) [та ін.]. ― К. : Ін-т сходознавства ім. А. Ю. 
Кримського НАНУ, 2011. ― С. 180‒181.  
82Пріцак Омелян (Göttіngen). Союз Хмельницького з Туреччиною 1648 року / Омелян Пріцак 
// Записки наукового товариства ім. [Тараса]  Шевченка. Відбитка з 156 т.  ― Мюнхен, 1948. ― 
С. 143–160; Пріцак Омелян. Ще раз про союз  Б. Хмельницького з Туреччиною / Омелян Пріцак 
// Український археографічний щорічник. ― Випуск 2.  ― Київ: Наукова думка, 1993.  ― 
С. 177–192.  
83Атаманенко Алла Євгенівна. Українське історичне товариство (1955−1991) ; автореф. дис. на 
здобуття наукового ступеня д-ра іст. наук : спеціальність –  07.00.06 «історіографія, джерело-
знавство та спеціальні історичні дисципліни» / А. Є. Атаманенко. ― К., 2010.  ― С. 8, 20‒21.  
84Сходознавство і візантологів в Україні в іменах: біобібліограф. слов. / упоряд.: Е. Г. Циган-
кова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк; редкол.: Л. В. Матвєєва (голов. ред.) [та ін.]. ― К. : Ін-т 
сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2011. ― С. 180‒181.  
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В Україні певне пожвавлення тюркологічних студій спостерігалося в 1970-х 
роках. Початок цього процесу доцільно вважати заснування в Інституті історії 
відділу історії країн зарубіжного Сходу, який з часом було переведено до Інсти-
туту соціальних та економічних проблем зарубіжних країн. Відділ країн, що ро-
звиваються, очолив тюрколог Ігор Черніков. У той самий час в Інституті мовоз-
навства було розпочате укладання етимологічного словника, в якому взяв акти-
вну участь тюрколог Олександр Гаркавець. Зазначимо при цьому, що важливим 
осередком української тюркології залишався Львів. Адже саме в цьому місті три-
вала наукова діяльність відомих сходознавців Ярослава Дашкевича та Яреми По-
лотнюка. 

Повернувшись із заслання, Ярослав Дашкевич відновив свою дослідницьку 
роботу з написання сходознавчих наукових праць з тюркології й арабістики, зна-
чна частина яких безпосередньо стосується проблематики нашої монографії. 
Справді, у науковій статті «Турецьке дипломатичне листування українською мо-
вою в 40-х рр. XVI ст.» дослідник виявив вагу української мови в документаль-
ному забезпеченні дипломатичних відносин, які відбувалися між козацько-геть-
манською Україною й Високою Портою в середині XVII століття. Значущість 
наукового здобутку Ярослава Дашкевича полягає в тому, що таким чином було 
відновлено історичну правду щодо дієвості й визнання в міжнародних відноси-
нах саме української (а не російської) мови як однієї з затребуваних мов дипло-
матії означеного часу 85. Безпосередній стосунок до проблематики нашого моно-
графічного дослідження має й наукова праця Ярослава Дашкевича «Turkish Doc-
ument in Ukrainian from the Mid-Sixteenth Centry: On the Origin of Ukrainian Cos-
sacks», котра містить  докладний аналіз написаних українською мовою турець-
ких рукописних документів, що походять із середини XVI століття й пізніших 
часів, в яких подана інформацію щодо про походження українського козацтва. 
Наукова цінність доповіді Я. Дашкевича «Этнография Украины в освещении во-
стоязычних источников XVIII в.» полягає в тому, що в ній вперше в українській 
історичній науці подано класифікацію за походженням створених в Україні схі-
дномовних, у тому числі й тюркськомовних (турецьких, кримськотатарських та 
кипчацьких) рукописних документів, а також обґрунтовано нагальну потребу у 
вивченні цих ще не залучених до наукового обігу східних пам’яток писемності 

                                                            
85Дашкевич Ярослав. Турецьке дипломатичне листування українською мовою в 40-х рр. 
XVI ст. // Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ярослав 
Дашкевич; [Львівське відділення ІУАД імені М.С. Грушевського НАН України]. ― Львів : 
Літературна агенція «Піраміда», 2011. ― С. 174–185.  
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86. Культурологічний характер має також і наукова стаття «Східні джерела іко-
нографії “Козака Мамая”», в якій учений не лише переконливо довів наявність 
тюркських джерел іконографічної композиції «Козак Мамай», а й висловив ду-
мку про те, що ця композиція відображає відкритість українського суспільства 
XVII ‒ XVIII століть «для культурних подувів, які йшли як із Заходу, так і зі 
Сходу» 87. Щодо останніх, то вони віддзеркалюють «…зустрічі українського на-
родного мистецтва (очевидно, за допомоги посередників) з мистецтвом Китаю, 
Тибету, Центральної Азії» 88. 

На особливу увагу заслуговують наукові праці Ярослава Дашкевича, присвя-
чені проблемам джерелознавчого опрацювання й публікації східних, у тому чи-
слі тюркськомовних, писемних документів з історії України. Зокрема, у тезах на-
укової доповіді «Вивчення і публікація східних джерел з історії України» цей 
вчений, проголосивши важливість східних писемних документів у джерельній 
базі дослідження історії України, зазначив, що такі історичні джерела у дослід-
ницькій практиці «використовуються рідко, переважно на підставі застарілих пе-
рекладів і, майже як правило, без урахування оригінальних текстів». Ярослав Да-
шкевич висловив такі пропозиції: 1) прискорити процес публікації вже готових 
(і майже готових) до друку наративних писемних документів, ділових книг, 
пам’яток епіграфіки, картографічних матеріалів; 2) розгорнути підготовку довід-
кових видань про східні писемні джерела. Важливою для нас видається думка 
про те, що при підготовці editio princeps цих історичних документів бажано по-
давати тексти у факсиміле, з розшифруванням, графікою оригіналу або транслі-
терацією, в перекладі українською мовою 89. У підготовленій Ярославом Дашке-
вичем програмі вивчення східних писемних джерел з історії України, затвердже-
ній на засіданні розширеного бюро Археографічної комісії АН УРСР, наголошу-
валося на необхідності створення збірників східних історичних писемних доку-
ментів, що містять інформацію з історії України 90. Зазначимо також, що в допо-
віді «Тюркские источники об Украине XVI‒XVIII вв.: Актуальные аспекты пуб-
ликаций», проголошеній Ярославом Дашкевичем на XV пленарному засіданні 
Радянського комітету тюркологів, що відбулося у 1989 році в місті Уфі, серед 
першочергових завдань української тюркології того часу було названо створення 

                                                            
86Там само. ― С. 202‒203 (Этнография Украины в освещении востоязычних источников XVIII в.). 
87Там само. ― С. 208. 
88Там само. ― С. 204‒208 (Східні джерела іконографії «Козака Мамая»). 
89Там само. ― С. 145‒146 (Східні джерела з історії України: проблеми видання).  
90 Там само. ― С.147‒151. 
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збірників писемних джерел «Украина в турецких хрониках» та «Крымскотатар-
ские источники по истории Украины» 91. Отже, ще в другій половині 1980-х років 
Ярослав Дашкевич визначив ті перспективні завдання української тюркології, 
які залишаються актуальними і в наш час. Доцільно зазначити, що виконання 
саме цих завдань є метою нашої науково-дослідницької роботи, і в межах реалі-
зації цієї мети було написано пропоноване монографічне дослідження 92. 

У розглянуті періоди вивчення та засвоєння османсько-турецьких писемних 
джерел в українській історичній науці було створено наукові праці, присвячені 
історії турецько-українських та українсько-кримськотатарських відносин у XVI‒
XVII століттях і дипломатичній діяльності в цьому напрямі українських гетьма-
нів Богдана Хмельницького та Івана Виговського 93. Примітною подією в розви-
тку української тюркології було складання збірника фрагментів турецьких хро-
нік з історії України XV‒XVI століть, тобто тієї історичної доби, що передувала 
хронологічним межам нашого дослідження. Василь Дубровський висловиви ва-
жливе міркування щодо необхідності подальшого вивчення османсько-турець-
ких рукописних документів з історії козацько-гетьманської України на засадах 
поширення міжпредметних звʼязків, а саме ‒ розгляду згаданої проблематики че-
рез культурний вимір, тобто через залучення до досліджень здобутків культуро-
логії. Стан тюркського суспільства караханідської доби був предметом вивчення 
для Омеляна Пріцака ще на початковому етапі його наукової діяльності. Разом з 
цим, учений значну увагу приділив дослідженню взаємин між козацько-гетьма-
нською Україною і Високою Портою в середині XVII століття. Безсумнівним на-
уковим здобутком у галузі тюркології Ярослава Дашкевича після його повер-
нення із заслання було виявлення значення української мови в турецько-україн-
ському дипломатичному листуванні. Але найвагоміший внесок у розвиток вітчи-
зняної орієнталістики узагалі і тюркології зокрема цей видатний український 
учений зробив у висвітленні проблем методології джерелознавчого опрацювання 
й публікації східних, у тому числі тюркськомовних, писемних документів з істо-
рії України.  
                                                            
91 Там само. ― С.152‒162. 
92Зокрема, опубліковано монографії: Туранли, Ферхад. Тюркські джерела до історії України / 
Ферхад Туранли. — К. : Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України. — К., 2010. ― С. 28–41; Туранли Ф. Г. Літописні твори 
М. Сенаʼї та Г. Султана як історичні джерела / Ферхад Ґардашкан Оглу Туранли. ― Київ : 
Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського 
НАН України,  2000.   ― С. 280, 288, а також наукові праці, зазаначені у «Переліку праць 
автора монографії у фахових виданнях» (див.: додаток цієї монографії).  
93Мицик Юрій. Спадкоємець Богдана Хмельницького / Юрій Мицик // Пам’ять століть. — 
№ 1 (16), січень–лютий. — Київ, 1999. — С. 66–72. 
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ропейськими країнами, Україною та Туреччиною. Зазначимо, що в згаданих ру-
кописних документах зафіксовано важливий джерельний матеріал з історії Ук-
раїни козацької доби, в тому числі повідомлення щодо міжнародної політики ук-
раїнських гетьманів, описання статусу козацького ордена тощо. Позаяк назване 
наукове дослідження Ісмаїла Гакки Узунчаршили ґрунтується на фактичних ру-
кописних документах, опрацювання відповідних текстів книги становить неаби-
який інтерес для нашого наукового дослідження 96. Варто зазначити, що в науко-
вій праці цього дослідника опрацьовано османсько-турецькі рукописні докуме-
нти та літописні матеріали, які зберігаються в бібліотеках та книгосховищах 
Стамбула, зокрема تاریخ  پچوي («Târîh-i Peçevi»); فذلكۀ كاتب چلبى («Fezleke-î Kâtib 
Çelebi); سلحدار تاریخى («Silâhdâr Târîhi»); وقایعنامھ («Vakâyiᶜ-nâme»); ۀفتحنام قمانیچھ  
(«Feth-nâme-i Kamâniçe»); وقایعنامھ  («Vakâyiᶜ-name») 97;سلحدار تاریخى («Silâhdâr 
Târîh-i») 98; تاریخ نعیما («Târîh-i Naîmâ») 99; تاریخ راشد («Târîh-i Râşid») 100 та інші, а 
також документи, що були отримані з фондів османського архіву «İbnül-Emin 
Tasnifi» 101, а саме «Mühіmme Defterleri» 102 «Cevdet Tasnifi» 103 тощо. Комплексна 
актуалізація зазначених писемних документів та їх наукова інтерпретація дасть 
змогу об’єктивно розглянути низку проблемних питань, які стосуються історії 
України вищезгаданої доби, що має виняткове значення для висвітлення  теми  
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 .ص ٨٠٥ ‘ ٩-٨ص. 1928‘  ‘استانبول‘

 ھجریھ  ١٨١٣‘مطبعۀ عامره   ‘استانبول ‘الحسین فى خالصة اخبار الخافقینروضة   ‘تاریخ  نعیما ‘نعیما مصطفى افندى 99
 .ھجریھ١٣٨٣‘

   .٢٨١٢  ‘عامره مطبعۀ ‘استانبول ‘الجلد الثانى  ‒ولالالجلد ا ‘تاریخ راشد ‘محمد راشد افندى 100
101BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivі / Османський архів Головного управління Кабінету мініс-
трів (Турецької Республіки), в Стамбулі, фонд «İbnül-Emin Tasnifi,    Hariciye Vesikaları» / фонд 
«Документи закордонних справ», каталог Ібнюля-Еміна.  
102BOA, фонд «Mühіmme Defterleri» / «Реєстри важливих документів», які містять реєстрації 
документів про важливі події,  рішення, ухвали, що стосувались діяльності османського уряду 
та зберігаються в державному архіві османського періоду. 
103BOA, Cevdet Tasnifi, Hariciye Vesikaları / «Документи закордонних справ», каталог (або 
фонд)  Джевдета.  

ропейськими країнами, Україною та Туреччиною. Зазначимо, що в згаданих ру-
кописних документах зафіксовано важливий джерельний матеріал з історії Ук-
раїни козацької доби, в тому числі повідомлення щодо міжнародної політики ук-
раїнських гетьманів, описання статусу козацького ордена тощо. Позаяк назване 
наукове дослідження Ісмаїла Гакки Узунчаршили ґрунтується на фактичних ру-
кописних документах, опрацювання відповідних текстів книги становить неаби-
який інтерес для нашого наукового дослідження 96. Варто зазначити, що в науко-
вій праці цього дослідника опрацьовано османсько-турецькі рукописні докуме-
нти та літописні матеріали, які зберігаються в бібліотеках та книгосховищах 
Стамбула, зокрема تاریخ  پچوي («Târîh-i Peçevi»); فذلكۀ كاتب چلبى («Fezleke-î Kâtib 
Çelebi); سلحدار تاریخى («Silâhdâr Târîhi»); وقایعنامھ («Vakâyiᶜ-nâme»); ۀفتحنام قمانیچھ  
(«Feth-nâme-i Kamâniçe»); وقایعنامھ  («Vakâyiᶜ-name») 97;سلحدار تاریخى («Silâhdâr 
Târîh-i») 98; تاریخ نعیما («Târîh-i Naîmâ») 99; تاریخ راشد («Târîh-i Râşid») 100 та інші, а 
також документи, що були отримані з фондів османського архіву «İbnül-Emin 
Tasnifi» 101, а саме «Mühіmme Defterleri» 102 «Cevdet Tasnifi» 103 тощо. Комплексна 
актуалізація зазначених писемних документів та їх наукова інтерпретація дасть 
змогу об’єктивно розглянути низку проблемних питань, які стосуються історії 
України вищезгаданої доби, що має виняткове значення для висвітлення  теми  

                                                            
96İsmail Hakk Uzunçarşl, Osmanlı Tarihi, II. Selim’in Tahta Çıkışından 1699 Karlofça 
Andlaşmasına Kadar, Сilt ІІІ, 1. Kısım, 5 Baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, s. 422–
433; İsmail Hakk Uzunçarşl, Osmanlı Tarihi, XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna 
Kadar, Cilt ІІІ, 2. Kısım, 5 Baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995,  s. 110–113, 180‒
187.  
97Fahri Çetin Derin, Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyinamesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1993, 431 s. 
 فندقلیلى مھمد آغانك سلھدار ‘برنجى جلد ‘١٠عدد:  ‘تورك تاریخ انجمنى كلیاتى  ‘سلھدار تاریخى  ‘مھمد آغاسلھدار فندقلیلى  98

 . ص ‘ 1928‘استانبول ‘ سىمطبعۀدولت ‘  ١٠٩٤-١٠٦٥‘ سى ایلھ نوطلرینى حاویدر حیاتنھ دأىر احمد رفیق بكك بر مقدمھ
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«Документи закордонних справ», каталог Ібнюля-Еміна.  
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цієї монографії загалом. Актуалізуючи дослідження джерельного матеріалу ру-
кописних документів, у яких міститься інформація про дипломатичні акції та во-
єнні дії в другій половині XVII століття, Ісмаїл Накки Узунчаршили порушив 
деякі питання, які безпосередньо стосуються встановлення та розвитку взаємин 
між Українською козацькою державою та Високою Портою, а також міжнарод-
ної політики османського уряду щодо інших європейських держав. Додамо, що 
поставлені дослідником проблеми розглянуто в безпосередньому зв’язку з наці-
онально-визвольною боротьбою українського народу в другій половині XVII 
століття. 

Відомим дослідником, предметом наукової діяльності якого були відомості з 
османсько-турецьких писемних документів, що походять з визначеної нами істо-
ричної доби, був Актес Неймет Курат (роки життя: 1903‒1971). Доцільно заува-
жити, що його наукові праці були присвячені головним чином російській історії. 
Що ж до історії України козацько-гетьманської доби, то її розглянуто у моногра-
фії цього вченого в контексті загальної проблематики його наукових інтересів. 
Тому деякі розділи згаданої наукової праці містять інформацію, потрібну для на-
шого дослідження 104. 

Розглядаючи європейську історіографію вивчення необхідних відомостей з 
османсько-турецьких рукописних документів, що стосуються України козацько-
гетьманської доби її історії, належить зазначити, що в польській історичній науці 
найбільш рання публікація, з цікавими для нас відомостями, була здійснена на-
прикінці першої чверті ХІХ століття. Вона являє собою зібрання виявлених і пе-
рекладених польською мовою Йозефом Сенковським фрагментів текстів турець-
ких літописних творів, що містять дані з історії Польщі. Втім, у цих фрагментах 
подано також певні факти, котрі висвітлюють деякі історичні події, що відбува-
лися в Україні упродовж XVI‒XVII століть 105. У 1971 році було опубліковано 
докладне дослідження оригінальних текстів кримськотатарського літописця 
XVII століття Гаджі Мехмеда Сенаʼї, зроблене Зіґмунтом Абрахамовичем. Нау-

                                                            
104Akdes Nemet  Kurat, Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar, 2. Baskı, Ankara, Türk Tarih 
Kurumu, 1948, s. 228‒236, 258‒259. 
105Collectanea z Dziejopisów Tureckich Rzeczy do Historii Polskiey Służących. Z dodatkiem objaśnień 
potrzebnych i krytycznych uwag przez  J. J. S. Sękowskiego  Profesora zwyczajnego języków 
Wschodnich w Cesarskim Uniwersytecie S.Petersburskim, Tom Piеrwszy z rycinami, w Warszawie 
Nakładem  Zawackiego i  Węckiego Uprzywielejowanych  Drukarzy i Xięgarzy  Dworu  Królewstwa 
Polskiego, 1824, s. 123–129, 147–182; Faroqhi Suraiya, Approaching Ottoman History: an Introduction 
to the Sources / Suraiya Faroqhi, Cambridge University Press, 1999, p.110–221, 262 p. 
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кова цінність цієї праці зумовлено наявністю в ній перекладу польською з коме-
нтарями відповідних текстів 106. Заслуговує на увагу також «Історія Туреччини» 
Яна Рейхмана, що містить розділ «Військові походи Туреччини у другій поло-
вині XVII століття» («Wyprawy wojenne w drugiej połowie XVII wieku»). Саме у 
цьому розділі подано потрібну нам інформацію 107.  

Щодо німецької історичної науки, то варто згадати монографію Айккоффа 
Еккехарда «Венеція, Відень і османи. Перелом у Південно-Східній Європі упро-
довж 1645‒1700 років». У цьому науковому дослідженні містяться дані про уч-
асть українських козаків у бойових діях проти Речі Посполитої разом з Моско-
вією, Швецією та Кримським ханством, а також подано інформацію про виник-
нення українського козацтва та його військової організації 108. Німецький дослі-
дник Атсиз Буґра у другій половині 1970-х років опублікував монографію, що 
являє собою дослідження стану Османської держави у середині XVII століття. У 
цій науковій праці подано результати аналізу потрібних нам повідомлень з робіт 
турецьких літописців Веджігі Гасана Челебі та Мехмеда Халіфе про бойові дії 
збройних сил Високої Порти проти козацьких військових формувань у районі 
міста Азова в 1638‒1639 роках 109. Певне значення для нашого дослідження має 
також спроба Едгара Гьоша реконструювати дипломатичну діяльність керівни-
ків повстанського руху, що відбувався на південно-східних рубежах України в 
середині XVII століття, на засадах аналізу турецько-козацького договору 1648 
року 110. 

Вважаємо за необхідне також розглянути наукові здобутки чеської тюрколо-
гії, які стосуються проблематики нашого дослідження. Зокрема, дослідник 1920‒

                                                            
106Hadzy Mehmed Sena’i z Krymu. Historia Chana Islam Gereja III [‘خان تاریخى قریملى حجى محمد  ثنأى  
 Tekst turecki wydal, przelozyl i opracowal Zygmunt Abrahamowicz. Uzupelniający .[اوچنجى اسالم گراى
komentarz historychny Olgierd Górka i Zbigniew Wójcik; pod redacią naukową  Zbigniewa Wójcika,  
Warszawa, 1971. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Wydanie pierwsze. Nakład 1500, 200 egz. 
Arkuszy wydawniczych 23, 50. Arkuszy drukarskich 17,25. 204 s., ص. ٧٢ (72 с. додатки); British 
Museum, No. Add. 7870. За даними Зиґмунта Абрахамовича рукописний текст цього литопису 
зберігається в Британському музеї міста Лондона (British Museum, No. Add. 7870). 
107Reychman J.,  Historia Turcji / Jan Reychman, Rozdiał «Wyprawy wijenne w drugiej połowie 
XVII wieku», Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossoliǹskich, 
1973,  387 s. 
108Eickhoff Ekkehard, Venedig, Wien und die Osmanen. Umbruch in Südosteuropa 1645 – 1700 / 
Ekkehard Eickhoff, München 1970, s. 185, 186, 198‒199, 265‒266. 
109Atsiz Bugra, Das Osmanische Reich um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Nach den Chroniken des 
Vecihi (1637–1660) und des Mehmed Halifa (1633–1660) / Bugra Atsiz,  München : Dr. Rudolf 
Trofenik, 1977, s. 1, 7, 8. 
110Hösch Edgar, Der Türkisch-Kozakische Vertrag von 1648 / Edgar Hösch, Forschungen zur 
osteuropäischen Geschichte, Hrsg. v. H., J. Torke, Berlin 1980, Bd. 27, s. 233–248. 
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На стор. 92  
Оригінал літописного твору Печеві Ібрагіма Ефенді تاريخ پچوي    зберігається 

у бібліотеці рукописних творів імені Сулеймана Кануні міста Стамбула. Він 
складається з двох томів («джильд» جلد), перший з яких налічує 504, а другий  – 
487 сторінок тексту, написаного османсько-турецькою мовою, але арабською 
графікою. Така структура літописного твору збереглася у його виданні, вперше 
здійсненому в Стамбулі у 1866 році державним видавництвом  عامرهمطبعۀ  
(Matbaa-î Ȃmire) 8. У літописі зафіксовано найважливіші історичні події, що 
відбулися від початку правління султана Сулеймана Кануні, тобто від 1520 
року, до середини XVII століття. Опис цих історичних подій побудовано в 
хронологічній послідовності, а кожна сторінка літопису має назву, яка 
відображає сутність викладеної в ній інформації. Що стосується найбільш 
цікавого для нас джерельного матеріалу, то його подано насамперед в описі 
морських походів збройних формувань запорозьких козаків проти 
причорноморських турецьких володінь, а також їхньої участі у вирішенні 
«молдовського питання» в польсько-турецьких відносинах 9. Зазначені 
відомості містяться в текстах за такими назвами: «Захоплення козаками «‛ак» 
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року, до середини XVII століття. Опис цих історичних подій побудовано в 
хронологічній послідовності, а кожна сторінка літопису має назву, яка 
відображає сутність викладеної в ній інформації. Що стосується найбільш 
цікавого для нас джерельного матеріалу, то його подано насамперед в описі 
морських походів збройних формувань запорозьких козаків проти 
причорноморських турецьких володінь, а також їхньої участі у вирішенні 
«молдовського питання» в польсько-турецьких відносинах 9. Зазначені 
відомості містяться в текстах за такими назвами: «Захоплення козаками «‛ак» 

                                                            
8Büyük Türk Klâsikleri, Başlangcdan Günümüze Kadar, Tarih - Antoloji - Ansiklopedi, XVII. 
Yüzyl Dîvân Nesri, Peçevi İbrahim Efendi / Hüseyin Ayan, Hamit Bilen Burmaoğlu, Gönül Ayan, 
N. Ziya Bakrcoğlu, Cilt 5, İstanbul, Ötüken Neşriyat A. Ş., 1987, s. 339, 363‒370; Також, 
факсиміле названого видання зберігається у бібліотеці університету Торонто в Канаді 
(İbrahim Efendi Peçevi, Tȃrîh-î Peçevi / پچوي  ) V. 1 , تاريخ  ولالا  جلد  ), . ص    ٥٠٤; ― V. 2 (جلد ثانى), . 
 ,Також див.: İbrahim Efendi Peçevi, Peçevi Tarihi, Hazrlayan: Bekir Stk Baykal, Cilt I .(٤٨٧ ص 
Ankara, T. C. Kültür Bakanlğ Yaynlar, 1999, 483 s.; İbrahim Efendi Peçevi, Peçevi Tarihi, 
Hazrlayan: Bekir Stk Baykal, Cilt II, Ankara, T. C. Kültür Bakanlğ Yaynlar, 1999, 489 s. 
9İbrahim Efendi Peçevi,  ayn eser, Cilt II, s. 342‒343, 346‒347. 
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1930-х років Ян Рипка присвятив свою наукову діяльність вивченню дипломати-
чного листування гетьмана Богдана Хмельницького з Високою Портою. У спів-
авторстві з українським істориком Дмитром Дорошенком він опублікував також 
наукові праці, в яких були розглянуті зовнішня політика Богдана Хмельницького 
щодо Османської держави, а також проблеми відносин між козацько-гетьмансь-
кою Україною, Річчю Посполитою, Кримським юртом і Високою Портою 111. 
Для нашої праці важливим є дослідження Яном Рипкою пам̓яток османсько-ту-
рецької рукописної традиції на підставі інтерпретації турецьких архівних доку-
ментів щодо проблематики чорноморського вектора дипломатичної діяльності 
згаданих українських гетьманів і виявлення часу виникнення. Адже ці наукові 
здобутки являють собою відображення в європейській історіографії активної ді-
яльності гетьманського уряду стосовно зміцнення українсько-турецьких взаємин 
упродовж зазначеної історичної доби. 

Отже, відомості з історії козацько-гетьманської України, які містяться в ос-
мансько-турецьких рукописних документах другої половини XVI – першої чве-
рті XVIII століття у турецькій та європейській історіографії розглянутого нами 
історичного періоду, відбувалося головним чином у межах історико-інформати-
вного тематичного напряму розвитку джерелознавчих досліджень, тобто в 
зв’язку з описом і аналізом конкретних історичних подій. Зрозуміло, що в цих 
наукових працях проблематика нашої монографії була лише складовою загаль-
ної інформації з історії Османської Туреччини та інших держав і не становила 
окремий предмет дослідження. Разом з цим, згадана студія Зіґмунта Абрахамо-
вича має предметний характер. Додамо також, що досліджені нами писемні 
пам’ятки були предметом вивчення в деяких наукових працях Яна Рипки.  

Наступний період вивчення та впровадження до наукового обігу у вітчизня-
ній історіографії повідомлень з османсько-турецьких рукописних документів 
другої половини XVI – першої чверті XVIII століття з історії України козацько-

                                                            
111Rypka Jan, Z korespondence Vysoké Porty s Bohdanem Chmelnickỳm / Jan Rypka // Z dĕjin 
vỳchodní Evropy a Slovenstva. Sbornik venovany Jaroslavu Bidlovi, Praha 1928, s. 346–350; Rypka 
Jan, Aus der Korrespondenz der Hohen Pforte mit Bohdan Chmel’nyckij / Jan Rypka, Z dĕjin 
vychodni Evropy a Slovenstva. Sbornik venovany Jaroslavu Bidlovi, Praha 1928, s. 482–498; Rypka 
J., Weitere Beiträge zur Korrespondenz der Hohen Pforte mit Bohdan Chmel’nyckyj / Jan Rypka // 
Archiv Orientální, Praha 1930,  V. 2, No. 2, s. 262–283; Rypka Jan, Další příspӗvek ke korespondence 
Vysoké Porty s Bohdanem Chmelnickỳm / Jan Rypka // Časopís Nărodního Musea. Redaktořy: 
Jaroslav Bidlo a Cyril Purkyně, Ročnik CV,  Praha 931, s. 209–231. Dorošenko D., Rypka J., Heitman 
Petr Dorošenko ta jeho turecká politika / Dmytro Dorošenko, Jan  Rypka // Časopís Nărodního Musea,  
Praha, 1933, Тom 107, s. 1–55; Dorošenko D., Rypka J., Polska, Ukrajina, Krym a Vysoká Porta v 
první pol. XVII stol. / Dmytro Dorošenko, Jan Rypka // Časopís Nărodního Musea, Praha, 1936, Тom 
110, s. 1–32. 
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гетьманської доби, на нашу думку, розпочався від часу проголошення державної 
незалежності України. Адже ця історична подія уможливила початок процесу 
національного відродження України, який в історичному вимірі реалізується че-
рез переорієнтацію вітчизняної історіографії, зокрема тюркології, на пізнання за-
кономірностей формування та розвитку української нації та її державності. У 
цьому контексті вивчення турецьких писемних пам’яток з історії України коза-
цької доби на сучасному етапі розвитку історичної науки набуло особливої акту-
альності. 

Знаменною подією в розвитку української тюркології на початку цього пері-
оду було повернення в Україну Омеляна Пріцака. Саме завдяки зусиллям цього 
вченого, на той час іноземного члена Національної академії наук України, у 1991 
році було створено академічний Інститут сходознавства імені Агатангела Крим-
ського. Продовжуючи традиції видатних українських сходознавців, а саме Ага-
тангела Кримського, Омеляна Пріцака, Павла Ріттера, Андрія Ковалівського, 
Юліана Кулаковського та інших, Інститут  розгорнув власні дослідження в галузі 
історії та культури країн Сходу, в  тому числі з історіографії та джерелознавства. 
Через два роки після цієї події, тобто в 1993 році, було поновлено випуск друко-
ваного журналу цього наукового закладу «Східний світ», а з 1998 року розпоча-
лося видання іншого його журналу – «Сходознавство». Незабаром в Інституті 
сходознавства імені Агатангела Кримського було засновано серію «Наукова спа-
дщина сходознавців», де почали оприлюднювати дослідження відомих орієнта-
лістів, як попередників, так і сучасників, і зокрема наукові праці, дотичні до про-
блематики нашого монографічного дослідження. Майже водночас з цією подією, 
а саме з 1992 року, розпочалася публікація Інститутом української археографії та 
джерелознавства імені Михайла Грушевського «Українського археографічного 
щорічника», де опублікували тюркологічні дослідження. Того самого 1992 року 
почало функціонувати Кримське відділення Інституту сходознавства імені Ага-
тангела Кримського. Нині в Україні існують сходознавчі та тюркологічні осере-
дки в Києві, Львові, Харкові, Одесі та Сімферополі. 

Що стосується науково-дослідницької діяльності Омеляна Пріцака після його 
повернення в Україну, то насамперед варто згадати публікації, подані вченим до 
першого номера журналу «Східний світ». Зокрема, у «Слові головного редактора» 
міститься аналіз розвитку та наукових здобутків вітчизняних сходознавчих студій 
на академічному рівні в період від 1918 до 1933 років, які значною мірою були ві-
дображені в двох сходознавчих журналах того часу, а саме в «Бюлетені ВУНАС 
(Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства)» (1926–1928 роки) та в «Схід-
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ному світі» (1927–1931 роки). Зазначивши, що друкований орган Інституту сходоз-
навства імені Агатангела Кримського НАН України є спадкоємцем «світлих тради-
цій» вітчизняного сходознавства, Омелян Пріцак висловив сподівання на те, що 
оновлений журнал «Східний світ» , як і його попередники, здобуде визнання як в 
Україні, так і в міжнародному середовищі сходознавців 112. 

У своєму інтервʼю під назвою «Без сходознавства неможливо зрозуміти істо-
рію й культуру», опублікованому в зазначеному журналі, Омелян Пріцак вказав 
на необхідність зосередити наукові дослідження Інституту сходознавства пере-
важно в межах саме традиційного сходознавства, тобто насамперед на філологі-
чно-історичному визначенні країн Сходу. Це завдання, на думку вченого, перед-
бачало пріоритетний розвиток таких наукових напрямів, як «гебраїстика, арабо-
персько-турецький світ, євразійський Степ, Індія й Далекий Схід». Саме така до-
слідницька спрямованість має створити базу для вивчення сучасних економічних 
та політичних проблем 113. Отже, важливим для нас є визначення важливості у 
сучасному сходознавстві напряму наукових досліджень, в межах якого було здій-
снено написання цієї монографії. 

У великій за обсягом науковій статті, присвяченій 120-им роковинам з дня 
народження Агатангела Кримського, що була надрукована в тому самому жур-
налі, Омелян Пріцак особливу увагу приділив сучасній йо-му інтерпретації ви-
словлювань названого сходознавця щодо завдань української орієнталістики. 
При цьому думка Агатангела Кримського про неминучість загально визнаної на-
укової потреби студіювати східну історію обґрунтувалася висловом вказаного 
дослідника про те, що «Стародавня територія сучасної України була місцем для 
життя або для давнього перебування усяких орієнталістичних народів», і тому 
без іраністики, тюркології й арабістики «всестороння, не однобічна історія укра-
їнства неможлива». При цьому наголошувалось на особливій потребі в такій ди-
сципліні, як тюркологія 114. 

Зазначимо, що саме у той час в Україні було опубліковано наукові праці Оме-
ляна Пріцака, присвячені проблематиці дипломатичних відносин українських ге-
тьманів середини XVII і першої чверті XVIII століття з Високою Портою, які 
безпосередньо стосуються теми нашого дослідження. Зокрема, у науковій статті 

                                                            
112Пріцак Омелян. «Східний світ» продовжується (Слово головного редактора)  / Омелян 
Пріцак // Східний світ. — К., 1993. ― № 1. ― С. 3–4.  
113Пріцак Омелян. Без сходознавства неможливо зрозуміти історію й культуру України / 
Омелян Пріцак // Східний світ. — К., 1993. ― № 1. ― С. 5–8.  
114Пріцак Омелян. Про Агатангела Кримського (у 120-ті роковини народження)  / Омелян 
Пріцак // Східний світ. — К., 1993. ― № 1. ― С. 9–27.  



74 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

«Ще раз про союз Богдана Хмельницького з Туреччиною» наголошується на 
тому, що вивчення чорноморського вектора зовнішньої політики гетьманського 
уряду уможливлює «…розуміння причин успіху українського повстання пізньої 
весни 1648 р.». Слід зауважити, що це дослідження Омелян Пріцак здійснив на 
засадах поглибленого джерелознавчого опрацювання досліджуваних нами літо-
писів Гаджі Мехмеда Сенаʼї та Мустафи Найіми Ефенді. У цій науковій праці 
важливою є констатація факту підтримки національно-визвольної боротьби ук-
раїнців під проводом гетьмана Богдана Хмельницького з боку правителя Крим-
ського юрту Іслама Гірая ІІІ. Заслуговує на увагу також реконструкція О. Пріца-
ком військово-політичної ситуації, яка склалася у Північному Причорноморʼї 115. 
Інша наукова праця Омеляна Пріцака, присвячена зазначеній проблематиці, має 
назву «Один чи два договори Пилипа Орлика з Туреччиною на початку другого 
десятиліття вісімнадцятого століття?». Вчений дослідив питання щодо прий-
няття гетьмана Пилипа Орлика під протекторат турецького султана. При цьому 
він здійснив порівняльний аналіз латинського та французького текстів, а також 
переклав українською османсько-турецький текст архівного документа, де йде-
ться про згадану історичну подію. Для нашої студії важливою є подана у цій на-
уковій праці методологія здійснення текстологічного аналізу. Водночас деякі мі-
ркування, викладені автором у його праці, потребували уточнення в нашому до-
слідженні. Цю пошукову роботу ми здійснили щодо датування самого архівного 
документа, визначення його назви, а також встановлення османсько-турецького 
тексту оригіналу, від якого походять латинський та французький переклади 116. 

Міркування Омеляна Пріцака щодо потреби у пріоритетному розвитку схо-
дознавчих досліджень, і в галузі тюркології зокрема, для концептуального розу-
міння проблематики вітчизняної історії значною мірою були реалізовані в нау-
кових працях Ярослава Дашкевича. Зокрема, дослідник неодноразово наголошу-
вав на актуальності вивчення історичних взаємин України та Туреччини на тлі 
сучасних наукових бачень і значну увагу приділяв проблемі збагачення джере-

                                                            
115Пріцак Омелян. Ще раз про союз Богдана Хмельницького з Туреччиною / Омелян Пріцак 
// Український археографічний щорічник. ― Вип. 2. ― Том 5. — Київ: Наукова думка, 1993. ― 
С. 177–192.  
116Пріцак Омелян. Один чи два договори Пилипа Орлика з Туреччиною на початку другого 
десятиліття вісімнадцятого століття? / Омелян Пріцак // Український археографічний  щоріч-
ник / П. С. Сохань (гол. ред.) та ін.  ― К. : Наук. думка, 1992. — .  ― Випуск І. ― Том 4. ― 
С. 307–320.  
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льної бази досліджень з історії України на основі джерелознавчого аналізу писе-
мних документів східного походження 117. Найбільшим недоліком сучасних тю-
ркологічних досліджень історії України вчений вважав обставину, що згадані до-
слідження до нинішнього часу відбувалися головним чином через використання 
історичних писемних документів українського, польського, російського, а іноді 
західноєвропейського походження. Що ж до пам’яток власне османсько-турець-
кої писемності (зокрема літописів), які містять інформацію з історії України, то 
їх залучали до джерелознавчих досліджень дуже рідко 118. 

Варто зазначити, що в дослідженнях Ярослава Дашкевича простежуються нові 
концептуальні підходи в інтерпретації історичних подій, які ґрунтувалися на розу-
мінні необхідності поглибленого джерелознавчого опрацювання турецьких і крим-
ськотатарських писемних  пам’яток з історії України означеної доби. У його науко-
вих працях тюркологічній тематиці приділялася значна увага, спрямована на всебі-
чне студіювання також проблематики, яка стосується теми нашої монографії.   

Насамперед, важливим для нашого дослідження є застосування в численних 
працях Ярослава Дашкевича поняття «Великий кордон України» для означення ет-
нічного бар’єру або етноконтактного історико-культурного ареалу, в межах якого 
впродовж досліджуваної нами історичної доби відбувався етнокультурний обмін 
українців і з сусідніми етносами, що до тюркського світу. Отже, розглядаючи  пи-
тання щодо відносин держав, територія яких межувала з Великим кордоном Укра-
їни, зокрема українсько-козацько-кримськотатарсько-турецьких взаємозв’язків, а 
також стосовно посилення чорноморського вектора зовнішньої політики гетьман-
ського уряду, дослідник висловив думку про те, що «...відносини на Великому кор-
доні були надто напруженими, і людське життя цінувалося дуже мало. За таких 
умов при виникненні реальної загрози етноциду з боку Польського королівства ко-
зацько-татарський союз став можливим» 119. 

                                                            
117Дашкевич Ярослав. Вивчення і публікація східних джерел з історії України / Ярослав 
Дашкевич // Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. ― 
Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАН  України. ― Львів: Літературна 
агенція «Піраміда», 2011. ― С. 145–146. 
118Дашкевич Ярослав. Протурецька орієнтація XVI ст. – XVIII ст. в Україні / Ярослав Дашкевич 
// Україна-Туреччина: минуле, сучасність та майбутнє. Збірник наукових праць / упоряд. 
Туранли Ф. Ґ. ― К. : Денеб, 2004. ― С. 60‒74.  
119Дашкевич Ярослав. Большая граница Украины (этнический бартер или этнокантактная зона) 
/ Ярослав Дашкевич  // Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисцип-
ліни. ― Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАН  України. ― Львів : Літера-
турна агенція «Піраміда», 2011. ― С. 448–458; Там само. ― С. 459–461 (Козацтво на Великому 
кордоні);  Дашкевич Я. Р. Козацтво на Великому кордоні / Дашкевич Ярослав Романович. До 
500-річчя виникнення українського козацтва. Українське козацтво: сучасний стан та перспек-
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Прикладом ретельного аналізу Ярославом Дашкевичем історичних фактів, які 
не були пояснені попередніми дослідниками, є інтерпретація ним декору турецької 
частини герба гетьмана Богдана Хмельницького, зображеного в першому томі лі-
топису Самійла Величка. Цей аналіз ґрунтується на співвіднесенні геральдичної си-
мволіки герба з історичними умовами, в яких був написаний згаданий літопис. 
Справді, на час його написання козацька Січ, після зруйнування Петром І Запоро-
зької Січі в 1709 році, відродилася в Олешках під турецькою юрисдикцією. Отже, 
Ярослав Дашкевич вбачав у факті присутності турецьких елементів у декорації ге-
рба Богдана Хмельницького певний натяк на можливого південного союзника Ук-
раїни у її боротьбі з Московією 120. 

Здобуття Україною незалежності являло собою початок великих зрушень у віт-
чизняній історичній науці взагалі і в галузі сходознавства зокрема. Саме з цього 
часу в дослідженнях українських орієнталістів посилилися намагання до відобра-
ження проблематики, яка була безпосередньо пов’язана як із конкретизацією знань 
щодо минулого України, так і з потребами розвитку її міжнародних відносин із Ту-
реччиною та іншими тюркськими країнами. Разом з тим у наукових пошуках вітчи-
зняних дослідників історії і культури країн тюркського світу простежується праг-
нення до нових методологічних підходів у джерелознавчому опрацюванні відпові-
дних історичних писемних документів. Це явище зумовило виникнення в Україні 
когорти наукової еліти, що на наш час зробила вагомий внесок у розвиток історіо-
графії та джерелознавства, зокрема у вивчення писемних документів, наприклад ту-
рецьких та кримськотатарських, що містять відомості з історії козацько-гетьмансь-
кої України. У цьому контексті варто назвати Володимира Грабовецького, Юрія 
Кочубея,  Ярослава Калакуру, Григорія Халимоненка, Володимира Сергійчука, Ва-
силя Чумака, Ісмаїла Керімова, Віктора Остапчука, Олену Бачинську, Віталія Щер-
бака, Сергія Лепʼявка, Віктора Брехуненка, Тараса Чухліба, Ярослава Федорука та 
інших.             

Зокрема, Юрій Кочубей у науковій праці, присвяченій проблемі виявлення пі-
знавального значення поширених у вітчизняній художній літературі стереотипів 
щодо відображення відносин козацької України з Туреччиною та Кримським ханс-
твом, висловив думку про те, що літературні та мистецькі твори можуть слугувати 
                                                            
тиви дослідження проблеми [Матеріали «круглого столу»]  // Український історичний жур-
нал. — № 12 (357). ― Київ: Наукова Думка, 1990. — С. 20–22;  Magocsi P. R., A History of 
Ukraine / Paul Robert Magocsi, Toronto: University of Toronto Press Inc., 1996, p. 170–192.  
120Дашкевич Ярослав. Богдан Хмельницький (ІІ. Турецька декорація герба Богдана Хмельни-
цького) / Ярослав Дашкевич // Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. ― 2-ге 
вид., виправл. й доповн. — Львів: Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАН 
України ; Літературна агенція «Піраміда», 2007. ― С. 110–112. 
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джерелами для вивчення історії культури й суспільної думки відповідної історичної 
доби. Разом з цим, на думку Юрія Кочубея, в українській літературі стосовно від-
носин між козацько-гетьманською Україною, Кримським юртом і Високою Пор-
тою, є чимало стереотипів  «…наших південних сусідів – мусульман, з котрими нам 
судилося століттями жити поруч. Кримське ханство з його сюзереном – Оттоман-
ською імперією  стало одним із визначальних геополітичних чинників в історич-
ному процесі на Україні аж до кінця XVIII ст.» 121. Вчений акцентував увагу на 
тому, що обʼєктивними джерелами вірогідної інформації про історичні події є саме 
рукописні документи, зокрема літописи та «книги мандрів» (سیاحتنامھ). Однак, на ду-
мку дослідника, і в цих історичних джерелах можна помітити тенденційність їхніх 
авторів,  зумовлену суб’єктивним сприйняттям описуваних ними явищ і подій. Для 
нашої дослідницької роботи важливою є думка цього сходознавця про необхідність 
застосування в процесі джерелознавчого опрацювання історичних писемних 
пам’яток методу «…порівняльного аналізу та критики історичних джерел, щоб уни-
кнути хибних висновків на основі різних писемних джерел або й решток матеріаль-
ної культури, знайдених археологами» 122. Тобто Юрій Кочубей висловив своє мір-
кування про необхідність виокремлення із загального обсягу досліджуваного дже-
рельного матеріалу вірогідної інформації з її подальшою систематизацією та кри-
тичного аналізу джерельного матеріалу, який містить відомості сумнівного харак-
теру. Важливою для дослідника-сходознавця, на наш погляд, є Ю. Кочубеєм зазна-
ченим ученим переконання, що українська історіографія «…мусить повернутися 
обличчям до Сходу, взятися за джерела з [тюрксько-] османських архівів» з ме-
тою відображення об’єктивної та достовірної картини історичного процесу на 
українських землях 123. 

Особливе значення в розвитку українського джерелознавства, на наш погляд, 
має наукова діяльність Ярослава Калакури. Якщо Ю. Кочубей приділяв значну 
увагу обґрунтуванню необхідності розширення джерельної бази наукових пошуків 
щодо історії України та вдосконалення методології історичних досліджень 124, то 
вагомим внеском Ярослава Калакури в розвиток джерелознавства є розробка  мето-

                                                            
121Кочубей Юрій. Українсько-турецько-кримські відносини у творах українських 
письменників (до проблеми літературних стереотипів) / Юрій Кочубей // Східний світ. — К., 
1993. ― № 1. ― С. 103.   
122 Там само.  ― С. 102.   
123 Там само.  ― С. 107.  
124Калакура Ярослав. Історіософські та історіографічні аспекти творчості Ярослава Дашкевича 
/ Ярослав Калакура // Лицар Духу : Меморіальний збірник, присвячений професору Ярославу 
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дології реалізації задумів Ярослава Дашкевича. Зокрема, у книзі «Історичне джере-
лознавство», написаній у співавторстві з іншими дослідниками, вчений відкинув 
застаріле уявлення про джерелознавство як про допоміжну історичну дисципліну і 
визначив його як «спеціальну галузь історичної науки», тобто своєрідне знаряддя, 
за допомогою якого відбувається виявлення походження історичних джерел та на-
укове опрацювання поданої в них потрібної для конкретного дослідження інформа-
ції за допомогою спеціального інструментарію пошуку, відбору та критичного ана-
лізу задля встановлення достовірності та інформативної цінності цього джерель-
ного матеріалу 125. 

Важливою складовою методології пропонованого Ярославом Калакурою до-
слідження є визначений і систематизованим методологічний інструментарій іс-
торичного пізнання, зокрема викладена ним логіка застосування принципів дос-
лідження. Вважаючи принцип історизму за універсальне правило будь-якого на-
укового пізнання, Ярослав Калакура, таким чином, визнає за необхідне здійс-
нення текстологічного аналізу будь-якого історичного джерела (у тому числі й 
османсько-турецьких писемних документів досліджуваної нами історичної 
доби) на засадах урахування як конкретної історичної ситуації, в якій виникло і 
спочатку існувало давне історичне джерело, так і впливу на відповідну писемну 
традицію з боку політичних, релігійних, філософських та інших чинників. Ура-
ховуючи думку Ярослава Калакури щодо обов’язковості дотримання принципу 
об’єктивності, ми прагнули до зіставлення різних думок висловлених у спеціа-
льній літературі, щодо проблематики нашого дослідження, а також до виважено-
сті в оцінках відповідних історичних фактів і явищ. Від принципів історизму та 
об’єктивності, на думку Ярослава Калакури, невід’ємним є принцип усебічності. 
У контексті нашого монографічного дослідження цей принцип передбачає, з од-
ного боку, розгляд будь-якого історичного джерела як цілісного явища, а з ін-
шого – комплексний підхід до конкретного історичного документа. Саме таким 
чином, вважає Я. Калакура, можна уникнути однобічності й суб’єктивізму 126. 

Ми вважаємо також за доцільне розглянути наукову доповідь Я. Калакури 
«Історіографія українсько-турецьких взаємин козацької доби: Погляд із 
ХХІ століття», проголошену на Міжнародній науковій конференції «Взаємини 
між Україною та Туреччиною: козацький період (1500–1800 рр.)», яка відбулася 
в Університеті Сакарʼя (Туреччина) 3–4 листопада 2014 року. Доповідач звернув 
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увагу на те, що один із патріархів новітньої української історіографії Ярослав 
Дашкевич, відстежуючи протурецьку орієнтацію в Україні ХVІ–ХVІІІ століть, 
розвінчав безпідставність стереотипного трактування українсько-турецьких від-
носин як безперервну конфронтацію 127. На основі документальних свідчень Яро-
слав Калакура довів, що ХVІ–ХVІІ століття являють собою історичний період, 
який, з одного боку, був часом утворення і функціонування Козацько-гетьмансь-
кої України, а з іншого – апогеєм у становленні й розвитку Османської імперії. 
Для відносин обох держав у той час були характерні не лише військові інвазії, а 
й тенденція до порозуміння і взаємовигідного військового співробітництва й то-
ргівлі 128. Висловлене істориком судження підтверджує характер дослідженого 
нами джерельного матеріалу. 

На початку 1990-х років предметом дослідження Володимира Сергійчука 
були дипломатичні відносини козацько-гетьманської України з Кримським юр-
том. Зокрема, історик здійснив докладний аналіз документальних свідчень про 
два посольства до Бахчисарая, відряджених Богданом Хмельницьким у листо-
паді 1647 року та в березні 1648 року. Ці дипломатичні місії мали на меті отри-
мання допомоги від кримських татар у протистоянні Речі Посполитій та укла-
дання союзницької угоди між козацько-гетьманською Україною та Кримським 
юртом. Дослідник засвідчив, що результатом згаданих дипломатичних зусиль 
були спільні воєнні кампанії проти Речі Посполитої. Отже, у монографії Володи-
мира Сергійчука «Іменем війська запорозького» досліджується початковий етап 
становлення українсько-кримськотатарсько-турецького військового та політич-
ного союзу, спрямованого на забезпечення сприятливих зовнішньополітичних 
умов для визвольної боротьби українського народу проти національного гноб-
лення з боку Речі Посполитої. Тому, на наш погляд, ця монографія має значення 
для нашого дослідження 129. Другим напрямом дослідницької роботи В. Сергій-
чука в означений час стало вивчення військової діяльності українського козацтва 
на Чорному та Азовському морях головним чином у XVII столітті. У монографії, 

                                                            
127Дашкевич Ярослав. Протурецька орієнтація ХVІ – ХVІІІ ст.  в Україні та міжнародні відно-
сини / Ярослав Дашкевич // Україна-Туреччина:минуле, сучасне та майбутнє: Зб. наук. праць / 
Упорядн. Ф. Ґ. Туранли. ― К., «Денеб», 2004. ― С. 60‒74. 
128Калакура Я. С. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького: українська історіог-
рафія / Яарослав Степанович Калакура // Богдан Хмельницький як історична постать і літера-
турний персонаж. ― К. : Живиця, 1966. ―  С. 151–155. 
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XVI – середини XVII століття / Володимир Іванович Сергійчук. ― К. : Україна, 1991. ― С. 142, 
146. 
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присвяченій проблематиці, військово-морські походи українських козаків хара-
ктеризуються як суто оборонні, але аж ніяк не загарбницькі військові заходи. Од-
нак зазначено, що із Запорозької Січі у 1775 році українські козацькі мореплавці 
брали участь у загарбницьких військово-морських експедиціях, які здійснювала 
Російська імперія проти володінь Високої Порти у Північному Причорномор’ї 
130. У монографії «Етнічні межі і державний кордон України» Володимир Сер-
гійчук розглянув процес формування української нації як окремої етноісторичної 
спільності та набуття нею національних особливостей. Дослідник наголошує на 
тому, що цей процес відбувався в умовах тривалої історичної еволюції українсь-
кої нації та культурного взаємовпливу з народами, територія розселення яких бу-
ла прилеглою або безпосередньо межувала із землями України 131. Втім, найбі-
льше значення для нашого дослідження має інша наукова праця, написана В. 
Сергійчука у співавторстві – «На межі двох світів». Цінність цього дослідження 
полягає, на наш погляд, у тому, що її автори здійснили ретельний аналіз взаємин 
України з Туреччиною в історичній ретроспективі, що мали стратегічний харак-
тер у боротьбі України за національну державність 132. 

Варто зазначити, що джерелознавче опрацювання відомостей з рукописних 
документів про Україну козацько-гетьманської доби її історії може бути ціліс-
ним лише за умови врахування інформації щодо досліджуваної проблематики, 
наявної в писемних джерелах означеного часу, що зберігаються в турецьких, 
польських і російських архівах. Така потреба є особливо нагальною стосовно ос-
мансько-турецьких писемних джерел, які висвітлюють дипломатичні контакти 
козацько-гетьманської України з Кримським юртом та Високою Портою. Тому 
для нашого дослідження важливими є наукові студії відомого джерелознавця 
Юрія Мицика. Насамперед, варто згадати його наукову працю, присвячену ви-
вченню писемних документів, що містять інформацію щодо згаданої проблема-
тики 133. Певне значення для розуміння сутності турецько-українських відносин 
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Розділ 1. Методологія, історіографія та джерельний комплекс дослідження 81

 

середини XVII століття має біографічне дослідження постаті гетьмана Івана Ви-
говського, зовнішня політична діяльність якого значною мірою була зосере-
джена на дипломатичних контактах козацько-гетьманської України з Кримським 
юртом 134. Вельми цінним є наукове дослідження Юрія Мицика з історії столиці 
козацько-гетьманської України періоду національно-визвольної боротьби украї-
нців у 1648–1658 роках, часів так званої Руїни, гайдамацького руху – міста Чи-
гирина. Цінність цієї праці полягає в тому, що автор, ґрунтуючись на архівних 
документах, висвітлює маловідомі аспекти визначених періодів історії столиці 
Української козацької держави 135. Дослідник акцентує увагу на тому, що рівень 
дослідження історії взаємин козацько-османської доби між Україною та Туреч-
чиною, на відміну від стосунків першої з іншими державами, зокрема з Польщею 
та Росією, у вітчизняній історичній науці є недостатнім. Причину такого факту 
Юрій Мицик вбачав у тому, що в наукових дослідженнях оригінальних текстів 
не звертаються до османсько-турецьких рукописних документів, що походять з 
часів відповідної історичної доби, а саме в так званому «лінгвістичному бар’єрі», 
на існування якого звертав увагу ще Ярослав Дашкевич. Разом з тим Ю. Мицик 
зауважив, що в українській тюркології вже існували певні наукові здобутки в 
цьому напрямі дослідницької роботи. Що ж стосується особистих наукових дос-
ліджень Юрія Мицика, то він вивчав історію дипломатичних відносин між коза-
цько-гетьманською Україною та Оттоманською імперією та Кримським ханст-
вом на основі джерелознавчого опрацювання численних рукописних документів, 
виявлених ним в архівосховищах Польщі та України 136. При цьому вчений під-
давав особливо ретельному науковому розгляду взаємин з названими країнами 
Війська Запорозького та Речі Посполитої 137. 
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2012. — С. 561–598. Про обставини встановлення військово-політичного союзу між Українсь-
кою козацькою державою та Кримським ханством, зокрема посольства гетьмана Богдана Хме-
льницького до Бахчисараю див.: Там само. — С. 571–573. 
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Проблематику відносин між козацько-гетьманською Україною та Кримським 
юртом у 1990-х роках досліджував історик Василь Чумак. Зокрема, дослідник у 
науковій праці за назвою «Україна і Крим: спільність історичної долі. Феномен 
на межі Європи та Сходу» зосередився на студіюванні розвитку двосторонніх 
відносин, у тому числі торговельних зв’язків, між гетьманським і османським 
урядами упродовж досліджуваної нами історичної доби. Для нашого дослі-
дження важливою є думка Василя Чумака про позитивне значення українсько-
кримськотатарських відносин в історії як України, так і Кримського юрту. Цей 
його висновок результатом ретельного вивчення історичних наслідків для обох 
названих держав дії договорів та союзів, укладених між Запорозькою Січчю та 
Бахчисараєм. Дослідник дійшов висновку, що згадані двосторонні угоди відо-
бражували однаковість інтересів українських козаків і кримських татар. Саме ця 
обопільність інтересів «…нерідко брала гору над другорядними чинниками» 138. 
Отже, Василь Чумак був одним з українських істориків, які наприкінці минулого 
століття акцентували увагу на концептуальному вивченні проблематики україн-
сько-кримськотатарських взаємин в історичній ретроспективі. 

Розглядаючи стан вивчення проблематики тюркологічних досліджень, 
пов’язаних з темою нашої наукової праці, слід наголосити, що в розвитку саме 
української тюркології виняткове значення мають наукові студії Григорія Хали-
моненка, який опублікував низку праць з проблематики розвитку інституту ко-
зацтва. Зауважимо, що дослідження цього ученого мають особливу цінність у 
становленні та розвитку тюркології, в тому числі кримськотатарознавства. Зна-
чущість його наукової концепції стосовно розгляду феномена українського коза-
цтва полягає в тому, що він наполягав на необхідності аналізу цього феномена у 
зв’язку з розвитком тюркського козацтва 139. Зокрема, Григорій Халимоненко ви-
словив думку про те, що «…проблему ґенези українського козацтва, що трива-
лий період виконувало обов’язки вітчизняних збройних сил, неможливо розгля-
дати без об’єктивного аналізу особливостей мовлення війська Запорізького, а в 
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першу чергу – військової лексики цього мовлення» 140. Зокрема, тюрколог, розг-
лядаючи історичний аспект ґенези інституту українського козацтва 141, висловив 
свою гіпотезу з приводу еволюції цієї верстви населення України, сутність якої 
полягає в тому, що підґрунтя для виникнення козацтва було закладено державою 
Київської Русі-України, «…вбачаючи прообраз інституту козацтва у прикордон-
них загонах, що комплектувалися спершу з тюрків» 142. Отже, наукові доробки 
Григорія Халимоненка становлять неабиякий інтерес для аналізу історичних 
умов і природи виникнення досліджених нами тюркськомовних писемних 
пам’яток. 

Серед українських істориків, предметом науково-дослідницької діяльності 
яких було дослідження змісту міжнародних договорів, укладених гетьманським 
урядом з Кримським ханством та Високою Портою під час правління гетьмана 
Богдана Хмельницького, доцільно назвати Ларису Пріцак 143. Проблематику 
українсько-турецько-кримськотатарських відносин у зовнішній політиці назва-
ного гетьмана відображено у наукових працях Ярослава Федорука, де, зокрема, 
досліджено чорноморський вектор української зовнішньої політики в середині 
XVII століття, міститься аналіз обставин щодо створення союзу між козацько-
гетьманською Україною та Кримським ханством, а також наслідки зазначеного 
напрямку діяльності Богдана Хмельницького для спільних військових заходів 
цих держав проти Речі Посполитої 144. Монографію Я. Федорука було присвя-
чено міжнародній політиці України після Переяславської ради. Зокрема, автор 
висвітлив характер дипломатичних відносин гетьманського уряду з Кримським 

                                                            
140Халимоненко Григорій Іванович. Тюркська військова лексика у мовленні українського коза-
цтва ; автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук: спеціальність – 10.01.01 
«Українська мова» / Г. І. Халимоненко. ― Київ, 1993. ― 23 с.   
141Халимоненко Григорій. Інститут козацтва: тюркського й українського / Григорій Іванович 
Халимоненко // Україна–Туреччина: історія, політика, дипломатія, культура: Вид. друге допо-
внене / В. І. Сергійчук, Н. О. Татаренко та ін. — К. : Укр. письменник, 2015. — С. 38–48. 
142Халимоненко Григорій Іванович. Тюркська військова лексика у мовленні українського коза-
цтва ; автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. філол. наук: спеціальність – 10.01.01 
«Українська мова» / Г. І. Халимоненко. ― К., 1993. ― С. 11–13.  
143Пріцак Лариса. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького (1648−1657 рр.) / Ла-
риса Пріцак. — Харків : Акта, 2003. — 493 с.; Пріцак Лариса. Історіографія основних міжна-
родних договорів Богдана Хмельницького 1648 − 1657 рр. / Лариса Пріцак // Мови й культури: 
між Сходом і Заходом (Пам’яти Омеляна Пріцака) / відп. ред. Василь Лучик. — Київ : Видав-
ничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. — С. 80–113. 
144Федорук Ярослав. Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування 
його політичної програми (1648 – серпень  1649 рр.) / Ярослав Федорук.  ― Львів : Інститут 
української археографії АН України. Львівське відділення, 1993. ― С.18–20. 



84 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

юртом у контексті пошуку бахчисарайським урядом союзників проти Моско-
вії 145. На окрему увагу заслуговує публікація Я. Федоруком неоприлюднених ра-
ніше наукових праць відомого українського історика Івана Крипʼякевича, які без-
посередньо стосуються проблематики нашого дослідження. Зокрема, важливим 
для нас є аналіз останнім турецької політики гетьмана Богдана Хмельницького, 
зокрема проблеми підданства Української козацької держави Високій Порті. 
Адже, давши власну оцінку зазначеній проблемі, Іван Крип’якевич у своїй нау-
ковій статті «Турецька політика Богдана Хмельницького», зокрема, наголосив на 
неодноразовому зверненні гетьмана до турецького султана щодо прийняття Вій-
ська Запорозького під свій протекторат. З приводу цього питання І. Крип’якевич 
у своїй праці писав таке: «Переговори Хмельницького з Портою продовжувалися 
після осіннього походу 1648 р., коли поляки були розбиті під Пилявцями, і укра-
їнські війська пройшли шлях на Львів і Зомостя. Про цей похід хан Іслāм 
Гірей [III] повідомив султана, що “[гетьман Богдан] Хмельницький з татарами 
[кримськими] пів [польської] Корони взяв”, що відновлено [кримсько] татар-
сько-український союз та що вважає неправдоподібним, щоб козаки коли-небудь 
могли поєднатися з поляками». Окрім того, у названій праці говориться про зве-
рнення Богдана Хмельницького до султана Мехмеда IV з метою отримання про-
текторату того над своєю країною. Продовжуючи розгляд цього питання Івана 
Крип’якевич написав про подальший розвиток дипломатичних відносин між ук-
раїнським та турецьким урядами, про що свідчать листування та взаємне посо-
льство у 1649–1653 років 146. 

Слід зауважити, що актуальність розглядуваної нами теми в сучасній вітчиз-
няній тюркології визначив у своїй науковій праці «Проблеми і перспективи роз-
витку української османістики» відомий американський вчений-османіст укра-
їнського походження Віктор Остапчук. Зокрема, названий дослідник наголошу-
вав на тому, що вітчизняна історична наука не визнає впливів з боку країн Сходу 
на формування та розвиток інституту козацтва в Україні через політичні чин-
ники, тобто «…на українську науку накинули російську імперську орієнта-
цію…», яка насаджувалася також і в часи панування комуністичної ідеології, 
коли «…турків і татарів [кримських] вважали тільки злом…». Щодо культурних 
                                                            
145Федорук Я. О. Міжнародна дипломатія і політика України 1654–1657 / Ярослав Олександ-
рович Федорук. ― Ч. І : 1654 рік. ― Львів : Видавництво ОО Василян «Місіонер», 1996. ― 
С. 13–124. 
146Федорук Ярослав. Невідома стаття Івана Крип’якевича про українсько-турецькі взаємини 
1648‒1657 років / Ярослав Федорук // Хроніка 2000. Україна–Туреччина. ― Книга 1. ― Київ: 
Видавництво «Фенікс», 2014. ― C. 124‒139. ― 506 c.; Крип’якевич Іван. Турецька політика 
Богдана Хмельницького. Див.: Там само. ― C. 140‒215.  
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чинників, то, на думку В. Остапчука, вони мали порівняно незначні впливи, які 
проявлялися на рівні духовної та інтелектуальної культури. Саме ці чинники га-
льмували розвиток української тюркології та мали негативні наслідки для цієї 
галузі знань 147.  

Названий тюрколог-османіст, висловлюючи своє міркування щодо розуміння 
виникнення українського козацтва як незвичайного та виняткового історичного 
явища, писав таке: «Одним з головних завдань історика є зрозуміти феномени, 
які він вивчає. Моральні оцінки і засудження приводять історіографію до потво-
рного стану». Справді, цей постулат історика має важливе значення як у процесі 
здійснення дослідницької роботи за темою цієї монографії взагалі, так і при роз-
гляді сучасного стану вивчення відповідної проблематики зокрема 148. 

Важливими для нашого дослідження є також судження Віктора Остапчука 
стосовно методології вивчення османсько-турецьких рукописних документів, а 
саме опрацювання та використання цих писемних історичних пам’яток. Зокрема, 
актуальною, на наш погляд, є думка науковця щодо необхідності застосування в 
процесі джерелознавчого опрацювання оригінальних текстів різних методів роз-
криття їхнього змісту, а також урахування при цьому рівня їхньої інформаційної 
значущості. У цьому контексті В. Остапчук вказав на тогочасні складнощі щодо 
розвитку сходознавства в Україні, котрі були пов’язані з економічними негараз-
дами. Зокрема, він наголошував на тому, що розвиток зазначеної галузі історич-
ної науки потребує підготовки висококваліфікованих спеціалістів із належним 
рівнем знань з тюркологічних дисциплін, в тому числі із арабістики, ісламознав-
ства, іраністики 149.  

В іншій студії, де розглядається розвиток українського сходознавства, Віктор 
Остапчук зазначив, що в 1930-х роках, коли вітчизняні інтелектуали були зни-
щені репресіями, а галузь цю було заборонено, Український науковий інститут 
Гарвардського університету був єдиним осередком українського сходознавства, 
зокрема тюркології. У цьому науковому закладі працювали відомі тюркологи, 
як-от академік Омелян Пріцак і представники його школи – Любомир Гайда, Ві-
ктор Остапчук, Орест Субтельний та інші.  

                                                            
147Остапчук Віктор (США). Проблеми і перспективи розвитку української османистки / Вік-
тор Остапчук // Український археографічний щорічник. ― Випуск 1. ― Том 4. ― Київ: Нау-
кова думка, 1992.  ― С. 94. Принагідно зазначимо, що під терміном «османістика» слід зрозу-
міти галузь тюркології, яка вивчає османську добу історії Туреччини. 
148Там само.  ― С. 95. 
149Там само.  ― С. 106, 108. 
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Варто зазначити, що на міжнародній науковій конференції на тему «Україна 
й Османська імперія», яку було проведено 20–26 жовтня 1991 року в місті Києві, 
було запропоновано розглянути два фундаментальні питання: по-перше – «чітко 
і неупереджено поставити питання щодо ролі Османської імперії та Кримського 
ханства в історії Україні й Північного Причорномор’я»; по-друге – «отримати 
від визначних фахівців з усього світу поради, щодо найбільш ефективної розбу-
дови османістики в Україні…». Тобто, рішення цієї конференції, на нашу думку, 
визначили головні засади та перспективі розвитку тюркології в Україні, зокрема 
у напрямі вивчення козацької доби її історії за відомостями тюрксько-осмаських 
джерел 150.  

Доцільно назвати також наукові праці українських дослідників, які стосу-
ються до історії козацько-гетьманської України та її відносин із Кримським хан-
ством і Високою Портою. На сучасному етапі розвитку вітчизняної історичної 
науки науково-дослідницку роботу здійснюють Володимир Грабовецький, Віта-
лій Щербак, Сергій Лепʼявко, Віктор Брехуненко, Олена Бачинська, Олександр 
Середа, Ольга Мавріна, Тарас Чухліб, Вʼячеслав Станіславський, Віктор Горо-
бець, Андрій Губик, Борис Черкас, Олег Однороженко, Олесь Кульчинський 151 

                                                            
150Остапчук Віктор. Український Гарвард та розвиток сходознавчих наук в Україні / Віктор 
Остапчук // Східний світ. ― К., 1993. ― № 1. ― С. 140–141. 
151Грабовецьки Володимир. Битва під Конотопом 1659 р. – славна сторінка в історії гетьмансь-
кої України / Володимир Грабовецький. Наукові записки Прикарпатської історичної школи. ― 
Івано-Франківськ, 2004. ― 32 с.; Бачинська О. Українське населення придунайських земель 
XVIII – початок XX ст. (Заселення й економічне освоєння) / Олена Анатоліївна Бачинська: 
монографія. — Одеса : Астропринт, 2002. — 328 с.; Бачинська О. Ханська Україна в історії 
Східної та Південно-Східної Європи (кінець XVII–XVIII ст.) / Олена Бачинська, Олександр 
Середа // Крим від античності до сьогодення: Історічні студії / відп. ред. В. А. Смолій. ― К. : 
Інститут історії України НАН України, 2014. ― С. 274–291; Щербак В. О. Українське козацтво 
: формування соціального стану. Друга половина XV ‒ середина XVII ст. / Віталій Олексійович 
Щербак. ― К. : Вид. дім «КМ Akademia», 2000. ― 300 с. : іл.; Лепʼявко Сергій.  Козацькі війни 
кінця XVI  ст. в Україні / Сергій Лепʼявко. ― Чернігів: Сіверянська думка, 1996. ― 288 с.; 
Брехуненко Віктор. Східна брама Європи. Козацька Україна в середині XVII – XVIII ст. / Вік-
тор Брехуненко. ― К. : Темпора, 2014. ― 504 с.; Мавріна О. С. Деякі зауваги до генеалогічної 
історії мурз ширінських у XIX ст. / Ольга Степанівна Мавріна // Орієнтальні студії в Україні. 
До ювілею Л. В. Матвєєвої; збірник наукових статей / упоряд. О. С. Мавріна, І. В. Отрощенко. 
―Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2010. ― С. 296–311; Чу-
хліб Тарас. Секрети українського полівасалітету. Хмельницький – Дорошенко – Мазепа / Та-
рас Чухліб. ― К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. ― 327 с.;  Чухліб 
Тарас. Кава по-турецьки, по-віденськи чи по-українськи? / Тарас Чухліб // Хроніка 2000. Ук-
раїна–Туреччина. ― Книга 1. ― Київ: Видавництво «Фенікс», 2014. ― C. 323‒350; Станіс-
лавський В’ячеслав. Кримське посольство до Стамбула восени 1706 р. / В’ячеслав Станіслав-
ський // Хроніка 2000. Україна – Туреччина. ― Книга 1. ― Київ : Фенікс, 2014. ― C. 329‒350; 
Горобець Віктор. Союз гетьмана Ю. Хмельницького з Кримом початку 1660-х років: чому не 
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та інші. Наукові доробки цих дослідників також враховано в нашій монографії. 
Втім, інформація з османсько-турецьких рукописних документів стосовно зазна-
ченої проблематики в згаданих наукових працях не була предметом джерелозна-
вчого дослідження. Вона являла собою складову цілісного процесу вивчення 
проблематики зовнішньої політики України.   

Тема українського козацтва перетворюється на предмет дослідження також і 
турецьких істориків. Наприклад, один із відомих дослідників османської доби 
історії Туреччини Вагід Чабук у своїй монографії, що має назву «Köprülüler», 
надав аналіз державницької діяльності династії Кьопрюлюлер, представники ко-
трої в XVII столітті протягом 30 років у складних для Османської Туреччини 
умовах, перебуваючи на посаді садразама, досягли значних успіхів у державній 
справі. Згаданий дослідник-палеографіст, інтерпретуючи архівні документи, 
приділив увагу також «козацькому питанню», яке було актуальним у зовнішній 
політиці Високої Порти, зокрема в переговорних процесах, що тривали у визна-
чений нами час між Високою Портою та Річчю Посполитою. Безсумнівним нау-
ковим здобутком Вагіда Чабука є здійснена ним класифікація українського коза-
цтва, яка ґрунтується на означенні окремих козацьких угруповань за територіа-
льним принципом, тобто місцем їхнього географічного розташування, напри-
клад: «дніпровські, або запорозькі козаки», «барабаські козаки», «сарикамиські 
козаки», «поткальські, або поткалинські козаки» 152. 

Заслуговує на увагу також наукова праця «Устрій кримського хан-ства та 
його зростання під османським протекторатом» турецького історика Музафера 

                                                            
реалізувався зовнішньополітичний проект? / Віктор Горобець // Крим від античності до сьо-
годення: Історічні студії / відп. ред. В. Смолій. ― К.: Інститут історії України НАН України, 
2014. ― С. 242–260; Губик Андрій. Дипломатична місія А. Жданова 1650 р. до Стамбула в 
контексті набуття Україною османського протекторату / Андрій Губик // Хроніка 2000. Укра-
їна – Туреччина. ― Книга 1. ― Київ : Фенікс, 2014. ― C. 216‒252; Черкас Борис. Політична 
криза в Кримському ханстві і боротьба Іслам-Гірея за владу в 20–30 рр. XVI ст. / Борис Черкас  
// Україна в Центрально-Східній Європі. ― К., 2000. ― № 1. ― С. 97–118; Черкас Борис. Ук-
раїна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханатом (1515–
1540) / Борис Черкас.  ― К., 2006. ― 250 с.; Черкас Борис. Західні володіння Улусу Джучи: 
політична історія, територіально-адміністративний устрій, економіка, міста (XVIII–XIV ст.)  / 
Борис Черкас. ― Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. ― 386 с.; Однороженко О. 
Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада / Олег 
Однороженко. — К. : Темпора, 2011. — 422 с. ; іл. ;  Кульчинський О. Б. Османський хроніст 
Мустафа Наїма та українська історіографія / Олесь Богданович Кульчинський // Сходознавс-
тво. ― К., 2011. ― № 55–56. ― С. 80–93.  
 
152Vahid Çabuk, Köprülüler, İstanbul, Oğul Matbaası Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 870, 
1988, s. 143–157. 
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Уреклі. У цьому дослідженні містяться відомості щодо військової діяльності ко-
зацького гетьмана Дмитра Вишневецького. Зокрема, йдеться про оточення у 
1559 році фортеці Азов, яка була тоді турецьким володінням, козацьким військом 
під командуванням названого гетьмана, а також про заходи щодо посилення обо-
рони кордонів Османської імперії на Північному Причорномор’ї, в тому числі 
фортеці Очаків, від нападів з півночі 153. 

Значний внесок у наукове опрацювання досліджуваної нами проблематики 
зробив відомий турецький історик Юджель Озтюрк, який фактично виокремив 
козацьку добу історії України із загального контексту північної зовнішньої полі-
тики Високої Порти. На основі опрацювання турецьких архівних документів і 
літописів цей учений опублікував ґрунтовні наукові праці з проблематики укра-
їнського козацтва. Вітчизняні історики частково знайомі з науковими здобут-
ками Юджеля Озтюрка, зокрема з його науковою доповіддю «Взаємини між ук-
раїнськими козаками та кримськими татарами за даними архівних документів». 
У цій науковій праці запорозьке козацтво визначено як «незалежну політично-
військову потугу». Автор також подав цікаву інформацію щодо піднесення коза-
цького руху наприкінці XVI століття, регулярних морських походів українських 
козаків тощо. Для нашого дослідження велике значення мають також інші нау-
кові праці названого дослідника, опубліковані на сучасному етапі розвитку туре-
цької історіографії 154. 

Показовим явищем сучасної турецької історичної науки є посилення інтересу 
до досліджуваної нами проблематики у середовищі молодого покоління турець-
ких учених. У цьому зв’язку ми вважаємо за доцільне відзначити наукові праці 
Кемаля Озджана, зроблені у співавторстві з представником української тюрко-
логії. Зокрема, наукову статтю, присвячену аналізу процесу становлення союзу 
між козацько-гетьманською Україною і Кримським юртом та історичних наслід-
ків цієї події. Слушним є висловлене у цій науковій праці міркування про те, що 
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Уреклі. У цьому дослідженні містяться відомості щодо військової діяльності ко-
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зростання авторитету Високої Порти у північному Причорноморʼї після прий-
няття Кримським юртом турецького протекторату посприяло розвиткові та змі-
цненню запорізького козацтва, а також посиленню оборони українських земель 
155. В іншій науковій статті подано джерелознавчий аналіз турецьких архівних 
документів, що містять інформацію про історію фортеці Хотина у XVIII столітті. 
Цей аналіз демонструє важливість залучення османсько-турецьких рукописних 
документів відповідної історичної доби до дослідження історії козацько-гетьма-
нської України 156.      

Дослідженню османсько-турецьких архівних документів, у яких міститься ін-
формація про польсько-турецькі дипломатичні відносини досліджуваної нами іс-
торичної доби, присвятив свою наукову діяльність польський тюрколог Даріуш 
Колодзейчик. Зазначимо, що складовою цього дослідницького напряму є джере-
лознавче опрацювання пам’яток писемності, в яких подано інформацію про ук-
раїнське козацтво, що являло собою дієвий компонент системи міжнародних ві-
дносин у Східній Європі означеного часу 157. Зокрема, в одній з наукових статей, 
дослідник подав інформацію щодо османсько-турецьких писемних джерел про 
українських козаків у зв’язку із подіями, що відбувалися під час війни між поля-
ками й шведами у 1656 році. Згідно з відомостями з цих документів, українські 
козаки, знесилені тиском польських володарів, добровільно запрагнули протек-
ції турецького султана. Слушним є зауваження Даріуша Колодзейчика про немо-
жливість нехтування такою проблемою в польсько-турецьких відносинах, як ко-
зацькі напади на Чорному морі, наслідки яких були особливо відчутними на Бо-
сфорі 158. Звернемо увагу й на те, що предметом наукового інтересу згаданого 
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ученого були також відомості з писемних джерел, що стосувалися безпосередньо 
України, зокрема історії Поділля 159. 

Отже, період розвитку вітчизняної тюркології, що розпочався після відновлення 
Україною незалежності, у справі вивчення та впровадження до наукового обігу по-
відомлень з османсько-турецьких рукописних документів другої половини XVI – 
першої чверті XVIII століття з історії України козацько-гетьманської доби, був ча-
сом реалізації актуальних завдань, які постали перед українською історичною нау-
кою в попередні часи розвитку цієї галузі знань. Зокрема, значною мірою було реа-
лізовано визначено на початку 1990-х років пріоритети розвитку української тюр-
кології, запроваджено в наукові дослідження нові концептуальні підходи до інтер-
претації історичних подій, які ґрунтуються на поглибленому джерелознавчому 
опрацюванні інформації з османсько-турецьких рукописних документів стосовно 
історії козацько-гетьманської України. Разом з цим вдосконалюються методи дос-
лідження джерельного матеріалу з історії України, поданого у османсько-турець-
ких писемних документах другої половини XVI – першої чверті XVIII століття, які 
мають сприяти підвищенню ступеня об’єктивності та достовірності критичного 
аналізу досліджуваних історичних явищ і подій. 

Що ж до тематичного навантаження наукових праць українських тюркологів, 
то воно здебільшого обмежене дослідженнями дипломатичних відносин коза-
цько-гетьманської України з Високою Портою та Кримським юртом. При цьому 
немає комплексного підходу до відбору, систематизації та критичного аналізу 
джерельного матеріалу. Зокрема, було виявлено, що джерелознавчі дослідження 
з зазначеної проблематики мають фрагментарний характер. Натомість у турець-
кій історичній науці відбувається процес зростання інтересу до історії козацької 
доби України, проблематика якої перетворилася на окремий самодостатній пре-
дмет дослідження провідних істориків Туреччини. У польській тюркології мають 
місце спроби комплексного підходу до дослідження дипломатичних відносин 
Речі Посполитої з Високою Портою та Кримським юртом. Причиною відсутності 
такого комплексного підходу до інформації, наявної в османсько-турецьких ру-
кописних документах з історії України, вважають обставину, що свого часу 
«…на українську науку накинули російську імперську орієнтацію, яку, можливо, 
надто радо сприймали і вірно плекали. …українська радянська історіографія і 
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силою звички з ранніх часів, і за диктатом офіційної лінії ретельно очорнювала 
південних сусідів» 160.    

 
 

1.3. Загальна характеристика та класифікація джерельного комплексу 
 
Монографічне дослідження ґрунтується на сформованому автором джерель-

ному комплексі, який складається з двох великих груп джерел – історіографічних 
та конкретно-історичних. Зважаючи на те, що історіографічні джерела – узагаль-
нені та монографічні праці, дисертаційні роботи українських, турецьких, крим-
ськотатарських, а також польських та російських авторів докладно розглянуті в 
попередньому, історіографічному підрозділі, зупинимось детальніше на конкре-
тно-історичних свідченнях. 

Серед джерел найбільша кількість писемних пам’яток османсько-турецького 
походження, які власне й склали пріоритетний сегмент джерельного комплексу. 
Їх умовно поділено на офіційні документи Османської імперії, міждержавні 
угоди, дипломатичне листування, твори державних діячів, літописні пам’ятки, в 
багатьох з яких фігурують і деякі офіційні матеріали. Беручи до уваги комплек-
сний характер османсько-турецьких літописів, зокрема кримськотатарських, 
їхню велику інформаційну насиченість, вважаємо доцільним зосередитись на їх 
атрибуції та джерелознавчій характеристиці. 

Найдавнішим за часом походження османсько-турецьким рукописним доку-
ментом історіографічного і водночас конкретно-історичного характеру, в якому 
відображено низку аспектів історії козацько-гетьманської України, є літописний 
твір «Історія Печеві» ( خیتار  پچوي  / Târîh-і Peçevî), написаний у першій половині 
XVII століття істориком-літописцем Печеві Ібрагімом Ефенді (роки життя: 1572–
1650) 161. Автор походив із вельможного роду боснійських «Алайбейоглу»: його 
батько, Джафер бей, був «алайбеєм» – правителем міста та командиром загону 
так званих «сіпагі» (سپاھى / sipâhî), тобто загону кінного війська, який був влас-
никам земельної ділянки «тимар» (تیمار / tımâr), що за часів правління анатолій-
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 ٣٨١٢ ‘عامره مطبعۀ ‘استانبول ‘ثانى  الجلد ‘پچوي  تاریخ ; .ص ٤٠٥ ‘٣٨١٢  ‘عامره مطبعۀ ‘ولالالجلد  ا ‘تاریخ پچوي 161
 .ص ٤٨٧ ‘

 
На стор. 70 (у примітці 106) 

1Hadzy Mehmed Sena’i z Krymu. Historia Chana Islam Gereja III  
خان  تاريخى]  Tekst turecki wydal, przelozyl i opracowal .[قريملى حجى محمد  ثنأى‘اوچنجى اسالم گراى 
Zygmunt Abrahamowicz. Uzupelniający komentarz historychny Olgierd Górka i Zbigniew Wójcik; 
pod redacią naukową  Zbigniewa Wójcika,  Warszawa, 1971. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 
Wydanie pierwsze. Nakład 1500, 200 egz. Arkuszy wydawniczych 23, 50. Arkuszy drukarskich 
17,25. 204 s., ص. ٧٢ (72 с. додатки); British Museum, No. Add. 7870. За даними Зиґмунта 
Абрахамовича рукописний текст цього литопису зберігається в Британському музеї міста 
Лондона (British Museum, No. Add. 7870). 

  
На стор. 91 (у примітці 161) 

 ‘ ١٢٨٣ ‘عامره مطبعۀ‘ استانبول‘ ثانى  الجلد ‘پچوي  تاريخ ; .ص ٥٠٤‘ ١٢٨٣ ‘ عامره مطبعۀ‘ ولالالجلد  ا ‘تاريخ پچوي
 .ص ٤٨٧

На стор. 92  
Оригінал літописного твору Печеві Ібрагіма Ефенді تاريخ پچوي    зберігається 

у бібліотеці рукописних творів імені Сулеймана Кануні міста Стамбула. Він 
складається з двох томів («джильд» جلد), перший з яких налічує 504, а другий  – 
487 сторінок тексту, написаного османсько-турецькою мовою, але арабською 
графікою. Така структура літописного твору збереглася у його виданні, вперше 
здійсненому в Стамбулі у 1866 році державним видавництвом  عامرهمطبعۀ  
(Matbaa-î Ȃmire) 8. У літописі зафіксовано найважливіші історичні події, що 
відбулися від початку правління султана Сулеймана Кануні, тобто від 1520 
року, до середини XVII століття. Опис цих історичних подій побудовано в 
хронологічній послідовності, а кожна сторінка літопису має назву, яка 
відображає сутність викладеної в ній інформації. Що стосується найбільш 
цікавого для нас джерельного матеріалу, то його подано насамперед в описі 
морських походів збройних формувань запорозьких козаків проти 
причорноморських турецьких володінь, а також їхньої участі у вирішенні 
«молдовського питання» в польсько-турецьких відносинах 9. Зазначені 
відомості містяться в текстах за такими назвами: «Захоплення козаками «‛ак» 

                                                            
8Büyük Türk Klâsikleri, Başlangcdan Günümüze Kadar, Tarih - Antoloji - Ansiklopedi, XVII. 
Yüzyl Dîvân Nesri, Peçevi İbrahim Efendi / Hüseyin Ayan, Hamit Bilen Burmaoğlu, Gönül Ayan, 
N. Ziya Bakrcoğlu, Cilt 5, İstanbul, Ötüken Neşriyat A. Ş., 1987, s. 339, 363‒370; Також, 
факсиміле названого видання зберігається у бібліотеці університету Торонто в Канаді 
(İbrahim Efendi Peçevi, Tȃrîh-î Peçevi / پچوي  ) V. 1 , تاريخ  ولالا  جلد  ), . ص    ٥٠٤; ― V. 2 (جلد ثانى), . 
 ,Також див.: İbrahim Efendi Peçevi, Peçevi Tarihi, Hazrlayan: Bekir Stk Baykal, Cilt I .(٤٨٧ ص 
Ankara, T. C. Kültür Bakanlğ Yaynlar, 1999, 483 s.; İbrahim Efendi Peçevi, Peçevi Tarihi, 
Hazrlayan: Bekir Stk Baykal, Cilt II, Ankara, T. C. Kültür Bakanlğ Yaynlar, 1999, 489 s. 
9İbrahim Efendi Peçevi,  ayn eser, Cilt II, s. 342‒343, 346‒347. 
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ських сельджуків та тюрків-османів давала щорічний прибуток в розмірі 320 ти-
сяч акче 162. Отже, зважаючи на високий соціальний стан батька та матері 163, 
доцільно припустити, що Печеві Ібрагім Ефенді здобув ґрунтовну для свого часу 
освіту. Викладені обставини зумовили призначення його уповноваженим у вій-
ськових справах, секретарем урядових канцелярій різних «санджаків» (سنجاق / 
sancȃk) 164, у тому числі упродовж 1630–1640-х років «дефтердаром» (دفتردار / 
defterdȃr) у відповідних адміністративних установах 165. Після завершення дер-
жавної служби діяльності Печеві Ібрагім Ефенді решту життя присвятив напи-
санню літопису. 

Оригінал літописного твору Печеві Ібрагіма Ефенді  پچوي خىیتار    зберігається 
у бібліотеці рукописних творів імені Сулеймана Кануні міста Стамбула. Він 
складається з двох томів («джильд» جلد), перший з яких налічує 504, а другий  – 
487 сторінок тексту, написаного османсько-турецькою мовою, але арабською 
графікою. Така структура літописного твору збереглася у його виданні, вперше 
здійсненому в Стамбулі у 1866 році державним видавництвом مطبعۀ عامره (Matbaa-
î Ȃmire) 166. У літописі зафіксовано найважливіші історичні події, що відбулися 
                                                            
162Tükçe Sözlük, 2. Cilt, 9. Baskı, Cilt 2,  Ankara, Türk Dil Kurumu Basımevi, 1998, s. 2216; Ferit 
Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Yayına Hazırlayan:  Aydın Sami Güneyçal, 11. 
Baskı, Ankara, Aydın Kitabevi Yayınları, 1993, s. 955; Акче – грошова одиниця, біла монета із 
срібла, була виготовлена в місті Бурса у Туреччини і запроваджена османським правителем 
султаном Орханом Ґазі у 1328 році. Монета 1 акче мала вагу 1,154 гр. 90% проби срібла. що 
являє собою білу монета із срібла, виготовлену в місті Бурсі  (Туреччина) і запроваджену в 
обіг османським володарем Орханом Ґазі у 1328 році. Монета «акче» мала вагу 1,154 грамів 
90% проби срібла. Див.: Mehmet Zeki Pakaln, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt 
ІІI, İstanbul, Milli Eğitim Basım Evi, 1993, s. 119–121; Туранли Фергад. Зовнішньополітична орі-
єнтація уряду Українсько-козацької дер-жави другої половини ХVII століття за даними туре-
цьких джерел та історіографії / Ферхад Туранли // Наукові записки: збірник праць молодих 
вчених та аспірантів. ― Т. 8. ― Ч. І. ― Інститут української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України. Подільський осередок. ― Київ ; Хмельницький, 
2002. ― С. 41–57. 
163Мати вченого належала до родини Соколлу Мехмед-паші, державного діяча, великого ві-
зира Османської імперії (роки правління: 1565–1579). Див.: Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: 
Devirler, İsimler, Eserler, Terimler. Peçevi İbrahim Efendi, Yayım kurulu: Ezel Erverdi, Mustafa 
Kutlu, İsmail Kara, Сilt 7, İstanbul, Dergah yayınları, 1990, s. 238‒239. 
164Термін «санджак» означав спеціальний військовий прапор, а також відповідне адміністра-
тивне утворення в Османській імперії, що мало спеціальний прапор (Ferit Devellioğlu, 
Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Yayına Hazırlayan: Aydın Sami Güneyçal, 11. Baskı, 
Ankara, Aydın Kitabevi Yayınları, 1993, s. 919). 
165«Дефтердар» – головна посадова особа, яка керувала фінансовими справами (Ferit 
Devellioğlu,  аynı eser, s.171). 
166Büyük Türk Klâsikleri, Başlanıgıcdan Günümüze Kadar, Tarih - Antoloji - Ansiklopedi, XVII. 
Yüzyıl Dîvân Nesri, Peçevi İbrahim Efendi / Hüseyin Ayan, Hamit Bilen Burmaoğlu, Gönül Ayan, 
N. Ziya Bakırcıoğlu, Cilt 5, İstanbul, Ötüken Neşriyatı A. Ş., 1987, s. 339, 363‒370; Також, факси-
міле названого видання зберігається у бібліотеці університету Торонто в Канаді (İbrahim 

 
На стор. 70 (у примітці 106) 

1Hadzy Mehmed Sena’i z Krymu. Historia Chana Islam Gereja III  
خان  تاريخى]  Tekst turecki wydal, przelozyl i opracowal .[قريملى حجى محمد  ثنأى‘اوچنجى اسالم گراى 
Zygmunt Abrahamowicz. Uzupelniający komentarz historychny Olgierd Górka i Zbigniew Wójcik; 
pod redacią naukową  Zbigniewa Wójcika,  Warszawa, 1971. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 
Wydanie pierwsze. Nakład 1500, 200 egz. Arkuszy wydawniczych 23, 50. Arkuszy drukarskich 
17,25. 204 s., ص. ٧٢ (72 с. додатки); British Museum, No. Add. 7870. За даними Зиґмунта 
Абрахамовича рукописний текст цього литопису зберігається в Британському музеї міста 
Лондона (British Museum, No. Add. 7870). 

  
На стор. 91 (у примітці 161) 

 ‘ ١٢٨٣ ‘عامره مطبعۀ‘ استانبول‘ ثانى  الجلد ‘پچوي  تاريخ ; .ص ٥٠٤‘ ١٢٨٣ ‘ عامره مطبعۀ‘ ولالالجلد  ا ‘تاريخ پچوي
 .ص ٤٨٧

На стор. 92  
Оригінал літописного твору Печеві Ібрагіма Ефенді تاريخ پچوي    зберігається 

у бібліотеці рукописних творів імені Сулеймана Кануні міста Стамбула. Він 
складається з двох томів («джильд» جلد), перший з яких налічує 504, а другий  – 
487 сторінок тексту, написаного османсько-турецькою мовою, але арабською 
графікою. Така структура літописного твору збереглася у його виданні, вперше 
здійсненому в Стамбулі у 1866 році державним видавництвом  عامرهمطبعۀ  
(Matbaa-î Ȃmire) 8. У літописі зафіксовано найважливіші історичні події, що 
відбулися від початку правління султана Сулеймана Кануні, тобто від 1520 
року, до середини XVII століття. Опис цих історичних подій побудовано в 
хронологічній послідовності, а кожна сторінка літопису має назву, яка 
відображає сутність викладеної в ній інформації. Що стосується найбільш 
цікавого для нас джерельного матеріалу, то його подано насамперед в описі 
морських походів збройних формувань запорозьких козаків проти 
причорноморських турецьких володінь, а також їхньої участі у вирішенні 
«молдовського питання» в польсько-турецьких відносинах 9. Зазначені 
відомості містяться в текстах за такими назвами: «Захоплення козаками «‛ак» 

                                                            
8Büyük Türk Klâsikleri, Başlangcdan Günümüze Kadar, Tarih - Antoloji - Ansiklopedi, XVII. 
Yüzyl Dîvân Nesri, Peçevi İbrahim Efendi / Hüseyin Ayan, Hamit Bilen Burmaoğlu, Gönül Ayan, 
N. Ziya Bakrcoğlu, Cilt 5, İstanbul, Ötüken Neşriyat A. Ş., 1987, s. 339, 363‒370; Також, 
факсиміле названого видання зберігається у бібліотеці університету Торонто в Канаді 
(İbrahim Efendi Peçevi, Tȃrîh-î Peçevi / پچوي  ) V. 1 , تاريخ  ولالا  جلد  ), . ص    ٥٠٤; ― V. 2 (جلد ثانى), . 
 ,Також див.: İbrahim Efendi Peçevi, Peçevi Tarihi, Hazrlayan: Bekir Stk Baykal, Cilt I .(٤٨٧ ص 
Ankara, T. C. Kültür Bakanlğ Yaynlar, 1999, 483 s.; İbrahim Efendi Peçevi, Peçevi Tarihi, 
Hazrlayan: Bekir Stk Baykal, Cilt II, Ankara, T. C. Kültür Bakanlğ Yaynlar, 1999, 489 s. 
9İbrahim Efendi Peçevi,  ayn eser, Cilt II, s. 342‒343, 346‒347. 
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від початку правління султана Сулеймана Кануні, тобто від 1520 року, до сере-
дини XVII століття. Опис цих історичних подій побудовано в хронологічній по-
слідовності, а кожна сторінка літопису має назву, яка відображає сутність викла-
деної в ній інформації. Що стосується найбільш цікавого для нас джерельного 
матеріалу, то його подано насамперед в описі морських походів збройних фор-
мувань запорозьких козаків проти причорноморських турецьких володінь, а та-
кож їхньої участі у вирішенні «молдовського питання» в польсько-турецьких ві-
дносинах 167. Зазначені відомості містяться в текстах за такими назвами: «Захоп-
лення козаками «‛ак» (عاق) 168 фортеці Синоп, і у зв’язку з цим страта Нусух-
паші» ( ١٠٢٣  اولدوغى فى سنھعاق سینوب قلھ سن اخراق ایتمكلھ نصوح پاشانك سبب قتل  قزاق  ), дато-
вано 1023 роком за літочисленням Гіджри (1614 роком) 169; «Боснійський прави-
тель Іскендер-паша (Милість Божа його душі), який завдав нищівного удару ко-
зацькому військовому табору, що напав на Молдову в 1027 році» ( مرھوم اسكندر پاشا

٧١٠٢بوسنھ بكلربكسى بغدانھ مستولى اوالن قزاق طابورین منھزم ایتدوكى سنھ  ), «Син султана Мех-
мед хана» (شھزاده سلطان محمد خان), датовано 1027 роком за літочисленням Гіджри 
(1618 роком) 170; «Вирушення султана Османа (Милість Божа його душі) у Хоти-
нський похід і повернення без перемоги 5-го дня місяця джемазейілагір  1030 
року» ( ١٠٣٠خره سنھ الجماذى ا ٧الطان عثمان مرحومك حوتین سفرینھ عزیمتى و بى فتح عودى فى س ), 
датовано 7 дня джемазейілагір  1030 року Гіджри (29 квітня 1621 року) 171 та в 
інших повідомленнях. 

Сучасником Печеві Ібрагіма Ефенді був інший відомий літописець Мустафа 
Катіб Челебі (роки життя: 1609–1657), справжнє імʼя якого є Мустафа, а по-ба-
тькові він звався Абдуллаг 172. Про біографію цього вченого відомо, що він здо-
був освіту від спеціальних учителів, а з 14 років почав працювати у фінансовій 
службі Анатолійського вілайєту, де вивчав стиль письма «сійакат» (ىِسىیاقَت  / 

                                                            
Efendi Peçevi, Tȃrîh-î Peçevi / پچوي  ) V. 1 , تاریخ  ولالا  جلد  ), . ص    ٤٠٥ ; ― V. 2 (جلد ثانى), . ص    ٤٨٧). 
Також див.: İbrahim Efendi Peçevi, Peçevi Tarihi, Hazırlayan: Bekir Sıtkı Baykal, Cilt I, Ankara, T. 
C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999, 483 s.; İbrahim Efendi Peçevi, Peçevi Tarihi, Hazırlayan: Bekir 
Sıtkı Baykal, Cilt II, Ankara, T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999, 489 s. 
167İbrahim Efendi Peçevi,  aynı eser, Cilt II, s. 342‒343, 346‒347. 
 ,«Ak», «Akk» – цей термін українською означає «впертий», «неслухняний», «бунтівний» عاق168
«повсталий». Тому в означеній назві словосполучення قزاق عاق слід перекладати «бунтівні / 
повсталі козаки».  

 .ص ٤٨٧ ‘ ٢٤٣ ص.   ‘٣٨١٢  ‘عامره مطبعۀ ‘استانبول ‘ثانىالجلد   ‘تاریخ  پچوي 169
 .ص  ٤٨٧ ‘ ٨٤٣ -٤٦٣ ص.  ‘٣٨١٢  ‘عامره مطبعۀ ‘استانبول ‘ثانىالجلد   ‘تاریخ  پچوي 170 

 .ص  ٤٨٧  ‘ ٠٨٣ -٦٧٣ ص.  ‘٣٨١٢ ‘عامره مطبعۀ ‘استانبول ‘ثانىالجلد   ‘تاریخ  پچوي 171
172Orhan Mehmet Soysal, Eski Türk Edebiyatı Metinleri, XVII. Yüzyılda Nesir. Seyâhat-nâme ve 
Sefâret-nâmeler, Kâtib Çelebi, İstanbul, Millî Eğitim Basımevi, 2002, s. 550–551. 
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siyakat) 173, який використовувався у складанні фінансових документів. Така ґру-
нтовна освіченість Мустафи Катіба Челебі, на нашу думку, була зумовлена його 
високим соціальним становищем. Він у 1624‒1626 роках брав участь у числен-
них військових походах, в яких набув особистого військового досвіду, разом із 
своїм батьком Абдуллагом, котрий обіймав командирську посаду у військовій 
організації Османської держави. Відомо також, що батько Мустафи Катіба Че-
лебі загинув в місті Мусулі у 1626 році, коли він повертався з Багдадського по-
ходу, а Челебі після загибелі свого батька продовжив військову службу: зокрема 
в 1627 році брав участь у турецько-іранській війні, у тому числі у штурмі фортеці 
Ерзурум. У 1629 році, відчуваючи потяг до пізнання науки, Челебі залишив вій-
ськову службу і продовжив навчання в палаці Стамбула, відвідуючи заняття у 
відомих науковців того часу. Згодом він здійснив хаддж (паломництво) до Каʼби, 
після чого почав створювати власну бібліотеку і, успадкувавши у 1638 році кі-
лька сотень акче від померлого родича, значну частину отриманих коштів витра-
тив на придбання книг. Здобувши ґрунтовну освіту, Мустафа Катіб Челебі зго-
дом почав викладати гуманітарні дисципліни. На державній службі вчений пере-
бував упродовж 20 років, після чого відійшов від державних справ і решту свого 
життя присвятив написанню наукових творів. Челебі помер у віці 50 років, був 
похований біля мечеті Зейрек у Стамбулі 174.  

Найбільшу інформаційну цінність має матеріал, зосереджений у текстах під 
загальною назвою «Захоплення козаками Синопу». Серед численних наукових 
книг Мустафи Катіба Челебі найвідомішим історичним твором є літопис, оригі-
нал якого, написаний власноруч ученим, має назву:  فزلكة اكوا لى االھیار في ِعلم  التاریخ
-що означає «Сутність слів доброчинних людей про знання історії та зві , واالخبا ر
сток» 175. На нинішній час збереглося до 48 примірників рукописних текстів зга-
даного «таріха»; вони означені скороченими найменуваннями, а саме: فزلكة التواریخ 
(«Fezleketü’ttevarîh»), فذلكۀ («Fezleke») та خیتار فذلكۀي  («Fezleke-î Târîh»), що означає 
«Зміст історії» 176. Цікавим є той факт, що дцей літописний твір було написано у 
зв’язку із завершенням І тисячоліття за календарем Гіджри. У літописі Катіба 
                                                            

 .ص ٥٧٤١ ‘٧٥٤ ص.  ‘٧١٣١ ‘مطبعھسى اقدام  درسعادت ‘استانبول ‘تركى قاموس ‘شمسالدین ‘سامى 173 
174Büyük Türk Klâsikleri, Başlanıgıcdan Günümüze Kadar (Tarih - Antoloji - Ansiklopedi), XVII. 
Yüzyıl Dîvân Nesri, Katib Çelebi / Hüseyin Ayan, Hamit Bilen Burmaoğlu, Gönül Ayan, N. Ziya 
Bakrcoğlu, Cilt 5, İstanbul, Ötüken Neşriyatı A. Ş., 1987, s. 251‒253, 267‒268. 
175Цей примірник зберігається в бібліотеці імені султана Баязіда І Йилдрима в Стамбулі. З 
приводу інтерпретації літопису докладно див.: Zeynep Aycibin, Kȃtib Çelebi, Fezleke, Tahlil ve 
Metin. I, II, III, Doktora Tezi, Hazırlayan: Zeynep Aycibin, Danışman: Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, 
T. C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim 
Dalı, İstanbul 2007, 1115 s. 
176Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 265. 
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Важливий інформаційний матеріал зосереджений у текстах за назвами: 
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1013 року за літочисленням Гіджри (листопад–грудень 1604 року) 16; «Звістка 
про спорудження фортеці на обох берегах гирла ріки Озі [Дніпро]» 

 датовано місяцем реджеб 1013 року за літочисленням ,(ذكر بناء قلعه درنھر اوزو) 
Гіджри (листопад–грудень 1604 року) 17; «Відрядження командувача Іскендер-
паші в бік козаків та відправлення листа до Трансильванії» ( سردار اسكندر پشا بجانب
 датовано 1015 роком за літочисленням Гіджри (1606 ,(قازاق وارسال نامۀ باردل
роком) 18; «Прибуття [польського] посланника в Стамбул з проханням 
відновити мир» (امدن قصد باستانه و تجديد صلح) у 1016 році Гіджри (1607 році) 19; 
«Підготовка до укладання мирного договору Іскендер-пашою» ( ترتيب مصالۀ اسكندر
 ;датовано 1016 роком за літочисленням Гіджри (1607/1608 році) 20 ,(پاشا
«Прибуття посланника з Польщі» (امادن الچئ له) у 1018 році за літочисленням 
Гіджри (1609/1610 році) 21; «Початок Хотинського походу. «Vezâret-i» وزاره 
(vizaret, vezirlik) Гусейн-паши» (مبادئ سفر حوتون وزاره حسين پاشا) у 1030 році за 
літочисленням Гіджри (1620/ 1621 році) 22; «Вирушення славетного ісламського 
правителя у переможний похід до Хотина» (توجه پادشاه اسالم بغزوه حوتون); 
«Підготовка війська єничерів (яничарів) до суходільного походу» ( امتحان يڭچريان
                                                            

  ص. ٤١٢ ‘٣٥٨ص. ‘ ١٢٨٦ ‘طبع اولنمشدر سنجريدۀ حوادث مطبعه سنده  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 16 
(Çelebi, Kâtib, Fezleke-i Kâtib Çelebi, Cilt 1, İstanbul, Ceride-i Havadis Matbaasnda tbʽ 
olunmuşdur, 1869/1870, s. 358). 

 ٤١٢ ‘٣٥٩-٣٥٨ص. ‘ ١٢٨٦ ‘جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 17 
  ص.

(Kâtib  Çelebi, Fezleke-i Kâtib Çelebi, Cilt 1, İstanbul, Ceride-i Havadis Matbaasnda tbʽ 
olunmuşdur, 1869/1870, s. 358‒359; Zeynep Aycibin, Kȃtib Çelebi, Fezleke: Tahlil ve Metin. I, II, 
III, Doktora Tezi, Hazrlayan: Zeynep Aycibin, Danşman: Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, T. C. Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dal, İstanbul 
2007, s. 600‒601). 

 ٤١٢ ‘٣٧٩-٣٧٨ص. ‘ ١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 18
  ;Zeynep Aycibin, ayn eser, s. 621‒622ص.

  ص. ٤١٢ ‘٣٠١ص.  ‘ ١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى19
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 ٤١٢  ‘٣٨٥-٣٨٤ص. ‘ ١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول  ‘فذلكۀ كاتب چلبى 20
 . ; Zeynep Aycibin, ayn eser, s. 384‒385, 628‒629 ص
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Челебі, складеного арабською графікою, викладено у хронологічній послідовно-
сті події та явища періоду турецької історії османської доби, який тривав від 
1591/1592 до 1654/1655 років.  

Інший опрацьований нами оригінальний текст, обсягом у 464 аркуші, збері-
гається в одній з найдавніших бібліотек Туреччини, заснованій дефтердаром ос-
манського уряду і відомим поетом Атифом Мустафою Ефенді у першій половині 
XVIII століття в Стамбулі 177. Перше видання літопису Катіба Челебі під назвою 
-було здійснене у 1286 році за літочислен («Fezleke-î Kâtib Çelebi») فذلكۀ كاتب چلبى
ням Гіджри (1869/1870 рр.) 178.  

Найбільшу інформаційну цінність має матеріал зосереджений у текстах за на-
звами: «Захоплення козаками Синопу» (استالء قزاق برسینوب), датоване місяцем «ре-
джеб» 1013 року за літочисленням Гіджри (листопад–грудень 1604 року) 179; 
«Звістка про спорудження фортеці на обох берегах гирла ріки Озі [Дніпро]» ( بناء

اوزو قلعھ درنھر  датовано місяцем реджеб 1013 року за літочисленням Гіджри ,(ذكر 
(листопад–грудень 1604 року) 180; «Відрядження командувача Іскендер-паші в 
бік козаків та відправлення листа до Трансильванії» ( سردار اسكندر پشا بجانب قازاق
 ;датовано 1015 роком за літочисленням Гіджри (1606 роком) 181 ,(وارسال نامۀ باردل
«Прибуття [польського] посланника в Стамбул з проханням відновити мир» امدن)

                                                            
177Документ № 1914 (Büyük Türk Klâsikleri, Başlanıgıcdan Günümüze Kadar (Tarih - Antoloji - 
Ansiklopedi), XVII. Yüzyıl Dîvân Nesri, Katib Çelebi / Hüseyin Ayan, Hamit Bilen Burmaoğlu, 
Gönül Ayan, N. Ziya Bakırcıoğlu, Cilt 5, İstanbul, Ötüken Neşriyatı A.Ş., 1987, s. 251‒253, 267‒
268). У зазначеному енциклопедичному виданні вказано, що літопис «Fezleke-i Kâtib Çelebi» 
написаний арабською мовою («Fezleke Arapça yazılmış...»). Так, що цей літопис насправді на-
писаний османсько-турецькою мовою, але арабською графікою.   

فذلكۀ كاتب  ;ص.  ١٢٤ ‘ ٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 178
    ص.   ٣٩٨ ‘١٢٨٦ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول ‘ثانى الجلد ‘چلبى

Çelebi, Kâtib, Fezleke-i Kâtib Çelebi, Cilt 1, İstanbul, Ceride-i Havadis Matbaasında tıbʽ 
olunmuşdur, 1869/1870, 412 s.; Çelebi, Kâtib, Fezleke-i Kâtib Çelebi, Cilt 2, İstanbul, Ceride-i 
Havadis Matbaası tıbʽ olunmuşdur, 1869/1870, 398 s.; Факсиміле названого видання  зберігається 
у бібліотеці торонтійського університету в Канаді. 

  ص. ١٢٤ ‘٥٨٣ص.  ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سن ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى179  
(Çelebi, Kâtib, Fezleke-i Kâtib Çelebi, Cilt 1, İstanbul, Ceride-i Havadis Matbaasında tıbʽ 
olunmuşdur, 1869/1870, s. 358). 

 ١٢٤ ‘٩٥٣-٥٨٣ص.  ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول ‘الجلد االول ‘ۀ كاتب چلبىفذلك180  
  ص.

(Kâtib  Çelebi, Fezleke-i Kâtib Çelebi, Cilt 1, İstanbul, Ceride-i Havadis Matbaasında tıbʽ 
olunmuşdur, 1869/1870, s. 358‒359; Zeynep Aycibin, Kȃtib Çelebi, Fezleke: Tahlil ve Metin. I, II, 
III, Doktora Tezi, Hazırlayan: Zeynep Aycibin, Danışman: Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, T. C. Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 
2007, s. 600‒601). 

 ١٢٤ ‘٣٧٩-٧٨٣ص.  ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى181 
  ;Zeynep Aycibin, aynı eser, s. 621‒622ص.
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 датовано місяцем реджеб 1013 року за літочисленням ,(ذكر بناء قلعه درنھر اوزو) 
Гіджри (листопад–грудень 1604 року) 17; «Відрядження командувача Іскендер-
паші в бік козаків та відправлення листа до Трансильванії» ( سردار اسكندر پشا بجانب
 датовано 1015 роком за літочисленням Гіджри (1606 ,(قازاق وارسال نامۀ باردل
роком) 18; «Прибуття [польського] посланника в Стамбул з проханням 
відновити мир» (امدن قصد باستانه و تجديد صلح) у 1016 році Гіджри (1607 році) 19; 
«Підготовка до укладання мирного договору Іскендер-пашою» ( ترتيب مصالۀ اسكندر
 ;датовано 1016 роком за літочисленням Гіджри (1607/1608 році) 20 ,(پاشا
«Прибуття посланника з Польщі» (امادن الچئ له) у 1018 році за літочисленням 
Гіджри (1609/1610 році) 21; «Початок Хотинського походу. «Vezâret-i» وزاره 
(vizaret, vezirlik) Гусейн-паши» (مبادئ سفر حوتون وزاره حسين پاشا) у 1030 році за 
літочисленням Гіджри (1620/ 1621 році) 22; «Вирушення славетного ісламського 
правителя у переможний похід до Хотина» (توجه پادشاه اسالم بغزوه حوتون); 
«Підготовка війська єничерів (яничарів) до суходільного походу» ( امتحان يڭچريان
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На стор. 94 (у примітці 173) 

  .ص ١٥٧٤ ‘٧٥٤ ص.  ‘١٣١٧ ‘سى مطبعۀ اقدام  درسعادت ‘استانبول ‘تركى قاموس ‘شمسالدين ‘سامى  1
  

На стор. 95 
Важливий інформаційний матеріал зосереджений у текстах за назвами: 

«Захоплення козаками Синопу» (استالء قزاق برسينوب), датоване місяцем «реджеб» 
1013 року за літочисленням Гіджри (листопад–грудень 1604 року) 16; «Звістка 
про спорудження фортеці на обох берегах гирла ріки Озі [Дніпро]» 

 датовано місяцем реджеб 1013 року за літочисленням ,(ذكر بناء قلعه درنھر اوزو) 
Гіджри (листопад–грудень 1604 року) 17; «Відрядження командувача Іскендер-
паші в бік козаків та відправлення листа до Трансильванії» ( سردار اسكندر پشا بجانب
 датовано 1015 роком за літочисленням Гіджри (1606 ,(قازاق وارسال نامۀ باردل
роком) 18; «Прибуття [польського] посланника в Стамбул з проханням 
відновити мир» (امدن قصد باستانه و تجديد صلح) у 1016 році Гіджри (1607 році) 19; 
«Підготовка до укладання мирного договору Іскендер-пашою» ( ترتيب مصالۀ اسكندر
 ;датовано 1016 роком за літочисленням Гіджри (1607/1608 році) 20 ,(پاشا
«Прибуття посланника з Польщі» (امادن الچئ له) у 1018 році за літочисленням 
Гіджри (1609/1610 році) 21; «Початок Хотинського походу. «Vezâret-i» وزاره 
(vizaret, vezirlik) Гусейн-паши» (مبادئ سفر حوتون وزاره حسين پاشا) у 1030 році за 
літочисленням Гіджри (1620/ 1621 році) 22; «Вирушення славетного ісламського 
правителя у переможний похід до Хотина» (توجه پادشاه اسالم بغزوه حوتون); 
«Підготовка війська єничерів (яничарів) до суходільного походу» ( امتحان يڭچريان
                                                            

  ص. ٤١٢ ‘٣٥٨ص. ‘ ١٢٨٦ ‘طبع اولنمشدر سنجريدۀ حوادث مطبعه سنده  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 16 
(Çelebi, Kâtib, Fezleke-i Kâtib Çelebi, Cilt 1, İstanbul, Ceride-i Havadis Matbaasnda tbʽ 
olunmuşdur, 1869/1870, s. 358). 

 ٤١٢ ‘٣٥٩-٣٥٨ص. ‘ ١٢٨٦ ‘جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 17 
  ص.

(Kâtib  Çelebi, Fezleke-i Kâtib Çelebi, Cilt 1, İstanbul, Ceride-i Havadis Matbaasnda tbʽ 
olunmuşdur, 1869/1870, s. 358‒359; Zeynep Aycibin, Kȃtib Çelebi, Fezleke: Tahlil ve Metin. I, II, 
III, Doktora Tezi, Hazrlayan: Zeynep Aycibin, Danşman: Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, T. C. Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dal, İstanbul 
2007, s. 600‒601). 

 ٤١٢ ‘٣٧٩-٣٧٨ص. ‘ ١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 18
  ;Zeynep Aycibin, ayn eser, s. 621‒622ص.

  ص. ٤١٢ ‘٣٠١ص.  ‘ ١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى19
Zeynep Aycibin, ayn eser,  s. 539‒540 ;   

 ٤١٢  ‘٣٨٥-٣٨٤ص. ‘ ١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول  ‘فذلكۀ كاتب چلبى 20
 . ; Zeynep Aycibin, ayn eser, s. 384‒385, 628‒629 ص
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 у 1016 році Гіджри (1607 році) 182; «Підготовка до укладання قصد باستانھ و تجدید صلح) 
мирного договору Іскендер-пашою» ( اسكندر پاشاترتیب مصالۀ  ), датовано 1016 роком 
за літочисленням Гіджри (1607/1608 році) 183; «Прибуття посланника з Польщі» 
 у 1018 році за літочисленням Гіджри (1609/1610 році) 184; «Початок (امادن الچئ لھ)
Хотинського походу. «Vezâret-i» وزاره (vizaret, vezirlik) Гусейн-паши» ( مبادئ سفر
 ;у 1030 році за літочисленням Гіджри (1620/ 1621 році) 185 (حوتون وزاره حسین پاشا
«Вирушення славетного ісламського правителя у переможний похід до Хотина» 
( حوتونتوجھ پادشاه اسالم بغزوه  ); «Підготовка війська єничерів (яничарів) до суходіль-
ного походу» ( پیاده كانسائر امتحان یڭچریان و  ), «Захоплення козаками Агйолу» ( استیالء
 три останні повідомлення датовані початком місяця шабан 1030 – (قزاق براحیولى
року за літочисленням Гіджри (третя декада червня 1621 року) 186; «Знищення 
козаків на річці Дніпро» (انھزام قزاق دراوزى) у 1030 році за літочисленням Гіджри 
(1621 рік) 187; «Прибуття командира Халіль-паші» (امدن قپودان خلیل پشا ) 5 дня місяця 
рамадану 1030 року за літочисленням Гіджри (24 липня 1621 року) 188; «Отри-
мання звістки про прибуття кримського хана» (امدن خبرازخان قریم) від 13 дня місяця 
рамадану 1030 року за літочисленням Гіджри (1 серпня 1621 року) 189; «Прибуття 
Ділавер-паші та військо Валахії» (امدن دالور پاشا و عسكر افالق) 20 дня місяця рамазана 
1030 року Гіджри (8 серпня 1621 року) 190; «Битва татар у таборі козаків» ( جنك
 шевваля 1030 року Гіджри (26 серпня 1621року) 191; «Очікування 8 (تاتار درتابور قزاق
ісламського війська поблизу Хотина» ( م بحوتونالرسیدن عسكراس ) 15 шевваля 1030 
року Гіджри (2 вересня1621 року) 192 та інші повідомлення. 

Матеріали, що стосуються теми нашого дослідження, у хронологічній послі-
довності містяться також і в інших текстах літопису Катіба Челебі. Зокрема, та-
кими є:  «Призначення Реджеб-паші та Джанібека Мехмед Гірая» ( تعیین رجب پاشا

                                                            
  ص. ١٢٤ ‘٠١٣ص.   ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى182

Zeynep Aycibin, aynı eser,  s. 539‒540 ;   
 ١٢٤  ‘٥٨٣-٤٨٣ص.  ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الجلد االول  ‘فذلكۀ كاتب چلبى183 

 . ; Zeynep Aycibin, aynı eser, s. 384‒385, 628‒629 ص
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 ص.
 ص. ١٢٤ ‘٦٠٤ص.   ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  استانبول: ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 188 
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 ١٢٤  ‘٥٨٣-٤٨٣ص.  ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الجلد االول  ‘فذلكۀ كاتب چلبى183 

 . ; Zeynep Aycibin, aynı eser, s. 384‒385, 628‒629 ص
 ١٢٤  ‘٤٣٩ص.  ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى184 

  . ;Zeynep Aycibin, aynı eser, s. 394ص
 ;ص.  ١٢٤  ‘٠٣٤ص.   ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الجلد االول  ‘فذلكۀ كاتب چلبى185

Zeynep Aycibin, aynı eser, s. 403 
 ص. ١٢٤  ‘٤٠٤ص.  ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 186
 ١٢٤  ‘٦٠٤-٥٠٤ص.  ‘٨٦١٢ ‘مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ جریدۀ حوادث ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 187

 ص.
 ص. ١٢٤ ‘٦٠٤ص.   ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  استانبول: ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 188 
 ص. ١٢٤ ‘٦٠٤ص.   ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  استانبول: ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 189 
 ص. ١٢٤ ‘ ٦٠٤ص.   ‘٨٦١٢ جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 190 
 ص. ١٢٤  ‘ ٨٠٤ص.   ‘٨٦١٢ جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 191 

 ص. ١٢٤ ‘٩٠٤ص.  ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘االولالجلد  ‘فذلكۀ كاتب چلبى 192  

 
На стор. 94 (у примітці 173) 

  .ص ١٥٧٤ ‘٧٥٤ ص.  ‘١٣١٧ ‘سى مطبعۀ اقدام  درسعادت ‘استانبول ‘تركى قاموس ‘شمسالدين ‘سامى  1
  

На стор. 95 
Важливий інформаційний матеріал зосереджений у текстах за назвами: 

«Захоплення козаками Синопу» (استالء قزاق برسينوب), датоване місяцем «реджеб» 
1013 року за літочисленням Гіджри (листопад–грудень 1604 року) 16; «Звістка 
про спорудження фортеці на обох берегах гирла ріки Озі [Дніпро]» 

 датовано місяцем реджеб 1013 року за літочисленням ,(ذكر بناء قلعه درنھر اوزو) 
Гіджри (листопад–грудень 1604 року) 17; «Відрядження командувача Іскендер-
паші в бік козаків та відправлення листа до Трансильванії» ( سردار اسكندر پشا بجانب
 датовано 1015 роком за літочисленням Гіджри (1606 ,(قازاق وارسال نامۀ باردل
роком) 18; «Прибуття [польського] посланника в Стамбул з проханням 
відновити мир» (امدن قصد باستانه و تجديد صلح) у 1016 році Гіджри (1607 році) 19; 
«Підготовка до укладання мирного договору Іскендер-пашою» ( ترتيب مصالۀ اسكندر
 ;датовано 1016 роком за літочисленням Гіджри (1607/1608 році) 20 ,(پاشا
«Прибуття посланника з Польщі» (امادن الچئ له) у 1018 році за літочисленням 
Гіджри (1609/1610 році) 21; «Початок Хотинського походу. «Vezâret-i» وزاره 
(vizaret, vezirlik) Гусейн-паши» (مبادئ سفر حوتون وزاره حسين پاشا) у 1030 році за 
літочисленням Гіджри (1620/ 1621 році) 22; «Вирушення славетного ісламського 
правителя у переможний похід до Хотина» (توجه پادشاه اسالم بغزوه حوتون); 
«Підготовка війська єничерів (яничарів) до суходільного походу» ( امتحان يڭچريان
                                                            

  ص. ٤١٢ ‘٣٥٨ص. ‘ ١٢٨٦ ‘طبع اولنمشدر سنجريدۀ حوادث مطبعه سنده  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 16 
(Çelebi, Kâtib, Fezleke-i Kâtib Çelebi, Cilt 1, İstanbul, Ceride-i Havadis Matbaasnda tbʽ 
olunmuşdur, 1869/1870, s. 358). 

 ٤١٢ ‘٣٥٩-٣٥٨ص. ‘ ١٢٨٦ ‘جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 17 
  ص.

(Kâtib  Çelebi, Fezleke-i Kâtib Çelebi, Cilt 1, İstanbul, Ceride-i Havadis Matbaasnda tbʽ 
olunmuşdur, 1869/1870, s. 358‒359; Zeynep Aycibin, Kȃtib Çelebi, Fezleke: Tahlil ve Metin. I, II, 
III, Doktora Tezi, Hazrlayan: Zeynep Aycibin, Danşman: Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, T. C. Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dal, İstanbul 
2007, s. 600‒601). 

 ٤١٢ ‘٣٧٩-٣٧٨ص. ‘ ١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 18
  ;Zeynep Aycibin, ayn eser, s. 621‒622ص.

  ص. ٤١٢ ‘٣٠١ص.  ‘ ١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى19
Zeynep Aycibin, ayn eser,  s. 539‒540 ;   

 ٤١٢  ‘٣٨٥-٣٨٤ص. ‘ ١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول  ‘فذلكۀ كاتب چلبى 20
 . ; Zeynep Aycibin, ayn eser, s. 384‒385, 628‒629 ص
 ٤١٢ ‘ ٣٩٤ص.  ‘١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 21
  . ;Zeynep Aycibin, ayn eser, s. 394ص

 ;ص.  ٤١٢  ‘٤٠٣ص.  ‘ ١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول  ‘فذلكۀ كاتب چلبى22
Zeynep Aycibin, ayn eser, s. 403 

 

 у 1016 році Гіджри (1607 році) 182; «Підготовка до укладання قصد باستانھ و تجدید صلح) 
мирного договору Іскендер-пашою» ( اسكندر پاشاترتیب مصالۀ  ), датовано 1016 роком 
за літочисленням Гіджри (1607/1608 році) 183; «Прибуття посланника з Польщі» 
 у 1018 році за літочисленням Гіджри (1609/1610 році) 184; «Початок (امادن الچئ لھ)
Хотинського походу. «Vezâret-i» وزاره (vizaret, vezirlik) Гусейн-паши» ( مبادئ سفر
 ;у 1030 році за літочисленням Гіджри (1620/ 1621 році) 185 (حوتون وزاره حسین پاشا
«Вирушення славетного ісламського правителя у переможний похід до Хотина» 
( حوتونتوجھ پادشاه اسالم بغزوه  ); «Підготовка війська єничерів (яничарів) до суходіль-
ного походу» ( پیاده كانسائر امتحان یڭچریان و  ), «Захоплення козаками Агйолу» ( استیالء
 три останні повідомлення датовані початком місяця шабан 1030 – (قزاق براحیولى
року за літочисленням Гіджри (третя декада червня 1621 року) 186; «Знищення 
козаків на річці Дніпро» (انھزام قزاق دراوزى) у 1030 році за літочисленням Гіджри 
(1621 рік) 187; «Прибуття командира Халіль-паші» (امدن قپودان خلیل پشا ) 5 дня місяця 
рамадану 1030 року за літочисленням Гіджри (24 липня 1621 року) 188; «Отри-
мання звістки про прибуття кримського хана» (امدن خبرازخان قریم) від 13 дня місяця 
рамадану 1030 року за літочисленням Гіджри (1 серпня 1621 року) 189; «Прибуття 
Ділавер-паші та військо Валахії» (امدن دالور پاشا و عسكر افالق) 20 дня місяця рамазана 
1030 року Гіджри (8 серпня 1621 року) 190; «Битва татар у таборі козаків» ( جنك
 шевваля 1030 року Гіджри (26 серпня 1621року) 191; «Очікування 8 (تاتار درتابور قزاق
ісламського війська поблизу Хотина» ( م بحوتونالرسیدن عسكراس ) 15 шевваля 1030 
року Гіджри (2 вересня1621 року) 192 та інші повідомлення. 

Матеріали, що стосуються теми нашого дослідження, у хронологічній послі-
довності містяться також і в інших текстах літопису Катіба Челебі. Зокрема, та-
кими є:  «Призначення Реджеб-паші та Джанібека Мехмед Гірая» ( تعیین رجب پاشا

                                                            
  ص. ١٢٤ ‘٠١٣ص.   ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى182

Zeynep Aycibin, aynı eser,  s. 539‒540 ;   
 ١٢٤  ‘٥٨٣-٤٨٣ص.  ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الجلد االول  ‘فذلكۀ كاتب چلبى183 

 . ; Zeynep Aycibin, aynı eser, s. 384‒385, 628‒629 ص
 ١٢٤  ‘٤٣٩ص.  ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى184 

  . ;Zeynep Aycibin, aynı eser, s. 394ص
 ;ص.  ١٢٤  ‘٠٣٤ص.   ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الجلد االول  ‘فذلكۀ كاتب چلبى185

Zeynep Aycibin, aynı eser, s. 403 
 ص. ١٢٤  ‘٤٠٤ص.  ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 186
 ١٢٤  ‘٦٠٤-٥٠٤ص.  ‘٨٦١٢ ‘مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ جریدۀ حوادث ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 187

 ص.
 ص. ١٢٤ ‘٦٠٤ص.   ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  استانبول: ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 188 
 ص. ١٢٤ ‘٦٠٤ص.   ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  استانبول: ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 189 
 ص. ١٢٤ ‘ ٦٠٤ص.   ‘٨٦١٢ جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 190 
 ص. ١٢٤  ‘ ٨٠٤ص.   ‘٨٦١٢ جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 191 
 ص. ١٢٤ ‘٩٠٤ص.  ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘االولالجلد  ‘فذلكۀ كاتب چلبى 192  

 три останні – (استيالء قزاق براحيولى) «Захоплення козаками Агйолу» ,(و سائر پياده كان
повідомлення датовані початком місяця шабан 1030 року за літочисленням 
Гіджри (третя декада червня 1621 року) 23; «Знищення козаків на річці Дніпро» 
 у 1030 році за літочисленням Гіджри (1621 рік) 24; «Прибуття (انھزام قزاق دراوزى)
командира Халіль-паші» (امدن قپودان خليل پشا ) 5 дня місяця рамадану 1030 року за 
літочисленням Гіджри (24 липня 1621 року) 25; «Отримання звістки про 
прибуття кримського хана» (امدن خبرازخان قريم) від 13 дня місяця рамадану 1030 
року за літочисленням Гіджри (1 серпня 1621 року) 26; «Прибуття Ділавер-паші 
та військо Валахії» (امدن دالور پاشا و عسكر افالق) 20 дня місяця рамазана 1030 року 
Гіджри (8 серпня 1621 року) 27; «Битва татар у таборі козаків» ( تاتار درتابور جنك 
 шевваля 1030 року Гіджри (26 серпня 1621року) 28; «Очікування 8 (قزاق
ісламського війська поблизу Хотина» ( بحوتون اسالم رسيدن عسكر ) 15 шевваля 1030 
року Гіджри (2 вересня1621 року) 29 та інші повідомлення. 

 
На стор. 96 (у примітці 187) 

   ‘٤٠٦- ٤٠٥ص.  ‘١٢٨٦ ‘جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه ‘استانبول ‘الجلد االول ‘كاتب چلبىفذلكۀ 1
 ص. ٤١٢ 

  
На стор. 96 (у примітці 188, 189) 

 ص. ٤١٢ ‘٤٠٦ص.  ‘ ١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 188 

 ص. ٤١٢ ‘٤٠٦ص.  ‘ ١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘كاتب چلبىفذلكۀ   189

На стор. 97 (у примітках 201, 203, 204) 

   ‘١٢٨٦‘جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 201 
 .ص ٣٩٨‘ ٢٢٥  -٢٢٤ ص.

   ‘١٢٨٦ ‘جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 203 
 ص.  ٣٩٨‘ ٢٣١-٢٣٠ ص.

   ‘١٢٨٦ ‘جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى  204
     ص.  ٣٩٨‘ ٢٣٧-٢٣٦ ص.

 На стор. 98 (у примітках 206, 207, 209,  210, 211) 

                                                            
 ص. ٤١٢ ‘ ٤٠٤ص.  ‘١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 23
 ٤١٢  ‘٤٠٦-٤٠٥ص.  ‘١٢٨٦ ‘جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه ‘استانبول ‘الجلد االول ‘كاتب چلبىفذلكۀ 24 

 ص.
 ص. ٤١٢ ‘٤٠٦ص.  ‘ ١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  استانبول: ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 25 
 ص. ٤١٢ ‘٤٠٦ص.  ‘ ١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  استانبول: ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى  26
 ص. ٤١٢ ‘ ٤٠٦ص.  ‘ ١٢٨٦ جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى  27
 ص. ٤١٢  ‘ ٤٠٨ص.  ‘ ١٢٨٦ جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى  28

 ص. ٤١٢ ‘٤٠٩ص. ‘ ١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى   29

 три останні – (استيالء قزاق براحيولى) «Захоплення козаками Агйолу» ,(و سائر پياده كان
повідомлення датовані початком місяця шабан 1030 року за літочисленням 
Гіджри (третя декада червня 1621 року) 23; «Знищення козаків на річці Дніпро» 
 у 1030 році за літочисленням Гіджри (1621 рік) 24; «Прибуття (انھزام قزاق دراوزى)
командира Халіль-паші» (امدن قپودان خليل پشا ) 5 дня місяця рамадану 1030 року за 
літочисленням Гіджри (24 липня 1621 року) 25; «Отримання звістки про 
прибуття кримського хана» (امدن خبرازخان قريم) від 13 дня місяця рамадану 1030 
року за літочисленням Гіджри (1 серпня 1621 року) 26; «Прибуття Ділавер-паші 
та військо Валахії» (امدن دالور پاشا و عسكر افالق) 20 дня місяця рамазана 1030 року 
Гіджри (8 серпня 1621 року) 27; «Битва татар у таборі козаків» ( تاتار درتابور جنك 
 шевваля 1030 року Гіджри (26 серпня 1621року) 28; «Очікування 8 (قزاق
ісламського війська поблизу Хотина» ( بحوتون اسالم رسيدن عسكر ) 15 шевваля 1030 
року Гіджри (2 вересня1621 року) 29 та інші повідомлення. 

 
На стор. 96 (у примітці 187) 

   ‘٤٠٦- ٤٠٥ص.  ‘١٢٨٦ ‘جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه ‘استانبول ‘الجلد االول ‘كاتب چلبىفذلكۀ 1
 ص. ٤١٢ 

  
На стор. 96 (у примітці 188, 189) 

 ص. ٤١٢ ‘٤٠٦ص.  ‘ ١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 188 

 ص. ٤١٢ ‘٤٠٦ص.  ‘ ١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘كاتب چلبىفذلكۀ   189

На стор. 97 (у примітках 201, 203, 204) 

   ‘١٢٨٦‘جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 201 
 .ص ٣٩٨‘ ٢٢٥  -٢٢٤ ص.
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 ص.  ٣٩٨‘ ٢٣١-٢٣٠ ص.
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 три останні – (استيالء قزاق براحيولى) «Захоплення козаками Агйолу» ,(و سائر پياده كان
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 датовано місяцем зількаде 1033 року Гіджри (вересень 1624 ,(و جانبك محمد كراى
року) 193; «Сплюндрування морською флотилією долини Кафи» ( انھزام عسكر دوننما
 що відбулося, імовірно, наступного місяця ‒ зільхіджджа 1033 року ,(درصحراى كفھ
Гіджри (жовтень 1624 року) 194; «Уникнення того, що вдіяти несила – це з пере-
казів Пророка [Мугаммеда]» ( المرسلین نیطاق من سنال مام رارفال )  від 1033 року Гіджри 
(1624 року) 195; «Захоплення кількох козацьких селищ» (استیالى قزاق بر یكى كوى) від 
1033 року Гіджри (1624 року) 196; «Участь козаків у Кара-Хирманській битві» ( 
-від 1035 року Гіджри (1626 року) 197; «Спорудження фо (انھزام قزاق درجنك قره خرمن
ртеці на річці Дніпро» (بناه قلعھ درنھر اوزى) від 1035 року Гіджри (1626 року) 198; 
«Становище на польському кордоні» (احوال سرحد لھ) від 1035 року Гіджри (1626 
року) 199; «Пересування польських кафирів і вирушення у похід із Едірни» ( حركت
 у місяцях шавваль–зількаде 1043 року Гіджри (у квітні–травні (كفار لھ و سفر ادرنھ
1634 року) 200; «Втеча козаків із фортеці Азов» (فرار قزاق ازحصار ازاق) у місяці ре-
біюльагір 1052 року Гіджри (червень-липень 1642 року) 201; «Захоплення Іслам-
пашою країни козаків» (استیالى اسالم پاشا بدیار قزاق) у 1053 році Гіджри (у 1643 році) 
202; «Становище на австрійському кордоні» (احوال سرحد نمچھ)  того самого року 203; 
«Прибуття австрійського посла» (امدن الچئ نمجھ) у 1054 році Гіджри (у 1644 році) 
204; «Земельний податок від Трансильванії» (خراج اردل) 1054 рік Гіджри (1644 рік) 
205; «Інформація про деякі події в місяці мугаррамі» (ذكربعضى وقایع درمحرم) 1058 

                                                            
  ٩٨٣ ‘٥٩-٥٧ ص. ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول‘ الثانى ث الجلد ‘فذلكۀ كاتب چلبى 193 

    ص. 
 ص.   ٩٨٣   ‘٥٩ ص. ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 194 
  ٩٨٣   ‘١٦-٥٩ ص.  ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 195 

    ; ص.
Подаємо також транслітерацію та переклад турецькою цього тексту, здійснений Зейнеп Ай-
біджін: «El-firârû mimmâ lâ-yutak min süneni’l-mürselîn», «Güç yetmeyen şeyden kaçmak 
peygamberlerin sünnetindendir» (Zeynep Aycibin, aynı eser, s. 731–733). 

    ص.   ٩٨٣  ‘١٦ ص.  ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول  ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 196 
    ص.   ٩٨٣  ‘٧٤-٢٧  ص.  ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 197 
    ص.   ٩٨٣ ‘٢٩-٩ ١ ص.  ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ‘ استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 198 
    ص.  ٩٨٣‘٣٩ ص. ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 199 
  ٩٨٣   ‘١٦١-٠٦١ ص.  ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ استانبول: ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 200 

    ص. 
  ٩٨٣ ‘٥٢٢ - ٤٢٢ ص.  ‘٨٦١٢‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الثانىالجلد  ‘فذلكۀ كاتب چلبى 201 

    ص. 
    ص.   ٩٨٣ ‘٨٢٢ص.  ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 202 
 ٩٨٣ ‘٢٣١-٢٣٠ ص. ‘٨٦١٢ ‘حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھجریدۀ  ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 203 

    ص. 
 ٩٨٣ ‘٢٣٧-٦٢٣ ص. ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 204 

    ص. 
    ص.   ٩٨٣  ‘٢٣٧ ص. ‘٨٦١٢ ‘اولنمشدر سنھجریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع  ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 205 

 

 датовано місяцем зількаде 1033 року Гіджри (вересень 1624 ,(و جانبك محمد كراى
року) 193; «Сплюндрування морською флотилією долини Кафи» ( انھزام عسكر دوننما
 що відбулося, імовірно, наступного місяця ‒ зільхіджджа 1033 року ,(درصحراى كفھ
Гіджри (жовтень 1624 року) 194; «Уникнення того, що вдіяти несила – це з пере-
казів Пророка [Мугаммеда]» ( المرسلین نیطاق من سنال مام رارفال )  від 1033 року Гіджри 
(1624 року) 195; «Захоплення кількох козацьких селищ» (استیالى قزاق بر یكى كوى) від 
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    ; ص.
Подаємо також транслітерацію та переклад турецькою цього тексту, здійснений Зейнеп Ай-
біджін: «El-firârû mimmâ lâ-yutak min süneni’l-mürselîn», «Güç yetmeyen şeyden kaçmak 
peygamberlerin sünnetindendir» (Zeynep Aycibin, aynı eser, s. 731–733). 
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    ص. 
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    ص. 
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 три останні – (استيالء قزاق براحيولى) «Захоплення козаками Агйолу» ,(و سائر پياده كان
повідомлення датовані початком місяця шабан 1030 року за літочисленням 
Гіджри (третя декада червня 1621 року) 23; «Знищення козаків на річці Дніпро» 
 у 1030 році за літочисленням Гіджри (1621 рік) 24; «Прибуття (انھزام قزاق دراوزى)
командира Халіль-паші» (امدن قپودان خليل پشا ) 5 дня місяця рамадану 1030 року за 
літочисленням Гіджри (24 липня 1621 року) 25; «Отримання звістки про 
прибуття кримського хана» (امدن خبرازخان قريم) від 13 дня місяця рамадану 1030 
року за літочисленням Гіджри (1 серпня 1621 року) 26; «Прибуття Ділавер-паші 
та військо Валахії» (امدن دالور پاشا و عسكر افالق) 20 дня місяця рамазана 1030 року 
Гіджри (8 серпня 1621 року) 27; «Битва татар у таборі козаків» ( تاتار درتابور جنك 
 шевваля 1030 року Гіджри (26 серпня 1621року) 28; «Очікування 8 (قزاق
ісламського війська поблизу Хотина» ( بحوتون اسالم رسيدن عسكر ) 15 шевваля 1030 
року Гіджри (2 вересня1621 року) 29 та інші повідомлення. 

 
На стор. 96 (у примітці 187) 

   ‘٤٠٦- ٤٠٥ص.  ‘١٢٨٦ ‘جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه ‘استانبول ‘الجلد االول ‘كاتب چلبىفذلكۀ 1
 ص. ٤١٢ 

  
На стор. 96 (у примітці 188, 189) 

 ص. ٤١٢ ‘٤٠٦ص.  ‘ ١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 188 

 ص. ٤١٢ ‘٤٠٦ص.  ‘ ١٢٨٦جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘كاتب چلبىفذلكۀ   189

На стор. 97 (у примітках 201, 203, 204) 

   ‘١٢٨٦‘جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 201 
 .ص ٣٩٨‘ ٢٢٥  -٢٢٤ ص.

   ‘١٢٨٦ ‘جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 203 
 ص.  ٣٩٨‘ ٢٣١-٢٣٠ ص.

   ‘١٢٨٦ ‘جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى  204
     ص.  ٣٩٨‘ ٢٣٧-٢٣٦ ص.

 На стор. 98 (у примітках 206, 207, 209,  210, 211) 
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 три останні – (استيالء قزاق براحيولى) «Захоплення козаками Агйолу» ,(و سائر پياده كان
повідомлення датовані початком місяця шабан 1030 року за літочисленням 
Гіджри (третя декада червня 1621 року) 23; «Знищення козаків на річці Дніпро» 
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командира Халіль-паші» (امدن قپودان خليل پشا ) 5 дня місяця рамадану 1030 року за 
літочисленням Гіджри (24 липня 1621 року) 25; «Отримання звістки про 
прибуття кримського хана» (امدن خبرازخان قريم) від 13 дня місяця рамадану 1030 
року за літочисленням Гіджри (1 серпня 1621 року) 26; «Прибуття Ділавер-паші 
та військо Валахії» (امدن دالور پاشا و عسكر افالق) 20 дня місяця рамазана 1030 року 
Гіджри (8 серпня 1621 року) 27; «Битва татар у таборі козаків» ( تاتار درتابور جنك 
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 .ص ٣٩٨‘ ٢٢٥  -٢٢٤ ص.

   ‘١٢٨٦ ‘جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 203 
 ص.  ٣٩٨‘ ٢٣١-٢٣٠ ص.

   ‘١٢٨٦ ‘جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى  204
     ص.  ٣٩٨‘ ٢٣٧-٢٣٦ ص.

 На стор. 98 (у примітках 206, 207, 209,  210, 211) 
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 ص. ٤١٢ ‘ ٤٠٦ص.  ‘ ١٢٨٦ جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى  27
 ص. ٤١٢  ‘ ٤٠٨ص.  ‘ ١٢٨٦ جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه  ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى  28
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 датовано місяцем зількаде 1033 року Гіджри (вересень 1624 ,(و جانبك محمد كراى
року) 193; «Сплюндрування морською флотилією долини Кафи» ( انھزام عسكر دوننما
 що відбулося, імовірно, наступного місяця ‒ зільхіджджа 1033 року ,(درصحراى كفھ
Гіджри (жовтень 1624 року) 194; «Уникнення того, що вдіяти несила – це з пере-
казів Пророка [Мугаммеда]» ( المرسلین نیطاق من سنال مام رارفال )  від 1033 року Гіджри 
(1624 року) 195; «Захоплення кількох козацьких селищ» (استیالى قزاق بر یكى كوى) від 
1033 року Гіджри (1624 року) 196; «Участь козаків у Кара-Хирманській битві» ( 
-від 1035 року Гіджри (1626 року) 197; «Спорудження фо (انھزام قزاق درجنك قره خرمن
ртеці на річці Дніпро» (بناه قلعھ درنھر اوزى) від 1035 року Гіджри (1626 року) 198; 
«Становище на польському кордоні» (احوال سرحد لھ) від 1035 року Гіджри (1626 
року) 199; «Пересування польських кафирів і вирушення у похід із Едірни» ( حركت
 у місяцях шавваль–зількаде 1043 року Гіджри (у квітні–травні (كفار لھ و سفر ادرنھ
1634 року) 200; «Втеча козаків із фортеці Азов» (فرار قزاق ازحصار ازاق) у місяці ре-
біюльагір 1052 року Гіджри (червень-липень 1642 року) 201; «Захоплення Іслам-
пашою країни козаків» (استیالى اسالم پاشا بدیار قزاق) у 1053 році Гіджри (у 1643 році) 
202; «Становище на австрійському кордоні» (احوال سرحد نمچھ)  того самого року 203; 
«Прибуття австрійського посла» (امدن الچئ نمجھ) у 1054 році Гіджри (у 1644 році) 
204; «Земельний податок від Трансильванії» (خراج اردل) 1054 рік Гіджри (1644 рік) 
205; «Інформація про деякі події в місяці мугаррамі» (ذكربعضى وقایع درمحرم) 1058 

                                                            
  ٩٨٣ ‘٥٩-٥٧ ص. ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول‘ الثانى ث الجلد ‘فذلكۀ كاتب چلبى 193 

    ص. 
 ص.   ٩٨٣   ‘٥٩ ص. ‘٨٦١٢جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 194 
  ٩٨٣   ‘١٦-٥٩ ص.  ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 195 

    ; ص.
Подаємо також транслітерацію та переклад турецькою цього тексту, здійснений Зейнеп Ай-
біджін: «El-firârû mimmâ lâ-yutak min süneni’l-mürselîn», «Güç yetmeyen şeyden kaçmak 
peygamberlerin sünnetindendir» (Zeynep Aycibin, aynı eser, s. 731–733). 

    ص.   ٩٨٣  ‘١٦ ص.  ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول  ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 196 
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  ٩٨٣   ‘١٦١-٠٦١ ص.  ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ استانبول: ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 200 

    ص. 
  ٩٨٣ ‘٥٢٢ - ٤٢٢ ص.  ‘٨٦١٢‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ  ‘استانبول ‘الثانىالجلد  ‘فذلكۀ كاتب چلبى 201 

    ص. 
    ص.   ٩٨٣ ‘٨٢٢ص.  ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 202 
 ٩٨٣ ‘٢٣١-٢٣٠ ص. ‘٨٦١٢ ‘حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھجریدۀ  ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 203 
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 ٩٨٣ ‘٢٣٧-٦٢٣ ص. ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘فذلكۀ كاتب چلبى 204 
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року Гіджри (1648 рік) 206; «Становище країн Валахії та Молдови» ( احوال افالق و
 «написано в 1062 році Гіджри (у 1651 / 1652 році) 207; «Звернення козаків (بغدان
 «того самого року 208; «Захоплення татарами польської країни (مراجعت قزاق)
 ;у місяці шавваль 1062 року Гіджри (вересень 1652 року) 209 (استیالى تاتار بالد لھ)
«Укладання мирної угоди між поляками і татарами» (عقد مصالحھ لھ و تاتار) того са-
мого року за літочисленням Гіджри (1652/1653 рік) 210 та інші звістки. 

Дотримуючись хронологічної послідовності, охарактеризуємо літопис «Істо-
рія хана Іслама Гірая ІІІ» (اوچنجى اسالم گراى خان  تاریِخى ), який був наступною за 
часом створення літописною пам’яткою, що містить важливу інформацію з істо-
рії України середини XVII століття, який був написаний Гаджі Мехмедом Сена’ї 
Киримли 211. З огляду на жанрову особливість названого писемного джерела, 
воно є унікальною пам’яткою кримськотатарської літератури XVII століття 212. 
Опис подій у цьому літописі завершується поданою наприкінці тексту датою 13 
дня місяця шаʽбан 1061 року Гіджри (1 серпня 1651 року) 213, що є свідченням 
особистого спостереження автора за діяльністю кримськотатарських правителів, 
зокрема хана Іслама Гірая ІІІ і візира Сефера Ґазі-аґи. Щодо повідомлень, які сто-
суються історії козацько-гетьманської України, то вони наявні у більшості дже-
рельного матеріалу дослідженого нами літопису. При цьому зазначимо, що ве-
лику увагу Мехмед Киримли надав опису дипломатичної діяльності українсь-
кого гетьмана Богдана Хмельницького щодо Кримського ханства в середині 
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  ص. 
211Hadzy Mehmed Sena’i z Krymu. Historia Chana Islam Gereja III [‘قریملى حجى محمد  ثنأى 
تاریخى   خان    .Tekst turecki wydal, przelozyl i opracowal Zygmunt Abrahamowicz .[اوچنجى اسالم گراى 
Uzupelniający komentarz historychny Olgierd Górka i Zbigniew Wójcik; pod redacią naukową  
Zbigniewa Wójcika,  Warszawa, 1971. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Wydanie pierwsze. 
Nakład 1500, 200 egz. Arkuszy wydawniczych 23, 50. Arkuszy drukarskich 17, 25. 204 s., ص. ٧٢ 
(72 с. додатки); British Museum, No. Add. 7870. 
212Абдуджемилев Р. Р. «Тарих-и Ислям Герай хан» эсерижанрнокътай-назарындан [Жанрова-
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назвами: «Прибуття посланца від козацького гетьмана [Петра] Дорошенка з 
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На стор. 101–102 

Найважливіший джерельний матеріал літопису «Історія зброєносця», що 
відображує проблематику цієї наукової студії, зосереджений в текстах за 
назвами: «Прибуття посланца від козацького гетьмана [Петра] Дорошенка з 
листом про прохання надати допомогу, похід падишаха проти польського 
короля, пояснення причини захоплення Кам’янця-[Подільська]» 

اوزر ينه سفر دورشينقنك فريادنامه سيله ايلچيسى كلدوكى و پادشاه ھضرتلرينك له قرالى  قزاق خاتمانى(
  )سنك سبب فتح و تسخيرى بياننده در ھمايونلرى و قمانيجه قلعه

у 1080 році Гіджри (1669/1670 році); «Лист (копія) падишаха  [Мехмеда 
IV]» (صورت نامۀ ھمايون); «1083 рік [за літочисленням Гіджри, за християнським 
календарем 1672/1673 р.]: похід на Польщу завжди Переможця, Героя 
Падишаха [Мехмеда IV]» (سنه ثلث و ثمانين و الف عزيمت پادشاه غازى بغزوۀ ديار ليه); «Лист 
(копія) короля [Яна ІІІ Собеського]» (صورت نام قرال) 1094 ;30 рік [за 
літочисленням Гіджри, за християнським календарем 1682/1683 рік]: похід 
султана [Мехмеда IV]» ( سفر ھميون سنه اربع و تسين و الف ) 31 та інші повідомлення.  
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XVII століття. Особливо явно ця увага простежується в частині, що має назву 
«Прибуття гетьмана [Богдана] Хмельницького до найщасливішого володаря [Іс-
лама Гірая ІІІ] і доброзичливе ставлення останнього  до його прохання про допо-
могу» (التجا نمودن ملنسكھ حطون بدر دولتمدار حضرت صاحبقران فرمودن التماسش) 214. Така тема-
тична спрямованість вказаного писемного джерела, за свідченням самого літо-
писця, була зумовлена тією обставиною, що після його призначення на посаду 
судді 215 за наказом Сефера Ґазі-аґи, візира кримського хана, Мехмед Киримли 
був уповноважений написати історію діяльності правителів Кримського ханства 
та їхніх відносин з Українською козацькою державою 216. Зокрема, на початку 
свого літопису Мехмед Киримли повідомив про те, що він за волею Господа Все-
вишнього взявся за написання «Історії хана Іслама Гірая ІІІ» у похилому віці 
свого наземного життя й у благодатний для цієї справи час 217. На жаль, не вда-
лося здобути належну інформацію про життєвий шлях цього вченого, окрім по-
відомлень, що висвітлюють його державну службу. Саме з них дізнаємося, коли 
Мехмед Киримли почав писати свою книгу, а також дату завершення ним опису 
відповідних подій 218. Згадані джерела інформації характеризують Мехмеда Ки-
римли як інтелектуальну людину, що мала належний обсяг знань, які й дали 
змогу створити літопис, котрий вважають не тільки важливим писемним джере-
лом з історії Кримського ханства та гетьманської України, а й пам’яткою крим-
ськотатарської художньої літератури XVII століття 219. 

Особливу цінність для теми нашого дослідження має літописна памʼятка, ві-
дома як «Історія зброєносця» ( تاریِخى سلھدار ), яку написав Сілагдар Финдиклили 

                                                            
214Там само. ― С. 183‒184, 234‒235; Туранли, Ферхад. Тюркські джерела до історії України / 
Ферхад Туранли. — К. : Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України. — К. , 2010. ― С. 72‒120, 288–289.  
-kazâ» – означає «обов’язкове вико» قضأ .«Kadî»  ‒  означає «той, хто робить, виконує» قأضى215
нання законів шаріату» (Mehmet Zeki Pakaln, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt 
II, İstanbul, Milli Eğitim Basım Evi, 1993, s. 119–125, 223) 
216Туранли, Ферхад. Тюркські джерела до історії України / Ферхад Туранли. — К. : Видавниц-
тво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН Укра-
їни. — К., 2010. ― С. 58, 63‒71, 84‒85, 99‒100, 105‒116. 
217Кырмлы Хаджи Мехмед Сенаи. Книга походов / перевод с  османско-турецкого Кемаля Кон-
гурат (Усеинов К.). ― Симферополь : Крымское учебно-педагогическое государственное из-
дательство «Крымучпедгиз», 1998. ― С. 4‒5.  
218Пріцак Омелян. Ще раз про союз  Б. Хмельницького з Туреччиною / Омелян Пріцак // Укра-
їнський археографічний щорічник. ― Випуск 2.  ― Київ: Наукова думка, 1993.  ― С. 178.  
219Абдужемілєв Рефат Рустем Огли. Хроніка Мехмеда Сенаї як пам’ятник кримськотатарсь-
кої художньої літератури XVII століття ; автореф. дис. на здобуття ступеня канд. філол. наук : 
спеціальність – 10.01.10 «Кримськотатарська література» / Р. Р. Абдужемілєв. ― Сімферо-
поль: Інформаційно-видавничий відділ Таврійського національного університету імені В. І. 
Вернадського, 2014. ― 20 с. 
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Мехмед-аґа 220. Цей учений народився 7 грудня 1658 року в містечку Финдикли, 
розташованому в районі Ґалата міста Стамбула. У молодому віці його прийняли 
до палацу Топкапи, де він виховувався під опікою головного фінансиста цієї ус-
танови Шагін-аґи, а з 1672 року Мехмед Финдиклили перебував на службі у вій-
ськовому загоні «Бостанджилар» (بالتاجیالر / Baltacılar) 221. В особовий склад цього 
військового загону входили довірені особи, котрі забезпечували охорону насам-
перед самого султана, а також урядових посадовців, а також утримували терито-
рію названого палацу. Під час польського походу султана Мехмеда IV Авджи 
(роки правління: 1648‒1687), в якому взяв участь Мехмед Финдиклили на 20-му 
році свого життя, а саме 10 грудня 1678 року, за поданням названого опікуна 
автор «Історії зброєносця»  був прийнятий до лав загону «Зюлуфлю Балтаджи-
лар» (ظولوفلو بالتاجیالر  / Zülüflü Baltacılar) 222, який відрізнявся від інших військових 
формувань своїм зовнішнім виглядом, атрибутом якого були дві кіски, що висту-
пали з-під головного убору з боку. Службовці цього загону виконували як охо-
ронні обовʼязки, у тому числі під час походів султана, так і були відповідальними 
за організацію та проведення офіційних церемоній, згодом вступали до лав збро-
єносців та до армії вершників. 24 квітня 1679 року Мехмед Финдиклили заступив 
до служби у спеціальному військовому загоні, званому «Сеферлі Оджаґи» ( صفرلى
 .Seferli Ocağı) 223, який супроводжував правителя під час воєнного походу / اوجاغى
У складі цього військового загону він у 1683 році взяв участь у австрійському 
поході до Відня 224, а через пʼять років після цієї події став свідком повстання 
яничарів, унаслідок якого султан Мехмед IV був позбавлений свого трону. На-
далі Мехмед Финдиклили перебував на державній службі під час правління на-
ступного султана Сулейман ІІ (роки правління: 1687‒1691). 

Умови виконання своїх службових обов’язків давали літописцю можливість 
уважно стежити за подіями в Османській державі та нотувати їх разом з влас-
ними коментарями. Згодом султан Мустафа ІІ (роки правління: 1695‒1703), який 

                                                            
220Pakaln, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt I, İstanbul,  Milli 
Eğitim Basım Evi, 1993, s. 239‒240. 
221Merve Karaçay Türkal, Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa’nın Hayatı ve Eserleri (1658 / 1726‒27), 
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Mavi Atlas, s. 1, Türkiye, Güz 2013, 
s. 28‒50. 
222Mehmet Zeki Pakaln, aynı eser, Cilt I, s. 154 ‒156. 
223Mehmet Zeki Pakaln, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt IІІ, İstanbul,  Milli 
Eğitim Basım Evi, 1993,  s. 142. 
224Merve Karaçay Türkal, Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa’nın Hayatı ve Eserleri (1658 / 1726‒27), 
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Elektronik Dergisi, Mavi Atlas, s. 1, Türkiye, Güz 2013, 
s. 28‒50.  
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добре знав Мехмеда Финдиклили особисто як історика, запропонував йому на-
писати у хронологічній послідовності історію своєї державної діяльності. Саме з 
цього часу Мехмед Финдиклили дістав можливість вдатися до творчої праці, ре-
зультатом якої було написання літопису «Історія зброєносця» (سلھدارتاریخى) 225. 
Перша частина цього літопису отримала назву ذیل فذلكھ що означає «Продовження 
 Змісту історії” [Катіба Челебі]». Отже, такою назвою Мехмед Финдиклили“ (ذیل)
означив свій твір як продовження вищерозглянутого літопису Катіба Челебі, в 
якому були відображені події, що відбулися упродовж за 40 років, починаючи 
від 1065 року, місяця мугаррама за літочисленням Гіджри (листопад ‒ грудень 
1654 року), та закінчуючи смертю султана Ахмеда II, що сталася 22-го дня місяця 
джемазейілагіра 1106 року Гіджри (7 лютого 1695 року). Щодо другої частини 
літопису Мехмеда Финдиклили, названої «Книга перемог» (نصرتنامھ) 226, то вона 
традиційно являла собою продовження написання історичних подій з 1695 року, 
яке завершилося у 1721 році описом битви в місті Ніш 227. За рік до своєї смерті 
Мехмед Финдиклили організував будівництво мармурової споруди на місці дже-
рела у місцевості, де він народився. Помер цей учений у 1139 році за літочислен-
ням Гіджри (1726/1727 році) на 70-му році життя, і був похований на цвинтарі 
«Айязпаша» міста Стамбула. Доцільно зазначити, що літопис Мехмеда Финди-
клили має велику історичну й наукову цінність, тому що він був написаний оче-
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дображує проблематику цієї наукової студії, зосереджений в текстах за назвами: 
«Прибуття посланца від козацького гетьмана [Петра] Дорошенка з листом про 
прохання надати допомогу, похід падишаха проти польського короля, пояснення 
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На стор. 101–102 

Найважливіший джерельний матеріал літопису «Історія зброєносця», що 
відображує проблематику цієї наукової студії, зосереджений в текстах за 
назвами: «Прибуття посланца від козацького гетьмана [Петра] Дорошенка з 
листом про прохання надати допомогу, похід падишаха проти польського 
короля, пояснення причини захоплення Кам’янця-[Подільська]» 

اوزر ينه سفر دورشينقنك فريادنامه سيله ايلچيسى كلدوكى و پادشاه ھضرتلرينك له قرالى  قزاق خاتمانى(
  )سنك سبب فتح و تسخيرى بياننده در ھمايونلرى و قمانيجه قلعه

у 1080 році Гіджри (1669/1670 році); «Лист (копія) падишаха  [Мехмеда 
IV]» (صورت نامۀ ھمايون); «1083 рік [за літочисленням Гіджри, за християнським 
календарем 1672/1673 р.]: похід на Польщу завжди Переможця, Героя 
Падишаха [Мехмеда IV]» (سنه ثلث و ثمانين و الف عزيمت پادشاه غازى بغزوۀ ديار ليه); «Лист 
(копія) короля [Яна ІІІ Собеського]» (صورت نام قرال) 1094 ;30 рік [за 
літочисленням Гіджри, за християнським календарем 1682/1683 рік]: похід 
султана [Мехмеда IV]» ( سفر ھميون سنه اربع و تسين و الف ) 31 та інші повідомлення.  
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 .ص ٨٠٥‘ ٩- ٨ص.



102 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

در تسخیرى بیاننده ) у 1080 році Гіджри (1669/1670 році); «Лист (копія) падишаха  [Ме-
хмеда IV]» (صورت نامۀ ھمایون); «1083 рік [за літочисленням Гіджри, за християнсь-
ким календарем 1672/1673 р.]: похід на Польщу завжди Переможця, Героя Пади-
шаха [Мехмеда IV]» ( مت پادشاه غازى بغزوۀ دیار لیھیسنھ ثلث و ثمانین و الف عز ); «Лист (копія) 
короля [Яна ІІІ Собеського]» (صورت نام قرال) 1094 ;228 рік [за літочисленням 
Гіджри, за християнським календарем 1682/1683 рік]: похід султана [Мехмеда 
IV]» (و تسین و الف ‘  سفر ھمیون سنھ اربع ) 229 та інші повідомлення.  

Іншою раритетною книгою, яка містить записи, де викладені в хронологіч-
ному порядку найважливіші події другої половини XVII століття, а саме ті що 
відбулися впродовж 1648‒1682 років, у тому числі й на землях України, є «Літо-
пис» (وقیعنامھ), більше відомий під назвою «Історія Нішанджи» (تاریخ نشانجي) Абду-
ррахмана Абді Паші Нішанджи 230. Цей вчений і державний діяч народився в мі-
сті Стамбулі (на жаль, нам не вдалося встановити дату його народження), й у 
молодому віці, так само як і Мехмед Финдиклили, його прийняли на службу в 
палаці Топкапи, де він здобув освіту, а згодом отримав звання візира османсь-
кого уряду 231. У 1669 році Абдуррахман Паша був призначений на посаду «ні-
шанджи» (نشانجي) чи «туґракеш» (طغراكش). Чиновник, який обіймав  цю посаду, 
був відповідальний за роботу урядової канцелярії, організацію офіційних цере-
монії, накладання «туґри» (طغرا), тобто монограми або вензеля на офіційних ли-
стах, написаних султаном 232.  
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На стор. 101–102 

Найважливіший джерельний матеріал літопису «Історія зброєносця», що 
відображує проблематику цієї наукової студії, зосереджений в текстах за 
назвами: «Прибуття посланца від козацького гетьмана [Петра] Дорошенка з 
листом про прохання надати допомогу, похід падишаха проти польського 
короля, пояснення причини захоплення Кам’янця-[Подільська]» 

اوزر ينه سفر دورشينقنك فريادنامه سيله ايلچيسى كلدوكى و پادشاه ھضرتلرينك له قرالى  قزاق خاتمانى(
  )سنك سبب فتح و تسخيرى بياننده در ھمايونلرى و قمانيجه قلعه

у 1080 році Гіджри (1669/1670 році); «Лист (копія) падишаха  [Мехмеда 
IV]» (صورت نامۀ ھمايون); «1083 рік [за літочисленням Гіджри, за християнським 
календарем 1672/1673 р.]: похід на Польщу завжди Переможця, Героя 
Падишаха [Мехмеда IV]» (سنه ثلث و ثمانين و الف عزيمت پادشاه غازى بغزوۀ ديار ليه); «Лист 
(копія) короля [Яна ІІІ Собеського]» (صورت نام قرال) 1094 ;30 рік [за 
літочисленням Гіджри, за християнським календарем 1682/1683 рік]: похід 
султана [Мехмеда IV]» ( سفر ھميون سنه اربع و تسين و الف ) 31 та інші повідомлення.  
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 ‘ 1928‘ استانبول ‘دولت  مطبعھسى ‘ ١٠٩٤-  ١٠٦٥‘ دأٮر احمد رفيق بكك بر مقدمھسى ايله نوطلرينى حاويدرحياتنه  آغانك
  .ص   ٧٦٣  ‘ ٥٧٠-٥٦٥ ص
سلھدار فندقليلى مھمد آغانك  ‘ ايكنجى  جلد ‘ا٤عدد: ‘ تورك تاريخ انجمنى كلياتى‘ سلھدار تاريخى‘ سلھدار فندقليلى مھمد آغا31 

  1928‘ ‘استانبول  ‘مطبعھسى دولت‘ ١١٠٦ - ١٠٩٥‘ احمد رفيق بكك بر مقدمھسى ايله نوطلرينى حاو يدرحياتنه دأٮر 
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У 1672 році Абдуррахман Абді Паша взяв участь у польському поході, після 
чого призначався на відповідальні посади в установах адміністративного управ-
ління. Зокрема, у 1674 році його призначили правителем «валі» (والى) Багдада, за 
два роки після цього ‒ «валі» Єгипту. 15 березня 1678 року, під час відправлення 
армії до Чигиринського походу, Абдуррахман Абді Паша був уповноважений ви-
конувати обовʼязки намісника, тобто «каймакама» (َمقام  у Стамбулі, через 233 (قاعِٔ
рік його було призначено на посаду правителя Боснії, після чого він знову пове-
рнувся до служби у палаці Топкапи. Важливим для нашого дослідження є той 
факт, що впродовж двох років (1681‒1683) цей літописець здійснював управ-
ління українським містом-фортецею Камʼянець-Подільський 234. Завдяки своїй 
справедливості та ефективності його управління Абдуррахман Абді Паша заво-
ював довіру своїх підлеглих, і подекуди люди навіть вірили в те, що він був свя-
тим235.  

Зважаючи на високий рівень освіченості та інтелекту, спостережливість та 
організаційні здібності Абдуррахмана Абді Паші, султан Мехмед IV (роки прав-
ління: 1648‒1687) доручив саме йому описати історичні події часів свого прав-
ління. Слід підкреслити, що літопис Абді Паші складається з трьох частин. Пе-
рша частина висвітлює події, що відбулися впродовж 1648‒1664 років, і була на-
писана під час перебування Нішанджи на службі в палаці Топкапи. Ця обставина 
надала вказаному вченому можливість скористатися джерельним матеріалом, 
який зберігався в палаці. Щодо другої частини, то вона відображає події до 1678 
року. Її джерельний матеріал, на відміну від першої частини, створений на основі 
власних спостережень автора під час його перебування поза межами Топкапи у 
звʼязку з призначенням на вищезазначені посади. Третя частина літопису охоп-
лює події, що відбулися у 1678–1682 роках. Опис цих подій викладений в аното-
ваній формі. Рукопис літопису «Історія Нішанджи» (تاریخ نشانجي) зберігається у 
бібліотеці Музею палацу Топкапи в Стамбулі за номером 915 фонду «Koğuşlar» 
236. Також зазначимо, що літопис за змістовним навантаженням інформації та 

                                                            
233 Mehmet Zeki Pakaln, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt II, İstanbul, Milli 
Eğitim Basım Evi, 1993, s. 697‒700.   
234Görsel Büyük Genel Kültür Asiklopedisi: Abdurrahaman Abdi Paşa,  Genel Yayın Yönetmeni: 
Mustafa Eren, 15 Cilt, Cilt 1, Türkiye, Görsel Yayınlar, 1984, s. 33‒34. 
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s.11.  
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конкретністю джерельного матеріалу щодо висвітлення подій з історії козацької 
України відповідного часу, на нашу думку, є писемним джерелом, яке містить 
важливу інформацію щодо теми нашого дослідження. Разом з тим літопис Абду-
ррахмана Абді Паші відіграв важливу роль у розвитку османсько-турецького іс-
торіописання: зокрема, він вплнув на наукову діяльність інших літописців, зок-
рема Мехмеда Финдиклили, Мустафи Найіми та Мехмеда Рашіда.    

У 1691 році Абдуррахман Абді Паша Нішанджи був призначений намісником 
султана у володінні Сакиз 237, де жив до останніх своїх днів (помер у 1692 році). 
Зокрема зазначимо, що цей літописець був і знаним поетом, писав переважно 
поезію релігійно-дидактичного характеру. Нижче наведений один з прикладів 
його газелей: 

І волосся кучеряве, і душа її прекрасна 
Ваблять, як і ніжне тіло, що на квітку воно схоже. 
Підкажи мені, о диво, 
Що ж обрати: то краса, і це краса?! 

 
Слід розглянути ще одну пам’ятку турецького літописання, яка має велику 

цінність для проведення цього наукового дослідження, а саме: літопис «Здобуття 
Кам’янця [Подільського]» (فتحنامھء قمانیچھ) Юсуфа Набі (роки життя: 1642–1712) 
238, сина Мустафи, який народився в місті Шанлиурфа (Туреччина) у 1642 році, 
був сучасником та другом Абдуррахмана Абді Паші Нішанджи. У рідному місті 
Юсуф Набі здобув ґрунтовну освіту з глибоким знанням арабської та перської 
мов. На 24-му році свого життя учений переїхав до Стамбула, де, за призначен-
ням фінансиста Мустафи-паші, працював секретарем дивану уряду, Згодом він 
взяв участь у переможному польському поході на чолі з султаном Мехмедом IV, 
який завершився захопленням у 1672 році українського міста-фортеці 
Камʼянець-Подільський. З нагоди цієї події Юсуф Набі на прохання Мустафи-
паші написав свій літопис «Здобуття Кам’янця [Подільського]», який було опу-
бліковано у 1281 році за літочисленням Гіджри (1864/1865 році) під назвою «Іс-
торія Кам’янця [Подільського]» (تاریخ قمانیچھ). Ми вважаємо, що ця книга Юсуфа 

                                                            
the Growth and Degay of the Othman Empire, Book III, Chap XII, Pat I, London, Printed for A. Mil-
lar, in the Strand, MDCCLVI, p. 254–266.   
237Острів  в Егейському морі. 
238Orhan Mehmet Soysal, Eski Türk Edebiyatı Metinleri, Nâbî, İstanbul, Millî Eğitim Basımevi, 2002, 
s. 536.  
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Набі є однією з важливих памʼяток османсько-турецького літописання, що міс-
тить докладну інформацію з історії України зазначеного часу 239. Текст оригіналу 
цієї книги, яким ми користувалися, зберігається у книжковому фонді «Лала Іс-
маїл Паша» бібліотеки рукописів імені Сулеймана Кануні 240. Юсуф Набі відомий 
також як поет і філософ-суфі. Він помер у 1712 році, був похований на цвинтарі 
Караджаахмед у районі Ускюдар міста Стамбула 241.  

Продовжуючи загальну характеристику літописних джерел з проблематики 
свого дослідження, зазначимо, що суголосним за назвою та змістом з книгою 
Юсуфа Набі є літопис Гаджі Алі Ефенді «Історія Кам’янця [Подільського]» 
 Ця писемна пам’ятка належить до категорії так званих джерел «з .(تاریخ قمانیچھ)
перших рук». Щодо постаті автора зазначеного літопису, то слід сказати про те, 
що отримані нами біографічні відомості про Гаджі Алі Ефенді з його ж творів є 
досить фрагментарними і недостатньо висвітлюють життя цього літописця. 
Адже не встановлено навіть дати його народження. Натомість про його життя 
відомо лише, що цей вчений народився в місті Амасії (Туреччина), а його бать-
ком був Гаджі Халіль Ага Чорбаджизаде. Після здобуття в рідному місті належ-
ної освіти майбутній літописець переїхав до Стамбула, де працював на різних 
посадах державної служби. Зокрема, він обіймав посаду секретаря султанського 
дивану в палаці Топкапи. З раннього віку Гаджі Алі Ефенді часто подорожував, 
а в 1647 році здійснив паломництво до Каʼби. За три роки після цієї події з метою 
виконання службових обов’язків його було відряджено до Єгипту, де він перебу-
вав протягом двох років. Тоді Гаджі Алі Ефенді здійснив подорожі до Індії та до 
арабської країни Ємен, під час яких робив багато нотаток для можливого вико-
ристання відповідної інформації у майбутньому. У 1070 році Гіджри (1659/1660 
році) цей вчений взяв участь у військовому поході до Трансільванії, а згодом в 
обороні турецького володіння Темешвар (Румунія). У цих військових кампаніях 
Гаджі Алі Ефенді зажив слави. Важливим для нашого дослідження є той факт, 
що названий літописець у 1082 році Гіджри (1671/1672 рр.) під керівництвом 
каймакама Мустафи-паші, перебуваючи на посаді «Тезкіреджі» (تذكره جى), тобто 
чиновника, який виписував різноманітні офіційні документи, також займався на-
писанням біографічних текстів. Для цого дослідження важливим факт є участь 
                                                            
239Büyük Türk Klâsikleri, Başlanıgıcdan Günümüze Kadar (Tarih - Antoloji - Ansiklopedi), XVII. 
Yüzyıl Dîvân Nesri, Katib Çelebi / Hüseyin Ayan, Hamit Bilen Burmaoğlu, Gönül Ayan, N. Ziya 
Bakrcoğlu,  Cilt 5, İstanbul, Ötüken Neşriyatı A. Ş., 1987, s. 267‒268. 
240Yusuf Nȃbî, Fethnȃme-î Kameniçe (فتحنامھء قمانیچھ), Süleymnaiye Kütübhȃnesi, Lala İsmail Paşa 
Kitaplığı, Nr. 735 / 3. 
241Abdülkadir Karahan, Nȃbî (نابى), İslam Asiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Araştırmalar 
Merkezi, Cilt 32, İstanbul, 2006, s. 258‒260. 
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Гаджі Алі Ефенді у поході турецької армії до Камʼянець-Подільського. Особливо 
слід згадати про участь літописця під час цієї військової кампанії у підписанні 
Бучацького договору. Після цієї події, а саме в 1083 році Гіджри (1672/1673 році), 
разом з османським військом він повернувся до міста Едірне (Туреччина) 242. 
Отже, написання Гаджі Алі Ефенді в 1672 році «Історії Кам’янця [Подільсь-
кого]» стало результатом його безпосередньої участі в зазначених воєнних ак-
ціях та логічним продовженням його інтелектуальної діяльності. Оригінальний 
текст літопису, яким ми користувалися в процесі написання свого дослідження, 
також зберігається в книжковому фонді «Лала Ісмаїл Паша» бібліотеки рукопи-
сів імені Сулеймана Кануні 243.  

Підсумовуючи розгляд спадщини Гаджі Алі Ефенді слід зазначити, що наразі 
неможливо визначити час і місце поховання Гаджі Алі Ефенді. Відомо лише, що 
цей вчений помер приблизно після написання свого останнього твору, тобто десь 
в 1087 році за літочисленням Гіджри (за християнським календарем ‒ 
1675/1676 рік). 

У подальшому розвитку османсько-турецького літописання набуло особли-
вого значення посилення уваги з боку авторів досліджуваних нами писемних 
джерел до історичних подій, які відбувалися у сфері зовнішньої політики Висо-
кої Порти взагалі, й стосовно України зокрема. Саме в цьому контексті важливим 
є літопис «Квітучі сади Гусейна у повідомленнях із Сходу та Заходу» ( ة روض
-Ав .(تاریخ نعیما) «відомий під назвою «Історія Найіма ,( الحسین فى خالصة اخبار الخافقین

тором цього історичного документа був Мустафа Найіма Ефенді 244. Народився 
він у 1655 році в Халебі, яке було одним із найвизначніших міст, розташованих 
у південній частині османських володінь. У 1680 році Мустафа Найіма Ефенді 
переїхав до столиці Високої Порти, де був прийнятий на державну службу «Бал-
таджилар»  (بالطھ جیلر / Baltacılar) 245 у палаці Топкапи. Вже на початку своєї слу-
жбової кар’єри майбутній офіційний історик проявив себе як тлумачник 
важливих подій сучасності, відрізняючись при цьому непересічною розумністю 
своїх міркувань. Саме тому згодом його призначили секретарем султанського 
                                                            
242Hac Ali Efendi, Târih-î Kameniçe, Tahlil ve Metin, Hazırlayan: Ayşe Hande Can, Ankara, T. C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütübhaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2007, s. V, IХ, X, ХІ; 
XXVIII s., [Ib ‒ IVb], 128 s. 
243Hac Ali Efendi, Târih-î Kameniçe / تاریخ قمانیچھ , Süleymnaiye Kütübhȃnesi, Lala İsmail Paşa 
Kitaplığı, Nr. 308, V. 1b‒136a .   
244Recep Ylmaz, Naîmȃ, İslam Asiklopedisi: İslȃm Ȃlemi, Tarih, Coğrafiya, Etnografiya ve 
Biografya Lugati. Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Araştırmalar Merkezi, Cilt 1, İstanbul, Milli Eğitim 
Basımevi, 1988, Cilt 9, NABAʽ-RÜZZÎK, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1988, s. 340‒341. 
245 Про  «Балтаджилар» див.: Mehmet Zeki Pakaln, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü, Cilt I, İstanbul, Milli Eğitim Basım Evi, 1993, s. 154‒156. 
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дивану. З юнацького віку Мустафа Найіма цікавився історією, а отримані ще у 
бібліотеках рідного міста знання стали йому в пригоді у подальшому становленні 
як ученого 246. У 1700 році садразам Амджазаде Гусейн-паша 247, який зацікави-
вся історією, призначив Мустафу Найіму на посаду «вакаїнювіса» (وقعھ نویس), 
тобто офіційного державного історика, передавши йому при цьому історичну 
книгу під назвою «Тлумачення джерела світла» (شآریھولمنآر /Şârih-ül-Menâr) Мех-
меда Ефенді-заде Ахмеда Ефенді. Саме ця книга стала основою для написання 
«Історія Найіма» 248. Зазначимо, що опис історичних подій цього  літопису голо-
вним чином охоплює період від 1574 року до 1659 року. Слід підкреслити, що 
Мустафа Найіма продовжував написати свою історію до кінця XVII століття, але 
через певні обставини не зміг завершити 249. У 1702 році Мустафа Найіма наді-
слав початковий варіант цієї книги своєму опікунові ‒ вищеназваному садра-
заму, який на той час перебував у Едірне. Саме в цьому місті складений літопи-
сцем текст, що висвітлював певні історичні події, був успішно презентований та 
отримав похвальну оцінку. Після цієї події з метою матеріального заохочення 
подальшої наукової діяльності Мустафи Найіма йому було збільшено заробітну 
платню на 120 акче. З 1704 року літописець працював на різних державних поса-
дах, зокрема був відповідальним за роботу урядової канцелярії (Defter emîni), а 
також виконував обов’язки заступника секретаріату фінансового управління 
(Muhasebe kalemi hâlifesi) турецького ейалету Анадолу. Але в 1706 році його 
було вислано до фортеці Ханʼйа покарання за астрологічне пояснення життя та 
діяльності посадових осіб. Втім, після року перебування у засланні Мустафа 
Найіма був амністований та повернувся до Стамбула, де його призначили керів-
ником протоколу офіційних прийомів та церемоній, і він, таким чином, отримав 
право голосу на зібраннях османського уряду. Однак через те, що Мустафа 
Найіма виступив проти здійснення військового походу до Мори 250, його позба-
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247Про його життя та діялність див: Hilmi Selim Özkan, Amcâzade Hüseyin Paşa’nın Hayatı ve 
Faaliyetleri (1644–1702), Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Tarih Anabilim Dalı, İstanbul 2006, 303 s.  
248Büyük Türk Klâsikleri, Başlanıgıcdan Günümüze Kadar (Tarih-Antoloji-Ansiklopedi), XVIIІ. 
Yüzyıl Dîvân Nazmı (Devȃmı) ve Nesri, Naîmȃ / Haluk İpekten, Mustafa İsan, Turgut Karabey, 
Metin Akkuş, Cilt 7, İstanbul, Ötüken Neşriyatı A. Ş., 1988, s. 153‒154. 
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вили високих посад, зокрема статусу офіційного державного історика «вакаїню-
віс» (وقعھ نُویس / vak‘a-nüvîs) 251 і призначений секретарем головнокомандувача Да-
мата Алі-паші під час названого переможного для турецького війська походу. 
Після цієї події Мустафа Найіма був залишений на півострові Мора засланець, 
де виконував обов’язки відповідального за роботу урядової канцелярії. Такі об-
ставини завдали літописцеві не лише серйозної моральної шкоди, й спричинили 
погіршення стану його здоров’я. Під час здійснення австрійського походу, очо-
люваного Даматом Алі-пашою, у 1716 році Мустафа Найіма помер у місті Пат-
расі, розташованому на півострові Мора, де його й поховали біля мечеті. Цю ре-
лігійну споруду було зруйновано, також місце поховання Мустафи Найіми зни-
щено 252.  

Повертаючись до «Історії Найіми», яка має неабияке значення для нашого 
дослідження, слід зауважити, що автор цього писемного джерела належить до 
найвидатнішим турецьких літописців дослідженої нами історичної доби. Крім 
написання історії, яке було основним заняттям Мустафи Найіми, він був відомий 
і як поет. До того ж вчений вивчав астрономію та хімію. У процесі написанні 
своєї історії Мустафа Найіма Ефенді користувався творами Мустафи Катіба Че-
лебі, Гасана Веджігі Челебі, Мехмеда Халіфе та інших літописців, але значну 
увагу приділяв вивченню повідомлень безпосередніх свідків подій. Головним 
його натхненником як історика був арабський філософ, мислитель та історик  
XIV століття Ібн Халдун (Валі-д-Дін Абд ар-Рахман Ібн Халдун). Зокрема, у 
своїй книзі «Вступ [до історії]» (مقدمھ) Мустафа Найіма висловив думку про те, 
що функція держави полягає в забезпеченні правопорядку та законності, госпо-
дарської діяльності людей, в захисті як майна громадян та торговельних шляхів, 
так і миру та стабільності в державі. Особливе значення в поліпшенні економіч-
ної активності суспільства, на його думку, мало оптимальне, тобто мінімальне, 
оподаткування, котре уможливлювало розвиток виробництва й торгівлі 253. Фі-
лософське міркування Мустафи Найіми щодо поняття історії полягає в такому: 
історія є мовою часових періодів, а незнання історії певною мірою є невігласт-
вом, і людина без таких знань позбавлена логічного розсуду, а тому не може про-

                                                            
251Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Yayına Hazırlayan: Aydın Sami 
Güneyçal, 11. Baskı, Ankara, Aydın Kitabevi Yayınları, 1993, s. 1134  

 ‘مطبعۀ عامره  ‘استانبول ‘اوچنجى جلد  ‘برسلى محمد طاھر ‘محررى ‘نعیما مصطفى افندى ‘عثمانلى مٔوالفلرى252
  ; Recep Ylmaz, aynı eser,  s. 340‒341 ١٠٢-١٠١ص.   ‘ھجریھ١٣٤٢

  ‘مطبعۀ عامره ‘استانبول ‘اوچنجى جلد ‘برسلى محمد طاھر ‘محررى ‘نعیما مصطفى افندى ‘عثمانلى مٔوالفلرى 253 
    Recep Ylmaz, aynı eser,  s. 340‒341 ; ١٠٢  -١٠١ص.   ‘ھجریھ١٣٤٢



Розділ 1. Методологія, історіографія та джерельний комплекс дослідження 109

 

гнозувати своє майбутнє. А стосовно методології історії цей вчений наголошу-
вав, що правдиве викладення історичних подій, конкретний доказ (документ), 
зокрема відомості від свідків подій і всебічне (об’єктивне) дослідження мають 
бути фундаментальними принципами в написанні історії. При цьому Мустафа 
Найіма вважав, що в історіописанні слід брати до уваги інформацію насамперед 
з писемних джерел, а розмови про події, які поширюються у середовищі необіз-
наних людей, не є суттєвими щодо вірогідності інформації, поданої в них. Зок-
рема, літописець висловив думку про необхідність об’єктивної інтерпретації що-
денних подій, котрі з плином часу перетворюються на джерельний матеріал для 
написання історії. Також Мустафа Найіма вважав за вельми важливе формулю-
вання автором літопису висновків щодо кожної конкретної події та класифіку-
вання описаних ним фактів суспільного життя. 

У бібліотечних фондах зберігаються різні тексти «Історії Найіми» ( نعیما
روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین  مصطفى افندى  Перший оригінальний текст .(تاریخ نعیما‘
цього літопису, який охоплює період 1574‒1659 років, зберігається у бібліотеці 
Музею палацу Топкапи 254. Цей унікальний твір було опубліковано османсько-
турецькою мовою в 1734 році у двох томах кількістю у 500 примірників. Насту-
пна його публікація відбулася у 1843 році, а у 1863 та в період 1864‒1866 років 
«Історію Найіми» було видано у шести томах 255. У 1967‒1969 роках літопис було 
видано у шести томах із застосуванням транслітерації текстів на основі сучасної 
турецької абетки 256.  

Потрібний нам джерельний матеріал літопису «Історія Найіми», що відобра-
жує проблематику теми нашої наукової студії, зосереджений у текстах за такими 
назвами: «Захоплення козаками Синопу» (استالء قزاق برسینوب), датовано 1013 роком 
за літочисленням Гіджри (1604 року) 257; «Підготовка до укладання мирного до-
говору Іскендер-пашою» (ترتیب مصالحۀ اسكندر پاشا ) від 1014 року Гіджри (1605 року) 

                                                            
254Naîmâ Mustafa Efendi (نعیما مصطفى افندى), TSMK, Revan Köşkü Kitaplığı, Nu :  1169;  

  ‘ھجریھ١٣٤٢  ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول ‘اوچنجى جلد  ‘برسلى محمد طاھر ‘محررى ‘نعیما مصطفى افندى ‘عثمانلى مٔوالفلرى
 .١٠٢-١٠١ص. 

مطبعۀ  ‘استانبول  ‘لسادسالجلد ا - ولالالجلد ا ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما  ‘نعیما مصطفى افندى 255
 .ھجریھ  ١٢٨٣ ‘ھجریھ  ١٢٨١ ‘عامره 

 
256Naîmâ, Mustafa Efendi, Naîmâ Târihi (Ravzat el-Hüseyn fî hulâsat ahbâr el-hâfikayn), 6 Cild, 
Çeviren: Zuhuri Danışman, İstanbul, Bahar Matbaası, 1967–1969, 2976 s. Також див.: 

  ‘ھجریھ١٣٤٢ ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول ‘اوچنجى جلد‘ برسلى محمد طاھر ‘محررى ‘نعیما مصطفى افندى ‘عثمانلى مٔوالفلرى
 .١٠٢-١٠١ص. 

 ‘١٨١٢ ‘مطبعۀ عامره ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما ‘نعیما مصطفى افندى 257
 .  ص  ٤٥١‘  ١١٩-١١٨ص. 

На стор. 109 

У бібліотечних фондах зберігаються різні тексти «Історії Найіми»  
روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين  نعيما مصطفى افندى)  Перший .(تاريخ نعيما‘

оригінальний текст цього літопису, який охоплює період 1574‒1659 років, 
зберігається у бібліотеці Музею палацу Топкапи 32. Цей унікальний твір було 
опубліковано османсько-турецькою мовою в 1734 році у двох томах кількістю у 
500 примірників. Наступна його публікація відбулася у 1843 році, а у 1863 та в 
період 1864‒1866 років «Історію Найіми» було видано у шести томах 33. У 
1967‒1969 роках літопис було видано у шести томах із застосуванням 
транслітерації текстів на основі сучасної турецької абетки 34.  

 
На стор. 110 
Потрібний нам джерельний матеріал літопису «Історія Найіми», що 

відображує проблематику теми нашої наукової студії, зосереджений у текстах 
за такими назвами: «Захоплення козаками Синопу» (استالء قزاق برسينوب), датовано 
1013 роком за літочисленням Гіджри (1604 року) 35; «Підготовка до укладання 
мирного договору Іскендер-пашою» (ترتيب مصالحۀ اسكندر پاشا ) від 1014 року 
Гіджри (1605 року) 36; «Знищення козаків у Кара-Хирманській битві» ( قزاق نھزام ا
 тобто 1626 року за ,(وقايع سنه خمس وثلثين والف) від 1035 року Гіджри (درجنك قره خرمن
християнським літочисленням 37; «Спорудження фортеці на обох берегах гирла 
ріки Озі [Дніпро]» (بناء قلعه درنھر اوزو) від 1035 року за літочисленням Гіджри 
(1625/1626 рр.) 38; «Становище на польському кордоні» (احوال سرحد له) від 1035 

                                                            
32Naîmâ Mustafa Efendi (نعيما مصطفى افندى), TSMK, Revan Köşkü Kitaplğ, Nu :  1169;  

  ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول ‘اوچنجى جلد  ‘برسلى محمد طاھر ‘محررى ‘نعيما مصطفى افندى ‘عثمانلى مٔوالفلرى
 .١٠٢-١٠١ص.   ‘ھجريه١٣٤٢

 استانبول ‘ لسادسالجلد ا - ولالالجلد ا‘ روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما  ‘نعيما مصطفى افندى33 
 .ھجريه  ١٢٨٣ ‘ھجريه  ١٢٨١ ‘مطبعۀ عامره ‘
 

34Naîmâ, Mustafa Efendi, Naîmâ Târihi (Ravzat el-Hüseyn fî hulâsat ahbâr el-hâfikayn), 6 Cild, 
Çeviren: Zuhuri Danşman, İstanbul, Bahar Matbaas, 1967–1969, 2976 s. Також див.: 

  ‘ھجريه١٣٤٢ ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول ‘اوچنجى جلد‘ برسلى محمد طاھر ‘محررى ‘نعيما مصطفى افندى ‘عثمانلى مٔوالفلرى
 .١٠٢-١٠١ص. 

 ‘مطبعۀ عامره ‘استانبول ‘الجلد الثانى‘ روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما‘ نعيما مصطفى افندى 35
 .  ص  ٤٥١‘  ١١٩-١١٨ص.  ‘١٢٨١

مطبعۀ عامره ‘ استانبول ‘الجلد الثانى ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما‘  نعيما مصطفى افندى36 
 .  ص  ٤٥١  ‘١٥٣  - ١٥٢ص.  ‘١٢٨١‘

 ١٢٨١ ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول  ‘الجلد الثان ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما ‘نعيما مصطفى افندى 37 
 .ص  ٤٥١ ‘٣٦٠- ٣٥٦ص.  ‘

 ١٢٨١ ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول  ‘الجلد الثانى ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما ‘نعيما مصطفى افندى38
 .ص  ٤٥١‘ ٣٩٩ - ٣٩٨ ص.  ‘

На стор. 109 

У бібліотечних фондах зберігаються різні тексти «Історії Найіми»  
روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين  نعيما مصطفى افندى)  Перший .(تاريخ نعيما‘

оригінальний текст цього літопису, який охоплює період 1574‒1659 років, 
зберігається у бібліотеці Музею палацу Топкапи 32. Цей унікальний твір було 
опубліковано османсько-турецькою мовою в 1734 році у двох томах кількістю у 
500 примірників. Наступна його публікація відбулася у 1843 році, а у 1863 та в 
період 1864‒1866 років «Історію Найіми» було видано у шести томах 33. У 
1967‒1969 роках літопис було видано у шести томах із застосуванням 
транслітерації текстів на основі сучасної турецької абетки 34.  

 
На стор. 110 
Потрібний нам джерельний матеріал літопису «Історія Найіми», що 

відображує проблематику теми нашої наукової студії, зосереджений у текстах 
за такими назвами: «Захоплення козаками Синопу» (استالء قزاق برسينوب), датовано 
1013 роком за літочисленням Гіджри (1604 року) 35; «Підготовка до укладання 
мирного договору Іскендер-пашою» (ترتيب مصالحۀ اسكندر پاشا ) від 1014 року 
Гіджри (1605 року) 36; «Знищення козаків у Кара-Хирманській битві» ( قزاق نھزام ا
 тобто 1626 року за ,(وقايع سنه خمس وثلثين والف) від 1035 року Гіджри (درجنك قره خرمن
християнським літочисленням 37; «Спорудження фортеці на обох берегах гирла 
ріки Озі [Дніпро]» (بناء قلعه درنھر اوزو) від 1035 року за літочисленням Гіджри 
(1625/1626 рр.) 38; «Становище на польському кордоні» (احوال سرحد له) від 1035 

                                                            
32Naîmâ Mustafa Efendi (نعيما مصطفى افندى), TSMK, Revan Köşkü Kitaplğ, Nu :  1169;  

  ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول ‘اوچنجى جلد  ‘برسلى محمد طاھر ‘محررى ‘نعيما مصطفى افندى ‘عثمانلى مٔوالفلرى
 .١٠٢-١٠١ص.   ‘ھجريه١٣٤٢

 استانبول ‘ لسادسالجلد ا - ولالالجلد ا‘ روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما  ‘نعيما مصطفى افندى33 
 .ھجريه  ١٢٨٣ ‘ھجريه  ١٢٨١ ‘مطبعۀ عامره ‘
 

34Naîmâ, Mustafa Efendi, Naîmâ Târihi (Ravzat el-Hüseyn fî hulâsat ahbâr el-hâfikayn), 6 Cild, 
Çeviren: Zuhuri Danşman, İstanbul, Bahar Matbaas, 1967–1969, 2976 s. Також див.: 

  ‘ھجريه١٣٤٢ ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول ‘اوچنجى جلد‘ برسلى محمد طاھر ‘محررى ‘نعيما مصطفى افندى ‘عثمانلى مٔوالفلرى
 .١٠٢-١٠١ص. 

 ‘مطبعۀ عامره ‘استانبول ‘الجلد الثانى‘ روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما‘ نعيما مصطفى افندى 35
 .  ص  ٤٥١‘  ١١٩-١١٨ص.  ‘١٢٨١

مطبعۀ عامره ‘ استانبول ‘الجلد الثانى ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما‘  نعيما مصطفى افندى36 
 .  ص  ٤٥١  ‘١٥٣  - ١٥٢ص.  ‘١٢٨١‘

 ١٢٨١ ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول  ‘الجلد الثان ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما ‘نعيما مصطفى افندى 37 
 .ص  ٤٥١ ‘٣٦٠- ٣٥٦ص.  ‘

 ١٢٨١ ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول  ‘الجلد الثانى ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما ‘نعيما مصطفى افندى38
 .ص  ٤٥١‘ ٣٩٩ - ٣٩٨ ص.  ‘



110 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

258; «Знищення козаків у Кара-Хирманській битві» (نھزام قزاق درجنك قره خرمن) від 
1035 року Гіджри (وقایع سنھ خمس وثلثین والف), тобто 1626 року за християнським лі-
точисленням 259; «Спорудження фортеці на обох берегах гирла ріки Озі [Дніпро]» 
-від 1035 року за літочисленням Гіджри (1625/1626 рр.) 260; «Ста (بناء قلعھ درنھر اوزو)
новище на польському кордоні» (احوال سرحد لھ) від 1035 (1626 року) 261; «Направ-
лення ханських повноважень Джанібеку Гіраєві» (توجیھ خانیت بجانبك گراى) від 1037 
року Гіджри (1628 року) 262; «Отримання докладного повідомлення про Джані-
бека Гірая через Мехмеда Гірая та Шагін Гірая» ( تتمة احوال جانیبك گراى بامحمد گراى و
 від 1037 року Гідждри (1628 року) 263; «Відправлення листа до (شاھین گراى
Польщі» (ارسال نامھ بجانب لھ) від 1037 (1628 / 1629 року) 264; «Прибуття польського 
посла» (امدن ایلچى لھ) від 1043 року Гіджри (1634 року) 265; «Вирушення султана 
Мурад хана в сторону Едірне з метою [покарання] польських кафирів» ( عزیمت
 від 1043 року Гіджри (1634 року) 266; «Втеча (سلطان مراد خان بجانب ادرنھ باقصد كفار لھ
козаків з фортеці Азов» (فرارقزاق ازقلعۀ ازاق) від 1052 року Гіджри (1642/1643 року) 
267; «Захоплення Іслам-пашею країни козаків» (استيالء اسالم پاشا بدیار قزاق) від 1052 
року Гіджри  (1642/1643 року) 268; «Становище на австрійському та польському 
кордонах» (احوال سرحد نمچھ و لھ) від 1052 року Гіджри (1642/1643 року) 269; «Стано-
вище козаків» (احوال قزاق) від 1058 року Гіджри (25 квітня ‒ 4 травня 1648 

                                                            
 ‘١٨١٢‘مطبعۀ عامره  ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما  ‘نعیما مصطفى افندى 258

 .  ص  ٤٥١  ‘١٥٣  -١٥٢ص. 
 ١٨١٢ ‘مطبعۀ عامره ‘استانبول  ‘الجلد الثان ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما ‘نعیما مصطفى افندى 259 
 .ص  ٤٥١ ‘٣٦٠-٣٥٦ص.  ‘

 ١٨١٢ ‘مطبعۀ عامره ‘استانبول  ‘الجلد الثانى ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما ‘افندىنعیما مصطفى 260
 .ص  ٤٥١‘ ٣٩٩ -٣٩٨ ص.  ‘
 ‘مطبعۀ عامره ‘استانبول  ‘الجلد الثانى ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما  ‘نعیما مصطفى افندى 261 

 .ص  ٤٥١ ‘ ٤٠١-٤٠٠ ص. ‘ ١٢٨١
 ١٨١٢ ‘مطبعۀ عامره ‘استانبول  ‘الجلد الثانى ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما  ‘نعیما مصطفى افندى262

 .ص  ٤٥١‘ ٤٢٦-٤٢٥  ص. ‘
 ١٨١٢ ‘مطبعۀ عامره ‘استانبول  ‘الجلد الثانى ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما  ‘نعیما مصطفى افندى 263

 .ص  ٤٥١‘ ٤٢٨-٤٢٦ ص. ‘
 ١٨١٢ ‘مطبعۀ عامره ‘استانبول  ‘الجلد الثانى ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما  ‘نعیما مصطفى افندى264

 .ص  ٤٥١‘ ٤٢٩-٤٢٨ ص. ‘
 ١٨١٢ ‘مطبعۀ عامره ‘استانبول   ‘الجلد الثالث ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما  ‘نعیما مصطفى افندى265

 .ص  ٤٦٠‘ ٢٠٦ ص. ‘
 ١٨١٢ ‘مطبعۀ عامره ‘استانبول  ‘الجلد الثالث ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما ‘نعیما مصطفى افندى266 
 .ص  ٤٦٠ ‘٢٠٨-٢٠٦ ص. ‘

 ١٨١٢‘مطبعۀ عامره ‘استانبول ‘الجلد الرابع ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما  ‘نعیما مصطفى افندى 267
   ص. ٤٦٥  ‘١٧ - ١٥ص. ‘

 ‘١٨١٢‘مطبعۀ عامره ‘استانبول ‘الجلد الرابع ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما ‘نعیما مصطفى افندى 268
   ص. ٤٦٥ ‘ -٣٣ -٣٢ ص.

  ‘١٨١٢‘مطبعۀ عامره ‘استانبول ‘الجلد الرابع ‘خالصة اخبار الخافقینروضة الحسین فى   ‘تاریخ  نعیما  ‘نعیما مصطفى افندى269
    ص. ٤٦٥‘  ٦٢ ص.

На стор. 109 

У бібліотечних фондах зберігаються різні тексти «Історії Найіми»  
روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين  نعيما مصطفى افندى)  Перший .(تاريخ نعيما‘

оригінальний текст цього літопису, який охоплює період 1574‒1659 років, 
зберігається у бібліотеці Музею палацу Топкапи 32. Цей унікальний твір було 
опубліковано османсько-турецькою мовою в 1734 році у двох томах кількістю у 
500 примірників. Наступна його публікація відбулася у 1843 році, а у 1863 та в 
період 1864‒1866 років «Історію Найіми» було видано у шести томах 33. У 
1967‒1969 роках літопис було видано у шести томах із застосуванням 
транслітерації текстів на основі сучасної турецької абетки 34.  

 
На стор. 110 
Потрібний нам джерельний матеріал літопису «Історія Найіми», що 

відображує проблематику теми нашої наукової студії, зосереджений у текстах 
за такими назвами: «Захоплення козаками Синопу» (استالء قزاق برسينوب), датовано 
1013 роком за літочисленням Гіджри (1604 року) 35; «Підготовка до укладання 
мирного договору Іскендер-пашою» (ترتيب مصالحۀ اسكندر پاشا ) від 1014 року 
Гіджри (1605 року) 36; «Знищення козаків у Кара-Хирманській битві» ( قزاق نھزام ا
 тобто 1626 року за ,(وقايع سنه خمس وثلثين والف) від 1035 року Гіджри (درجنك قره خرمن
християнським літочисленням 37; «Спорудження фортеці на обох берегах гирла 
ріки Озі [Дніпро]» (بناء قلعه درنھر اوزو) від 1035 року за літочисленням Гіджри 
(1625/1626 рр.) 38; «Становище на польському кордоні» (احوال سرحد له) від 1035 

                                                            
32Naîmâ Mustafa Efendi (نعيما مصطفى افندى), TSMK, Revan Köşkü Kitaplğ, Nu :  1169;  

  ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول ‘اوچنجى جلد  ‘برسلى محمد طاھر ‘محررى ‘نعيما مصطفى افندى ‘عثمانلى مٔوالفلرى
 .١٠٢-١٠١ص.   ‘ھجريه١٣٤٢

 استانبول ‘ لسادسالجلد ا - ولالالجلد ا‘ روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما  ‘نعيما مصطفى افندى33 
 .ھجريه  ١٢٨٣ ‘ھجريه  ١٢٨١ ‘مطبعۀ عامره ‘
 

34Naîmâ, Mustafa Efendi, Naîmâ Târihi (Ravzat el-Hüseyn fî hulâsat ahbâr el-hâfikayn), 6 Cild, 
Çeviren: Zuhuri Danşman, İstanbul, Bahar Matbaas, 1967–1969, 2976 s. Також див.: 

  ‘ھجريه١٣٤٢ ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول ‘اوچنجى جلد‘ برسلى محمد طاھر ‘محررى ‘نعيما مصطفى افندى ‘عثمانلى مٔوالفلرى
 .١٠٢-١٠١ص. 

 ‘مطبعۀ عامره ‘استانبول ‘الجلد الثانى‘ روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما‘ نعيما مصطفى افندى 35
 .  ص  ٤٥١‘  ١١٩-١١٨ص.  ‘١٢٨١

مطبعۀ عامره ‘ استانبول ‘الجلد الثانى ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما‘  نعيما مصطفى افندى36 
 .  ص  ٤٥١  ‘١٥٣  - ١٥٢ص.  ‘١٢٨١‘

 ١٢٨١ ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول  ‘الجلد الثان ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما ‘نعيما مصطفى افندى 37 
 .ص  ٤٥١ ‘٣٦٠- ٣٥٦ص.  ‘

 ١٢٨١ ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول  ‘الجلد الثانى ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما ‘نعيما مصطفى افندى38
 .ص  ٤٥١‘ ٣٩٩ - ٣٩٨ ص.  ‘

(1626 року) 39; «Направлення ханських повноважень Джанібеку Гіраєві» ( توجيه
 від 1037 року Гіджри (1628 року) 40; «Отримання докладного (خانيت بجانبك گراى
повідомлення про Джанібека Гірая через Мехмеда Гірая та Шагін Гірая» ( تتمة
 ;від 1037 року Гідждри (1628 року) 41 (احوال جانيبك گراى بامحمد گراى و شاھين گراى
«Відправлення листа до Польщі» ( انب لهجارسال نامه ب ) від 1037 (1628 / 1629 
року) 42; «Прибуття польського посла» ( ايلچى له امدن ) від 1043 року Гіджри (1634 
року) 43; «Вирушення султана Мурад хана в сторону Едірне з метою 
[покарання] польських кафирів» (عزيمت سلطان مراد خان بجانب ادرنه باقصد كفار له) від 
1043 року Гіджри (1634 року) 44; «Втеча козаків з фортеці Азов» ( اق ازقلعۀ فرارقز
 від 1052 року Гіджри (1642/1643 року) 45; «Захоплення Іслам-пашею країни (ازاق
козаків» ( ء اسالم پاشا بديار قزاقالاستي ) від 1052 року Гіджри  (1642/1643 року) 46; 
«Становище на австрійському та польському кордонах» (احوال سرحد نمچه و له) від 
1052 року Гіджри (1642/1643 року) 47; «Становище козаків» (احوال قزاق) від 1058 
року Гіджри (25 квітня ‒ 4 травня 1648 року) 48; «Становище на півночі» ( احوال
 ;від місяця мугарраму 1063 року Гіджри (грудень 1652 року) 49 (شماليه 
«Становище на півночі» (احوال شماليه) від 25 дня місяця рабіʽ ал-авваля 1063 року 
Гіджри (23 лютого 1653 року) 50; «[Місяць] Зі ал-каде» ( ذى القعده) 1063 року 
Гіджри (23 лютого 1653 року) 51; «Розгляд питання про захоплення татарами 

                                                            
 ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول  ‘الجلد الثانى ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما  ‘نعيما مصطفى افندى 39 

 .ص  ٤٥١ ‘ ٤٠١-٤٠٠ ص. ‘ ١٢٨١
 ١٢٨١ ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول  ‘الجلد الثانى ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما  ‘نعيما مصطفى افندى40
 .ص  ٤٥١‘ ٤٢٦-٤٢٥  ص. ‘

 ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول  ‘الجلد الثانى ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما  ‘نعيما مصطفى افندى41 
 .ص  ٤٥١‘ ٤٢٨-٤٢٦ ص. ‘ ١٢٨١

 ١٢٨١ ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول  ‘الجلد الثانى ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما  ‘افندىنعيما مصطفى 42
 .ص  ٤٥١‘ ٤٢٩-٤٢٨ ص. ‘

 ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول  ‘ الجلد الثالث ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما  ‘نعيما مصطفى افندى43
 .ص  ٤٦٠‘ ٢٠٦ ص. ‘ ١٢٨١

 ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول  ‘الجلد الثالث ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين‘ تاريخ  نعيما‘ نعيما مصطفى افندى 44
 .ص  ٤٦٠ ‘٢٠٨-٢٠٦ ص. ‘ ١٢٨١

 ١٢٨١‘مطبعۀ عامره‘ استانبول‘ الجلد الرابع ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين‘ تاريخ  نعيما‘  نعيما مصطفى افندى45 
   ص. ٤٦٥  ‘١٧ -  ١٥ص. ‘

 ‘١٢٨١‘مطبعۀ عامره‘ استانبول‘ الجلد الرابع ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين‘ تاريخ  نعيما‘ نعيما مصطفى افندى46 
   ص. ٤٦٥ ‘ -٣٣ -٣٢ ص.

مطبعۀ ‘ استانبول‘ الجلد الرابع ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘ تاريخ  نعيما‘  نعيما مصطفى افندى47
    ص. ٤٦٥‘  ٦٢ ص.  ‘١٢٨١‘عامره
مطبعۀ ‘ استانبول‘ الجلد الرابع ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين‘ تاريخ  نعيما ‘ نعيما مصطفى افندى 48 
    ص. ٤٦٥‘  ٢٨٧- ٢٨٥ ص.‘  ١٢٨١‘عامره

  ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول ‘الخامس الجلد‘ روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما ‘  نعيما مصطفى افندى49
        . ص  ٤٥٢‘ ٢٦٤ - ٢٦٠ .ص  ‘ ١٢٨١

  ‘استانبول مطبعۀ عامره ‘الجلد الخامس‘ روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما ‘  نعيما مصطفى افندى50
 .ص  ٤٥٢  ‘٢٨٩- ٢٧٨ ص.  ‘ ١٢٨١

  ‘مطبعۀ عامره‘ استانبول ‘الجلد الخامس‘ روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين ‘تاريخ  نعيما ‘  نعيما مصطفى افندى 51
  .ص  ٤٥٢‘ ٣٥٨- ٣٥٦  ص.  ‘ ١٢٨١
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року) 270; «Становище на півночі» ( احوال شمالیھ) від місяця мугарраму 1063 року 
Гіджри (грудень 1652 року) 271; «Становище на півночі» (احوال شمالیھ) від 25 дня 
місяця рабіʽ ал-авваля 1063 року Гіджри (23 лютого 1653 року) 272; «[Місяць] Зі 
ал-каде» ( ذى القعده) 1063 року Гіджри (23 лютого 1653 року) 273; «Розгляд питання 
про захоплення татарами польських земель» ( بالد لھ تاتار بر استیالءذكر  ) від місяця 
шевваль 1063 року Гіджри (після серпня 1653 року) 274;  «Укладання мирного 
договору між татарами та поляками» (عقد مصالحھ درمیان تاتار و لھ) після місяця шев-
валь1063 Гіджри (після серпня 1653 року) 275; «Події на півночі» (حوادث شمالیھ) від 
1064 року Гіджри (1653/1654 року) 276; «Переможний похід хана Мехмеда Гірая 
у війні з московськими кафирами» (نصرت عظیمۀ محمد گراى خان درمحاربۀ عسكر كفار مسقو) 
від 1069 року Гіджри (1658 року)277; «Події на півночі» (حوادث شمالیھ) від 1070 року 
Гіджри (1659 року)278; «Наказ та підготовка до походу флоту в Чорне море» ( تنبیھ
 від 1070 року Гіджри (1659 року) 279. Зазначимо, що (و تدارك سفرو توجھ دوننماى قره دڭز
багатотомна «Історія Найіми» містить чимало відомостей, котрі стосуються про-
блематики дослідження теми цієї наукової праці. 

Не менш цінним османсько-турецьким рукописним джерелом, створеним у 
рамках досліджуваної нами історичної доби, є багатотомний літопис «Історія Ра-
шіда» (تاریخ راشد), написаний Мехмедом Рашідом Ефенді (ще одним офіційним 
державним істориком «вакаїнювіс») 280. Цей учений народився приблизно в 
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280Büyük Türk Klâsikleri, Başlanıgıcdan Günümüze Kadar (Tarih - Antoloji - Ansiklopedi), XVIIІ. 
Yüzyıl Dîvân Nazmı (Devȃmı) ve Nesri, Rȃşid / Haluk İpekten, Mustafa İsan, Turgut Karabey, Metin 
Akkuş, Cilt 6, İstanbul, Ötüken Neşriyatı A.Ş., 1987, s. 322. 
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1670 році у родині вчителя (його батько, Мустафа Ефенді, був родом із Малатії) 
в Стамбулі, але ця дата, як зазначено в різних турецьких енциклопедичних ви-
даннях та дослідженнях, не є точною 281. Після здобуття належної освіти, почи-
наючи з 1692 року, Мехмед Рашід тривалий час працював учителем. У 1714 році 
його було призначено на посаду «вакїнювіс», а у 1723 році направлено до міста 
Халеба, де він працював суддею. У 1728 році Мехмед Рашід обіймав посаду пра-
вителя Румелі, але згодом його призначили уповноваженим послом в Ірані. Після 
повернення, а саме починаючи з 1729 року, але згодом він був направлений до 
Ірану уповноважений посол. Повернувшись із Ірану, з 1729 року Мехмед Рашід 
працював суддею міста Стамбула. Період історії Османської держави, що тривав 
з 1718 до 1730 року, був часом вируванням економічної кризи, відомої під на-
звою «Lale Devri» (Період цвітіння тюльпанів). Ця економічна криза спричинила 
в 1730 році повстання народу проти османської влади під проводом Халіля Ар-
навута та позбавлення султана Ахмеда ІІІ (роки правління: 1703‒1730) його 
трону. Мехмед Рашід теж зазнав політичного переслідування: він був позбавле-
ний посади судді міста Стамбула і упродовж наступних трьох років перебував на 
засланні. Лише в 1733 році літописцю було дозволено повернутися до Стамбула, 
де він помер 10 липня 1735 року й був похований в районі Фатіх навпроти ме-
дресе Зінджирлікую Ефдальзаде 282. Належить додати до висловленого, що Мех-
мед Рашід, знаний нині як літописець XVII‒XVIII століття, був також одним з 
видатних поетів свого часу. 

Отже, «Історія Рашіда» охоплює період від 1660 до 1722 року. Вона має таку 
хронологічну структуру: перша частина ― 1660‒1703 роки за Р. Х. (1070‒1115 
роки Гіджри); друга частина ― 1703‒1718 роки за Р. Х. (1115‒1130 роки Гіджри); 
третя частина ― 1718‒1722 роки за Р. Х. (1130‒1135 роки Гіджри) 283. 

Текст літопису «Історія Рашіда» ґрунтується на офіційних документах, а та-
кож на повідомленнях очевидців, зокрема, особисто зібраних автором, який брав 
участь у кількох військових походах. Усе це надає літопису особливої ваги в дже-
рельній базі нашого дослідження, оскільки він є логічним продовженням «Історії 

                                                            
281Halil Biltekin, Vak’a-nüvis Mehmed Rȃşid Efendi, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği (Vaka-nuvis 
Mehmed Rashid Efendi, His Life, Works and Literary Personality), Uluslararsı Sosyal Araştırmalar 
Dergisi (The Journal of International Social Research), Volume: 3, Issue: 11, Ordu Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ordu / Türkiye 2010,  s. 162‒171. 
282Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler. Rȃşid Mehmed Efendi, 
Yayım kurulu: Ezel Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara, Сilt 7, İstanbul, Dergah yayınları, 1990, s. 
287. 
283Halil Biltekin, Vak’a-nüvis Mehmed Rȃşid Efendi…,  s. 166.  
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Найіми» 284. Вперше він був опублікований у трьох томах у видавництві 
«Müteferrika» (متفرقھ) у 1741 році, а друга його публікація у п’яти томах відбулася 
у видавництві «Matbaa-î Ȃmire» (مطبعۀ عامره) у 1865 році в Стамбулі. Хронологі-
чна межа І тому: 1070‒1098 рік Гіджри (1660‒1687 роки); ІІ тому: 1098‒1115 
роки Гіджри (1687‒1703 роки); ІІІ тому: 1115‒1123 роки Гіджри (1703‒1711 
роки); IV тому: 1123‒1130 роки Гіджри (1711‒1718 роки);  V тому: 1130‒1135 
роки Гіджри (1718‒1722 роки). Зазначені видання зберігаються в бібліотечних 
фондах Туреччини 285. 

Джерельні відомості літопису «Історія Рашіда», що безпосередньо стосу-
ються проблематики цієї наукової роботи, зосереджені головним чином у текс-
тах під назвами: «Прибуття козацького посла до порогу щасливого правителя» 
 та «Передача листа Величного Падишаха (چھره سائ ایلچئ قزاق بركاب كامیاب شھریارى)
послу Польщі» (تسلیم نامۀ ھمایون پادشاھى بایلچئ لھ) від 1078 року Гіджри (1667/1668 
року) 286; «Отримання повідомлення про непокору та порушення договору поль-
ськими кафирами» ( آمدن خبر عصیان و نقض عھد كفرۀ لھ) від 1082 року Гіджри 
(1671/1672 року) 287; «Відбиток листа Величного [Султана]» (صورت نامۀ ھمایون) від 
1082 року Гіджри (1671/1672 року) 288; «Винесення бунчука Величного [Сул-
тана], оголошення про вирушення у польський похід» ( اخراج توغ ھمایون براى غزیمت
 від 1082 року Гіджри (1671/1672 року) 289; «Запрошення кримського хана (سفر لھ
до походу Величного [Султана]» (دعوت خان قریم بسفر ھمایون) від 1082 року Гіджри 
(1671/1672 року) 290; «Отримання листа від нещасного польського короля» ( آمدن
 від 1083 року Гіджри (1672/1673 року) 291; «Переклад листа (نامھ ازقرال بدفعال لھ
польського [Короля]» (ترجمۀ نامۀ لھ) від 1083 року Гіджри (1672/1673 року) 292; 
«Відбиток листа садразама» (صورت مكتوب صدراعظمى) від 1083 року Гіджри 

                                                            
284Halil Biltekin, Vak’a-nüvis Mehmed Rȃşid Efendi…, s. 162‒171; Türk Dili ve Edebiyatı 
Ansiklopedisi..., s. 287.  
285Büyük Türk Klâsikleri, Başlanıgıcdan Günümüze Kadar (Tarih - Antoloji - Ansiklopedi), XVIIІ. 
Yüzyıl Dîvân Nazmı (Devȃmı) ve Nesri, Rȃşid, Haluk İpekten, Mustafa İsan, Turgut Karabey, Metin 
Akkuş, Cilt 6, İstanbul, Ötüken Neşriyatı A.Ş., 1987, s. 322; Halil Biltekin, Vak’a-nüvis Mehmed 
Rȃşid Efendi…, s. 166. Зокрема, названий літопис зберігається в бібліотечно-архівно-музей-
ному фонді  Омеляна Пріцака Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Моги-
лянська академія»; факсиміле цього видання – в бібліотеці університету Торонто. 
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(1672/1673) 293; «Вирушення Величного [Султана] із Едірни й докладне викла-
дення [відомостей] про становище та події в польському поході» ( حركت ھمایون
-від 1083 року Гіджри (1672/1673 року) 294; «Віднов (ازادرنھ و تفصیل احوال وقایع سفر لھ
лення мирного договору і мир з польськими кафирами» ( ح باكفرۀ التجدید عقد صلح و ص
 від 1083 року Гіджри (1672/1673 року) 295; «Вирушення Величного [Падишаха] (لھ
з Едірни та події у палаці під час польського походу» ( حركت ھمایون ازادرنھ و وقایع
-від 14‒29 днів місяця рабіʽал-авваль 1084 року Гіджри (29 чер ( سأره دراثناء سفر لھ
вня‒14 липня 1673 року)  296; «Відбиток листа Величного [Султана]» ( صورت نامۀ
  від дня 14 місяця рабіʽал-аввалю 1084 року Гіджри (29 червня 1673 року ( ھمایون
297; «Добре, надішліть» (ارسال ایلیھ سز تم ) від 1084 року Гіджри (1673 року) 298; 
«Здійснення весняного походу цього разу навесні» (سفر بو قت بھار ) від 1084 року 
Гіджри (1673 року) 299; «Зміна [напряму] походу Величного [Падишаха] у бік мо-
сковських кафирів» (تحویل سفر ھمایون بجانب كفرۀ مسقو) від 1085 року Гіджри (1674 
року) 300; «Укладання мирного договору кримського правителя хана Селіма Гірая 
з польськими кафирами» (مصالحۀ خان قریم سلیم گراى خان باكفرۀ لھ) від 1087 року Гіджри 
(1676 року) 301; «Отримання звісток про повстання козацького гетьмана» 
 від місяця зіль-хіддже 1087 Гіджри (лютий 1677 року) (ورود خبرعصیان خطمان قزاق)
302; «Отримання звісток про повернення кримського хана та головнокомандувача 
з Чигиринського походу» (ورود خبر عودت خان قریم و سردار ازسفر چھرین) від 1088 року 
Гіджри (1677/1678 року) 303; «Заходження польського посланника до дивану Ве-
личного [Падишаха]» (دخول ایلچئ لھ بدیوان ھمایون پادشاھى) від 1088 року Гіджри 
(1678 року) 304; «Винесення бунчука Величного [Султана], оголошення про ви-
рушення в Чигиринський похід» ( ھمایون براى سفر چھرین اخراج توغ ) та «Повернення 
Величного [Падишаха] з полювання із здобиччю» (عودت ھمایون ازصید و شكار) від 
1088 року Гіджри (1678 року), «Виявлення доброзичливості та довіри польсь-
кому посланцю з боку високодостойного [Кримського] хана під час прийняття 
миру» (رغبت كردن بایلچئ لھ بقبول مصالحۀ خان عالیشان) від 1089 року Гіджри (1679 
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року) 305; «Вирушення величного падишаха у долину Давуд-паші» ( حركت ھمایون
 عزیمت) «та «Вирушення Величного [Падишаха] до Стамбула (بصحراى داود پاشا 
 від 1090 року Гіджри (1679/1680 року) 306; «Прибуття московського (ھمایون  بآستانھ 
посланця» (آمدن الچئ مسقو) від 1091 року Гіджри (1680/1681 року) 307; «Повернення 
до Московії особи, яка доставила листа» (عودت نامھ رسان مسقو) від 1092 року Гіджри 
(1681 року) 308; «Повернення московського посланця» (عودت ایلچئ  مسقو) від 1093 
року Гіджри (1682 року) 309; «Повстання козацької спільноти» (عصیان طأفۀ قزاق) від 
року 1095 Гіджри (1684 року) 310; «Визволення фортеці Камʼянець [-Подільсь-
кий] з облоги її польськими кафирами» ( نیچھ ازمحاصرۀ كفرۀ لھخالص قلعۀ قما ), «Добро-
чинність Падишаха, оголошення про визволення фортеці Камʼянець[-Подільсь-
кого]» (انعامات پادشاھى براى خالص قمانیچھ) від 1095 року Гіджри (1684/1685 року) 311; 
«Смерть Мехмеда-паші у фортеці Камʼянець-[Подільський]» ( پاشا درقلعۀ وفات محمود 
 від 1095 року Гіджри (1684/1685 року) 312; «Надання повноважень візира (قمانیچھ
Гусейнові Ефенді, відповідальному за забезпечення вівсом» ( توجیھ رتبۀ وزارت بامین
 від 1096 року Гіджри (1685/1686 року) 313; «Прибуття посланців (شعیر حسین افندى
від [Короля] польського та [Гетьмана] барабаських [козаків]» ( براباش و لھآمدن ایلچئ  ) 
від 1097 року Гіджри (1686 року) 314; «Виникнення безладу в фортеці Камʼянець-
[Подільського]» (ظھور فتنھ و فساد درقمانیچھ) від 1100 року Гіджри (1688 /1689 року) 
315; «Зупинка на відпочинок та ухвалення рішення Високодостойного хана у 
Криму щодо походу на Московію» (مكث و قرار خان عالیشان درقریم براى حركت مسقو) 316 
та «Консультативна нарада за участю Високодостойного [кримського] хана» ( عقد
-від 1101 року Гіджри (1689 / 1690 року) 317; «На (مشورت درخضور خان عالیشان مجلس
ступ польських кафирів на кордонах та відправлення мобілізованого війська для 
оборони кордонів» (تجاوز كفرۀ لھ بجانب حدود و اخراج عسكر نفیرعام براى  محافظھ) від 
1102 року Гіджри (1690 /1691 року) 318; «Смерть оборонця Дніпра» ( وفات محافظ
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польських земель» (ذكر استيالء تاتار بر بالد له) від місяця шевваль 1063 року Гіджри 
(після серпня 1653 року) 52;  «Укладання мирного договору між татарами та 
поляками» (عقد مصالحه درميان تاتار و له) після місяця шевваль1063 Гіджри (після 
серпня 1653 року) 53; «Події на півночі» (حوادث شماليه) від 1064 року Гіджри 
(1653/1654 року) 54; «Переможний похід хана Мехмеда Гірая у війні з 
московськими кафирами» (نصرت عظيمۀ محمد گراى خان درمحاربۀ عسكر كفار مسقو) від 
1069 року Гіджри (1658 року)55; «Події на півночі» (حوادث شماليه) від 1070 року 
Гіджри (1659 року)56; «Наказ та підготовка до походу флоту в Чорне море» ( تنبيه

توجه دوننماى قره دڭز و تدارك سفرو ) від 1070 року Гіджри (1659 року) 57. Зазначимо, що 
багатотомна «Історія Найіми» містить чимало відомостей, котрі стосуються 
проблематики дослідження теми цієї наукової праці. 

 
На стор. 115 
(після примітки 305 в тексті) «Похід величного падишаха у долину Давуд-

паші» 
(після примітки 306 в тексті) «Прибуття московського посланця» ( آمدن ايلچئ

 від 1091 року Гіджри (1680/1681 року) (مسقو
(після примітки 316 в тексті) та «Консультативна нарада за участю 

Високодостойного [кримського] хана» (عقد مجلس مشورت درخضور خان عاليشان) 
 
 
На стор. 127 
Щодо уряду Високої Порти, який очолювала посадова особа, звана  
 тобто «Великий ,(«vezîr-i aᶜzam» або «sadr- aᶜzam») وزيراعظم‘ صدر اعظم  

везір», то він  
 
На стор. 152 
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 від 1104 року Гіджри (1692/1693 року) 319; «Битва Шахбаза Гірая Султана з (اوزى
польськими кафирами поблизу Камʼянець -[Подільської фортеці]» ( محاربۀ
-від 1106 року Гіджри (1694/1695 року) 320; «Ви (شھبازكراى سلطان بكفارلھ درقرب قمانیچھ
рушення Шахбаза Гірая Султана для сплюндрування польської країни» ( عزیمت
 від 1106 року Гіджри (1695 року) 321; «Призначення (شھباز كراى سلطان بغارت والیت لھ
державними службовцями Юсуфа-паші та Гусейна-паші на Дніпрі» ( مأموریت یوسف
 від 1108 року Гіджри (1696/1697 року) 322; «Отримання (پاشا و حسین پاشا بجانب اوزى
звісток від татарських вояків про перемогу» (ورود خبر نصرت ازعساكر تاتار) від 1109 
року Гіджри (1697/1698 року) 323; «Отримання звісток про перемогу з боку Кап-
лана Гірая Султана» ( قپالن كراى سلتانورود خبرنصرت ازجانب  ) від 1110 року Гіджри 
(1698/1699 року) 324; «Стан обговорення щодо угоди та укладання мирного дого-
вору з Австрією, Польщею, Венецією та Московією» ( كیفیت احوال مكالمھ  وانعقاد صلح
 від 1110 року Гіджри (1698/1699 року) 325; «Перша (و صالح بانمچھ و لھ وندیك و مسقو
стаття укладеного договору з австрійським імператором» ( مادۀ اولى ازمواد مصالحۀ
 від 1110 року Гіджри (1698/1699 року) 326; «Статті договору польського (چاسار نمچھ
кафира з Османською державою» (مواد مصالحۀ كفرۀ لھ بادولت علیھ)327; «Статті договору 
венеціанської спільноти» (مواد مصالحۀ طائفۀ وندیك) від 1110 року Гіджри (1698/1699 
року) 328; «Прибуття міністра закордонних справ (رئیس الگاب) Рамі Мехмеда 
Ефенді з текстами договору в [місто] Едірне та завершення обговорення умов 
цього договору» ( یس الگاب رامى افندى بادرنھ باتمسكات صلح وتتمات احوال مصالحھئوصول ر ) від 
1110 року Гіджри (1698/1699 року) 329; «Прибуття польського посланця з вимо-
гою укладання договору з султаном» (آمدن ایلچئ لھ بطلب عھدنامۀ ھماین) від 1111 року 
Гіджри (1699/1700 року) 330; «Прибуття посланця царя Московії для двосторон-
нього обговорення мирного договору» (آمدن ایلچئ چار مسقو براى مكالمۀ صلح و صالح) від 
1111 року Гіджри (1699/1700 року) 331; «Прибуття повновжного посла з Венеції 
до Османської держави» ( بجانب دولت علیھورود ایلچئ كبیر ازوندیك  ) від 1111 року Гіджри 
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(1699 / 1700 року) 332; «Обговорення мирного договору з московським посланни-
ком» (مكالمۀ صلح باایلچئ چارمسقو), «Перша стаття мирного договору з Московією» 
 від 1112 року Гіджри (1700 / 1701 року) 333; «Передача (مادۀ اولى ازمواد مصالحۀ مسقو)
Польського королівства нещасному “На‘лкирану”» 334 (نصب قرل لھ بنعلقران خذالن) 335; 
«Відбудова фортеці Очаків» (تعمیر قلعۀ اوزى) від 1114 року Гіджри (1702 / 1703 
року)336; «Зустріч московського посланця з великим везіром» ( مالقات ایلجئ مسقو
 від 1114 року Гіджри (1702 / 1703 року) 337; «Виникнення бунту татарів (بجناب آصفى
та їх повстання проти кримського хана Девлата Гірая [II]» ( ظھور فتنۀ تاتار و عصیان
 Пояснення подій, [повʼязаних з] ханом Девлатом» ;338 (دولت گراى خان خان قریم 
Гіраєм [II]» (تفصیل وقعۀ دولتگراى خان) від 1114 року Гіджри (1702/1703 року) 339 та 
інші. 

Отже, у цій частині нашого дослідження ми виявили, виокремили та систе-
матизували потрібні нам джерельні матеріали за хронологічним принципом як 
щодо написання досліджених нами літописів, так і стосовно наукового опрацю-
вання інформації з історії козацько-гетьманської України, наявної у відповідних 
джерельних матеріалах. Зміст цієї інформації ми систематизували за такими те-
матичними напрямами: 1) звістки про морські походи козаків у володіння Осма-
нської держави; 2) повідомлення про військові дії запорозьких козаків проти 
кримських татар, турків, поляків та московитів; 3) описання різновидів козаць-
ких спільнот; 4) розповіді про військові походи збройних сил Високої Порти, 
очолюваних самим султаном, проти Речі Посполитої та Московії; 5) описання 
спільних походів Війська Запорозького, збройних сил Високої Порти та військо-
вих загонів Кримського ханства проти Речі Посполитої та Московії; 6) звіти 
щодо дипломатичних контактів між Високою Портою та козацько-гетьманською 
Україною; 7) відомості про значення «українського / козацького питання» в між-
народних переговорних процесах за участю Високої Порти; 8) інформація про 
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козацько-гетьманську Україну, що подана у фрагментах, які характеризують чо-
рноморський вектор уряду Османської Туреччини.  

У процесі джерелознавчої критики османсько-турецьких свідчень з метою 
встановлення їхньої достовірності проводилось порівняння отриманої джерель-
ної інформації з джерелами українського, польського, російського та іншого по-
ходження 340. З огляду на це до комплексу монографії  залучені опубліковані та 
архівні документи, що відклалися у фондах Центральних державних історичних 
архівах у Києві та Львові, а також архівах Варшави, Москви й Санкт-Петербурга. 
Йдеться, зокрема, про збірники «Документи Богдана Хмельницького», «Націо-
нально-визвольна війна в Україні (1648–1657)», «Універсали Богдана Хмельни-
цького», «Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Са-
мойловича (1657–1687)», «Універсали Івана Мазепи», «Джерела про зруйну-
вання Запорозької Січі» та інші. 

І все ж за результатами проведеного дослідження доходимо висновку про те, 
що документальні та літописні пам’ятки османсько-турецького походження за 
своїм оригінальним змістовним навантаженням та розмаїтістю проблематики на-
стільки суттєво збагачують уявлення і фактичні знання з історії козацько-геть-
манської України як у системі міжнародних відносин визначеної нами історичної 
доби, так і у чорноморському векторі зовнішньої політики Високої Порти і Вій-
ська Запорозького, що заслуговують на окремий розгляд.  

Це дослідження виконано на загальних теоретико-методологічних засадах, 
які мають такі складові: 1) нові методологічні підходи, що їх  ми визначили до 
джерелознавчого опрацювання відомостей з османсько-турецьких рукописних 
документів другої половини XVI – першої чверті XVIII століть з історії козацько-
гетьманської України, які відображують якісно новий етап у розвитку українсь-
кої тюркології, в межах якого проблематика тюркологічних досліджень актуалі-
зується в умовах осмислення історії України в контексті відновлення української 
державності та усвідомлення цілісності української нації в системі міжцивіліза-
ційних взаємозв’язків різних народів та взаємопроникнення їх культур; 2) зага-
льна теорія історичного пізнання; 3) методологічні принципи дослідження істо-
ричних писемних джерел, до яких належать: історизм, наукова об’єктивність, 
конкретно-історичний та системні підходи; 4) дослідницькі методи, а саме – ме-
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імені Шевченка.  — Т. CCXXXIII. Праці Історично-філософської секеції. — Львів, 1997. — С. 
360–397. 
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тод джерелознавчого аналізу та синтезу, метод джерелознавчої евристики, дже-
релознавчої критики, типологізації та класифікації (хронологічні, порівняльні, 
лінгвістичні методи тощо); 5) Запровадження в історичну науку «антиредукціо-
ністської» методологічної концепції пізнання історії, сутність якої полягає у ви-
значенні та аналізі насамперед конкретних, особливих і самобутніх ознак істори-
чного розвитку окремих регіонів світу; 6) Концептуальний напрям вітчизняного 
джерелознавства, згідно з яким історичні процеси, що відбувалися на території 
України в історичній ретроспективі, розуміють як своєрідні й самобутні щодо 
інших регіонів як Європи, так і Азії; 7) у межах цього концептуального напряму 
здійснюється аналіз потрібного нам джерельного матеріалу та авторська інтерп-
ретація турецько-українських взаємин, які існували упродовж досліджуваної 
нами історичної доби; 8) наукові публікації вітчизняної тюркології, наближені 
до теми нашого дослідження, в першій третині ХХ століття. На цьому етапі роз-
витку названої галузі історичних знань визначилися головні тематичні напрями 
опрацювання джерельного матеріалу, а саме – персоналістичний та історико-ін-
формативний. Варто зазначити, що наукові публікації того часу мали суто фраг-
ментарний характер; 9) період розвитку вітчизняної тюркології (1934–1991 рр.) 
був часом накопичення поданої в османсько-турецьких рукописних документах 
другої половини XVI – першої чверті XVIII століття інформації про взаємини 
козацько-гетьманської України з Високою Портою та Кримським ханством. 
Саме упродовж цього періоду були опубліковані наукові праці, в яких знайшла 
відбиток і проблематика нашого дослідження. Разом з тим, головним завданням 
у подальшому розвитку української тюркології було названо перехід до компле-
ксного дослідження східних історичних писемних документів, що містять інфо-
рмацію з історії України; 10) показовою ознакою сучасного етапу розвитку ук-
раїнської тюркології є переорієнтація цієї галузі історичних знань на національні 
засади, тобто на дослідження проблематики, безпосередньо пов’язаної з історією 
України. Також значно активізувався процес запровадження до наукового обігу 
нещодавно знайдених, невідомих до цього часу османсько-турецьких рукопис-
них документів, які містять відомості стосовно проблематики нашого дослі-
дження. Також було здійснено першу спробу комплексного джерелознавчого 
опрацювання відповідних згаданих рукописних документів 341. 
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Характеризуючи в третій частині цього розділу літописні документи, де по-
дано відомості з історії козацько-гетьманської України, ми враховували таку об-
ставину: досліджена нами історична доба була, з одного боку, періодом найви-
щого рівня розвитку османсько-турецької літописної традиції, а з іншого – часом 
найвищого рівня піднесення національно-визвольної боротьби українського на-
роду проти національного гноблення з боку Речі Посполитої, до якої тією чи тією 
мірою були причетні як Висока Порта, так і Кримське ханство. Отже, наші нау-
кові пошуки мають такі результати: 1) встановлено, що потрібний нам джерель-
ний матеріал або є основою окремих розділів османсько-турецьких літописів, 
або міститься у фрагментах оригінальних текстів, присвячених іншій проблема-
тиці; 2) за своєю змістовною спрямованістю переважна більшість цього джере-
льного матеріалу є описами участі українських козаків у бойових діях збройних 
сил Високої Порти та Кримського ханства проти Речі Посполитої та Московії, 
описами спільних походів Війська Запорозького, збройних сил Високої Порти й 
військових загонів Кримського ханства проти Речі Посполитої та Московії, а та-
кож повідомленнями про дипломатичні контакти між Високою Портою й коза-
цько-гетьманською Україною; 3) наявна в дослідженому нами джерельному ма-
теріалі інформація є вірогідною і докладною. 
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Розділ 2. ІСТОРИЧНІ УМОВИ СТВОРЕННЯ 
ТА ЗМІСТ ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ 

РУКОПИСНИХ ДЖЕРЕЛ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 
XVI ‒ ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XVIII СТОЛІТЬ  

 
Структурно-джерелознавчий аналіз інформації, на наш погляд, має ґрунтува-

тися на конкретному дослідженні історичних умов розвитку упродовж визначе-
ного нами історичного періоду як в країнах, де виникла відповідна інформація, а 
саме Високої Порти та Кримського юрту, так і України козацької доби її історії, 
відомості про яку становлять зміст зазначеної інформації. Зважаючи на те, що в 
такій інформації відображено насамперед особливі ознаки взаємин між назва-
ними країнами, метою першої частини цього розділу є визначення структурно-
функціональних компонентів міжнародних відносин  у другій половині XVI – 
першій чверті XVIII століття, які зумовили виникнення досліджених нами пові-
домлень, а саме: 1) характеристика історичних умов розвитку Османської імперії 
та Кримського ханства упродовж другої половини XVI – першої чверті XVIII 
століття як визначальних чинників виникнення досліджуваної нами інформації; 
2) виявлення економічних та геополітичних чинників, які зумовили військово-
політичну активність Високої Порти у Північному Причорномор’ї; 3) дослі-
дження особливих ознак формування українського козацтва та виникнення За-
порозької Січі; 4) обґрунтування характеру взаємин між Османською імперією і 
Кримським ханством та козацько-гетьманською Україною як важливої складової 
міжнародних відносин у Східній Європі означеного часу. Саме ці тематичні ком-
поненти були предметом значної уваги з боку османсько-турецьких літописців, і 
саме вони були найбільш ґрунтовно відображені у османсько-турецькій писем-
ній традиції означеного часу. 

У процесі відбору, систематизації та джерелознавчого опрацювання оригіна-
льних текстів турецьких рукописних документів, які містять інформацію з історії 
козацько-гетьманської України, виникла проблема забезпечення адекватного ро-
зуміння змісту, а отже об’єктивної інтерпретації потрібної нам інформації. У 
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зв’язку з цим постали завдання, що становлять сутність дослідницької роботи, 
здійсненої нами в межах наступної частині цього розділу, а саме: 1) лінгвістич-
ний аналіз оригінальних арабографічних текстів, написаних османсько-турець-
кою мовою; 2) класифікація рукописних документів, у яких містяться досліджені 
нами оригінальні тексти; 3) простеження генези турецької традиції літописання; 
4) інтерпретація досліджених нами писемних джерел. 

Третім етапом нашої дослідницької роботи, здійсненої в цьому розділі, є за-
гальна характеристика османсько-турецьких пам’яток писемності, в яких наявна 
потрібна нам інформація. Реалізацію цієї мети досягнуто шляхом виконання та-
ких дослідницьких завдань: 1) виявлення характерних рис і специфічних особли-
востей дослідженої інформації, яка міститься в різносюжетних та відмінних за 
своєю тематичною спрямованістю оригінальних текстах; 2) аналіз біографічних 
відомостей про авторів османсько-турецьких рукописних документів означеної 
історичної доби з метою виявлення відображення у поданій цими вченими інфо-
рмації елементів їхніх світоглядних уявлень та громадських позицій; 3) визна-
чення жанрової належності потрібних нам рукописних документів через необ-
хідність встановлення ступеня вірогідності поданої в них інформації. 

 
  
2.1.  Історичні умови появи та збереження османсько-турецьких писем-

них джерел середини XVI ‒ першої чверті XVIII століття з історії 
України козацької доби 

 
Характерною рисою дослідженої нами історичної доби була перевага турець-

кого впливу на міжцивілізаційні взаємини у Європі, Західній і Центральній Азії 
та у Північній Африці. Цю перевагу зумовило створення Османської імперії, яка 
у середині – другій половині XVI століття досягла найвищого рівня своєї еконо-
мічної та військово-політичної могутності. Кордони цієї держави простягалися в 
той час із заходу на схід від західних меж Алжиру до східних відрогів Великого 
Кавказького пасма, а з півночі на південь – від степів Північного Причорномор’я 
та Приазов’я до західного Сомалі. Отже, до складу Османської імперії входили, 
окрім залюдненого турками півострова Мала Азія, також країни арабського 
Маґрібу, Єгипет, землі узбережжя Червоного моря, аравійські області Хіджаз і 
Неджд, Ірак і Сирія, Закавказький регіон (зокрема Азербайджан, Грузія й Еріва-
нське ханcтво), країни Балканського півострова, більша частина Угорщини, а та-
кож державні утворення Нижнього Подунав’я, а саме Румунія, Молдова, Валахія 
й Трансільванія. Щодо наймогутнішого державного утворення степової смуги 
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Північного Причорномор’я та Приазов’я, тобто Кримського ханства, то воно з 
весни 1475 року остаточно увійшло під протекторат Османської імперії 342. З цих 
територій державна скарбниця Османської імперії щорічно отримувала прибу-
тки у формі різного типу податків на суму близько 8 мільйонів дукатів 343. 

Суспільство Османської імперії по суті було різнорідним за своєю етнічною 
належністю і багатоконфесійним за релігійними віруваннями. Більшість насе-
лення цієї держави становили тюрки-мусульмани, які населяли півострів Мала 
Азія, Східне Закавказзя, Кримський Півострів та степову смугу Північного При-
чорномор’я й Приазов’я. На південь від ареалу розселення тюрків, на землях Си-
рії, Лівану, Месопотамії, Аравійського півострова, Єгипту та країн Маґрібу ме-
шкали араби, які також були мусульманами. На частині території Палестини, яка 
охоплювала на півночі Галилею, а на півдні – пустелю Негев, а також вузьку 
смугу східного узбережжя Середземного моря, розташовану між названими об-
ластями, мешкали євреї. Щодо європейських володінь Османської імперії, то їхні 
мешканці (греки, балканські словʼяни, нижньодунайські романці, угорці) були 
здебільшого християнами. Вони означалися терміном رعایا «рʽайя» 344 та сплачу-
вали державі визначений ним податок, званий جزیھ  «джізйа» 345. 

Різноманітність природно-кліматичних умов, що існували в межах великого 
територіального простору, на якому розташовувалася Османська імперія, зумов-
лювала неоднорідність господарського устрою цієї держави. На півострові Мала 
Азія було поєднання землеробського й скотарського типів господарств. У підко-
нтрольних Туреччині країнах Балканського півострова, а також у Месопотамії, 
Сирії, Палестині та Єгипті переважав землеробський тип господарства. Разом з 
цим, на Аравійському півострові найбільш розвиненим було кочівне скотарство, 
а землеробство існувало лише в межах окремих оазисів. Отже, саме згадані два 
типи господарської діяльності населення Османської імперії упродовж дослі-

                                                            
342Muzaffer Ürekli, Kırım Hanlğının Kurluşu ve Osmanlı himayesinde ykselişi (1441–1569) / 
Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü: 98, 1989, s. 17 ; Кинросс Лорд. Расцвет и упадок 
Османской империи / Лорд Кинросс; пер. с англ. М. Пальникова. — М. : Крон-Пресс, 1999. ― 
С. 180–181; Гулевич В. П. О хронологии правлений и личностях правителей Кримського ханс-
тва в 1475–1478 гг. / Владислав Петрович Гулевич // Золотоордынское обозрение. ― № 2 (4). 
― Казань, 2014. ― С.172–190.  
343Кримський Агатангел. Історія Туреччини / Агатангел Кримський. 2-ге вид., випр.,  ― Київ ; 
Львів: Олір, 1996. ― С. 172–173.  
344Ferit Devellioğlu, aynı eser,  s. 880. 
345İlber Ortayl, Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet Sistemi, Genel Türk Tarihi, Сilt 6, Edütörler: 
Hasan Celȃl Güzel, Prof. Dr. Ali Birinci, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 345–352;  Ferit 
Devellioğlu, aynı eser, s. 145. 
 

Північного Причорномор’я та Приазов’я, тобто Кримського ханства, то воно з 
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територій державна скарбниця Османської імперії щорічно отримувала прибу-
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належністю і багатоконфесійним за релігійними віруваннями. Більшість насе-
лення цієї держави становили тюрки-мусульмани, які населяли півострів Мала 
Азія, Східне Закавказзя, Кримський Півострів та степову смугу Північного При-
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рії, Лівану, Месопотамії, Аравійського півострова, Єгипту та країн Маґрібу ме-
шкали араби, які також були мусульманами. На частині території Палестини, яка 
охоплювала на півночі Галилею, а на півдні – пустелю Негев, а також вузьку 
смугу східного узбережжя Середземного моря, розташовану між названими об-
ластями, мешкали євреї. Щодо європейських володінь Османської імперії, то їхні 
мешканці (греки, балканські словʼяни, нижньодунайські романці, угорці) були 
здебільшого християнами. Вони означалися терміном رعایا «рʽайя» 344 та сплачу-
вали державі визначений ним податок, званий جزیھ  «джізйа» 345. 

Різноманітність природно-кліматичних умов, що існували в межах великого 
територіального простору, на якому розташовувалася Османська імперія, зумов-
лювала неоднорідність господарського устрою цієї держави. На півострові Мала 
Азія було поєднання землеробського й скотарського типів господарств. У підко-
нтрольних Туреччині країнах Балканського півострова, а також у Месопотамії, 
Сирії, Палестині та Єгипті переважав землеробський тип господарства. Разом з 
цим, на Аравійському півострові найбільш розвиненим було кочівне скотарство, 
а землеробство існувало лише в межах окремих оазисів. Отже, саме згадані два 
типи господарської діяльності населення Османської імперії упродовж дослі-
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джуваної нами історичної доби були базовими джерелами виробництва продук-
тів харчування, а тому – джерелами розвитку як ремісничого виробництва в міс-
тах, так і внутрішньої та міжнародної торгівлі цієї держави. 

Варто зазначити, що господарською основою економічного розвитку Ос-
манської імперії було землеробство. Тому економічна та військово-політична 
могутність Високої Порти ґрунтувалася на системі землеволодіння, так званій 
«зеáмет» زعامت «zeâmet» 346. Сутність цієї системи полягала в отриманні з дер-
жавного земельного фонду військовими командирами – сіпагами (سپاھى / 
«sipâhȋ») 347 великих земельних ділянок – тімарів ( تیمار «timȃr») 348. За ці діля-
нки стягувався особливий податок, а саме «ошюр» (عشر «öşür») 349. Одна десята 
частка цього податку сплачувалася в державну скарбницю, а решта викорис-
товувалася володарем «тімару» (беєм-командиром) задля утримання турець-
ких вояків кінноти 350. З посиленням зазначеної системи землеволодіння, що 
відбувалася в часи активної зовнішньої політики Високої Порти, виникли 
сприятливі умови для збільшення чисельності турецького кінного війська. 
Отже, саме вояки-сіпагі являли собою значну частину військової сили Осман-
ської імперії. Разом з цим, важливу роль в турецьких збройних силах відігра-
вав корпус, званий یگیچرى «yeniçeri», серед яких були як піхотна, так і кіннота. 
Вояками цього корпусу були турки представники інших етносів, що були в 
складі Османської імперії 351. З розширенням території імперії розвивались зе-
мельні відносини, а також відбувалося формування державних установ. Заслу-
говує на увагу той факт, що під час правління султана Орхана І Ґазі (1324–
1361 роки) в Османській державі почали карбування монети. Це явище за тра-
дицією свідчило про незалежний статус турецького верховного правителя. За-
значимо також, що першим законодавцем слід вважати султана Мурада І Гу-

                                                            
346Ferit Devellioğlu, аynı eser, s. 1173. Річний прибуток з такої земельної ділянки складав 20–
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давендігара (роки правління: 1360–1389). Адже саме в той час відбувався про-
цес активної розробки світських законів. Зокрема, у 1368 році було ухвалено 
закон, згідно з яким завойовані землі вважали державною власністю 352. 

Що стосується ремесел, то їхній прискорений розвиток спостерігається у дру-
гій половині XV століття. У ті часи реміснича справа була зосереджена головним 
чином у великих містах. У XVI столітті відбувався швидкий розвиток турецьких 
міст. Зокрема, у першій половині цього століття лише у Стамбулі налічувалося 
приблизно 400 тисяч мешканців, а в другій половині XVIІ століття чисельність 
населення цього міста збільшилася вдвічі і досягала 800 тисяч осіб. Найбільш 
розвиненими ремеслами були виробництва килимів, тканин, фаянсових і ювелі-
рних виробів, барвників, парфумів та прянощів 353. Переважною формою органі-
зації ремісничого виробництва була цехова система, в межах якої працювала бі-
льшість турецьких ремісників. Зокрема, у Стамбулі налічувалося більше ніж 150 
цехів, у Бурсі – близько 60 ремісничих цехів підпорядковувалися загальновста-
новленим правилам та нормативам, держава контролювала умови збуту вироб-
лених цехами товарів та їхнє оподаткування 354.     

Що стосується державної системи управління Високої Порти, то во-на знач-
ною мірою відтворювала класичний еталон адміністративної структури держав 
традиційного Сходу, складовими якого були інститути влади-власності та 
централізованого розподілу. За формою правління Османська імперія була абсо-
лютною монархією (سلطنت / «saltanat»), а з огляду на панівну релігію – теократи-
чною державою з практично необмеженою владою духовного й світського пра-
вителя, що мав титул «султан» (سلطان / «sultȃn») 355. Слід зауважити, що до складу 
владних функцій означеного правителя входило, зокрема, впровадження та за-
стосування законів шаріату релігії ісламу (اإلسالمیَّة الشریعة). Мусульманське право 
справляло значний вплив не лише на духовне, а й на соціально-економічне, по-
літичне та культурне життя турецького суспільства й усього мусульманського 
населення Османської імперії. Таке вагоме суспільне значення мусульманського 
права було зумовлене тією обставиною, що серед світових релігій іслам є релі-
гійною системою, вчення якої найбільш досконало відображує державно-правові 
норми суспільного життя. Саме тому воно сприймалося в ісламському світі не 

                                                            
352Новичев А. Д. Турция. Краткая история / Арон Давыдович Новичев. ― М. : Изд-во «Наука», 
1965.  ― С. 15.  
353Там само. ― С. 23. 
354Іналджик Галіль. Османська імперія: класична доба (1300–1600) / Галіль Іналджик. ― Київ: 
Критика, 1998. ― С. 162–175.  
355Ferit Devellioğlu,  аynı eser, s. 917, 963.  
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лише як система норм суспільного життя, а і як досконала політико-правова 
доктрина 356. Що ж до військової справи, то султан мав статус головнокоманду-
вача збройних сил усієї держави. Після здобуття Константинополя у 1453 році 
турецьких султанів, як спадкоємців Римської імперії (اإلمبراطوریَّة الرومانیَّة), почали 
означати також титулами «імператор» і «цезар» (قیصر / kayser) 357. До того ж у 
1517 році, після завоювання турками Єгипту, правитель Османської імперії ус-
падкував титул володарів Арабського халіфату, а саме «халіфе» (خلیفھ / halȋfe), що 
означало «наступник Пророка Мугаммеда» 358. Отже, відтоді султана Високої 
Порти почали вважати вищим духовним авторитетом в усьому ісламському світі. 
Владні функції султана регулювалися як чинним законодавством, так і звичає-
вим правом. Основою законів та права в Османській державі був іслам. Разом з 
тим накази султана, які мали суто соціальне значення, належали до звичаєвого 
права. Ця обставина сприяла розширенню повноважень верховного правителя, 
влада якого була спадковою 359.  

Влада султана ґрунтувалася на розвиненій системі адміністративно-фіскаль-
ного управління державою. Слід сказати, що в цій системі застосували методи, 
які походили від давньої тюркської владної традиції: зокрема, з приводу ухва-
лення рішень державної ваги султан звертався до певної групи посадовців. Саме 
цю функцію виконував دیوان / dîvân – «Велике зібрання», де обговорювали пи-
тання державного та суспільного значення (політичні, економічні, фінансові, со-
ціальні, військові, культурні, релігійні, судові, міжнародні, земельні та інші), і 
лише після цього приймали остаточні необхідні рішення. У разі перебування сул-
тана за межами Стамбула «діван» скликали на тій території, що свідчило про 
оперативний характер управління державою 360. 

                                                            
356Лубський В. І. Мусульманске право : навчальний посібник для студентів факультетів юри-
дичного, міжнародного права, міжнародних відносин, міжнародних  економічних, політології 
та філософського / Влодимир Іонович Лубський, Володимир Дмитрович  Борис. ― К. : Вільбор., 
1997. ― С. 9.  
357 Ferit Devellioğlu, аynı eser,  s. 498. 
358 Ferit Devellioğlu,  aynı eser, s. 318. 
359Yusuf Halaçoğlu, Klasik Dönemde Osmanlı Devlet Teşkılatı (A. Osmanlı Saltanatı), Genel Türk 
Tarihi, Сilt 6, Edütörler: Hasan Celȃl Güzel, Prof. Dr. Ali Birinci, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 
2002, s. 149–150.   
360Yusuf Halaçoğlu, aynı eser (I. Dȋvȃn-ı Hümayȗn, A. Dȋvȃnda Görülen İşler), s.151–152; Bayerle, 
Gustav, Pashas, Begs, and Effendis: a Historical Dictionary of Titles and Terms in the Ottoman Em-
pire / Gustav Bayerle, Istanbul: The Isis Press 1997, p. 38–39. 
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Щодо уряду Високої Порти, який очолювала посадова особа, звана   صدر اعظم ̒  
-тобто «Великий везір», то він приз ,(«vezîr-i aᶜzam» або «sadr-ı aᶜzam») وزیراعظم
начався султаном і був відповідальним лише перед ним 361. Отже, організаційно 
центральна адміністрація Османської держави складався з трьох систем, а саме: 
з військово-адміністративної, фінансової та судово-релігійної. Система місце-
вого самоврядування існувала в межах окремих областей – «вілайєтів»  ( یتالو  /  
«vilâyеt»), «вілайат» ( والیات / «vilâyât») 362, керованих державними службовцями 
«беґлербеґі» (بگلر بگى / «beglerbeği», «beylerbeyi») 363. Характеризуючи соціально-
економічний і політичний розвиток протягом дослідженої нами історичної доби 
Високої Порти та Кримського ханства, яке перебувало під протекторатом пер-
шої, слід зазначити, що, починаючи з XVI століття, тюрки-османи зіткнулися з 
новими викликами у зовнішній та внутрішній політиці, а також суспільними та 
економічними проблемами. Зокрема, існувала загроза з боку тюркської держави 
Сефевідів, територія якої охоплювала землі Азербайджану і простягалася із за-
ходу на схід від східної частини півострова Мала Азія до афганського міста Балх 
та південно-західної частини Пакистану, а з півночі на південь – від Великого 
Кавказького пасма та південного узбережжя Каспійського моря до Перської за-
токи й Аравійського моря. Однак, незважаючи на цю загрозу, турецьке військо у 
1517 році здобуло Єгипет, внаслідок чого до складу Османської держави увій-
шли святі місця мусульман і християн, а саме Мекка, Медина та Єрусалим. Та-
ким чином Висока Порта забезпечила собі вихід до Індійського океану та Сере-
дземного моря. Дещо пізніше, а саме під час правління султана Сулеймана І Ка-
нуні, османський уряд змусив Сефевідів укласти вигідний для Османської Туре-
ччини мирний договір. Отже, в історії цієї країни почався новий період, який ту-
рецькі інтелектуали назвали «Золотою добою». Така оцінка часів правління на-
званого султана існувала в європейській суспільній думці наприкінці XVIІ сто-
ліття. Зокрема, турецький історик османської доби Ферідун Емеджен зазначав, 
що в західній історіографії султан Сулейман І Кануні згадується як «Величний», 
«Великий тюрк» і вважається «Законодавцем» 364. 

                                                            
361Ferit Devellioğlu,  aynı eser, s. 1150, 908; Yusuf Halaçoğlu, aynı eser  (B. Dȋvȃn Üyeleri: 
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362Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 1151. 
363Mehmet Zeki Pakaln, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt I, İstanbul, Milli Eğitim 
Basım Evi, 1993, s. 216–221.   
364Feridun Emecen, Sultan Süleyman Çağı ve Cihan Devleti, Genel Türk Tarihi, Сilt 6, Edütörler: 
Hasan Celȃl Güzel, Prof. Dr. Ali Birinci, Ankara,Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 9–10. 
 

польських земель» (ذكر استيالء تاتار بر بالد له) від місяця шевваль 1063 року Гіджри 
(після серпня 1653 року) 52;  «Укладання мирного договору між татарами та 
поляками» (عقد مصالحه درميان تاتار و له) після місяця шевваль1063 Гіджри (після 
серпня 1653 року) 53; «Події на півночі» (حوادث شماليه) від 1064 року Гіджри 
(1653/1654 року) 54; «Переможний похід хана Мехмеда Гірая у війні з 
московськими кафирами» (نصرت عظيمۀ محمد گراى خان درمحاربۀ عسكر كفار مسقو) від 
1069 року Гіджри (1658 року)55; «Події на півночі» (حوادث شماليه) від 1070 року 
Гіджри (1659 року)56; «Наказ та підготовка до походу флоту в Чорне море» ( تنبيه

توجه دوننماى قره دڭز و تدارك سفرو ) від 1070 року Гіджри (1659 року) 57. Зазначимо, що 
багатотомна «Історія Найіми» містить чимало відомостей, котрі стосуються 
проблематики дослідження теми цієї наукової праці. 
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(після примітки 305 в тексті) «Похід величного падишаха у долину Давуд-
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 від 1091 року Гіджри (1680/1681 року) (مسقو
(після примітки 316 в тексті) та «Консультативна нарада за участю 

Високодостойного [кримського] хана» (عقد مجلس مشورت درخضور خان عاليشان) 
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Період «Золотої доби» був часом активного розвитку в Османській імперії 
освіти та різних галузей науки. Зокрема, почався вищий етап розвитку осман-
сько-турецької писемної традиції, на важливу складову якої перетворилися туре-
цьке літописання та плекання історичних документів у спеціально пристосова-
них для цього приміщеннях, які називали  خزینۀ اوراق (Hâzîne-i Evrâk), тобто «мі-
сце зберігання документів» (висловлюючись сучасною термінологією, «осман-
ський архів»). Наприклад, в Архіві палацу Топкапи в Стамбулі, який вважають 
одним із найпотужніших сховищ рукописних документів з османсько-турецької 
історії, а також із всесвітньої історії, налічується понад 150 тисяч рукописних 
документів. Один із давніх документів, що зберігаються у його фондах, а саме 

امھنتملیك  (Temlik-nâme), тобто лист-документ «Про надання права на власність», 
датовано 1348 роком. Його був написав турецький султан Орхан І Ґазі (роки пра-
вління: 1324–1362) 365.  

Зазначимо, що в фондах архівів і бібліотек Республіки Туреччина  виявили 
понад 300 рукописних документів другої половини XVI – першої чверті 
XVIII століття, які містять інформацію з історії козацько-гетьманської України 
досліджуваної історичної доби. Тому варто визначити чинники, які привернули 
увагу турецьких літописців означеної історичної доби до явищ і подій, що відбу-
валися у взаєминах між Високою Портою та Українською козацькою державою, 
що виникла у степовій смузі Нижнього Подніпров’я. 

З давніх часів Чорне море було водним басейном, який сполучав Східну Єв-
ропу й Кавказ із країнами, прилеглими до узбережжя Середземного моря. Єдна-
льною ланкою великого морського торговельного шляху, що сполучав названі 
моря, була водна система «протока Босфор – Мармурове море – протока Дарда-
нелли», а головним портовим містом – столиця Візантійської імперії місто Кон-
стантинополь. Свідчення про інтенсивність судноплавства згаданою водною си-
стемою містяться в географічному творі «Книга шляхів і царств» ( ِكتَاُب اْلَمَساِلِك
 яку написав близько 272 року Гіджри (885–886 року від Р. Х.) арабський ,(َواْلَمَماِلكِ 
учений Абу-л-Касим ‛Убайдаллаг ібн ‛Абдаллаг ібн Хурдазбіг 366. Зокрема, у ві-
домостях про «Протоку» (أَْلَمِضیق ) та «Константинопольську затоку» (  َخِلیُج
 тобто про протоку Дарданелли і Мармурове море разом з протокою ,( أَْلقُْسَطْنِطینِیَة

                                                            
365Ylmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi, Osmanlı Devleti’nin Siyasî, Medenî, Kültür, Teşkilȃt ve 
San’at Tarihi, 10 Cild, Altıncı Cild, İstanbul, Ötüken Neşriyat A. Ş., 1994, s. 233; Ferit Devellioğlu, 
aynı eser, s. 1074. 
366Marquart von, Jozef, Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Ethnologische und historish-
topographische Studien zur Geschichte des 9 und 10 Jahrhunderts (ca. 840-940) / Jozef von Marquart, 
Leipzig, Hildesheim : Dieterich 1903, s. 390. 
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Босфор, зазначається, що згаданою водною системою «кораблі сходять [униз за 
течією] від півостровів моря ал-Хазар 367 та від місцевостей, [що прилягають до 
названих півостровів], і підіймаються нею [угору по течії] від моря Сирії 368 до 
Константинополя» ( شَّأْم َو أَلسُّفُُن تَْنَحِدُر فِیِھ ِمْن َجَزائِِر بَْحِر أَْلَخَزر َو تِْلَك أَلنََّواِحى َو تَْصعُدُ ِفیِھ ِمْن بَْحِر أَل
-Додамо, що від Константинополя товари, привезені з боку Чор .369 ( إِلَى أَْلقُْسَطْنِطیِنیَّةِ 
ного моря, надалі транспортувалися у південному напрямку до басейну Середзе-
много моря переважно венеціанськими купцями 370. 

Варто зазначити, що саме «морем ал-Хазар» пращури українців, означені в 
«Книзі шляхів і царств» назвою «купці-руси» ( وس  постачали до володінь ( تَُجاُر الرُّ
«правителя Візантії» ( و مّصاِحُب الرُّ ) традиційні товари експорту Київської Русі, а 
саме: «шовкові шкіри» ( ُّجلُودُ اْلَخز), «шкіри чорних лисиць» (السُّود ُجلُودُ الثَّعَاِلب), тобто 
хутра, та «мечі» (السُّیُوف). Торговельний маршрут купців-русів мав настільки ве-
лике значення у світовій торгівлі того часу, що Ібн Хурдазбіг присвятив йому 
окремий розділ 371. Додамо також, що у творі арабського географа другої поло-
вини Х століття Абу-л-Касима Мухаммада ібн Хаукала, що має назву «Книга ка-
ртини Землі» ( ِكتَاُب ُصوَرةِ األْرِض), столиця Київської Русі, місто «Куйаба» (ُكیَابَة), 
тобто Київ, згадується як головний постачальник хутра до володінь Арабського 
халіфату 372. Отже, у ІХ–Х століттях Київ являв собою великий транзитний центр 
торгівлі хутрами. Саме в цьому місті перетворювалися на товарні запаси матері-
альні цінності, що стягувалися київськими правителями з населення підлеглих 
словʼянских земель данина. Викладена обставина сприяла перетворенню Києва 
на важливий центр торгівлі з Візантійською імперією. Ця торгівля здійснювалася 
через діяльність об’єднаних у потужну корпорацію купців, званих «гречниками» 
373, які, згідно з візантійським автором середини Х століття імператором Конста-

                                                            
367Йдеться про Чорне море та Керченський і Таманський півострови. 
368Ібн Хурдазбіг мав на увазі Егейське море. 
369Kitab al-Masalik wa’l Mamalik (Liber viarum et regnorum) auctore Abu’ Kasim Obaidallah ibn 
Abdallah ibn Khordadhbeh et Excerpta e Kitab al-Kharadj auctore Kodama ibn Dja’far // Bibliotheca 
geographorum arabicorum / [edidit M. J. de Goeje],  Lugduni Batavorum : Verlag von E. J. Brill, 
1870–1894, Рars VI, 1889, XXIII, 216, 308 p. 
370Heyd von, Wilhelm, Geschichte des Levantehandels im Mittelalter / von Dr. Wilhelm Heyd, 
Stuttgart und Gotta, 1879, Band 1, s. 124–125. 
371Kitab al-Masalik wa’l Mamalik, p. 154–155. 
372Viae et regna, Descriptio ditionis moslemicae Abu’ Kasim Ibn Haukal // Bibliotheca geographorum 
arabicorum / [edidit M. J. de Goeje], Lugduni Batavorum: Verlag von E. J. Brill, 1870–1894, Pars II 
/ 1, 1873, p. 281, VIII, XXII, 406 p. 
373Томілович Л. В. Наддніпрянська ланка торговельного шляху Схід – Захід в ХІІІ – середині 
XVI ст. / Людмила Вадимівна Томілович // Vita Antiqua: Society of archaeology and antropology. 
― Київ : Есе, 1999. ― № 2. ― С. 215–216. 



130 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

нтином VII Багрянородним (роки правління: 913–959), транспортували свої то-
вари до гирла Дніпра і надалі Чорним морем як безпосередньо до Константино-
поля, так і до володінь Візантійської імперії у Південно-Західному Криму 374. 

Втім, торговельний маршрут «Київ – гирло Дніпра – Чорне море» був лише 
однією із чорноморських торговельних комунікацій, що сягали Константино-
поля. У книзі арабського вченого XII століття Абу ‛Абдаллаха Мухаммада аш-
Шаріф ал-Ідрісі «Розвага стомленого у мандрах по світу» ( نُْزَھة اْلُمْشتَاق فِي إْخِتَراق
-де міститься інформація про торговельні шляхи, що пролягали через тери ,(األفَاق
торію України, є вказування чорноморського торговельного шляху, який, проля-
гаючи вздовж західного та північного узбережжя Чорного моря, з’єднував Конс-
тантинополь із розташованим на березі Керченської протоки містом Таматарха 
375. Автор згадує про стоянок кораблів, що рухалися Чорним морем до Босфор-
ської протоки, з пункту, розташованого біля фортеці Лікостомо, розташованій у 
Килікійському гирлі ріки Дунай, а це свідчить про існування сполучення дослі-
дженого чорноморського напрямку торгівлі з Дунайським річковим торговель-
ним шляхом 376. Далі ал-Ідрісі описав також морський напрямок проходження 
торговельних кораблів, який пролягав від Константинополя вздовж південного 
узбережжя Чорного моря на схід до Трапезунда 377 і далі на північ до Керченської 
протоки 378. Згідно з візантійським хроністом початку ІХ століття Феофаном 

                                                            
374Багрянородный Константин. Об управлении империей: текст, перевод, комментарий. Изд. 
2-е, испр. / Константин Багрянородный. [ред. Г. Г. Литаврин, А. П. Новосельцев]. ― М. : Изд-
во : Наука, 1991. ― С. 44–51; Buzantium, An Introduction to East Roman Civilization / [edited by 
Norman H. Baynes and St. L. B. Moss], Oxford: Clarendon press, 1948, p. 80–83, XXXI, 436 p.  
375Al-Idrisi, Opus geographicum sive “Liber ad eorum delectationem qui terras peragrare student” / 
[сonsilio et auctoritate E. Cerulli, F. Gabrieli, G. Levi Della Vida, L. Petech, G. Tucci; Una cum aliis 
ediderunt A. Bombasi, U. Rizziano, R. Rubinacci, L. Veccia Vaglieri], Neapoli ; Romae: Publisazipni 
dell ’Instituto per l’Oriente, 1891, Fascicle VIII, p. 855–963, p. 908; Бейлис В. М. Ал-Идриси о 
портах Черноморского побережья и связях между ними / Вольф Менделевич Бейлис // Торговля 
и мореплавание в бассейне Черного моря в древности и средние века: межвузовский сборник 
научных трудов / [ред. В. Н. Королев]. ― Ростов-на-Дону : РДПИ, 1988. ―  С. 67–76; Конова-
лова И. Г. Восточная Европа в сочинении ал-Идриси /  Ирина Геннадиевна Коновалова;  отв. 
ред. В. В. Волгина. — М. : Восточная литература, 1999. ― С. 164–165. 
376Недков Борис. България и съседните й земи през XII век според «Географията» на Идриси / 
Борис Недков. Коректор на арабския текст Динчер Халиджанов. ― София : Държавно изда-
телство «Наука и изкуство», 1960. ― С. 148–149.  
377Gren von Erik, Kleinasien und der Ostbalkan in der wirtschaftlichen Entwicklung der römischen 
Kaiserzeit / von Erik Gren. Upsala universitets ärskrift, Uppsala : Ludequistska bochandelen, Leipzig: 
Harrassowitz 1941, s. 30–88. 
378Al-Idrisi, op. cit., p. 908. 
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Сповідником, чорноморський шлях, що пролягав на захід уздовж південного уз-
бережжя Кримського півострова до гирла ріки Дунай, активно функціонував за 
часів життя цього автора 379.  

Отже, упродовж доби середньовіччя місто Константинополь являло собою 
важливий ринок збуту товарів чорноморського імпорту, у тому числі й тих, що 
транспортувалися від Дніпра та Дунаю, а також – центр транзиту цих товарів до 
басейну Середземного моря. 

Після здобуття Константинополя турками-османами у 1453 році це місто 
було перетворено на столицю Високої Порти й названо «Стамбул». Разом з цим, 
воно зберегло своє історичне значення в системі міжнародної торгівлі Чорним 
морем упродовж дослідженого нами історичного періоду. Ця обставина була од-
ним із чинників, що зумовили посилення активності зовнішньої політики Висо-
кої Порти на Чорному морі та в Західному і Північному Причорномор’ї. Однак 
політична ситуація, яка склалася на той час у Північному Причорномор’ї, доко-
рінно відрізнялася від тих політичних умов розвитку чорноморської торгівлі, які 
існували упродовж ІХ–Х століть. Зокрема, вже на початку XV століття західні й 
південні землі колишньої Київської держави загарбала Литва, на той час – Ве-
лике князівство Литовське, яке прагнуло захопити степову територію, прилеглу 
до північного узбережжя Чорного моря. Галичина тоді перебувала під владою 
Польського королівства. Що стосується степового територіального простору, 
прилеглого до нижньої течії Дніпра, то його статус до початку XV століття зали-
шався невизначеним. Таке становище було спричинене тією обставиною, що зга-
дана частина території України в той час були ареною боротьби між Кримським 
юртом і Великим князівством Литовським. Саме в цей період історії України на 
степових землях виникла окрема вільна татарська спільнота, члени якої називали 
себе «козаками». Згодом до їхніх лав почали активно долучатися загони україн-
ців, які покинули територію, контрольовану Великим князівством Литовським, і 
перетворилися таким чином на спільноту вільних людей. Втім, під час правління 
великого князя литовського Вітовтаса Великого (роки життя: 1350–1430) в сте-
пах Південної України, прилеглих до володінь Кримського юрту, здійснювалося 
активне будівництво потужних фортифікаційних споруд, фортець, замків та мор-
ських портів. До складу гарнізонів цих елементів системи оборони південних 

                                                            
379Theophanis Chronographia / [ex recensione Joannis Classeni] // Corpus Scriptorum Historiae Byz-
antinae / [edidit emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii. Opera eiusdem Niebuhrii. J. Bek-
keri, L. Schopeni, G. Dindofii. Aliorumque philologorum parata], Bonnae: Impensis E. Weberi, 
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меж Великого князівства Литовського залучали найманців за певну оплату зга-
даних вільних людей – козаків 380.  

Що ж до Кримського півострова і територіального простору, який простяга-
вся від пониззя річки Дніпро у східному напрямку, охоплюючи причорноморські 
й приазовські степи, то вони являли собою складові створеного тюрксько-татар-
ським населенням Північного Причорномор’я державного утворення, відомого 
як Кримський юрт 381. Зрозуміло, що у такій політичній ситуації саме Кримський 
юрт був найбільшою перепоною для реалізації вищезгаданих прагнень литовсь-
ких князів. Разом з цим, населення залежних від литовських князів українських 
земель було природним союзником Кримського юрту в його протистоянні Вели-
кому князівству Литовському. Очевидно, це розумів засновник Кримського хан-
ства Гаджі Гірай Мелек І (роки правління: 1420/1421–1455), котрий для забезпе-
чення собі надійного тилу намагався підтримувати мирні та дружні стосунки з 
тими підлеглими великому князю литовському володарями, що здійснювали 
правління як удільні володарі в українських землях 382. Разом з тим, імовірно, 
Гаджі Гірай враховував ту обставину, що увесь територіальний простір, що про-
стягався між річками Дністром та Дніпром уздовж Чорноморського узбережжя, 
у першій половині ХV століття був покритий мережею литовсько-українських 
замків, серед яких доцільно назвати Олеський, Барський, Кам’янецький, Неви-
цький, Аккерманський та Збаразький. Що стосується земель, розташованих між 
річками Дністер і Прут, то, починаючи з 1401 року, вони являли собою складові 
Молдавського князівства, яке захопило також Білгород, а разом з ним – і вихід 
до Чорного моря. У 1454 році до складу володінь Молдови увійшло також місто-
фортеця Хотин з його поліетнічним, але переважно українським населенням 383. 
                                                            
380Orhunlu, Cengiz, Lipkalar / Cengiz  Orhunlu // Türkiyat Mecmuası, Kurucu: M. Fuad Köprülü, 
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382Hasan Ortekin, Kırım Hanlarının Seceresi, İstanbul, Bürhaneddin Matbaası, 1938, s. 1–10; 
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(кінець XIII ст. – третя чверть XV ст.) (The Crimea in the politics of the Juchids (the end of the 
13th century - the third quarter of the 15th century) / Ярослав Пилипчук // Крим від античності до 
сьогодення. Історичні студії. — К., 2014. — С. 40–62.  
383Мавріна О. С. Виникнення Кримського ханства в контексті політичної ситуації у Східній 
Європі кінця XIV – початку  XV ст. / Ольга Степанівна Мавріна // Сходознавство. — № 25, 
26. Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України.  — Київ, 2004. — С. 57–77; 
Гулевич В. П. Кримське ханство й Північне Пичорномор’я в період правління Гаджи Ґірея 
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Посилення Великого князівства Литовського та Молдавського князівства 
спонукало наступного правителя Кримського ханства Менглі Гірая І (роки прав-
ління:1467, 1469–1475) провадити відверто ворожу щодо названих держав полі-
тику. У часи його правління Нижнє Подніпров’я перетворилося на об’єкт чис-
ленних вторгнень татарських збройних загонів, наслідком яких стало сплюндру-
вання цього регіону наприкінці ХV століття. Османська імперія, встановивши 
свій протекторат над Кримським ханством у 1475 році, остаточно змінила зовні-
шню політику цього державного утворення. Зокрема, після захоплення турками-
османами столиці Візантійської імперії більшість генуезьких володінь на Крим-
ському півострові перейшли під владу кримського хана, який визнав над собою 
зверхність турецького султана Мехмеда ІІ Фатіха (роки правління: 1451–1481, 2-
ге правління), але декотрі кримські міста підпали під безпосередню владу туре-
цьких султанів. Зокрема у Кафі 384 дислокувалася османська залога та розміщу-
валася  резиденція беґлербеґа (бейлербея) – представника османської влади в 
Криму) 385. Експансія турків у гирлі Дніпра посилилася, коли об’єднані сили 
турків і кримського хана Менглі Гірая захопили місто Білгород, назвавши його 
«Аккерман». Саме в цьому місті оселилися турецькі беї та паші,  які правили 
південною частиною Придністров’я, колишнім «Углом», слов’янську назву 
якого турки переклали своєю мовою як «Буджак» 386. Зазначимо, що до складу 
цього регіону входили області Ізмаїл, Аккерман та Бендер. Ці землі, розташовані 
поміж дельтою Дунаю, Дністерським лиманом, простягалися до річки Прут. Бо-
йові дії названих об’єднаних збройних сил значно ускладнили стосунки між ук-
раїнським і татарським населенням зазначеного регіону. В останні роки ХV сто-

                                                            
(1442–1466) // Владислав Петрович Гулевич // Український історичний журнал. ― №6. ― Київ, 
2014. ― С.4―28. 
384Сучасне місто Феодосія. 
385Халимоненко Григорій. Турецька лексична скиба українського словника / Григорій Халимоненко. 
― Ч. 1. ― К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010.  ― C. 50–51.  
386Аккерман – місто-фортеця, яка разом з містами Ізмаїл, Кагул та Тігхіна (Бендери), розташо-
ване на території Буджаку (турецьк. Bucak, румунськ. Bugeac), тобто південної частини Бесса-
рабії. Ці землі між річкою Дунаєм, Чорним морем та річкою Дністром умовно простягаються 
до річки Прут. Після того, як у XV та XVI століттях Буджак було відокремлено від Молдови, 
його приєднали до Османської імперії, і до XIX століття він залишався під владою османів. 
Татарський етнос, котрий мешкав у зазначеному регіоні, називали «буджацькими татарами» 
(турецьк. Bucak Tatarları). Див.: İslam Ansiklopedisi, Bucak, Cilt II, Eskişehir / Türkiye, 1997, s. 
742–747. Kemal Karpat, Bucak, İslam Ansiklopedisi, Cilt 6, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Araştırmalar Merkezi, İstanbul 1992, s. 341–343. Буджак – назва південної частини Бесарабії. 
Після відокремлення (у XV та XVI ст.) Буджаку від Молдови, його приєднали до Османської 
імперії, і до XIX століття він залишався під владою османів (İslam Ansiklopedisi, Bucak, Cilt II, 
Eskişehir / Türkiye, 1997, s. 742–747). 
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ліття кримські татари оволоділи містом-фортецею Очаків, і тоді ж, очевидно, ві-
дійшла до Кримського ханства й решта українських укріплень, розташованих на 
берегах Чорного моря, в тому числі й фортеця Ходжабей – місце знаходження 
важливих для Османської імперії соляних та рибних промислів. Отже, зміни в 
міжнародній ситуації у названому регіоні, що відбулися в середині ХV століття, 
суттєво вплинули на характер відносин України з Кримським ханством, яке пе-
ретворилося на той час на могутню державу і контролювало значні території, ро-
зташовані на північ від Чорного моря 387. Унаслідок цієї експансії, мала терито-
ріальний, політичний і економічний характер, також активізувались напади 
кримських татарів на південні терени України. У 1482 році спільно з військом 
Московського князя Івана ІІІ (роки правління: 1462−1505) збройні сили Кримсь-
кого ханства захопили Київ. Династія литовських князів була неспроможна вла-
сними силами боронитися від майже щорічних нападів на Київщину, Волинь та 
Поділля й шукала допомоги у Речі Посполитої, котра, як відомо, виявилася щодо 
цього ще більш неспроможною. 

Саме в умовах такої історичної ситуації відбувалося формування військово-
політичної організації особливого соціального стану 388, який складався із «пред-
ставників вільної, необмеженої державно-правовими нормами людності на пів-
денних теренах України, що з XV ст. стає відомим як соціальний стан, котрий 
усвідомив себе захисником-охоронецем південного прикордоння…» 389. У сере-
довищі цих людей їхня самоназва поширився термін тюркського походження – 
«козак» 390. Слід підкреслити, що зародження та процес утворення козацтва як 
суспільного явища досягла високого рівня культурно-національного піднесення 
українського суспільства наприкінці XVІ – у першій половині XVІІ століть, ус-
відомленні власних історичних традицій, які мали глибоке коріння на землях Ук-
раїні 391. Етноісторичний розвиток цього соціального стану відбувався в поєд-
нанні з еволюцією інституту тюркського козацтва 392. Щодо ареалу розселення 

                                                            
387Каппелер Андреас. Мала історія України / Андреас Каппелер ; пер. з німецької. ― К. : 
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390Там само; Щербак В. О. Назв. праця. ― С. 21. 
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козаків, то він охоплював степовий простір, який простягався із заходу на схід 
від земель басейну Південного Бугу до річки Кальміус. Разом з тим, найбільш 
залюдненим регіоном розселення козаків, своєрідним осередком засвоєної ними 
території, були землі, що простягалися вздовж берегів Дніпра з півночі на пів-
день від гирла річки Самари до розташованих за Дніпровськими порогами ост-
рова Хортиця та низинних берегів Дніпра, званих «Великим Лугом». Зважаючи 
на останню обставину, на українських козаків з часом поширилася назва «запо-
розькі козаки», і саме за Дніпровськими порогами була утворена столиця назва-
них козаків – «Запорозька Січ» 393.     

Важливе значення в процесі становлення військово-політичної організації за-
порозьких козаків мала діяльність одного з найвпливовіших українських магна-
тів Речі Посполитої – князя Костянтина Острозького (роки життя: 1460–1530), 
який, до речі, спорудив у місті Острозі на Волині друкарню, що видала перший 
друкований повний церковнослов’янський текст Біблії 394. У 1495 році, під час 
чергового вторгнення кримськотатарського війська на землі Волині, сили оборо-
нців цього краю виявилися недостатніми для спротиву нападникам. Саме тому в 
1496–1497 роках Костянтин Острозький, отримавши під своє управління Брац-
лавське, Вінницьке й Звенигородське староства, досвідчений воєвода очолив 
оборону українського прикордоння від вторгнень ззовні. У 1497 році Костянтина 
Острозького було призначено першим гетьманом Великого князівства Литовсь-
кого. Ця посада відповідала сучасній посаді міністра оборони. Отож, від імені 
великого князя литовського цей політичний діяч отримав командування всіма 
збройними силами названого державного утворення. Під командуванням Костя-
нтина Острозького литовсько-українські збройні сили здобули перемоги у 30 би-
твах. При цьому застосовувалася особлива тактика ведення бою: українське вій-
сько чинило напади на кримськотатарські збройні загони саме тоді, коли останні, 
обтяжені полоненими та здобиччю, поверталися до Криму. Зазначимо, що під 
командуванням названого ратоборця військо Великого князівства Литовського у 
1512 році розгромило кримськотатарську армію у битві під Вишневцем на Во-
лині, в результаті чого було звільнено з полону 15 тисяч бранців та захоплено 10 
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тисяч коней. В цьому бою загинуло 5 тисяч татар. Переможними стали також 
битви, що відбулися у 1518, 1520 та 1524 роках. Однак, найвдалішою для Костя-
нтина Острозького була битва 1527 року під Ольшаницею на Київщині. Ця істо-
рична подія прикметна тим, що в полон було взято 25 тисяч татарських воїнів, 
частину з яких гетьман оселив за межами Острога. Ці воїни працювали на укріп-
ленні міста й, водночас, несли службу під княжими корогвами. Недарма посе-
лення кримських татар одержало назву «Татарське передмістя». У боротьбі з 
кримськими татарами гетьман Костянтин Острозький залучив до свого війська 
нову силу, яка вже давала про себе знати, а саме козацтво, що мешкало на степо-
вому кордоні України і вже об’єдналося на той час у Військо Запорозьке з метою 
боротьби зі східним супротивником 395. 

У той самий час, у період правління султана Сулеймана І Кануні, Османська 
Туреччина досягла найвищого рівня соціально-економічного й військово-полі-
тичного розвитку. Зокрема, саме тоді збройні сили цієї держави захопили місто 
Бєлград і острів Родос, а в результаті перемоги турецького війська у битві при 
Мохачі, що відбулася у 1526 році, майже вся Угорщина, а отже й басейн серед-
ньої течії ріки Дунай, увійшла до складу володінь Високої Порти. Коли відбулася 
згадана подія, нижньодунайські країни, а саме Трансільванія, Валахія, Молдова 
разом з Буджацьким краєм, а також Добруджа, вже перебували під зверхністю 
турецьких султанів, також на початку другої чверті XVI століття Османська Ту-
реччина контролювала річковий Дунайський торговельний шлях. До того ж об-
лога австрійського міста Відня у 1529 році, незважаючи на її безуспішність, 
сприяла посиленню позицій Османської імперії у Центральній Європі.  

Що стосується степової смуги Північно-Східного Причорномор’я, то цей ре-
гіон у 1538 році перетворився на обʼєкт бойових дій османського війська. Нас-
лідком військового походу, відомого під назвою «Кара Богдан» (Kara Boğdan),  
стало встановлення влади Османської імперії над степовим Дніпро-Прутським 
межиріччям і надання Чорному морю назви «Тюркське озеро» (Türk Gölü). Така 
назва відображувала той факт, що це «озеро» (Göl) вважалося внутрішнім вод-
ним басейном Туреччини. Згодом на зазначеній території за наказом султана Су-
лаймана І Кануні збудували фортецю Бендер, яка забезпечувала контроль над 
сухопутними шляхами, що пролягали як на північ від узбережжя Чорного моря, 
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а саме із Аккермана до Львова, так і від Києва у південному напрямку. Згадані 
заходи мали важливе значення для розвитку міжнародних відносин, зовнішньої 
торгівлі,  культурного обміну і, безперечно, для виконання військових завдань. 
Разом з цим, навколо території Кримського ханства відбувалося будівництво за-
хисних споруд, зокрема фортець та замків 396. Отже, в результаті розглянутих 
військово-політичних заходів було встановлено цілковитий контроль з боку Ви-
сокої Порти над південною ланкою Дніпровського торговельного шляху. 

Варто зазначити, що важливість геополітичного розташування України в си-
стемі міжнародних економічних зв’язків того часу була обумовлена тією обста-
виною, що саме через її територію пролягали торговельні шляхи, які забезпечу-
вали тривалість і стабільність економічних відносин між Високою Портою та єв-
ропейськими країнами, розташованими на північ від Чорного моря. Справді, Бал-
тійський культурно-історичний регіон, до складу якого входила й Річ Посполита, 
мав зв’язки з Чорним морем саме через територію України. Зокрема, торговельні 
шляхи, які транспортували товари у північному й північно-західному напрямках 
від узбережжя Чорного моря та у зворотному спрямуванні, пролягали вздовж ру-
сел річок Дніпро, Дунай, Дністер та Прут. На узбережжях Чорного й Азовського 
морів, поблизу басейнів згаданих річок, турки збудували міста-фортеці Кафу, Та-
ман, Азов, Аккерман та Очаків, що були важливими транзитними центрами за-
безпечення північної та північно-західної торгівлі Османської імперії та мали ве-
лике значення у розвитку торговельних зв’язків насамперед з країнами Східної 
Європи 397. Зокрема, місто-фортеця Кафа стала найважливішим турецьким пор-
том Східного Криму, через який морські торговельні шляхи пролягали як із за-
ходу на схід, так і з півдня на північ. В цю логістичну систему був інтегрований 
басейн річки Дніпра, а також міста-фортеці, розташовані як у дельті Дунаю (Кі-
лія), так і поблизу гирла Дністра (Аккерман). Разом з тим, річкові торговельні 
шляхи забезпечували економічний звʼязок Верхнього Подніпровʼя та країн Балтії 

                                                            
396Feridun Emece, Sultan Süleyman Çağı ve Cihan Devleti, Genel Türk Tarihi, Сilt 6, Edütörler: 
Hasan Celȃl Güzel, Prof. Dr. Ali Birinci, Ankara,Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 28–29.  
397Якубова Т. Турецько-татарське прикордоння в історичних матеріалах фондів Інституту ру-
копису, відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ / Тетяна Якубова // Укра-
їна – Туреччина: історія культурних зв’язків та співробітництво на сучасному етапі: зб. наук. 
пр.; упоряд.: О. Дерменджі, В. М. Підвойний, Н. Г. Солонська.  — К. : Видавничо-поліграфіч-
ний центр «Київський університет», 2011. — С. 93‒94; Середа О. Османське-українське сте-
пове порубіжжя в османсько-турецьких джерелах ХVIII ст. [=XVIII.Yüzyıl Osmanlı Belgeleri 
Işığında Osmanlı-Ukrayna Bozkır Serhatti] / Олександр Середа [=Oleksandr Sereda]. ― Одеса: 
Астропринт, 2015. ― 312 с. 
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(Литви, Латвії й Естонії) із землям Середнього та Нижнього Подніпровʼя 398. 
Отже, Дніпро являв собою торговельну комунікацію, що поєднувала Балтійське 
море з Кримським півостровом. Зазначимо, що численні архівні документи міс-
тять інформацію, яка свідчить про неабияке значення цієї торговельної артерії 
для соціально-економічного розвитку України козацької доби її історії. Втім, су-
хопутний торговельний шлях, що поєднував Високу Порту і Московію, контро-
лювався Кафою не повністю; адже він пролягав також через інші частини тери-
торії України. Зокрема, значними транзитними пунктами транспортування това-
рів у вказаному напрямку були Аккерман та Львів, після чого рух цих товарів 
відбувався на схід через землі восьми областей Польщі й західних володінь Мо-
сковії. Тому центральній адміністрації Османської імперії довелося вживати спе-
ціальних заходів для забезпечення стабільності функціонування вказаного тор-
говельного шляху, надаючи турецьким торгівцям озброєну охорону, яка супро-
воджувала купецькі каравани.  Щодо цього питання в одному з архівних докуме-
нтів, а саме в листі султана на ім’я польського короля, датованому 13 лютого 
1577 року, зазначені вимоги з метою забезпечення безпеки торгівців під час їх-
нього руху відповідним шляхом до пунктів призначення 399.   

Однак деякі турецькі фортифікаційні споруди мали суто оборонне призна-
чення. Зокрема, такими були фортеці, розташовані в гирлі річки Дніпро: Очаків 
на північному березі Дніпро-Бузького лиману та Килбуруна на протилежному 
боці лиману. Варто зазначити, що фортеці Очаків та Азов мали особливе зна-
чення для  Високої Порти у справі забезпечення захисту території своєї держави, 
розташованої на північ від Чорного моря. Також є відомості про те, що на березі 
Ходжабейського лиману, на місці розташування сучасного міста Одеси, тобто на 
відстані у 30 кілометрів на схід від гирла притоку Дністра, перший правитель 
Кримського ханства Гаджі Гірай І (роки правління: 1420 / 1421–1456) побудував 
місто Ходжабей 400. 

                                                            
398Yücel Öztürk, Osmanlı Hakimiyetinde Kefe: 1475–1600, 1. Baskı, Ankara, Kültür ve Turizim 
Bakanlığı Yayınları, 2000, s. 272, 280; Güneş Zübeyde Yağc, Tarihli İstanbul Gümrük Defteri (Нicrî 
: 1015 / 1016 (Мilâdî : 1606 / 1607) Dated Istanbul Customs Register), History Studies. International  
Journal of History, Volume 5, Issue 2, A Tribute to Prof. Dr. Halil Inalcık, March, 2013, p. 507–537. 
399Leh Kralına Nȃme-i Hümȃyun, Hicrî : 25 Zilkade  984 / Milâdî : 13 Şubat 1577 tarihli, BOA, MD,  
Cilt 29, s.174 / 418. Також див.: Gülay Kahveci, 29 Numaralı Mühimme Defteri (Hicrî : 984 / Milâdî 
: 1576), Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tahlil-Özet-
Transkripsiyon, İstanbul Üniversitesi, 1998, s. 220.  
400Mustafa Işk, XVI.Yüzyılda Bir Osmanlı Kalesi: Cankerman (Özü), Uluslararası Karadeniz 
İncelemeleri Dergisi (International Journal of Black Sea Studies), Say: 5,  Trabzon / Türkiye, 2008, 
s. 55–76. 
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Щодо фортеці Аккерман, розташованої в гирлі річки Дністра, то вона являла 
собою найважливішу турецьку митницю, таку собі «браму», що контролювала ви-
хід у Чорне море для товарів з території Польщі 401. Згідно з правовими нормами, 
записаними в так званій «Книзі законів» (قانوننامھ / «Kanun-nâme»), що стосувалися 
цього краю, були, зокрема, встановлені й загальні правила торгівлі товарами, що 
надходили із Львова в напрямку Чорного моря. Наприклад, за відправлення з цієї 
митниці до місця призначення кожного мула та віслюка мало бути сплачено на ми-
тниці  п’ять акче. Щодо відправлення великої рогатої худоби, то тариф складав чо-
тири акче, а за двох овець – один акче. З десяти овець стягався додатково ще один 
акче на рахунок капітана чи власника корабля, призначеного для транспортування 
відповідних товарів. За відправку копченої (сушеної) риби з Очакова, Кілії та інших 
міст теж вимагалося платити митний збір, хоча людина, яка купувала рибну проду-
кцію в Аккермані та транспортувала її своїм возом, мита не платила. В зазначеній 
книзі, зокрема, містяться також відомості про полонених-невільників, яких приво-
зили з Кафи, та інформація щодо інших видів товару 402. 

Варто мати на увазі також той факт, що  після загарбання Моско-вією земель 
Казані, Астархану та Великої Ногайської Орди, яке супроводжувалося політи-
кою асиміляції місцевого населення, мешканці згаданих країн, котрі сповідували 
ісламську релігію, іммігрували на захід, а саме на територію  Кримського ханс-
тва. Крім того, в Дніпровському та Дністерському регіонах також перебувала 
значна кількість мусульманських переселенців, а скупчення цих мігрантів у ба-
сейні річки Дністер, зокрема на території Буджаку, спричинило виникнення не-
безпечної ситуації на торговельному шляху з  Львова до Аккермана. З огляду на 
це османський уряд створив спеціальний адміністративний орган, відомий під 
назвою یالى آغالیغي (Yalı Ağalığı). Відповідальна особа (керівник) цієї організації 
забезпечувала військову безпеку на узбережжі Дністра та на шляху, що пролягав 
із Аккермана до міста Кам’янця. Про це свідчить архівний документ «Наказ на 
ім’я мулли Кам’янця» датований серпнем 1679 року, в якому рекомендуються 
особи для служби в цій організації 403. 
                                                            
401Челебі Евлія. Книга подорожі. Північне Причорноморʼя / Евлія Челебі. Редактор: В. Г. Куш-
нір. — Одеса: Гермес, 1997. — С. 8–17.  
402BOA, Tahrir Defteri, Kânunnâme-i İskele-i Akkirmân der-Âb-ı Turla ki, hâliya icra olunur, Nu : 
483, s.18 (Книга реєстрації та обліку, «Книга законів», якою встановлювались та регулювались 
торговельні правовідносини фортеці Аккермана, що в гирлі річки Дністра, з лиманом і 
портом).  
403Kamaniçe mollasına hüküm ki, Hicrî : Receb 1090, BOA, MD, Cilt 97, s.7 / 48. Також див.: 
Ulviyenur Pakize Eskin, 97 Numaralı Mühimme Defteri (Hicrî :  1090–1092 / Milâdî : 1679–1681), 
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Tahlil-Özet-
Transkripsiyon, İstanbul, 2009, s.4. 
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Торговельний шлях «Львів – Аккерман» пролягав через Молдову і тому мав 
історичну назву «Молдавський шлях». Від Аккермана він спрямовувався до 
Стамбула і надалі пролягав до Бурси. Згадана торговельна комунікація, яка в су-
часній турецькій історіографії відома як дорога «Бурса – Стамбул – Аккерман – 
Львів», мала особливе значення для розвитку торгівлі між країнами Східної Єв-
ропи та Азії 404. Починаючи з XV століття у Львові спостерігається наявність ку-
пців, що прибували з міста Бурси. Зокрема, в  судовій книзі реєстрації міста Бу-
рси є відомості про торгівців з міста Львова 405.  

Важливо зазначити, що, на відміну від створення урядом Речі Посполитої 
безпечних умов на торгівельному шляху, що пролягав від Балтики до Чорного 
моря вздовж річки Дністер, уряд Османської імперії надавав перевагу північній 
торгівлі шляхом «Львів – Аккерман». Окремо слід зауважити, що місто Львів, 
починаючи з XV століття,  перетворилося на важливий центр міжнародної тор-
гівлі, де здійснювали свої торговельні операції купці – представники численних 
етносів: тюрків, італійців, євреїв тощо. Наприклад, про участь в цій торгівлі ту-
рецького купця, єврея за етнічною належністю Якуба та про збереження й пове-
рнення його майна родичам у зв’язку з його смертю свідчить окремий архівний 
документ, а саме – послання султана на ім’я польського короля, датоване11 гру-
дня 1577 року 406.   

 Через місто Львів товари, вироблені в кранах Азії, а саме прянощі, тканини, 
дорогоцінності, прикраси, рис, чорний перець 407,  постачали до балтійських та 
скандинавських країн, а в зворотному напрямку транспортували тканини з во-
вни, хутра, мед, бджолиний віск, рибу, ікру, пшеницю та інші європейські то-
вари. Для балтійських країн місто Львів являло собою «браму» у південному на-
прямку 408. Слід наголосити, що такі сприятливі умови для організації та здійс-
нення міжнародної торгівлі в зазначеному геополітичному ареалі були зумовлені 
стабільністю відносин між Османською імперією та Річчю Посполитою у XVI 

                                                            
404İnalck Halil, An Economic and Social History of the Ottoman empire, 1300–1914. Part І, The 
Ottoman State: Economy and Society, 1300–1600, Volume I, Edited by Halil İnalcık (with Donald 
Quataert), Cambridge University Press, 1994, p. 285–286. 
405 İnalck Halil,  op. cit., p. 289–290. 
406 Leh Kralına Nâme-i Hümâyûn, Hicrî : 21 Şevval 984 / Milâdî : 11 Ocak 1577, BOA, MD, Cilt 29,  
s. 63 / 151. 
407ЦДІА України у м. Львові. ― Фонд № 52. ― Опис №1. ― Справа № 74 «Послання бею міста 
Львов». Оригінал написаний приблизно у другій половині XVI століття. Назва і дата напи-
сання документа уточнені. 
408İnalck Halil,  op. cit., s. 276–277. 
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столітті, про що свідчить інший османсько-турецький архівний документ, оригі-
нал якого зберігається у Львові 409. Цей факт мав важливе значення для соціа-
льно-економічного розвитку козацько-гетьманської України. 

Подальшим завданням Османської імперії у Північному Причорноморʼї було 
розширення сфери свого впливу за рахунок приєднання до володінь султанів кре-
вного туркам-османам населення Волзько-Камського міжріччя. Наступник Су-
леймана Кануні, його син від українки Роксолани, султан Селім ІІ (роки прав-
ління: 1566‒1574), за головний пріоритет своєї північної політики вважав проти-
дію спробам московського правителя Івана ІV Грозного (роки правління: 
1553−1584) поширити свій вплив на чорноморському напрямку шляхом прово-
кування запорозьких козаків на вчинення нападів на османські володіння, розта-
шовані на узбережжі Чорного моря. Задля нейтралізації московської загрози ос-
манський уряд прийняв рішення здобути місто Астархан, а потім з’єднати річки 
Дін та Волгу каналом завдовжки у 6 морських миль (11 тисяч 114 метрів). Тим 
самим планувалося налагодити сполучення між Чорним і Каспійським морями, 
забезпечити оборону кавказьких народів, а також посилити зв’язки Кримського 
ханства з тюркськими державами Центральної Азії. Однак через несприятливі 
погодні умови та недостатнє матеріальне забезпечення, пожежі на матеріальних 
складах у фортеці Азов, повернення назад у звʼязку з цим кримськотатарських 
збройних загонів на чолі з ханом Девлетом Гіраєм І (роки правління: 1551–1577), 
обсяг робіт щодо побудови згаданої комунікаційної споруди було виконано лише 
на одну третину. До того ж саме в той час почалося налагодження дружніх від-
носин між Високою Портою та державою Сефевідів, а також було укладено ми-
рний договір про співпрацю з Австрійською імперією. Покращилися відносини 
з Францією, яка успішно розвивала торговельні зв’язки з Османською імперією, 
а також було відновлено мирний договір з Річчю Посполитою. Окрім цього, мо-
сковський правитель відрядив свого посла до Стамбула для налагодження друж-
них взаємин між Московією й Туреччиною. Проте перед Високою Портою пос-
тала потреба захопити острів Кіпр 410. 

                                                            
409ЦДІА України у м. Львові. ― Фонд № 132. ― Опис № 1. ― Справа № 127 «Подорожна, 
видана Мурадом ІІІ у справі переїзду через Польщу до Московської держави Омара, агента 
купця Магмуда, для отримання ним грошей за залишений товар». Оригінал, написаний приб-
лизно 3–13 червня 1581року за християнським літочисленням (1–10 дня  джемазейілеввела 
місяця 989 року Гіджри). Дата написання цього документа подається  з уточненням. 
410Mücteba İlgürel, Zirveden Dönüş: II. Selim’den III. Mehmed’e, Kuzey Siyaseti ve Don-Volga 
Nehirinin Birleştirilmesi Teşebbüsü, Genel Türk  Tarihi, Cilt 6, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 
2002, s. 44–45.   
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На додаток, слід зазначити, що на північно-західному напрямку зовнішньої 
політики Високої Порти у Північному Причорноморʼї, згідно з відомостями з ту-
рецьких архівних документів, тривала запекла боротьба цієї держави з Польсь-
ким королівством. Слід сказати, що тоді Польща демонструвала свою присут-
ність та силу в геополітичному ареалі між Балтикою та Чорним морем, підпоряд-
кувала собі українські землі, встановлювала владу над Валахією та Молдовою і, 
загалом, відігравала особливу роль в історії Східної Європи. Предметом цього 
суперництва був контроль над територією України та землями, що пролягли 
вздовж кордонної лінії, суміжної з Валахією та Молдовою. Згадана ворожнеча 
супроводжувалася як воєнними сутичками, так і використанням обома сторо-
нами безпосередніх методів конфронтації та опосередкованих методів силового 
впливу. Подальше загострення конфлікту в зазначеному геополітичному ареалі 
було зумовлене підписанням Польським королівством та Великим князівством 
Литовським у 1569 році Люблінської унії, яка мала велике політичне і культурне 
значення для новоствореної об’єднаної держави, що отримала назву «Річ Поспо-
лита». Люблінська унія уможливила забезпечення політичної рівноваги в Схід-
ній Європі, а також встановлення гегемонії Речі Посполитої над територією Бал-
тійсько-Чорноморського межиморʼя, прилеглої до північних та північно-захід-
них меж володінь Османської імперії у Північному Причорномор’ї. В результаті 
такого розвитку подій територія, що простяглася від Середнього Подніпровʼя до 
річки Дністер, опинилася під владою Речі Посполитої 411. Після цього зазначена 
держава почала боротьбу за своє панування над територіальним простором, роз-
ташованим від річки Дніпра до Карпатських гір. Ця обставина стала одним з чин-
ників, що спричинили до занепаду Золотої Орди 412. Уряд Речі Посполитої навіть 
відрядив своїх послів до Стамбула з метою отримати визнання його влади над 
зазначеним регіоном 413. Що ж до політики Речі Посполитої стосовно українсь-
кого козацтва, то, на наш погляд важливою є інформація про залучення королем 
Сиґізмундом ІІ Августом (роки правління: 1548–1572) до державної служби 300 

                                                            
411Magocsi P. R., A History of Ukraine / Paul Robert Magocsi, Toronto: University of Toronto Press 
Inc., 1996, p. 134–137; Roucek, Joseph S.,  The Geopolitics of the Baltic States / Joseph S. Roucek // 
American Journal of Economics and Sociology, Vol. 8, No. 2, Jan., 1949, p. 173. 
412Kolodziejczyk, Dariusz, The Crimean Khanate and Poland-Lithuania: International Diplomacy on 
the European Periphery (15th–18th Century). A Study of Peace Treaties Followed by Annotated Doc-
uments / Dariusz Kolodziejczyk, Leiden– Boston 2011, p. 5 and further.; Pritsak Omeljan, “Kievan 
Rus’ and Sixteenth – Seventeenth Century Ukraine” in Rethinking  of Ukrainian History / Omeljan 
Pritsak,  ed. Ivan L. Rudnytsky, with the assistance of John-Paul Himka, p.10 (1–28), Edmonton 1981. 
413Akdes Nemet  Kurat, Türk Diplomasisi ve Polonya Merkez Arşivinde Türkçe Vesikalara Ait Lehçe 
İki Eser, Türk Tarih Kurumu, Belleten, Cilt: XXX, Sayı:119,  Ankara 1966, s. 445. 
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козаків, з метою, таким чином, використати цих воїнів для захисту південно-схі-
дних кордонів своєї держави 414. Ця подія свідчить про завершення процесу ста-
новлення українського козацтва як вагомої військово-політичної сили. Зважаючи 
на те, що підконтрольні Речі Посполитій і прилеглі до кордонів Кримського хан-
ства землі, де відбувалася дислокація козаків, які перебували на службі у поль-
ського короля, були частину земель України, зокрема слід вважати, що функції 
козаків-найманців у той час передбачали також і захист українського населення 
від нападів ззовні. 

Досліджуючи соціально-економічні й геополітичні процеси, що відбувалися 
на теренах України у другій половині XVI століття, доцільно враховувати ту об-
ставину, що українці та поляки в процесі розвитку своєї історії в часи, що пере-
дували дослідженій нами історичній добі, вже відчували свою окремішність. Зо-
крема, українці зберігали особливості своєї культури впродовж всього періоду 
панування Золотої Орди в південно-західній частині Східної Європи, а також в 
умовах перебування у складі Речі Посполитої. Така особливість української на-
ціональної культури, історичним витоком якої була цивілізація Київської Русі, 
зумовлювала міцність та витривалість козацького чинника впродовж дослідже-
ної нами історичної доби і водночас становила найбільшу проблему зовнішньої 
політики уряду Речі Посполитої до кінця XVI століття. Причину цього історич-
ного явища польський дослідник російського походження Іван Рудницький вба-
чав у спрямованості цієї політики на заволодіння територіями інших етнічних 
культур, що призвело в майбутньому до негативних наслідків  для історичної 
долі Речі Посполитої 415. 

Розглядаючи військово-політичну ситуацію упродовж XVI століття у Півні-
чному Причорномор’ї, варто зазначити, що Кримське ханство, яке перебувало 
під протекторатом Високої Порти, становило в Східній Європі потужну збройну 
силу. Той факт, що влада цього державного утворення забезпечувала боєздат-
ність своїх збройних сил за рахунок зовнішніх джерел постачання, зумовлював 
перманентні вторгнення кримськотатарських військ на землі України та Речі По-
сполитої. З іншого боку, таке становище Кримського ханства було одним із чин-
ників слабкості воєнного потенціалу цього державного утворення. Разом з цим, 
згідно з відомостями з турецьких рукописних документів, найбільшу вигоду від 
такого становища мала Висока Порта, яка використовувала військо Кримського 

                                                            
414Щербак В. О. Назв. праця. ― С. 56. 
415Rudnytsky Ivan L., Polish–Ukrainian Relations: The Burden of History / Ivan L. Rudnytsky // 
Poland and Ukraine Past and Present / ed. by Peter J. Potichnyi ; The Canadian Istitute of Ukrainian 
Studies. Edmonton and Toronto, 1980, p. 8  and further, 365 pp. 
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ханства у своїх війнах з Австрією та Іраном. Однак, здійснюючи воєнні акції на-
самперед в інтересах Високої Порти, кримські хани деінде чинили напади на  
чужі території для отримання здобичі й для себе. Втім, коли згадані володарі, 
розраховуючи на свої збройні сили, виходили за межі дозволеного, османський 
уряд уживав жорстких заходів, щоб відновити порядок. Наприклад, хан Сагіб Гі-
рай І (роки правління: 1532–1551), попри великі заслуги, зокрема в усуненні без-
пеки з боку Московії, був страчений за наказом султана Сулеймана І Кануні за 
перебільшення особистих повноважень 416. 

За таких умовах Польщі довелося реагувати на політику Османської імперії 
в Північному Причорномор’ї створенням, з метою запобігання нападів з боку 
Кримського ханства, збройних загонів, основу яких склали українські козаки 
православного вірування. З середини XVI століття Дмитро Вишневецький запо-
чаткував за Дніпровськими порогами організацію руху «Козацьке братство». Ця 
нова військово-політична сила стала серйозною перешкодою для загарбницької 
політики Османської держави та Кримського ханства 417. Внаслідок такого пере-
бігу подій, тобто використання Польщею запорозьких козаків у своїй боротьбі з 
вищеназваними державами, відносини між Річчю Посполитою та Високою Пор-
тою, які до того часу в стратегічному плані були дуже дружніми, докорінно змі-
нилися. Шляхтичі, які мали впливову перевагу в зовнішній та внутрішній полі-
тиці Речі Посполитої, почали застосовувати свої способи збереження економіч-
ної сили власної держави на території басейнів річок Дніпра, Дністра та Прута, у 
тому числі й на українських землях. Зокрема, вони спромоглися створити, почи-
наючи з 1550 року, укріплену оборонну лінію, яка пролягала вздовж північного 

                                                            
416Nidâî Remmal Hoca Kaysunîzâde, Tarih-i Sahib Giray Han, Nşr. Özalp Gökbilgin, Ankara, 1973, 
s. 120 vd.; Yücel Öztürk, Kırım Hanlığı, Yeni Türkiye Dergisi, Türkler, Editörler: Hasan Celâl Güzel, 
Kemal Çiçek, Salim Koca, Ankara 2002, s. 480–513.  
417Yücel Öztürk, Özü’den Tuna’ya: Kazaklar –1, İstanbul, Yeditepe Yayınevi, 2004, 1. Baskı, s. 293, 
488 s., 1 Harîta; Yücel Öztürk, Dimitriy İvanoviç Vişnevetskiy ve Faaliyetleri, Süleyman Demirel 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 9, İsparta / Türkiye, 2003, s. 95–
140; Yücel Öztürk, Erdel-Eflâk-Boğdan Olayları ve Dimitriy Vişnevetskiy, Türklük Araştırmaları 
Dergisi, Sayı : 17, İstanbul 2005, s. 55–95; Chantal Lemercier – Quelquejay. Un condottiere 
Lithuanien du XVIᶜ siécle Le Prince Dimitrij Višneveckij et l’origine de la Seč Zaporoque d’aprés 
les archives Ottomanes / Quelquejay – Chantal Lemercier. École Pratique Des Hautes Études – 
Sorbonne. Sixiéme Section: Sciences Économiques et Sociales. Cahiers du Monde Russe et 
Soviétique, Volume X, Numéro 2, Vvril-juin 1969, Mouton & Co, p. 258–279; Mihnea Berindei, Le 
probléme des “cosaques” dans la seconde moitié du XVIᶜ siécle a propos de la révolte Ioan Vodă, 
voiévode de Moldavie / Berindei Mihnea // École Pratique Des Hautes Études–Sorbonne. Sixiéme 
Section: Sciences Économiques et Sociales. Cahiers du Monde Russe et Soviétique, Volume XIII, 
Numéro 3, Juillet-septembre 1972,  Mouton & Co., p. 338–367.   
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узбережжя річки Дунай 418. В численних османсько-турецьких архівних докуме-
нтах подано відомості про повстання, організоване польською шляхтою в 1565 
році проти турецької військової присутності, яке охопило Хотин, Аккерман та 
Молдову 419. 

Втім, на зовнішню військово-політичну активність Високої Порти у Північ-
ному Причорноморʼї мала негативний вплив та обставина, що після правління 
Сулеймана І Кануні відбувається певний занепад в економічному розвитку цієї 
держави. Таке становище через тривалі війни лише погіршувалося. Зокрема на 
схід від володінь турецьких султанів тривала 50-річна війна з Іраном, а на захід-
них кордонах Османської імперії – 20-річна війна з Австрією. Однак Річ Поспо-
лита не скористалася погіршенням міжнародного становища Високої Порти для 
вирішення своїх внутрішніх та зовнішніх проблем, зокрема – для успішної боро-
тьби з Московією, яка тиснула на неї зі сходу, тому що сама переживала черговий 
трагічній період своєї історії. В цих умовах підпорядковані Речі Посполитій ук-
раїнські козаки самостійно здійснювали тривали переможні морські походи 
проти турків, перетворившись, таким чином, на головну ударну силу в боротьбі 
проти Османської імперії. Отож, Чорне море стало «козацьким», і сила козацької 
військово-морської флотилії відчувалася навіть у Стамбулі 420. 

Внаслідок економічної кризи, що тривала в Османській імперії до початку 
XVII століття, у Північному Причорномор’ї виникли якісно нові політичні сили, 
які раніше перебували у васальній залежності та використовувались великими 
державами в межах їхніх власних контактних зон для тісної економічної, куль-
турної та військової взаємодії прикордонних країн. Такими силами були, з од-
ного боку, Кримське ханство, становище якого ускладнювалось періодичними 
кримськотатарськими повстаннями проти центральної османської влади, а з ін-
шого боку – Військо Запорозьке, яке діяло спільно з Кримським ханством. Варто 

                                                            
418İbrahim Etem Çakr, 10 Numaralı Mühimme Defteri’nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi, 
Yüksek Lisans Tezi, Erzurum  Atatürk Üniversitesi, 2006, s. 73, 179–356. 
419Akkirman Beyine hüküm ki, Hicrî : 27 Ramazân, sene 972 / Milâdî : 28 Şubat 1565, BOA, MD, 
Nu : 18, 17/30. Також див.: Kazm Kürşat Yücel,  18 Numaralı Mühimme Defteri (Tahlil – Metin), 
Hüküm 30, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi,   İstanbul, 1996; Boğdan voyvodasına hüküm 
ki, Hicrî : 27 Ramazân, sene 972 / Milâdî : 28 Şubat 1565,  BOA, MD, Nu : 18, 17/26. Також див: 
Попередження воєводи Валахії у зв’язку з повстанням в Молдові та наказ про надання допо-
могу новопризначеному правителю Молдови (Eflak Voyvodasına hüküm ki, Hicrî : 27 Ramazân, 
sene 972 / Milâdî : 28 Şubat 1565,  BOA, MD, Nu : 18, 17/28; Kazm Kürşat Yücel, Hüküm 28, Eflak 
Voyvodasına, Hicrî : 27 Ramazân, sene 972 / Milâdî : 28 Şubat 1565). 
420İsmail Hakk Uzunçarşl, Osmanlı Tarihi, Сilt, III, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1983, s. 
143. 
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зазначити, що запорозькі козаки, які перебували у підпорядкуванні Речі Поспо-
литої, також повстали проти гноблення з боку шляхти, спричинюючи при цьому 
серйозні проблеми для влади цієї країни. 

У першій половині XVII століття уряд Речі Посполитої провадив запеклі бо-
йові дії проти козаків, які закінчились перемогою поляків, але це не завадило 
постанню якісно нового козацького національно-визвольного руху в середині 
вказаного столітті під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. Ця визначна 
подія в історії українсько-польсько-турецьких відносин стала причиною виник-
нення «українського питання» та «польської проблеми» в зовнішній політиці ос-
манського уряду. Богдан Хмельницький, перш ніж виступити з війною проти 
Речі Посполитої, звернувся до османського уряду з проханням надати Україні 
протекторат на зразок Валахії та Молдови. Це сталося саме тоді, коли Османська 
імперія переживала глибокі політичну та економічну кризи, і тому турецька ди-
пломатія була не змозі оцінити ситуацію, що склалася з появою на історичній 
арені вищеназваного українського гетьмана. Однак українське повстання під 
проводом Богдана Хмельницького мало незворотний характер, і тому цей геть-
ман, не досягнувши бажаних результатів своїх дипломатичних зусиль, спрямо-
ваних до Високої Порти, змушений був звернутися за допомогою до Московії, 
наслідком чого сталося укладання відомого Переяславського договору 1654 року 
421. Щодо цього питання український історик Іван Крип’якевич писав таке: «Хме-
льницький і старшина вважали союз з Москвою тільки хвилевою злукою на час 
війни, не віковічною унією… Україна лишиться при давніх правах» 422. В резуль-
таті цієї події, як зазначає турецький історик Юджель Озтюрк, і Річ Посполита, і 
Висока Порта втратили свій вплив над Україною. Згодом цей договір не отримав, 
практичного втілення, внаслідок чого відбувся розкол серед козаків, який спри-
чинив виникнення трьох нових козацьких рухів, а саме – протурецького, промо-
сковського та пропольського 423. 

Отже, у середині XVII століття українське козацтво було потужною війсь-
ково-політичною силою, яка мала визначний вплив на розвиток міжнародних ві-
дносин у Східній Європі 424. За такої умови варто зазначити, що Запорозька Січ, 

                                                            
421Брехуненко Віктор. Московська експанція і Переяславська рада 1654 року / Віктор Брехуне-
нко.  ― Київ: Книжкова друкарня наукової книги, 2005. ― 367 с. 
422Крип’якевич Іван. Богдан Хмельницький і Москва / Іван Крип’якевич // Український історик. 
— Журнал українського історичного товариства. — 1-3 (21-23) Рік VI. — Нью-Йорк ; Мюнхен, 
1969. — С. 140–143.   
423Yücel Öztürk, Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya Yönelik Dış Politikası, Türk Dış Politikası – Osmanlı 
Dönemi, Cilt ІІ, İstanbul, Nşr. Mustafa Bıyıklı, 2008,  s. 254, 257.  
424Orhunlu, Cengiz,  aynı eser, s. 64. 
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яка не лише мала розвинені економічні й політичні взаємини з Високою Портою, 
й зазнавала значного тюркського культурного впливу 425 і, разом з цим, демон-
струвала свої прагнення до визволення українського народу, у той була природ-
ним союзником Високої Порти у протистоянні останньої спробам встановлення 
Річчю Посполитою свого впливу на Північному Причорномор’ї. Політичне кері-
вництво козацько-гетьманської України також вважало Високу Порту за свого 
союзника в національно-визвольній боротьбі проти гноблення з боку Речі Пос-
политої. Саме такий збіг зовнішніх політичних інтересів обох названих держав 
зумовив важливе значення українсько-турецько-кримськотатарського військово-
політичного союзу в бурхливих подіях середини XVII століття у Східній Європі. 

Однак у результаті втрати Річчю Посполитою й Високою Портою своєї мо-
гутності свою присутність у Східній Європі посилила Московія. Поєднані зу-
силля Речі Посполитої та Швеції у боротьбі проти Московії на початку 
XVIII століття також виявилися недостатніми для цілковитого припинення вій-
ськово-політичної активності Московського царства через наявність гострих су-
перечностей між названими супротивниками цієї держави. Що ж до Османської 
імперії, то вона після укладання Карловецького договору 1699 року, коли Річ По-
сполита зазнавала руйнівних нападів з боку Московії, підтримувала мирні взає-
мини з цією державою, і навіть надала їй допомогу. Проте «українське питання» 
і надалі залишилося невирішеним, а отже актуальним у міжнародній політиці 
Османської імперії. 

Такий висновок обґрунтований змістом джерельного матеріалу, поданого у 
османсько-турецьких рукописних документах, що стали предметом нашого дос-
лідження. Зокрема, ми встановили, що посилення військово-політичної активно-
сті Османської Туреччини у Північному Причорномор’ї викликала суттєвий ін-
терес до подій у цьому геополітичному регіоні з боку турецьких літописців. По-
літичний істеблішмент в зазначеному просторі, зокрема вакаїнювісі, почали на-
водити у своїх творах відомості, які стосувались подій, що відбувалися саме на 
теренах України. Підтвердженням цього висновку є великий обсяг та доклад-
ність змістовного навантаження інформації про козацько-гетьманську Україну, 
залученої вакаїнювісами в тексти їхніх літописів. 

 
 

                                                            
425Дашкевич Ярослав. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни / Ярослав Дашкевич [Львівське відділення ІУАД імені М. С. Грушевського НАН 
України]. ― Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2011. ― С. 204–208.  
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2.2. Особливості османсько-турецького літописання середини XVI ‒ 
першої чверті XVIII століть 

 
Джерельний комплекс нашого монографічного дослідження було складено 

шляхом пошуку, виявлення та вивчення як опублікованих, так і не відомих до 
сьогоденні в українській історіографії османсько-турецьких рукописних докуме-
нтів другої половини XVI–першої чверті XVIII століть, які містять важливу ін-
формацію щодо України козацької доби її історії. 

Як зазначено вище, у процесі формування джерельної бази цієї монографії 
ми виявили численні пам’ятки османсько-турецької рукописної традиції вищео-
значеної історичної доби, джерельний матеріал яких став предметом цього мо-
нографічного дослідження. Відмітною ознакою наших наукових пошуків стало 
виявлення оригіналів потрібних нам писемних документів, які зберігаються у 
фондах декількох книгосховищ Республіки Туреччини, в місті Стамбул. Зокрема, 
таким є Османський архів головного управління Кабінету міністрів Республіки 
Туреччини (BOA – Başbakanlık Osmanlı Arşivi) – фонд «Документи, власноручно 
написані особисто султаном» («Hatt-ı Hümâyûn») і, зокрема, документи № 9807 
«Hotin Defterdarı ve Bina Emini Osman Ağa’nın Hotin Kalesi’nin tamiri için yapıp 
gönderdiği resmin arz olunduğuna dair» («Фінасиcту та відповідальному за будів-
ництво Хотина пану Осману-аґі з приводу надісланого плана-схеми щодо  ремо-
нту фортеці Хотина», датований 1795 роком) та № 56666 «Hotin Kalesi Bina Emini 
Osman Efendi tarafından inşa ve tamir olunan binalar dışında tamire muhtaç olan ma-
hallerin keşif bedeline dair defter» («Відповідальному за будівництво фортеці Хо-
тина Осману-ефенді з приводу складання реєстраційної книги з метою обліку 
відремонтованих будівель та визначення окремих кварталів, які потребують ре-
монту», датований 1793 роком); фонд «Реєстри фінансових документів» 
(«Maliye’den Müdevver Defteri»), документ № 1619 «Hotin kalesinin tamiri için 
İstanbul’dan irsali ferman olunan neccar, taşçı, kaldırımcı, demirci, taşkıncı, madenci, 
suyolcu, bıçakçı, duvarcı ve diğer bazı sanatkarlarla sair amelelerin adlarım ücretleri 
ve mikdarlarını ihtiva eden defter» («Реєстраційна книга будівельників: теслярі, 
слюсарі, муляри, вантажники, ковалі, кочегари, шахтарі, ножарі, муляри та інші 
спеціалісти, що були  відряджені із Стамбула до Хотина для виконання будіве-
льних робіт) та інші. Джерелознавче опрацювання оригіналів цих памʼяток ос-
мансько-турецької писемності другої половини XVI – першої чверті XVIII сто-
ліття було спрямоване на виокремлення, систематизацію та текстологічний ана-
ліз інформації про Україну козацької доби її історії, що міститься в зазначених 
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писемних історичних джерелах. Водончас ми мали на меті вирішення таких за-
вдань: 1) беручи до уваги ту обставину, що досліджені нами оригінали історич-
них рукописних документів є складовою османсько-турецької середньовічної 
писемної традиції, ми вважали за необхідне виявити загальні особливості цих 
документів та вказати характеристики особливості джерельного матеріалу, де 
подано інформацію про Україну козацької доби її історії; 2) явно наративна спря-
мованість залучених до нашого дослідження рукописних історичних джерел зу-
мовила доцільність здійснення аналізу біографічних даних щодо авторів як дос-
ліджених памʼяток османсько-турецької писемності, так і згаданих у дослідже-
ному джерельному матеріалі українських історичних діячів; 3) суб’єктивний ха-
рактер відповідного джерельного матеріалу спричинив необхідність визначити 
жанрові належності самих досліджених оригіналів рукописних документів, у 
яких міститься потрібна нам інформація. 

Отже, джерельний комплекс цієї наукової праці представлений двома основ-
ними типами архівних рукописних документів, а саме: 1) конкретно-історичні 
рукописні документи, що є здебільшого хроніками та літописними творами, на-
писаними особами, які були безпосередніми учасниками описаних ними істори-
чних подій; 2) історіографічні твори, написані вченими Високої Порти та Крим-
ського ханства на основі використаних ними рукописних документів, більш ран-
ніх за часом написання. Перший тип османсько-турецьких архівних рукописних 
документів доцільно, своєю чергою, класифікувати за видовим критерієм, і від-
повідно визначити такі жанри: 1.1. Офіційні документи органів влади, зокрема: 
правові акти, а саме писані державні  укази, розпорядження, грамоти, постанови 
та міжнародні договори; 1.2. Офіційні повідомлення, службове листування; 
1.3. Документи особистого характеру, переважно біографічні матеріали, спогади 
тощо. 

Визначальним критерієм відбору османсько-турецьких архівних рукописних 
документів другої половини XVI – першої чверті XVIII століття було з’ясування 
питання про те, якою мірою (безпосередньо чи опосередковано) їхній зміст сто-
сується України козацько-гетьманської доби її історії, а також взаємин останньої 
з Високою Портою, Кримським ханством та іншими сусідніми з нею державами. 
Щодо інформаційного потенціалу визначеної сукупності згаданих рукописних 
документів, то він настільки потужний, що його доцільно проектувати на розши-
рений комплекс подальших джерелознавчих досліджень у різних галузях істори-
чного наукового знання. На такі можливості неодноразово вказували відомі ук-
раїнські сходознавці-тюркологи, зокрема Агатангел Кримський, Омелян Пріцак 
та Ярослав Дашкевич. 
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Особливість джерельної бази нашого дослідження полягає в тому, що її ос-
нову складають не україномовні тексти, а написані османсько-турецькою мовою 
конкретно-історичні рукописні документи, які доцільно означити, використавши  
їх загальне історичне найменування, а саме – یعنامھاوق  / vakâyiᶜ-nâme, тобто «літо-
пис». В історичній ретроспективі ці писемні джерела мають безпосереднє похо-
дження від найдавніших памʼяток тюркської мови та тюркської писемності, а 
саме від рунічних написів на кам’яних надмогильних пам’ятках, знайдених у ба-
сейні ріки Орхон, правої притоки ріки Селенги, що в сучасній Центральній Мо-
нголії. Згадані стародавні тюркські рунічні старожитності походять з VIII сто-
ліття, і належать етносу, на який уже в той час була поширена етнічна назва «тю-
рки». Відомо, що впродовж двох попередніх (VI–VII) століть, тюрки встановили 
свій політичний контроль на величезному територіальному просторі, який про-
стягався від меж Північно-Західного Китаю на сході до північних кордонів Пер-
ської держави династії Сасанідів та до східних кордонів Візантійської імперії 426. 
Зазначені документальні рунічні написи являють собою писемні памʼятки, в яких 
відображено початковий етап розвитку тюркського істріописання 427. Щодо ви-
никнення та становлення «вакаїнаме», то насамперед слід зазначити, що в ранніх 
тюркськомовних літописах (Х‒ХІ століття) досить явно простежується їхня спо-
рідненість з арабською писемною традицією доби раннього середньовіччя, яка 
розвивалася в межах арабськомовної ісламської (за ідеологією та світоглядом) 
культури, що успадкувала здобутки більш ранніх цивілізацій, зокрема античної, 
персидської та індійської 428. Саме в межах зазначеної писемної традиції виникло 
власне історичне літописання. Зокрема, на початку Х століття, а саме після 292 
року за ісламським літочисленням Гіджри (904–905 року від Р. Х.) арабський 
учений, нисба якого читається як Абу ал-‛Аббас Ахмад ібн Джа‛фар… Аббасі 

                                                            
426Бартольд В. В. Тюрки: Двенадцать лекций по истории турецких народов Сред-ней Азии / 
Василий Владимирович Бартольд. ― Алматы : Жалын, 1993. ― С. 4‒5; Туранли Ферхад. Ево-
люція турецького письма в світлі розвитку літературної мови / Ферхад Туранли // Східний 
світ.— К., 2003. ― № 4. ― С. 148−155.  
427Про Орхонські рунічні написи докладно див.: Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul, 
Boğaziçi Yayınları, 1999, 147 s., 8 resim; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, 
Eserler, Terimler, Yayım kurulu: Ezel Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara, Сilt 7, İstanbul, Dergah 
yayınları, 1990, 564 s., 22 s. (kısaltmalar: kitabiyat ve yazarlar). 
428Большаков О. Г. История Халифата / Олег Георгиевич Большаков; ред. Л. В. Негря. ― М : 
Наука, 1993. ― Т. II: Эпоха великих завоеваний. 633–656 годы. ― С. 13–189; Уотт У. М., 
Какиа П. Мусульманская Испания / У. М. Уотт, П. Какиа. ― М: Наука, 1976. ― С. 25–32; 
Lévi-Provençal E., Histoire de l’Espagne Musulmane / Évariste Lévi-Provençal, Volume I, Paris: 
Maisonneuve et Larose; et Leiden: Verlag von E. J., Brill 1950, p. 371–373. 
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ал-Йа‛кубі, написав найстарішу з писемних памʼяток арабської літописної тра-
диції доби раннього середньовіччя, відому під назвою «Історія» (تَأِریخ). Для на-
шого дослідження цей твір має значення тому, що в ньому відображені уявлення 
тогочасних учених Арабського халіфату про історичний процес, елементи яких 
відбилися в османсько-турецьких літописах другої половини XVI – першої чве-
рті XVIII століття. Отже, у першій частині названого твору ал-Йа‛кубі містяться 
описання діянь пророків та ізраїльських царів, що відбувалися до Різдва Христо-
вого, а також діянь самого Ісуса Христа та його апостолів. Лише після цього по-
дано інформацію щодо історії стародавніх етнічних спільнот та країн, які існу-
вали до появи ісламу. Другої частини «Історії» ал-Йа‛кубі присвячена історії іс-
ламу і тим історичним подіям, що відбувалися в Арабському халіфаті 429. Слід 
зауважити, що значну частину дослідженого нами джерельного матеріалу ство-
рено на основі свідчень очевидців – безпосередніх спостерігачів тих явищ і по-
дій, інформація про які була подана в османсько-турецьких літописах другої по-
ловини XVI – першої чверті XVIII століття. Ця традиція османсько-турецького 
літописання визначеної історичної доби, на нашу думку, є спорідненою із жан-
ром «звітної доповіді» / ِرَسالَة /, що існував у межах арабської писемної традиції 
доби раннього середньовіччя. У цьому контексті привертає увагу «рісала» Ах-
мада ібн Фадлана, секретаря посольства халіфа ал-Муктадіра біллахі (908‒932 
рр.), яке було виряджене в 921 році до резиденції правителя Волзько-Камської 
Булгарії 430. Додамо до зазначеного, що у вітчизняній історіографії детальне тек-
стологічне дослідження «рісаля» Ахмада ібн Фадлана, здійснене українським 
арабістом Андрієм Ковалівським 431.  

Змістовна спрямованість найбільш ранніх памʼяток тюркської літописної 
традиції присвячена відображенню діяльності племінних проводирів кочової ет-
нічної спільності, на яку поширилася самоназва «оґузи». Адже саме представ-
ники тюркського панівного роду оґузів згодом заснували династію, яка свого 

                                                            
429Ibn Wadhih qui dicitur al-Ja’qubi Historiae / [edidit indicesque adjecuit per Martin Theodor 
Houstma], Lugduni Batavorum: Verlag von E. J. Brill, 1883, Pars I : Historiarum anteislamicam 
continens, Pars II : Historiarum islamicam continens, 156, CXLI p. 
430Зазначена «рісаля» відома під назвою: «Книга Ахмада ібн-Фадлана ібн ал-‛Аббаса ібн Ра-
шіда ібн Хамада, маула Мехмеда ібн Сулаймана, посланника ал-Муктадіра до правителя 
слов’ян» / 
لّصقاِلبَةِكتَب أحمد إبن فَْضلَْن إبن اَْلعبّاْس إبن راشد إبن ْحَماْد َمْولى َمْحَمْد إبن ُسلْیماْن َرُسول ٔاْلُمْقتَِدر اِلى َمِلِك أ    
431Путешествие ибн-Фадлана на Волгу / перевод и комментарий под редакцией академика 
Игнатия Юлиановича Крачковского. ― М. ; Л., 1939. ― 193 с., 196 б – 212 б; Ковалевский А. П. 
Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг. Статьи, переводы, 
комментарии / Андрей Петрович Ковалевский; ответ. ред. : Б. А. Шрамко. — Харьков, 1956. — 
346 с. 
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часу правлила в тюркській державі Сельджукідів 432. Ця держава виникла на по-
чатку ХІ століття на землях, що простягалися від східного узбережжя Каспійсь-
кого моря на схід через історичну область, відому під топонімічною назвою 
«Мавараннагр» (َما َوَراَء أَلنَّْھر ), що у перекладі з арабською означає «розташоване 
по той бік річки». Йдеться про межиріччя Амударʼї  та Сирдарʼї, а саме – землі, 
що на півночі сягали міста Урґенч (Ґурґандж), а на сході – міст Бухари та Са-
брана. Зауважимо при цьому, що найбільш докладним за своїм змістовним нава-
нтаженям серед тюркськомовних літописів є «Книга про сельджуків» (سلجوقنامھ / 
«Selcuk-nâme»), написана у ХІІ столітті Загір ад-Дін  Нішапурі. Значення «Сель-
джукнаме» для джерелознавчого дослідження османсько-турецької писемної 
традиції полягає не лише в тому, що цей літопис є найдавнішим тюркськомовним 
історичним рукописним документом, а й тому, що в ньому явно відображено 
спорідненість османсько-турецької літописної традиції з арабською писемною 
традицією доби раннього середньовіччя. Зокрема, «Книга про сельджуків» напи-
сана тюркською мовою, але з використанням арабської графіки. До того ж, інфо-
рмація про автора цього історичного твору (тюрка за своїм етнічним походжен-
ням) подані у вигляді мусульманської «нисби» 433. Подані міркування є свідчен-
ням того факту, що найдавніші тюркські літописні твори, написані у «Машрикі» 
-тобто в тюркськомовній східній частині ісламського світу, мали безпосе ,(َمْشِرق)
редню спорідненість з арабською писемною традицією, зумовлену релігійним 
фактором. Що стосується османсько-турецької середньовічної літописної тради-
ції, то її виникнення й початковий розвиток спостерігаються саме в межах Сель-
джуцької держави. Перетворення названої держави на велику імперію після пе-
реможної битви під назвою «Данданакан» в 1040 році 434, а також пов’язане з 
історичною подією, що відбулася на території Північного Азербайджану, який 
упродовж VIII – першої половини IX століття був частиною адміністративного 
володіння Арабського халіфату, що мало назву «Арран» (ان -В другій поло .435 (أرَّ
вині ІХ століття в Азербайджані посилилися декілька державних утворень, серед 
яких найбільш значними були володіння династій Саджидів та Ширваншахів-

                                                            
  ‘ترجَمة و تٔعلیق الدكتور أحَمد كمال الدین حلمي ‘دیب المورخ الفَارسي َعبأس إقبَلٔ التالیف ا ‘الَوزارة في عھد السَّالجقة 432 

 ص. ٥٢٦‘ ١٩٨٤ ‘مطبوعات الجامعَة  ‘الكویتٔ 
433Ferit Devellioğlu, аynı eser, s. 840. 
434Ali Sevim, Dandanakan Savaşı, İslam Ansiklopedisi, Cilt 8, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Araştırmalar Merkezi, İstanbul 1993, s. 456–457.   
435Бартольд В. В. Арран / Василий Владимирович Бартольд.  Сочинения (в ІХ томах). ― 
Т. III. ― Работы по исторической географии. ― Москва: Изд-во «Наука», 1965. ― С. 334–335.   
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мазʼядідів зі столицею в місті Шамахи 436. Отже, у 1046 році, внаслідок перемоги 
збройних сил правителя Сельджуцької держави Тоґрул-бека ( کنالدین ُطغرُ لبک بِن
 над візантійською армією в битві, яка відбулася поблизу міста Ґендже 437 (رُ  سَ لجوقْ 
в Азербайджані, на землі цієї країни поширилася влада тюркської Сельджуцької 
держави 438. Саме згадана історична подія виявилася передмовою посилення за-
хідного вектора розвитку тюрксько-сельджуцької експансії: після наступної пе-
реможної для сельджуцьких правителів Малазґіртської битви, що відбулася в 
1071 році 439 в Центральній Анатолії, почалося масове розселення тюрків-оґузів 
у центральній та західній частинах півострова Мала Азія. Надалі, у 1075 році, 
правитель Сулейман-шах, який походив з родини Сельджукідів, посилюючи 
збройний тиск на Візантійську імперію, оволодів землями західної частини піво-
строва Мала Азія, які простягалися на захід до узбережжя Егейського моря. На 
цій території було створено нову тюркську державу анатолійських сельджуків зі 
столицею в місті Ізник 440. Слід підкреслити, що засади власне турецької держа-
вності було закладено під час політичної діяльності двох сельджуцьких правите-
лів, а саме Ер-Тоґрула Ґазі (роки правління: 1231–1281) та Османа І Ґазі (роки 
правління: 1281–1324) 441. Саме з тих часів походять найдавніші оригінальні те-
ксти османсько-турецького літописання, які турецькі хроністи  називали «Тева-
ріх» (تواریخ / Tevârîh) або «Таріх» (تاریخ / Târîh), тобто «історія», «літопис» 442. При 
цьому важливо врахувати той факт, що впродовж XII−XIII століть на великому 
територіальному просторі, який охоплював Центральну Азію та простягався в 
                                                            
436Буниятов З. М. Азербайджан в VII–IX вв. / Зия Муса Оглу Буниятов. Работы по истории и 
источниковедению Азербайджана и Арабского халифата // Избранные сочинения в трех то-
мах. ― Т. 1. ― Баку : Элм, 1999.  ― С. 184–232.  
437Рукн ад-Дін Тоґрул-бек ібн Селджук (роки правління: 990–1063). 
438Görsel Büyük Genel Kültür Asiklopedisi: Selçuklular, Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa Eren, 15 
Cilt,  Cilt 13, Türkiye, Görsel Yayınlar, 1984, s.7701–7703.  
439Ali  Sevim, Malazgirt Muharebesi, İslam Ansiklopedisi, Cilt 27, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Araştırmalar Merkezi, İstanbul 2003, s. 481–483. 
440Görsel Büyük Genel Kültür Asiklopedisi: Anadolu Selçukluları,  Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa 
Eren, 15 Cilt, Cilt 1, Türkiye, Görsel Yayınlar, 1984, s. 577–578. 
441Görsel Büyük Genel Kültür Asiklopedisi: Selçuklular, Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa Eren, 15 
Cilt, Cilt 13, Türkiye, Görsel Yayınlar, 1984, s.7701–7703; Görsel Büyük Genel Kültür Asiklopedisi: 
Anadolu Selçukluları,  Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa Eren, 15 Cilt, Cilt 1, Türkiye, Görsel 
Yayınlar, s. 575–576, 577–578; Ylmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi, Osmanlı Devleti’nin Siyasî, 
Medenî, Kültür, Teşkilȃt ve San’at Tarihi, 10 Cild, Birinci Cild, İstanbul, Ötüken Neşriyat A. Ş., 
1994, s. 37‒47. 
 ,«Târîh»  – ці терміни мають значення «текст», «документ» / تاریخ ;«Тevârîh» / تواریخ442
«пам’ятка», «літопис», «літописець», «хроніст». Під ними розуміються словесний твір, в 
якому фіксовані конкретні історичні події (Ferit Devellioğlu,  aynı eser, s. 790, 1034, 1099). Зо-
крема, про етимологію терміна «історія», (лат. istoria) див.:  Ahmet Zeki Velidî Togan, Tarihte 
Usûl, İstanbul, Enderun Kitabevi, 1985, s. 2.  

Змістовна спрямованість найбільш ранніх памʼяток тюркської літописної 
традиції присвячена відображенню діяльності племінних проводирів кочової 
етнічної спільності, на яку поширилася самоназва «оґузи». Адже саме 
представники тюркського панівного роду оґузів згодом заснували династію, яка 
свого часу правила в тюркській державі Сельджукідів 58. 
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тому, що традиційно турецьких авторів, які мали однакові повні нисби, 
сучасники розрізняли за їхніми прізвиськами та специфічними індивідуальними 
ознаками імен різних турецьких літописців. Така обставина іноді створює 
проблему щодо ідентифікації авторства деяких з літописів, джерелознавчий 
аналіз яких подано у цій монографії. Зокрема, стосовно одного з авторів 
досліджених нами літописів, а саме «Історія Веджігі» (Târîh-i Vecîhî /تاريخ وجيھى), 
ми подаємо узагальнену та точну інформацію ‒ Веджігі Гасан Челебі. Таким 
чином виправили помилкове прочитання його імені, а саме «Гусейн» 60. 
Потребує уточнення також імʼя іншого турецького літописця ‒ Мехмеда 
Халіфе. Річ у тім, що у XVII столітті окрім цього вченого, який в 1659–1665 
роках написав «Історію молоді» (Târîh-i Glmani / تاريخ غلماني), жили й творили 
ще два Мехмеда Халіфе ‒ а саме автор «Історії султана Мустафи» Târîh-i Sultân 
Mustafa (تاريخ سلطان مصطفى) та автор «Історії Мехмеда Халіфе» (Târîh-i Mehmed 
Halife / 61 (تاريخ محمد خليفة. Отже, вирішення проблеми ідентифікації авторства 
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ми подаємо узагальнену та точну інформацію ‒ Веджігі Гасан Челебі. Таким 
чином виправили помилкове прочитання його імені, а саме «Гусейн» 60. 
Потребує уточнення також імʼя іншого турецького літописця ‒ Мехмеда 
Халіфе. Річ у тім, що у XVII столітті окрім цього вченого, який в 1659–1665 
роках написав «Історію молоді» (Târîh-i Glmani / تاريخ غلماني), жили й творили 
ще два Мехмеда Халіфе ‒ а саме автор «Історії султана Мустафи» Târîh-i Sultân 
Mustafa (تاريخ سلطان مصطفى) та автор «Історії Мехмеда Халіфе» (Târîh-i Mehmed 
Halife / 61 (تاريخ محمد خليفة. Отже, вирішення проблеми ідентифікації авторства 
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 ص. ٥٢٦‘ ١٩٨٤ ‘مطبوعات الجامَعة  ‘الكويتٔ 
59Рукн ад-Дін Тоґрул-бек ібн Селджук (роки правління: 990–1063). 
60Франс Бабінґер написав про те, що ім’я «Гасан» є результатом помилки, а в монографії Ф. 
Туранли (з посиланням на Ф. Бабінґера) він згаданий як «Гусейн» (Babinger, Franz, Osmanl 
Tarih Yazarlar ve Eserleri / Franz Babinger, Çeviren Prof. Dr. Coşkun Üçok, Ankara 1982, Kültür 
ve Turizm Bakanlğ yaynlar: 435, Türk Tarih Kurumu Basmevi, s. 229; Туранли, Ферхад. 
Тюркські джерела до історії України / Ферхад Туранли. — К. : Видавництво Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. — К., 
2010. — С. 84–116.  
61Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler, Yaym kurulu: Ezel 
Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara, Сilt 6, İstanbul, Dergah yaynlar, 1986, s. 208‒209; Туранли 



154 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

західному напрямку до Анатолії (сучасна Туреччина), панівне становище мала 
оґузька мова, закономірно пристосувалась до нового геополітичного й соціа-
льно-етнічного середовища 443. Доцільно зазначити, що в давньоанатолійській 
тюркській мові, якою написані згадані памʼятки писемності, відображений пер-
ший етап розвитку турецької мови, означений в науковій літературі як «доба ста-
роосманської мови» (XIII–XV століття). Отже, тюркська староосманська мова 
виникла разом з утворенням Сельджуцької держави, поширилася на територію 
Анатолії разом з залюдненням тюрками названого регіону, що відбулося після 
здобуття ними перемоги над візантійцями у вищезгаданій Малазґіртській війні, 
та розвивалася до набуття Османською державою статусу імперії, що відбулося 
в другій половині XV століття 444.  

Що стосується «таріхів», які походять із часів виникнення та початкового поси-
лення Османської держави, то їхня самобутність полягає в тому, що ці історичні 
літописні документи передовсім являли собою хроніки подій військового, політич-
ного та культурного життя зазначеного тюркського державного утворення. Ці тек-
сти містять також інформацію соціального й економічного характеру. Зокрема, по-
дано відомості про розподіл підкорених Османською державою земель та про адмі-
ністративне управління ними. Окрім цього, в «таріхах» простежуються сюжети, що 
відображують як світоглядні засади та людські якості їхніх авторів, так і політичні 
бажання замовників цих літописних сюжетів, які певною мірою впливали на прид-
ворного літописця-історіографа, званого «вакаїнювіс» (وقعھ نویس / «vakᶜa-nüvîs»), з 
такою формою викладу історичних подій, в якому особа правителя держави підно-
силася б на неймовірну височінь. Але за зазначених умов ми маємо також брати до 
уваги загальні типові та специфічні особливості рукописних документів, написаних 
османсько-турецькою мовою впродовж другої половини ХVI – першої чверті ХVIII 
століття. При цьому доцільно зазначити, що під османсько-турецькою мовою 
розуміють у сучасній тюркології варіант класичної турецької мови «тюркі» ( ِتُْركى), 
якою користувалися в Османській державі упродовж відповідної історичної доби, 
відомої під назвою «тюрксько-османська мова» (لسانى تركى عُثمانى) 445. Цей тип писе-

                                                            
443Туранли Ферхад. Еволюція турецького письма в світлі розвитку літературної мови / Ферхад 
Туранли // Східний світ.— К., 2003. ― № 4. ― С. 148–155.  
444Türk Ansiklopedisi, Türkiye Türkçesi, Ankara, Milli Eğitim Basımevi, 1983, Cilt XXXII, s. 393.  
445Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Grameri: Eski Yazı ve İmla-Arapça-Farsça-Eski 
Anadolu Türkçesi, Cilt III, 9. Baskı, İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1999,  s. 1–2; Кримський 
А. Ю. Сходознавство: твори в п’яти томах / Агатангел Юхимович Кримський.  ― Т. ІV. ― Київ: 
Видавництво  «Наукова думка», 1974. ― С. 449. ― 640 с.; Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe 
Ansiklopedik Lûgat, Yayına Hazırlayan: Aydın Sami Güneyçal, 11. Baskı, Ankara, Aydın Kitabevi 

Змістовна спрямованість найбільш ранніх памʼяток тюркської літописної 
традиції присвячена відображенню діяльності племінних проводирів кочової 
етнічної спільності, на яку поширилася самоназва «оґузи». Адже саме 
представники тюркського панівного роду оґузів згодом заснували династію, яка 
свого часу правила в тюркській державі Сельджукідів 58. 

 
На стор. 153 
Тоґрул-бека ( ْرُ  کنالدين طُغُرلبک بِن َسلجوق) 59 над візантійською армією в битві, яка 
 
На стор. 154 
 (перед приміткою 445 в тексті) ( )لَِسانِى تُْرِكى ُعْثَمانِى

 
На стор. 161 
Проблема визначення авторства згаданих історичних документів полягає в 

тому, що традиційно турецьких авторів, які мали однакові повні нисби, 
сучасники розрізняли за їхніми прізвиськами та специфічними індивідуальними 
ознаками імен різних турецьких літописців. Така обставина іноді створює 
проблему щодо ідентифікації авторства деяких з літописів, джерелознавчий 
аналіз яких подано у цій монографії. Зокрема, стосовно одного з авторів 
досліджених нами літописів, а саме «Історія Веджігі» (Târîh-i Vecîhî /تاريخ وجيھى), 
ми подаємо узагальнену та точну інформацію ‒ Веджігі Гасан Челебі. Таким 
чином виправили помилкове прочитання його імені, а саме «Гусейн» 60. 
Потребує уточнення також імʼя іншого турецького літописця ‒ Мехмеда 
Халіфе. Річ у тім, що у XVII столітті окрім цього вченого, який в 1659–1665 
роках написав «Історію молоді» (Târîh-i Glmani / تاريخ غلماني), жили й творили 
ще два Мехмеда Халіфе ‒ а саме автор «Історії султана Мустафи» Târîh-i Sultân 
Mustafa (تاريخ سلطان مصطفى) та автор «Історії Мехмеда Халіфе» (Târîh-i Mehmed 
Halife / 61 (تاريخ محمد خليفة. Отже, вирішення проблеми ідентифікації авторства 
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 ص. ٥٢٦‘ ١٩٨٤ ‘مطبوعات الجامَعة  ‘الكويتٔ 
59Рукн ад-Дін Тоґрул-бек ібн Селджук (роки правління: 990–1063). 
60Франс Бабінґер написав про те, що ім’я «Гасан» є результатом помилки, а в монографії Ф. 
Туранли (з посиланням на Ф. Бабінґера) він згаданий як «Гусейн» (Babinger, Franz, Osmanl 
Tarih Yazarlar ve Eserleri / Franz Babinger, Çeviren Prof. Dr. Coşkun Üçok, Ankara 1982, Kültür 
ve Turizm Bakanlğ yaynlar: 435, Türk Tarih Kurumu Basmevi, s. 229; Туранли, Ферхад. 
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61Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler, Yaym kurulu: Ezel 
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мності реалізувався шляхом застосування арабської графіки. Та сама класична ара-
бографічна турецька мова виконувала функцію літературної мови також і у 
Кримському юрті, котрий був підпорядкований Османській державі в зазначений 
історичний період. Виявляється, що відображення в досліджених нами рукописних 
документах основних тенденцій розвитку етноісторичних процесів, які відбувалися 
на території України впродовж означеної історичної доби, написаних мовою «тю-
ркі», вимагає досконалого тлумачення декотрих лінгвістичних та історіографічних 
термінів. Перехід від тюркської староосманської до класичної турецької мови 
супроводжувався військово-політичним посиленням Високої Порти і набуттям 
цією державою статусу імперії після завоювання 29 травня 1453 року столиці 
Візантії, міста Константинополя, турецьким військом на чолі з султаном Мехмедом 
ІІ Фатіхом (роки правління:1444–1446, 1451–1481) 446. У процесі переходу до 
класичної турецької мови відбулася трансформація в останню тюркської 
староосманської мови 447. Тому в новому мовному варіанті ще певний час 
залишалися елементи згаданої давнішої мови з притаманними їй особливостями, 
яка повільно пристосувалася до нового геополітичного й соціально-етнічного сере-
довища 448. Нині в турецькій та в англійській мовах для означення варіанта турець-
кої мови османського періоду історії Туреччини вживають «Osmаnlı Türkçesi» 449 та 

                                                            
Yayınları, 1993, 1195 s.; Кримський А.Ю. Тюрки, їх мови та літератури. І. Тюркські мови / Ага-
тангел Ююхимович Кримський. ― Вип. ІІ. ― Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київсь-
кий університет», 2007. ― С.14–31, 37–41.  
446Героїчна боротьба візантійської та турецької армій за Константинополь тривала протягом 
двох місяців. За даними історика Хаммера-Пурґшталя, місто оточували 29  разів. Десятки 
тисяч людей із цивільного населення, яке перебувало в районі Айя-Софії (Собору св. Софії в 
Стамбулі) не зазнали жодної шкоди (бо вони були недоторканними, тобто заборонялось шко-
дити їхнім здоров’ю та життю). Великий гакан тюрків, султан Мехмед ІІ Фатіх, вступив у місто 
і прибув до Айя-Софії. Один християнський хроніст, який був свідком цієї  події, на що 
наголошує видатний турецький історик Йилмаз Озтуна, писав, що, «коли султан прибув до 
Айя-Софії, то став перед нею, коли зліз із коня. Він звернувся до патріарха, священиків 
християнського люду і сказав тим, що з того дня їхні життя є недоторканними та вільними». 
Він здобув місто - одну із славнозвісних столиць імперій у світі, яку обороняв останній, 74-й, 
імператор Костянтин ХІ. Як підкреслювали турецькі вчені, султан проголосив моральні 
цінності (свобода совісти, недоторканність життя людини, справедливість тощо), котрі 
започаткували історію нового часу (Ylmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi, Birinci Cild, s. 229).   
447Faruk Kadri Timurtaş, aynı eser, Cilt III, 9. Baskı, s. 1–2. 
448Туранли Ферхад. Еволюція турецького письма в світлі розвитку літературної мови / Ферхад 
Туранли // Східний cвіт. — К., 2003. ― № 4. ― С. 148−155. 
449Mustafa Özkan, Çözümlemeli Osmanlı Türkçesi Metinleri, Eski Harifli Metinler-Yeni Harifli 
Metinler-Sözlük, Hazırlayanlar: Prof. Dr.Mustafa Özkan, Enfel Doğan, Fatih Kemik, Mustafa 
Uluçay, İstanbul, Çağrı Yayınları, 2003, s. 256– 267 s. / ٦٧٢ - ٥٦٢  / .І–ХХ, 243 s., І–Х, 293 s ,ص.
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відповідно «Ottoman Turkish» 450, який українською означає «турецька османська 
мова» або «османсько-турецька мова», який ми використовуватимемо паралельно 
з вищезгаданою «тюрксько-османською мовою», хоча і вважаємо, що логічніше 
було б уживати словосполучення «турецька османська мова», в якому на першому 
місці стоїть означення, що є більш загальним поняттям 451. Щодо особливостей 
цього письма, то  також використовують такі арабографічні знаки: консонантна бу-
ква «гемзе» ء / أ , м’яка буква «ґе»  گ (kâf-ı fârisî), назальна буква «ñ / нь » ڭ  (kâf-ı 
nûnî ), особливий стиль з’єднання двох букв ال (lâm-elif), буква, котра має звук «га» 
 а також цифри 452. У сучасній турецькій мові використовується алфавіт на ,(hâ) ه
основі латиниці 453. При цьому необхідно враховувати таку обставину, що історичні 
твори турецьких літописців до запровадження книгодрукування призначалися на-
самперед для читання вголос. Колективне слухання історичних текстів було однією 
з тогочасних традицій, вони нерідко завершувалися дискусіями, що мали на меті 
надання об’єктивнішої оцінки описуваних у відповідних текстах подій 454. В цих 
умовах для правильного читання, визначення та озвучення голосних фонем в араб-
ській мові неабияке значення мають оголоси «гареке» (َحَركھ), тобто система діакри-
тичних знаків, які пишуть над або під буквами, наприклад: «med işareti» або «medli 
elif» ‒ знак «мед» на позначення подовженості звуку  ( آ – літера «еліф» з «мед»); 
«fetha» / «üstün» ‒ «фeтха» / «устюн» використовують для позначення голосного 
звуку «а» ( َم літера «мім» з «фeтха», читається «ма»);  «kesre» / «esre» ‒ «кeсрe» / 
«есре»: позначення голосного звуку «і» ( ِت – літера «те» з «кeсрe», читається «ті»); 
«damme» / «ötre» ‒ «даммe» / «отре» для позначення голосного звуку «у» ( ُق – літера 
«каф» зі знаком «дамма», читається «му»); діакритичний знак «sükûn» / «sâkin» ‒ 
«сюкун», чи «сакін», на означення відсутності голосного звуку. Наприклад, у слові 
-фетха», а знак «şedde», або «teşdîd» використовується для позначення подво» – فَتَْحة
єння приголосного звуку, наприклад у слові َضّمة – «дамме», та інші 455. Слід зазна-
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Documents / Dariusz Kolodziejczyk, Leiden–Boston 2011, p. 5 and further. 
451Mustafa Özkan, аynı eser, s. XIV–XV, І–ХХ.   
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454Thomas, Lewis V., A Study of Naima / Lewis Victor Thomas, New York : New York University 
Press; First Edition edition, 1972, p. 148–149. 
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чити, що, на відміну від арабської, в османсько-турецькій мові не використовува-
лися подібні знаки. Разом з цим, зважаючи на те, що в османсько-турецькій мові 
вживається чимало арабських слів, літописці Високої Порти прагнули до уніфікації 
арабських лексичних запозичень. В цих умовах задля полегшення написання й чи-
тання рукописних текстів застосовуються переважно спрощені форми арабської 
графіки, наприклад خطى رقعھ (hatt-ı rıkᶜa) 456. 

Доповнення арабської абетки різними літерами та діакритичними знаками лі-
тописці Високої Порти та Кримського ханства здійснювали задля забезпечення 
правильного написання слів османсько-турецькою мовою. Отже, здійснений 
нами аналіз еволюції письма, яким створені досліджувані нами рукописні доку-
менти, на нашу думку, є необхідним для подолання дослідниками лінгвістичного 
бар’єру в процесі виявлення та класифікації турецьких та кримськотатарських 
писемних джерел, що мають своє походження з дослідженої нами історичної 
доби, зокрема архівних рукописних документів. Саме такий метод джерелознав-
чого дослідження зумовлює адекватне розуміння змісту, а отже й об’єктивну ін-
терпретацію оригінальних текстів 457. 

Розглядаючи турецьке літописання, доцільно наголосити, що в Османській 
державі кожна видатна особа, насамперед «султан» (ُسلتان / sultan), а також вищі 
посадові особи його уряду, а саме «везір-і аʽзам» (وزیرى اعظم / vezîr-i aᶜzam) 458 та 
«шейх-уль Іслам» (شیخول اِسالم / şeyh-ül İslâm) 459 – керували власним «меджлісом» 
 460, тобто мали наближене коло друзів, радників, прихильників. На (meclis / مجِلس)
таких «меджлісах» зачитували й обговорювали історичні події з метою перевірки 
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I,  17. Baskı, İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1999, s. 1, 22–24; Mustafa Özkan, Çözümlemeli 
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458Великий візир, прем’єр-міністр (Devellіoğlu, Ferit, aynı eser,  s. 1150). 
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(Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 451, 995). 
460Верховна рада, сучасний парламент, Верховна рада Османської імперії скла-далась з двох 
меджлісів, членів яких призначав уряд (Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 594–595).  
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достовірності інформації й об’єктивного висвітлення їх у літописних творах. Під 
час таких обговорень брали до уваги не лише думки та судження авторів літопи-
сів, які тлумачили відповідні події та факти, а й міркування інших присутніх на 
обговоренні людей. Такий спосіб обговорення сприяв більш поглибленому й 
об’єктивному висвітленню авторами літописних творів зафіксованих ними істо-
ричних подій і явищ. При цьому варто мати на увазі, що турецькі й кримськота-
тарські літописці мали доступ до офіційних документів, зокрема державних на-
казів та рішень, що були видані султаном або «великим меджлісом» (دیوان / dîvân) 
від імені османського уряду, а також до промов і кореспонденції канцелярії ту-
рецького султана чи то кримського хана, які фігурують в історичних творах. Зва-
жаючи на те, що «вакаїнювісі» були офіційними історіописцями, вони мали дос-
туп до кореспонденції посадових осіб та протоколів уряду держави 461. Тому офі-
ційні документи являють собою цінне джерело з описів історичних подій. 

Формування османсько-турецької літописної традиції відбувалося в склад-
них історичних умовах. Зокрема, на початку ХV століття Османська держава за-
знала руйнівної навали з боку очолюваних Тимуром (роки життя: 1336–1405) 
збройних сил створеного цим правителем могутнього державного утворення, до 
складу якого увійшли землі Центральної Азії, Ірану, Азербайджану, Грузії та Ві-
рменії. Під час цієї навали османське військо зазнало поразки у битві, відомій як 
«Анкарська майданна війна» (Ankara meydan muharebesi), що відбулася 28 липня 
1402 року 462 та спричинила певне уповільнення розвитку традиції героїчного 
стилю, притаманного історикам попередньої доби. Однак згадане уповільнення 
було нетривалим: після приходу до влади султана Мурада ІІ (роки правління: 
1421–1444, 1446–1451) спостерігається пожвавлення у справі турецького літопи-
сання й відчувається потяг до реалістичнішого відображення подій 463. 

Згадані здобутки розглянутого етапу розвитку османсько-турецької літопис-
ної традиції явно відображені в «таріхах», що походять із середини – другої по-
ловини XV століття 464. Зокрема, одним із найдавніших відомих нам турецьких 

                                                            
461Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 189. 
462Ylmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi: Osmanlı Devleti’nin Siyasî, Medenî, Kültür, Teşkilȃt ve 
San’at Tarihi, 10 Cild, Birinci Cild, İstanbul, Ötüken Neşriyat A. Ş, 1994, s.121‒134. 
463Babinger, Franz, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri / Franz Babinger, Çeviren Prof. Dr. Coşkun 
Üçok, Ankara 1982, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları: 435, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 502 s. 
464Про розвиток турецької історіографії див.: Ортайли Ільбер. Основні напрями в османсько-
турецькій історіографії  / Ільбер Ортайли // Mappa Mundi. Збірник наукових праць на пошану 
Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. Studia in honorem Jaroslavi Daškevyč septuagenario 
dedicata. — Львів ; Київ ; Нью-Йорк : Видавництво «М. П.  Коць» , 1996. — С. 199–206. 
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учених, які писали твори як арабською, так і рідною тюркською мовою, був Де-
рвіш Ахмед бін Яхйа бін Сельман бін Ашик Паша (роки життя: 1392/93–1481), 
відомий як Ашик Пашазаде. Слід зазначити, що до родоводу цього вченого, який 
сягає 1240 року, належала плеяда інтелектуалів, що присвятили своє життя науці. 
Ашик Пашазаде у книзі «Історія родоводу османів» (تواریخى َعلى عثمان / Tevârîh-i 
Âl-i ᶜOsmân) виклав історичні події, в яких відображено життя та діяння турець-
ких султанів у хронологічній послідовності до 1480-х років. Саме тому цю істо-
ричну працю варто назвати «вакаїʽ-наме». Унікальність «Історії» Ашика Па-
шазаде полягає в тому, що автор, скориставшись теоретичними знаннями, почу-
тими зокрема й у родинному колі, надавав перевагу отриманню потрібної для 
написання своєї книги інформації в процесі безпосереднього спілкування з уча-
сниками відповідних подій. У колі його інформаторів були державні діячі та на-
віть султани, але літописець охоче користувався також розповідями звичайних 
свідків. Також відомим є факт особистої участі Ашика Пашазаде в угорському 
(1443 р.) і косовському (1448 р.) військових походах, за що він був нагороджений 
султаном Мурадом ІІ (роки правління: 1421‒1444, 1446‒1451) 465. Отже, розгля-
нуті способи наукових пошуків і опрацювання здобутої інформації цього вче-
ного зумовили важливе значення його книги в становленні османсько-турецької 
традиції літописання Нового часу. 

Одним із сучасників Ашика Пашазаде був інший представник османського пи-
сьменства, відомий суфі Сінанеддин Юсуф-Ходжа Паша (роки життя: 1437–1486). 
Згідно з біографічними даними цього вченого, відомого як Сінан Паша, він був си-
ном судді «кади» з міста Стамбула. Зважаючи на високий соціальний стан батька, 
Сінанеддин Юсуф отримав високий за тим часом рівень освіченості, що надало 
йому можливість згодом вчителювати у медресе міста Едірне (Адріанополь), де був 
один з палаців турецького султана. У 1470 році він був удостоєний посади везіра та 
звання «паша». Через шість років після цієї події вчений отримав посаду «везір-і 
аʽзам», тобто премʼєр-міністра османського уряду 466. Найвідоміша з наукових 
праць Сінанеддіна Паші має назву «Панегіристичний трактат» (تضّرعنأمھ / Tazarruᶜ-
nâme). Цей твір являє собою писемну памʼятку, є більшою мірою епічною, навіть 
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релігійно-філософською, аніж історичною. Однак, хоча цей твір має панегіристич-
ний характер, він містить важливу інформацію щодо історії розвитку тогочасного 
турецького суспільства. Саме тому книга Сінана Паші також вплинула на розвиток 
османсько-турецької літописної традиції 467. 

Отже, до середини XVI століття сформувалися головні традиції османсько-
турецького літописання Нового часу, а саме: 1) розгляд будь-якої історичної по-
дії із світоглядної позиції її передбачуваності волею Всевишнього; 2) персоналі-
зація опису історичних подій: ці події безпосередньо пов’язувалися літописцями 
з діяльністю турецьких султанів та кримських ханів; 3) намагання авторів 
пам’яток османсько-турецького літописання об’єктивно висвітлювати історичні 
події, що досягалося шляхом застосування методу публічного обговорення інфо-
рмації, яка мала бути включеною в той чи інший літопис, у межах відповідного 
зібрання «меджлісу». Крім того, зазначимо, що характерними рисами турецького 
літописання в часи, які передували початковій хронологічній межі дослідженої 
нами історичної доби, було дбайливе ставлення в Османській державі до нако-
пичення і збереження офіційних рукописних документів. Ці документи зберіга-
лися в канцеляріях дивану, де їх здебільшого і створювали, а також у приміщен-
нях державної скарбниці, що розміщувалися в столиці та інших адміністратив-
них центрах Високої Порти. Початок історії організації архівної справи у Туреч-
чині доцільно співвіднести з часом правління султана Мехмеда ІІ Фатіха (роки 
правління: 1444–1451, 1451−1481), коли османські державні архіви були засно-
вані в містах Бурсі та Едірне. Дещо пізніше, тобто після перенесення столиці Ос-
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(mahzen) фортеці Єдікуле розмістили столичний архів, а з часом, після побудови 
султанського палацу Топкапи в 1478 році, створили «cховище для документів» 
(османсько-турецьк. «mahzen-i evrak»), в якому зберігали документи Великого 
султанського зібрання (османсько-турецьк. «Dîvân-î Hümâyûn»). Зауважимо, що 
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їнського народу проти колоніального гноблення з боку Речі Посполитої, до якої 
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зуміло, що викладені обставини повною мірою відбивалися в інформації, пода-
ній у османсько-турецьких рукописних пам’ятках означеної нами історичної 
доби, зокрема в турецьких і кримськотатарських літописах 468. 

Аналіз такої інформації належить здійснювати на засадах врахування відомо-
стей щодо соціального стану, ступеня освіченості, характеру фахової діяльності 
та світогляду авторів досліджуваних літописних документів, тому що вказані 
чинники безпосередньо відображені у змістовній спрямованості, ступені вірогі-
дності джерельного матеріалу та в характеристиці історичних подій, поданих у 
відповідних рукописних документах. Тому принципове значення для нас має 
встановлення особистостей авторів літописів, що аналізуються в цій монографії. 

Проблема визначення авторства згаданих історичних документів полягає в 
тому, що традиційно турецьких авторів, які мали однакові повні нисби, сучас-
ники розрізняли за їхніми прізвиськами та специфічними індивідуальними озна-
ками імен різних турецьких літописців. Така обставина іноді створює проблему 
щодо ідентифікації авторства деяких з літописів, джерелознавчий аналіз яких по-
дано у цій монографії. Зокрема, стосовно одного з авторів досліджених нами лі-
тописів, а саме «Історія Веджігі» (تارخ وجیھى), ми подаємо узагальнену та точну 
інформацію ‒ Веджігі Гасан Челебі. Таким чином виправили помилкове прочи-
тання його імені, а саме «Гусейн» 469. Потребує уточнення також імʼя іншого ту-
рецького літописця ‒ Мехмеда Халіфе. Річ у тім, що у XVII столітті окрім цього 
вченого, який в 1659–1665 роках написав «Історію молоді» (تاریخ  غلماني), жили й 
творили ще два Мехмеда Халіфе ‒ а саме автор «Історії султана Мустафи» ( سلطان
-Отже, вирі .470 (تاریخ محمد خلیفة) «та автор «Історії Мехмеда Халіфе (تاریخ مصطفى
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Змістовна спрямованість найбільш ранніх памʼяток тюркської літописної 
традиції присвячена відображенню діяльності племінних проводирів кочової 
етнічної спільності, на яку поширилася самоназва «оґузи». Адже саме 
представники тюркського панівного роду оґузів згодом заснували династію, яка 
свого часу правила в тюркській державі Сельджукідів 58. 
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тому, що традиційно турецьких авторів, які мали однакові повні нисби, 
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ми подаємо узагальнену та точну інформацію ‒ Веджігі Гасан Челебі. Таким 
чином виправили помилкове прочитання його імені, а саме «Гусейн» 60. 
Потребує уточнення також імʼя іншого турецького літописця ‒ Мехмеда 
Халіфе. Річ у тім, що у XVII столітті окрім цього вченого, який в 1659–1665 
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  ‘ترجَمة و تٔعليق الدكتور أحَمد كمال الدين حلمي ‘الفَارسي َعبأس إقبَلٔ  ديب المورخالتاليف ا‘ الَوزارة في عھد السَّالجقة 58 

 ص. ٥٢٦‘ ١٩٨٤ ‘مطبوعات الجامَعة  ‘الكويتٔ 
59Рукн ад-Дін Тоґрул-бек ібн Селджук (роки правління: 990–1063). 
60Франс Бабінґер написав про те, що ім’я «Гасан» є результатом помилки, а в монографії Ф. 
Туранли (з посиланням на Ф. Бабінґера) він згаданий як «Гусейн» (Babinger, Franz, Osmanl 
Tarih Yazarlar ve Eserleri / Franz Babinger, Çeviren Prof. Dr. Coşkun Üçok, Ankara 1982, Kültür 
ve Turizm Bakanlğ yaynlar: 435, Türk Tarih Kurumu Basmevi, s. 229; Туранли, Ферхад. 
Тюркські джерела до історії України / Ферхад Туранли. — К. : Видавництво Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. — К., 
2010. — С. 84–116.  
61Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler, Yaym kurulu: Ezel 
Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara, Сilt 6, İstanbul, Dergah yaynlar, 1986, s. 208‒209; Туранли 

Змістовна спрямованість найбільш ранніх памʼяток тюркської літописної 
традиції присвячена відображенню діяльності племінних проводирів кочової 
етнічної спільності, на яку поширилася самоназва «оґузи». Адже саме 
представники тюркського панівного роду оґузів згодом заснували династію, яка 
свого часу правила в тюркській державі Сельджукідів 58. 

 
На стор. 153 
Тоґрул-бека ( ْرُ  کنالدين طُغُرلبک بِن َسلجوق) 59 над візантійською армією в битві, яка 
 
На стор. 154 
 (перед приміткою 445 в тексті) ( )لَِسانِى تُْرِكى ُعْثَمانِى

 
На стор. 161 
Проблема визначення авторства згаданих історичних документів полягає в 

тому, що традиційно турецьких авторів, які мали однакові повні нисби, 
сучасники розрізняли за їхніми прізвиськами та специфічними індивідуальними 
ознаками імен різних турецьких літописців. Така обставина іноді створює 
проблему щодо ідентифікації авторства деяких з літописів, джерелознавчий 
аналіз яких подано у цій монографії. Зокрема, стосовно одного з авторів 
досліджених нами літописів, а саме «Історія Веджігі» (Târîh-i Vecîhî /تاريخ وجيھى), 
ми подаємо узагальнену та точну інформацію ‒ Веджігі Гасан Челебі. Таким 
чином виправили помилкове прочитання його імені, а саме «Гусейн» 60. 
Потребує уточнення також імʼя іншого турецького літописця ‒ Мехмеда 
Халіфе. Річ у тім, що у XVII столітті окрім цього вченого, який в 1659–1665 
роках написав «Історію молоді» (Târîh-i Glmani / تاريخ غلماني), жили й творили 
ще два Мехмеда Халіфе ‒ а саме автор «Історії султана Мустафи» Târîh-i Sultân 
Mustafa (تاريخ سلطان مصطفى) та автор «Історії Мехмеда Халіфе» (Târîh-i Mehmed 
Halife / 61 (تاريخ محمد خليفة. Отже, вирішення проблеми ідентифікації авторства 

                                                            
  ‘ترجَمة و تٔعليق الدكتور أحَمد كمال الدين حلمي ‘الفَارسي َعبأس إقبَلٔ  ديب المورخالتاليف ا‘ الَوزارة في عھد السَّالجقة 58 

 ص. ٥٢٦‘ ١٩٨٤ ‘مطبوعات الجامَعة  ‘الكويتٔ 
59Рукн ад-Дін Тоґрул-бек ібн Селджук (роки правління: 990–1063). 
60Франс Бабінґер написав про те, що ім’я «Гасан» є результатом помилки, а в монографії Ф. 
Туранли (з посиланням на Ф. Бабінґера) він згаданий як «Гусейн» (Babinger, Franz, Osmanl 
Tarih Yazarlar ve Eserleri / Franz Babinger, Çeviren Prof. Dr. Coşkun Üçok, Ankara 1982, Kültür 
ve Turizm Bakanlğ yaynlar: 435, Türk Tarih Kurumu Basmevi, s. 229; Туранли, Ферхад. 
Тюркські джерела до історії України / Ферхад Туранли. — К. : Видавництво Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. — К., 
2010. — С. 84–116.  
61Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler, Yaym kurulu: Ezel 
Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara, Сilt 6, İstanbul, Dergah yaynlar, 1986, s. 208‒209; Туранли 
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шення проблеми ідентифікації авторства названих історичних писемних докуме-
нтів підвищує ступінь об’єктивності висвітлення проблематики нашого дослі-
дження.  

 
 
2.3. Відображення в рукописній традиції Високої Порти і Кримського 

ханства значення «козацького чинника» у розвитку військово-по-
літичної ситуації в Північному Причорномор’ї на початку 
XVII століття 

 
Із загального обсягу відомостей з османсько-турецьких рукописних докуме-

нтів дослідженої нами історичної доби, що містять інформацію з історії коза-
цько-гетьманської України, заслуговує на особливу увагу джерельний матеріал, 
який висвітлює обставини формування політичного та воєнного союзу Війська 
Запорозького з Кримським ханством. Саме ця історична подія, на наш погляд, 
стала зовнішнім чинником, який вагомо вплинув на подальшу історичну долю 
України. Справді, залучення цього джерельного матеріалу до досліджень вітчи-
зняної історії першої половини XVII століття дає можливість виявити трансфор-
мацію взаємин між козацько-гетьманською Україною та Кримським ханством 
від суто ворожих до союзницьких, а отже – простежити основні етапи форму-
вання й зовнішню спрямованість військово-політичного союзу, сформованого 
названими державами. 

Виконання визначеного завдання, на нашу думку, має відбуватися з ураху-
ванням факту загострення військово-політичної ситуації, що відбулося у Причо-
рномор’ї на початку XVII століття. У науковій літературі висловлено думку про 
те, що зазначене явище було викликане двома чинниками, першим з яких стало 
посилення на межі XVI та XVII століть суперечностей у тому регіоні між Осма-
нською імперією та Річчю Посполитою. Предметом цих суперечностей були 
прибережні райони Північного і Західного Причорномор’я, та землі Богдану 471, 
за володіння якими між згаданими державами у визначений нами час точилися 

                                                            
471«Богдан» – назва, якою у Високій Порті означалися землі Молдови й Румунії, які в 1455 році 
султан Мехмед ІІ обклав податком. На початку XVII століття – територія підвладна Османсь-
кій імперії. Див. : Türk Ansiklopedisi, Cilt 8, Boğdan, İstanbul, Millî Eğitim Basımevi, 1976,  s. 
321– 322. 
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війни 472. Другим чинником, який значною мірою посприяв загостренню війсь-
ково-політичної ситуації у Причорномор’ї, було значне зростання кількості вто-
ргнень у причорноморські володіння Високої Порти військово-морських загонів 
українських козаків, що стало наслідком посилення Запорозького козацтва. Уна-
слідок цього історичного явища турецьке «Mare Nostrum» перетворилося на 
арену тривалих морських війн 473. Про зростання значення «козацького фактору» 
в міжнародних відносинах на початку XVII століття свідчить той факт, що в за-
значений час збройні формування запорозьких козаків з 1604 року використову-
валися у війні між Австрійською та Османською імперіями у складі як австрій-
ської армії, так і збройних сил Високої Порти. Важливо зазначити, що запорозькі 
козаки у зовнішній політиці Габсбургів розглядалися не тільки як допоміжна вій-
ськова сила. «Козацький чинник» мав для них стратегічне значення також для 
посилення впливу на зовнішню та внутрішню політику Речі Посполитої з метою 
заволодіння польським троном 474. Подальший розвиток військово-політичної 
ситуації докладно відображено у джерельному матеріалі османсько-турецьких 
писемних документів визначеної історичної доби. Зокрема, здійснений нами 
джерелознавчий аналіз текстів турецьких літописів, у тому числі  літопису Ка-
тіба Челебі, який має назву فذلكۀ كاتب چلبى («Fezleke-î Kâtib Çelebi»), уможливив 
виявлення того історичного факту, що запорозькі козаки здійснювали морські 
походи Чорним морем, досягаючи при цьому Дунаю. Із тексту цього історичного 
документа було також встановлено, що в місяці «реджеб» 1013 року за літочис-
ленням Гіджри (листопад – грудень 1604 року) козацьке військо здійснило зброй-
ний напад на турецьке портове місто Синоп, розташоване в центральній частині 
південного узбережжя Чорного моря в районі півострова Інджебурун 475. Резуль-
татом цього нападу було захоплення й зруйнування фортеці міста, захоплення 

                                                            
472Collectanea z Dziejopisów Tureckich Rzeczy do Historii Polskiey Służących. Z dodatkiem  
objaśnień potrzebnych i krytycznych uwag przez  J. J. Sękowskiego  Profesora zwyczajnego języków 
Wschodnich w Cesarskim Uniwersytecie S. Petersburskim, Tom Pirwszy z Rycinami, w Warszawie  
Nakładem  Zawackiego i  Węckiego Uprzywielejowanych  Drukarzy i   Xięgarzy  Dworu  
Królewstwa Polskiego, 1824, s. 123–129. 
473Финкель, Кэролайн. История Османской империи: Видение Османа / Кэролайн Финкель ; 
пер. с англ. К. Алексеева, Ю. Яблокова. ― М. : АСТ, Мидгард, 2010. ― С. 254–255, 274.  
474Mária Ivanics, Nimçe İmparatoru Hizmetinde Bulunan Kаzak Kuvvetleri (1593–1606), Szeveget / 
Macaristan, [1995], s. 5–7 (рукопис цієї роботи зберігається в нашому архіві). Про посилення 
військово-політичної діяльності козацтва за межами Речі Посполитої в 1594−1595 рр. 
(Лепʼявко Сергій. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні / Сергій Лепʼявко. ― Чернігів : Сіве-
рянська думка, 1996. C. 93–130. ― 288 с.). 
475Це місто ще з часів античності здійснювало активну торгівлю з Кримом. Зокрема, саме від 
порту Сінопи починався прямий морський торговельний шлях через Чорне море до Херсонеса 
Таврійського та до міст Боспорського царства. Див.: Крюков В. Г. Ал-Хуварізмі про «Сарматію 
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великої кількості матеріальних цінностей та взяття в полон численних місцевих 
мешканців – жінок і дітей. Після цього запорозькі козаки одразу ж покинули 
зруйноване місто й повернулися назад. Згадані бойові дії козаків завдали Осма-
нській імперії настільки значних втрат, що турецький воєначальник Ібрагім-
паша був уповноважений покарати нападників. Перехопивши запорозьких коза-
ків у районі гирла Дніпра, поблизу від Очакова, турецька флотилія завдала їм 
поразки. Внаслідок цього морського бою частину запорозького війська знищили, 
решту захопили в полон, а 20 полонених козаків було доставлено до Стамбула 
476. На основі аналізу зазначеного джерельного матеріалу варто зазначити, для 
командування військово-морськими силами Високої Порти був передбачуваним 
маршрут, яким запорозькі козаки поверталися на батьківщину після здійснення 
згаданого вище нападу на місто Синоп. Створюється враження, що Ібрагім-паша 
здійснив засідку в тому самому місці, де, згідно з його розрахунками, обов’яз-
ково мали з’явитися переслідувані його флотилією воїни супротивника. Це мір-
кування наводить на думку про те, що збройні вторгнення військово-морських 
загонів запорозьких козаків у причорноморські володіння Високої Порти на той 
час відбувалися досить часто і мали постійний характер. У зв’язку з цим вважа-
ємо за важливе зазначити, що в іншому фрагменті тексту свого літопису, означе-
ному назвою «Звістка про спорудження фортеці на обох берегах гирла ріки Озі 
[Дніпро]» (ذكر قلعھ درنھر اوزو بناء), датованому місяцем «реджеб» 1013 року за літо-
численням Гіджри (листопад–грудень 1604 року) 477, Катіб Челебі повідомив про 
спорудження одразу ж після розглянутої історичної події оборонних споруд з 
метою запобігання вільному виходу козацьких флотилій у Чорне море для здій-
снення нападів на турецькі причорноморські прибережні володіння 478. Свідчен-
ням того, що вторгнення морських збройних загонів запорозьких козаків стано-
вили значну загрозу володінням Високої Порти у Причорномор’ї, є подана у до-
слідженому нами літописі інформація щодо датованого 1015 роком за літочис-
ленням Гіджри (1606 роком) наказу султана Ахмеда І (роки правління: 1603–
1617), текст якого міститься в розділі «Відрядження командувача Іскендер-паші 
до козаків та відправлення листа до Трансільванії» ( سردار اسكندر پشا بجانب قازاق

                                                            
– землю бурджанів» та сусідні з нею «країни» / Віктор Григорович Крюков. ― Луганськ: ДЗ 
«ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. ― С. 144–145.  

 ص. ١٢٤ ‘٥٨٣ص.  ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 476 
 ١٢٤ ‘٩٥٣-٥٨٣ص.  ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 477 

 ص.
478Zeynep Aycibin, Kȃtib Çelebi, Fezleke: Tahlil ve Metin. I, II, III. (Doktora Tezi), Hazırlayan:, 
Danışman: Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, T. C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Oraçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 2007, s. 600‒601. 

названих історичних писемних документів підвищує ступінь об’єктивності 
висвітлення проблематики нашого дослідження. 

 
На стор. 164  
(перед приміткою 477 у тексті) «Звістка про спорудження фортеці на обох 

берегах гирла ріки Озі [Дніпро]» ( وبناء قلعه درنھر اوز  датованому місяцем ,(ذكر 
«реджеб» 1013 року за літочисленням Гіджри (листопад–грудень 1604 року) 

 
На стор. 170 

(після примітки 501 у тексті) Але, згідно з повідомленнями з османсько-
турецьких літописів, а саме «Захоплення козаками “‛ак” (عاق) фортеці Синоп, і 
у зв’язку з цим страта Нусух-паші» ( سبب  اخراق ايتمكله نصوح پاشانسن  قزاق عاق سينوب قله

١٠٢٣قتل اولدوغى فى سنه ) датовано 1023 роком за літочисленням Гіджри (1614 
роком) 62, літопису «Історія Печеві» Печеві Ібрагіма Ефенді 63, «Захоплення 
козаками Синопу» (استالء قزاق برسينوب), датованої місяцем «реджеб» 1013 року за 
літочисленням Гіджри (листопад–грудень 1604 року), літопису «Підсумок 
історії» Мустафи Катіба Челебі 64 та «Історії Найіми» Мустафи Найіми Ефенді 
65, найбільш загрозливим для Османської імперії морським військовим нападам 
українських козаків виявився похід, здійснений у серпні 1614 року проти міста 
Синоп, через яке пролягав морський торговельний маршрут, що сполучав 
столицю Високої Порти (місто Стамбул) із східним узбережжям Чорного 
моря 66. 

 
 

                                                                                                                                                                                                     
Ф. Ґ.  До питання про тюрксько-осмаські писемні джерела та визначення авторства /  Ферхад  
Ґардашкан Оглу  Туранли //  XVIII  Сходознавчі читання А. Кримського. До 95-річчя від дня 
народження Омеляна Пріцака. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (17‒18 
жовтня 2014 р.). Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. ― Київ, 2014. ― 
39‒40.  

  .ص ٤٨٧‘ ٣٤٢  .ص‘  ١٢٨٣ ‘ عامره مطبعۀ‘ استانبول‘ الجلد  الثانى ‘تاريخ  پچوي62 
63İbrahim Efendi Peçevi, Peçevi Tarihi, Hazrlayan: Bekir Stk Baykal, Cilt II, Ankara, T. C. Kültür 
Bakanlğ Yaynlar, 1999, s. 342–343. 

 ص. ٤١٢  ‘٣٥٨ ص. ‘١٢٨٦ ‘جريدۀ حوادث مطبعه سنده طبع اولنمشدر سنه‘ استانبول ‘الجلد االول‘ فذلكۀ كاتب چلبى64 
 ‘عامره  مطبعۀ ‘استانبول ‘روضة الحسين فى خالصة اخبار الخافقين  الجلد الثانى‘ نعيما تاريخ ‘ نعيما مصطفى افندى65 

 . ص  ٤٥١  ‘١١٩-١١٧. ص  ‘١٢٨١
66У книзі географа ХІІ століття Абу ‛Абдаллаха Мухаммада аш-Шаріф ал-Ідрісі «Розвага 
стомленого в мандрах по світу» ( األفَاق إْختَِراق فِي اْلُمْشتَاق نُْزھَة  ) зазначено, що відстань морського 
шляху від Константинополя через Сінопа до Трапезунда складала 9 днів. Див.: Al-Idrisi, Opus 
geographicum sive “Liber ad eorum delectationem qui terras peragrare student”/ Al-Idrisi; сonsilio 
et auctoritate E. Cerulli, F. Gabrieli, G. Levi Della Vida, L. Petech, G. Tucci; una cum aliis 
ediderunt A. Bombasi, U. Rizziano, R. Rubinacci, L. Veccia Vaglieri, Neapoli ; Romae : 
Publisazipni dell ’Instituto per l’Oriente, 1891, Fascicle VIII, p. 908. 
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-У цьому документі повідомляється про те, що весною зазна .479 (وارسال نامۀ باردل
ченого року Боснійський правитель Іскендер-паша був призначений командува-
чем війська, яке налічувало 15 тисяч піхоти та кінноти задля відтиснення війсь-
ково-морських формувань запорозьких козаків, котрі виходили в Чорне море з 
метою здійснення руйнівних нападів у володіннях Високої Порти у Нижньому 
Подунав’ї, зокрема – на території Молдови. Далі в цьому документі 480 гово-
риться про те, що в результаті цієї воєнної кампанії польське та козацьке війська 
зазнали поразки, внаслідок чого країна Молдова було звільнено, а п’ять сотень 
козацьких вояків взято в полон та відправлено до Стамбула. Зазначимо, що, на 
нашу думку, інформація про цю саму історичну подію подано також у датова-
ному 1027 роком Гіджри (1618 рік за Р. Х.) розділі «Боснійський правитель Іске-
ндер-паша (Милість Божа його душі), який завдав нищівній удар козацькому вій-
ськовому табору, котрий напав на Молдову» ( مرھوم اسكندر پاشا بوسنھ بكلربكسى بغدانھ
 .літопису Печеві Ібрагіма Ефенді 481 (مستولى اوالن قزاق طابورین منھزم ایتدوكى سنھ ١٠٢٧
Згідно з останнім, 40-тисячне польсько-українське військо на чолі з «руським» 

روسوا  (козацьким) командиром на ім’я «Корський» قورسقى захопило Молдову, але 
зазнало поразки від очолюваної Іскендер-пашею турецької армії. Молдову було 
звільнено, і над цією країною було відновлено контроль із боку Османської ім-
перії 482. «Копія восьмого листа, написаного на ім’я кримського хана з приводу 
козацьких руйнівників» ( قریم خانى طرفنھ قزاق اشقیاسى خصوصنده یازیالن مكتوب  سامینك
 в якому турецький султан (очевидно Ахмед І) засуджує дії запорозьких ,(صورتیدر
козаків, котрі спільно з московитами чинили руйнівні напади на населені пункти, 
розташовані на узбережжі Чорного моря, зокрема – на території Кримського хан-
ства. Для відбиття цих нападів за наказом султана на допомогу кримському ха-
нові були відправлені тридцять військових кораблів. Окрім того, було наголо-

                                                            
 ١٢٤  ‘٩٧٣-٨٣٧ص.   ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول ‘الجلد االول  ‘فذلكۀ كاتب چلبى479 

 ص.
480Подаємо назву цього документf турецькою: İskender Paşa Kazak Tarafına Serdar [Tayin 
Edildi] ve Erdel’e Mektup Gönderildi. 

 .ص  ٤٨٧  ‘٨٤٣ -٤٦٣ ص.  ‘٣٨١٢ ‘عامره مطبعۀ  ‘استانبول  ‘ثانىالجلد   ‘تاریخ  پچوي481 
482Підтвердженням нашого міркування про те, що у цьому фрагменті повідомляється про ту 
саму історичну подію, що описана у літописі Катіба Челебі, є наявність у назві розглянутого 
розділу фрази مرھوم , тобто «Милість Божа його душі» – свідчення того, що описувана подія 
відбулася в минулому, тобто у 1606 році. 
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шено на готовності відрядити в його розпорядження значні збройні сили, які пе-
редбачалося передислокувати з Дніпровського ейалету, Молдови, Добруджи та 
Сілістри 483, і які мав очолити досвідчений командир 484. 

Отримана інформація свідчить про те, що українські козаки в першій поло-
вині XVII століття становили відчутну військово-політичну силу, значущість 
якої у протистоянні Речі Посполитої і Османської імперії визнавали обидві сто-
рони. Водночас підтверджується міркування, згідно з яким без вільного козацтва, 
незважаючи на те, що воно по суті для Речі Посполитої було «непередбачуваним, 
неспокійним елементом», без якого, одначе, названій державі не можна було 
обійтися у справі захисту своїх кордонів 485. Про статус козацьких збройних за-
гонів стосовно Речі Посполитої йдеться в наступній частині літопису Катіба Че-
лебі, що має назву «Прибуття польського посланця в Стамбул з проханням по-
новити мир» (آمدنى قاصیدي لھ بآسیتانھ و طجدیدى صلح) у 1016 році Гіджри (1607 рік) 486. 
Зокрема, у цьому документі повідомляється, що умовою відновлення миру та 
дружби між Річчю Посполитою та Османською Туреччиною було виконання ви-
моги, згідно з якою козацькі збройні сили, що перебували у підпорядкуванні 
Польщі, не повинні були чинити нападів на турецькі володіння. Ці відомості сві-
дчать про використання урядом Речі Посполитої запорозьких козаків у своїй 
збройній боротьбі з Османською імперією, тобто про велике значення «козаць-
кого чинника» в налагодженні мирних відносин між названими країнами. 

Слід сказати, що про цей чинник ідеться в іншій частині названого літопису, 
що має назву «Підготовка до укладання мирного договору Іскендер-пашею» 
 і датована 1016 роком за літочисленням Гіджри (1607/1608 (ترتیب مصالۀ اسكندر پاشا)

                                                            
483Добруджа – історична область на кордоні між Румунією та Болгарією (північна частина 
Добруджі входить до складу Румунії, а південна – до Болгарії). Зі сходу на захід її територія 
простягається від західного узбережжя до Балканських гір. У 1417 році ця історична область 
стала володінням Османської імперії, мала статус санджаку чи ейалету. Добруджа зазнавала 
численних нападів з боку угорців, валахів та українських козаків. У час правління султана 
Байезіда ІІ (1481–1512 роки) область разом зі своїм адміністративним центром, містом 
Сілістрою, була приєднана до Румелійського бейлербейліку (Військова адміністрація у вели-
ких ейалетах Османської імперії, посадова особа, яка керувала зазначеною військовою спра-
вою, – «беґлербеґі»), але у зв’язку з численними нападами на його територію запорозьких 
козаків, за правління султана Мурада ІІІ (1574–1595 роки), а саме у 1593 році, Добруджа була 
приєднана до Дніпровського бейлербейліку. Див.: Türk Ansiklopedisi, Dobruca, Cilt XIII, 
Ankara, Milli Eğetim Basımevi, 1966, s. 405–406.  

تقویمخانۀ عامره ده زیوردستكاه طبع و تمثیل و بین ایكیوز  اوچیوز نسخھ ‘الثانى الجلد ‘السالطین منشآت عۀمجمو ‘فریدون بك 484
       ص. ٥١٩‘ ٥١-٥ ٠ص. ‘خرنده رسیدۀ حد تكمیل اولمشدرالسنھ سنك اواخر ربیع ا١٢٦٥ التمش بش

485Eickhoff Ekkehard, Venedig, Wien und die Osmanen. Umbruch in Südosteuropa 1645–1700 / Ek-
kehard Eickhof, München, 1970, s. 271. 
486Zeynep Aycibin, aynı eser, s. 539‒540. 
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рік) 487. Зокрема, повідомляється про шкоду, завдану козацькими загонами при-
бережним турецьким володінням у Північно-Західному Причорномор’ї. Під час 
перебування Іскендер-паші з своїм військом у районі річки Дністер відбулися 
переговори з польською стороною щодо укладання мирного договору. У перего-
ворних процесах розглядались і питання про становище запорозьких козаків. 
Було зазначено, що головною причиною порушення миру у відносинах між ви-
щезгаданими країнами були татарська спільнота й збройні загони українських 
козаків. Саме вирішення «козацького питання» було принциповою умовою для 
можливого укладання договору, за яким передбачалось відбивати козацькі на-
пади, перешкоджати виходу козацьких збройних сил із гирла Дніпра в Чорне 
море з метою забезпечення стабільності в Молдові, Валахії та Трансільванії, а 
також створення умови для вільної торгівлі Дунайським річковим шляхом. Та-
ким чином, у текстах договору, підписаного між Високою Портою та Річчю По-
сполитою 14 січня 1608 року 488, а отже і в оригінальному тексті літопису Катіба 
Челебі, подано інформацію, яка свідчить про одночасні збройні вторгнення за-
порозьких козаків та кримських татарів у нижньодунайські володіння Високої 
Порти, які становили загрозу зовнішнім економічним інтересам цієї держави 489.   

Відомості від Катіба Челебі, що містяться в іншій частині його літопису, а 
саме в розділі «Прибуття посланця з Польщі» (امادن الچئ لھ) у 1018 році за літочи-
сленням Гіджри (1609/1610 рік), свідчать про тривалість козацьких морських по-
ходів 490. Зокрема, згадано, що прибули до Стамбула з наближених польському 
королю кордонний секретар, адвокат  і посланець на ім’я غرغروفجى «Gorgorofci» 
(імовірно – Горгорович) з інформацією про те, що під час відбиття військом Речі 
Посполитої руйнівних нападів морських збройних загонів запорозьких козаків 
був скоєний напад на Польщу з боку кримськотатарського війська. З цього при-
воду великий візир Халіль-паша написав листа кримському ханові Джанібеку 
Гіраю з вимогою припинити напади підпорядкованих йому збройних сил на во-
лодіння Польщі,  позаяк дії суперечили мирному договору, укладеному Високою 
Портою з Річчю Посполитою 491. Для нашого дослідження ці відомості є ціка-
вими тому, що вони певною мірою відображують обопільну зацікавленість Запо-

                                                            
 ١٢٤  ‘٥٨٣ -٤٨٣ ص. ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 487 

 ص.
488Zeynep Aycibin, Kȃtib Çelebi, Fezleke … , s. 628‒629.  

 ١٢٤  ‘٥٨٣ -٤٨٣ ص.  ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول ‘الجلد االول  ‘فذلكۀ كاتب چلبى 489  
 .ص

 .ص ١٢٤  ‘٤٣٩ ص. ‘٨٦١٢ ‘سنھجریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر  ‘استانبول ‘الجلد االول  ‘فذلكۀ كاتب چلبى 490 
 .ص ١٢٤  ‘٤٣٩ ص.  ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 491 
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розької Січі та Кримського ханства у посиленні бойових дій проти названої кра-
їни, наслідком чого стало координування бойових дій збройних сил вказаних 
державних утворень проти Речі Посполитої. При цьому варто зазначити, що 
кримськотатарське військо діяло всупереч укладеному раніше, і розглянутому 
нами вище, турецько-польському мирному договору. 

Важливим для нас є відображення у досліджених османсько-турецьких руко-
писних документах того факту, що упродовж наступних трьох років, які минули 
від часу розглянутої історичної події, активність вторгнень військово-морських 
загонів запорозьких козаків у турецькі володіння не зменшилася, однак ареал цих 
вторгнень дещо звузився. Така ситуація зберігалася також під час правління в 
козацькій Україні гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного (1614–1622 роки). 
Тогочасна зовнішня військова активність запорозького козацтва була повністю 
спрямована проти Османської Туреччини 492. Таке міркування підтверджують те-
ксти розпоряджень турецького султана посадовим особам, які перебували у при-
чорноморських володіннях Високої Порти, а саме: «Наказ суддям Сілістри, 
Нігболу та Відня [про відправлення військової сили в [регіон] Дніпра]) від 2 дня 
шеввала 1036 року Гіджри (16 червня 1627 року за християнським літочислен-
ням) 493; «Наказ для судді та правителя Аккермана» від 10 дня місяця зількаде 
1036 року Гіджри (23 липня 1627 року за християнським літочисленням) 494; «На-
каз релігійній особі (“молла”) Синопа [з приводу оборони фортеці Синоп від на-
паду козацьких руйнівників])» від 21 дня місяця джемазейілеввела 1037 року 
Гіджри (28 січня 1628 року) 495; «Наказ беґлербеґові «Özî» (Нехай буде Його ща-

                                                            
492Yücel Öztürk, Özü’den Tuna’ya: Kаzaklar – 1, 1. Baskı, İstanbul, Yeditepe Yayınevi,  2004, s. 
341–342. 
4932 [3]  – Silistre ve Niğbolı ve Vidin sancaklarında vâkı‘ olan kâdîlara hüküm ki, Hicrî : 2 Şevval, 
sene 1036, BAO, MD, Nu :  83 (Hicrî : 1036–1037 / Milâdî : 1626–1628), T. C. Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu :  54. Dîvân-ı Hümâyûn  
Sicilleri Dizisi: VII, Yayına hazırlayanlar: Hac Osman Yldrm, Vahattin Atik, Dr. Murat 
Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara, 2001, s. 4. 
4944 [5] – Akkirman kâdîsına ve mütesellimine hüküm ki, Hicrî : 10 Zîlkade, sene 1036, BAO, MD, 
Nu : 83 (Hicrî :  1036–1037 / Milâdî : 1626–1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu :  54. Dîvân-ı Hümâyûn  Sicilleri Dizisi: VII, 
Yayına hazırlayanlar: Hac Osman Yldrm, Vahattin Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, 
Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara, 2001, s. 4. 
495100 [118] – Sinob molâsına hüküm ki, Hicrî : 21 Şevval, sene 1037, BAO, MD, Nu :  83 ( Hicrî : 
1036–1037 / Milâdî : 1626–1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı 
Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 54. Dîvân-ı Hümâyûn  Sicilleri Dizisi: VII, Yayına hazırlayanlar: 
Hac Osman Yldrm, Vahattin Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, Mustafa Serin, Fuat 
Yavuz, Numan Yekeler, Ankara, 2001, s. 69. 
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сливе життя тривалим!) Ібрагіму» датований початком (перша декада) місяця ра-
мадана 1037 року Гіджри (5–15 травня 1628 року) 496; «Наказ головнокоманду-
вачу «Özî» Ібрагіму-паші [з приводу оточення фортеці Кафа військовими силами 
хана Мехмеда  Гірая та калґая Шагіна Гірая спільно з козацькими нищівними 
загонами])» 497 від 3 зількаде 1037 року Гіджри (5 липня 1628 року); «Накази су-
ддям  міст Кафи, Судака, Тамані [з приводу позбавлення правом володіння Крим-
ським ханством Мехмеда Гірая та його брата Шагіна Гірая через те, що вони 
принесли своєму населенню страждання] від 27 дня місяця шеввала 1037 року 
Гіджри (30 червня 1628 року) 498 та інші. Ці історичні документи містять інфор-
мацію про те, що на час сходження на трон Московського царства Михайла Ро-
манова (роки правління: 1613–1645) діяльність збройних сил запорозьких козаків 
обмежувалася лише нападами на прибережні райони Південного Причорно-
мор’я, які були тоді підконтрольні Високій Порті. Ця обставина спричинила чи-
сленні збройні сутички військових загонів українських козаків із збройними си-
лами Високої Порти. У цьому випадку ми не вважаємо за доцільне аналізувати 
спонукальні мотиви вторгнень військових формувань Запорозької Січі у причо-
рноморські володіння Османської Туреччини, але маємо зазначити, що така вій-
ськова активність є свідченням посилення воєнної організації українського коза-
цтва та зростання військово-політичної ваги Запорозької Січі в названому регіоні 
Європи. Адже виявляється, що, на відміну від того козацького війська, яке очо-
лював Дмитро Корибут-Вишневецький, бойові дії збройних формувань Запоро-
зької Січі в першій половині XVII століття відбувалися задля досягнення своєї 
власної мети, але не з метою виконання завдань, поставлених з боку сусідньої 
держави. Такий висновок можна підтвердити джерелознавчий аналіз відомостей 
османсько-турецьких рукописних документів дослідженої нами історичної доби 
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про низку серйозних нападів на володіння Високої Порти в зазначеному регіоні, 
здійснених під командуванням гетьмана Петра Сагайдачного. Найбільш знач-
ними з цих військових заходів були: вторгнення у володіння ердельських 499 ма-
гнатів та військовий похід 1613 року до Килбуруна 500. Зазначимо, що вторгнення 
запорозьких козаків у причорноморські володіння Високої Порти були настільки 
загрозливими, що на боротьбу з ними уряд цієї держави змушений був виря-
джати досить значні за чисельністю збройні формування. Зокрема, проти очолю-
ваних Петром Сагайдачним козацьких військово-морських сил, які атакували ту-
рецьку фортецю Очаків, захопивши при цьому шість турецьких вантажних кора-
блів і декілька човнів, направили потужну флотилію турецького військово-мор-
ського флоту 501. Але, згідно з повідомленнями з османсько-турецьких літописів, 
а саме «Захоплення козаками “‛ак” (عاق) фортеці Синоп, і у зв’язку з цим страта 
Нусух-паші» ( ١٠٢٣قزاق عاق سینوب قلھ   ‘ قتل اولدوغى فى سنھاخراق ایتمكلھ نصوح پاشانك سبب   (سن 
датовано 1023 роком за літочисленням Гіджри (1614 роком) 502, літопису «Історія 
Печеві» Печеві Ібрагіма Ефенді 503, «Захоплення козаками Синопу» ( استالء قزاق
-датованої місяцем «реджеб» 1013 року за літочисленням Гіджри (листо ,(برسینوب
пад–грудень 1604 року), літопису «Підсумок історії» Мустафи Катіба Челебі 504 
та «Історії Найіми» Мустафи Найіми Ефенді 505, найбільш загрозливим для Ос-
манської імперії морським військовим нападам українських козаків виявився по-
хід, здійснений у серпні 1614 року проти міста Синоп, через яке пролягав морсь-
кий торговельний маршрут, що сполучав столицю Високої Порти (місто Стам-
бул) із східним узбережжям Чорного моря 506. Саме після цієї події літописці 

                                                            
499Erdel – західна територія сучасної Румунії, також частина території Угорського королівства. 
500Kılburun – це словосполучення складається з двох слів: «кıl», що означає «волосся», та 
«burun» – «ніс»; назва фортеці (спорудженої тюрками у XV ст.), яка розташувалась в кінці 
півострова «у вигляді довгого гострого носа, схожого на волосся» (українськ. «Кинбурнська 
коса»); північно-західна частина Кинбурнського  півострова, що між Дніпро-Бугським лима-
ном і Чорним морем. 
501Yücel Öztürk, aynı eser, s. 342. 
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503İbrahim Efendi Peçevi, Peçevi Tarihi, Hazırlayan: Bekir Sıtkı Baykal, Cilt II, Ankara, T. C. Kültür 
Bakanlığı Yayınları, 1999, s. 342–343. 

 ص. ١٢٤  ‘٥٨٣ ص. ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 504
  ‘١٨١٢ ‘عامره  مطبعۀ ‘استانبول ‘الحسین فى خالصة اخبار الخافقین  الجلد الثانىروضة  ‘تاریخ  نعیما ‘نعیما مصطفى افندى 505
 . ص  ٤٥١  ‘١١٩-١١٧. ص

506У книзі географа ХІІ століття Абу ‛Абдаллаха Мухаммада аш-Шаріф ал-Ідрісі «Розвага сто-
мленого в мандрах по світу» ( األفَاق إْختَِراق فِي اْلُمْشتَاق نُْزَھة  ) зазначено, що відстань морського 
шляху від Константинополя через Сінопа до Трапезунда складала 9 днів. Див.: Al-Idrisi, Opus 
geographicum sive “Liber ad eorum delectationem qui terras peragrare student”/ Al-Idrisi; сonsilio et 
auctoritate E. Cerulli, F. Gabrieli, G. Levi Della Vida, L. Petech, G. Tucci; una cum aliis ediderunt 

названих історичних писемних документів підвищує ступінь об’єктивності 
висвітлення проблематики нашого дослідження. 

 
На стор. 164  
(перед приміткою 477 у тексті) «Звістка про спорудження фортеці на обох 

берегах гирла ріки Озі [Дніпро]» ( وبناء قلعه درنھر اوز  датованому місяцем ,(ذكر 
«реджеб» 1013 року за літочисленням Гіджри (листопад–грудень 1604 року) 

 
На стор. 170 

(після примітки 501 у тексті) Але, згідно з повідомленнями з османсько-
турецьких літописів, а саме «Захоплення козаками “‛ак” (عاق) фортеці Синоп, і 
у зв’язку з цим страта Нусух-паші» ( سبب  اخراق ايتمكله نصوح پاشانسن  قزاق عاق سينوب قله

١٠٢٣قتل اولدوغى فى سنه ) датовано 1023 роком за літочисленням Гіджри (1614 
роком) 62, літопису «Історія Печеві» Печеві Ібрагіма Ефенді 63, «Захоплення 
козаками Синопу» (استالء قزاق برسينوب), датованої місяцем «реджеб» 1013 року за 
літочисленням Гіджри (листопад–грудень 1604 року), літопису «Підсумок 
історії» Мустафи Катіба Челебі 64 та «Історії Найіми» Мустафи Найіми Ефенді 
65, найбільш загрозливим для Османської імперії морським військовим нападам 
українських козаків виявився похід, здійснений у серпні 1614 року проти міста 
Синоп, через яке пролягав морський торговельний маршрут, що сполучав 
столицю Високої Порти (місто Стамбул) із східним узбережжям Чорного 
моря 66. 
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історії» Мустафи Катіба Челебі 64 та «Історії Найіми» Мустафи Найіми Ефенді 
65, найбільш загрозливим для Османської імперії морським військовим нападам 
українських козаків виявився похід, здійснений у серпні 1614 року проти міста 
Синоп, через яке пролягав морський торговельний маршрут, що сполучав 
столицю Високої Порти (місто Стамбул) із східним узбережжям Чорного 
моря 66. 

 
 

                                                                                                                                                                                                     
Ф. Ґ.  До питання про тюрксько-осмаські писемні джерела та визначення авторства /  Ферхад  
Ґардашкан Оглу  Туранли //  XVIII  Сходознавчі читання А. Кримського. До 95-річчя від дня 
народження Омеляна Пріцака. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (17‒18 
жовтня 2014 р.). Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. ― Київ, 2014. ― 
39‒40.  

  .ص ٤٨٧ ‘٢٤٣ . ص  ‘٣٨١٢ ‘ عامره مطبعۀ ‘استانبول ‘الجلد  الثانى ‘تاریخ  پچوي 62
63İbrahim Efendi Peçevi, Peçevi Tarihi, Hazırlayan: Bekir Sıtkı Baykal, Cilt II, Ankara, T. C. Kültür 
Bakanlığı Yayınları, 1999, s. 342–343. 

 ص. ١٢٤  ‘٥٨٣ ص. ‘٨٦١٢ ‘جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھ ‘استانبول ‘الجلد االول ‘فذلكۀ كاتب چلبى 64
 ‘عامره  مطبعۀ ‘استانبول ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین  الجلد الثانى ‘نعیما تاریخ  ‘نعیما مصطفى افندى 65

 . ص  ٤٥١  ‘١١٩-١١٧. ص  ‘١٢٨١
66У книзі географа ХІІ століття Абу ‛Абдаллаха Мухаммада аш-Шаріф ал-Ідрісі «Розвага 
стомленого в мандрах по світу» ( األفَاق إْختَِراق فِي اْلُمْشتَاق نُْزَھة  ) зазначено, що відстань морського 
шляху від Константинополя через Сінопа до Трапезунда складала 9 днів. Див.: Al-Idrisi, Opus 
geographicum sive “Liber ad eorum delectationem qui terras peragrare student”/ Al-Idrisi; сonsilio 
et auctoritate E. Cerulli, F. Gabrieli, G. Levi Della Vida, L. Petech, G. Tucci; una cum aliis 
ediderunt A. Bombasi, U. Rizziano, R. Rubinacci, L. Veccia Vaglieri, Neapoli ; Romae : 
Publisazipni dell ’Instituto per l’Oriente, 1891, Fascicle VIII, p. 908. 
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XVII століття, зокрема Печеві Ібрагім Ефенді, Мустафа Катіб Челебі та Мустафа 
Найіма Ефенді, змушені були вказати на особливе значення козацького чинника 
у співвідношенні військово-політичних сил на Чорному морі. Зокрема, Печеві 
Ібрагім Ефенді зазначав, що захоплення та руйнування запорозькими козаками 
міста Синопа, яке закінчилося  взяттям у полон і стратою великої кількості меш-
канців та спаленням цього міста, спричинило прибуття до столиці багатьох лю-
дей, які з плачем, що «підносився до неба», скаржилися султану на правителя 
названого міста Насуха-пашу. У зв’язку з цим султан видав наказ покарати цього 
чиновника на смерть 507. Печеві Ібрагім Ефенді, Мустафа Катіб Челебі та Мус-
тафа Найіма Ефенді в описі цієї історичної події звернули увагу насамперед на 
зруйнування запорозькими козаками самого міста Синопа, а також на ту обста-
вину, що в результаті захоплення цього міста запорозькими козаками його насе-
лення було страчено, дітей його мешканців міста взяли в полон, а саме місто було 
спалено. Повідомляється також про те, що запорозькі козаки повернулися до-
дому з великою здобиччю 508. У зв’язку з цією подією оборонець Дунайського 
регіону та Чорного моря Ібрагім-паша отримав наказ встановити контроль за пе-
реходами через Дніпро, щоб затримати противника. Отже, коли козаки поверта-
лись додому, на своєму шляху вони зіткнулися з татарським  військом, і між 
ними стався запеклий бій. В цьому збройному зіткненні козаки зазнали поразки, 
втратили свою здобич і намагалися врятувати хоча б свої життя. Ті ж козаки, 
яким вдалося уникнути загибелі, були взяті в полон воїнами Ібрагіма-паші та від-
повідним чином покарані, а 20 полонених за вказівкою Ібрагіма-паші 5 жовтня 
1614 року доставили до Стамбула 509.  

Проаналізувавши відомості, отримані з вищеназваних османсько-турецьких 
рукописних документів, можемо стверджувати, що районом найбільшої військо-
вої активності збройних сил Запорозької Січі на морі в першій половині XVII 
століття був Дніпро-Бузький лиман 510, що мав стратегічне значення у системі 
чорноморського торговельного мореплавства, а також являв собою водну арте-
рію, що використовувалася для здійснення морських походів запорозьких коза-
ків до володінь Високої Порти, розташованих на Кримському півострові та на 

                                                            
A. Bombasi, U. Rizziano, R. Rubinacci, L. Veccia Vaglieri, Neapoli ; Romae : Publisazipni dell 
’Instituto per l’Oriente, 1891, Fascicle VIII, p. 908. 

  .ص ٤٨٧ ‘ ٢٤٣ . ص  ‘٣٨١٢ ‘ عامره مطبعۀ ‘استانبول ‘الجلد  الثانى ‘تاریخ  پچوي507  
508Yücel Öztürk, Özü’den Tuna’ya: Kаzaklar …, s. 343.  
509Gös. yer.  
510Щодо цього перебігу подій, пов’язаних із морським походом на м. Синоп та його наслід-
ками,  див.: Yücel Öztürk, Özü’den Tuna’ya: Kаzaklar … , s. 343–344. 
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південному узбережжі Чорного моря. В цьому зв’язку вартим уваги є також по-
відомлення про те, що навесні 1615 року козацька флотилія запорозьких козаків, 
яка складалася з 80 «чайок», здійснила військовий похід до самої столиці Високої 
Порти – міста Стамбула. Зважаючи на те, що цей напад був несподіваним для 
гарнізону Стамбула, місто було сплюндровано, а його околиці спалено. Щоб по-
карати нападників султан Ахмед І наказав захопити козацьку флотилію. Викону-
ючи цей наказ, кораблі турецьких військово-морських сил переслідували флоти-
лію козаків аж до гирла Дунаю, де й відбувся запеклий морський бій, який заве-
ршився поразкою турків і захопленням козаками в полон командувача тим під-
розділом турецького флоту, який мав знищити цих козаків 511. 

Текстологічний аналіз повідомлень з османсько-турецьких літописних творів 
про вторгнення збройних формувань запорозьких козаків у причорноморські во-
лодіння Високої Порти, що ми обговорюємо, на наш погляд варто здійснювати з 
урахуванням військово-політичної ситуації, яка існувала в дослідженому нами 
регіоні впродовж другого десятиріччя XVII століття. Зазначимо, що ця ситуація 
певною мірою відображена в тих архівних документах, що походять з означеної 
нами історичної доби. Зокрема, у книзі № 82 фонду «Mühimme Defteri» османсь-
кого архіву Туреччини міститься важлива для нашого дослідження інформація, 
пов’язана з історією українськокозацько-кримськотатарських відносин, а саме 
тих суперечностей, які існували впродовж минулих часів між кримськими тата-
рами, що були підпорядкованими Османській державі, та українськими коза-
ками, які перебували на службі в Речі Посполитої 512. На особливу увагу заслу-
говує інформація, з якої виявляється, що одним з негативних для Високої Порти 
наслідків від морських війн, які ця держава провадила у Середземному морі в 
1614 році, стало послаблення військово-політичного контролю османського 
уряду на Чорному морі. Зазначається, що, скориставшись цієї ситуацією, запоро-
зькі козаки, які перебували під польським контролем, досягли річкою Дунай Чо-
рного моря і  сплюндрували турецьке місто Синоп 513. Докладні описи саме цієї 
історичної події подано в літописах названих вище турецьких авторів.   

Що ж до інформації, пов’язаної з відображенням військово-політичної ситу-
ації, яка існувала на той час у Нижньому Подунав’ї, та значенням козацького 
                                                            
511Yücel Öztürk, Özü’den Tuna’ya: Kаzaklar … , s. 347. 
512Başbakanlık Osmanlı Arşivi,  Mühimme Defteri, Nu : 82 (Hicrî : 1026–1027 / Milâdî : 1617–
1618), Özet-Transkripsiyon ve İndeks, T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 47, Dîvân-ı Humâyûn Sicilleri Dizisi: VI, Yayına 
hazırlayanlar: Hac Osman Yldrm, Vahattin Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, Mustafa 
Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara, 2000, s. 152. 
513BOA, MD, Nu :  82, s. ХІII.  
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чинника в історичному розвитку вказаного регіону, то вона наявні в документах, 
присвячених опису подій, пов’язаних із боротьбою за престолонаслідування у 
Молдові, яка перебувала в той час під протекторатом Османської імперії. Саме 
тому після смерті молдовського воєводи Єремія турецький султан призначив но-
вим воєводою Стефана Томаша. Але дружина колишнього воєводи звернулася 
до уряду Речі Посполитої за допомогою у справі затвердження на згаданій посаді 
її сина Топала Костянтина. Щоб виконати це прохання, до Молдови спорядили 
40-тисячне українське козацьке військо, за допомогою якого Стефана Томаша 
усунули від влади. Однак у 1616 році до Молдови була вирушила османська ар-
мія під командуванням Іскендера-паші, яка завдала поразку козацькому війську 
та поновила Стефана Томаша на посаді молдовського воєводи. Втім, Іскендер-
паша продовжив свою воєнну кампанію проти українсько-козацького війська 
спільно з воєводами Валахії, Молдови та  Трансільванії. У відповідь на цей захід 
проти війська Іскендера-паші було споряджено армію Речі Посполитої. Тим ча-
сом, напередодні битви, а саме 27 вересня 1617 року, на прохання польської сто-
рони було підписано мирну угоду, відому як «Бузький договір» (Bussa 
Muâhedesi). Умови цього договору передбачали скасування козацьких і татарсь-
ких нападів на придунайські володіння Високої Порти та невтручання Речі Пос-
политої у внутрішні справи Валахії, Молдови, а також Трансільванії. В архівних 
документах, залучених нами в науковий обіг, також ідеться про те, що того са-
мого 1617 року Київський митрополит Петро Могила почав засновувати в Мол-
дові римську церкву, але керівники конфесій були стурбовані таким розвитком 
подій, пов’язаних із релігійними питаннями. Ці суперечності було відображено 
в досліджених нами архівних документах, які містять інформацію про заходи, 
вжиті османським урядом для розв’язання зазначеної проблеми. Зокрема, в до-
кументі № 87 за назвою «Наказ воєводі Молдови» 514 датованому приблизно 15 
травня 1617 року, йдеться про захист інтересів владики, митрополита й інших 
священників, які перебували в Молдові, а також міститься попередження запобі-
гати втручанню представників римського духовенства (патріархів) у справи мо-
лдовської православної церкви. 

Слід зауважити, що з посіданням султанського трону Османом ІІ Ґенджом 
(роки правління:1618–1622) 26 лютого 1618 року, який намагався посилити між-
народну політику своєї держави, посилився процес організації воєнних компаній 
для вирішення стратегічних питань. З іншого боку, знову активізувались напади 
                                                            
51487 – Boğdan voyvodasına hüküm ki: Boğdan’da bulunan vladika, metrepolit vs. papazların işlerine 
Rum patrikleri ve dışardan bazı şahıslar tarafından yapılan müdahalelerin önlenmesi, Hicrî : 9 
Cemazeyilevvel, sene 1026 (BAO, MD, Nu :  82, s. ХІV, 59). 
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вищезгаданого козацького війська проти Молдови. В досліджених нами докуме-
нтах є відомості про те, що згідно з відповідним наказом вже згаданий Іскендер-
паша вкотре спрямував свою армію проти козацького війська. Зокрема, йдеться 
про вказівки посадовцям – командирам турецьких володінь на Дніпровському та 
Дунайському регіонах вжити заходів для запобігання опору збройних формувань 
українських козаків 515.  

Щоб краще розуміти військову ситуацію, що склалася в нижньодніпровських 
володіннях Високої Порти, звертаємось за інформацією з документа № 298, що 
має назву «Наказ усім каді, які перебувають в санджаці Сілістра» і датований 1 
вересня 1618 року. В цьому документі йдеться про додаткові заходи, які мали 
забезпечити посилення оборони згаданих володінь від вторгнень ззовні, а саме – 
про необхідність перебування у фортеці Очаків упродовж зимового періоду са-
мого правителя Сілістрійського санджаку – головнокомандувача «Özî» 516 Мех-
мед бея: «Özî Beğlerbeğisi ve ber-vech-i arpalık Silistre sancağına mutasarrıf olan 
emîru’l-ümerâ’il-kirâm Mehmed dâme ikbâlühû hâliyâ müceddeden binâ vü ta’mîr 
olunan Özî Kal‘asında kışlayup ol etrâfı muhâza itmek fermânum olmağla kendisi 
Özî’de kalup... » 517. Щодо подальших заходів, які передбачало вжити команду-
вання Високої Порти в Дніпровському регіоні, то їх перелічено в документі № 
237 «Наказ на ім’я правителя Сірема 518 Гасан бея», що виданий через місяць 
після наказу, а саме 12 травня 1618 року. Сутність його полягає в необхідності 
передислокувати певну частину збройних сил Високої Порти з району, прилег-
лого до Середнього Подунав’я, у бік Дніпра: «...Özî cânibine varup hıdmetde 
bulunmağa sa‘yü ikdâm eyleyesin. Özî cânibinün muhâvazası mühimmatdandur...» 519. 
                                                            
515BAO, MD, Nu : 82, s. ХVІІ. 
516У досліджених нами османсько-турецьких писемних документах термін  ʻاوزي   اوزو ʻ  ِاوزى  
(Özî, Özi, Özü) застосовується у двох семантичних значеннях: 1) гідронімічному (ріка Дніпро); 
2) топонімічному (фортеця Очаків – головний адміністративний центр Дніпровського регі-
ону). Див.: Yücel Öztürk, Özü’den Tuna’ya: Kazaklar – 1, 1. Baskı, İstanbul, Yeditepe Yayınevi, 
2004, s. 128–140; Середа О. Османське-українське степове порубіжжя в османсько-турецьких 
джерелах ХVIII ст. [=XVIII.Yüzyıl Osmanlı Belgeleri Işığında Osmanlı-Ukrayna Bozkır Serhatti] / 
Олександр Середа [=Oleksandr Sereda]. ― Одеса : Астропринт, 2015. ― 312 с. 
517298 – Silistre sancağında vâkı‘ olan kâdîlara hüküm ki: Silistre sancağına arpalık olarak mutasarrıf 
olan Özi Beylerbeyi Mehmet Bey Özi Kalesi’nde kışlayacağından, sancağın a‘şâr ve rüsumu ile bâd-
ı hevâsının kendi yerine görevlendirdiği kethüdası Mehmet Çavusʼa tahsil ve zabtettirilmesi, Hicrî : 
11 Ramzân, sene 1027, (BAO, MD, Nu :  82, s. 198). 
518Сірем – османське володіння, що розташовувалося на рівнині межиріччя Дунаю та його пра-
вої притоки, річки Сава.  
519«237 – Sirem Beği Hasan Beg’e hüküm ki: Sirem Beyi Hasan Bey’in, Özî seferine gitmek üzere 
hazırlıklar yaptığı sırada sancağına müdahalede bulunulduğunun işitilmesi üzerine, sancak kayıtlarına 
bakıldığında sancağın kendisi üzerinde olduğu anlaşıldığından, kimseyi sancağına müdahale 
ettirmemesi ve bir an önce Özî taraflarına gidip hizmette bulunması», датовано (Hicrî : 7 
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В османсько-турецьких архівних документах, зокрема в тих, що зберігаються у 
зазначеному фонді, міститься важлива інформація про заходи турецького уряду, 
спрямовані на посилення оборони нижньодніпровських володінь Високої Порти, 
а також на підготовку до Дніпровського (Özî) походу. Зокрема, в документі № 
231 «Наказ кадієві та оборонцю фортеці Сілістра Мехмеду», що датований 1 че-
рвня 1618 року, наголошується таке: «У зв’язку з потребою в додаткових сил для 
виконання ремонтних робіт фортеці на узбережжі Дніпра з загальної кількості 
людей, які повинні  були направлятися з фортеці Сілістра, 10 осіб мали бути на-
правленими в бік Дніпра проти козацьких озброєних розбійних формувань, інша 
частина в кількості 40 осіб складалась з релігійних осіб, призначених для забез-
печення життєдіяльності фортеці на Дніпрі, а решта 20 осіб повинні були зали-
шатися  для оборони фортеці Сілістра. Чисельність осіб, які відряджаються має 
бути такою, як було відправлено раніше» 520. Отже, із тексту архівного документа 
випливає, що уряд Високої Порти вважав посилення військової присутності у 
Дніпровському регіоні за стратегічне завдання зовнішньої політики держави. 
Причину активізації військових зусиль у цьому напрямку пояснює, зокрема, ар-
хівний документ за № 238 «Наказ правителю Боснійського ейалету візиру Іскен-
дер-паші про призначення його головнокомандуючим війська у напрямку 
Дніпра» 521, який датовано 1 червня 1618 року (за календарем Гіджри – 7 дня 
місяця джемазейілагіра 1027 року). Цей наказ містить відомості про те, що Іске-
ндер-паша, незважаючи на будь-які обставини, повинен був вирушити разом зі 
своїм військом до Дніпра і забезпечити оборону цього регіону з метою відбити 
напади козацьких збройних загонів, які чинили грабунки. Зазначимо, що при 
цьому вказувалося також на необхідність вжити заходів, щодо  позбавлення ук-
раїнських козаків джерел поповнення запасів харчів під час здійснення ними ко-
нтролю кораблів, які рухалися Дунайським річковим торговельним шляхом. Зо-
крема, у документі № 310, відомому під назвою «Наказ головному правителю 

                                                            
Cemazeyilâhir, sene 1027) дня 7 джемазейілагіра 1027 року Гіджри (1 червня 1618 року за 
хриcтиянським літочисленням). Див.: BOA, MD, Nu : 82, s.157.  
520231 [140] – Silistre Kâdîsına ve Silistre Kal‘ası Dizdârı Mehmed’e hüküm ki, Hicrî : 7 
Cemazeyilâhir, sene 1027,  Başbakanlık Osmanlı Arşivi,  Mühimme Defteri, Nu :  82 (1026–1027 / 
1617–1618), Özet-transkripsiyon ve indeks, T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 47, Dîvân-ı Humâyûn Sicilleri Dizisi: VI, Yayına 
hazırlayanlar: Hacı Osman Yıldırım, Vahattin Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, Mustafa 
Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara, 2000, s. 152–153. 
521238 [136] – Bosna Eyâletine mutasarrıf olup Özi cânibine Serdâr olan Vezîr İskender Paşa’ya 
hüküm ki (BAO, MD, Nu :  82, s. 158). 
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[регіону] Дніпра, кадієві Бабадаги та головному представнику на Дунаї Мус-
тафі» 522, який датовано 22–25 серпня 1618 року (за календарем Гіджри – 1 рама-
дана 1027 року), згадується про те, що риболовля в озерах і протоках, що в обла-
сті Бабадаги на Дунайському регіоні, не приносить прибутку державній скарб-
ниці, а натомість служить забезпеченню харчування козацьких збройних загонів, 
які переховуються в цих місцях і навіть контролюють рух суден. Отже, з розгля-
нутих архівних документів виявляється, що причиною активізації воєнних зу-
силь Високої Порти в Нижньому Подніпров’ї було посилення військової актив-
ності збройних формувань українських козаків стосовно володінь названої дер-
жави, що розташовувалися у Північно-Західному та Західному Причорномор’ї. 
Разом з цим, перетворення Запорозької Січі на потужну воєнну силу спричинило 
посилення прагнень Речі Посполитої залучити українських козаків до військових 
дій цієї держави проти Московського царства. Такі прагнення простежуються в 
архівному документі польського походження, складеному, імовірно, в 1619 році 
під назвою «Письмо неизвѣстнаго къ Козакамъ Запорожскимъ, представляющее 
имъ опасности подвергается Рѣч посполитая, по причинѣ ихъ набѣговъ на Тур-
цію и совѣтующее имъ отправляться на Московскую войну къ Королевичу Вла-
диславу, если не въ состояніи жить мирно» 523. Вважаємо за доцільне зазначити, 
що в досліджених нами османсько-турецьких історичних писемних документах 
є відомості про вторгнення військово-морських загонів запорозьких козаків у 
Нижнє Подунав’я, на територію, прилеглу до Стамбула, про їхні напади на пор-
тове місто Синоп, а також  про заходи уряду Високої Порти, спрямовані на по-
силення оборони Дніпровського регіону, що свідчить про те, що згадані бойові 
дії чинилися тими самими стародавніми шляхами чорноморської торгівлі, на 
яких упродовж доби раннього середньовіччя активно діяли купці Київської Русі 
та Візантійської імперії 524. Отже, варто констатувати, що розглянута нами війсь-
кова діяльність запорозьких козаків була упродовж перших двох десятирічь 

                                                            
522310 [63] – Özi beğlerbeğisine ve Baba kâdîsına ve Tuna Nâzırı Mustafâ'ya hüküm ki (BAO, MD, 
Nu :  82, s. 206).  
523Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый временною комиссіею для разбора древнихъ ак-
товъ, височайше учрежденною при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ генералъ-губер-
наторѣ. — Часть третья. — Акты о козакахъ (1500–1648). — Томъ І. — Кіевъ: Въ типографіи 
И. и А. Давиденко, 1863. — С. 265–267.  
524Зокрема, то був дніпровсько-чорноморський водний торговельний шлях, яким, згідно з Ібн 
Хурдазбігом, «купці-руси» через гирло Дніпра і надалі  вздовж західного узбережжя Чорного 
моря транспортували свої товари до Константинополя. Див.: Kitab al-Masalik wa’l Mamalik 
(Liber viarum et regnorum) auctore Abu’ Kasim Obaidallah ibn Abdallah ibn Khordadhbeh et 
Excerpta e Kitab al-Kharadj auctore Kodama ibn Dja’far, p. 154–155. Цим самим водним шляхом, 
за даними з «Повісті минулих літ», здійснювалися військові експедиції київських князів проти 
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XVII століття найактивнішим компонентом функціонування згаданих водних ко-
мунікацій. 

Військові дії українських козаків доцільно умовно поділити на два типи, а 
саме: 1) руйнівні вторгнення окремих військово-морських загонів у прибережні 
володіння та портові міста Османської імперії; 2) участь як союзники у війнах з 
Високою Портою, які провадилися Річчю Посполитою та Австрією. Зазначимо 
при цьому, що присутність у повідомленнях з османсько-турецьких писемних 
документів про згадані військові дії докладної інформації про втрати козаків у 
боях та покарання їх турками є свідченням визнання авторами цих документів 
запорозьких козаків як найсильніших, а отже – небезпечних для Високої Порти 
воїнів. На користь висловленого нами міркування свідчить той факт, що «коза-
цьке питання» було одним із найважливіших у дипломатичних відносинах зга-
даних європейських держав з Османською імперією. Ця обставина відображу-
вала значне зростання військової сили українського козацтва, і як наслідок цього 
історичного явища – посилення значення цієї етнополітичної спільноти в системі 
міжнародних відносин у Європі дослідженої нами історичної доби. До сказаного 
варто додати, що зафіксована угорською дослідницею Марією Іваніч в австрій-
ських архівних документах інформація про участь запорозьких козаків у війні з 
Габсбургами на боці Османської імперії не підтверджується досліджуваними 
нами османсько-турецькими писемними документами. Тому доцільно висловити 
припущення, що згадані козаки були вільними найманцями. Отже, розглянута 
інформація, на наш погляд, є додатковим свідченням того, що потреба у такій 
військовій силі, якою були запорозькі козаки, виявлялася з боку всіх учасників 
розглянутого збройного конфлікту, а саме з боку Габсбурзької держави, Речі По-
сполитої, а також і Османської імперії.  

Важливим для нашого дослідження є виявлення інформації про наявність у 
другому десятилітті XVII століття чинників, котрі явлияли собою передумови 
для формування в майбутньому українськокозацько-кримськотатарського со-
юзу. Зокрема, таким є відомості про те, що збройні сили Кримського ханства, 

                                                            
Константинополя у 911 та у 944 роках (Літопис Руський за Іпатським списком. Відп. ред. 
О. В. Мишанич; переклад з давньоруської Л. Є. Маховця. — Київ: Дніпро, 1989. — С. 18–19, 
23–24). Щодо нападів українських козаків на портове місто Синоп, то вони здійснювалися 
морським торгівельним шляхом, який, згідно з ал-Ідрісі, пролягав від Константинополя у схі-
дному напрямку вздовж північного узбережжя півострова Мала Азія до Трапезунда і далі 
вздовж східного узбережжя Чорного моря прямував на північ, до «руського моря», тобто до 
Керченської протоки. Див.: Al-Idrisi, Opus geographicum sive “Liber ad eorum delectationem qui 
terras peragrare student”, p. 908.    
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незважаючи на підлеглість цього державного утворення Османській імперії, ра-
зом з українськими козаками чинили вторгнення у нижньодунайські володіння 
останньої.  

Отже, об’єктивна інтерпретація османсько-турецького писемного джерель-
ного матеріалу та залучення його до наукового обігу в української історіографії 
уможливлює дослідження  розвитку як самого процесу формування згаданого 
військово-політичного союзу, так і його зовнішної спрямованості. Однак істори-
чною подією, яка перетворила ці чинники на визначальні в зовнішній політиці 
Запорозької Січі та Кримського ханства, стала Хотинська воєнна кампанія.  

 
Джерельний матеріал османсько-турецьких рукописних документів, зок-

рема літописів, є не лише фіксацію та хронологізацію певних історичних подій і 
явищ, а й спробу їхніх авторів пояснити причини подій і явищ, свідками яких 
вони ставали особисто. Така ознака літописання другої половини XVI – першої 
чверті XVIII століття свідчить про його невіддільність від історії виникнення та 
розвитку Османської Туреччини та Кримського ханства в контексті загальних 
тенденцій розвитку світового історичного процесу. Ця обставина спричиняє не-
обхідність аналізу тих історичних умов, в яких виник досліджений нами відпо-
відний джерельний матеріал. У результаті цього аналізу ми встановили, що об-
сяг, змістовне навантаження й тематичне спрямування інформації турецьких лі-
тописів означеного часу з історії козацько-гетьманської України вказує на особ-
ливу увагу з боку османсько-турецьких літописців та політичної еліти Туреч-
чини до подій, що відбувалися в козацько-гетьманській Україні, були зумовлені 
такими чинниками: 1) важливе значення чорноморської торгівлі в економічному 
розвитку політики Османської Туреччини; 2) розташування України на стратегі-
чно важливих напрямках міжнародної торгівлі, зокрема тих, що сполучали кра-
їни Східної Європи з торгівельними шляхами, які пролягали водною системою 
«протока Босфор – Мармурове море – протока Дарданелли»; 3) Запорозька Січ, 
що очолила визвольний рух українців проти національного гноблення з боку Речі 
Посполитої та Московії, була природним союзником Османської імперії та 
Кримського ханства в їх спротиві експансії названих держав у Північному При-
чорноморʼї.  

Другу частину цього розділу присвячено дослідженню основних етапів фор-
мування, характерних рис і особливих ознак османсько-турецької літописної 
традиції. Ми виявили таке: 1) названа літописна традиція виникла і спочатку ро-
звивалася в межах Сельджуцької держави. В найдавніших османсько-турецьких 
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літописах успадковано з сельджуцьких часів арабську графіку письма та ста-
ротурецьку мову. Основні традиції османсько-турецького літописання сформу-
валися до середини XVI століття; 2) досліджені нами історичні літописні доку-
менти, що були написані впродовж другої половини XVI – першої чверті XVIII 
століть, передовсім являли собою хроніки подій військового, політичного та ку-
льтурного життя Високої Порти. Разом з цим вони містять також відомості соці-
ального й економічного характеру; 3) провідною ознакою світоглядної позиції 
авторів цих літописів є усвідомлення ними історичних подій та явищ як таких, 
що були передбачені волею Всевишнього; 4) у джерельному матеріалі згаданих 
історичних писемних пам’яток простежується персоналізація історії, тобто на-
магання розглядати історичні події та явища як такі, що були спричинені діяль-
ністю турецьких султанів та кримських ханів; 5) прагнення до об’єктивності у 
висвітленні історичних подій і явищ реалізувалося у традиції публічного обгово-
рення джерельного матеріалу літописів на спеціальних зібраннях («меджлісах»). 
Таким чином, досліджувана нами інформація відображає як особисті світоглядні 
та громадські позиції авторів відповідних літописів, так і загальну громадську 
думку панівних верств населення Високої Порти. 

В історії козацько-гетьманської України перші два десятиліття XVII століття 
варто характеризувати як час, упродовж якого посилювалися такі чинники: а) по-
дальше зростання військової активності Війська Запорізького; б) загострення су-
перечностей між Османською імперією з одного боку та Річчю Посполитою й 
австро-угорськими Габсбургами з іншого; в) виникнення передумов формування 
в майбутньому українськокозацько-кримськотатарського союзу, які позначились 
на спільних вторгненнях збройних формувань українських козаків і військових 
загонів Кримського ханства у володіння Високої Порти у Північному Причорно-
мор’ї. 
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Розділ 3. ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТОКІВ 
І РОЗВИТКУ  УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА 
В ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ПИСЕМНИХ 

ДЖЕРЕЛАХ  
 

Цей розділ нашої наукової студії присвячено дослідженню повідомлень з ос-
мансько-турецьких рукописних документів розглядуваної нами історичної доби, 
де міститься інформація про козацьку Україну другої половини XVI – першої 
половини XVII століть. Упродовж визначеного часового виміру відбувалося, з 
одного боку, формування українського козацтва, становлення його державної ор-
ганізації та посилення впливу військової активності запорозьких козаків на роз-
виток міжнародної ситуації в східній Європі та у Причорномор’ї; а з іншого – 
початок ослаблення позицій Османської імперії у співвідношенні військово-по-
літичних сил у названих регіонах. Тому метою цього розділу є перш за все, ви-
явлення на основі джерелознавчого опрацювання відомостей османсько-турець-
ких рукописних документів з історії козацько-гетьманської України характеру 
військових та політичних заходів запорозьких козаків та еволюції значення «ко-
зацького фактору» в міжнародних відносинах упродовж зазначеної історичної 
доби. Відповідно перед нами стоять такі завдання: 1. Виявлення сутності зовні-
шньої політики Війська Запорозького та його взаємин з Османською імперією, 
Кримським ханством та Московським царством у другій половині XVI століття. 
2. Характеристика змін щодо важливості «козацького чинника» в міжнародних 
відносинах упродовж перших двох десятиріч XVIІ століття. 3. Аналіз Хотинської 
воєнної кампанії та її історичних наслідків. 4. Виявлення внутрішніх і зовнішніх 
чинників, які посприяли формуванню українсько-кримськотатарського союзу в 
другій чверті XVIІ століття. 
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3.1.  Османсько-турецькі рукописні документи про появу козацтва, по-
літичну та військову діяльність Дмитра Вишневецького 

 
Османсько-турецькі рукописні документи дослідженої нами історичної доби 

містять важливу інформацію щодо військово-політичної діяльності українських 
гетьманів, зокрема Дмитра Корибут-Вишневецького (роки життя: 1516 / 1517–
1563; роки правління: 1553–1563). Вивчення цих документів дає можливість по-
глянути на названу історичну постать у ширшому контексті, а саме – в період 
його політичної діяльності щодо Османської імперії та Кримського ханства 525. 
Адже встановлено, що період гетьманства Дмитра Вишневецького збігається із 
загостренням міждержавних відносин Високої Порти з Московським царством в 
часи правління московського царя Івана ІV (1547 рік – коронація, 1584 рік – кі-
нець правління).  Саме тоді посилюються наступальні дії війська Кримського 
ханства проти Московії у відповідь на агресію останньої, яка намагалася зміц-
нити свої військові позиції на південних кордонах (з цією метою московити спо-
руджували нові фортеці та укріплення, демонструючи свою воєнну могутність).  

Захоплення Казанського (1552 рік) та Астраханського ханств (1556 рік) ще 
більше посприяло посиленню впливу Московського царства на південному на-
прямку. Уряд Османської держави виявляв велику занепокоєність таким перебі-
гом подій, і цей факт  було відображено у досліджених нами писемних докумен-
тах, зокрема в тих, що зберігаються у фонді «Mühimme Defterleri». Приміром, 
зазначається, що оточення «козацьким провідником на ім’я “Дмитраш”» 526 фор-
теці Азов у 1559 році викликало стурбованість у правлячих кіл Високої Порти, 

                                                            
525Відносини між Високою Портою та Кримським ханством у другій половини XVI століття 
досліджено за даними фонду «Реєстри важливих документів» (Mühimme Defterleri), де міс-
тяться реєстри документів про важливі події, рішення, ухвали, котрі стосувались діяльності 
османського уряду і які зберігаються в державному архіві османського періоду історії Туреч-
чини (BOA – Başbakanlık Osmanlı Arşiv / Османський архів Головного управління Кабінету 
міністрів (Турецької Республіки). Див.:  Emine Erdoğan Üzünlü, Mühimme Defterlerine Göre 
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-Kırım Hanlığı İlişkileri, Türkiyat Araştırmaları Ensitüsü 
Dergisі, Sayı 27, Konya / Türkiye, Bahar, 2010, s. 489–503; Також див.: Yücel Öztürk, Dimitriy 
İvanovıç Vışnevetskiy ve Faaliyetleri, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 9, 
İsparta / Türkiye, 2003, s. 95–140. З приводу розгляду питань про особистість та діяльністі ге-
тьмана Дмитра Вишневецького  в українській історичній науці див.: Романцова Наталя Івані-
вна. Постать князя Дмитра Вишневецького в українській історіографії XIX – початку XXI ст. 
; дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук : спеціальність – 07.00.06 «Історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Наталя Іванівна Романцова.  — Запо-
різький національний університет, 2007. ― 20 с.; Романцова Наталя. Постать князя Дмитра 
Вишневецького в українській історіографії ХІХ–початку ХХІ ст.: монографія / Наталя Рома-
нцова.  — Маріуполь : МДУ, 2013. — 216 с. 
526Йдеться про українського правителя Дмитра Вишневецького. 
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адже ця фортеця була найміцнішим з усіх інших турецьких фортифікаційних 
споруд, що існували на той час у володіннях Османської імперії, прилеглих до 
узбережжя Азовського моря. Саме тому, з метою зняти облогу фортеці здійсню-
валася українськими козаками на чолі з Дмитром Корибут-Вишневецьким, із сто-
лиці Високої Порти, міста Стамбула, у Північне Приазов’я безперервно направ-
ляли додаткові збройні загони урядового війська та провіант термінову допо-
могу. Ці заходи досягли своєї мети, і військо українських козаків у боях під Азо-
вом зазнали поразки 527. Втім, ця перемога збройних сил Високої Порти була не-
тривалою. Згідно з відомостями з досліджених нами рукописних документів 
Дмитро Корибут-Вишневецький знову зібрав військо з 10 тисяч українських ко-
заків і перейшов у наступ на боці Московії, але це військо знову зазнало поразки. 
Хоча турецький уряд аж ніяк не був упевнений в тому, що надалі напади україн-
ського козацького війська на володіння Високої Порти у зазначеному регіоні 
припиняться. Тому він попередив 528 кримського хана Девлета Гірая [І] (роки 
правління: 1551–1577) про ймовірність повторення цих нападів і закликав пра-
вителя Кримського ханства бути пильним та готовим до виконання завдань у та-
кій ситуації 529. Документи свідчать, що наступальні дії у Північному Приазов’ї 
союзного Московському царству українського козацького війська, очолюваного 
князем Дмитром Корибут-Вишневецьким, були явною небезпекою для  війсь-
ково-політичних позицій Високої Порти у Приазов’ї. Зокрема важливі відомості 
містяться в  документі, який зберігається в архіві Музею палацу Топкапи, що в 
Стамбулі. «Наказ султана Сулеймана Кануні правителю санджака (َسْنجاْق بَِگى) 530 
Кафи Сінан-бею» 531 датовано 1561 роком. Цей документ, що має туґру султана, 
був розпорядженням-відповіддю на попереднє звернення з боку Сінан-бея. Зі 
змісту цього документа виявляється, що «Дмитраш» (Дмитро Вишневецький) з 
усіма своїми черкеськими загонами насамперед здійснив наступ на фортецю 
                                                            
527Йдеться про козацьке військо під командуванням гетьмана Дмитра Вишневецького. 
528Очевидно, йдеться про попередження османським урядом, зокрема султаном Сулейманом 
Кануні. 
529Emine Erdoğan Üzünlü, Mühimme Defterlerine Göre XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-
Kırım Hanlığı İlişkileri, Türkiyat Araştırmaları Dergisі,  s. 491–492; BAO, MD, Nu : 3 (Hicrî :  966–
968 / Milâdî : 1558–1560), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arivi 
Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 12, Dîvân-ı Humâyûn Sicilleri Dizisi: I, Yayına hazırlayanlar: Nezihi 
Aykut, İdras Bostan, Murat Cebecioğlu, Feridun Emecen, Mücteba İlgürel, Mehmet vb, Ankara, 
1993, s. 45–46. 
530Sancak beyi – назва правителя міста, a також командир сіпагів, який був власником тимару, 
тобто земельної ділянки за часів правління анатолійських тюрків-сельджуків та тюрків-осма-
нів, яка давала щорічний прибуток в розмірі 320 тисяч акче. Див.: Tükçe Sözlük, 2. Cilt, 9. Baskı, 
Cilt 2, Ankara, Türk Dil Kurumu Basımevi, 1998, s. 2216; Ferit Devellіoğlu,  aynı eser, s. 919,  955.  
531Kanuni Sultan Süleymân’ın Kefe sancakbeyi Sinan Bey’e gönderdiği hüküm, TSMA, E. 9300/14.   
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Азов, а потім передумав і вирішив захопити острівні фортеці. Тому Сінан-бею 
було поставлено завдання забезпечити оборону фортеці Азова та інших турець-
ких укріплень, розташованих у вказаному регіоні. Необхідність таких заходів, на 
думку турецького султана, було зумовлено тією обставиною, що збройні загони 
Дмитра Корибут-Вишневецького взяли в облогу розташовану на південно-схід-
ному узбережжі Азовського моря турецьку фортецю Темрюк 532 і після триден-
ного бою захопили цей стратегічно важливий пункт у створеній Високою Пор-
тою системі оборони цієї держави у Приазов’ї. При цьому повідомляється, що 
Дмитро Корибут-Вишневецький підкорив собі місцеве населення і здобув багато 
скарбів. Важливість цієї перемоги козацького війська підтверджує і той факт, що 
гетьман розташував своє військо у фортеці Темрюк, щоб перезимувати там. Для 
нас важливими є дані про те, що козацьке військо було настільки сильним, що 
для протистояння йому потрібна була численна армія. Високий рівень бойових 
можливостей згаданого війська виявляється також і на основі конкретних вжи-
тих заходів, які мали на меті запобігти несподіваних для збройних сил Високої 
Порти подальших бойових дій з боку українських козаків. Зокрема, правитель 
санджака Кафи був зобов’язаний: 1) через хана Девлета Гірая І інформувати уряд 
Високої Порти про рівень підготовки воїнів османського війська, мобілізованою 
раніше відправленою на допомогу збройним силам, які протистояли українським 
козакам Дмитра Корибут-Вишневецького; 2) повідомляти про спроби козацького 
війська здійснювати напади на окремі формування збройних сил Високої Порти, 
і якщо таке здійсниться – доповідати, де й коли це сталося; 3) стежити за можли-
вими передислокаціями та намірами війська, очолюваного Дмитром Корибут-
Вишневецьким; 4) виявити можливості для атаки на це військо збройними си-
лами Високої Порти з метою знесилення та знищення першого; 5) визначити мо-
жливості для відправлення на допомогу збройним силам Високої Порти, що про-
тистояли війську Дмитра Корибут-Вишневецького, нових військових загонів че-
рез місто, яким правив Сінан-бей 533, або через якісь інші портові міста 534. Ура-

                                                            
532За даними Віктора Остапчука Темрюк – це «місто і фортеця на півночі Таманського півост-
рова, неподалік від  Азовського моря…» (докладно див.: Остапчук Віктор. Козацькі чорномор-
ські походи у морській історії Катіба Челебі «Дар великих мужів у воюванні морів» / Віктор 
Остапчук, Олександр Галенко // Mappa Mundi. Збірник наукових праць на пошану Ярослава 
Дашкевича з нагоди його 70-річчя. Studia in honorem Jaroslavi Daškevyč septuagenario dedicata. 
—Львів ; Київ ; Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 1996. — С. 392.  
533Йдеться про міста Кафу (т. м. Kefe). 
534Текст документа складається з 18 рядків тексту і написаний османсько-турецькою мовою в 
стилі  دیوانى خطى  (Hatt-ı Dîvânî), що в перекладі українською означає «стиль письма, яким писа-
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ховуючи джерелознавчий характер дослідженої нами проблеми, вважаємо за не-
обхідне в додатках подати як зразок факсиміле оригіналу 535, а нижче, наводимо 
транслітерацію, адаптований текст сучасною турецькою мовою для правильного 
розуміння змісту цього документа 536. Тут подаємо український адекватний пе-
реклад цього документа: «“Туґра” Доброзичливому Правителю санджаку-бею 

                                                            
лися документи дівана султана»), зберігається в архіві Музею в палаці Топкапи. Дату напи-
сання цього документа було встановлено: це приблизно 4–14 червня 1561 року за християнсь-
ким календарем. TSMA, E. 9300 /14. Devellіoğlu, Ferit, aynı eser, s. 189. Про літературного діван 
докладно див.: Халимоненко Г. І. Історія турецької літератури: Türk Edebiyatı Tarihi / Григорій 
Іванович Халимоненко.  — K. : КП Редакція журналу «Дім, сад, город», 2009. — С. 179–180. 
Також див. : Термінологічний словник. 
535Див. : Зразки окремих османсько-турецьких документів. 
536Транслітерація тексту документа (нумерація в транслітерації тексту документа використо-
вується на позначення кожного рядка згідно з оригіналом, а нумерація в трансформованому 
тексті з літерою «S» (перша буква турецького слова «sade», що означає українською «прос-
тий») відповідає нумерації у тексту транслітерції): «Tuğra» 1-Kıdvetü’l-ümerâi’l-kirâm 
umdetü’l-küberâi’l-fihâm zevi’l-kadr ve’l-ihtriâm el-muh[t]assu bi-inâyeti’l-meliki’l-allâm Kefe 
Sancağı Beği Sinân dâme hutimet avâkıbıhû bi’l-hayr ki,  2-tevkîʻ-i refîʻ-i Humâyûn vâsıl olacak 
maʻlûm ola ki bundan akdem Südde-i Saʻâdet-me  ’âbıma mektûb gönderip Tîmîraş cümle Çerâkise 
ile ittihâd  3- edip Kalʻa-i Azak kasdın edip ondan müracaat edip ol kalelerine kasdettikleri mukarrer 
olunmağın onlar dahi 4-hırâset olu p baʻde-hu müfsid-i mezbûr Rus ve Çerâkise ile Temrek Kalʻasın 
muhâsara edip üç gün cenk olup Temrek  5-Kalʻası’na karîb Çerkes vilâyetinin de Zâyine dâhil olup 
cümle Çerâkise’yi kabzedip onda mekân bağlayıp vilayet 6-içinde kışlayıp düşman kavî olup defʻi 
için küllî asker lâzımdır diye arz ettiğin ecilden arz ettiğin üzere  7-hayli asker tedârik olunup 
gönderilmiş idi öyle olsa irsâl olunan asâkir ve düşman husûsî ve ne vechile tedârik üzere 8-
olduğunuz maʻlûm olmak lâzım olmağın buyurdum ki vusûl  9-buldukta asla te’hîr etmeyip arz ettiğin 
üzere müfsid-i mezbûr ol mahalde midir ve yanında ne mikdâr asker vardır ve asâkir ile üzerine  10-
teveccüh olunmuş mudur ne zamânda olunmuştur yoksa müfsid-i mezbûr ol yerden kalkıp âher yere 
mi varmıştır ne mahalle varıp  11-fikr ü firâseti nedir ve ol mahalden kalktığın takdîrce geri üzerine 
varılır mı yoksa varılmak kâbil değil midir veyahut 12-bi’l-külliyye gıybet edip nâ-bedîd mi olmuştur 
zikrolunan müfsid eğer gıybet edip nâm u nişânı bildirdiği takdîrce 13-onda olan asker ile defʻi 
mümkün düşman var mıdır ne makûledir ve bi’l-cümle eğer Cenâb-ı İmâret-me’âb Devlet Giray Hân 
ve (...) -i meʻâliye ile 14- (...) sâyir irsâl olunan beğler kullarım ile eğer düşman ahvâlinde ve asker 
husûsunda ne vechile tedârik olunup 15-ve bi’l-fiʻl ne mahalde olup ne yüzden tedârik olunduğun 
mücellâ yazıp mezkûr ile bildiresin derya zamanı dahi 16-geçmeğe karîb olmuştur her husûsu 
muhakkak bildiresin ve askeri alıp giden gemiler bi’l-fiʻil onda mıdır  17-yoksa perâkende olmuşlar 
mıdır perâkende olmuşlar ise asker ne ile (...) bildiresin şöyle bilesin 18-alâmet-i şerîfe iʻtimâd kılasın 
tahrîren fî evâhir-i Ramazânü’l-mübârek sene semâne [ve sittîn] ve tisʻa-mi’e Be-makâm-ı (...) el-
mahrûse / Трансформований текст документа: «Tuğra» S1-Cömert yöneticilerin önde geleni, 
nüfuz ve itibâr sahibi büyüklerin dayanağı, çok bilgili meliklerin yardımına özel kudret ve saygı 
sahibi Kefe Sancağı Beyi Sinan – sonu sürekli hayırolsun ki, S2-Fermânım ulaştığında bilinsin ki 
bundan önce Mutluluk dolu eşiğime mektub gönderip Timiraş bütün Çerkesler ile birleşip S3-Azak 
Kalesi’ne saldırmağa kastedip o sebeple müracaat edip ol kalelerine kastettiklerine karâr verilmiş 
olup o kaleler de S4-korunup daha sonra bahsi geçen fesadcı Rus ve Çerkesler ile Temrek Kalesi’ni 
kuşatıp üç gün savaş olup Temrek S5-Kalesi’ne yakın Çerkes vilâyetinin de kaybedilmesine katılıp 
bütün Çerkesleri tutuklayıp orada kalıp vilâyet S6-içinde kışı geçirip, düşman sert, kuvvetli olup, 
ortadan kaldırılması için büyük miktarda asker lâzımdır diye söylediğin sebeple söylediğin gibi S7-
çok miktarda asker hazırlanıp gönderilmişti öyle olsa gönderilen asker ve düşman özel olarak ve ne 
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Кафи Сінану, міцній опорі великих [людей], який має велику повагу та довіру 
[всіх]; володіє глибокими знаннями, має особливу силу та ставиться з повагою 
до допомоги від великих [правителів], нехай Він буде славетним довгий час. 
Отримавши мій цей наказ, знай, що це відповідь на твій раніше надісланий у мій 
щасливий палац лист з повідомленням про те, що Дмитраш об’єднався з усіма 
черкесами і вирішив напасти на фортецю Азов, що перебувала під захистом. Вка-
заний руйнівник разом з черкесами та русами поблизу згаданої фортеці оточив 
ще й іншу фортецю, Темрюк, і скорив увесь черкеський люд, захопив всю відпо-
відну територію та скарб і залишився там на зиму; ти також писав, що той про-
тивник є дуже сильним і агресивним, а тому наголошував на необхідності мати 
численну кількість воїнів. Отож у зв’язку з цим відправлено тобі було численне 
військо, а мені треба дізнатися про рівень [військової] підготовки цього відправ-
леного тобі війська та, особливо, про становище противника. Наказую тобі не-
гайно, без затримок поінформувати мене про таке: чи перебуває ще там само зга-
даний руйнівник, яка чисельність його війська, чи вже атакували його та коли це 
сталося; чи зазначений розбійник уже полишив місце своєї постійної дислокації 
та переправився в якесь інше місце, та куди саме він перебрався. Яка у нього мета 
та які він має наміри; чи буде змінювати місця своєї постійної дислокації, чи 
може він взагалі зник без сліду та став людиною-невидимкою; якщо буде вста-
новлено місця знаходження названого руйнівника, то буде тоді можливо зни-
щити його разом з його військом, і чи взагалі існує такий ворог, як про нього 
говорять. Великий правитель хан Девлет Гірай [І] спільно зі знаними команди-
рами були  відправлені мною з іншими підлеглими командирами; отже як вони 
готуються [до боротьби], де перебувають і з якої причини; що відомо про стано-
вище противника; про все це написати мені відверто та конкретно і надіслати 

                                                            
şekilde hazırlamakta S8-olduğunuz bilinmek gerekmektedir buyurdum ki ulaştığında S9-asla 
ertelemeyip söylediğin üzere bahsedilen fesadcı o yerde midir ve yanında ne kadar asker vardır ve 
asker ile üzerine  S10-hareket edilmiş midir ne zamanda hareket edilmiştir yoksa bahsedilen fesadcı 
o yerden ayrılıp başka yere mi gitmiştir nereye gitmiştir S11-maksat ve niyeti nedir ve o yerden 
ayrılırsa tekrâr üzerine hareket edilir mi yoksa hareket etmek mümkün değil midir veyahut S12-
tamamen izi kaybedilip görünmez mi olmuştur bahsedilen fesadcı eğer gözden kaybolup yerini belli 
ettiği halde S13-onda bulunan asker ile ortadan kaldırılması mümkün düşman var mıdır ne çeşittir ve 
tamamıyla eğer büyük yönetici Devlet Giray Han ve (...) büyükleri ile  S14-(...) gönderilen diğer 
beyler kullarım ile düşmanın durumunda ve asker konusunda ne şekilde hazırlanıp S15-ve fiilî olarak 
nerede bulunup ne sebepten hazırlandığını açıkça yazıp adı geçen mektubcu ile bildiresin deniz 
zamanı dahi S16-son bulmaya yaklaşmıştır her konuyu kesinlikle bildiresin ve askeri alıp giden 
gemiler fiilî olarak onda mıdır S17-yoksa dağılmışlar mıdır dağılmışlar ise asker ne ile 
[keçineceklerini] bildiresin şöyle bilesin S18-şerefli tuğraya güvenesin dokuz yüz [altmış] sekiz 
senesinin Ramazanü’l-Mübârek ayının son on gününde yazıldı [Milâdî : 4-14 Haziran, sene 1561]  
[İsatanbul]’da yazıldı Belgenin yazldğ yer okunamamakta. 
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через відповідного листоношу. Підходить час закінчення сприятливих кліматич-
них умов на морі, тому про всі порушені питання інформуй негайно та детально. 
Чи прибули вже відправлені кораблі з воїнами, а чи ще розкидані по різних міс-
цях? Якщо так, то як справи із забезпеченням цих воїнів провіантом? Пам’ятай 
про необхідність інформування мене. Вір тому, що говориться в нашій високо-
достойній Туґрі. Місце написання [Стамбул]. Остання декада місяця рамазану 
968 року за календарем Гіджри [4–14 червня 1561 року за християнським літочи-
сленням]». 

Проаналізувавши відомості, отримані з вище розглянутих рукописних доку-
ментів, можна стверджувати, що в історичних умовах, коли основні збройні сили 
Московського царства були залучені в бойові дії у Поволжі, які мали на меті пі-
дкорення Івану IV Казанського та Астарханського ханств, саме українське коза-
цьке військо під командуванням Дмитра Корибут-Вишневецького стало голов-
ною військовою силою, яка провадила активні бойові дії проти Високої Порти та 
Кримського ханства у Приазов’ї. Той самий джерельний матеріал надає нам мо-
жливість докладніше проаналізувати політичну ситуацію, яка склалася у відно-
синах між Османською імперією, Московським царством і Польщею в другій по-
ловині XVI століття, а також виявити історичні обставини, що зумовили поси-
лення значення українського козацького чинника як культурно-соціального фе-
номена в Європі 537.   

За даними османсько-турецьких рукописних документів і турецької історіог-
рафії, Україна являла собою буферну зону, розташовану між вищеназваними 
державами, де зіткалися різні політичні, воєнні, економічні та соціальні інтереси. 
В цьому контексті стають зрозумілішими причини виникнення українського ко-
зацтва й організація Війська Запорозького як нової форми державного утво-
рення, а також значення в цьому процесі діяльності гетьмана Дмитра Вишневе-
цького, що є беззаперечним фактом. За даними вказаних османських архівних 
матеріалів на особливу увагу заслуговують вищезазначені маловідомі факти про 
міжнародну політику, здійснювану Дмитром Вишневецьким, зокрема у відноси-
нах із Високою Портою.  

Турецький історик Юджель Озтюрк, досліджуючи зазначену проблему на пі-
дставі відомостей, наявних  в османському архівному фонді «Mühіmme 

                                                            
537Юрій М. Ф. Україна найдавнішого часу – XVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання / 
М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. — Тернопіль: Астон, 2012. — Кн. 
І. — С. 578–687; Omeljan Pritsak, Rusların Kökeni, Omelyan Pritsak Armağanı (A tribute to 
Omeljan Pritsak), Editörler: Prof. Dr. Mehmet Alpargu, Doç. Dr. Yücel Öztürk, Sakarya Üniversitesi 
Yayını Nu :  51, Türkiye 2007, s. 41–97, Zaporog Kаzakları Hakkında (bk.: s. 90–97). 
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Defterleri», у своїй науковій праці, присвяченій аналізу військової і політичної 
діяльності Дмитра Корибут-Вишневецького 538, завважив, що виникнення запо-
розького козацтва як реальної політичної сили поміж кордонами Польсько-Ли-
товського королівства та Османської імперії суттєво вплинуло на розвиток взає-
мовідносин між вказаними великими державами та Московським царством 539.  

Поданий нами аналіз османсько-турецьких рукописних документів повною 
мірою підтверджує думку зазначеного турецького дослідника. Адже очолюване 
Дмитром Корибут-Вишневецьким потужне військо, яке складалося головним чи-
ном із черкаських та канівських козаків, в політичній ситуації, що існувала у Схі-
дній Європі в середині XVI століття, було саме тієї військовою силою, яка стри-
мувала Османську імперію від бойових дій проти Московії з метою запобігти 
останній встановити свою владу над згаданими тюркськими державними утво-
реннями Поволжя. Козацьке військо також спонукало Польсько-Литовське коро-
лівство до активній підготовки, щоб протидіяти агресії Московського царства 
проти Лівонського ордена, яка розпочалася після підкорення Іваном IV Казансь-
кого та Астарханського ханств. У 1578 році у війну з Московією довелося всту-
пити Речі Посполитій 540.   

 На основі виявлених нами джерел можна повніше з’ясувати причини, пере-
біг і наслідки вищезгаданих воєнних подій і, зокрема, осягнути географічний 
ареал, в якому ці події відбувалися, а також час здійснення та хронологію війсь-
кових походів під проводом гетьмана Дмитра Вишневецького в період 1559–
1560 рр. Перший наступ відбувся у червні-липні 1559 року 541; другий у вересні 
1559 року 542; підготовка до третього наступу розпочалася наприкінці 1559 року 
та тривала до весни 1560-го. Отже, розглянуті бойові дії українського козацького 
війська у Приазов’ї відбулися через 7 – 8 років після здобуття Іваном IV Казані, 
через 3–4 роки після завоювання Московією Астарханського ханства і за 2 роки 
до початку Лівонської війни. При цьому варто зазначити, що Юджель Озтюрк, 
оцінивши загальну чисельність війська Дмитра Вишневецького у 80 тисяч коза-
ків, а число також московських і ногайських воїнів (на підставі архівних докуме-
нтів, наявних у вказаному вище фонді), висловив таку думку: «Правитель Кафи 

                                                            
538Yücel Öztürk, Dimitriy İvanoviç Vişnevetskiy ve Faaliyetleri, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Sayı 9, İsparta / Türkiye, 2003, s. 95–140.   
539Yücel Öztürk, aynı eser,  s.103. 
540Русина О. В. Лівонська війна 1558–1583 / Олена Володимирівна Русина // Енциклопедія іс-
торії України: У 10 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. — К. : Наук. Думка, 2009. — Т. 6 
: Ла – Мі. — 2009.  — С. 202–203.  
541Yücel Öztürk, aynı eser,  s. 118–123. 
542Yücel Öztürk, aynı eser, s. 123–127. 
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Сінан-бей відповідно до отриманої інформації від кримського хана [Девлета 
Гірая І] повідомив у Стамбул, що Москва надіслала двох своїх послів до кримсь-
кого хана з метою інформувати останнього про те, що Дмитраш [Дмитро Виш-
невецький] почав наступ на османські володіння, щоб потім не звинуватили в 
тому їх самих» 543. Щодо цього питання хан поінформував османський уряд про 
таке: «Руські направили численні війська в різних напрямках, але через люту 
зиму всі вони знесилилися та втратили бойовий дух. Згідно з даними, отрима-
ними від розвідувальної служби, було встановлене місце перебування Дмитраша 
[Дмитро Вишневецький] в районі Орагзи 544 з 400-ми воїнами; також було вста-
новлено, що також надходили повідомлення про прихід ще 5 000 добре озброє-
них воїнів» 545. Ураховуючи ці дані, дослідник зробив висновок, що зерез такі 
заходи османського уряду третій наступ війська гетьмана Дмитра Вишневець-
кого так і не відбувся 546. 

У турецьких архівних документах, що зберігаються у фонді «Реєстри важли-
вих документів» 547, міститься також чимало інформації про політичну діяльність 
Дмитра Корибут-Вишневецького. Цей висновок підтверджують дані турецької  
історіографії османської доби, зокрема дослідження сучасних турецьких істори-
ків. В зазначеному фонді також зареєстровані документи, в яких зафіксовані сут-
тєві відомості про важливі події, рішення та ухвали османського уряду в період 
1558–1560 років, причому деякі з них стосуються політичної діяльності гетьмана 
Дмитра Вишневецького. Зокрема, такими документами є: 1) «Наказ командиру 
Дервішу Мехмеду у фортеці Азов» (дата написання документа – 2 липня 1559 р.) 
за № 81. В цьому архівному документі йдеться про направлення турецькими ко-
раблями військового загону спеціального призначення та підрозділу яничарів до 
фортеці Азов для забезпечення  оборони зазначеної фортеці. Цей захід відбувся 

                                                            
543Yücel Öztürk, aynı eser, s.133. 
544Orağzı – назва місцевості чи краю в Румелі (турец. Rumeli), що означає «країна римлян» на 
Балканському півострові; входила до складу Османської імперії (Türk Ansiklopedisi, Ankara, 
1978, Cilt XXVII, s. 457–460); Halil İnalck, Rumeli, İslam Ansiklopedisi, Cilt 35, Türkiye Diyanet 
Vakfı İslam Araştırmalar Merkezi, İstanbul, 2008, s. 232–235. 
545Yücel Öztürk, aynı eser, s.134. 
546Yücel Öztürk, aynı eser, s. 134. 
547Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri, Nu : 3 (Hicrî : 996–968 / Hicrî : Milâdî : 1558–
1560), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın 
Nu : 12, Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: I, Yayına hazırlayanlar: Nezihi Aykut, İdris Bostan, Murat 
Cebecioğlu, Feridun Emecen,  Mücteba İlgürel, Mehmet İpşirli vb, Ankara, 1993, s. 45–47, 463–464, 
561–562, 562–563 (з викладом змісту османсько-турецькою мовою та з транслітерацією їхніх 
анотацій згідно з нормами сучасної турецької мови). 
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після звернення голови міста Кафи Сінан-бея з проханням надати допомогу гар-
нізону фортеці Азов, оточеному противником, зокрема військом Дмитра Кори-
бут-Вишневецького 548; 2) архівний документ, означений № 83, від 2 липня 1559 
року, в якому містяться відомості про наказ [султана Сулеймана Кануні], адре-
сований на ім’я голови міста Кафи [Сінан-бея], як відповідь на звернення остан-
нього з приводу бойових дій війська Дмитра Вишневецького проти османських 
володінь, зокрема проти фортеці Азов. У цьому наказі йдеться про необхідність 
посилити турецький флот, вказано на нагальну потребу у зв’язку з цим будівни-
цтво морський порт, а також про необхідність виконати прохання Сінан-бея, щоб 
султан надіслав московському царю вказівку припинити напади. Окрім того, по-
відомлено про співпрацю ногайських беїв із московськими збройними силами та 
українськими козаками 549; 3) архівний документ за № 1047 від 2 травня 1560 
року. В цьому документі повідомляється про наказ вищеназваного султана Сіліс-
трицькому (на Балканах) командиру Сінан-паші та згадується про союз гетьмана 
Дмитра Вишневецького з московським військом. Також доводиться до відома 
наступне: щоб покласти край загрозі з боку ворога, були надіслані накази крим-
ському ханові, правителю фортеці Кафи та командувачу чорноморської флотилії 
про те, щоб, в разі необхідності, ті діяли спільно з командирами татарів, а місто 
Аккерман має надати допомогу для забезпечення оборони міста Азова 550; 4) ар-
хівний документ за № 1265 від 18 червня 1560 року, котрий містить відповідь 
згаданого султана на лист-звіт, що надійшов від кримського хана Девлета Гірая І 
з приводу війни з руським військом. Повідомляється також про місце перебу-
вання противника, Дмитра Вишневецького, на чолі з військом з 400 воїнів, озбро-

                                                            
54881 – Kal‘a-i Azak’da nevbetci kullarum üzerine başbuğ ta‘yîn olınan Yaya-başı Dervîş Mehmed’e 
hüküm ki: Düşmanın ve Dimitraş’ın, Azak Kalesi’ni muhasara etmesi üzerine, kadırga ile gönderilen 
yeniçerilerin, kalenin korunmasında bulundurulması hakkında, BOA, Mühimme Defteri, Nu : 3 
(Hicrî : 966–968 / Milâdî : 1558–1560), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
Osmanlı Arivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 12, Dîvân-ı Humâyûn Sicilleri Dizisi: I … ,  Ankara 
1993, s. 45–46. 
54983 – Kefe beyine: Azak Kalesi: Rusya ve Dimitraş’la ilgili mektubuna cevaben; kadırgalardan 
ikisinin İstanbul’a gönderilmesi ve memleketi muhafaza hususunda gereği gibi çalışılması hakkında, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri, Nu :   3 (Hicrî : 996–968 / Milâdî : 1558–1560). T. 
C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 12, 
Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: I … , Ankara 1993, s. 46–47. 
5501047 – Silistre Begi Sinân Paşa’ya hüküm ki: Ruslarla ittifak eden Dimitraş’ın Azak Kalesi’ne 
saldırmak üzere olduğundan, ülkeyi müdafaa etmek ve zararlarını defetmek için daima hazır 
bulunulması hakkında, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri, Nu : 3 (Hicrî : 996–968 / 
Milâdî : 1558–1560), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanlığı, Yayın Nu : 12, Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: I ... , Ankara 1993, s. 463–464. 
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єних п’ятьма тисячами рушниць, і про прийняття рішення щодо здійснення ре-
монтних робіт у фортеці Азов 551; 5) архівний документ за № 1266, в якому зга-
дується про наказ султана Сінан-бею (також від 18 червня 1560 року) щодо дія-
льності гетьмана Дмитра Вишневецького та міститься виклад відомостей стосо-
вно написання відповіді на звернення московського посла і зокрема про те, що 
Москва знімає з себе відповідальність за напади, вчинені Дмитром Вишневець-
ким на володіння османської держави. Подано також відомості, якими підтвер-
джується факт підготування  названого гетьмана до здійснення разом з черкесь-
кими  беями нападу на фортецю Азов, і, у зв’язку з цим, наголошується на необ-
хідності виконати потрібний ремонт вказаної фортеці. Документ містить також 
заклик ставитися дуже уважно до питання забезпечення обороноздатності кра-
їни, тобто до забезпечення надійного захисту османських володінь 552. Москов-
ський цар не використовував воєнні сили Дмитра Вишневецького на південних 
плацдармах у своїй боротьбі з Османською державою. Більш того, Іван IV на-
справді зовсім не підтримував політику названого гетьмана і перешкоджав поси-
ленню українського козацтва. Зокрема, він намагався очорнити авторитет Дми-
тра Вишневецького, вживаючи некоректні та образливі слова на його адресу, 
коли спілкувався з польським послом 553. Отже,  з’ясовується, що володар Мос-
ковського царства лише використовував очолюване Дмитром Вишневецьким ко-
зацьке військо для тимчасового військового прикриття своїх південних кордонів 
від можливого наступу збройних сил Високої Порти на території Нижнього По-
волжя та Північного Кавказу, залюдненій тюркськими етносами. Однак коли ця 
загроза зникла саме внаслідок наступальних бойових дій очолюваного Дмитром 
Вишневецьким українського козацького війська проти турецьких збройних сил, 
дислокованих у Приазов’ї, потреба в подальшому союзі Московії з гетьманом 
Дмитром Корибут-Вишневецьким зникла. Наші міркування підтверджуються ін-
формацією, поданою в інших османсько-турецьких архівних документах. Зок-
рема, коментуючи османсько-турецький архівний документ, відомий під назвою 

                                                            
5511265 – Devlet Girây Hân hazretlerine hüküm ki: Rus askerleriyle yapılan harplere dair mektubuna 
cevap olarak; düşmanın zararından memleketin muhafazasına gayret sarfolunması hakkında, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri, Nu :   3 (Hicrî : 996–968 / Milâdî : 1558–1560), T. 
C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 12, 
Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: I ... , Ankara 1993, s. 561–562. 
5521266 – Kefe Begi Sinân’a hüküm ki: Dimitraş’ın hareketlerine ve Moskof elçisinin gönderdiği 
adamlar dair mektubuna cevap olarak; memleket muhafazasında dikkatli olunması hakkında, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri, Nu :  3 (Hicrî : 996–968 / Milâdî : 1558–1560), T. 
C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 12, 
Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: I …, Ankara 1993,  s. 562–563. 
553Yücel Öztürk, aynı eser, s.139.  
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«Лист Насуха до султана Сулеймана Кануні» 554 (дата написання – 1563 рік), ту-
рецький історик Юджель Озтюрк приділив значну увагу аналізу інформації щодо 
політичної діяльності Дмитра Вишневецького та обставин затримання цього ге-
тьмана османськими збройними силами і наголосив на значущості дослідженого 
нами документа у справі встановлення обставин та дати взяття у полон Дмитра 
Вишневецького турецькими воїнами 31 серпня 1563 року, тобто після перемоги 
збройних сил Високої Порти, над військом молдовського правителя Стефана Ве-
ликого 555. Після цієї події українського гетьмана доставили 15 жовтня 1563 року 
до столиці Високої Порти і стратили в 20-х числах жовтня 1563 року 556.   

Інформацію про обставини полонення молдовськими воїнами й про наступну 
передачу туркам Дмитра Вишневецького отримана із вищезазначеного докуме-
нта, підтверджують записи знаного в європейській історіографії літописця Гва-
ньїні, де йдеться про військовий похід Дмитра Вишневецького на чолі чотирити-
сячного війська на Молдову, а також про обставини затримання цього гетьмана. 
Гваньїні писав, що «… князь Вишневецький ще чотири тисячі [воїнів], і вони 
вирушили на Молдавію… першим досягнув кордону і там мав чекати на пана 
[Альбрехта] Ласького 557 … молдавани відправили послів до князя Вишневець-
кого із запитанням, навіщо той чекав на пана Ласького, бо всі молдавани хотіли 
бачити на престолі тільки його самого… князь Вишневецький йшов з військом 
молдовани вдарили по ньому з обох боків і швидко розгромили [його] військо» 
558. Отже, після поразки Дмитра Вишневецького ув’язнили командувачі молдав-
ського війська і потім відправили до Стамбула.  

Щоби перевірити рівня достовірності вищерозглянутих відомостей, які без-
посередньо стосуються проблематики, пов’язаної з політичною діяльністю князя 
Дмитра Вишневецького, а отже – з темою нашого дослідження, ми залучили до 
джерелознавчого аналізу низку інших, маловідомих документів, що зберігаються 

                                                            
554Nasuh’un Kanuni Sultan Süleymân’a Gönderdiği Mektup, TSMA, E. 7618; Yücel Öztürk, Özü’den 
Tuna’ya: Kazaklar – 1, 1. Baskı, İstanbul, Yeditepe Yayınevi, 2004, s. 281–282.  
555Yücel Öztürk, Dimitriy İvanovıç Vişnevetskiy ve Faaliyetleri, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Sayı 9, İsparta / Türkiye 2003, s.95–140.   
556Yücel Öztürk, aynı eser, s.139. 
557Сєрадзький воєвода в Польщі, який намагався сісти на молдавський престол. Про це див.: 
Гваньїні Олександр. Хроніка європейської Сарматії / Олександр Гваньїні; упорядкув та перекл. 
з польск. Юрія Мицика. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — С. 166–167.  
558Там само. — С. 167–168; Драгоманов М. П. Про українських козаків, татар та турків: Істо-
рична розвідка. З додатком про життя Михайла Драгоманова / Михайло Петрович  
Драгоманов.  ― К. : Дніпро, 1991. — С. 29.  



192 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

в одному з османських архівів. Зокрема важливою для нас є інформація, що міс-
титься в архівному документі «Наказ правителю Вучитрина Сулейман-бею» 559, 
написаному 26 червня 1559 року. У цьому документі повідомляється: «Прави-
тель [Сулейман-бей] Вучитрина 560 надіслав листа до Стамбула. В зв’язку з цим 
був виданий і надісланий цей наказ 561. В своєму листі зазначений правитель пе-
редавав відомості, отримані ним від Кримського хана [Девлета Гірая І], а також 
інформацію про своє власне становище. Згаданий кримський хан повідомив про 
підготовку до нападу одним русином 562, тому було надіслано наказ відправити 
правителя Вучитрина до Кримського хана. Вучитринський командувач доповів, 
що загони кінного війська були дуже розпорошені, отже він разом із своїм  вій-
ськом вирушив в бік Аккермана» 563. Враховуючи все вище повідомлене, з цен-
тру згаданий командир отримав наказ прибути в Аккерман, переговорити з ханом 
та вжити необхідних  заходів з метою забезпечення протидії зазначеному напа-
дові.  

В іншому документі під назвою «Наказ правителю Кафи [Сінан-бею])» 564 від 
2 липня 1559 року йдеться про козацькі 565 напади на фортецю Азов та інші во-
лодіння Високої Порти на Приазов’ї. З цього документа ми дізнаємося, що ко-
мандиром 566 козацького війська, яке здійснювало напади на фортецю Азов, був 
Дмитро Вишневецький. Ці відомості підтверджуються з інших османсько-туре-
цьких архівних документів. На наш погляд, важливим є також повідомлення ко-
мандира Кафи про участь ногайських татар в обороні фортеці Азов 567. 
                                                            
55955 – Vulçıtrın Beği Süleyman Beg’e hüküm ki: Rusyanın memâlik-i mahrûseye zarar kasdiyle 
hareket etmesi üzerine, akıncılarla Akkirman tarafına gidip müteyakkız olması hakkında, Hicrî : 20 
Ramazân sene 966, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri, Nu : 3 (Hicrî : 996–968 / Milâdî 
: 1558–1560), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanlığı, Yayın Nu : 12, Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: I …, Ankara 1993, s. 28. 
560Область на півночі Косова на Балканах. 
561Див.: прим. 559. 
562Можемо припустити, що йдеться про Дмитра Вишневецького. 
563Про Аккерман див. : прим. 386.  
56479 – Kefe beğine hüküm ki: Düsmanın Azak Kalesi’ni muhasarasında hizmette ve yardımda 
bulunan Nogay mirzalarının han tarafından müdahale ve rencide ettirilmemesi hakkında» датований 
(26 Ramazân, sene 966), Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri, Nu : 3 (Hicrî : 996–968 / 
Milâdî : 1558–1560), T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanlığı, Yayın Nu : 12, Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: I. Yayına hazırlayanlar: Nezihi Aykut, 
İdris Bostan, Murat Cebecioğlu, Feridun Emecen,  Mücteba İlgürel, Mehmet İpşirli vb,  Ankara, 1993, 
s. 45. 
565Очевидно, йдеться про українських козаків. 
566Дмитро Корибут-Вишневецький. 
567За даними Тунманна, ногайські землі складалися зі: Східного  Ногаю, величезної території 
на північному узбережжі Чорного та Азовського морів, яку називають Кримським степом, та 
Західного  Ногаю – область між річками Бугом і Дністром, яка на півдні доходить до Чорного 
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Заслуговує на увагу також документ під назвою «Наказ командиру [загону] 
вартових в фортеці Азов Дервішу Мехмеду» («Azak Kalesi Nöbetçileri Başbuğu 
Derviş Mehmed’e hüküm») 568 від 2 липня 1559 року, в якому згадано ім’я Дми-
тра Корибут-Вишневецького. Варто зауважити, що, починаючи від цього часу, 
в зв’язку з нападами на фортецю Азов ім’я Дмитра Вишневецького згадується 
в численних інших документах. Що ж до «Наказу» від 2 липня 1559 року, то 
за даними цього архівного документа Дмитро Корибут-Вишневецький органі-
зував потужний наступ на фортецю Азов. Цей наступ був настільки загрозли-
вим для володінь Високої Порти в Приазов’ї, що зі Стамбула на допомогу 
Азову відправили військові кораблі. З Стамбула правителю Кафи Сінан-бею 

було також наказано вчинити максимальний опір діям Вишневецького. 
Про Дмитра Корибут-Вишневецького йдеться і в архівному документі під на-

звою: «Наказ правителю Кафи Сінан-бею» 569 від 18 червня 1560 року. Правитель 
Кафи Сінан-бей надсилав листа до Стамбула з повідомленням про діяльність 
Дмитра Корибут-Вишневецького. Він також поінформував Кримського хана Де-
влет Гірая І (роки правління: 1551–1577) про відомості, отримані ним від Мос-
ковської держави. Згідно цією інформацією, Московія висловила своє зостере-
ження Османській державі щодо нападницьких планів Дмитра Вишневецького. 
Цю інформацію підтвердив також і кафинський командир Сінан-бей. Зокрема, 
він повідомив, що Дмитро Вишневецький був позбавлений підтримки з боку Мо-

                                                            
моря, а на півночі межує з Польщею вздовж Кодими та Єгорлика.  Про це докладно див.: Тун-
манн. Крымское ханство / Тунманн. — Симферополь : Таврия, 1990. — С. 42, 49. Ногайці – це 
народ, що говорить тюркською мовою з кипчацької групи мов. Вони беруть свій  початок від 
об’єднання двох племен – тюркських і монгольських, які, з  ініціативи відомого вождя та пра-
вителя монгольських татар  Чинґізхана,  відокремилися в 1261 р. від Золотої Орди та на чолі з 
Чинґізханом поширилися на територію від Аральського та Каспійського морів  аж до Буджаку. 
Також див.: Yücel Öztürk, Dimitriy İvanovıç Vişnevetskiy ve Faaliyetleri, SDÜ Fen-Edebiyat 
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 9, İsparta / Türkiye 2003, s. 127, 128–134. 
56881 – Kal‘a-i Azak’da nevbetci kullarum üzerine başbuğ ta‘yîn olınan Yaya-başı Dervîş Mehmed’e 
hüküm ki: Düşmanın ve Dimitraş’ın, Azak Kalesi’ni muhasara etmesi üzerine, kadırga ile gönderilen 
yeniçerilerin, kalenin korunmasında bulundurulması hakkında, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 
Mühimme Defteri, Nu :  3 (996–968/1558–1560), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı. Yayın Nu : 12, Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: I …, 
Ankara 1993, s. 45–46. 
5691266 – Kefe Begi Sinân’a hüküm ki: Dimitraş’ın hareketlerine ve Moskof elçisinin gönderdiği 
adamlar dair mektubuna cevap olarak; memleket muhafazasında dikkatli olunması hakkında, дато-
вано (24 Ramâzan, sene 967) дня 24 рамадана року 967 Гіджри (18 червня 1560 року за хриcти-
янським літочисленням), Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri, Nu : 3 (Hicrî : 996–968 
/ Milâdî : 1558–1560), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanlığı, Yayın Nu :  12,  Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: I …, Ankara 1993, s. 562–563. 
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сковського царства. Як ми зазначали вище, після підкорення Казанського й Аст-
раханського ханств завдяки підтримці Дмитром Вишневецьким Московського 
царства в його протистоянні Високій Порті, на час написання архівного докуме-
нта, Іван IV намагався розвивати відносини Московії з Османською імперією, і 
тому він був налаштований діяти вже супроти Дмитра Вишневецького. В зазна-
ченому документі також міститься отримана з Азова інформація про те, що геть-
ман готувався здійснити воєнний напад на османське володіння, зване «Кизук». 
У зв’язку з цією інформацією із столиці Високої Порти правитель Кафи отримав 
попередження про необхідність вжити відповідних захисних заходів. 

Ми вважаємо за доцільне навести також зміст документа  «Лист Насуха до 
султана Сулеймана Кануні» 570, (представника Османської держави в Богдан-
ській країні 571 до султана Сулеймана Кануні) від 1563 року, в якому йдеться про 
підготовку Дмитра Вишневецького до походу з території Польщі на Молдову. З 
цього приводу диван турецького султана дав відповідні директиви своєму пред-
ставникові в Богданській країні Насухові та надіслав їх через Махмуда Чавуша. 
Від дивана османського правителя надійшов наказ посланцеві Ахмеду зустрітися 
з воєводою Стефаном та з іншими посадовцями-боярами Богданського краю та 
повідомити їх про наміри зазначеного уряду домовитися з ними про надання не-
обхідної підтримки. Коли посланець дістався до місця свого призначення, Дми-
тро Вишневецький на чолі своєї армії вже увійшов у Богданську країну. 

Під час здійснення Дмитром Вишневецьким нападів на Молдову воєвода цієї 
країни Стефан тримав свого супротивника, воєводу Ювана, у фортеці Сучаві 572. 
Насух, отримавши наказ з Центру 573, зустрівся з воєводою Стефаном і домовився 
з ним про спільну боротьбу проти Вишневецького та воєводи Ювана, фактично 
уклавши, таким чином, антиукраїнський союз. Після перших атак українського 
козацького війська Дмитрові Вишневецькому вдалося завдати Молдові  нищів-
них ударів. Однак, незважаючи на ці перемоги, в кінцевому підсумку воєвода 
Стефан Великий на чолі своєї армії, яка складалася переважно з тюркських тата-
рських воїнів, завдав поразки війську Дмитра Вишневецького, отож останньому 
довелося втекти до лісу, де його і взяли в полон 574. На той час вже виявилося 
цілком можливим також захопити і воєводу Ювана.  

                                                            
570Nasuh’un Kanuni Sultan Süleymân’a Gönderdiği Mektup, TSMA, E. 7618. 
571Сучасна Молдова. 
572Столиця Богданської країни (до 1565 року). 
573Йдеться про султанський палац Топкапи у Стамбулі. 
574Сталося в 1563 році. Цю дату можна вважати датою написання зазначеного документа (див. 
: прим. 570). 



Розділ 3. Відображення витоківі розвитку українського козацтва... 195

 

Наведені документи засвідчують, що, з одного боку, Дмитро Вишневецький 
своїми діями на чолі козацьких військ викликав стурбованість в османських пра-
вителів, а з іншого, вони містять важливі відомості про названого українського 
гетьмана як про непересічну особистість, на яку мусили зважати Московія, 
Польща, Молдова та інші держави. Основними об’єктами нападів козацького 
війська під командуванням Дмитра Вишневецького були фортеці, розташовані в 
басейні Азовського моря, а також на територіях Кримського та Таманського пі-
востровів (Азов, Кафа, Темрюк та інші). При цьому варто зазначити, що на той 
час велике стратегічне значення для Високої Порти та Московського царства 
мала фортеця Азов, і тому основні події розгорталися саме навколо неї.  

Із змісту розглянутих архівних документів та їхніх інтерпретацій у сучасній 
турецькій історіографії стає зрозумілішою роль Дмитра Вишневецького як од-
ного з організаторів запорозького козацтва і цілком можливого засновника Запо-
розької Січі на острові Мала Хортиця, звідки він здійснював свої успішні походи 
проти Османської імперії та Кримського ханства. Героїчними були напади цього 
українського гетьмана на турецьку фортецю Очаків і татарську фортецю Іслам-
Кермен. Ратоборець двічі відбивав турецькі напади на Запорозьку Січ, але в 1557 
році під натиском кримського хана Девлета Гірая І, не отримавши обіцяної до-
помоги з боку Польщі, він був змушений відступити, а відтак – тимчасово пе-
рейти на службу до російського царя Івана ІV. Отож, Дмитро Вишневецький, не 
відмовившись від боротьби проти турків, і надали очолював героїчні походи ко-
зацького війська проти турецької фортеці Азов, брав участь у битві під Керчю. 
Знову отримавши в 1563 році підданство польського короля Сиґізмунда ІІ, Дми-
тро Корибут-Вишневецький здійснив військовий похід проти Молдови, в якому 
цього гетьмана було тяжко поранено, а потім доставлено до Стамбула. Щодо ве-
рсії про те, чи справді турецький султан пропонував Дмитру Вишневецькому пе-
рейти до нього на службу і стратив його лише після того, як український гетьман 
відмовився від цієї пропозиції, то, на нашу думку, для підтвердження цієї версії 
потрібні додаткові джерелознавчі дослідження. Разом з цим, здійснений нами 
аналіз змісту вищерозглянутих османсько-турецьких архівних документів дає 
нам підставу зробити такі висновки: 1) як союзник московського царя Івана IV 
гетьман Дмитро Корибут-Вишневецький, очоливши численне й боєздатне укра-
їнське козацьке військо, упродовж 1559 року здійснював активні бойові дії проти 
збройних сил Високої Порти, які надали змогу Московії підкорити Казанське й 
Астарханське ханства. Перемоги, здобуті цим військом у війні, що відбувалася 
на території Приазов’я, свідчили про факт перетворення Запорозької Січі на вій-



196 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

ськову силу, спроможну успішно протистояти могутній армії Османської Туре-
ччини; 2) ця обставина занепокоїла уряд Московського царства, який після подій 
1559 року розглядав козацько-гетьманську Україну як державне утворення, що 
становило загрозу військово-політичним позиціям Московії на землях, які про-
стягалися на південь від південних меж цього державного утворення. Саме тому, 
на нашу думку, в 1560 році Іван IV фактично відмовився від союзу з Дмитром 
Вишневецьким у його боротьбі з Високою Портою; 3) незважаючи на таку не-
сприятливу для Дмитра Вишневецького зміну політичної ситуації у Північному 
Причорномор’ї, цей гетьман до його переходу в 1563 році у підданство польсь-
кого короля Сиґізмунда ІІ дотримував своїх союзницьких обов’язків щодо Мос-
ковського царства і чинив опір збройним силам Високої Порти; 4) отже, можемо 
зробити припущення, що справжнім винуватцем страти українського гетьмана 
був аж ніяк не турецький султан і не молдовський господар Стефан Великий, а 
московський цар Іван IV, який зрадив свого союзника – козацько-гетьманську 
Україну. 

З вищевказаних і досліджених нами документів також випливає  цікавий факт 
існування постійних контактів українського козацтва з народами Північного Ка-
вказу, зокрема з черкесами, які, напевно, поповнювали лави козацького війська. 

 
 
3.2.  Хотинська воєнна кампанія та її історичні наслідки за даними  

з османсько-турецьких писемних джерел 
 
Досліджуючи означену проблематику, на нашу думку, насамперед слід звер-

нути увагу на передумови Хотинської воєнної кампанії. В історичній літературі 
висловлюють думку, що головною причиною цієї історичної події було значне 
посилення вторгнень військово-морських загонів запорозьких козаків у нижньо-
дунайські та північночорноморські володіння Високої Порти, які у другому де-
сятилітті XVII століття набули постійного характеру. Слід нагадати, що внаслі-
док цих козацьких військових дій Османська держава зазнала серйозних втрат, а 
саме – у полон потрапили тисячі людей, було захоплено чимало майна з фортець, 
завойованих на узбережжі Чорного моря. Варто зазначити, що однією з вагомих 
причин Хотинської війни 1621 року між Османською імперією та Річчю Поспо-
литою стали козацькі нападі на турецькі володіння 575. Адже саме ці військові 

                                                            
575Финкель, Кэролайн. История Османской империи: Видение Османа / Кэролайн Финкель; 
пер. с англ. К. Алексеева, Ю. Яблокова. ― М. : АСТ, Мидгард, 2010. ― С. 305.  
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заходи настільки ускладнили відносини між Османською імперією і Річчю Пос-
политою, що в зовнішній політиці останньої визначилося відхилення від тради-
ційної політики дотримання мирних взаємин з Османською Туреччиною до за-
стосування заходів, спрямованих на послаблення позицій Високої Порти у Ниж-
ньому Подунав’ї. Заходом, який спричинив воєнний конфлікт з Османською ім-
перією, стало рішення уряду Речі Посполитої приєднати до Польщі Молдовське 
князівство згідно з проханням господаря цієї країни Каспара Граціані, який до 
того часу перебував у підданстві турецькому султану. Майже водночас з цим улі-
тку 1620 року відбулося вторгнення військово-морських сил запорозького коза-
цтва на чолі з гетьманом Яковом Бородавкою в межі турецьких володінь. Того 
самого року польське військо чисельністю у 9 тисяч воїнів на чолі з коронним  
гетьманом Станіславом Жолкевським здійснило спробу захопити Молдовське 
князівство, але ця спроба закінчилася Цецорською битвою з турецькою армією: 
остання мала значну перевагу порівняно з польським військом (80–100 тисяч во-
їнів). Після цієї історичної події війна між двома названими державами стала не-
минучою, і за рік по завершенні Цецорської битви розгорнулися сухопутні во-
єнні дії збройних сил, а ще раніше на Чорному морі розпочалася війна флотів 
Війська Запорозького та Османської імперії 576. Дослідник османської доби істо-
рії Туреччини Ферідун Емеджен про політику османського щодо України в пер-
шій половині XVІІ століття зазначає, що, незважаючи на послаблення централь-
ної влади Високої Порти після смерті султана Османа ІІ, уряд цієї держави не 
втратив своєї активності в західній політиці. Слід сказати, що на початку XVІІ 
століття він змушений був організовувати морські походи проти збройних втор-
гнень запорозьких козаків, які не лише загрожували торговій справі османів на 
півночі Чорного моря, а й становили безпосередню перешкоду торговельному 
мореплавству Босфорською протокою. Разом з цим, дослідник наголошував на 
зацікавленості українських козаків у розвитку відносин із Кримським ханством. 
Згадані історичні явища були передумовою для пожвавлення північної політики 
Високої Порти. В результати тривалих війн було поновлено контроль цієї дер-
жави над Валахією, а необхідність подальшого забезпечення безпеки Молдови, 

                                                            
576Сас П. М. Хотинська війна 1621 року: монографія / Петро Михайлович  Сас. онографія. — 
К. : Інститут історії України НАН України, 2011. — С. 10–12. 
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своєю чергою, змусила османський уряд звернути увагу також на Річ Посполиту 
та українських козаків 577. 

Значення Хотинської воєнної кампанії для подальшого розвитку військово-
політичної ситуації у Північному Причорномор’ї та на прилеглих до цього регі-
ону територіях були настільки значними, що ця історична подія була предметом 
особливої уваги з боку османських літописців та відобразилися в текстах туре-
цьких архівних документів. Зокрема, Мустафа Катіб Челебі у своєму літописі за-
значив, що причиною згаданої історичної події був перехід під владу польського 
короля Сиґізмунда ІІІ (роки життя: 1566–1632) фортеці Хотин, яка до того часу 
була володінням Високої Порти на території Молдови. Ця історична подія від-
булася внаслідок антитурецького повстання у 1620 році проти згаданого воло-
даря Молдови Каспара Граціані, який передав Хотин у володіння Речі Посполи-
тої з метою отримання підтримки від неї, а король розташував у цій фортеці кі-
лька сотень вояків піхоти 578. Виявляється, що саме такі дії Речі Посполитої спри-
чинили очолену султаном Османом ІІ військову кампанію 1621 року проти Речі 
Посполитої та союзних цій державі войовничих українських козаків. За даними 
літопису Печеві Ібрагіма Ефенді, саме останні нападали на турецькі землі, у тому 
числі руйнували населені пункти, розташовані на узбережжі Чорного моря. Зок-
рема, у розділі літопису Печеві Ібрагіма Ефенді, що має назву «Вирушення [нині] 
покійного (Милість Божа його душі) султана Османа [II] (у Хотинський похід і 
повернення без перемоги 5-го дня місяця джемазейілагір  1030 року» (عثمان سالطان 

١٠٣٠ سنھخره الا جماذى ٧فى  عودى فتح بى و عزیمتى سفرینھ حوتین مرحومك ), датованому 27 
квітня 1621 року, міститься інформація про причини відповідного перебігу подій 
цієї військової кампанії та її наслідки 579. Літописець зазначає, що об’єднані 
збройні сили Речі Посполитої та українських козаків двічі здійснили вторгнення 
на османські землі, але, зазнавши поразки у бою з османським військом на чолі 
з покійним Іскендер-пашою, змушені були відступити. Про тривалий характер 
цих нападів з усіма подробицями було відомо султанові, який вважав здійснення 
військового походу необхідним. 29 квітня турецька армія вирушила у військовий 
похід зі столиці Османської держави міста Стамбула і вже 18 травня прибула до 
міста Едірне. Після визначення найзручнішого шляху, так званого «Карінабаду» 

                                                            
577История Османского государства, общества и цивилизации: В 2 т. / под ред. Экмеледдин 
Ихсаноглу; Исслед. центр исламской истории, искусства и культуры (IRCICA); пер. В. Б. Фе-
оновой под ред. М. С. Мейера. ― М. : Вост. лит., 2006. ― Т. 1 : История Османского государ-
ства и общества. ― 2006. ― С. 40. 
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 для  подальшого пересування, очолювана султаном Османом ,(Karіnabad / قرین ابد)
ІІ турецька армія 23 липня поточного року переправилася через Дунай і вступила 
на землю Валахії. Про ретельність підготовки Османом ІІ своєї армії до наступ-
них бойових дій свідчить той факт, що через два дні після перетину Дунаю, а 
саме 25 липня, у місцевості за назвою «Варбаш» (وارباش / Varbaş) було проведено 
огляд армії, після чого та вояки отримали грошову нагороду у розмірі 0,5 ґруш 
(1 сота частина турецької ліри) 580.  

Тривалу затримку у подальшому продовженні військового походу було спри-
чинено необхідністю з’єднання армії Османа ІІ з союзним військом кримського 
хана Джанібека Гірая. Ця подія відбулася 15 дня місяця рамадана  1030 року 
Гіджри (3 серпня 1621 року), тобто через 20 днів після згаданої оцінки ступеня 
боєздатності турецької армії. Лише після цього почалися атаки об’єднаного ту-
рецько-кримськотатарського війська в чотирьох напрямках невеликими заго-
нами по чотири – п’ять тисяч  вояків,  а також відбувалися зіткнення між супро-
тивниками поблизу місць розташування їхніх таборів. В результаті 30 денних бо-
йових дій чимало польських земель було зруйновано, але армія Османа ІІ не змо-
гла завдати остаточної поразки польсько-козацькому війську 581. Тому призначе-
ний султаном воєводою Молдови رادول «Radul» (імовірно – Радул Міхня), який 
мав близькі стосунки з польською стороною, отримав доручення бути посеред-
ником у перемовинах щодо примирення воюючих сторін. Під час цих перемовин 
були сформульовані дві головні умови укладання мирного договору, а саме: 1) 
передача фортеці Хотина під владу молдовського воєводства; 2) козацьке військо 
не повинно зазіхати на країни, які перебували у володінні Османської держави. 
Саме на цих основних умовах і було укладено мирний договір між Високою По-
ртою та Річчю Посполитою. Після цієї події, 21 вересня 1621 року турецька армія 
почала відхід і 12 січня 1622 року прибула до Стамбула 582. Отже, досліджений 
нами оригінальний текст містить інформацію про причини 30-денної «Хотинсь-
кої війни», участь у цій війні збройних сил українських козаків із польської сто-
рони та про посилення впливу українського козацького війська на політичну си-
туацію у Подністров’ї. 
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Що стосується Катіба Челебі, то в розділі його літопису «Початок Хотинсь-
кого походу. “Везaрат” وزاره Гусейн-паші» (مبادئ سفر حتون وزاره حسین پاشا) 583 у 1030 
році за літочисленням Гіджри (1620/1621 році) предметом головної уваги літо-
писця є описання передумов Хотинського походу. Зокрема, Мустафа Катіб Че-
лебі повідомив про таке: напади козацьких збройних сил на турецьке володіння 
були настільки небезпечними для Високої Порти, що великий везір Алі-паша по-
стійно нагадував про них султанові Осману ІІ, і останній обговорював це питання 
у своєму дивані. На підсумковому засіданні великого зібрання було ухвалено рі-
шення про те, що головнокомандувачем армії під час хотинської воєнної кампа-
нії буде особисто султан Осман ІІ, а великим візиром був призначений Гусейн-
паша 584. В інших розділах свого літопису, а саме «Вирушення славетного іслам-
ського правителя у переможний похід до Хотина» ( حوتونتوجھ پادشاه اسالم بغزوه  ); 
«Підготовка війська єнічерів (яничарів) до суходільного походу» ( امتحان یڭچریان و
 датованих початком місяця шабану 1030 року за літочисленням ,(سأفر پیاده كان
Гіджри (третя декада червня 1621 року), та інших 585, Катіб Челебі пише про пе-
ребіг подій Хотинського походу суголосно з даними літопису Печеві Ібрагіма 
Ефенді.  

Важливий інтерес для нашого дослідження становить інформація Катіба Че-
лебі про бойові дії військово-морських загонів українських козаків під час Хоти-
нського походу, що подана в розділі «Захоплення козаками Агйолу» ( استیالء قزاق
-датованому початком місяця шабан 1030 року Гіджри 586. Зокрема, літо ,(براحیولى
писець зазначив, що у червні 1621 року козацька флотилія із 60 чайок зібралася 
під портове місто Місіврі (Mesemvria) й здійснила морський похід, у результаті 
якого було захоплене та зруйноване місто Агйолу (Anchialus), розташоване на 
болгарському узбережжі Чорного моря 587.        

Військові дії запорозьких козаків, спрямовані проти турецьких володінь, від-
бувались також на півночі Чорного моря. Наприклад, у розділі дослідженого 
нами літопису, що має назву «Знищення козаків на річці Дніпро» (  قزاق انھزام
 від 1030 року за літочисленням Гіджри (1621 рік) міститься інформація (دراوزى
про те, що правитель Дніпра Гусейн-паша повідомив османський уряд про зруй-
нування прибулими на 18 «чайках» українськими козаками турецьких володінь, 
                                                            
583Подаємо транслітерацію тексту означеної назви «Mebâdî-i Sefer-i Hotin, Vezâret-i Hüseyin 
Paşa», а також сучасною турецькою мовою для адекватного розуміння змісту цього тексту: 
«Hotin Seferi’nin Başlaması, Hüseyin Paşa’nın Vezirliği». 
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розташованих на узбережжі Дніпра. У запеклому бою з турецькою флотилією ці 
козаки зазнали поразки: 1 чайку потопили, 17 чайок захопили, 10 козацьких воя-
ків узяли в полон та відправили до Стамбула, де стратили у присутності самого 
правителя. Але водночас із цієї подією уряд Високої Порти отримав повідом-
лення про те, що 18 липня 1621 року 40-тисячна польська армія перетнула річку 
«Turla» (طورلھ), тобто Дністер, і розташувалася поблизу кордону з Молдовою. У 
зв’язку з цієї подією турецька сторона змушена була направити в Молдову свої 
збройні сили з метою оборони зазначеної країни від можливого наступу польсь-
кої армії 588. 

Отже, розглянуті відомості свідчать про значну чисельність козацьких зброй-
них сил, які перманентно чинили напади на турецькі володіння. Інформація про 
розгортання  воєнних дій, пов’язаних з «Хотинським походом», зокрема участь 
козаків у цій кампанії з польської сторони, є важливою складовою поглибленого 
вивчення тематики нашого дослідження. Підтвердженням цього міркування є 
повідомлення з літопису Мустафи Катіба Челебі «Прибуття командира Халіль-
паші» (امدن قپودان خلیل پشا ), датоване 5 днем місяця рамадану 1030 року за літочис-
ленням Гіджри (24 липня 1621 року). У цьому історичному документі йдеться 
про те, що в час, коли вирували події навколо Хотина, у зазначений день прибула 
турецька флотилія на чолі з командувачем Халіль-пашою, котрий вступив у бій 
з козацькими збройними силами на Чорному морі. У результаті запеклого бою 5 
чайок разом з козаками затопили, 18 чайок захопили, 200 козаків, які перебували 
на цих чайках, взяли в полон 589.  

Зазначимо, що в той час турецькі військові загони, які рухались з кількох бо-
ків, об’єднались на річці Дністер і поспрямували до міста-фортеці Хотин. Штаб 
очолюваної султаном Османом ІІ турецької армії був розташований в місті 
Ісакчи (Румунія), що на правому березі та в дельті Дунаю 590. Саме там полонених 
козаків представили султанові, після чого всіх скарали на смерть 591. Отже, зва-
жаючи на те, що Річ Посполита не мала власних військово-морських сил на Чо-
рному морі, розглянуті відомості дають підстави зробити висновок про те, що 
козацькі морські військові загони виконували функцію протистояння флоту Ос-
манської імперії в районі західного узбережжя Чорного моря, щоб запобігти ско-
ординованим бойовим діям морських і сухопутних збройних сил Високої Порти 
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в Хотинській війні. Такий висновок підтверджується також повідомленням про 
страту 10 козацьких вояків, доставлених до штабу турецької армії з боку прави-
теля «Özü» Гусейна-паші, що міститься в розділі літопису Катіба Челебі «Отри-
мання звістки про прибуття кримського хана» (امدن خبرازخان قریم) від 13 дня місяця 
рамадану 1030 року за літочисленням Гіджри (1 серпня 1621 року) 592. 

Разом з цим, військові формування українських козаків були також важливою 
складовою бойових дій об’єднаного польсько-українського війська, що провади-
лися безпосередньо на головному напрямку Хотинської війни. Зокрема, у розділі 
дослідженого нами літопису, що має назву «Прибуття Ділавер-паші та війська 
Валахії» ( افالق عسكر و پاشا دالور امدن ) від 20 дня місяця рамадану 1030 року Гіджри 
(8 серпня 1621 року), йдеться про отримання командуванням турецької армії 12 
серпня інформації про направлення певної кількості українських козаків до 
Дніпра під час будівництва 50-тисячним військом Речі Посполитої перед форте-
цею Хотин фортифікаційних споруд 593. В іншому розділі літопису Катіба Челебі, 
означеному назвою «Битва татарів у таборі козаків» ( قزاق درتابور تاتار جنك ), від 8 
шевваля 1030 року Гіджри (26 серпня 1621року), міститься повідомлення про 
атаку кримськотатарського війська проти збройних сил українських козаків, які 
чинили спробу переправитися через річку Дністер на відстані двох населених пу-
нктів у напрямку до місця розташування турецької армії. Суперечливими є мір-
кування названого літописця щодо результатів цього запеклого бою: наголоси-
вши на тому, що збройні сили українських козаків зазнали поразки (тисячі їхніх 
вояків загинули, а вози були захоплені), Катіб Челебі, разом з цим, повідомив 
про звернення Джанібека Гірая до султана Османа ІІ з проханням надати йому 
допомогу військовою технікою. Це прохання було задоволено, до кримськотата-
рського війська відправили 25 гармат. Лише ця подія змусила запорозьких коза-
ків відступити. Розглянута інформація свідчить про запеклий характер бойових 
дій, які відбувалися між збройними силами українських козаків і кримськотата-
рським військом 594. 

Висновки, які ми сформулювали, підтверджують також наступні розділи ви-
щезгаданого літопису, зокрема текст, що має назву «Очікування ісламського вій-
ська поблизу Хотина» ( بحوتونم العسكراس رسیدن ) від 15 шевваля 1030 року Гіджри (2 
вересня 1621 року) 595, та з інших повідомлень Катіба Челебі, в яких містяться 
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На стор. 202 
Висновки, які ми сформулювали, підтверджують також наступні розділи 

вищезгаданого літопису, зокрема текст, що має назву «Очікування ісламського 
війська поблизу Хотина» ( بحوتون اسالم عسكر رسيدن ) від 15 шевваля 1030 року 
Гіджри (2 вересня 1621 року) 67, та з інших повідомлень Катіба Челебі, в яких 
містяться описи бойових дій, які відбулися під час здійснення Хотинського 
походу султана Османа ІІ Ґенджа. Зокрема, Катіб Челебі повідомив про те, що 
битва очолюваних султаном збройних сил Високої Порти з об’єднаним 
польсько-козацьким військом, що відбулася під Хотином 2 вересня 1621 року, 
розпочалася атакою на позиції турків саме козацьких військових загонів, а 
польська піхота вступила в бій лише під вечір того самого дня. Отже, подані в 
розглянутому оригінальному тексті відомості свідчать не лише про участь 
українських козаків у всіх битвах, які відбувалися під час Хотинської воєнної 
кампанії, а й відображують факт здійснення ними активних бойових дій спільно 
з польським військом. 

 
На стор. 229 (у примітці 676) 

676 Vecihi Tarihi / تاريخ وجيھى, Arşiv, Nu : 1307, Süleymaniye Kütübhanesi, İstanbul, s.1б–87б), s. 
28–30, 34 (сторінки в дужках вказані згідно з текстом оригіналу). Гасан Веджігі родом з 
Криму; переїхавши до Стамбула, обіймав посаду довіреного секретаря Великого візира Кари 
Мустафи-паши. Він помер 6 вересня 1660 року в Стамбулі. Про це див.: Babinger, Franz, 
Osmanl Tarih Yazarlar ve Eserleri / Franz Babinger, Çeviren Prof. Dr. Coşkun Üçok, Ankara 
1982, Kültür ve Turizm Bakanlğ yaynlar: 435, Türk Tarih Kurumu Basmevi, s. 229. 
 

На стор. 236 

Зокрема, в літописі «Історія хана Іслама Гірая ІІІ» 68 (اوچنجى اسالم گراى خان تاريخى) 
Гаджі Мехмеда Сена’ї Киримли в відчувається вельми позитивний і, на нашу 
думку, об’єктивний пієтет літописця щодо названого українського гетьмана, 
якого він називає хоробрим, безстрашним богатирем і лідером «Дніпровського 
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68Іслам Гірай ІІІ (1644–1654) – правитель Кримського ханства, старший син хана Селамета 
Гірая. Під час правління хана Джанібека Гірая він брав участь у поході на Польщу і потрапив 
у полон, в якому перебував сім років. Поляки звільнили його та призначили командиром 
невеликого загону для участі в походах проти Пруссії та дніпровських козаків. Султан 
Мурад IV, звільнивши десять польських командирів, визволив з полону Іслама Гірая III. 
В 1635 році той уже став калґаєм у хана  Багадира Гірая (İslam Аnsiklopedisi, İslam Giray III, 
İstanbul, Türkiye Diyanet Vakf İslam Ansiklopedisi, 1964. Cilt, V / 2, s. 1105–1108). 
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описи бойових дій, які відбулися під час здійснення Хотинського походу султана 
Османа ІІ Ґенджа. Зокрема, Катіб Челебі повідомив про те, що битва очолюваних 
султаном збройних сил Високої Порти з об’єднаним польсько-козацьким війсь-
ком, що відбулася під Хотином 2 вересня 1621 року, розпочалася атакою на по-
зиції турків саме козацьких військових загонів, а польська піхота вступила в бій 
лише під вечір того самого дня. Отже, подані в розглянутому оригінальному те-
ксті відомості свідчать не лише про участь українських козаків у всіх битвах, які 
відбувалися під час Хотинської воєнної кампанії, а й відображують факт здійс-
нення ними активних бойових дій спільно з польським військом. 

У турецькій історіографії проблематиці вказаної історичної події приділено 
особливу увагу. Зокрема, у творах дослідників міститься докладний аналіз участі 
в Хотинській воєнній кампанії збройних сил як Кримського ханства, так і інших 
учасників дослідженого збройного конфлікту. При цьому зазначено, що Кримсь-
кий хан Джанбей Гірай особисто очолив 50-тисячне військо кримських татар, 
яке, перетнувши річку Дніпро, почало рухатися до місця воєнних дій. У той са-
мий час 60-тисячна армія Речі Посполитої розташувалась біля Хотина, а збройні 
загони українських козаків, що рухалися для з’єднання з останньою, також виру-
шили з боку Дніпра. Варто зазначити, що точна чисельність об’єднаної армії Ос-
манської імперії, задіяної в цьому військовому поході, є невідомою. Згідно з да-
ними молдавського літописця Мирона Костіна (роки життя: 1633–1691), ця армія 
налічувала 300 тисяч кавалеристів, 12 тисяч яничарів та 80 тисяч кримських та-
тарів (очевидно, разом з ногайськими). Однак турецький мандрівник XVII сто-
ліття Евлія Челебі ібн Мехмеда Зіллі Дервіша (роки життя: 1611–1682) 596  у своїй 
книзі, повідомив про те, що султан Осман ІІ Ґендж оточив Хотинську фортецю 
на чолі 200-тисячної армії. Турецько-османська армія прибула до місця дислока-
ції поблизу фортеці Хотин 2 вересня 1621 року. На той час біля фортеці вже  
розташувався штаб війська Речі Посполитої, а з іншого боку фортечного муру 
Хотина дислокувалися збройні загони українських козаків. Після з’єднання ту-
рецько-османської армії з військом кримського хана, а саме – 3 вересня, почалося 
активне спорудження фортифікаційних укріплень, яке тривало 25 днів. Щодо чи-
сельності збройних сил, які протистояли турецько-кримськотатарській  армії, зо-
крема польського війська, то згаданий літописець Мирон Костін повідомив про 
те, що до його складу входили 14 тисяч кавалеристів і 8 тисяч піхотинців на чолі 
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Sefâret-nâmeler, Evliyâ Çelebi, İstanbul, Millî Eğitim Basımevi, 2002, s. 546, 559.  
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з командиром Ходкевичем, та 4 тисячі піхотинців, очолюваних командиром Лю-
бомирським. Найчисельнішими були збройні формування Владислава, сина 
польського короля: 16 тисяч польських вояків і 25 тисяч українських козаків. Ту-
рецький учений Ґанізаде Мехмед Надірі Ефенді (помер на 56-му році життя – у 
1627 році) зазначав про більшу чисельність українських козаків – учасників Хо-
тинської воєнної кампанії, а саме про 30 тисяч осіб. Дослідник подав таку інфо-
рмацію: «з огляду на те, що османське військо не змогло здобути перемогу над 
королівським, султан мав намір продовжувати цю воєнну кампанію до її успіш-
ного завершення, але за пропозицією воєводи Валахії Костянтина Щербаня 5 жо-
втня 1621 року польські посли прибули до турецького правителя. Вони попро-
сили пробачення за те, що війна почалася з їхньої вини, і звернулися з проханням 
укласти мирну угоду відповідно до умов часу правління Сулеймана Кануні. Було 
прийнято рішення укласти таку угоду. Слід зазначити, що насправді Осман ІІ  не 
здобув повної перемоги у названій війні над королівським військом під Хотином. 
Незважаючи на цю обставину, завдяки дипломатичним зусиллям сторін було 
розв’язане головне завдання – звільнення міста Хотина» 597.  

Важливе значення для розуміння змін у взаєминах між Високою Портою та 
її союзниками, зокрема з кримським ханом Джанібеком Гіраєм, має розділ літо-
пису Катіба Челебі «Прибуття [кримського] татарського хана» (امدن تاتارخان), в 
якому повідомляється про опір великого візира Гусейн-паші візиту цього прави-
теля до султана 598. Оригінальний текст свідчить, що у відносинах між Кримсь-
ким ханством і Високою Портою на той час існувала певна суперечка, яка по-
сприяла посиленню в майбутньому українськокозацько-кримськотарського со-
юзу. Із подальшого текстологічного аналізу текстів літопису Катіба Челебі з’ясу-
валося, що однією з причин виникнення суперечностей між Високою Портою і 
Кримським ханством були негативні для турецько-кримськотатарської коаліції 
зміни у перебігу військових подій Хотинської війни. 

Свідченням цього явища є зміст наступного розділу літопису Катіба Челебі, 
що має назву «Оточення табору» ( تابور محاصرۀ ). Автор повідомляє про битву ту-
рецької армії з українсько-польським військом, яка відбулася поблизу фортеці 
Хотин на березі річки Дністер 3 вересня 1621 року. Результатом цієї битви стали 
великі втрати, які зазнала турецька армія, і зокрема – трагічна загибель правителя 

                                                            
597Mustafa Uzun, Ganîzâde Mehmed Nâdirî, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 
1996, Cilt XIII, s. 355–356; Також див.: Алекберли М. А. Хотинская война (1621 г.) / Мамедкесир 
А. Алекберли. — Черновцы : Издательство Черновицкого университета, 1957.  — 123 с. : ил., 
1л. ил. 
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Боснії Іскендера-паші 599. Можна припустити, що перемога українсько-польсь-
кого війська змінила загальний перебіг Хотинської війни. Це певним чином під-
тверджується відомостями з тексту іншого розділу цього писемного джерела – 
«Окоп і війна» (متریس و حرب). Виявляється, що запеклі бої навколо Хотина три-
вали також упродовж наступного дня, тобто 4 вересня 1621 року. Згідно з даними 
літопису Катіба Челебі, в той час у боях загинули близько 700 українських коза-
ків, а майже 600 козацьких воїнів були взяті турками у полон та покарані. До того 
ж, як трофеї, були захоплені три військові стяги. літописець також повідомляє 
про те, що козаки, які врятувалися, сховалися в своєму таборі та згодом вчинили 
атаку на турецькі збройні загони, котрі постачали для свого війська гармати. У 
результаті цього бою більшість вояків збройних сил українських козаків були 
знищені. Однак зауваження Катіба Челебі про те, що один із солдатів (مرتد) туре-
цького війська перейшов на бік противника, прийнявши християнство, дає підс-
таву для сумніву стосовно того, що перемога об’єднаної османсько-кримськота-
тарської армії над українськими козаками в тому бою була остаточною. 6 вересня 
1621 року турецький султан наказав спорудити шляхопровід через річку Дністер. 
При цьому Осман ІІ Ґендж проголосив, що наступного дня, тобто 7 вересня 1621 
року, битву буде продовжено 600.  

Отже, незважаючи на значні втрати в живій силі польсько-українського 
війська, збройні загони українських козаків у цій битві показали себе як зна-
чну воєнну силу, котра суттєво впливала на перебіг подій у Хотинській воєн-
ній кампанії. Крім того, інформація, яку ми отримали з османсько-турецьких 
рукописних документів, дає можливість зробити правильні висновки про ве-
лику кількість людських втрат також і з боку турецько-кримськотатарської ар-
мії. Варто зазначити, що в розглянутій частині літопису Мустафи Катіба Че-
лебі немає конкретних даних щодо згаданих втрат. Отже, вельми ймовірним є 
припущення, що рішення султана продовжити військову кампанію було 
пов’язане саме з тим, що до того часу не було досягнуто очікуваних результа-
тів. 

8 вересня з ранку турецько-кримськотатарську армію було приведено до 
стану повної бойової готовності, і між ворогуючими сторонами знову почались 
запеклі бої. Інформацію про перебіг бойових дій того дня подано в тексті розділу 
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літопису Катіба Челебі за назвою «Наступ ісламського війська на табір [супро-
тивника]»  (ھجوم عسكر اسالم بتابور) 601. Зокрема, автор повідомив про те, що військо 
чисельністю в тисячу вояків, до складу якого входили загони яничарів, почали 
атаку на табір противника. При цьому з обох сторін тривав вогонь з рушниць і 
гармат. З боку польсько-козацької війська цей вогонь був настільки потужним, 
що дим від цього вогню закрив все небо. Саме в той час на допомогу війську Речі 
Посполитої прибули австрійські збройні сили. Незважаючи на це, під вечір 
об’єднане мусульманське військо здійснило вдалу атаку з румелійського фронту. 
Наслідком цієї баталії стало захоплення турецько-кримськотатарським військом 
певної частини табору супротивника та знищення кількох сотень його живої 
сили, а також 12 невеликих гармат, 130 стягів, зокрема двох великих прапорів, 
та захоплення в полон значної кількості польських і австрійських воїнів. Згідно 
з відомостями літопису Мустафи Катіба Челебі, загальні втрати противника у 
живій силі складали одну тисячу воїнів-кафирів. Під час допиту один із полоне-
них повідомив, що якби об’єднана турецько-кримськотатарська армія продов-
жила атаку, то її противник не витримав би такого збройного тиску, покинув би 
фортецю Хотин і сховався у гірській місцевості 602. Ураховуючи певний здобуток 
армії султана Османа ІІ Ґенджа у згаданій битві Хотинської воєнної кампанії, 
слід вказати, що ця армія припустилася тактичної помилки, адже не було конце-
нтрованих дій, спрямованих на здобуття фортеці Хотин. Ця помилка призвела до 
втрати турецько-кримськотатарською армією домінуючої позиції у битві.        

Під час Хотинської воєнної кампанії султан Осман ІІ призначив хороброго 
командира ногайських татар Кантемура намісником на Дніпрі, про що йдеться в 
тексті літопису Мустафи Катіба Челебі, що має назву «Передача в управління 
Кантемура Очаківського ейалету» (توجیھ ایالت اوزو بقانتمور) . Повідомляється також 603

і про те, що ще чотири командира війська Кантемура отримали володіння у «са-
нджак» 604. Однак ця подія, згідно з даними літописця, викликала хвилювання 
кримськотатарського хана Джанібека Гірая. Згодом Кантем р здійснив похід на 
територію Речі Посполитої: переправившись через річку Дністер, його військо 
зруйнувало країну кафирів, багатьох людей взяли в полон, а також захопили ба-
гато здобичі. Аналізуючи ці відомості, слід зазначити, що на той час названий 
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кримськотатарський хан перебував у опозиції до влади Високої Порти, а наща-
дки страченого за наказом турецького султана кримського хана Мехмеда Гірая 
ІІ (роки правління: 1577–1584), Мехмед і Шагін Гіраї, мали союзницькі взаємини 
із запорозькими козаками. Зазначимо, що під час Хотинського походу підтримка 
султана Османа ІІ з боку кримськотатарського війська була недостатньою. Ця 
обставина була однією з причин неуспішності зазначеного походу. Кантем р ско-
ристався ситуацією, що склалася під час цієї воєнної кампанії, і заслужив схва-
лення султана 605. 

Описуючи перебіг Хотинської війни у хронологічній послідовності подій, 
про які йдеться у дослідженому нами літописі, слід звернути увагу на розділ за 
назвою «Другий поступ» (یوریش ثانى) 606. У цьому розділі Катіб Челебі повідомляє 
про те, що 9 вересня 1621 року командування турецько-кримськотатарського вій-
ська вкотре оголосило про атакування противника, але цей наступ не був успіш-
ним, позаяк українськокозацько-польські збройні сили вели по них шалений во-
гонь із гармат і рушниць. 

Однак на цьому бойове протистояння під Хотином не закінчилося. Мустафа 
Катіб Челебі у розділі «Третій поступ» (یوریش ٔثالث)  повідомляє про те, що 11 ве-
ресня 1621 року об’єднана армія султана Османа ІІ здійснила одночасну скоор-
диновану атаку всіх своїх збройних формувань, а саме діярбекирських, караман-
ських, сіваських, шамських, галепських військових загонів, а також яничарів та 
війська Валахії, на позиції польсько-козацько-австрійської армії. Однак, незва-
жаючи на скоординованість бойових дій, збройні сили Османської імперії та її 
союзників не досягли успіху в цій битві й змушені були відступити 607. Отже, з 
дослідженого повідомлення випливає, що армія Речі Посполитої разом з україн-
ським козацьким військом мала суттєву перевагу в Хотинській битві, внаслідок 
чого військо Османа ІІ Ґенджа зазнало в ній очевидної поразки.   

Однак у подальшому перебігу Хотинської воєнної кампанії, і досліджуваної 
битви зокрема, виникли чинники, які стали негативними для польсько-козацько-
австрійської армії. У тексті літопису Катіба Челебі, а саме в розділі за назвою 
«Захоплення татарськими вояками запасу продовольства противника» ( غرت كردن
 повідомляється про те, що один з командирів кримськотатарського ,(تاتار زخایر أدا
війська напав на місто-фортецю Кам’янець-Подільський і захопив близько 100 
возів із провіантом. Втім, найбільш негативним наслідком розглянутого вдалого 
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нападу для противника турецько-османської армії виявилася блокада та перек-
риття татарами шляхів сполучення, що ускладнило отримання поляками та їх-
німи союзниками провіанту. Ця обставина спричинила голод в лавах польської 
армії, а отже – дезертирство солдатів та перехід їх на бік турецького війська 608.  

Зважаючи на те, що в результаті розглянутої події визначилася перевага ту-
рецько-османської армії над противником, 14 вересня 1621 року відбулася одна 
з наймасштабніших наступ армії Османа ІІ Ґенджа на позиції поляків та україн-
ських козаків, метою якої було здобуття фортеці Хотин. У розділі «Четвертий 
поступ і героїчна загибель Каракаш-паші» (یوریش رابع و شھدت قره قاش پاشا) літописець 
зазначив, що під час вказаної події особливу відважність виявив командир руме-
лійського фронту: підпорядковані йому збройні підрозділи значно просунулися 
вперед, у бік табору противника. Втім, командир героїчно загинув, турецьке вій-
сько вимушено було відступити. Щодо подальшого розвитку подій у битві під 
Хотином, то Катіб Челебі повідомив про те, що в останній день 29 шевваля 1030 
року Гіджри (16 вересня 1621 року) був здійснений ще один наступ проти кафи-
рів, результатами якого стали захоплення турками провіанту польсько-козацько-
австрійської армії, а також цілковите знищення збройними загонами, очолюва-
ними Черкезом Гусейн-пашою та Кантемуром, тих воїнів противника, які панічно 
втікали з місця битви. Значним успіхом турецько-османської армії у тій битві 
Катіб Челебі вважає розгром формуваннями армії турецького султана збройного 
загону поляків чисельністю в 1 тисячу воїнів, який, супроводжуючи 100 заванта-
жених провіантом та спорядженням возів, поквапився на допомогу в табір осно-
вних сил війська Речі Посполитої. При цьому частину цього збройного загону 
знищили вояки Кантемура, а решті солдатів польської армії довелося укритися в 
обнесеному частоколом укріпленні. Щоб захопити цю оборонну споруду, турки 
направили додатковий збройний загін, посилений 7 чи 8 гарматами. У той час 
навколо фортеці Хотин саме тривала запекла битва між польськими та турець-
кими військами, в якій обидві ворогуючі сторони не досягли бажаного резуль-
тату і змушені були відступили до своїх місць дислокації. Цією інформацією за-
вершується перший том дослідженого нами літописного документа. Але з розг-
лянутих відомостей з літопису Катіба Челебі виявляється той факт, що спроби 
правителя Високої Порти розгромити армію Речі Посполитої у битві під Хоти-
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ном не мали бажаного результату, а сама Хотинська війна перетворилася на во-
єнну кампанію затяжного характеру 609. Другий том літопису Катіба Челебі по-
чинається розділом, який також присвячений досліджуваній нами проблема-
тиці, ― «Позбавлення [головного везіра] Гусейн-паши та “везарат” Ділавер-
паши» (عزل حسین پاشا وزارت دالوار پاشا) 610. Літописець повідомив, що на початку 
місяця зількаде 1030 року Гіджри (17 вересня 1621 року 611) головний візир Гу-
сейн-паша втратив свою посаду, а на його місце був призначений Ділавер-паша. 
Відповідно замінили також й інших командирів. У той самий час армія Речі По-
сполитої, скориставшись послабленням позицій противника, почала атакувати 
місця розташування командних штабів армії Високої Порти. Незважаючи на та-
кий перебіг подій, султан Осман ІІ Ґендж мобілізував своє військо, турецькі во-
їни перейшли в контратаку та відтіснили від своїх позицій польські збройні сили. 
Крім цього, доцільно згадати про битву, що відбулася на протилежному боці рі-
чки Дністер між турецько-татраскими збройними загонами, якими командував 
Гусейн-паша, та військом противника численністю у 500 вояків, очевидно укра-
їнських козаків, з котрих 200 воїнів були захоплені в полон і покарані 612. Зазна-
чимо, що вищерозглянуті зміні у складі командування війська султана під час 
Хотинської воєнної кампанії були ще однією важливою причиною послаблення 
позиції Османа ІІ Ґенджа у дослідженій нами воєнної кампанії. Цей факт підтве-
рджується відомостями з тексту розділу «Наступ ворога в ночі» (شبحون كردن اعدا) 
літопису Катіба Челебі 613. Повідомляється про те, що 21 вересня 1621 року ту-
рецькі воїни завершили будівництво шляхопроводу через річку Дністер. Коман-
дир Гусейн-паша переправив через нещодавно збудований шляхопровід близько 
30 гармат і почав стріляти по центру табору противника. 22 вересня кафири за-
лишили табір, розташований на березі Дністра, відійшли вгору за течією цієї рі-
чки, після чого спорудили укриття в лісі. У той самий час на протилежному боці 
Дністра, як зазначив Катіб Челебі, відбувся запеклий бій, спричинений тим, що 
польсько-козацьке військо чисельністю у 800 вояків завдало несподіваного 
удару вночі по позиціях турецької армії, після чого відбувся потужний наступ на 
ці позиції. Таким чином, було завдано серйозної шкоди турецькій армії. Зокрема, 
повідомляється про втрату турками чималої кількості своїх воїнів та про заги-
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611Катіб Челебі називає і дату «9 вересня» за християнським календарем. 
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бель командира Тоганджи Алі-паші. Натомість польсько-козацька армія втра-
тила лише 15 солдатів, що потрапили в полон. Отже, відомості Катіба Челебі сві-
дчать про те, що польська армія спільно із збройними силами українських козаків 
у тій нічній битві здобула важливу перемогу над військом султана Османа ІІ. 
Однак, незважаючи на цю невдачу, армія Османської імперії 24 вересня 1621 
року здійснила черговий наступ, про який повідомляється в розділі літопису Ка-
тіба Челебі, за назвою «Поступ п’ятий» (یوریش خمس ) 614. Зокрема, йдеться про 
запеклу битву, яка відбулася у несприятливих погодних умовах із сильним до-
щем. Ця обставина негативно вплинула на результат бою для турецької армії, 
котра не змогла захопити фортецю Хотин і цього разу 615. Тому 27 вересня 1621 
року султан Осман ІІ наказав своєму війську здійснити чергову атаку, яка також 
завершилася невдачею. Про цю подію йдеться у розділі літопису за назвою «По-
ступ шостий» (یوریش سادس) 616. Катіб Челебі, зокрема, повідомив про жорстокість 
цього бою, у якому брали участь турецькі збройні сили особливого призначення 
-Під час бою, який тривав до вечора, обидві сторони зазнали вели .617 سردن كچدى–
ких втрат у живій силі та військовій техніці. Разом з цим, військо кримськотата-
рського хана  взяло в полон 40 або 50 вояків противника. Наступного дня султан, 
нагороджуючи своїх вояків, попередив армію про те, що він готовий зимувати на 
місці, де відбулася ця тривала війна, аби здобути фортецю Хотин. У цей час, як 
зазначено у літописі, кримськотатарські збройні сили на чолі з нураддіном сул-
таном узяли в полон близько 100 тисяч людей з території Речі Посполитої, і зга-
даних бранців продавали дуже дешево.  

Виявляється, що головнокомандувач об’єднаної турецько-кримськотатарсь-
кої армії султан Осман ІІ Ґенджа і надалі демонстрував рішучість у досягненні 
своєї мети щодо здобуття вищеназваної фортеці. Продовжуючи опис перебігу 
подій, пов’язаних з зазначеним походом, у тексті під назвою «Відмова та про-
хання ворога про двостороннє перемир’я» (رجوع اعدا بمصالحھ) 618 Катіб Челебі по-
відомляє про те, що тривалість блокади фортеці Хотин і погіршення забезпе-
чення польської армії провіантом, а також тривалі наступи татарського війська 
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617Ця частина турецько-османського війська виконувала завдання, зокрема розвідувального 
характеру, проникаючи всередину табору або оточеної фортеці. Позаяк вояки цього загону під 
час виконання завдання свідомо йшли на смерть (повернення було малоймовірним), їх ще на-
зивали терміном «dalkılıç», тобто воїн-смертник (або доброволець із оголеною шаблею в ру-
ках).   
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на територію Речі Посполитої примусили останню виступити з ініціативою ук-
ласти двосторонній мирний договір. Далася взнаки й та обставина, що 30 вересня 
1621 року командування турецько-кримськотатарської армії переправило 30 га-
рмат війську Кантем ра, яке тримало противника в оточенні. Отже, наведені фа-
кти сприяли ускладненню становища польсько-української армії. Саме тому з 
польської сторони до воєводи Валахії, який був у цій війні на боці Високої По-
рти, прибуло посольство численністю у 100 осіб з військовими прапорами, а 6 
жовтня 1621 року кілька поважних осіб від польської сторони, що з’явилися у 
штабі турецької армії, висловили свою готовність погодитися з рішенням сул-
тана Османа ІІ Ґенджа і прохали вибачення за те, що повстали проти волі прави-
теля Високої Порти. У переговорах, що відбулися за участю кримськотатарсь-
кого хана Джанібека Гірая, сторони дійшли згоди укласти мирний договір між 
Річчю Посполитою та Османською державою на зразок договору, який існував 
між названими країнами за часів султана Сулеймана Кануні 619. Отже, інформа-
ція, отримана нами з розглянутого тексту літопису Мустафи Катіба Челебі, свід-
чить про те, що, незважаючи на невдалі військові дії султана Османа ІІ Ґенджа 
проти короля Сиґізмунда III, він погодився на пропоноване польською стороною 
перемир’я. Зазначимо, що сам король безпосередньо не брав особистої участі в 
битвах Хотинської війни на відміну від турецького султана, а командував поль-
ською армією фактично великий гетьман литовський Ян Кароль Ходкевич та 
інші командири, зокрема його син Владислав 620.  

Далі в літописі Мустафи Катіба Челебі, зокрема в текстах розділів «Укла-
дання мирного договору та повернення [додому]» (عقد مصالحھ و عودت) 621 та «Зас-
тержження [полякам]» (تنبیھ) 622 містяться відомості про обставини укладання за-
значеного договору. Зокрема, повідомляється про те, що воєвода Молдови Радул 
[Міхня], якого шанував турецький султан, здійснював функцію посередника у 
процесі укладання вищезгаданого мирного договору. Щодо умов зазначеного до-
говору, то слід сказати, що вони головним чином стосувалися: 1) повернення фо-
ртеці Хотин до влади Високої Порти, тобто Молдовського воєводства; 2) забо-
рони козацьким збройним силам нападати на османські володіння; 3) встанов-
лення лінії кордону між Річчю Посполитою та Османською державою, яка про-
лягала річкою Дністер; 4) відновлення виплати польською стороною контрибуції 
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620Брехуненко Віктор. «Дивна то і несказанна мужність…». Козаки у Хотинській війні 1621 р. 
: науково-популярне видання / Віктор Брехуненко. — К. : 2013. — С. 68.  
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у сумі 40 тисяч дукатів золотом. Крім того, з польської сторони були представ-
лені кілька поважних осіб як завдаток (رھن ) і доказ укладення договору та забез-
печення умов його виконання. Лише після цієї події, 9 жовтня 1621 року, туре-
цька армія на чолі з Османом ІІ Ґенджом з перемогою, як вважав сам султан, 
вирушила до столиці Високої Порти і прибула до Стамбула 623 12 січня 
1622 року 624. 

Отже, аналіз джерельного матеріалу літописів свідчать, що перемога очолю-
ваного султаном об’єднаного турецько-кримськотатарського війська не була пе-
реконливою. Зокрема, у вищезгаданих османсько-турецьких рукописних джере-
лах зазначено, що в Хотинській війні, котра тривала 34 доби, противнику було 
завдано значної шкоди. До того ж, хоч ця воєнна кампанія не завершилася пере-
могою султана, але була убезпечена Молдова. Однак, незважаючи на цю обста-
вину, стратегічної мети цієї виснажливої воєнної кампанії не було досягнуто, 
тобто не було завдано остаточної поразки об’єднаним збройним силам Речі По-
сполитої та Війська Запорозького. Однією з причин невдачі Хотинського походу, 
на думку турецьких літописців, а саме Ібрагіма Печеві та Катіба Челебі, була не-
дооцінка воєнної сили противника.  Справді, завершуючи опис хотинських по-
дій, останній висловився так: «Простеживши ці події, можна сказати, що є міць і 
впевненість, але треба було менше самовпевненості». Саме цією фразою з натя-
ком Катіб Челебі висловив свою думку щодо невдалого Хотинського походу мо-
лодого правителя Високої Порти Османа ІІ Ґенджа. До висловленого варто до-
дати, що чинником, який негативно позначився для Османської імперії на кінце-
вому результаті Хотинської воєнної кампанії, а саме – у мирному договорі, укла-
деному з Річчю Посполитою, став початок дестабілізації внутрішнього політич-
ного стану в столиці цієї держави 625. 

З приводу особливого значення Війська Запорозького у Хотинській війні зазна-
чимо, що український тюрколог Євген Завалинський у своїх дослідженнях дав 
об’єктивну оцінку історії взаємин між Османською Імперією та Річчю Посполитою 
в XV–XVII століттях, критикуючи у праці «Польща заборолом культури» польську 
історіографію за сентиментальність викладу в ній подій зазначеної війни. Вчений, 
досліджуючи це питання за даними османсько-турецьких рукописних документів, 
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625Григор’єва Тетяна Юріївна. Дипломатичні зносини Речі Посполитою з Османською імпе-
рією: посольство та дипломатичний церемоніал (1622–1678 рр.) ; дис. на здобуття наукового 
ступеня канд. іст. наук :  спеціальність –  07.00.02 «Всесвітня історія» / Тетяна Юріївна Гри-
гор’єва. ― Національний університет «Києво-Могилянська академія». — Київ, 2010. — С. 40.   
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зокрема літописів, наголошував на тому, що «…під Хотином вдалося задержати ту-
рецьку армію тільки завдяки козацькій помочі». Отже, дослідник мав на думці, що 
Річ Посполита не виступала захисником європейської культури перед турецьким 
наступом, а натомість оборонялася за допомогою українців, молдован, угорців та 
інших народів 626. Слід зазначити, що «козацький чинник» суттєво впливав на пе-
ребіг означених військових подій і мав помітне значення у подальшому розвитку 
відносин між Запорозьким козацтвом та Кримським юртом. 

Підсумовуючи, варто зазначити таке: 1) передумовою Хотинського походу 
султана Османа ІІ Ґенджа стали напади збройних сил українських козаків на ту-
рецькі володіння, зокрема здійснення військових походів на Чорному морі; 
2) безпосередньою причиною розглянутої нами воєнної кампанії було захоп-
лення військом Речі Посполитої фортеці Хотин, яка на той час перебувала під 
владою Високої Порти; 3) незважаючи на численні воєнні дії з боку турецько-
кримськотатарської армії, названу фортецю не було звільнено; 4) були допущені 
тактичні помилки командуванням армією султана Османа ІІ під час ведення боїв, 
які стали причиною безуспішності численних атак з боку турецької армії; 5) стра-
тегічної мети, тобто завдання остаточної поразки воєнним силам противника, не 
була досягнута; 6) рішучість Османа ІІ продовжувати битву за здобуття остаточ-
ної перемоги не відповідала реальному співвідношенню можливостей його вій-
ська з силами армії противника; 7) саме польська сторона виступила з ініціати-
вою про перемир’я і укладання договору між Річчю Посполитою та Високою По-
ртою з урахуванням дипломатичних традицій часів Сулеймана І Кануні; 8) ви-
щезазначені умови мирного договору свідчать про досягнення певною мірою 
мети, яку сам Осман ІІ Ґендж називав перемогою; 9) втрати з боку турецької армії 
в Хотинській війні були значними, про що свідчать численні битви, зокрема ба-
гаторазові спроби військових поступів об’єднаної турецько-кримськотатарської 
армії на позиції противника; 10) османсько-турецькі писемні джерела та туре-
цька історіографія надають критичну оцінку воєнним операціям армії султана у 
Хотинській війні й визначають цей похід з огляду на воєнну стратегію Османсь-
кої держави як невдалий.   

 
                                                            
626Фелонюк Андрій. Неопублікований нарис Євгена Завалинського про польсько-турецькі від-
носини у XV–XVII століттях / Андрій Фелонюк // Український археографічний щорічник. ― 
Київ: Український письменник, 2013. ― Вип. 18. ― Т. 21.   ― С. 119–126. Про життя та твор-
чість Євгена Завалинського докладно див.: Фелонюк Андрій. Євген Завалинський – призабутий 
тюрколог (з історії українського сходознавчого осередку Львова 1930-х – початку 1940-х ро-
ків)  / Андрій Фелонюк // Український археографічний щорічник. ― Київ: Український пись-
менник, 2010. ― Вип. 15. ― Т. 18.  ― С. 298–323. 
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3. 3.  Джерельні свідчення про формування союзу Запорозької Січі 
з Кримським ханством і зростання політичного впливу Війська За-
порозького 

 
Історичні події, пов’язані з розвитком процесу формування козацько-кримсь-

котатарського військово-політичного союзу в період, який тривав від часу закін-
чення Хотинської війни до 30-х років XVII століття, були предметом дослі-
дження українського тюрколога-османіста Віктора Остапчука. У його науковій 
праці зокрема, відображені питання щодо впливу запорозьких та донських коза-
ків, зокрема їхніх військових походів на Чорному морі, на взаємини між Осман-
ською імперією, Річчю Посполитою та Московією 627. 

Обмірковуючи наслідки Хотинської війни, зокрема чинники, що посприяли 
зближенню  кримських татар і запорозьких козаків, на нашу думку, варто врахо-
вувати історичне явище, яке простежується в тогочасних османсько-турецьких 
рукописних документах 628. Сутність цього історичного явища полягає у спробах 
Високої Порти та Речі Посполитої налагодити взаємовідносини. Втім, Хотинська 
війна виявила неможливість реалізації такого прагнення, оскільки жодна із сто-
рін була нездатна тримати під контролем своє прикордонне населення, тобто 
кримськотатарське та українсько-козацьке. Більш того, в 1623 році буджацькі та-
тари 629 на чолі з Кантем ром після вказаної війни стали як ніколи сильними, що 

                                                            
627Ostapchuk Viktor, The Ottoman Black Sea frontier and the relations of the Porte with the Polish-
Lithuanian Commonwealth and Muscovy, 1622–1628 (presented by Viktor Ostapchuk candidate for 
the degree of Doctor of Philosophy and hereby certify that it is worthy of acceptance. Order Number 
9013246), Harvard University 1989, Cambridge, Massachusetts, October 1989, 322 p. 
628Про наслідки Хотинської війни у 1622–1623 роках див.: Ostapchuk Viktor, The Ottoman Black 
Sea…, p. 23–48. 
629У перекладі з турецької «буджак», що українською означає «куток», «кут». (турецьк. 
«bucak»; румун. «bubeac», «Stepa din Bugeac»),йдеться про Буджацький степ – низовина на 
півдні Молдови. Велика частина Буджаку розміщена в Ізмаїльській області цієї держави. Бу-
джак, що лежить між Чорним морем і річками Дунаєм  і Дністром, з одного боку сягає річки 
Прута. Зокрема, Буджаком називають південну частину Бессарабії, а саме – області Ізмаїл, 
Кагул, Джетаті Алба (Аккерман) та Тігхін (Бендери). На півдні цього степу є дуже велика кі-
лькість озер. Глинисті болотисто-мінеральні землі зазначеної низовини вкриті пластом родю-
чого чорнозему. Основними джерелами існування насе-лення Буджацького степу є вирощу-
вання пшениці та кукурудзи, тваринництво та бджільництво. У XVI столітті Буджак був відо-
кремлений від Молдови, його включили до складу Османської імперії, і до XIX століття він 
залишався під турецькою владою. Див.: İslam Ansiklopedisi, Bucak, Cilt II, Eskişehir / Türkiye, 
1997, s.742–747; Alper Başer, Bucak Tatarları (1550–1700), Doktora Tezi, Danışman: Mustafa 
Eravcı, Ayfon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Afyonkarahısir / 
Türkiye 2010,   (xiv), 242 s. Також див.: Халимоненко Григорій. Турецька лексична скиба україн-
ського словника / Григорій Халимоненко. ― Ч. 1. ― К. : Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, 2010.  ― C. 57. 

у
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стало загрозою для Речі Посполитої не меншою, аніж загроза з боку кримськота-
тарського війська. За цих обставин важливо також зазначити, що невдалий Хо-
тинський похід, очолюваним самим султаном Османом ІІ Ґенджом, мав своїм 
наслідком дестабілізацію внутрішньополітичного стану в Османській імперії, 
проявами чого стали повстання, які почали вибухати в різних районах цієї дер-
жави, у тому числі в її столиці – місті Стамбулі. Крім того, становище країни 
ускладнилося тією обставиною, що саме тоді розпочалася ірансько-турецька 
війна 630. Цей зовнішньополітичний чинник також посприяв поширенню повста-
нського руху на турецькі володіння у Північному Причорномор’ї, зокрема на те-
риторію Кримського ханства. В умовах, що склалися, уряд Високої Порти був 
неспроможний надати допомогу Кримському юрту в справі придушення руху 
протесту його населення, який становив безпосередню загрозу втрати урядом на-
званого державного утворення свого контролю над Кримом. Ця обставина спо-
нукала владні кола Кримського ханства до пошуків політичного союзу з потуж-
ною на той час військовою силою – Військом Запорозьким. Варто також врахо-
вувати ту обставину, що одним із спонукальних мотивів масових повстань крим-
ських татар була несправедлива страта за наказом турецького султана кримсь-
кого хана Мехмеда Гірая ІІ, якого не врятував  навіть його статус. У відповідь на 
цю страту сини загиблого хана, Са‛адет і Мурад, організували повстання насе-
лення в Кримському ханстві на знак протесту проти дій Високої Порти. Але на-
магання ханських нащадків виявилися невдалими, і вони, зазнавши поразки, по-
чали налаштовувати власні зв’язки з українським козаками, а також з тими но-
гайськими татарами 631, котрі перебували в підпорядкуванні у московського 

                                                            
630Yücel Öztürk, Özü’den Tuna’ya: Kazaklar – 1, 1. Baskı, İstanbul, Yeditepe Yayınevi, 2004, s. 367. 
631Ногайці – назва тюркськомовного народу походить від імені одного з авторитетних прави-
телів часів Золотої орди хана Ногая (1270–1299 рр.), які мешкали на тернах, населення якої 
складалось з спільноти тюркськокипчацького походження і підпорядковувалось вищезазначе-
ному правителю. Ногайський етнос складався з семи родів: 1) ширін; 2) арин; 3) кипчак; 4) 
арґун; 5) алчин; 6) катай і 7) манґут. Ця спілнота відома в історії під назвою «Єдісан» (Yedisan). 
Таку  саму назву має місцевість в Південній  Україні, розташована між гирлами Дністра та 
Південного Бугу. У перкладі українською «Єдісан» означає «єдність семи», тобто мається на 
увазі спільність семи вказаних субетносів. Перші чотири роди на чолі з ширінським пересели-
лись в період XV ст. – XVI ст. на «верхню» територію Криму (очевидно, йдеться про Кримське 
ханство), решта ж вела кочовий  спосіб життя в долині Нижнього Іділя (турецьк. Aşağı İdil, 
йдеться про річку Дон). Велика кількість ногайців посидали землі в східній частині басейну 
річки Волга. Східні ногайці відомі головним чином під назвою «манґути», яка вживається як 
синонім для позначення «ногайців». Також ногайці проживають на Кавказі (налічується 75 
тис.), в Криму та Добруджі. Упродовж 1557−1558 рр. ногайський народ поділявся на дві групи: 
1) малий ногайський народ (турецьк. «Küçük Nogay Ulusu»), який підпорядкувався кримсь-
кому володареві; та 2) великий ногайський народ (турецьк. «Büyük Nogay Ulusu») – це велика 
частина ногайського населення, що мешкала в східній частині басейну р. Іділь, а від середини 
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царя 632. Разом з донськими козаками ці ногайські татари забезпечували підтри-
мку кавказької політики Московського царства. В такий спосіб сини страченого 
хана намагалися шляхом пошуку союзу із запорозькими та донськими козаками 
перехопити ініціативу уряду Кримського ханства щодо вищезгаданої переорієн-
тації зовнішньої політики цього державного утворення. Започаткований в таких 
умовах українськокозацько-кримськотатарських політичний союз зазнав свого 
подальшого зміцнення в часи правління онука Мехмеда Гірая ІІ – кримського 
хана Мехмеда Гірая ІІІ (роки правління: 1622/1623–1628).  

Досліджені нами історичні писемні джерела засвідчують, що Кримське хан-
ство в часи правління султана Ахмеда І брало активну участь у війні Високої 
Порти з Австрією та Іраном. За проявлений героїзм у вказаній війні хан Ґазі Гі-
рай ІІ (роки правління: 1596–1607, 2-ге правління) був удостоєний турецьким 
султаном звання (صاحب السیف) 633, а рід його, відповідним чином, отримав певні 
привілеї, зокрема недоторканність. Коли згаданий кримський хан помер, пред-
ставники його родоводу (ширіни, мансури, сюдживіти) оголосили його сина Ток-
тамиша Гірая (роки правління: 1607/1608–1609) правителем Кримського юрту. 
Але в султанському палаці було прийнято інше ення, а саме: ханом був призна-
ченим брата Ґазі Гірая ІІ – Селамета Гірая І (роки правління: 1608–1610), а наща-
дків хана Ґазі Гірая ІІ, тобто Мехмеда Гірая ІІІ та Шагіна Гірая – відповідно на 

                                                            
XVIІ ст. цей етнос збергіся на території Північного Кавказу (Fuat Bozkurt, Türklerin Dili, 2. 
Bskı, Ankara, Kültür Bakanlığı, 2002, s. 579–580). Також див. : Гоман Юрій Олексійович. Похо-
дження та етнополітичний розвиток причорноморських ногайців в XIII–XVI ст. ; автореф. дис. 
на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук :  спеціальність – 07.00.02 «Всесвітня історія» / 
Ю. О. Гоман. ― К., 2002 ― 20 с.; Халимоненко Григорій. Турецька лексична скиба українського 
словника / Григорій Халимоненко. ― Ч. 1. ― К. : Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2010. ― C. 56–58. 
632Йдеться про царя Михайла Федоровича Романова (роки правління: 1613–645). 
633Sâhib-üs Seyf – це словосполучення в перекладі українською означає «володар меча», особ-
ливий титул, який надавався за героїзм, проявлений в битвах. 
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посади калґая 634 та нураддіна 635. Ця подія також представляла собою той внут-
рішньополітичний чинник, який був спонукальним мотивом для активізації про-
цесу формування українськокозацько-кримськотатарського союзу. 

Новий етап у розвитку військової співпраці та політичного союзу Кримсь-
кого ханства з Військом Запорозьким припадає на період 1623–1624 років. Свід-
ченням результативності проукраїнської зовнішньої політики Кримського ханс-
тва є той факт, що наприкінці вказаного історичного періоду військово-політи-
чна співпраця між Військом Запорозьким і Кримським ханством досягла свого 
найвищого рівня. Зокрема, показниками великого значення цієї співпраці для 
зміцнення зовнішньополітичного положення державного утворення українсь-
кого козацтва були: напад Війська Запорозького 14 червня 1623 року на терито-
рію Османської Туреччини, розташовану на південному узбережжі Чорного 
моря, та вторгнення збройних сил Запорозької Січі у володіння Високої Порти, 
що розміщувалися у Північному Причорномор’ї, 28 червня того самого року. На 
початку липня 1623 року запорозькі козаки здійснили в черговий раз морський 
похід до турецького міста Трабзона і зруйнували це місто, а потім підійшли зо-
всім близько до столиці Високої Порти – міста Стамбула. Після цієї події, у 1624 
році, нові правителі Криму, а саме Мехмед та Шахін Гіраї – за підтримкою запо-
різьких козаків завдали поразки турецько-османським збройним силам, які мали 
на меті покарання цих правителів за непокірливість. Свідченням розуміння пра-
влячими колами Запорозької Січі й Кримського ханства обопільної користі вій-
ськово-політичного союзу є той факт, що після відбиття нападу османського вій-
ська між Шахіном Гіраєм і провідниками Війська Запорозького було досягнуто 
угоди про оборону від нападів та про забезпечення спільних воєнних дій 636. За-
значимо, що цю історичну подію український історик Юрій Мицик на основі ана-

                                                            
634Кожний кримський хан призначав собі калґая, тобто заступника. Кримськотатарською 
мовою قالغاى «калґай» означає «залишитися». Перед воєнним походом хан залишав у Криму 
замість себе калґая. За даними кримських історичних джерел слово «калґай» вперше з’явилося 
під час  правління хана Менглі Гірая. Хан мав брати участь в поході разом з османською  
армією. Беї (командири) звернулися до нього з запитанням: «Кого ж залишиш ти замість 
себе?». Він відповів тюркськокипчацькою або кримськотарською мовою: (اوغلوم محمد كیراي قالغاى 
/ «Огълум Мехмед Гирай къалгъай» / Оğlum Mehmed Giray kalsun»), тобто «Мій син Мемед 
Гірай буде  калґаєм». Див.: Mehmet Zeki Pakaln, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 
Cilt II, İstanbul, Milli Eğitim Basım Evi, 1993, s. 150–151. 
635Nureddin – кревний спадкоємець, що головує в малих місцевих судах, а також очолює в по-
ходах малі військові корпуси (див.: Yücel Öztürk,  aynı eser,  s. 368–369).  
636Yücel Öztürk, Özü’den Tuna’ya : Kazaklar … , s. 376–377; Ostapchuk  Viktor, The Ottoman 
Black Sea…, p. 49–91. 
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лізу польських архівних документів кваліфікував як державний переворот, у ре-
зультаті якого до влади у Кримському ханстві прийшли прихильники українсь-
кокозацько-кримськотатарського союзу 637. Така переорієнтація зовнішньої по-
літики Кримського ханства підтверджується аналізом змісту письмового дого-
вору, укладеного між Військом Запорозьким і Кримським ханством у грудні 1624 
року, який формалізував військово-політичний союз названих державних утво-
рень 1624–1629 років. Зокрема, в цьому історичному документі відображено ви-
могу представників Війська Запорозького щодо визнання де-юре самостійності 
українського козацтва як суб’єкта міжнародних відносин 638. Інформація про во-
єнно-політичний союз між запорозькими козаками та кримськими татарами, 
отримана нами із османських писемних документів та з турецької історіографії, 
підтверджується свідченнями українських істориків 639. 

В результаті зазначеної події активізувались вторгнення збройних загонів бу-
джацьких та ногайських татар на західні території України 640. Згадані вторг-
нення були спричинені тією обставиною, що в час, коли загострилася суперечка 
між Кримським ханством і Високою Портою, активізувалася військово-політи-
чна діяльність керманича ногайських татар Кантем ра на користь Османської ім-
перії. Результати цієї діяльності були такі: 1) значно зменшилася кількість напа-
дів запорозьких козаків на територію Богданської країни; 2) альтернативна сила 
супроти харизматичних лідерів Кримського ханства проявилась активність Ме-
хмеда Гірая ІІІ та Шахіна Гірая, яких не задовольняла позиція Високої Порти 

                                                            
637Зокрема, Юрій Мицик дійшов такого висновку: «В травні 1623 р. у Криму відбувся перево-
рот, і до влади прийшов син хана Саламат Гірея – Магомед-Гірей ІІІ (роки правління: 1610, 
1623–1627), а правою рукою останнього був його брат, відомий калга-султан Шагін-Гірей, 
прихильник українсько-кримського союзу». Див.: Мицик Юрій. Кілька документів до історії 
України та Кримського ханства XVIІ –  початку XVIIІ ст. / Юрій Мицик // Україна в минулому 
(збірник статей). ― Вип. 8. ― Київ ; Львів, 1996. ― С. 205–214.  
638Брехуненко Віктор. Стереотипи взаємосприйняття татарів і українських козаків у першій 
половині XVII ст. / Віктор Брехуненко // Крим від античності до сьогодення: Історичні студії 
; відп. ред. В. Смолій. — К. : Інститут історії України НАН України, 2014. — С.147–156.  
639Мицик Юрій. З джерела до історії Османської імперії та Кримського ханства XVI − першої 
половини XVIII ст. / Юрій Мицик // Україна в Центрально-Східній Європі. — Вип. 9–10. — 
К. : Інститут історії України НАНУ, 2010. — С. 330; Брехуненко Віктор. Козаки на Степовому 
Кордоні Європи: типологія козацьких спільнот XVI – першої половини XVII ст. / Віктор Ана-
толійович Брехуненко. — К. : Віддрук. ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. — С. 424−444; Щербак В. О. Ук-
раїнське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV ст. – середина XVII ст. 
/ Віталій Олексійович Щербак. — К.: Вид. дім «КМ Akademia», 2000. — С. 233, 241. 
640Мицик Юрій. З джерела до історії Османської імперії та Кримського ханства XVI − першої 
половини XVIII ст. / Юрій Мицик // Україна в Центрально-Східній Європі. — Вип. 9–10. — 
К. : Інститут історії України НАНУ, 2010. — С. 205–206. 
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щодо призначення правителів Кримського ханства; 3) внаслідок того, що за від-
вагу в Хотинській війні Кантемур був призначений султаном Османом ІІ Ґен-
джом оборонцем «Özî», ногайська орда була підпорядкована зовнішній політиці 
Високій Порти. Отже, викладені події значною мірою суперечили інтересам 
кримськотатарсько-українськокозацького союзу. До цього варто додати, що би-
тва, яка відбулася між військами Шахіна Гірая та Кантемура на березі Дунаю, 
завершилася поразкою наступника ханського престолу. Незважаючи на цю по-
разку, Шагін Гірай продовжував здійснювати свої військові напади. Зокрема, 
його збройні сили атакували Кафу під час перебування в тому місті Кантем ра. 
Однак цей напад не був успішним. Можемо припустити, що в цих військових 
поступах брали участь також і козаки Війська Запорозького. 

Інформація, подана у османсько-турецьких рукописних документах відпові-
дної історичної доби, засвідчує, що процес створення військово-політичного со-
юзу між Військом Запорозьким та Кримським ханством зумовив посилення ін-
тенсивності військово-морських походів українських козаків проти Османської 
імперії. Зокрема, в 1623 році Стамбул вкотре зазнав нападу козацької флотилії, а 
в червні 1624 року запорозькі козаки на 150 чайках знову атакували турецькі во-
лодіння, після чого вони заволоділи частиною з цих володінь, що на південному 
узбережжі Чорного моря, власне, на березі Босфорської протоки. Під час цього 
нападу було зруйновано та спалено багато торговельних об’єктів. Наступний по-
хід 5 тисячного військово-морського загону запорозьких козаків під командуван-
ням Олексія Сафрана на 300 чайках відбувся у 1625 році. Нападники спустошили 
північне узбережжя півострова Мала Азія від міста Трабзона до міста Синоп. Пі-
сля запеклої битви з турецькою флотилією козацькі військово-морські сили за-
знали поразки та повернулись на батьківщину 641. В результаті організованої в 
1625 році контратаки турецьких воєнно-морських сил під командуванням Ре-
джепа-паші козацька флотилія зазнала поразки 642. Однак, незважаючи на  цю 
поразку,  козацькі флотилії не припиняли здійснення морських походів і в насту-
пні роки. Це спонукало османський уряд доручити оборонцю «Özü» Муртаза-
паші та командувачу турецьким флотом Хасану-паші посилити оборону й шу-
кати нових союзників.  

Отже, у 1625 році активність вторгнень запорозьких козаків у чорноморські 
володіння Високої Порти досягла нечуваного до того часу рівня, і навіть мали 
місце випадки, коли козацькі командири узгоджували ці вторгнення з намірами 

                                                            
641Yücel Öztürk,  Özü’den Tuna’ya: Kаzaklar …, s. 384–409. 
642Gös. yer. 
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кримських татар. Однак після придушення українського козацтва поляками, яке 
відбулося впродовж 1625–1626 років, активність бойових дій Війська Запорозь-
кого проти турків значно знизилася. Але в правлячих колах Османської імперії 
існувало розуміння того, що згадане явище мало тимчасовий характер. Тому 
уряд скористався становищем, що склалося, задля здійснення заходів щодо по-
силення обороноздатності кордонів володінь Туреччини у Нижньому Подніп-
ров’ї. Зокрема, було прийняте рішення про будівництво в згаданому регіоні двох 
фортець. Про важливість такого будівництва для запобігання в подальшому вто-
ргнень збройних загонів українських козаків свідчить такий факт. Для подолання 
складнощів з матеріальним забезпеченням для реалізації цього проекту уряд Ви-
сокої Порти перерозподіляв податки, які надходили до державної скарбниці від 
нижньодунайських володінь, щоб використати зібрані кошти для будівництва 
фортифікаційних споруд, які мали обороняти північні кордони імперії 643. Зміц-
нюючи лінію кордонів своїх володінь у Північному Причорномор’ї, османський 
уряд упродовж 1627 і 1628 років здійснив декілька військових походів проти ук-
раїнських козаків, а також завершив спорудження фортифікаційних укріплень в 
районі фортеці Очаків 644.    

Із здійсненого нами текстологічного аналізу офіційних документів османсь-
кого уряду виявляється, що створення військово-політичного союзу між Війсь-
ком Запорозьким та Кримським ханством правлячі кола Османської імперії, вва-
жали таким, що суперечить не лише зовнішньополітичним інтересам названої 
держави, а й і правовим нормам статусу Кримського ханства, встановленого ще 
за часів правління султана Мехмеда ІІ Фатіха. Тому османський уряд спробував 
розв’язати цю проблему, звільнивши з посади Мехмеда ІІІ Гірая (брата Шахіна 
Гірая) та призначивши на ханський трон Джанібека Гірая. Після цього обидва 
брати, намагаючись посилити свій опір згаданим заходам османського уряду, ак-
тивізували пошуки можливості для налагодження політичного союзу кримських 
татарів з українськими  козаками. Зважаючи на те, що новопризначений прави-
тель Кримського ханства не зміг протистояти тиску з боку Шахіна Гірая, підси-
леного підтримкою з боку запорозьких козаків, османському урядові врешті-
решт довелося визнати владу хана Мехмеда ІІІ Гірая, який відкрито виступив за  
підтримку зазначеного вище союзу, що тривав до 1628 року. Відтоді як союзники 
спромоглися встановити спільний контроль над Кримським ханством, зокрема 
після того, як українські козаки вкотре оволоділи містом Кафа, у Кримському 

                                                            
643Ostapchuk Viktor, The Ottoman Black Sea… p. 92–125. 
644Финкель, Кэролайн. История Османской империи … ― С. 305. 
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ханстві було введено так званий козацький податок, який став тяжким соціаль-
ним тягарем для населення цього державного утворення 645. З самої назви цього 
податку можна припустити, що велика частка зібраних коштів діставалася укра-
їнським козакам.  

Суттєву джерельну цінність для повнішого осягнення проблематики, пов’яза-
ної з політичним союзом між запорозькими козаками та кримськими татарами, 
який супроводжувався зростанням напруженості у відносинах між  Бахчисараєм 
та Стамбулом, тривалими козацькими морськими війнами з Високою Портою 
впродовж періоду 1614–1628 років, а також спорудженням оборонних об’єктів 
Високою Портою у нижньодніпровських володіннях названої держави – мають 
інші документи, що зберігаються а османському архіві. Зокрема, це «Наказ 646 
суддям Сілістри 647, Нігболу 648, Відня 649», написаний 6 червня 1627 року, в якому 
повідомляється про те, що планується будівництво фортеці Тягинь у районі «До-
ган Кечіді» (Doğan Geçidi) на Дніпрі 650. Для надання допомоги  в цьому будів-
ництві були відряджені армія та посадовці з областей Сілістри, Нігболу, Відня. 
Відповідний наказ надіслали суддям з метою забезпечення організованої пере-
дислокації війська до місця його призначення. В іншому документі «Наказ судді 
Аккерману» (дата написання цього документа – 6 червня 1627 року) 651 гово-
риться, що головнокомандувач «Özü» 652 підготував чимало будівельних матері-
алів з  деревини для будівництва фортеці в районі Татарбунари 653. Однак його 
звільнили з посади, матеріали відправили до фортеці Аккермана. Коли про це 

                                                            
645Yücel Öztürk, Özü’den Tuna’ya : Kazaklar …, s. 380–383. 
6462 [3]  – Silistre ve Niğbolı ve Vidin sancaklarında vâkı‘ olan kâdîlara hüküm ki, Hicrî : 2 Şevval, 
sene 1036, BAO, MD, Nu :  83 (Hicrî : 1036–1037 / Milâdî : 1626–1628), T. C. Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 54. Dîvân-ı Hümâyûn  
Sicilleri Dizisi: VII, Yayına hazırlayanlar: Hac Osman Yldrm, Vahattin Atik, Dr. Murat 
Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara, 2001, s. 4.  
647Ідеться про володіння Османської імперії на Балканах. 
648Ідеться про володіння Османської імперії на Балканах. Сучасне місто Нікополь на терито-
рії Болгарії, на південному березі Дунаю. 
649Столиця держави австрійських Габсбургів. 
650Сучасне село Тягинка. 
6514 [5] – Akkirman kâdîsına ve mütesellimine hüküm ki, Hicrî : 10 Zîlkade, sene 1036, BAO, MD, 
Nu : 83 (Hicrî : 1036–1037 / Milâdî : 1626–1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu :  54. Dîvân-ı Hümâyûn  Sicilleri Dizisi: VII, 
Yayına hazırlayanlar: Hacı Osman Yıldırım, Vahattin Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, 
Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara, 2001, s.4. 
652Йдеться про Мехмеда-пашу. В 1620-х роках згаданим посадовцем був  Іскендер-паша (İsmail 
Hakk Uzunçarşl, Osmanlı Tarihi,  II. Selim’in Tahta Çıkışından 1699 Karlofça Andlaşmasına 
Kadar, III. Сilt, I. Kısım, 5 Baskı, II,  Ankara,  Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, s. 129. 
653Місто в Одеській області України. 
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стало відомо, з Центру 654 надійшов наказ судді Аккермана та посадовцеві, від-
повідальному за доставку, переправити вказані матеріали  до Дніпра для ремонту 
фортеці «Özî» 655. Заслуговують уваги відомості, зафіксовані в документі за на-
звою «Наказ беґлербеґові Очакова (“Özî”) Ібрагіму (Нехай буде Його щасливе 
життя тривалим!), який був уповноважений правителем  Сілістрійського сан-
джаку» 656. Його текст засвідчує, що, у зв’язку з укладанням союзу між кримсь-
кими татарами та запорозькими козаками, османський уряд вживав нагальні за-
ходи, спрямовані на здійснення походу проти цього союзу. У цьому контексті в 
документі йдеться про підготовку та забезпечення ремонтних робіт у фортеці 
Очаків, що належало до найважливіших заходів. Ібрагім-паша отримав наказ про 
те, що він мав перебувати в стані постійної готовності та, коли прибуде візир 
Хасан-паша зі своєю флотилією, об’єднатися з ним. Ураховуючи джерелознав-
чий характер дослідженої нами теми, вважаємо за необхідне подати фрагмент-
факсиміле оригіналу, а також транслітерацію, адаптований текст сучасною туре-
цькою мовою копію розглянутого історичного рукописного документа: 

 

                                                            
654 Йдеться про палац Топкапи, що в Стамбулі. 
655Йдеться про фортецю Очаків (османсько-турецькою пишеться «Özî», «Özü»). 
65664 [79]  – Özî Beylerbeyisi olup Silistre Sancağı’na mutasarrıf olan  İbrâhim dâme ikbâlehûya 
hüküm ki, Hicrî : fî gurre-i Ramazâni’l-mübârek, sene 1037, BAO, MD, Nu : 83 (Hicrî : 1036–1037 
/ Milâdî : 1626–1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanlığı, Yayın Nu : 54. Dîvân-ı Hümâyûn  Sicilleri Dizisi: VII, Yayına hazırlayanlar: Hacı Osman 
Yıldırım, Vahattin Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan 
Yekeler, Ankara, 2001, s. 45–47; Також див.: 65 [80]   – Özi Beğlerbeğisi İbrâhîm dâme ikbâlühûya 
hüküm [ki], Hicrî :  fî gurre-i Ramazâni’l-mübârek, sene 1037, Başbakanlık Osmanlı Arşivi,  
Mühimme Defteri, Nu : 83 (Hicrî : 1036–1037 / Milâdî : 1626–1628), T. C. Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu :  54. Dîvân-ı Hümâyûn  
Sicilleri Dizisi: VII, Yayına hazırlayanlar: Hac Osman Yldrm, Vahattin Atik, Dr. Murat 
Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara 2001, s. 47; 
105 [123] – Özî Beğlerbeğisi İbrâhîm Paşa’ya hüküm ki, Hicrî : 3 Zilkade, sene 1037, BAO, MD, Nu 
: 83 (Hicrî : 1036–1037 /  Milâdî : 1626–1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 54. Dîvân-ı Hümâyûn  Sicilleri Dizisi: VII, Yayına 
hazırlayanlar: Hac Osman Yldrm, Vahattin Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, Mustafa 
Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara, 2001, s. 73–74. 
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«1 ‒ Özî Beylerbeyisi olup Silistre Sancağı’na mutasarrıf olan  İbrâhim dâme 

ikbâlehûya hüküm ki, Avn - ı Melik - i müte’âl ile bu sâl - i ferhunde - fâlde Özü 
Kal’ası’nun kusûr kalan yirleri itmâma; 2 ‒ irişdürülüp istihkâm ve ol semtlere kemâl 
- i intizâm virmek aksâ - yı murâd - ı hümâyûnum olmağla küllî asker tedâriki 
mühimmât - ı umûrdan olmağın, Rikâb - ı Hümâyûnum’la eşmeğe mahsûs olan; 3 ‒ 
gediklülerden ve mütekâ’id ihtiyârlardan mâ’adâ livâ - ı mezbûrda ze’âmet ve tîmârı 
olan Dergâh - ı Mu’allâm müteferrikaları ve çavuşları ve Divan - ı Hümâyunum ve 
Defter - i Hâkânî; 4 ‒kâtipleri ve müteferrika ve çavuş zâdeleri ve kâtib şâkirdleri ve 
alaybeyi ve umûmen zü’emâ ve erbâb - ı timâr cümle hıdmet - i mezbûreye me’mûr 
olmağın, cümlesin vakt ü zamânı ile; 5 ‒ yanuna cem’ idüp Donanma - yı 
Hümâyûnum’a kapudânum olup hıdmet - i mezbûreye me’mûr olan asker halkına 
serasker ü serdâr ta’yin olunan düstûr - ı mükerrem, müşîr - i mufahham; 6 ‒ nizâmü’l-
âlem vezîrüm Hasan Paşa edâmallâhü te’âlâ iclâlehû varınca yarar u müsellah 
âdemlerünle Özü’de hâzır u mevcûd olup hıdmetde bulunman bâbında hatt- ı hümâyûn 
– ı; 7 ‒ sa ‘âdet - makrûnumla fermân - ı şerîfüm sâdır olmuşdur. Buyurdum ki,…  

1 ‒ Özі Beylerbeyisi olup Silistre Sancağı’na mutasarrıf olan talihi parlak 
İbrâhim’e hüküm ki, Sonsuz Tanrı’nın izni ile bu uğurlu senede Özü Kalesi’nin eksik 
kalan yerleri; 2 – tamamlanıp  sağlam [laştırılması] ve o  semtlere eksiksiz bir düzen 
verilmesi en büyük arzumdur.  Çok asker toplanması en önemli iştir. Yüce katımla 
birlikte sefere çıkan; 3 – yedeklerden ve emekliye çıkmış  ihtiyârlardan başka  livâ – ı 
mezbûrda ze’âmet ve tîmârı olan Dergâh – ı Mu’allâm müteferrikaları ve çavuşları ve 
Divan – ı Hümâyunum ve Defter – i Hâkânî; 4 ‒ kâtipleri ve müteferrika ve çavuş 
oğulları ve kâtib çırakları ve alaybeyi ve genel olarak zeamet  ve timârlı bütün adı 
geçen hizmet sahiplerine memur oldun. Hepsini zamanında; 5 ‒ yanına toplayarak 
Yüce Donanmam’ın kapdanı ol bahsedilen hizmete görevlendirilen asker  halkına 
serasker ve  serdâr olarak atanan kılavuzu kanun olan, yüksek mareşal; 6 – dünya 
nizamı [nın kollayıcısı], vezirim Hasan Paşa (Allah gücünü daim kılsın),  varınca 
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yararlı ve silahlı adamlarınla  Özü’de hâzır olup hizmette  bulunman hakkında; 7 – 
mutluluk kaynağı hatt-ı hümâyûnum ile yüce emrim gerçekleşmiştir. Buyurdum 
ki,…».  Доречною виявилася також інформація з «Наказу 657 суддям міст Кафи, 
Судака 658, Тамані 659» від 30 червня 1628 року, де повідомляється про те, що 
«незважаючи на своє офіційне звільнення із займаних ними тоді посад, Мехмед 
і Шахін  Гіраї 660, два брати,  не визнали такого рішення 661, а тому обрали для 
себе шлях боротьби проти Османської держави, яка ухвалила як своє остаточне 
рішення дії, спрямовані на те, щоб повністю позбутися названих братів-повстан-
ців. З метою виконання цього було направлено морську флотилію під команду-
ванням Хасана-паші.  У той самий час з центрального османського штабу управ-
ління були надіслані накази відповідним регіональним представникам, які зо-
бов’язували їх забезпечувати дотримання народом Криму політичного курсу Ви-
сокої Порти» 662.  Як свідчить досліджене нами рукописне джерело 663, 9 вересня 
1630 року між Османською державою та Річчю Посполитою було укладено до-
говір із семи статей. Його головною метою було  розв’язання «козацького пи-
тання», тобто встановлення контролю над  важливими об’єктами та штабами за-
порозьких козаків в районі Дніпра і, зокрема, на островах цієї річки, в тому числі 
на остові Хортиці. Передбачалося призначення гетьмана запорозьких козаків 
польською стороною 664. За умовами цього договору підлягали звільненню з 
польського полону калґай Іслам Гірай ІІІ та припинялися напади на Польщу з 
боку кримських і ногайських татар 665. 

Аналіз зазначених джерельних свідчень про козацько-кримськотатарський 
військовий союз дає нам підстави зробити висновок про те, що, незважаючи на 

                                                            
657101 [119] – Kefe ve Sudak ve Taman kâdîlarına hüküm ki, Hicrî : 27 Şevval, sene 1037, BAO, 
MD, Nu :  83 (Hicrî : 1036–1037 /  Milâdî : 1626–1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu :  54. Dîvân-ı Hümâyûn  Sicilleri Dizisi: VII, 
Yayına hazırlayanlar: Hac Osman Yldrm, Vahattin Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, 
Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara, 2001, s. 69–70.  
658Місто-фортеця в Криму. 
659Місто-фортеця на Таманському півострові (акваторія Керченської протоки). 
660Це були спадкоємці ханського трону, яких не задовольняла позиція Високої Порти щодо 
призначення правителів Кримського ханства.  
661Рішення Високої Порти. 
662Sultan İbrahim’in vezîr-i azama hitaben Hatt-ı Hümâyunu, TSMA, E. . 
663Kołodziejczyk Dariusz, Ottoman–Polish Diplomatic Relations (15th-18th Century): an annotated 
edition of ‘ahdnames and other dokuments / by Dariusz Kołodziejczyk, Leiden; Boston; Köln : Brill 
2000, p.135–136. 
664Yücel Öztürk, Özü’den Tuna’ya: Kаzaklar..., s. 396 
665Yücel Öztürk, aynı eser, s. 396–397. 
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певну фрагментарність повідомлень досліджених писемних документів, вони ві-
дображують, з одного боку, підвищення військово-політичного впливу Війська 
Запорозького на південних землях України й на Чорноморському узбережжі, а з 
іншого – той факт, що Висока Порта була змушена рахуватися з присутністю 
українських козаків в названому регіоні. Встановленню козацько-кримськотата-
рського політичного союзу посприяла також боротьба за трон, зокрема, супере-
чки між ханським і османським урядами. Отже, спільний контроль над Кримсь-
ким ханством і  встановлення «козацького податку», пошук османським урядом 
шляхів вирішення проблеми, пов’язаної з морськими нападами запорозьких ко-
заків, та ногайсько-татарський чинник у розв’язанні цього питання є свідченнями 
невпинного зростання значення українського козацтва у співвідношенні війсь-
ково-політичних сил у Північному Причорномор’ї в першій половині XVII сто-
ліття 666. 

У процесі джерелознавчого опрацювання османсько-турецьких рукописів за-
значеної історичної доби виявляється той факт, що в цих документах значне мі-
сце посідає інформація про зростання військово-політичного значення Війська 
Запорозького у час, що передував обранню гетьманом Богдана Хмельницького. 
Ціла низка досліджених нами документів стосується історії загострення відносин 
між запорозькими козаками, кримськими татарами, донськими козаками й но-
гайцями в період 1637–1646 років, а  також переговорів між султаном і москов-
ським царем з приводу політичного врегулювання цих відносин. Починаючи з 
1634 р., запорозькі козаки мали намір спільно з донськими козаками заволодіти 
турецькою фортецею Азов, і цей намір було досягнуто в 1637 році. Українські 
козаки відіграли чи не ключову роль у згаданій воєнній  кампанії, поставивши 
собі за мету перетворити фортецю Азов на козацьку твердиню 667. 

Підготовку до захоплення козаками фортеці Азов турецька історіографія 668 
пов’язує з подіями часів правління кримського хана Інаєта Гірая (роки правління: 
1635–1638), коли  його брат, калґай Гюсамеддін Гірай, під приводом здійснення 
спільного походу схилив до себе військо ногайських татар, які контролювали 

                                                            
666Туранли Ф. Ґ. Джерельні матеріали тюркського походження про козацько-кримськотатарсь-
кий політичний союз першої половини XVII ст. / Ф. Ґ. Туранли // Схід і діалог цивілізацій / 
упорядники: О. Д. Василюк, Н. М. Зуб. — К.: Ін.-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 
2012. — С. 370–380.  
667Брехуненко Віктор. Стосунки українського козацтва з Доном в ХVІ ст.  – середині ХVІІІ ст. / 
Віктор Брехуненко. — Київ ; Запоріжжя : РА «Тандем-У», 1998. — C. 210–211.  
668İsmail Hakk Uzunçarşl, Osmanlı Tarihi,  XVI. Yüzyıl ortalarında, XVII. Yüzyıl sonuna 
kadar,  Сilt III, 2. Kısım, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, s. 154. 
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всю територію, прилеглу до фортеці Азов, і надалі вирушив до фортеці Аккер-
ман. За таких умов запорозькі козаки спільно з донськими козаками в 1637 році 
здійснили ще один похід на Азов. В результаті цієї воєнної акції місто Азов було 
захоплене, а його населення зазнало багато страждань. В той час українські ко-
заки затримали посланця від турецького султана, Фому Кантакузена (Foma 
Kantakuzen), який прямував до московського царя. 

Слід зазначити, що активізація участі запорозьких козаків у захопленні та 
утриманні під своєю владою Азова значною мірою стала можливою через те, що 
козаки почувалися переможцями в своїй історично тривалій та нескінченній бо-
ротьбі з поляками. Зокрема, в 1635 році гетьман Іван Сулима (роки правління: 
1628−1629; 1630−1635, 2-ге правління) захопив польську фортецю Кодак 669, а в 
період з 1637 до 1638 року, тобто під час польсько-української війни, козацьке 
повстання охопило всю Україну. Отже, політичний вплив козацтва почав зрос-
тати ще з початку воєнної кампанії восени 1632 року, яка була пов’язана з конф-
ліктом між Московською державою та Річчю Посполитою. Московський цар 
сподівався на те, що під владу Московії перейдуть усі східнослов’янські землі, 
у тому числі українські. В січні 1633 року патріарх Філарет повідомив послу Ви-
сокої Порти про те, що «запорожские черкассы все хотят служить и впереди быть 
под их государскою высокою рукою вовеки не отступны, а от литовских людей 
отложились» 670. Ця інформація є свідченням використання Московським царст-
вом, серед іншого, також і релігійного фактору задля заволодіння названими зе-
млями. 

Що стосується подальшого розвитку подій у районі Азова, то з аналізу текс-
тів османсько-турецьких літописів, здійсненого німецьким дослідником Буґрою 
Атсизом, виявляється, що здобуття Військом Запорозьким фортеці Азов неспо-
дівано спровокувало відповідну реакцію з боку уряду Високої Порти, який на-
правив проти українських козаків свій чорноморський турецький флот, і наказав 
кримському хану та правителю міста Кафи після прибуття до Азова цього флоту 
весною 1638 року звільнити фортецю. Виконуючи цей наказ, військо кримського 
хана Багадира Гірая розпочало облогу Азова. Втім, запорозькі козаки забезпе-

                                                            
669Крип’якевич І. П. Історія України / Іван  Петрович Крип’якевич ; відп. редактори: Ф. П. Ше-
вченко, Б. З. Якимович. — Львів : Світ, 1990. — С. 168, 345.  
670Флоря Борис. Начало Смоленской войны и Запорожское казачество / Борис Флоря // Mappa 
Mundi. Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. Studia 
in honorem Jaroslavi Daškevyč septuagenario dedicata. — Львів ; Київ ; Нью-Йорк: Видавництво 
«М. П. Коць» , 1996. — С. 443–450. 



Розділ 3. Відображення витоківі розвитку українського козацтва... 227

 

чили охорону цієї фортеці з боку моря 53 чайками. Ця обставина змусила крим-
ського хана наприкінці грудня 1638 – на початку січня 1639 року відвести своє 
військо від Азова на Таманський півострів. Прибуття турецького флоту до фор-
теці Керч змусило запорожців покинути окупований ними острів Тузла (Керчен-
ська протока) і відійти до Азова. Незважаючи на перемогу об’єднаного турецько-
татарського війська над українськими козаками у дводенній битві та невдалу 
спробу запорожців влітку 1639 року здійснити прорив до Чорного моря, фортеця 
Азов залишилася під їхнім контролем. Облога цієї фортеці турецьким флотом що 
тривала протягом трьох місяців, завершилася невдачею. Наслідком розглянутих 
подій стало перетворення «козацького чинника» на важливий аспект переговорів 
між урядом Високої Порти та посланцями московського царя Михайла, які в 
1640 році прибули до Стамбула з метою привітати нового султана Ібрагіма І 
(роки правління: 1640–1648). В результаті цих переговорів було досягнуто домо-
вленості, згідно з якою в разі припинення татарських походів на московські землі 
фортеця Азов мали повернути Османській імперії. Разом з цим, остання не при-
пиняла спроб повернути Азов під свою владу. Але чергова спроба кримського 
хана знову заволодіти Азовом в 1641 році була невдалою. Того ж таки року Сул-
тан-заде Мехмед-паша був призначений керівником військової операції щодо 
повернення Азова. Цар Михайло в квітні 1642 року повідомив гетьмана донських 
козаків про своє рішення передати цю фортецю Османській імперії. Невдоволені 
цим рішенням царя козаки підпалили фортецю та залишили її. Отже, Азов знову 
опинився в  руках колишніх господарів, і його оборонцем призначеним прави-
теля Кафи Іслам-пашу. Він захопив фортецю Черкез-Керман, де розташовувався 
штаб війська донських козаків. У результаті цієї військової акції було звільнено 
5 тисяч полонених мусульман і взято у полон тамтешніх козаків 671. 

Турецький мандрівник-літописець Евлія Челебі про зазначені події написав 
таке: «Після правління турецького султана Мурада IV (роки правління: 1623–
1640) руси, котрі раніше називалися московитами і які були представниками жо-
втої раси, “підняли голови”, ніби семиголовий дракон, та почали руйнувати 
кримські й азовські землі, порушуючи спокій османських правителів. Кримський 
хан [Ахмед Гірай] (роки правління: 1641–1644) сповістив про це султана Ібра-
гіма [I], та після нетривалого обговорення було доручено садри-азаму [Кема-
нкешу] Кара Мустафі-паші займатися вирішенням цього питання, а cадри-

                                                            
671Atsiz Bugra, Das Osmanische Reich um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Nach den Chroniken des 
Vecihi (1637–1660) und des Mehmed Halifa (1633–1660) / Bugra Atsiz, München: Dr. Rudolf 
Trofenik, 1977, s. 1–15. 
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азам висловив бажання здійснити військовий похід» 672. Далі літописець зазна-
чає, що «руські козаки [запорозькі]» в кількості 80 тисяч осіб, які були підпоряд-
ковані Московії, оточили фортецю Азов. «Вони, невірні, які після смерті горіти-
муть в пеклі, здолавши  військо візира та кримського хана, захопили фортецю 
Азов. Після цього 80 тисяч невірних розташувалися на території фортеці, прис-
воївши собі всі матеріальні багатства». Евлія Челебі повідомив про те, що «того 
ж таки [1641] року козацька флотилія 150-ма човнами-чайками вийшла в Чорне 
море та захопила торговельні кораблі й торговців прибережних міст. Одночасно 
вони руйнували фортеці, селища та містечка» 673. Отримані з «Книги подорожей» 
факти свідчить про масштабність воєнних дій з боку Московської держави проти 
Османської імперії, в яких брали участь численні запорозькі воїни, в тому числі 
й козацька флотилія. Отже, Московське царство, заволодівши Азовом, зміцнило 
свої позиції в чорноморському напрямку лише завдяки підтримці бойових дій 
його збройних сил з боку Війська Запорозького. 

Далі Евлія Чеплебі звернув увагу на те, що «внаслідок такого  нападу тисячі 
правовірних, які визнавали пророцтва Мугаммеда, опинилися в полоні». Про це 
було повідомлено уряду Османської держави, після чого султан видав наказ про 
мобілізацію до армії та про початок воєнної кампанії з метою звільнення Азова. 
Офіційні представники султана в дніпровському (Коджа Гюрджю Кенан-паша) 
та румелійському регіонах, 28 воєнних командувачів (беїв) з різних володінь-са-
нджаків, а також 40 тисяч буджацьких татар, 40-тисячна кіннота з Валахії та Мо-
лдови, 20-тисячне трансільванське військо та 80-тисячне кримськотатарське вій-
сько швидкого реагування, отримавши відповідні накази, у 1641 році вирушили 
до Азова й оточили його. В той час туди прибув величезний офіційний флот ос-
манського правителя, що складався з 400 кораблів з 40-тисячним військом мор-
ського флоту турецького султана під командуванням капітана Сявуша-паші. Ев-
лія Челебі стверджував, що ця флотилія, «рухаючись Чорним морем, прибула 
туди, де кубанська ріка  впадає в Чорне море, та, подолавши 7 миль, зупинилася 
біля Таманської фортеці. Потім вона стала просуватися далі [через Керченську 
протоку] і, залишивши позаду 32 милі, прибула до Азовської фортеці» 674. Вста-
новлені нами факти, викладені в цій частині досліджуваного писемного джерела, 
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674Çelebi, Evlіya,  Seyahatname (Gördüklerim),  İstanbul, İnkilap Yayınları, 2007, s. 17–30. 
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свідчать про масштабність військових заходів, які були вжиті османським уря-
дом в зв’язку з захопленням збройними силами Московії спільно з українсько-
козацькими військовими загонами фортеці Азов, яка мала для Високої Порти 
стратегічне значення. Отже, чисельність османської армії разом з флотом приб-
лизно сягала 220 тисяч вояків, про що свідчать й отримані нами дані з іншого 
фрагмента «Книги подорожей» Евлія Челебі. Зокрема, зазначено, що головний 
правитель Кафи, Бакір-паша, також брав активну участь в зазначеній кампанії. 
Він очолив 40-тисячне військо, мобілізоване ним з тих регіонів, які перебували у 
його підпорядкуванні, й 7 тисяч возів з провіантом та зброєю, і відправив все це 
до Азова 675. Інший літописець XVII століття, а саме Гасан Веджігі, проінформу-
вав про тривали морські бої, що відбувалися між козацькою та турецькою фло-
тиліями. Слід зазначити, що всі названі нами літописці дуже ретельно описували 
місце розташування армій та хронологію воєнних кампаній, зокрема битви під 
Азовом, а також наслідки цієї битви. Отримані факти дають нам підставу для 
означення цього збройного конфлікту як широкомасштабної «Азовської війни». 
Причому, варто зауважити, що козацькі збройні сили брали участь в цій війні на 
боці Московії, і саме вони становили левову частку об’єднаної армії, яка воювала 
проти Османської імперії, та тримали фортецю Азов під своїм контролем протя-
гом чотирьох років 676. Ці факти підтверджує інформація, яку ми отримали з ін-
шого писемного джерела: «Одразу султан Ібрагім [І] почав думати, як убезпе-
чити Чорне море від козацьких нападників для нормального руху кораблів, які 
прямували до Стамбула. Але фортеця Азов, розташована в гирлі річки Дон, була 
в руках козаків, тому її звільнення потребувало великих зусиль» 677. Отже, згідно 
з цим повідомленням, саме Військо Запорозьке було головною збройною силою, 
яка обороняла фортецю Азов. Що стосується дослідженої нами проблематики, 
зокрема питання про воєнно-політичну діяльність Запорозького козацтва, в ос-
манському архівному документі за назвою «Послання султана Ібрагіма [І] до 
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676Vecihi Tarihi / وجیھى   تاریخى , Arşiv, Nu :  1307, Süleymaniye Kütübhanesi, İstanbul. (1б – 87б), 
s. 28–30, 34 (сторінки в дужках вказані згідно з текстом оригіналу). Гасан Веджігі родом з 
Криму; переїхавши до Стамбула, обіймав посаду довіреного секретаря Великого візира Кари 
Мустафи-паши. Він помер 6 вересня 1660 року в Стамбулі. Про це див.: Babinger, Franz, 
Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri / Franz Babinger, Çeviren Prof. Dr. Coşkun Üçok, Ankara 1982, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları: 435, Türk Tarih Kurumu Basımevi, s. 229. 
677Dimitri Kantemir, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi  / Incrementa atque 
decrementa Aulae Othomanicae, 1. Cilt, 2. Bası, Cumhuriyet kitap klübü, Cumhuriyet kitapları,  
İstanbul 1998, s. 301. 

На стор. 202 
Висновки, які ми сформулювали, підтверджують також наступні розділи 

вищезгаданого літопису, зокрема текст, що має назву «Очікування ісламського 
війська поблизу Хотина» ( بحوتون اسالم عسكر رسيدن ) від 15 шевваля 1030 року 
Гіджри (2 вересня 1621 року) 67, та з інших повідомлень Катіба Челебі, в яких 
містяться описи бойових дій, які відбулися під час здійснення Хотинського 
походу султана Османа ІІ Ґенджа. Зокрема, Катіб Челебі повідомив про те, що 
битва очолюваних султаном збройних сил Високої Порти з об’єднаним 
польсько-козацьким військом, що відбулася під Хотином 2 вересня 1621 року, 
розпочалася атакою на позиції турків саме козацьких військових загонів, а 
польська піхота вступила в бій лише під вечір того самого дня. Отже, подані в 
розглянутому оригінальному тексті відомості свідчать не лише про участь 
українських козаків у всіх битвах, які відбувалися під час Хотинської воєнної 
кампанії, а й відображують факт здійснення ними активних бойових дій спільно 
з польським військом. 

 
На стор. 229 (у примітці 676) 

676 Vecihi Tarihi / تاريخ وجيھى, Arşiv, Nu : 1307, Süleymaniye Kütübhanesi, İstanbul, s.1б–87б), s. 
28–30, 34 (сторінки в дужках вказані згідно з текстом оригіналу). Гасан Веджігі родом з 
Криму; переїхавши до Стамбула, обіймав посаду довіреного секретаря Великого візира Кари 
Мустафи-паши. Він помер 6 вересня 1660 року в Стамбулі. Про це див.: Babinger, Franz, 
Osmanl Tarih Yazarlar ve Eserleri / Franz Babinger, Çeviren Prof. Dr. Coşkun Üçok, Ankara 
1982, Kültür ve Turizm Bakanlğ yaynlar: 435, Türk Tarih Kurumu Basmevi, s. 229. 
 

На стор. 236 

Зокрема, в літописі «Історія хана Іслама Гірая ІІІ» 68 (اوچنجى اسالم گراى خان تاريخى) 
Гаджі Мехмеда Сена’ї Киримли в відчувається вельми позитивний і, на нашу 
думку, об’єктивний пієтет літописця щодо названого українського гетьмана, 
якого він називає хоробрим, безстрашним богатирем і лідером «Дніпровського 
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68Іслам Гірай ІІІ (1644–1654) – правитель Кримського ханства, старший син хана Селамета 
Гірая. Під час правління хана Джанібека Гірая він брав участь у поході на Польщу і потрапив 
у полон, в якому перебував сім років. Поляки звільнили його та призначили командиром 
невеликого загону для участі в походах проти Пруссії та дніпровських козаків. Султан 
Мурад IV, звільнивши десять польських командирів, визволив з полону Іслама Гірая III. 
В 1635 році той уже став калґаєм у хана  Багадира Гірая (İslam Аnsiklopedisi, İslam Giray III, 
İstanbul, Türkiye Diyanet Vakf İslam Ansiklopedisi, 1964. Cilt, V / 2, s. 1105–1108). 
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великого візира» 678, йдеться про те, що, коли здійснюватиметься грошова  
реформа, разом з новою грошовою одиницею «акче» 679 мають залишитися в 
обігу також і старі гроші 680. Дату написання цього документа не вказано, однак 
факти, у ньому наведені, дають підстави вважати датою написання 1642–1643 
роки, тобто час після остаточного повернення Туреччиною під свій контроль 
втрачених володінь. Джерело містить інформацію фінансового характеру, а саме 
про запровадження грошової реформи після перемоги османської армії над коза-
цько-московським військом, однак у ньому є також відомості щодо певних соці-
альних та політичних питань. Зокрема, йдеться  про становище, в якому опини-
лися козаки: «…я, [султан Ібрагім І] отримав приємну новину, яка сповнює мою 

                                                            
6781) Sen ki vezîr-i âzamımsın! Malûmun olsun ki, yeni akçe çıkar; 2) deyû eski akçe (y) i 
yürütmezlermiş. Tenbîh edesin. Gine çıkınca; 3) yürüsün. Bâzı yerlerde işitdim. Şöyle bilesin; 4) ve 
hem Hüdâ-yı lâ-yezâle şükürler olsun; Vâfir yüz aklığ; 5) haberler geldi ve Kazak-ı bed-hâhın hâli 
mükedder olduğuna vâfir; 6) gönlümüz sürûriandı. Göreyim seni! Her ahvâl ile, nice; 7) takayyüd 
edersün. Cüz-î ve küllî umuru rikâbıma arzetmekden; 8) hâlî olmayasın. Şöyle bilesin. 

 قر چھ چ) سنكھ وذیر اعظمم سن! معلومك اولسوناكي یَكي اق1
  یقنجھچھ یورتمزلرمش تنبیھ ایده سن َكین چاق) دیو اسكي 2
  ) یورسون بعض یرلردن اشتدم شیلھ بلسن3
  ) وھم حدایي الیزلھ شكورلر اولسن وا فریوز آقلغ  4 
  ) خبرلر كلدي  و قزاق بدخواھک حلیى مكددر اولدغنھ وافر5
  ھجلمزسورورلندي كوریم سني ھراحوال ایلھ نكَ ) كو6
  ) تقیّداید ایدرسون جوزيِ وكلّي اموري ركا بم عرض اتمَكدن7
 ) خالي اولمیھ سن  شویلھ بلیسن8

 «Sultan İbrahim’in vezîr-i azama hitaben hatt-ı hümâyunu». Див.: Ali Aktan, Osmanlı Paleografiyası 
ve Siyasi Yazışmalar /, İstanbul, 1995, Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Yayınları, s. 219; док. № 31, 
факсиміле документа в додатку — (s. 261). Османсько-турецькою мовою وزیِر عظم (vezîr-i 
ᶜazâm), або صدِر عظم (sadr-î ᶜazâm), означає «висока посадова особа в османському уряді» (ві-
дповідає сучасному прем’єр-міністру), уповноважена султаном керувати державою. Під час 
володарювання султана Ібрагіма І такими посадовцями були Кеманкеш Кара Мустафа-паша, 
який сперечався з султаном, а тому був покараний; після нього на цю посаду був призначе-
ний Султан-заде Мехмед-паша; наступним візиром з трагічною долею під час правління вка-
заного султана став Газерпаре Ахмед-паша, а останім – Софу Мехмед-паша. Про це докл. 
див.: Пріцак Омелян. Ще раз про союз Богдана Хмельницького з Туреччиною / Омелян Прі-
цак // УАЩ. — К., 1993. — Вип. 2.  — С. 183–184; İsmail Hakk Uzunçarşl, Osmanlı Tarihi, II. 
Selim’in tahata  çıkışından 1699 Karlofça Andlaşmasına kadar, Cilt III, I. Kısım, Ankara, Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, 1995, s. 223–239; Mithat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûğeti, Düzeltilmiş ve İlaveli 
İkinci Baskı, İstanbul, Enderun Kitabevi, 1986, s. 257–258. 
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680Йдеться про акче (див.: прим. 162). Також зауважимо, що німецькі та іспанські екю та ріали 
називались «кара ґруш», срібні  монети Луї ХІ – «суля ґруш», а монети Південної Італії, яка 
входила до складу земель Османської імперії, – «полія ґруш». Наприкінці XVI ст. один туре-
цько-османський ґруш становив 80 акче. Див.: Mithat Sertoğlu,  Osmanlı Tarih Lûğeti, 
Düzeltilmiş ve İlaveli İkinci Baskı,  İstanbul, Enderun Kitap Evi,  1986, s. 126. 
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душу радістю через те, що недоброзичливі [запорозькі] козаки опинились у тя-
жкому становищі, на яке вони саме й заслуговують» 681. Ці відомості свідчать 
про скрутне соціальне та економічне становище українських козаків, в якому 
вони опинились після того, як разом з московськими воїнами зазнали поразки в 
згаданій війни, причому чимало козаків потрапили в полон. Дослідивши доку-
мент, можемо припустити,  що лист власноруч написав султан османсько-туре-
цькою мовою в стилі простого тогочасної турецької палеографії دیوانى ىخط  (Hatt-
ı Dîvânî) з використанням арабської графіки 682. Він складається з восьми рядків 
і зберігається в архіві Музею палацу Топкапи, що в Стамбулі. Очевидно, що по-
слання було адресовано вищезгаданому головному візирові, який керував воєн-
ною операцією зі звільнення Азова. Важливим моментом у зазначеному доку-
менті є повідомлення про проведення в Османській імперії грошової реформи: 
«…незважаючи на появу нових грошей, старі надалі використовуватимуться». 
Обстежені документи свідчать про важке становище козаків (запорозьких і дон-
ських), в якому ті опинилися після того, як 1643 року турецька армія на чолі з 
візиром встановила контроль над своїми колишніми володіннями та звільнила 
Азов й інші фортеці-замки в цьому регіоні: «Черкез-Керман» (Çerkes Kerman) і 
«Метадже» (Metace) 683. Після звільнення та відбудови фортеці Азов її оборон-
цем призначили вищезгаданого правителя Кафи. Також були здолані й інші 
твердині донських козаків, з яких було звільнено п’ять тисяч полонених му-
сульман, а тамтешні козаки самі опинилися в полоні 684. У зазначеному писем-
ному документі також зафіксовано свідчення про те, що в 1645 році московський 
посланець вкотре прибув до Стамбула з листом від московського царя, в якому 
йшлося про оголошення новим царем Олексія. В цьому листі цар Московії також 
скаржився на напади татар і турків із Кафи на його володіння. Зі свого боку, сул-
тан Ібрагім І, привітавши новопроголошеного царя, у своїй відповіді написав про 
те, що, як тільки припиняться напади козаків на узбережжя Чорного моря, а мо-
сковити почнуть платити данину кримському ханові, тоді й буде виконуватися 
все те, що жадав московський правитель у своєму листі до султана. Взаємні пре-
тензії двох правителів тривали також протягом наступних років. Нарешті, для 

                                                            
681Туранли Ферхад. Архівний документ султана Ібрагіма про становище козаків та грошову 
реформу 40-х років XVII століття / Ферхад Туранли // Український археографічний щоріч-
ник. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Випуск 
8/9. — Т. 11/12.  — Київ ; Нью-Йорк: Видавнитво «М. П. Коць», 2004. — С. 477–481. 
682 Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 189, 343. 
683Sultan İbrahim’in vezîr-i azama hitaben att-ı ümâyunu, TSMA, E. . 
684Gös. yer. 
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продовження дружніх  відносин турецький султан почав вимагати від московсь-
кого царя, щоб донські козаки звільнили захоплене ними українське місто Чер-
каси, а також наполягав на тому, щоб московські люди не називали себе коза-
ками 685. Слід підкреслити, що ці політичні події відбувалися напередодні ук-
ладання в 1648 році союзу Козацько-гетьманської України з Кримським ханст-
вом, зокрема з Османською Портою та на початку національно-визвольної рево-
люції під проводом гетьмана Богдана Хмельницького, яка тривала протягом дру-
гої половини XVII століття 686. 

Підсумовуючи розгляд відомостей із досліджених нами османсько-турець-
ких рукописних джерел щодо посилення впливу Війська Запорозького, слід  на-
голосити, що отримали додаткову інформацію про оволодіння Військом Запоро-
зьким спільно зі збройними силами Московського царства в 1637 році містом-
фортецею Азовом, яке мало для Високої Порти важливе стратегічне значення. 
Невипадково турецька армія, яка прагнула відновити контроль над своїми коли-
шніми володіннями, основні сили зосереджувала саме на цьому напрямку. Вна-
слідок здійснення низки воєнних акцій упродовж періоду 1641−1643 років Азов 
та деякі інші фортеці були повернуті під контроль Османської імперії, а козацькі 
збройні сили опинились у скрутному економічному та соціальному становищі. 
Слід зауважити, що у результаті дослідження цього проблемного питання стає 
очевидним, що козацький чинник відігравав дедалі все більшу роль в політичних 
відносинах між Військом Запорозьким, Московським царством, Річчю Посполи-
тою та Османською державою. Виявлені нами аргументи дають підставу для тве-
рдження, що упродовж першої половині XVII століття «козацьке питання» було 
предметом особливої уваги в межах північної політики османського уряду, що 
свідчить про зростання військово-політичного значення Війська Запорозького у 
міжнародних відносинах того часу. Розглядаючи архівні та інші свідчення щодо 
козацько-кримськотатарського союзу, ми можемо констатувати факт зростання 
значення бойових дій українсько-козацького війська в обороні південних кордо-
нів України. З військовою силою українського козацтва була змушена рахува-
тися центральна влада Османської держави, яка ухвалила низку відповідних рі-
шень, спрямованих на захист своїх власних інтересів. Серед цих заходів можна 
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виокремити: 1) мобілізацію та передислокацію турецької сухопутної армії з бал-
канських країн до нового місця її призначення на півночі Чорного моря; 2) спря-
мування до Дніпра додаткових морських воєнних сил; 3) спорудження нових 
укріплень оборонного значення. В цьому контексті важливе геополітичне зна-
чення мало формування політичного союзу між запорозькими козаками та крим-
ськими татарами, який був спрямований супроти політики Османської імперії. 

 
Джерелознавчий аналіз наявних у досліджених османсько-турецьких руко-

писних документах повідомлень, які містять інформацію про козацько-гетьман-
ську Україну другої половини XVI – першої половини XVII століть та її взаємини 
з Османською імперією, дає підстави зробити такі висновки: 

1. Друга половина XVI століття була часом зростання військово-політичної 
активності Війська Запорозького щодо Османської імперії. Відмітною ознакою 
згаданої військово-політичної активності була та обставина, що очолювані геть-
маном Дмитром Корибут-Вишневецьким збройні сили українських козаків були 
союзниками московського царя Івана IV, і тому вони фактично сприяли реаліза-
ції інтересів Московії у Північному Причорномор’ї та Приазов’ї. Однак кінцевим 
результатом такої зовнішньої політики була зрада козацько-гетьманської Укра-
їни з боку Івана IV. 

2. Історичною подією, що значною мірою змінила співвідношення військово-
політичних сил у Східній Європі та у Північному Причорномор’ї, стала Хотин-
ська воєнна кампанія. Історичними наслідками цієї події було таке: а) дестабілі-
зація внутрішнього становища Османської імперії, а отже – зменшення можли-
востей цієї держави утримувати свої військово-політичні позиції у названих ре-
гіонах; б) антиосманські тенденції у зовнішній політиці Кримського ханства; 
в) подальше зростання військової сили Запорозької Січі та перетворення «коза-
цького чинника» на важливу складову міжнародних відносин у Східній Європі 
та Північному Причорномор’ї. 

3. Внутрішня криза, що була одним із негативних наслідків для Османської 
імперії невдач її збройних сил у Хотинській воєнній кампанії, призвела до не-
спроможності цієї держави надати допомогу Кримському ханству в справі при-
душення протестного руху його населення, спонукало владні кола Кримського 
ханства до пошуків політичного союзу з Запорозькою Січчю, що в другій чверті 
XVII століття перетворилася на одну з потужних на той час військову силу, з 
якою змушена була рахуватися як Османська імперія, так і Річ Посполита. Це 
становище і стало передумовою створення українськокозацько-кримськотатар-
ського військово-політичного союзу.  
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Розділ 4. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ 
ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНА БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ОСМАНСЬКО-
ТУРЕЦЬКИХ РУКОПИСНИХ ДЖЕРЕЛАХ 

 
Постать гетьмана Богдана Хмельницького як видатного діяча української іс-

торії у наш час є предметом гострої дискусії в історичній науці. Причиною цього 
факту є намагання російської історіографії показати гетьмана як полководця, по-
літика і дипломата, діяльність якого була спрямована на боротьбу за возз’єд-
нання України з Росією. Далебі, російські дослідники упереджено ставляться до 
самої національно-визвольної боротьби українського народу в середині 
XVII століття як до суспільно-політичного руху, спрямованого на визволення 
України з-під влади Речі Посполитої заради досягнення єдиної мети, а саме – 
входження до складу Московського царства. Що стосується Богдана Хмельни-
цького, то його подають лідера цього всенародного «проросійського» руху.  

Разом з цим, кримськотатарсько-українськокозацький військово-політичний 
союз, що склався під час війни козацько-гетьманської України проти Речі Пос-
политої у згаданій історіографії вважаються за помилку, яка перешкоджала виз-
вольній боротьбі українців, а позицію Османської імперії щодо цієї історичної 
події взагалі ігнорують. Тому метою цього розділу є аналіз інформації, осман-
сько-турецьких пам’яток писемності, де відображено погляд турецьких і крим-
ськотатарських інтелектуалів означеного періоду на події, пов’язані з визначе-
ною проблематикою. Досягнення цієї мети потребує вирішення таких завдань: 
1) виявити ставлення авторів османсько-турецьких рукописних документів до ге-
тьмана Богдана Хмельницького як до полководця й політичного діяча; 2) проана-
лізувати ставлення політикуму Кримського ханства та Високої Порти до зовніш-
ньополітичних орієнтирів українського гетьмана; 3) надати характеристику ста-
влення авторів досліджених нами писемних джерел до визвольної війни україн-
ців під проводом Богдана Хмельницького проти національного гноблення з боку 
Речі Посполитої. 
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4.1.  Відображення постаті гетьмана Богдана Хмельницького  

в османсько-турецьких писемних джерелах 
 
 Постать очільника національно-визвольної війни українського народу проти 

національного гноблення з боку Речі Посполитої гетьмана Богдана Хмельниць-
кого (роки гетьманування: 1648–1657) понад століття була предметом гострих 
дискусій, які відбувалися у вітчизняній історичній науці. На значення цього пи-
тання в розвитку наукових пошуків дослідників історії козацько-гетьманської 
України свого часу звертав увагу Ярослав Дашкевич, наголосивши на тому, що 
«Великий Богдан» вважав Османську імперію за «можливого південного союз-
ника України» 687. Як відомо, у вітчизняній історичній літературі цю проблему 
висвітлюють на підставі великого корпусу опублікованих архівних докумен-
тів 688. Оцінка Богдану Хмельницькому дається насамперед як видатному полі-
тичному та воєнному діячеві, талановитому дипломату, який спромігся очолити 
національно-визвольну війну українського народу за свою національну незалеж-
ність та козацьку державність 689.  

Досліджуючи османсько-турецькі рукописні документи, що мають своє по-
ходження з визначеної вище історичної доби, ми виокремили із загального об-
сягу джерельного матеріалу і здійснили джерелознавчий аналіз тих оригінальних 
текстів, у яких подано інформацію з історії козацько-гетьманської України часів 
гетьманування Богдана Хмельницького. При цьому виявили низку винятково ва-
жливих для нашого дослідження свідчень, які стосуються постаті цього історич-
ного діяча. 
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Зокрема, в літописі «Історія хана Іслама Гірая ІІІ» 690 ( خان  تاریخى اوچنجى اسالم  
 Гаджі Мехмеда Сена’ї Киримли в відчувається вельми позитивний і, на ( گراى
нашу думку, об’єктивний пієтет літописця щодо названого українського геть-
мана, якого він називає хоробрим, безстрашним богатирем і лідером «Дніпров-
ського козацтва», а також особою, яка заслуговує на пошану з боку релігії іс-
ламу 691. Характеризуючи воєнно-політичну діяльність гетьмана Богдана Хмель-
ницького в контексті взаємин Української козацької держави з Кримським ханс-
твом, Високою Портою та Річчю Посполитою, інший османсько-турецький літо-
писець, Галім Гірай Султан, у розділі «Хан Іслам Гірай ІІІ» (اوچنجى اسالم  گراى خان 
), що міститься в його літописному творі «Процвітання ханів» (گۇلبونى حأنان), зве-
рнув увагу на якісні зміни у політичних відносинах між Українською козацькою 
державою та Кримським ханством, які відбулися під час правління гетьмана Бог-
дана Хмельницького. Така сама оцінка дипломатичної діяльності названого по-
літичного діяча щодо Кримського ханства подана у літописі «Історія Веджігі» ( 
-Автор літопису Гасан Веджігі зазначив, що саме в результаті розу .( وجیھى  تاریخى
мної зовнішньої політики гетьмана Богдана Хмельницького були налагоджені й 
отримали поштовх для подальшого розвитку дипломатичні взаємозв’язки між 
згаданими державами 692.  

У названих літописних документах відображено історичні передумови на-
ціонально-визвольної війни українців проти національного гноблення Речі 
Посполитої, що відбувалася в середині ХVІІ століття під проводом гетьмана 
Богдана Хмельницького 693. Зокрема, названо релігійні, національні, економі-
чні й політичні чинники, які зумовили справедливий характер згаданої війни, 
що, згідно з авторами розглянутих літописів, мала характер протестного руху. 
В оригінальних літописних текстах докладно описано міжурядові взаємини у 
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693Joukovsky Arkady, Histoire de l’Ukraine / Arkady Joukovsky,  Paris, Aux Editions du Dauphin, 
1994, p. 41–43. 

На стор. 202 
Висновки, які ми сформулювали, підтверджують також наступні розділи 

вищезгаданого літопису, зокрема текст, що має назву «Очікування ісламського 
війська поблизу Хотина» ( بحوتون اسالم عسكر رسيدن ) від 15 шевваля 1030 року 
Гіджри (2 вересня 1621 року) 67, та з інших повідомлень Катіба Челебі, в яких 
містяться описи бойових дій, які відбулися під час здійснення Хотинського 
походу султана Османа ІІ Ґенджа. Зокрема, Катіб Челебі повідомив про те, що 
битва очолюваних султаном збройних сил Високої Порти з об’єднаним 
польсько-козацьким військом, що відбулася під Хотином 2 вересня 1621 року, 
розпочалася атакою на позиції турків саме козацьких військових загонів, а 
польська піхота вступила в бій лише під вечір того самого дня. Отже, подані в 
розглянутому оригінальному тексті відомості свідчать не лише про участь 
українських козаків у всіх битвах, які відбувалися під час Хотинської воєнної 
кампанії, а й відображують факт здійснення ними активних бойових дій спільно 
з польським військом. 

 
На стор. 229 (у примітці 676) 

676 Vecihi Tarihi / تاريخ وجيھى, Arşiv, Nu : 1307, Süleymaniye Kütübhanesi, İstanbul, s.1б–87б), s. 
28–30, 34 (сторінки в дужках вказані згідно з текстом оригіналу). Гасан Веджігі родом з 
Криму; переїхавши до Стамбула, обіймав посаду довіреного секретаря Великого візира Кари 
Мустафи-паши. Він помер 6 вересня 1660 року в Стамбулі. Про це див.: Babinger, Franz, 
Osmanl Tarih Yazarlar ve Eserleri / Franz Babinger, Çeviren Prof. Dr. Coşkun Üçok, Ankara 
1982, Kültür ve Turizm Bakanlğ yaynlar: 435, Türk Tarih Kurumu Basmevi, s. 229. 
 

На стор. 236 

Зокрема, в літописі «Історія хана Іслама Гірая ІІІ» 68 (اوچنجى اسالم گراى خان تاريخى) 
Гаджі Мехмеда Сена’ї Киримли в відчувається вельми позитивний і, на нашу 
думку, об’єктивний пієтет літописця щодо названого українського гетьмана, 
якого він називає хоробрим, безстрашним богатирем і лідером «Дніпровського 
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козацтва», а також особою, яка заслуговує на пошану з боку релігії ісламу 69. 
Характеризуючи воєнно-політичну діяльність гетьмана Богдана Хмельницького 
в контексті взаємин Української козацької держави з Кримським ханством, 
Високою Портою та Річчю Посполитою, інший османсько-турецький 
літописець, Галім Гірай Султан, у розділі «Хан Іслам Гірай ІІІ» (اوچنجى اسالم گراى خان ), 
що міститься в його літописному творі «Процвітання ханів» (گۇلبونى حأنان), 
звернув увагу на якісні зміни у політичних відносинах між Українською 
козацькою державою та Кримським ханством, які відбулися під час правління 
гетьмана Богдана Хмельницького. Така сама оцінка дипломатичної діяльності 
названого політичного діяча щодо Кримського ханства подана у літописі 
«Історія Веджігі» ( وجيھى تاريخ ). Автор літопису Гасан Веджігі зазначив, що саме в 
результаті розумної зовнішньої політики гетьмана Богдана Хмельницького 
були налагоджені й отримали поштовх для подальшого розвитку дипломатичні 
взаємозв’язки між згаданими державами 70. 

 

На стор. 238 

Порівняння літописного твору «Історія хана Іслама Гірая ІІІ» з літописом Галіма 
Гірая Султана «Процвітання ханів» (розділ «Хан Іслам Гірай ІІІ») дало нам змогу 
дійти висновку про те, що саме у першому літописному творі подано детальнішу 
інформацію про хронологію розвитку Збаразької битви, про склад і чисельність 
польської армії, розвідувальну діяльність кримського війська, службу євреїв у 
королівському війську, про умови Зборівського перемир’я тощо. Джерелознавче 
вивчення згаданої інформації було здійснено внаслідок опрацювання архівного 
документа «Іменем Господа Всевишнього, я, хан Іслам Гірай [ІІІ], син хана Селамета 
Гірая, проголошую» ( سُزمز گرا خان  سالمتإبن   خانگراى    датовано ,71 (ھو [اوچنجى] اسالم 
благословеннім місяцем шабан 1059 року за літочисленням Гіджри (10 серпня – 
8 вересня 1649 року) з вказуванням місце написання фортеці – Зборів. 
Зауважимо, що в обох літописних джерелах позитивно оцінено дії українського 
війська і наголошено на фактах героїзму та відваги запорозьких козаків: 
наприклад, у травні–червні 1648 року козацьке військо захопило фортецю 
Березань і заволоділо великим багатством. Щодо Зборівського договору в 
                                                            
69Туранли, Ферхад. Тюркські джерела до історії України / Ферхад Туранли. — К. : 
Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України. — К., 2010. — С 62.  
70Туранли, Ферхад. Тюркські джерела… — С. 200–213. 
71AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie),  AKW (Archiwum Koronnego 
Warszawskiego), Karton 62, Teczka 4, Nr. kól. 335. 
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той період між двома сусідніми країнами, а саме – між гетьманською Украї-
ною та Кримським ханством. Також зазначено, що успішному розвитку цих 
відносин значною мірою сприяли прокримськотатарські симпатії самого запо-
розького гетьмана, який 28 листопада 1647 року прибув до Бахчисарая. Рубі-
жним фактом зближення кримських татар з українськими козаками стало рі-
шення задовольнити прохання Богдана Хмельницького про надання йому все-
бічної допомоги з боку уряду Кримського ханства, внаслідок чого наприкінці 
1647 – у 1648 році було укладено українсько-кримськотатарський союз 694. Ва-
рто зазначити, що саме ця історична подія значною мірою зумовила успішний 
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битви, османсько-турецькі літописці зазначають про зрослу чисельність військо-
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тальнішу інформацію про хронологію розвитку Збаразької битви, про склад і чи-
сельність польської армії, розвідувальну діяльність кримського війська, службу 
євреїв у королівському війську, про умови Зборівського перемир’я тощо. Джере-
лознавче вивчення згаданої інформації було здійснено внаслідок опрацювання 
архівного документа «Іменем Господа Всевишнього, я, хан Іслам Гірай [ІІІ], син 
хана Селамета Гірая, проголошую» ([اوچنجى] اسالم  گراى  خان  إبن سالمت  گرا  خان  سُزمز 
 датовано благословеннім місяцем шабан 1059 року за літочисленням ,697 (ھو
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– Зборів. Зауважимо, що в обох літописних джерелах позитивно оцінено дії укра-
їнського війська і наголошено на фактах героїзму та відваги запорозьких козаків: 
наприклад, у травні–червні 1648 року козацьке військо захопило фортецю Бере-
зань і заволоділо великим багатством. Щодо Зборівського договору в турецькому 
архівному документі «Послання Іслама Гірая ІІІ Великому візирові [Кара Девові 
Мураду-паші]» зазначено, що козацький гетьман Богдан Хмельницький 31 тра-
вня 1649 року вирушив у похід проти Речі Посполитої, котрий завершився укла-
данням договору в Зборові 8 серпня 1649 року, в якому визнається  перемога 
війська українського гетьмана 698. 

Викладені обставини зумовлюють необхідність детальнішого розгляду тих 
частин оригінального тексту літопису Гаджі Мехмеда Сена’ї «Історія хана Іслама 
Гірая ІІІ», які безпосередньо стосуються найбільш важливого, на наш погляд, пи-
тання: оцінки українсько-кримсько-польських міждержавних взаємозв’язків уза-
галі і політичної характеристики постаті самого Богдана Хмельницького зок-
рема. Наприклад, у розділі літопису за назвою «Прибуття гетьмана [Богдана] 
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козацтва», а також особою, яка заслуговує на пошану з боку релігії ісламу 69. 
Характеризуючи воєнно-політичну діяльність гетьмана Богдана Хмельницького 
в контексті взаємин Української козацької держави з Кримським ханством, 
Високою Портою та Річчю Посполитою, інший османсько-турецький 
літописець, Галім Гірай Султан, у розділі «Хан Іслам Гірай ІІІ» (اوچنجى اسالم گراى خان ), 
що міститься в його літописному творі «Процвітання ханів» (گۇلبونى حأنان), 
звернув увагу на якісні зміни у політичних відносинах між Українською 
козацькою державою та Кримським ханством, які відбулися під час правління 
гетьмана Богдана Хмельницького. Така сама оцінка дипломатичної діяльності 
названого політичного діяча щодо Кримського ханства подана у літописі 
«Історія Веджігі» ( وجيھى تاريخ ). Автор літопису Гасан Веджігі зазначив, що саме в 
результаті розумної зовнішньої політики гетьмана Богдана Хмельницького 
були налагоджені й отримали поштовх для подальшого розвитку дипломатичні 
взаємозв’язки між згаданими державами 70. 
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гетьмана Богдана Хмельницького. Така сама оцінка дипломатичної діяльності 
названого політичного діяча щодо Кримського ханства подана у літописі 
«Історія Веджігі» ( وجيھى تاريخ ). Автор літопису Гасан Веджігі зазначив, що саме в 
результаті розумної зовнішньої політики гетьмана Богдана Хмельницького 
були налагоджені й отримали поштовх для подальшого розвитку дипломатичні 
взаємозв’язки між згаданими державами 70. 

 

На стор. 238 

Порівняння літописного твору «Історія хана Іслама Гірая ІІІ» з літописом Галіма 
Гірая Султана «Процвітання ханів» (розділ «Хан Іслам Гірай ІІІ») дало нам змогу 
дійти висновку про те, що саме у першому літописному творі подано детальнішу 
інформацію про хронологію розвитку Збаразької битви, про склад і чисельність 
польської армії, розвідувальну діяльність кримського війська, службу євреїв у 
королівському війську, про умови Зборівського перемир’я тощо. Джерелознавче 
вивчення згаданої інформації було здійснено внаслідок опрацювання архівного 
документа «Іменем Господа Всевишнього, я, хан Іслам Гірай [ІІІ], син хана Селамета 
Гірая, проголошую» ( سُزمز گرا خان  سالمتإبن   خانگراى    датовано ,71 (ھو [اوچنجى] اسالم 
благословеннім місяцем шабан 1059 року за літочисленням Гіджри (10 серпня – 
8 вересня 1649 року) з вказуванням місце написання фортеці – Зборів. 
Зауважимо, що в обох літописних джерелах позитивно оцінено дії українського 
війська і наголошено на фактах героїзму та відваги запорозьких козаків: 
наприклад, у травні–червні 1648 року козацьке військо захопило фортецю 
Березань і заволоділо великим багатством. Щодо Зборівського договору в 
                                                            
69Туранли, Ферхад. Тюркські джерела до історії України / Ферхад Туранли. — К. : 
Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України. — К., 2010. — С 62.  
70Туранли, Ферхад. Тюркські джерела… — С. 200–213. 
71AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie),  AKW (Archiwum Koronnego 
Warszawskiego), Karton 62, Teczka 4, Nr. kól. 335. 
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Хмельницького до Найщасливішого володаря держави, Завжди переможця, Ви-
сокодостойного правителя [Іслама Гірая ІІІ] і доброзичливе ставлення хана до 
прохання [Богдана Хмельницького] надати йому допомогу» 699 вказано причини 
національно-визвольної боротьби в Україні. Водночас Гаджі Мехмед Сена’ї на-
голошує на ворожому ставленні Речі Посполитої до України і намаганні понево-
лити її населення в інтересах польської шляхти. Про це свідчать факти, отримані 
з цього джерела, які вказують на те, що польські шляхтичі та магнати розпалю-
вали ворожнечу із запорозьким козацтвом, а з метою знищення козаків організу-
вали відповідні воєнні акції.   

У згаданому розділі літопису йдеться також про офіційний візит гетьмана 
Богдана Хмельницького зі своїм посольством до Бахчисарая наприкінці листо-
пада 1647 року. Влаштувавши урочистий прийом делегації, хан вирішив надати 
допомогу гетьману в боротьбі проти Речі Посполитої 700. 

Для перевірки достовірності фактів, наведених літописцем, ми вважаємо за 
доцільне звернутися до інших писемних джерел, що походять із дослідженої 
нами історичної доби. Зокрема, і кримськотатарський автор XVII століття Гасан 
Веджігі у своєму літописі «Історія Веджігі», який охоплює історичні події 1047–
1069 років Гіджри (за християнським літочисленням – приблизно: 1637/1638–
1658/1659 роки), зазначав таке: «Ще до того Запорозькі козаки повстали проти 
гноблення їх королем Польщі та об’єднались з кримським ханом Ісламом 
Гіраєм ІІІ (1647 рік). Протягом десяти років (1647–1657 рр.) було здійснено ряд 

                                                            
699Hadzy Mehmed Sena’i z Krymu. Historia Chana Islam Gereja III [ ‘قریملى حجى محمد ثنأى 
 .Tekst turecki wydal, przelozyl i opracowal Zygmunt Abrahamowicz .[اوچنجى اسالم گراى خان تاریخى
Uzupelniający komentarz historychny Olgierd Górka i Zbigniew Wójcik; pod redacią naukową  
Zbigniewa Wójcika,  Warszawa, 1971. s. 13v–14r  (13б–14а). За даними В. Сергійчука, «...Богдан 
Хмельницький відрядив офіційне посольство до  Бахчисарая, запропонувавши союзництво 
кримському ханові»  (Сергійчук  Володимир.  Іменем війська запорозького: Українське козацтво в 
міжнародних відносинах XVI – середини XVII століття / Володимир Іванович Сергійчук . ― К : 
Вид-во «Україна», 1991. ― С. 142).  Також він повідомляє про друге посольство: «Наприкінці  
березня до Бахчисарая приїхало друге козацьке посольство в складі Богдана Хмельницького, 
його сина Тимоша та Кіндрата Бурляя» (Там само. — С. 146). Інший відомий дослідник істо-
ричного минулого Ю. Мицик підкреслює, що «...були послані гінці до донських козаків, туре-
цького султана, кримського хана ...» (Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко І. С. Як козаки 
воювали: Іст. розповіді про запорізьких козаків / Ю. А. Мицик, С. М. Плохій, І. С. Стороженко 
; худож. – оформлювач К. Д. Ткаченко. — Дніпропетровськ : Промінь, 1990. — С. 223.  
700Про хронологію татарських нападів на польскі землі див.: Horn Mauryc, Chronologia і zasięg 
najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej polskiej w latach 1600–1647 / Maurycy Horn // 
Studia i Materiały do Historii Wojskowości, Tom VIII, cz. 1, Warszawa, 1962, s. 3–7. 

турецькому архівному документі «Послання Іслама Гірая ІІІ Великому візирові 
[Кара Девові Мураду-паші]» зазначено, що козацький гетьман Богдан 
Хмельницький 31 травня 1649 року вирушив у похід проти Речі Посполитої, 
котрий завершився укладанням договору в Зборові 8 серпня 1649 року, в якому 
визнається  перемога війська українського гетьмана 72. 

 

На стор. 239 (у примітці 699) 
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повідомляє про друге посольство: «Наприкінці  березня до Бахчисарая приїхало друге 
козацьке посольство в складі Богдана Хмельницького, його сина Тимоша та Кіндрата 
Бурляя» (Там само. — С. 146). Інший відомий дослідник історичного минулого Ю. Мицик 
підкреслює, що «...були послані гінці до донських козаків, турецького султана, кримського 
хана ...» (Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко І. С. Як козаки воювали: Іст. розповіді про 
запорізьких козаків / Ю. А. Мицик, С. М. Плохій, І. С. Стороженко ; худож. – оформлювач К. 
Д. Ткаченко. — Дніпропетровськ : Промінь, 1990. — С. 223.  

 

 

На стор. 240 ( у примітці 701) 
701Vecihi Tarihi / تاريخ وجيھى ,  Arşiv, Nu : 1307, Süleymaniye Kütübhanesi, İstanbul, (1б–87б), 

s. 72а. 
 
На стор. 241  
У розділі вищезгаданого літопису Сена’ї, що має назву «Рішення Його 

Величності, Найщасливішого Правителя в наші часи, Завжди Переможця, 
Високодостойного Правителя [Іслама Гірая ІІІ] про похід  на кафирів поляків та 
розповідь про татар-сміливців, які під час битви з польськими вояками 
захопили противників і завдали їм поразки» (  ناقر فتار اندر توّجه فرمودن  حضرت صاحبك

بھدران تاتار  كسر و يغما كردن واليتشاناشدن آن طايفۀ خ ھالكفّار له دوزخ قرار و ھزيمت و ك بغزاء زمان
اركصبا رفتار و عدوش ) 73, повідомляється про перший спільний похід запорозьких 
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турецькому архівному документі «Послання Іслама Гірая ІІІ Великому візирові 
[Кара Девові Мураду-паші]» зазначено, що козацький гетьман Богдан 
Хмельницький 31 травня 1649 року вирушив у похід проти Речі Посполитої, 
котрий завершився укладанням договору в Зборові 8 серпня 1649 року, в якому 
визнається  перемога війська українського гетьмана 72. 
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козацьке посольство в складі Богдана Хмельницького, його сина Тимоша та Кіндрата 
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На стор. 241  
У розділі вищезгаданого літопису Сена’ї, що має назву «Рішення Його 

Величності, Найщасливішого Правителя в наші часи, Завжди Переможця, 
Високодостойного Правителя [Іслама Гірая ІІІ] про похід  на кафирів поляків та 
розповідь про татар-сміливців, які під час битви з польськими вояками 
захопили противників і завдали їм поразки» (  ناقر فتار اندر توّجه فرمودن  حضرت صاحبك

بھدران تاتار  كسر و يغما كردن واليتشاناشدن آن طايفۀ خ ھالكفّار له دوزخ قرار و ھزيمت و ك بغزاء زمان
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240 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

воєнних походів на поляків, зруйновано їхні землі, покарано ляхів» 701. Отже, фа-
кти, який ми виявили, підтверджує тривалість співробітництва між українськими 
козаками та кримськими татарами, яке варто вважати за результат дії укладеного 
союзу між Військом Запорозьким та Кримським ханством. Слід додати, що таке 
було зумовлено і високим авторитетом запорозького гетьмана Богдана Хмельни-
цького. Цей факт є також підтвердженням тривалих спільних бойових дій, здій-
снених українськими козаками та кримськими татарами внаслідок укладеного 
між ними військово-політичного союзу, причому виявленому перебігу подій та-
кож значною мірою посприяв великий авторитет запорозького гетьмана. В цьому 
контексті постать Богдана Хмельницького яскраво подано у творі кримськотата-
рського літописця Шейха Мехмеда Ефенді (зятя брата Туґай-бея, Султана Ґе-
льді, який загинув в битві з армією Речі Посполитої під Жовтими Водами), де 
зазначено: «Сейм [польський]... дозволив [Миколі] Потоцькому вирушити в по-
хід проти запорожців з 40-тисячним військом. Він же зібрав армію у 80 000 чо-
ловік і призначив командиром одного з загонів свого сина... Запорозький геть-
ман [Богдан Хмельницький], довідавшись, що поляки готуються воювати, за-
хвилювався з цього приводу та зібрав раду, на якій, після обміну думками, ви-
рішено було попросити допомоги у кримського хана. Запорозькі посланці при-
були до коменданта фортеці Ферахкерман, [тобто] Туґай-бея 702, який потім разом 
з послами вирушив до самого хана. Посли переказали ханові прохання запорож-
ців допомогти їм. Запорозькі посли додали до своєї заяви, що ті були ладні навіть 
прийняти віру татарську, аби їм допомогли...» 703. В наведеному фрагменті на-
звано чисельність польського війська, яке, за ухвалою Сейму Речі Посполитої, 
під керівництвом Миколи Потоцького, мало вирушити на терени України. Літо-
писець також звернув увагу на той факт, що посланці Війська Запорозького при-
були спочатку до фортеці Ферахкерман, до Туґай-бея 704, а останній уже разом з 
                                                            
701Vecihi Tarihi / وجیھى  تاریخى ,  Arşiv, Nu : 1307, Süleymaniye Kütübhanesi, İstanbul, (1б–87б), 
s. 72а.  
702Роки життя : 1601–1651, походив із кримськотатарського вельможного роду Арґин, зокрема 
мав титул «бей» і був правителем Перекопського санджаку. 
703Акчокракли Осман. Татарська поема Джан-Мухаммедова. Про похід Ісляма Гірея ІІІ спільно 
з Богданом Хмельницьким на Польщу у 1648–49 рр. (за рукописом з матеріалів етнографічної 
експедиції Кримського НКО по Криму влітку 1925 року) / Осман Акчокракли // Східний світ. 
— К., 1993. ― № 1. — С. 134–139. Також див.: Софонович Феодосій. Хроніка з літописців 
стародавніх / Феодосій Софонович ; АН України, Археограф, коміс., Ін-т укр. археографії, Ін-
т історії України ; підготовка тексту до друку, передмова, комент. Ю. А. Мицика, В. М. Крав-
ченка. — К. : Наук. думка, 1992. — С. 226.  
704Можна припустити, що якраз тоді козаки, звільнивши сина Туґай-бея з полону, привезли 
його до батька, отже Туґай-бей погодився вести спільні воєнні дії проти ворогів українського 
гетьмана Богдана Хмельницького. 

турецькому архівному документі «Послання Іслама Гірая ІІІ Великому візирові 
[Кара Девові Мураду-паші]» зазначено, що козацький гетьман Богдан 
Хмельницький 31 травня 1649 року вирушив у похід проти Речі Посполитої, 
котрий завершився укладанням договору в Зборові 8 серпня 1649 року, в якому 
визнається  перемога війська українського гетьмана 72. 
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 Tekst turecki wydal, przelozyl i opracowal .[قريملى حجى محمد ثنأى‘ اوچنجى اسالم گراى خان تاريخى]
Zygmunt Abrahamowicz. Uzupelniający komentarz historychny Olgierd Górka i Zbigniew Wójcik; 
pod redacią naukową  Zbigniewa Wójcika,  Warszawa, 1971. s. 13v–14r  (13б–14а). За даними В. 
Сергійчука, «...Богдан Хмельницький відрядив офіційне посольство до  Бахчисарая, 
запропонувавши союзництво кримському ханові»  (Сергійчук  Володимир.  Іменем війська 
запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI – середини XVII століття / 
Володимир Іванович Сергійчук . ― К : Вид-во «Україна», 1991. ― С. 142).  Також він 
повідомляє про друге посольство: «Наприкінці  березня до Бахчисарая приїхало друге 
козацьке посольство в складі Богдана Хмельницького, його сина Тимоша та Кіндрата 
Бурляя» (Там само. — С. 146). Інший відомий дослідник історичного минулого Ю. Мицик 
підкреслює, що «...були послані гінці до донських козаків, турецького султана, кримського 
хана ...» (Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко І. С. Як козаки воювали: Іст. розповіді про 
запорізьких козаків / Ю. А. Мицик, С. М. Плохій, І. С. Стороженко ; худож. – оформлювач К. 
Д. Ткаченко. — Дніпропетровськ : Промінь, 1990. — С. 223.  

 

 

На стор. 240 ( у примітці 701) 
701Vecihi Tarihi / تاريخ وجيھى ,  Arşiv, Nu : 1307, Süleymaniye Kütübhanesi, İstanbul, (1б–87б), 

s. 72а. 
 
На стор. 241  
У розділі вищезгаданого літопису Сена’ї, що має назву «Рішення Його 

Величності, Найщасливішого Правителя в наші часи, Завжди Переможця, 
Високодостойного Правителя [Іслама Гірая ІІІ] про похід  на кафирів поляків та 
розповідь про татар-сміливців, які під час битви з польськими вояками 
захопили противників і завдали їм поразки» (  ناقر فتار اندر توّجه فرمودن  حضرت صاحبك

بھدران تاتار  كسر و يغما كردن واليتشاناشدن آن طايفۀ خ ھالكفّار له دوزخ قرار و ھزيمت و ك بغزاء زمان
اركصبا رفتار و عدوش ) 73, повідомляється про перший спільний похід запорозьких 
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цими послами вирушив потім до Бахчисарая. Далі йдеться  про прихильне став-
лення кримського хана до українських послів та про його згоду захистити запо-
розьке козацтво від зазіхань Річі Посполитої. 

У розділі вищезгаданого літопису Сена’ї, що має назву «Рішення Його Вели-
чності, Найщасливішого Правителя в наші часи, Завжди Переможця, Високодо-
стойного Правителя [Іслама Гірая ІІІ] про похід  на кафирів поляків та розповідь 
про татар-сміливців, які під час битви з польськими вояками захопили против-
ників і завдали їм поразки» ( فّار لھ ك بغزاء زمان ناقر ار اندر توّجھ فرمودن  حضرت صاحبتفك
 (دوزخ قرار و ھزیمت و ھالك شدن آن طایفۀ خاكسر و یغما كردن والیتشان بھدران تاتار صبا رفتار و عدوشكار
705, повідомляється про перший спільний похід запорозьких козаків з кримськими 
татарами, який розпочався на початку травня 1648 року, тобто про здійснення 
практичної реалізації укладеного між ними союзу. 

З приводу прийняття рішення щодо козацько-татарського спільного походу 
проти Речі Посполитої літописець зазначав: «Тоді ж відбулося велике зібрання з 
нарадою... Вранці вдарили в тулумбаси, і армія вирушила в похід....» 706. Тут же 
підкреслено, що «ще перед тим 3500 запорозьких козаків на своїх чайках при-
були до Дніпра. Вони затримали 80 польських вояків [разом] з командирами і 
постинали їм голови своїми шаблями» 707. Далі в оригінальному тексті повідом-
лено про те, що в результаті цієї воєнної кампанії «з-поміж них трьох відомих 
полковників козаки взяли в полон, зв’язавши їм руки, після чого одного з тих 
привели до вищезгаданого гетьмана [Богдана] Хмельницького, а двох полковни-
ків [разом] з людьми Туґай-бея відправили до хана Іслама Гірая ІІІ» 708. Зазначені 
аргументи свідчать про вдалу спільну українськокозацько-кримськотатарську во-
єнну кампанію, яка була результатом домовленості між українським гетьманом і 
кримським ханом про військово-політичний союз у боротьбі із спільним ворогом. 

Варто зазначити, що наприкінці травня 1648 року українськокозацько-кримсь-
котатарська армія завдала поразки війську Речі Посполитої в містечку Бойтені після 
17-денної облоги. Перша перемога сталася 16 (26) травня 1648 року. Згадані успіхи 
викликали радість в штабі армії кримського правителя, і тому останній на чолі свого 
понад стотисячного війська продовжував рухатися на польську країну. 26 травня 
поточного року Іслам Гірай ІІІ направив свого представника «...до прикордонних 
охоронців і начальника варти запорозьких козаків, що несли службу поблизу 
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турецькому архівному документі «Послання Іслама Гірая ІІІ Великому візирові 
[Кара Девові Мураду-паші]» зазначено, що козацький гетьман Богдан 
Хмельницький 31 травня 1649 року вирушив у похід проти Речі Посполитої, 
котрий завершився укладанням договору в Зборові 8 серпня 1649 року, в якому 
визнається  перемога війська українського гетьмана 72. 
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pod redacią naukową  Zbigniewa Wójcika,  Warszawa, 1971. s. 13v–14r  (13б–14а). За даними В. 
Сергійчука, «...Богдан Хмельницький відрядив офіційне посольство до  Бахчисарая, 
запропонувавши союзництво кримському ханові»  (Сергійчук  Володимир.  Іменем війська 
запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI – середини XVII століття / 
Володимир Іванович Сергійчук . ― К : Вид-во «Україна», 1991. ― С. 142).  Також він 
повідомляє про друге посольство: «Наприкінці  березня до Бахчисарая приїхало друге 
козацьке посольство в складі Богдана Хмельницького, його сина Тимоша та Кіндрата 
Бурляя» (Там само. — С. 146). Інший відомий дослідник історичного минулого Ю. Мицик 
підкреслює, що «...були послані гінці до донських козаків, турецького султана, кримського 
хана ...» (Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко І. С. Як козаки воювали: Іст. розповіді про 
запорізьких козаків / Ю. А. Мицик, С. М. Плохій, І. С. Стороженко ; худож. – оформлювач К. 
Д. Ткаченко. — Дніпропетровськ : Промінь, 1990. — С. 223.  
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розповідь про татар-сміливців, які під час битви з польськими вояками 
захопили противників і завдали їм поразки» (  ناقر فتار اندر توّجه فرمودن  حضرت صاحبك

بھدران تاتار  كسر و يغما كردن واليتشاناشدن آن طايفۀ خ ھالكفّار له دوزخ قرار و ھزيمت و ك بغزاء زمان
اركصبا رفتار و عدوش ) 73, повідомляється про перший спільний похід запорозьких 
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турецькому архівному документі «Послання Іслама Гірая ІІІ Великому візирові 
[Кара Девові Мураду-паші]» зазначено, що козацький гетьман Богдан 
Хмельницький 31 травня 1649 року вирушив у похід проти Речі Посполитої, 
котрий завершився укладанням договору в Зборові 8 серпня 1649 року, в якому 
визнається  перемога війська українського гетьмана 72. 
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Сергійчука, «...Богдан Хмельницький відрядив офіційне посольство до  Бахчисарая, 
запропонувавши союзництво кримському ханові»  (Сергійчук  Володимир.  Іменем війська 
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Володимир Іванович Сергійчук . ― К : Вид-во «Україна», 1991. ― С. 142).  Також він 
повідомляє про друге посольство: «Наприкінці  березня до Бахчисарая приїхало друге 
козацьке посольство в складі Богдана Хмельницького, його сина Тимоша та Кіндрата 
Бурляя» (Там само. — С. 146). Інший відомий дослідник історичного минулого Ю. Мицик 
підкреслює, що «...були послані гінці до донських козаків, турецького султана, кримського 
хана ...» (Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко І. С. Як козаки воювали: Іст. розповіді про 
запорізьких козаків / Ю. А. Мицик, С. М. Плохій, І. С. Стороженко ; худож. – оформлювач К. 
Д. Ткаченко. — Дніпропетровськ : Промінь, 1990. — С. 223.  
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розповідь про татар-сміливців, які під час битви з польськими вояками 
захопили противників і завдали їм поразки» (  ناقر فتار اندر توّجه فرمودن  حضرت صاحبك

بھدران تاتار  كسر و يغما كردن واليتشاناشدن آن طايفۀ خ ھالكفّار له دوزخ قرار و ھزيمت و ك بغزاء زمان
اركصبا رفتار و عدوش ) 73, повідомляється про перший спільний похід запорозьких 
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турецькому архівному документі «Послання Іслама Гірая ІІІ Великому візирові 
[Кара Девові Мураду-паші]» зазначено, що козацький гетьман Богдан 
Хмельницький 31 травня 1649 року вирушив у похід проти Речі Посполитої, 
котрий завершився укладанням договору в Зборові 8 серпня 1649 року, в якому 
визнається  перемога війська українського гетьмана 72. 

 

На стор. 239 (у примітці 699) 
699Hadzy Mehmed Sena’i z Krymu. Historia Chana Islam Gereja III  
 Tekst turecki wydal, przelozyl i opracowal .[قريملى حجى محمد ثنأى‘ اوچنجى اسالم گراى خان تاريخى]
Zygmunt Abrahamowicz. Uzupelniający komentarz historychny Olgierd Górka i Zbigniew Wójcik; 
pod redacią naukową  Zbigniewa Wójcika,  Warszawa, 1971. s. 13v–14r  (13б–14а). За даними В. 
Сергійчука, «...Богдан Хмельницький відрядив офіційне посольство до  Бахчисарая, 
запропонувавши союзництво кримському ханові»  (Сергійчук  Володимир.  Іменем війська 
запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI – середини XVII століття / 
Володимир Іванович Сергійчук . ― К : Вид-во «Україна», 1991. ― С. 142).  Також він 
повідомляє про друге посольство: «Наприкінці  березня до Бахчисарая приїхало друге 
козацьке посольство в складі Богдана Хмельницького, його сина Тимоша та Кіндрата 
Бурляя» (Там само. — С. 146). Інший відомий дослідник історичного минулого Ю. Мицик 
підкреслює, що «...були послані гінці до донських козаків, турецького султана, кримського 
хана ...» (Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко І. С. Як козаки воювали: Іст. розповіді про 
запорізьких козаків / Ю. А. Мицик, С. М. Плохій, І. С. Стороженко ; худож. – оформлювач К. 
Д. Ткаченко. — Дніпропетровськ : Промінь, 1990. — С. 223.  

 

 

На стор. 240 ( у примітці 701) 
701Vecihi Tarihi / تاريخ وجيھى ,  Arşiv, Nu : 1307, Süleymaniye Kütübhanesi, İstanbul, (1б–87б), 

s. 72а. 
 
На стор. 241  
У розділі вищезгаданого літопису Сена’ї, що має назву «Рішення Його 

Величності, Найщасливішого Правителя в наші часи, Завжди Переможця, 
Високодостойного Правителя [Іслама Гірая ІІІ] про похід  на кафирів поляків та 
розповідь про татар-сміливців, які під час битви з польськими вояками 
захопили противників і завдали їм поразки» (  ناقر فتار اندر توّجه فرمودن  حضرت صاحبك

بھدران تاتار  كسر و يغما كردن واليتشاناشدن آن طايفۀ خ ھالكفّار له دوزخ قرار و ھزيمت و ك بغزاء زمان
اركصبا رفتار و عدوش ) 73, повідомляється про перший спільний похід запорозьких 
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цими послами вирушив потім до Бахчисарая. Далі йдеться  про прихильне став-
лення кримського хана до українських послів та про його згоду захистити запо-
розьке козацтво від зазіхань Річі Посполитої. 

У розділі вищезгаданого літопису Сена’ї, що має назву «Рішення Його Вели-
чності, Найщасливішого Правителя в наші часи, Завжди Переможця, Високодо-
стойного Правителя [Іслама Гірая ІІІ] про похід  на кафирів поляків та розповідь 
про татар-сміливців, які під час битви з польськими вояками захопили против-
ників і завдали їм поразки» ( فّار لھ ك بغزاء زمان ناقر ار اندر توّجھ فرمودن  حضرت صاحبتفك
 (دوزخ قرار و ھزیمت و ھالك شدن آن طایفۀ خاكسر و یغما كردن والیتشان بھدران تاتار صبا رفتار و عدوشكار
705, повідомляється про перший спільний похід запорозьких козаків з кримськими 
татарами, який розпочався на початку травня 1648 року, тобто про здійснення 
практичної реалізації укладеного між ними союзу. 

З приводу прийняття рішення щодо козацько-татарського спільного походу 
проти Речі Посполитої літописець зазначав: «Тоді ж відбулося велике зібрання з 
нарадою... Вранці вдарили в тулумбаси, і армія вирушила в похід....» 706. Тут же 
підкреслено, що «ще перед тим 3500 запорозьких козаків на своїх чайках при-
були до Дніпра. Вони затримали 80 польських вояків [разом] з командирами і 
постинали їм голови своїми шаблями» 707. Далі в оригінальному тексті повідом-
лено про те, що в результаті цієї воєнної кампанії «з-поміж них трьох відомих 
полковників козаки взяли в полон, зв’язавши їм руки, після чого одного з тих 
привели до вищезгаданого гетьмана [Богдана] Хмельницького, а двох полковни-
ків [разом] з людьми Туґай-бея відправили до хана Іслама Гірая ІІІ» 708. Зазначені 
аргументи свідчать про вдалу спільну українськокозацько-кримськотатарську во-
єнну кампанію, яка була результатом домовленості між українським гетьманом і 
кримським ханом про військово-політичний союз у боротьбі із спільним ворогом. 

Варто зазначити, що наприкінці травня 1648 року українськокозацько-кримсь-
котатарська армія завдала поразки війську Речі Посполитої в містечку Бойтені після 
17-денної облоги. Перша перемога сталася 16 (26) травня 1648 року. Згадані успіхи 
викликали радість в штабі армії кримського правителя, і тому останній на чолі свого 
понад стотисячного війська продовжував рухатися на польську країну. 26 травня 
поточного року Іслам Гірай ІІІ направив свого представника «...до прикордонних 
охоронців і начальника варти запорозьких козаків, що несли службу поблизу 
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Дніпра з метою забезпечення переправи для кораблів» 709. Важливим є таке пові-
домлення Шейха Мехмеда Ефенді: «В цей час прийшов кур’єр з наказом [від Іс-
лама Гірая ІІІ] згаданому Туґай-бею та християнинові, гетьманові дніпровських 
козаків [Богдану] Хмельницькому про те, що «ті мали чекати над рікою Анкіль 
на наше [його] прибуття з ісламським військом» 710. Отже, з розглянутого крим-
ськотатарського рукописного джерела виявляється, що в цьому військовому по-
ході запорозькі козаки та кримські татари спільними зусиллями неодноразово за-
вдавали сильних ударів військам противника і знищили декілька ворожих табо-
рів. 

Український літописець, Самійло Величко стверджував: «16 (26) травня [1648 
року], на сьомий тиждень після Великодня... здавалося, що то наближається сто-
тисячне козацьке військо, але насправді рухалося лише п’ятнадцять тисяч чоло-
вік. Хмельницький того ранку мужньо вдарив по полякам своїм військом разом з 
ординським військом... Хмельницький [разом] з Туґай-беєм тоді, достеменно пе-
ресвідчившись, що перемога була за ними, самі полишили обоз, але наказали 
своїй піхоті й гарматам обов’язково розбити ворога вщент... Козаки рубали своєю 
гострою зброєю шляхетські голови, і переважна кількість польського війська по-
падала замертво, не витримавши такого смертельного удару» 711. З літопису цього 
українського автора ми також переконуємося в достовірності фактів, наведених 
кримськотатарським літописцем стосовно козацько-татарського спільного по-
ходу, наслідком якого стала остаточна перемога над спільним противником. В 
іншій частині тексту згаданого літопису «Історія хана Іслама Гірая ІІІ» згадано 
про повернення з походу Іслама Гірая ІІІ з перемогою і зазначено, що 30 травня 
«армія хана прибула до фортеці Корсунь, яка належала в той час полякам... На-
ступного дня прибув до хана Туґай-бей і був урочисто прийнятий. Вже за дві 
години перед фортецею Біла Церква (в цей час навколо цієї фортеці перебувало 
польське військо) були організовані до бою військові загони» 712. 

Повертаючись до повідомлень османсько-турецьких літописних документів 
стосовно постаті Богдана Хмельницького та його воєнно-політичної співпраці з 
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711Величко С. В. Літопис / Самійло Васильович Величко / пер. з книжної української мови, вст. 
стаття, комент. В. О. Шевчука; відп. ред. О. В. Мишанич. —  К. : Дніпро, 1991. — Т. І . — 
С. 69, 70, 71; Також див.: Літопис Самовидця. Джерела з історії України / упорядник: 
Я. І. Дзира. ― Київ: Наукова думка, 1971. — С. 49–54; Літопис гадяцького полковника Григорія 
Граб’янки / пер. із староукр. — К. : Т-во «Знання» України, 1992, — С. 39–49; Мицик Ю. А., 
Брехуненко В. А. Джерела з історії Жовтоводської битви 1648 р. / Юрій Андрійович Мицик, 
Віктор Анатолійович Брехуненко. — Запоріжжя : «РА Тандем У», 1999. — 52 с.  
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кримським ханом, слід наголосити, що Киримли Гаджі Мехмед Сена’ї неоднора-
зово звертав увагу на те, що гетьман Богдан Хмельницький завжди послідовно 
виконував всі свої зобов’язання. Зокрема, літописець зазначив: «Під час підгото-
вки до війни з поляками до Іслама Гірая ІІІ прибув гетьман дніпровських козаків 
[Богдан] Хмельницький із своїм військом і оголосив про свою відданість ханові. 
Цією заявою хан був дуже задоволений. [Богдан] Хмельницький вирушив із 
своєю армією також до Білої Церкви. 4 червня 1648 року козацькі війська зруй-
нували територію довкола фортеці...» 713. Далі повідомляється про те, що на по-
чатку червня Іслам Гірай ІІІ дозволив командувачу козацького війська (Богдану 
Хмельницькому) розпочати бій. При цьому Киримли Гаджі Мехмед Сена’ї за-
значив, що «...війська в складі двох армій вирушили в похід проти польського 
війська. Захоплюючи одне за одним ворожі міста, вони підпалювали й руйнували 
їх. В результаті мали багато здобичі» 714. Таким чином, 15 червня 1648 року 
об’єднані збройні сили Війська Запорозького й Кримського ханства здобуло бли-
скучу перемогу над військом Речі Посполитої. В цій самій частині літопису є 
також відомості про другий спільний похід на Річ Посполиту, який відбувся в 
жовтні 1648 року, та про прибуття гетьмана Богдана Хмельницького до штабу 
кримськотатарської армії. Літописець, зокрема, повідомляє про те, що військо-
вий табір українського гетьмана був розташований неподалік від фортеці Салле. 
Богдан Хмельницький разом із поважними командирами й 10-тисячним військом 
прибув до штабу кримськотатарського війська, де козацький гетьман був урочи-
сто прийнятий: на нього та його сотників одягли  коштовні каптани, а воїнам 
гетьмана вручили цінні подарунки 715. Після обговорення плану спільних воєн-
них дій, як зазначено в «Історії хана Іслама Гірая ІІІ», татарсько-козацьке військо 
«...спільно вирушило на головне місто польського короля – Ільбав 716. В п’ят-
ницю 23 дня благословенного місяця рамазану (11 жовтня 1648 р.) армія, наче 
море, оточила величезну фортецю Ільбав» 717. У той самий час запорозькі козаки 

                                                            
   .)21б) v21 /اوچنجى اسالم گراى خان تاریخى  ‘قریملى حجى محمد ثنأى 713
 .)a/ 22  r22(اوچنجى اسالم گراى خان تاریخى  ‘قریملى حجى محمد ثنأى 714
 .)a/ 23  r23(اوچنجى اسالم گراى خان تاریخى  ‘قریملى حجى محمد ثنأى 715

716Йдеться про місто Львів. 
 .)29а)–б28/   29r–v28اوچنجى اسالم گراى خان تاریخى  ‘قریملى حجى محمد ثنأى 717

Історик В. Сергійчук зазначає: «26 вересня в Старокостянтинові відбулася козацька рада, на 
якій за участю Тугай-бея було ухвалено рішення продовжувати похід в Західну Україну. Через 
чотири дні, оточивши Львів, Б. Хмельницький, аби не допустити руйнування міста, відправив 
свого посланця до його жителів, вимагаючи видати головних провинників – Ярему 
Вишневецького та Олександра Конецпольського, а також припинити чинити опір» (Сергій-
чук Володимир. Назв. праця. — С. 156).  
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разом з воїнами Туґай-бея заблокували фортецю Соколів, і після 3–4-денного 
бою завдали поразки силам противника. 

Облога Львова тривала 22 дні. Посланці противника звернулися до гетьмана 
Богдана Хмельницького з пропозицією: «Ми дамо вам 200 тисяч золотих до ска-
рбниці, а  також заплатимо поголовний податок» 718. Богдан Хмельницький по-
відомив про це Ісламу Гіраю ІІІ, внаслідок чого облогу з міста було знято. Після 
завершення такого переможного походу наприкінці жовтня 1648 року Іслам Гі-
рай ІІІ зустрівся з Богданом Хмельницьким і Туґай-беєм та вручив їм шаблі й 
інші цінні подарунки. На окрему увагу заслуговує наголошення названим крим-
ськотатарським літописцем на факт відданості гетьмана Богдана Хмельницького 
союзницьким зобов’язанням та дотриманню ним умов домовленості, укладеної з 
Ісламом Гіраєм ІІІ з метою створення  великої спільної армії. Також Киримли 
Гаджі Мехмед Сена’ї відзначив факт наступу і захоплення українськими воїнами 
фортець Березань та Животів.  

У розділі під назвою «Хан Іслам Гірай ІІІ» (اوچنجى  اسالم  گراى خان) з літописного 
твору Галіма Гірая Султана «Процвітання ханів» (گۇلبونى حأنان) провідне місце 
посідає опис війни з Річчю Посполитою, що відбулася в 1649 році. Згаданий опис 
істотно збігається з відомостями, поданими в літописі Киримли Гаджі Мехмеда 
Сена’ї. Зокрема, Галім Гірай Султан також приділив значну увагу розгляду умов, 
висунутих переможцями Зборівської битви, згідно з якими, серед іншого, мала 
гарантуватися недоторканність українських земель. Отже, факти, що 
виокремлені з названих вище літописних джерел, переконливо свідчать про 
розвиток воєнно-політичних відносин між урядами українського гетьмана та 
кримського хана. В результаті здійснених спільних воєнних кампаній Війська 
Запорозького та Кримського ханства звільнилися українські земель від польської 
окупації та зміцнилися позиції гетьмана Богдана Хмельницького. 

З приводу цього питання заслуговують на увагу відомості, що містяться в ін-
шому кримськотатарському архівному документі , а саме в «Листі Іслама 
Гірая ІІІ до Яна Казимира» 719, який датований від місяця шабана 1059 року за 
календарем Гіджри (за християнським календарем – серпень-вересень 1649 року) 
і зберігається в польському архіві 720. Зборівський мирний договір 1649 року було 

                                                            
 .)a/ 30  r30(اوچنجى اسالم گراى خان تاریخى  ‘قریملى حجى محمد ثنأى 718 

719Про це див.: прим. 697.   
720«Декларація ласки його королівської милості, даної Війську Запорозькому на пункти про-
хання» зі «Щоденника експедиції проти козаків, розпочатої під Білим Кам’янцем і скінченої 
через пункти угоди із супротивником під Зборовим 8 серпня 1649 року». ― ЦДІАК України. 
― Ф. 2236. ― Оп. 4. ― Спр. 1. –― Арк. 5, 6, 7.  
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укладено між гетьманом України Богданом Хмельницьким і польським королем 
Яном-Казимиром у місті Зборів (тепер Тернопільська область) після перемоги 
українського війська у Зборівській битві (початок серпня 1649 року). Українська 
козацька держава згідно з умовами цього договору визнавалася польським уря-
дом у межах Київського, Чернігівського і Брацлавського воєводств. Волинь і По-
ділля залишалися у складі Речі Посполитої. Але, незважаючи на цю невигідну 
для козацько-гетьманської України умову, загалом Зборівський договір був пе-
ремогою гетьмана Богдана Хмельницького у справі зміцненні української дер-
жавності. Досліджуючи проблематику Зборівського договору від 1649 року, Ла-
риса Пріцак інтерпретувала цей архівний документ як «кримську версію» назва-
ного договору та здійснила порівняльний аналіз перекладу його текстів з текс-
тами документів, написаних українською та польською мовами. Дослідниця та-
кож дала загальну оцінку цього писемного джерела. Проте варто звернути увагу 
на окремі нюанси в трактуванні та тлумаченні деяких термінів у тексті цього до-
кумента. На основі проведеного нами джерелознавчого аналізу цього документа 
можна зробити висновок про те, що точна назва цього документа «Іменем 
Господа Всевишнього, я, хан Іслам Гірай ІІІ, син хана Селамета Гірая, 
проголошую» або «سُزمز / Sözümüz», означає українською «Наше слово» або «По-
слання» від кримського хана, а не «договір», як вважали дослідники цього пи-
тання Лариса Пріцак («Кримська версія Зборівського договору 1649 р.») та Да-
ріуш Колодзейчик («Кримський документ Зборівської угоди, виданий ханом Іс-
ламом Гіраєм ІІІ») 721. Цей лист було написано після спільного козацько-татарсь-
кого переможного походу проти Речі Посполитої. В ньому містяться також певні 
правові норми, які свідчать про існування двосторонніх військово-політичних ві-
дносин між Кримським ханством і Річчю Посполитою, якими захищаються інте-
реси козацько-гетьманської України. 

Ми пропонуємо свій варіант уточненої інтерпретації змісту цього кримсько-
татарського рукописного документа мовою оригіналу, який свідчить про факт 
примирення та узгодження низки положень  відповідної «домовленості» чи 

                                                            
721Пріцак Лариса. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького  (1648−1657 рр.) / 
Лариса Пріцак. — Харків: Акта, 2003. — С. 74–75, 305–306. ― Додаток № 1. Пакет копії ори-
гіналу татарської версії Зборівського договору 1649 р., укладеного поміж кримським ханом 
Іслам Ґіреєм ІІІ та польським королем Яном Казимиром. Частина ІІ. Копія оригіналу татарсь-
кої редакції Зборівського договору 1649 р., укладеного поміж кримським ханом Іслам Ґіреєм 
ІІІ і польським королем Яном Казимиром; Kolodziejczyk, Dariusz, The Crimean Khanate and 
Poland-Lithuania: International Diplomacy on the European Periphery (15th – 18th Century). 
A Study of Peace Treaties Followed by Annotated Documents / Dariusz Kolodziejczyk, Leiden–
Boston 2011, p. 959–963, facs. XI–XІ a. 
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«угоди» (а не «договору», який скріплюються підписами представників обох сто-
рін згідно з вимогами тогочасного міжнародного права) про встановлення друж-
ніх відносин між Річчю Посполитою та Кримським ханством, в якому, зокрема, 
йдеться про вирішення проблемних питань стосовно гетьмана Запорозького ко-
зацтва Богдана Хмельницького. В листі говориться про те, що Іслам Гірай ІІІ по-
годжується задовольнити прохання короля Яна II Казимира (роки правління: 
1648–1668) припинити ворожнечу між двома сторонами та встановити дружні 
відносини між цими державами. Головними положеннями зазначеного послання 
(або консенсусу) є такі: 1) попередження польського короля про те, щоб з боку 
його уряду не завдавалося ніякої шкоди гетьману запорозького козацтва Богдану 
Хмельницькому та його 40-тисячному війську:  

  یازدوغي قیرقمادِّه  اّوال  بودور كي ھآآل اوزى ھاتمآني اوالن آقملینسكي و جم ایدوب 
  كندینوزدن وكآلیى  وزرآ و اومرآنوزدان ھآسیلي  كآلم زیري   بین قازق طایفسنى بالّزات

   ھوكومتینیزده اوالن قولالرینوزدان عدآوت و زرار و زیآن ایتمیَجگینیزه...
2) Навіть у разі перебування названого гетьмана в поході його країна з май-

ном мають залишатися недоторканними: 
 اولمایاجاغینیزه ... ...و بیزیم تارافده سفره كیتمك  آلزیم كلدوكده اولري ھآلیِدر دیو زرار و زیآن قصتینده
3) польський король зобов’язується щорічно без затримки сплачувати крим-

ському ханові встановлену данину та надсилати тому відповідні коштовні пода-
рунки; 4) обов’язкове забезпечення недоторканності північних територій країни, 
а також вівчарів з їхніми отарами на пасовищах в Криму; 5) в разі необхідності 
польська сторона повинна надавати військову допомогу у війні з противниками 
Кримського ханства; 6) король зобов’язувався бути в приязні з країнами, друж-
німи до Кримського ханства, а з противниками цього ханства – не дружити; 7) з 
боку великого правителя (султана Мехмеда IV) і з боку славетних командирів 
Кримського ханства не будуть здійснюватися воєнні акції проти Польщі; 8) по-
рушення умов, передбачених вказаною домовленістю з польською стороною, 
має означати  порушення відповідної угоди між згаданими державами; 9) зі свого 
боку, кримський хан пообіцяв також не порушувати умов вищеназваної угоди, 
але, окрім того, висловив бажання надалі перебувати в дружніх відносинах із 
Польщею впродовж усього свого життя, і так само пропонувалося польському 
королю залишитися вірними дружбі та братерству між двома країнами до кінця 
життя короля.  

Отже, проаналізувавши норми розглянутого документа, можемо зробити ви-
сновок про те, що його суттєві положення безперечно були спрямовані на забез-
печення захисту інтересів України, а розглянута міждержавна домовленість між 

козаків з кримськими татарами, який розпочався на початку травня 1648 року, 
тобто про здійснення практичної реалізації укладеного між ними союзу. 
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гноблення з боку Речі Посполитої, що відбулася в середині ХVІІ століття під 
проводом гетьмана Богдана Хмельницького, становить одну з актуальних 
проблем українського джерелознавства. Помітне місце в джерельній базі цієї 
проблеми посідають османсько-турецькі рукописні джерела, які походять із 
визначеної історичної доби. Серед них насамперед варто назвати вже 
розглянуті літописні твори, а саме «Історію Найіми» 74, «Історію хана Іслама 
Гірая ІІІ» (اوچنجى اسالم گراى خان تاريخى) Гаджі Мехмеда Сена’ї  Киримли 75, 
«Твердиня історії» ( التواريخ ٔعمدت ) Гаджі Абдулґаффар ібн Гусейн Киримі 76, 
«Процвітання ханів» (گۇلبونى  حأنان) Галіма Гірая Султана 77 та літопис «Історія 
Веджігі ( وجيھى تاريخ ) Веджігі Гасана Челебі 78. Окрім цих пам’яток османсько-
турецької писемності, джерельну цінність має ще низка архівних документів 79, 

                                                            
74Туранли Ф. Ґ. Становище козаків за даними літопису Наїми / Ф. Ґ. Туранли // XV 
Сходознавчі читання А. Кримського (До 140-річчя А. Ю.  Кримського та 20-річчя Інституту 
сходознавства ім. А. Ю. Кримського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції. 
Київ, 20–21 жовтня 2011 р. ― К. : 2011.  — С. 240–242.  
75Hadzy Mehmed Sena’i z Krymu. Historia Chana Islam Gereja III  
خان  تاريخى]  Tekst turecki wydal, przelozyl i opracowal .[قريملى حجى محمد ثنأى‘ اوچنجى اسالم گراى 
Zygmunt Abrahamowicz. Uzupelniający komentarz historychny Olgierd Górka i Zbigniew Wójcik; 
pod redacią naukową  Zbigniewa Wójcika,  Warszawa, 1971. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 
Wydanie pierwsze. Nakład 1500, 200 egz. Arkuszy wydawniczych 23, 50. Arkuszy drukarskich 17, 
25. 204 s., ص. ٧٢ (72 с. додатки); British Museum, No. Add. 7870. 

(تورك  ‘نجيب عصم بك طرفندن برمدخل و عالوه لرله نشر اولونمشدر ‘قريمى الحاج عبدالقفّار‘ مٔولّفى ‘ٔعمدت التواريخ76 
 .ص ٢٠٧  ‘١٢٥-١٢٤ ص.  ‘١٣٤٤‘ استانبول  مطبعٔه عامره   ‘تاريخ انجمنى مجموعسى) نك عالوه سى

  ١٣٢٧ ‘نجم استقبال مطبعه سي ‘ استانبول ‘جودى‘ تابع و ناشرٮع ‘ُگلبِن حأنان ياخود قريم تاريخى  ‘حليم گراى سلطان77 
   ; ص  )٢٠(  ٢٣٢  ‘١٠ ٥-  ١ ٠٠ص. ‘

Halim Giray Sultan, Gülbün-i Hânân, Hazrlayanlar: Sadi M. Çöğenli, Recep Toparl, Erzurum / 
Türkiye, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayn Nu : 102, 1990,  232 s., 20 s. 
78Vecihi Tarihi  / وجيھى  تاريخى , Arşiv, Nu :  1307, Süleymaniye Kütübhanesi, İstanbul, s. 1б–87б.  
79Письмо султана [Мехмеда ІV] к гетману Хмельницкому (РГАДА. ― Ф. 89 «Сношения 
России с Турцией». ― Оп. 2. ― Док. 26); Письмо турецкого визиря Мустафа-паши к гетману 
Хмельницкому   (РГАДА. ― Ф. 89 «Сношения России с Турцией». ― Оп. 2. ― Док. 30).  
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Річчю Посполитою та Кримським ханством певною мірою посприяла подаль-
шому розвитку Запорозького козацтва під час правління гетьмана Богдана Хме-
льницького, в тому числі зростанню його репутації як політичного діяча. Слід 
зазначити, що виявлені аргументи є співзвучними зі свідченнями з інших руко-
писних джерел османсько-турецького походження, які підтверджують, що ре-
зультатом тривалої боротьби запорозького козацтва (починаючи з другої поло-
вини ХVI століття) стало створення необхідних умов для формування Українсь-
кої козацької держави, очолюваної гетьманом Богданом Хмельницьким. Через 
складне геополітичне розташування українських земель гетьмани запорозького 
козацтва, зокрема Богдан Хмельницький, час від часу посилювали чорноморсь-
кий вектор своєї дипломатичної діяльності з метою укладання союзу з Кримсь-
ким ханством та Високою Портою. Такий розвиток відносин між названими кра-
їнами дістав відображення в численних османсько-турецьких писемних пам’ят-
ках, де, окрім іншого, мова йде і про особисті якості українських гетьманів. З 
цього погляду з-поміж численних джерел вартий уваги архівний документ 722 – 
«Лист султана [Мехмеда IV] до гетьмана Богдана Хмельницького», написаний, 
вірогідно, 11 жовтня 1650 року. Зауважимо, що в описі цього документа у відпо-
відному архівному фонду йдеться про лист «султана Ибрагима» до гетьмана, 
хоча насправді цього листа написав султан Мехмед ІV. В тексті цього листа за-
значено: «Гордість всіх правителів від християнської віри, правитель вільної та 
свобідної нації, яка поклоняється Ісуcовій релігії, гетьман Запорозького козацтва 
Богдан Хмельницький, коли Ви отримаєте цього нашого офіційного листа, то 
щоб знали про наше бажання, з яким ми звертаємося до Господа Всевишнього, 
щоб той Вам допоміг та дав миру…» 723. Разом із султаном до Богдана Хмельни-
цького з величальними словами звернувся головний візир Османської держави, 
про що свідчить інший документ 724 – «Лист візира до гетьмана [Богдана] Хмель-
ницького», написаний головним візиром Мустафа-пашею, де йдеться про звер-
нення гетьмана до правителя Османської імперії з метою встановлення воєнно-
політичного союзу з Кримським ханством за умови відданості у служінні Порті 

з гетьманського боку. 

                                                            
722Письмо султана [Мехмеда ІV] к гетману Хмельницкому. ― Российский государственный 
архив древних актов (РГАДА). ― Ф. 89 «Сношения России с Турцией». ― Оп. 2. ― Док. 26. 
723Письмо султана [Мехмеда ІV] к гетману Хмельницкому. ― РГАДА. ― Ф. 89 «Сношения 
России с Турцией». ― Оп. 2. ―Док. 26. 
724Письмо турецкого визиря Мустафа-паши к гетману Хмельницкому. ― РГАДА.  ― Ф. 89 
«Сношения России с Турцией». ― Оп. 2. ― Док. 30.   
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Висвітлюючи дипломатичну діяльність гетьмана Богдана Хмельницького, 
дослідник історії Османської імперії Ісмаїл Гакки Узунчаршили звернув увагу на 
той факт, що правитель Війська Запорозького підняв православне українське се-
лянство на повстання проти гноблення польських магнатів, які змушували укра-
їнське селянство приймати католицтво. Саме задля реалізації цієї мети, на думку 
турецького дослідника, український гетьман організував військовий похід проти 
Речі Посполитої, дійшовши аж до Галича, але потім зазнав поразки. Після цієї 
події Богдан Хмельницький в 1652 році звернувся до османського уряду з про-
ханням прийняття його під свій захист. Османський уряд погодився задоволь-
нити прохання вказаного гетьмана та видав наказ про оголошення Богдана Хме-
льницького правителем на українських землях, якими той і володів реально. Що 
стосується 40 тисяч козаків, які були під командуванням Богдана Хмельниць-
кого, то цим воякам теж був гарантований захист з боку Високої Порти. Цих ук-
раїнських козаків, що діяли спільно зі збройними силами Високої Порти або з 
військом кримських ханів, називали «Братні козаки» (Kardeş Kazağı) 725. 

Варто зазначити, що інформація, яка міститься в османсько-турецьких руко-
писних документах щодо визначеної нами історичної доби, дає змогу розширити 
обсяг знань про причини посилення чорноморського вектора у зовнішньополіти-
чній діяльності гетьмана Богдана Хмельницького, більш адекватно оцінити цю 
постать в світлі його політичної діяльності, глибше зрозуміти мотиви й обста-
вини проведення переговорів у Стамбулі між посланцями українського гетьмана 
та представниками уряду Османської імперії, а також виявити наслідки цієї дип-
ломатичної місії. Підсумовуючи розгляд османсько-турецьких писемних джерел 
стосовно постаті Богдана Хмельницького, слід наголосити, що проаналізовані 
нами рукописні документи не дають цілісного образу гетьмана. Разом з цим, за-
фіксовані в них відомості допомагають заповнити прогалини, наявні в інших іс-
торичних писемних джерелах, зокрема в козацьких літописах. Цінними є, напри-
клад, свідчення про урочистий прийом, влаштований у столиці Кримського хан-
ства Ісламом Гіраєм ІІІ на честь прибуття туди гетьмана Богдана Хмельницького 
на чолі свого посольства і про домовленість  щодо надання допомоги українцям 

                                                            
725İsmail Hakk Uzunçarşl, Osmanlı Tarihi, XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar, 
Сilt III, 2. Kısım, 5 Baskı,  Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, s. 110–112. Зауважимо, 
що дату (1652 р.) звернення гетьмана Богдана Хмельницького до султана з проханням 
прийняти  його під свій протекторат, вказану істориком Ісмаїлом Гакки Узунчаршили, слід 
вважати неточною: насправді це звернення відбулося в 1650 році.  
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в їхній боротьбі за визволення 726. Опрацьовані нами писемні документи підтве-
рджують факт визнання українського гетьмана Богдана Хмельницького серйоз-
ним та надійним політиком, що стало передумовою для укладання українськоко-
зацько-кримськотатарського союзу, а також для здійснення спільних воєнних по-
ходів збройних сил Війська Запорозького та Кримського ханства. В османсько-
турецьких рукописних джерелах фігурують такі величальні слова на адресу ге-
тьмана, як «гордість всіх правителів від Християнської віри, правитель вільної 
та свобідної нації, яка поклоняється Ісуcовій релігії». Цей факт є свідченням не 
лише дипломатичного визнання гетьмана Богдана Хмельницького, а й поваги з 
боку уряду Османської Туреччини до українського козацтва та її толерантного 
ставлення до християнської релігії. 

Отже, автори османсько-турецьких рукописних документів репрезентували 
гетьмана Богдана Хмельницького насамперед як керівника потужної військово-
політичної сили, якою було у середині XVII століття Військо Запорозьке. Пози-
тивне значення цієї постаті для урядів Високої Порти та Кримського ханства по-
лягало в тому, що український гетьман був талановитим полководцем і політи-
ком, дипломатична діяльність якого чітко виявляла антипольську, а отже – про-
турецьку і прокримськотатарську спрямованість. За цих умов вважали за послі-
довним і надійним союзником Високої Порти й Кримського ханства. Таке уяв-
лення про Богдана Хмельницького, що простежується в досліджених нами істо-
ричних писемних джерелах, на нашу думку, свідчить про прихильне ставлення 
до цієї історичної постаті, принаймні на початковому етапі національно-визво-
льної боротьби українців проти національного гноблення з боку Речі Посполитої, 
і про створення тривалого союзу України з Високою Портою та з Кримським 
ханством, але аж ніяк не з Московським царством, як це вважали раніше в радя-
нській, а нині вважають у сучасній російській історичній науці.     

 
 
 

                                                            
726Про прагнення кримського хана Іслама Гірая ІІІ продовжити військово-політичний союз з 
гетьманом Богданом Хмельницьким див.: «№ 58–59. 1652 або 1653, лютий. — Лист кримсь-
кого хана Іслам Гірея ІІІ до Богдана Хмельницького»  // Джерела з історії національно-визво-
льної війни українського народу 1648–1658 рр. / упорядник: доктор історичних наук, профе-
сор, протоієрей УПЦ Київського Патріархату о. Юрій Мицик; Інститут української археографії 
та джерелознавства імені М. С. Грушевського. — Т. 3 (1651–1654 рр.). — Частина І. — Київ, 
2014. — С. 76–77.   
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4.2.  Характеристика відомостей з османсько-турецьких рукописних до-
кументів про зовнішньополітичні орієнтири гетьмана Богдана 
Хмельницького 

 
Джерелознавчий аналіз інформації щодо постаті Богдана Хмельницького, 

яка міститься в османсько-турецьких рукописних документах дослідженої 
нами історичної доби, визначив нагальну потребу в опрацюванні відомостей, 
які стосуються зовнішньополітичної діяльності цього історичного діяча 727. 
Далебі, провідне значення чорноморського вектору зовнішньої політики Бог-
дана Хмельницького було зумовлене необхідністю заручитися підтримкою у 
визвольній боротьби українського народу проти його національного гноб-
лення Річчю Посполитою – з боку сусідніх з Україною держав. Варто зазна-
чити, що окремі аспекти дослідження чорноморського вектору зовнішньої по-
літики Богдана Хмельницького розглянув ще в першій чверті минулого сто-
ліття Михайло Грушевський 728. Необхідність здійснення наукових пошуків у 
дослідженні згаданої проблематики, особливо для з’ясування причин поси-
лення ролі зазначеного напрямку в зовнішньополітичній діяльності гетьмана 
Богдана Хмельницького, відображено в наукових працях таких відомих укра-
їнських орієнталістів, як Омелян Пріцак 729 та Ярослав Дашкевич 730, де значну 
увагу приділено конкретному аналізу окремих аспектів політики Богдана Хме-
льницького стосовно південних сусідів України в середині XVII століття. У 
тому самому напрямі здійснюють свої наукові пошуки й сучасні українські 

                                                            
727Грушевський Михайло. Про батька козацького Богдана Хмельницького / Михайло Грушевсь-
кий. З друкарнї «Свобода», 83 Grand Street, Jersey City, N. J., 1919. —75 с. 
728Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / Михайло Сергійович Грушевський ; 
редкол. : П. С. Сохань (голова) та ін. (Пам’ятки іст. думки України).  — Т. 8. — К. : Наук. 
думка, 1995.  — 856 с. 
729Пріцак Омелян (Göttіngen). Союз Хмельницького з Туреччиною 1648 року / Омелян Пріцак // 
Записки наукового товариства ім. [Тараса]  Шевченка. Відбитка з 156 тому.  ― Мюнхен, 
1948. ― С. 143–160; Omeljan Pritsak, Ukrayna–Osmanlı İttifakı, İlmî Araştırmalar, nr. 7, İstanbul 
1999, s. 255–284 ; Пріцак Омелян. Ще раз про союз Богдана Хмельницького з Туреччиною / 
Омелян Пріцак // Український археографічний щорічник. — Вип. 2. — Т. 5. — Київ. : Наукова 
думка, 1993. — С. 177–192. 
730Дашкевич Ярослав. Протурецька орієнтація XVI–XVIII ст. в Україні / Ярослав Дашкевич // 
Україна – Туреччина: минуле, сучасність та майбутнє // Збірник наукових праць. — К.: Денеб, 
2004. — С. 60–74; Дашкевич Ярослав. Богдан Хмельницький (ІІ. Турецька декорація герба Бог-
дана Хмельницького) / Ярослав  Дашкевич // Постаті: Нариси про діячів історії, політики, ку-
льтури. 2-ге вид., виправл. й доповн. ‒ Львів: Львівське відділення ІУАД  ім. М. С. Грушевсь-
кого НАН України / Літературна агенція «Піраміда», 2007. ― С. 110 –112.  
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дослідники, зокрема Ярослав Федорук 731 та Володимир Сергійчук 732. Сучас-
ний український дослідник Юрій Мицик зосередив свою увагу на джерелозна-
вчому аналізі історії взаємин козацької України часів гетьманування Богдана 
Хмельницького з Кримським ханством 733. 

Водночас, незважаючи на ґрунтовність аналізу, поданого в наукових працях 
названих дослідників, у них немає безпосереднього джерелознавчого опрацю-
вання інформації з визначеної проблематики, що міститься саме в османсько-ту-
рецьких рукописних документах, створених у той час, коли відбувалися дослі-
джувані ними історичні події. Тому метою цієї частини нашої монографії є вве-
дення до наукового обігу згаданої інформації з метою надання об’єктивної оці-
нки ступеню розвитку й характеру взаємин між Українською козацькою держа-
вою, Кримським ханством та Високою Портою в період гетьманування Богдана 
Хмельницького. При цьому, на нашу думку, необхідно зосередитись насамперед 
на джерельному матеріалі, поданому в рукописних документах, які відображу-
ють державні зовнішні політичні відносини Османської імперії. Ця спрямова-
ність нашого наукового пошуку зумовлена тією обставиною, що концепція дип-
ломатії кримського хана, який де-юре був підлеглим турецького султана, не зав-
жди збігалася із зовнішньою політикою центральної влади Високої Порти 734. 

Історія формування чорноморського вектора в зовнішній політиці гетьмансь-
кого уряду бере свій початок ще з часів зародження Запорозької Січі, коли, за 

                                                            
731Федорук Ярослав. Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування 
його політичної програми (1648– серпень 1649 рр.) / Ярослав Федорук. Львівське відділення 
Інституту української археографії АН України. — Львівські історичні праці. — Дослідження, 
вип. 1.  — Львів, 1993. — 68 с.; Федорук Ярослав Олександрович. Туреччина та її васали у 
відносинах з Богданом Хмельницьким у 1654 р. ; автореф. дис. на здобуття наукового ступеня 
канд. іст. наук : спеціальність – 07.00.02 «Всесвітня історія» / Я. О. Федорук. ― Інститут ук-
раїнської археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН Ураїни. — К., 
1996. — 24 с.; Федорук Я. О. Міжнародна дипломатія і політика України 1654–1657 / Ярослав 
Олександрович Федорук. ― Ч. І : 1654 рік. ― Львів: Видавництво ОО Василян «Місіонер», 
1996. ― 264 с.; Федорук Ярослав. Невідома стаття Івана Крип’якевича про українсько-турецькі 
взаємини 1648‒1657 років / Ярослав Федорук // Хроніка 2000. Україна–Туреччина. ― Книга 
1. ― Київ: Видавництво «Фенікс», 2014. ― C. 124‒139. ― 506 c.; Крип’якевич Іван. Турецька 
політика Богдана Хмельницького / Іван Петрович Крип’якевич // Хроніка 2000. Україна-Туре-
ччина. ― Книга 1. ― Київ: Видавництво «Фенікс», 2014. ― C. 140‒215. 
732Сергійчук  В. І.  Іменем війська запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах 
XVI – середини XVII століття / Володимир Іванович Сергійчук . ― К : Вид-во «Україна», 1991. ― 
С. 138–144.   
733Мицик Юрій. Україна–Крим. Середина XVII ст. / Юрій Мицик //  Україна дипломатична (На-
уковий щорічник). — К. : Видруковано в ПЦ «Інтертехнологія», 2001. — Вип. 2. — С. 227–
235.  
734Зокрема, про це йдеться у підрозділі 3. 3 «Джерельні свідчення про формування союзу За-
порозької Січі з Кримським ханством і зростання політичного впливу Війська Запорозького». 
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словами Ярослава Дашкевича, цей вектор існував як новий елемент воєнно-по-
літичних реалій, що встановились на степовому кордоні між Європою та Азією 
в середині ХVI століття. Такий стан речей видається цілком зрозумілим: за своїм 
геополітичним становищем Запорозька Січ була розташована поміж Литвою (що 
вже тоді перебувала під польською домінацією) та  Кримським ханством, яке 
було васалом Стамбула. Отже, геополітичний фактор вимагав з’ясування харак-
теру відносин між Січчю та Портою 735. У цьому контексті важливою є інформа-
ція відомого кримськотатарського історика-літописця XVIII століття Гаджі Аб-
дулґаффара ібн Гусейна Киримі, який у своїй книзі «Твердиня історії» ( ٔعمدت
 зазначав про те, що в 1054 році Гіджри (10 березня 1644 – 27 лютого 1645 (التواریخ
року)  прибув до хана Кримського юрту Іслама Гірая ІІІ «сміливий як богатир 
козак на ім’я  [Богдан] Хмельницький» (منلسكھ نام بھادر قزاق). Метою цього візиту 
було попросити у хана надати йому та його людям допомоги та захисту. Згаданий 
правитель задовольнив прохання Богдана Хмельницького, надавши йому  
«звання гетьмана» (خطمانلیق پایسنى). Крім того, він призначив одного з визначних 
кримськотатарських командирів, а саме Арґина Туґай-бея, зреалізувати прий-
няте ханом рішення 736. Результатом цієї історичної події стало здійснення впро-
довж кількох років низки переможних спільних військових походів проти «країн 
кафирів» (كفاره دیار), тобто Московії та Речі Посполито  737. Цей факт свідчить про 
наявність політичних контактів між Богданом Хмельницьким та Ісламом 
Гіраєм ІІІ, які зумовили виникнення згодом військово-політичного союзу між ко-
зацько-гетьманською Україною та  Кримським ханством. 

Дослідження дипломатичних зносин, що існували між Високою Портою, 
Кримським ханством та Українською козацькою державою в часи правління ге-
тьмана Богдана Хмельницького, на підставі джерелознавчого опрацювання 
пам’яток османсько-турецької писемності, як літописних джерел, так і архівних 
документів, є важливою передумовою поглибленого розуміння та адекватнішої 
оцінки дипломатичної місії українського гетьмана до Бахчисарая 738 і Стамбула, 

                                                            
735Дашкевич Ярослав. Протурецька орієнтація XVI–XVIII ст. в Україні / Ярослав Дашкевич // 
Україна–Туреччина: минуле, сучасність та майбутнє // Збірник наукових праць. — К.: Денеб, 
2004. — С. 61. 

(تورك  ‘عالوه لرلھ نشر اولونمشدر نجیب عصم بك طرفندن برمدخل و ‘عبد الغفارقریمى الحاج  ‘مٔولّفى ‘ٔعمدت التواریخ736
 .ص  ٢٠٧‘ ١٢٥-١٢٤ ص.  ‘١٣٤٤ ‘استانبول  مطبعٔھ عامره   ‘تاریخ انجمنى مجموعسى) نك عالوه سى

737Стороженко І. С. Тугай-бей ‒ побратим Богдана. Додаток. О. Акчокраклі. Татарська поема 
Джан-Мухамеда / Іван Сергійович Стороженко //  Козацтво. — № 1. — Дніпрпетровськ: Дніп-
ропетровський державний університет, 1993. — С. 3‒18. 
738Туранли Ф. Ґ. Посольство гетьмана Б. Хмельницького до Багчесараю за даними літопису 
Сена’ї /Ферхад Ґардашкан Оглу Туранли // Східні мови та літератури. —Вісник Київського 
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а також обставин переговорів, яка відбулися у столиці Високої Порти між посла-
нцями Богдана Хмельницького та кримського хана з посадовцями уряду Осман-
ської імперії. Наслідком цих переговорів стало укладання в 1648 році воєнно-
політичного союзу козацько-гетьманської України з Кримським ханством.  

З цього приводу цінні відомості нам надав видатний турецький літописець ос-
манської доби Мустафа Найіма Ефенді. В його книзі «Історія Найіми» висвітлю-
ються деякі аспекти діяльності запорозького козацтва в середині XVII століття. 
Зокрема, опису українських козаків присвячено окремий розділ літопису за на-
звою «Становище козаків» ( قََزاَقْ اَْخَوآِلى  ) від 1058 року Гіджри (25 квітня ‒ 4 травня 
1648 року) 739. В оригінальному тексті цього рукописного документа зазначено 
таке: «Перший день місяця  ребіюльагіра 740 прибув посол від кримського хана 741.  
Ще до того часу козаки [запорозькі] підійшли на своїх чайках, через річки Буг і 
Дніпро, до берегів Чорного моря і зруйнували все на тих місцях 742. Перебуваючи 
до того часу під владою польського короля 743, козаки ще під час Хотинської битви 
744 воювали з османськими воїнами. Вже минуло кілька років відтоді, як козаків 
було відправлено на допомогу Венеції до міста Задра 745. Але король не виплатив 

                                                            
національного університету імені Тараса Шевченка. ― Випуск 4, — Київ: Видавничо-поліг-
рафічний центр «Київський університет», 2000. — С. 71–75. 

 ‘١٨١٢‘مطبعۀ عامره  ‘استانبول ‘الجلد الرابع ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما ‘نعیما مصطفى افندى 739
 ص. ٤٦٥‘  ٢٨٧-٢٨٥ ص.

Транслітерацію тексту «Становище козаків» ( ْاَْخَوآِلى  قََزاَق) з літопису «Історія Найіми» та його 
трансформований зміст подано в дотатках до підрозділу «4.2. Характеристика відомостей з 
османсько-турецьких рукописних документів про зовнішньополітичні орієнтири гетьмана 
Богдана Хмельницького». 
740Зазначена дата за календарем Гіджри відповідає 25 квітня–4 травня 1648 року за хриcтиян-
ським літочисленням.  
741Йдеться про володаря Кримського ханства Іслама Гірая ІІІ (роки життя: 1604–654, роки пра-
вління: 1644–1654). 
742Згідно з дослідженнями Володимира Сергійчука, морські походи українських козаків поча-
лися з середини XVI ст. (в 1608 р. було скорено кримську фортецю Перекоп) і тривали до 90-
х років XVIІ ст. Див.: Сергійчук Володимир. Морські походи запорожців / Володимир Сергій-
чук.  — Київ : МП «Фотовідеосервіс», 1992. ― 60 с. 
743Йдеться про Владислава IV (роки правління: 1632–1648) чи про Яна Казимира (роки прав-
ління: 1648–1668). 
744Про події, пов’язані з Хотином, згідно з турецькими джерелами див.: Туранли Ф. Османські 
архівні документи про відбудову Хотина (XVIII ст.) / Ферхад Туранли // Ставчанська битва у 
1739 р. в контексті європейської історії XVIII ст.: Матеріали міжнародної наукової конферен-
ції. — Чернівці ; Хотин, 2004. — C. 13–18; Він же. Османські архівні джерела про міжнародні 
відносини та відбудову Хотина (XVIII ст.) // Збірник матеріалів «Проблеми балканістики, схо-
дознавства та міжнародних відносин» / Національна Академія наук України, Інститут історії 
України. — Київ, 2007. — С. 226–234. 
745Пріцак Лариса. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького (1648–1657 рр.) / Ла-
риса Пріцак.  — Харків: Акта, 2003.  — С. 54.  
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козакам їхньої платні, не забезпечив одягом і провіантом, а натомість запропонував 
цим козакам зайнятись грабіжництвом. Оскільки король не дотримав свого слова, 
козаки відмовились захищати інтереси Польщі» 746. Джерельну цінність мають та-
кож наведені автором «Історії Найіми» відомості про перебування послів крим-
ського хана Іслама Гірая ІІІ в Стамбулі, столиці Османській імперії, 25 квітня 
1648 року. Зокрема, Мустафа Найіма Ефенді повідомив, що посли скаржилися на 
запорозьких козаків та поінформували уряд Османської імперії про причини скру-
тного положення козацького війська. Не можна залишити поза увагою також зга-
дування у вказаному літописі про руйнівні вторгнення військово-морських 
збройних загонів українських козаків на територію прибережних чорноморських 
володінь Високої Порти, зокрема про участь у Хотинській битві 1621 року, 
збройних сил українських козаків, які перебували в підпорядкуванні польського 
короля Владислава IV. Зауважимо, що саме цих козаків і було відправлено до 
Венеції для участі у війні останньої з Османською імперією, яка почалась в 1645 
році. З приводу цього питання ми вважаємо за необхідне врахувати інформацію 
венеціанця Альберто Віміни, який у 1656 році написав про масштабні плани на-
званого короля щодо коаліції проти Османської імперії, а саме залучення до цієї 
боротьби запорозьких козаків: «…привлечь къ борьбѣ и козачество, издавна при-
вычное к войнѣ съ мусульманскимъ міромъ и оказавшее въ свое время огромныя 
услуги рѣчи посполитой въ этом отношеніи 747». У цьому повідомленні важли-
вим є відзначення великого досвіду, який здобули українські козаки у війнах з 
Кримським ханством та з Османською імперією. Окрім цього слід наголосити на 
тому, що Венеція, котра перебувала в стані глибокої кризи з причин війни через 
Кандію, підтримала Річ Посполиту в зазначеній антитурецькій політиці : 
«…была заинтересована въ томъ, чтобы Польща именно съ помощью козачества 
сдѣлала диверсію противъ Турціи на Черномъ морѣ и тѣмъ ослабила натискъ ос-
манлисовъ на Кандію» 748. Далі з інформації Альберто Віміни ми дізнаємося про 
зусилля венеціанців щодо цього питання: «…тайные переговоры, которые ве-
лись королемъ съ козаками по этому поводу, наконецъ, на прямую уплату коза-
камъ небольшой суммы изъ ничтожной венецыанской субсидій для постройки 
чаекъ» 749. Отже, наведені відомості є важливими для підтвердження відомостей, 
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747М. [Молчановскій] Н. Донесеніе венеціанца Альберто Вимина о козаках и Б. Хмельницкомъ 
(1656 г.) / Никандр Молчановскій. —  Оттискъ из журнала «Кіевская Старина». — Кіевъ «Ти-
пографія Императорскаго Университета Св. Владиміра», 1900. — С. 1.  
748Там само. — С. 2. 
749Там само. — С. 2. 
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отриманих нами з літопису Мустафи Найіми Ефенді, а саме розповіді про те, що 
через недотримання польським королем умов домовленості щодо служби в нього 
козаки відмовилися від цієї служби. Після цього козаки звернулись до кримсь-
кого хана, засвідчили йому свою відданість і домовились про спільний із ним 
військовий похід проти Речі Посполитої. 

У наступній частині тексту літописного джерела повідомляється: «Згодом ко-
заки [запорозькі] послали до кримського хана [Іслама Гірая ІІІ] декілька авторите-
тних старшин. Ті зголосились, що козаки будуть віддано служити кримському ха-
нові та брати участь в його походах в ім’я Господа Всевишнього. Козаки остаточно 
розірвали свої відносини з Польщею і звернулися до хана з особистими прохан-
нями, залишивши йому свою заставу. Старшини, що прибули до хана, засвідчили 
свою відданість цьому кримському правителеві, а потім пообіцяли йому брати уч-
асть в усіх його походах проти Польщі разом з татарськими вояками і ще дали 
слово підтримувати хана в усіх його інших воєнних походах. Послам (старшинам) 
було оголошено про те, що найближчим  часом буде похід проти Польщі»  750. 
Йдеться про посланців згаданого козацького війська, котрі теж приєднались до 
раніше укладеного союзу в результаті посольства гетьмана Богдана Хмельниць-
кого до Бахчисарая. Незважаючи на це, літописець інформує про напади кримсь-
котатарського війська на землі українських козаків. Результатом цих нападів стало 
захоплення в полон великої кількості (понад 40 тисяч) людей та руйнування русь-
ких фортець. З приводу цього Мустафа Найіма Ефенді повідомив таке: «Візир 
Аxмет-паша не одягнув каптана послу хана, який прибув з доброю звісткою. Го-
ловний візир сказав: “Руси 751 уклали з нами  перемир’я. Чому хан напав на них? 
Хоча полонених і необхідно передати нашому урядові, ми їх звільнимо”. Ці слова 
стали наказом для посла, коменданта ханського палацу, Джемшіда Чавуша. Ві-
зир відправив свого представника разом з прибулим послом і передав хану листа. 
Коли ті прибули до хана, то повідомили йому про становище, яке склалося. Та 
хан Іслам Гірай [ІІІ] спокійно відповів: «Руси [українці] говорять нам, що вони дру-
жать з нами, а коли настає біда, просять допомоги у султана. Хоча за нагоди, вони 
самі виходять чайками в Чорне море та руйнують Анатолійські береги. Тут є дві 
фортеці. Я говорив неодноразово, що потрібно розташувати в цих укріпленнях 
воїнів. Останні могли б заробляли б собі на прожиття  рибальством. Але нашу 
пропозицію було відхилено. Згодом  руси завоювали ці фортеці, а козаки, які 
були розташовані в цих фортецях,  збунтувалися. Потім ними було збудовано 
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751Йдеться про українців. 
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понад двадцяти фортець. Якби ми спокійно очікували і цей рік, то вони б повні-
стю завоювали Аккерманську 752 область і скорили б собі всю Молдову”» 753. З 
цього тексту стає зрозумілим, наскільки  суперечливими були події, які стосува-
лися взаємин між Річчю Посполитою, Військом Запорозьким, Кримським ханст-
вом та Високою Портою в 1648 році. В цьому контексті далі літописець зазначає, 
що «кримськотатарське військо знищило 3 тисячі козацьких чайок, і 40 тисяч 
козаків перейшли на наш бік. Також ми взяли в полон головного командира з 
величезною кількістю козаків. Їхнє слово не заслуговує на віру. Я хочу,  щоб за 
допомогою Господа Всевишнього король у країні русів призначався султаном 
так, як це робиться в Молдові» 754. Факти, отримані з цього фрагмента літопису, 
свідчать про масштабність битви кримськотатарського війська проти запорозь-
ких козаків, а також про вимогу кримського хана призначити гетьмана цих коза-
ків особисто турецьким султаном. Варто зазначити, що останнє суперечило ос-
новному принципу домовленості про воєнно-політичний союз між Військом За-
порозьким та Кримським ханством.     

Мустафа Найіма Ефенді написав, що один з посланців кримського хана на 
аудієнції з султаном промовив таке: «Падишах не знає про те, що кафири 755 його 
обманюють, і він сприймає їх обман за перемир’я. Вони ж зруйнували б увесь 
світ. У нас є понад 100 тисяч татар-воїнів, що не мають можливості займатися 
ані землеробством, ані торгівлею. Якщо б вони не воювали, то звідки б вони мали 
засоби на прожиття? Навіть тепер великий султан 756 перебуває в поході з 50-
тисячною армією татарських воїнів. Отже все, що ми робимо, є доказом нашої 
дружби й покори падишахові. Після цього обидва посли сіли на корабель і виру-
шили додому» 757. Встановлені аргументи з цієї частини тексту літопису підтве-
рджують потужність козацької воєнної сили. Разом з тим, посланець кримського 
хана застеріг уряд османської імперії про недотримання Військом Запорозьким 
                                                            
752Турецькою мовою Akkerman, румунською назва цього міста – Cetate Alba, що означає «біле, 
світле місто» – місто, розташоване в гирлі річки Дністер у Бессарабії. До н. е. було колоніаль-
ним містом під назвою «Tyras» (Türk Ansiklopedesi, İstanbul, 1968, Cilt I, s. 347). 

 ‘١٨١٢ ‘مطبعۀ عامره ‘استانبول ‘الجلد الرابع ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما ‘نعیما مصطفى افندى 753
 .ص ٤٦٥‘ ٢٨٧ ص.

 ١٨١٢‘مطبعۀ عامره ‘استانبول ‘الجلد الرابع ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما ‘نعیما مصطفى افندى 754
   .ص ٤٦٥ ‘ ٢٨٧ ص. ‘

755У цьому випадку літописець називав козацьких воїнів, які діяли всупереч умовам перемир’я, 
тобто згаданого союзу. 
756Очевидно, йдеться про визначного командира кримськотатарського війська. 
757Зазначимо, що свою інтерпретацію цього тексту з «Історії Найіми» запропонував свого часу 
Пріцак О. Й. Див.: Пріцак Омелян. Ще раз про союз Богдана Хмельницького з Туреччиною / 
Омелян Пріцак // Український археографічний щорічник. — Вип. 2. — Т. 5. — Київ.: Наукова 
думка, 1993. — С. 188–190. 
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умов перемир’я. Зокрема, у цьому фрагменті йдеться про причини війни чисель-
ного татарського війська проти запорозьких козаків, котрі були пов’язані з  соці-
альним становищем кримських татарів. Також у документі простежується супе-
речливість позиції сторін, що домовляються. Справді, під час обговорення кожна 
зі сторін аргументовано обстоювала своє розуміння проблем. Зокрема, головний 
візир піддав нещадній критиці кримського хана за порушення умов союзу, укла-
деного між Запорозькою Січчю та Османською Портою. А хан, зі свого боку, 
звинуватив козаків у неправильному виконанні укладених домовленостей та за-
пропонував призначити короля з країни русів, тобто мова йшла про призначення 
султаном гетьмана запорозьких  козаків, можливість чого підтверджує тогочасна 
практика. 

У проаналізованому нами тексті міститься цінна інформація про чисельність 
козацького та татарського військ, про кількість козаків, яких полонили разом з 
їхнім гетьманом, про кількість новозбудованих фортець  тощо. Важливим є та-
кож той факт, що літописець до позначення території мешкання українських ко-
заків вживав термін «Русь». Ці відомості підтверджують інші писемні джерела. 
Наприклад, в розділі «Хан Іслам Гірай ІІІ» (اوچنجى  اسالم  گراى خان  / Üçüncü İslam 
Giray Han) вщезгаданого літописного твору «Процвітання ханів» (ُگلبِن حأنان / 
Hanların Gül Bahçesi) ідеться про «похід кримськотатарської армії на Русь», і там 
само в спогадах про Роксолану зазначено, що вона родом із Русі 758. З приводу 
цього питання в архівному документі, означеному назвою «Лист Богдана Хмель-
ницького з табору під Львовом до Магістрату з повідомленням про захоплення 
міста Кракова військами швецького короля, про союз Запорозького війська з Ро-
сією та Швецією»,  датованому від 19 травня 1655 року, міститься повідомлення 
про те, що гетьман Богдан Хмельницький у своєму зверненні до львів’ян говорив 
таке: «…нам Господь допоміг України своєї руської знати… Вашмостям усього 
добра бажаючий Рукою своєю» 759. 

Для поглибленого вивчення джерельних свідчень щодо чорноморського ве-
ктора дипломатичної діяльності гетьмана Богдана Хмельницького важливе зна-
чення мають багато архівних документів 760, зокрема, «Лист султана Мехмеда IV 

                                                            
 ٧١٣٢ ‘نجم استقبال مطبعھ سي ‘استانبول ‘جودى ‘تابع و ناشرىع ‘یاخود قریم تاریخى   ُگلبِن حأنان ‘حلیم گراى سلطان  758

 .ص  )٢٠(  ٢٣٢‘ ١ ٠ ٢ ص.‘
759Центральний державний історичний архів України (ЦДІАУ)  у м. Львові. ― Ф. 132. Оп. 1. ― 
Спр. 12. 
760Письмо султана [Мехмеда ІV] к гетману Хмельницкому (РГАДА. ― Ф. 89 «Сношения Рос-
сии с Турцией». ― Оп. 2. ― Док. 26); Письмо турецкого визиря Мустафи-паши к гетману 
Хмельницкому (РГАДА. ― Ф. 89 «Сношения России с Турцией». ― Оп. 2. ― Док. 30).  Заува-
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до гетьмана Богдана Хмельницького», написаний особисто (з туґрою, тобто під-
писом) падишахом Мехмедом ІV. Цей  документ, написаний османсько-турець-
кою мовою з використанням арабської графіки, складається з туґри, 12 рядків 
тексту (розмір паперу – приблизно 80 сантиметрів завдовжки та 50 сантиметрів 
завширшки), а також позначено місце написання цього листа. Зауважимо, що в 
назві документа, який зберігається в архівному фонді № 89 «Сношения России с 
Турцией» (опис 2, документ 26) Російського державного архіву давніх актів, 
мова йде про документ «Письмо султана Ибраима [I] (роки правління: 
1640−1648) к гетману Б. Хмельницкому» 761 від 1647 року. Однак ми встановили, 
що насправді цей архівний документ написаний султаном Мехмедом ІV (роки 
правління: 1648−1687) у Стамбулі приблизно 11 жовтня 1650 року. 

Аналізуючи текст оригіналу вказаного архівного документа ми звернули 
увагу на той факт, що в ньому гетьмана запорозького козацтва Богдана Хмель-
ницького називано «гордістю всіх правителів від християнської віри, правителем 
вільної та свобідної нації, яка поклоняється Ісуcовій релігії». Зміст досліджува-
ного листа також підтвердив інформацію, наявну в уточненій нами назві докуме-
нта «Письмо султана Мехмеда ІV к гетьману Хмельницькому» 762. Отже, в зазна-
ченому документі говориться про те, що  Богдан Хмельницький надіслав свого 
посла з листом, в якому офіційно сповіщав Мехмеда ІV про свою відданість йому 
та Османській державі. Турецький султан погодився з умовами, висунутими ге-
тьманом. Саме відтоді Богдан Хмельницький перебував під захистом Високої 
Порти. Джерелознавчий аналіз змісту цього архівного документа надає підстави 
припустити, що фактично Богдан Хмельницький встановив контакти з кримсь-
ким ханом Ісламом Гіраєм ІІІ ще раніше, ніж відправив до нього своїх посланців, 
і саме тоді він почав домовлятися про укладання союзу. А якщо це так, то нове 
звернення гетьмана запорозького козацтва до султана Високої Порти ще більше 
посприяло посиленню союзу між Військом Запорозьким та Кримським ханст-
вом. Цікавими є також відомості про те, що на знак своєї довіри Богдану Хмель-
ницькому та українському козацтву і прийняття Османською Портою їх під свій 
захист, а також як засвідчення великої пошани, на яку заслуговував цей україн-
ський гетьман, його послу в Стамбулі подарували  спеціальний верхній одяг – 

                                                            
жимо, що в документі 26 зазначеного фонду йдеться  про письмо  «султана Ибраима» до на-
званого гетьмана, хоча насправді цього письма написав султан Мехмед ІV (приблизно 11 жо-
втня 1650 року). 
761РГАДА. ― Ф. 89. ― Оп. 2. ― Док. 26. 
762Там само. 
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каптан. Офіційна церемонія визнання відданості українського гетьмана та прий-
няття його під захист султана відбувалась на найвищому рівні 763. Велике зіб-
рання Османської Порти закликало українського гетьмана виправдати виявлену 
до нього довіру, щоб він був гідним такої високої почесті. 

Вважаємо за необхідне навести історичний факт, який відображає велике зна-
чення політичного союзу, укладеного між гетьманом Богданом Хмельницьким 
та султаном Мехмедом IV, для подальшої історичної долі України. Далебі, напе-
редодні «Переяславської ради» Московське царство розірвало дипломатичні вза-
ємини з Османською Портою та спробувало втягнути Богдана Хмельницького 
під свою владу. Отже, в листі султана зазначено: «…щоб показати Вашу [Богдана 
Хмельницького] відданість нам та прихильність,  призначені Вами особи при-
були до нас з Вашим листом». Слід підкреслити, що ця інформація переконливо 
свідчить про прибуття гетьманського посольства до турецького султана з метою 
отримання козацько-гетьманською Україною протекторату з боку Високої По-
рти. В документі є також відомості, що підтверджують достовірність факту існу-
вання домовленості між українським гетьманом та кримським ханом щодо во-
єнно-політичного союзу. Зокрема, з цього приводу в документі читаємо: «…ще 
до цього, хай щастить Йому, Іслам Гірай [ІІІ], який відданий нашому головноко-
мандувачу-правителю із славетного роду, належним чином підтримував союз 764 
[з гетьманом Богданом Хмельницьким], і той вірно служить моїй Великій Дер-
жаві [Високій Порті] та справі захисту козацьких спільнот. Ви [Богдан Хмельни-
цький] переконливо говорили про необхідність забезпечити недоторканість кор-
донів нашої країни та про  свою готовність вірно служити …» 765. Дані, отримані 
з архівного документа, підтверджують достовірність факту існування союзниць-
ких відносин між козацько-гетьманською Україною та Високою Портою ще до 
зазначеного часу. Також варто сказати, що наведені аргументи є свідченням но-
вого етапу в розвитку відносин між султанським і гетьманським урядами, спря-
мованого на звільнення  окупованих українських земель та забезпечення недото-
рканності північних кордонів Османської імперії. Далі в дослідженому нами 
«Посланні» подано промову султана Мехмеда IV: «Нами було ухвалено рішення 

                                                            
763Там само. 
764На пітвердження факту існування союзництва між Українською козацькою державою та 
Кримським ханством є також лист від хана Іслама Гірая ІІІ до султана Мехмеда ІV, в якому 
зазначено, що гетьман Богдан Хмельницький готовий служити і виконувати накази султана. 
Див.: Kırım Hanı	   III. İslâm Giray’dan Osamnlı Pâdişâhına [IV. Mehmed’e] mektup, TSMA, Е. 
3005 / 2. 
765РГАДА. ― Фонд 89. ― Оп. 2. ― Док. 26. 
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прийняти Ваш народ в коло тих, що заслуговують на надання їм необхідної до-
помоги. Ми також сповіщаємо Вам про те, що Ваші посланці, які висловили свою  
покірність… від падишаха Вам був відправлений офіційний лист у відповідь». 
Отже, виявлені аргументи переконливо свідчать про встановлення дипломатич-
них відносин гетьманом Богданом Хмельницьким безпосередньо з Османською 
Портою в середині XVII століття, в результаті чого обидві країни домовились 
про взаємодопомогу згідно з умовами проголошеного воєнно-політичного со-
юзу. У відповідному історичному документі наголошується на зобов’язаннях та 
відповідальності обох сторін щодо виконання умов укладеного між ними дого-
вору. Отже, згідно з тогочасним міжнародним правом, союзний договір, укладе-
ний між козацько-гетьманською Україною та Високою Портою, слід вважати но-
рмативно-правовим актом. Цей рідкісний документ має велику цінність для ви-
світлення дипломатичної діяльності гетьманського уряду Богдана Хмельниць-
кого. Зокрема, важливою є інформація про результати діяльності посольства 
українського гетьмана, що прибуло до Стамбула з метою налагодження відносин 
між Українською козацькою державою та Османською Портою. Цінною для нас 
є також інформація про укладання союзу з Кримським ханством, яка свідчить 
про посилення чорноморського вектора зовнішньої політики Української коза-
цької держави з метою отримати підтримку для успішного здійснення визвольної 
боротьби українського народу проти національного гноблення з боку Речі Пос-
политої.     

Нам видається доцільним розглянути ще один архівний документ, а саме – 
«Письмо турецкого визиря Мустафа-паши к гетману [Богдану] Хмельницкому» 
написану в 1653 році, про що зазначено в переліку матеріалів, які зберігаються в 
фонді 89 «Сношения России с Турцией» 766. Це писемне джерело також містить 
важливі відомості щодо дипломатичної діяльності Богдана Хмельницькогою. 
Можемо припустити, що «Лист» було написано в Стамбулі приблизно в 
1650 році, позаяк у  ньому фігурують факти та події, які згадувались у вищероз-
глянутому «Посланні» турецького султана до українського гетьмана.   

«Лист» написав головний візир Османської імперії Мустафа-паша осман-
сько-турецькою мовою з використанням  арабської графіки. Він складається з 
16 рядків (розмір паперу – приблизно 40 сантиметрів завдовжки і 50 сантиметрів 

                                                            
766Письмо турецкого визиря Мустафа-паши к гетману Хмельницкому (1653). — РГАДА. ― 
Ф. 89. ― Оп. 2. ― Док. 30. 
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завширшки), із вказуванням місця написання документа, і має туґроподібну мо-
нограму 767 та печатку візира. Привертає увагу той факт, що не вказано дату на-
писання документа. Невідомо також, про якого гетьмана в ньому йдеться. Відпо-
віді на ці запитання ми можемо знайти, звернувшись до відповідних подій, опи-
саних у посланні Мустафи-паші. Зазначимо, що правителі Османської держави з 
великим пієтетом відгукувалися про гетьмана Богдана Хмельницького і називали 
його найвидатнішим з правителів народу, які сповідували християнське віру-
вання.  

В історичному документі зазначено, що Висока Порта визнає козацького ге-
тьмана за такого політичного діяча, який проголосив свою відданість та прихи-
льність їй. Із змісту «Листа» стає зрозумілим, що гетьман Богдан Хмельницький 
відрядив своїх послів до Стамбула і підтвердив свою готовність вірно служити 
та бути в союзі з Османською імперією. Тому це османський уряд визнає повно-
важення козацького гетьмана та приймає його разом з його козаками під свій за-
хист з повагою та любов’ю. Таке рішення османського уряду, очевидно, зумов-
лювалось тим, щоб наперед показати українському гетьманові, що він має вико-
нувати, довести своїми діями та підтвердити свою готовність вірно послужити 
Високій Порті, та бути з нею в союзі. Після того як уряд Османської імперії ре-
тельно ознайомився з листом українського гетьмана, якого представляли наді-
слані ним посли, було відправлено відповідні накази «про ненапад на козацький 
народ та на кордони їх країни» кримському ханові 768, а також керманичам ейа-
летів Сілістира 769 та Аккермана 770. 

Цей лист міг бути відповіддю на звернення українського гетьмана до прави-
теля Великої Порти, а саме до султана Мехмеда IV, і був надісланий через послів 
Богдана Хмельницького в 1650 році. Османський уряд гарантував захист козаць-
кої країни (України) від нападів з боку її супротивників 771. Зокрема, у «Посланні 
Мустафи-паші…» зазначено, що разом із посланцями від козацького гетьмана до 
султанського палацу прибули посли від барабаських козаків 772 за посередництва 

                                                            
767Йдеться про туґроподібну монограму (турецьк. «рençe»), яка мала відповідну конфігурацію 
і ставилася на берегах з правого боку у верхній або ніжній частині документа, написаного ві-
зирем. 
768Йдеться про Іслама Гірая ІІІ. 
769Фортеця в Південній Добруджі на березі Дунаю. 
770Фортеця в Південній Бессарабії. 
771РГАДА. ― Фонд 89. ― Оп. 2. ― Док. 30.  
772Турецькою мовою «Barabaş Kazakları» – походить від імені запорозького кошового Якова 
Барабаша, який з підтримкою Москви виступив проти гетьмана Івана Виговського. Див. : 
Крип’якевич Іван. Історія України / Іван Крип’якевич ; відп. редактори Ф. П. Шевченко, 
Б. З. Якимович. — Львів : Світ, 1990. — С. 350.  
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гетьмана (Богдана Хмельницького). Вони висловили свою відданість та готов-
ність вірно й чесно послужити падишахові. За умови щирого виконання своїх 
обов’язків цих козаків теж було прийнято під захист султана. Козацький гетьман 
наголошував на важливості визнати барабаських козаків союзниками, оскільки 
ті відігравали велику роль у питанні практичного забезпечення охорони берего-
вої лінії Чорного моря. Велике зібрання султана надавало особливого значення 
цьому фактові та застерігало гетьмана Богдана Хмельницького про небезпеку в 
разі виходу козацьких  чайок у Чорне море, як це мало місце раніше 773. 

Велике зібрання султана зазначило, що немає небезпеки для Високої Порти 
через загрозу вторгнення в її володіння з боку донських козаків, які могли вихо-
дити в Чорне море. Однак така загроза існувала з боку барабаських козаків. 
Отож, якщо останні більше такого не чинитимуть, то плавати в Чорному морі 
мало бути безпечно. Враховуючи зазначені обставини, Велике зібрання султана 
наголосило, що для вирішення цих питань барабаські козаки повинні бути чес-
ними щодо виконання своїх союзницьких зобов’язань, тоді і їхні  прохання будуе 
виконано.  

Ми вважали за доцільне здійснити джерелознавче опрацювання оригіналь-
ного тексту вищезгаданого документа. Для підтвердження достовірності змісту 
досліджених архівних документів, ми додаємо переклади текстів розглянутих 
нами відповідних документів українською та джерелознавчий аналіз з урахуван-
ням відомостей щодо встановлення дипломатичних відносин гетьманським уря-
дом Богдана Хмельницького з Кримським ханством та Високою Портою 774. Зо-
крема, в архівному документі наголошується таке: «…Ви [Богдан Хмельниць-
кий] відрядили своїх довірених осіб, які… офіційно передали нам Вашого ли-
ста» 775, тобто йдеться про прохання надати конкретну допомогу «…відповідно 
до Вашого прохання, зазначеного у Вашому [Богдана Хмельницького] листі про 
укладання союзу… Ваша щира прихильність та вірність умовам союзу з нами є 
в полі зору падишаха [Мехмеда IV]». Такі відомостей можна вважати за аргуме-
нти, які підтверджують достовірність фактів щодо розвитку союзницьких відно-
син між Українською козацькою державою та Османською імперією на рівні пра-
вителів обох названих держав. Далі у документі йдеться про те, що під контролем 

                                                            
773РГАДА. ― Фонд 89. ― Оп. 2. ― Док. 30. 
774Див.: додаки до підрозділу «4.2. Характеристика відомостей з османсько-турецьких ру-
кописних документів про зовнішньополітичні орієнтири гетьмана Богдана Хмельниць-
кого». 
775РГАДА. ― Фонд 89. ― Оп. 2. ― Док. 30. 
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вказаного падишаха перебувають питання забезпечення захисту України та її ро-
звитку. Вельми цінною для нашого дослідження є інформація про те, що «…на-
правлені накази до вищезгаданого кримського хана, відповідальним візирам, які 
перебувають на тамтешніх кордонах, та іншим командувачам війська, щоб вони 
в разі такої потреби надавали Вам [Богдану Хмельницькому] допомогу». Ці дані 
свідчать про практичне виконання умов згаданої домовленості з боку османсь-
кого уряду. Крім цього, можемо говорити про об’єднання козаків під проводом 
названого гетьмана, яке мало велике значення для справи охорони чорноморсь-
ких берегів. Про це у вказаному документі пишеться таке: «Ви [Богдан Хмель-
ницький], наш друже, у своєму листі пишете про необхідність забезпечити охо-
рону причорноморських берегових територій. Ця думка береться до уваги… в 
теперішній час не очікується виходу чайок в [Чорне] море з  притоки річки Дону, 
а Барабаські козаки за Вашим [Богдана Хмельницького] посередництвом при-
були й висловили свою покірність та готовність служити… [і вони] не дозволять 
жодній людини вийти в море» 776. Варто додати, що свого часу відомий україн-
ський архівознавець та археограф Іван Бутич, досліджуючи документальну спа-
дщину гетьмана Богдана Хмельницького в контексті історії українсько-турець-
ких взаємин, опублікував листи цього гетьмана, які, на наш погляд, можна вва-
жати відповіддю головному візирові Мустафі-паші та султану Мехмедові IV 777. 

Отже, розглянуті османсько-турецькі рукописні документи дають підстави зро-
бити висновок про те, що вони містять інформацію, яка підтверджує факт активіза-
ції чорноморського вектор дипломатичної політики Богдана Хмельницького. Це 
було зумовлене, на нашу думку, усвідомленням цим політичним діячем вирішаль-
ного значення союзницьких відносин козацько-гетьманської України з Високою 
Портою та Кримським ханством в умовах Визвольної війни українського народу в 
середині ХVІІ століття проти національного гноблення з боку Речі Посполитої. Ми 
вважаємо, що саме послідовна дипломатична діяльність Богдана Хмельницького в 
реалізації ним своєї політики, спрямованої на розвиток союзницьких відносин із 
вказаними державними утвореннями,  сприяла визнанню урядом Високої Порти 
українського гетьмана як одного з найвизначніших правителів християнської кра-
їни. Зокрема, у відповідь на заяву Богдана Хмельницького про свою прихильність 

                                                            
776РГАДА. ― Фонд 89. ― Оп. 2. ― Док. 30. 
777Бутич Іван. Два невідомі листи Богдана Хмельницького / Іван Бутич // Записки Наукового 
Товариства імені Шевченка. — Львів, 1991. — Т. 222. — С. 319–326. Про європейський вектор 
дипломатичної діяльності гетьмана Богдана Хмельницького див.: Федорук Ярослав. Віленсь-
кий договір 1656 року: Східноєвропейська криза і Україна у середині XVII століття / Ярослав 
Федорук. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. — 623 с., 80 с. іл. 
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до турецького султана Мехмеда IV Висока Порта прийняла під свій захист всіх за-
порозьких козаків на чолі з українським гетьманом. 

Доречно зазначити, що факти та події, пов’язані з посиленням дипломатичної 
діяльності гетьмана Богдана Хмельницького у державних відносинах з Кримсь-
ким ханством і Високою Портою, підтверджуються також рукописними джере-
лами, що являють собою писемну спадщину козацько-гетьманської України ви-
значеної нами історичної доби, а також українською історіографією. Наприклад, 
Михайло Грушевський здійснив аналіз обставин формування у 1648 році союзу 
козацько-гетьманської України з Кримським ханством узагалі, а також результа-
тів переговорів кримського хана з посланцями, прибулими від Богдана Хмельни-
цького, зокрема. Вважаючи ці події свідченнями активізації чорноморського на-
пряму зовнішньої політики Війська Запорозького, дослідник звернув увагу на те, 
що кримський хан дав свою згоду на укласти таку угоду, усвідомлюючи користь 
для своєї держави від наявності сильного союзника у протистоянні Речі Посполи-
тій 778. Отже, слід зазначити, що військово-політичний союз названих держав з 
часу його започаткування ґрунтувався на збігові їхніх зовнішніх політичних інте-
ресів у Східній Європі, зокрема Північному Причорномор’ї. 

 
 
4.3.  Османсько-турецькі писемні джерела про Визвольну війну  

українського народу під проводом гетьмана  
Богдана Хмельницького 

 
Історія визвольної війни українського народу проти національного гноблення 

з боку Речі Посполитої, що відбулася в середині ХVІІ століття під проводом ге-
тьмана Богдана Хмельницького, становить одну з актуальних проблем українсь-
кого джерелознавства. Помітне місце в джерельній базі цієї проблеми посідають 
османсько-турецькі рукописні джерела, які походять із визначеної історичної 
доби. Серед них насамперед варто назвати вже розглянуті літописні твори, а саме 
«Історію Найіми» 779, «Історію хана Іслама Гірая ІІІ» ( اوچنجى اسالم گراى  خان 

                                                            
778Грушевський Михайло. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. — Т. VIII. — Частина 
ІІ. — Нью-Йорк : Видавниче товариство «Книгоспілька», 1956. — С. 176. Magocsi P. R., 
A History of Ukraine / Paul Robert Magocsi, Toronto: University of Toronto Press Inc., 1996, p. 
195–206. 
779Туранли Ф. Ґ. Становище козаків за даними літопису Наїми / Ф. Ґ. Туранли // XV Сходознавчі 
читання А. Кримського (До 140-річчя А. Ю.  Кримського та 20-річчя Інституту сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ, 20–21 жовтня 
2011 р. ― К. : 2011.  — С. 240–242.  

козаків з кримськими татарами, який розпочався на початку травня 1648 року, 
тобто про здійснення практичної реалізації укладеного між ними союзу. 

 
 
На стор. 246 
2) Навіть у разі перебування названого гетьмана в поході його країна з 

майном мають залишатися недоторканними: 
اولماياجاغينيزه ... ...و بيزيم تارافده سفره كيتمك  آلزيم كلدوكده اولري ھآليِدر ديو زرار و زيآن قصتينده   

 
На стор. 264–265 
Історія визвольної війни українського народу проти національного 

гноблення з боку Речі Посполитої, що відбулася в середині ХVІІ століття під 
проводом гетьмана Богдана Хмельницького, становить одну з актуальних 
проблем українського джерелознавства. Помітне місце в джерельній базі цієї 
проблеми посідають османсько-турецькі рукописні джерела, які походять із 
визначеної історичної доби. Серед них насамперед варто назвати вже 
розглянуті літописні твори, а саме «Історію Найіми» 74, «Історію хана Іслама 
Гірая ІІІ» (اوچنجى اسالم گراى خان تاريخى) Гаджі Мехмеда Сена’ї  Киримли 75, 
«Твердиня історії» ( التواريخ ٔعمدت ) Гаджі Абдулґаффар ібн Гусейн Киримі 76, 
«Процвітання ханів» (گۇلبونى  حأنان) Галіма Гірая Султана 77 та літопис «Історія 
Веджігі ( وجيھى تاريخ ) Веджігі Гасана Челебі 78. Окрім цих пам’яток османсько-
турецької писемності, джерельну цінність має ще низка архівних документів 79, 

                                                            
74Туранли Ф. Ґ. Становище козаків за даними літопису Наїми / Ф. Ґ. Туранли // XV 
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Київ, 20–21 жовтня 2011 р. ― К. : 2011.  — С. 240–242.  
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цими послами вирушив потім до Бахчисарая. Далі йдеться  про прихильне став-
лення кримського хана до українських послів та про його згоду захистити запо-
розьке козацтво від зазіхань Річі Посполитої. 

У розділі вищезгаданого літопису Сена’ї, що має назву «Рішення Його Вели-
чності, Найщасливішого Правителя в наші часи, Завжди Переможця, Високодо-
стойного Правителя [Іслама Гірая ІІІ] про похід  на кафирів поляків та розповідь 
про татар-сміливців, які під час битви з польськими вояками захопили против-
ників і завдали їм поразки» ( فّار لھ ك بغزاء زمان ناقر ار اندر توّجھ فرمودن  حضرت صاحبتفك
 (دوزخ قرار و ھزیمت و ھالك شدن آن طایفۀ خاكسر و یغما كردن والیتشان بھدران تاتار صبا رفتار و عدوشكار
705, повідомляється про перший спільний похід запорозьких козаків з кримськими 
татарами, який розпочався на початку травня 1648 року, тобто про здійснення 
практичної реалізації укладеного між ними союзу. 

З приводу прийняття рішення щодо козацько-татарського спільного походу 
проти Речі Посполитої літописець зазначав: «Тоді ж відбулося велике зібрання з 
нарадою... Вранці вдарили в тулумбаси, і армія вирушила в похід....» 706. Тут же 
підкреслено, що «ще перед тим 3500 запорозьких козаків на своїх чайках при-
були до Дніпра. Вони затримали 80 польських вояків [разом] з командирами і 
постинали їм голови своїми шаблями» 707. Далі в оригінальному тексті повідом-
лено про те, що в результаті цієї воєнної кампанії «з-поміж них трьох відомих 
полковників козаки взяли в полон, зв’язавши їм руки, після чого одного з тих 
привели до вищезгаданого гетьмана [Богдана] Хмельницького, а двох полковни-
ків [разом] з людьми Туґай-бея відправили до хана Іслама Гірая ІІІ» 708. Зазначені 
аргументи свідчать про вдалу спільну українськокозацько-кримськотатарську во-
єнну кампанію, яка була результатом домовленості між українським гетьманом і 
кримським ханом про військово-політичний союз у боротьбі із спільним ворогом. 

Варто зазначити, що наприкінці травня 1648 року українськокозацько-кримсь-
котатарська армія завдала поразки війську Речі Посполитої в містечку Бойтені після 
17-денної облоги. Перша перемога сталася 16 (26) травня 1648 року. Згадані успіхи 
викликали радість в штабі армії кримського правителя, і тому останній на чолі свого 
понад стотисячного війська продовжував рухатися на польську країну. 26 травня 
поточного року Іслам Гірай ІІІ направив свого представника «...до прикордонних 
охоронців і начальника варти запорозьких козаків, що несли службу поблизу 
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 (التواریخ ٔعمدت) «Гаджі Мехмеда Сена’ї  Киримли 780, «Твердиня історії (تاریخى
Гаджі Абдулґаффар ібн Гусейн Киримі 781, «Процвітання ханів» (گۇلبونى  حأنان) Га-
ліма Гірая Султана 782 та літопис «Історія Веджігі (وجیھى  تاریخى) Веджігі Гасана 
Челебі 783. Окрім цих пам’яток османсько-турецької писемності, джерельну цін-
ність має ще низка архівних документів 784, в яких подано інформацію щодо зо-
внішньополітичної діяльності гетьмана Богдана Хмельницького, спрямовану на 
те, щоб заручитися підтримкою Кримського ханства і Високої Порти боротьби 
українського козацтва за об’єднання українських земель та утвердження націо-
нальної державності. Зазначені писемні джерела містять відомості про обста-
вини формування політичного та воєнного союзу Війська Запорозького з Крим-
ським ханством і з Високою Портою, а також хронологію спільних походів проти 
Речі Посполитої та відповідні наслідки цих воєнних заходів.  

У досліджуваних нами рукописних документах подано важливу інформацію 
про перебіг подій, які стосуються національно-визвольної боротьби українського 
народу, в тому числі й війни проти Речі Посполитої, що відбувалася в середині 
XVII століття під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. Слід наголосити, 
що саме посилення чорноморського вектора дипломатичної діяльності гетьман-
ського уряду Богдана Хмельницького та укладання ним союзу між Українською 
козацькою державою та Кримським ханством, пізніше – також з Османською ім-
перією, зумовило досягнення успіхів в зазначеній війні. 

У вищезгаданому літописі «Історія хана Іслама Гірая ІІІ» є відомості про пе-
редумови спорядження гетьманом Богданом Хмельницьким посольства до Бах-
чисара, а саме говориться таке: «…[польські] шляхтичі та магнати, які вважали 
себе вельможними особами, розпалили ворожнечу з козаками [запорозькими], 
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козаків з кримськими татарами, який розпочався на початку травня 1648 року, 
тобто про здійснення практичної реалізації укладеного між ними союзу. 
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2) Навіть у разі перебування названого гетьмана в поході його країна з 

майном мають залишатися недоторканними: 
اولماياجاغينيزه ... ...و بيزيم تارافده سفره كيتمك  آلزيم كلدوكده اولري ھآليِدر ديو زرار و زيآن قصتينده   
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Історія визвольної війни українського народу проти національного 

гноблення з боку Речі Посполитої, що відбулася в середині ХVІІ століття під 
проводом гетьмана Богдана Хмельницького, становить одну з актуальних 
проблем українського джерелознавства. Помітне місце в джерельній базі цієї 
проблеми посідають османсько-турецькі рукописні джерела, які походять із 
визначеної історичної доби. Серед них насамперед варто назвати вже 
розглянуті літописні твори, а саме «Історію Найіми» 74, «Історію хана Іслама 
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турецької писемності, джерельну цінність має ще низка архівних документів 79, 
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в яких подано інформацію щодо зовнішньополітичної діяльності гетьмана 
Богдана Хмельницького, спрямовану на те, щоб заручитися підтримкою 
Кримського ханства і Високої Порти боротьби українського козацтва за 
об’єднання українських земель та утвердження національної державності. 
Зазначені писемні джерела містять відомості про обставини формування 
політичного та воєнного союзу Війська Запорозького з Кримським ханством і з 
Високою Портою, а також хронологію спільних походів проти Речі Посполитої 
та відповідні наслідки цих воєнних заходів. 
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Посполитої та Московії  в означений нами період дослідження, зокрема див.:  Bugra Atsiz, 
Das Osmanische Reich um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Nach den Chroniken des Vecihi (1637–
1660) und des Mehmed Halifa (1633–1660) / Atsiz Bugra, München : Dr. Rudolf Trofenik, 1977, s. 
86–130; Joukovsky Arkady, Histoire de l’Ukraine / Arkady Joukovsky,  Paris: Aux Editions du 
Dauphin, 1994, p. 45. 

 
На стор. 349 
6.1.  Чигиринський похід турецької армії на Правобережну Україну  

та його історичні наслідки 
 
Насамперед звернемо увагу на повідомлення з османсько-турецьких 

писемних джерел про передумови походу турецького султана проти 
Московського царства. В текстах «Літопису» (وقايعنامه) Абдуррахмана Абді-
паші, «Історії зброєносця» (سلھدار تاريخى) Финдиклили Мехмеда-аґи та інших 
літописів, які ми вивчали, повідомлення, про те, що під час вже згаданого 
другого походу польського походу військо Московського царства здійснювало 
наступ на землі України. Очевидним є, що під тиском Московського царства 
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що розташувалися на берегах Дніпра. Більше того, задля знищення козаків 
вони відрядили своє військо. Коли йшли підготування до війни з козаками [за-
порозькими], керманичем дніпровських козаків був [Богдан] Хмельницький 
( ھكملنس  / «Melniski»)…, сміливий та безстрашний богатир, який вирвав із свого 
серця своє особисте давнє вороже ставлення… і прибув до хана Іслама 
Гірая ІІІ 785. Потім він [Богдан Хмельницький] попросив [у хана] допомоги у 
війні з поляками» 786. В тексті, відображено причини оголошення Богданом 
Хмельницьким війни Речі Посполитій, через які український гетьман активізу-
вав свою дипломатичну діяльність і зрештою заручився підтримкою Кримсь-
кого ханства, що мала важливе значення для здійснення в майбутньому спіль-
них воєнних кампаній.  

Щоб порівняти дані, які містяться в османсько-турецьких джерелах, з іншими 
свідченнями стосовно передумов воєнно-політичного союзу між запорозькими 
козаками та кримськими татарами, і щодо здійснення ними спільних військових 
походів, вважаємо за необхідне нагадати про відповідні повідомлення, зафіксо-
вані в українських історичних писемних джерелах. Наприклад, анонімний літо-
писець Самовидець, який був очевидцем згаданих подій, присвятив цим подіям 
важливу частину тексту свого літопису «Початок і причина войни Хмелницкого 
ест едино от ляхов на православіе гоненіе и козакам отягощеніе». Він зазначив: 
«...подстаростій чигиринскій Чаплинскій, зостаючій от Конецполского, отнял ху-
тор с пасікою и млином на урочищи Суботові, полтори милі от Чигирина, и за 
той хутор посвар стал с подстаростим Хмелницкому»  787. Не можна також зали-
шити поза увагою повідомлення, подані в інших європейських пам’ятках писем-
ності, які стосуються цих питань і за своїм змістом є наближеними до інформації, 
поданої в османсько-турецьких писемних джерелах.  Наприклад, французький 
офіцер П’єр Шевальє 788 в своїй книзі «Історія війни козаків проти Польщі» сто-
совно цих подій писав наступне: «...[Богдан] Хмельницький подався на початку 

                                                            
785У 1645 році командував козацьким військовим загоном, який брав участь в облозі  Дюнкерка 
під час Тридцятилітньої війни 1618–1648 років. На початку визвольної   війни 1648–1654 років 
П’єр Шевальє був секретарем французького посольства в  Польщі. В 1653 – 1663 роках він 
написав розвідки про Україну, які не втратили свого пізнавального значення і в наш час. 

 )14a/  14r–3б1/  v31(اوچنجى اسالم گراى خان تاریخى  ‘قریملى حجى محمد ثنأى 786 
787Самовидець. Літопис Самовидця /  Джерела з історії України // упорядник: Я. І. Дзира. — 
Київ: Наукова думка, 1971. — С. 45, 47; Також див.: Грушевський М. С. Історія України-Руси: 
в 11 т., 12 кн. / Михайло Сергійович Грушевський ; редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін. 
(Пам’ятки іст. думки України).  — Т. 8. — К. : Наук. думка, 1995.  — С. 79.  
788Французький історик XVIII століття, який присвятив свій твір цілком історії України, при-
діливши особливу увагу, зокрема, героїчній боротьбі українців за свою свободу. 
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1648 року до порогів чи островів Борисфена, щоб убезпечитися від наскоків поля-
ків та укріпитися там.... Хмельницький побачив, що  його листи до Польщі зі ска-
ргами на кривди, заподіяні козакам і йому особисто, зокрема, залишаються без 
реакції на них, хоч були ті написані в стилі підданства  та слухняності, та що, на-
впаки, гетьман Потоцький готується до походу проти нього....» 789. Інший францу-
зький автор, Жан-Бенуа Шерер, з приводу досліджуваного питання  вказував на 
те, що «...козаки стали нападати на кордони королівства, руйнуючи будинки та 
забираючи коней і худобу. Потерпілі поляки написали гетьману [Барабашу] та 
спробували переконати того стримувати своїх козаків та перешкоджати тим здій-
снювати напади та грабунки. Барабаш на це відповів полякам,  щоб ті прийшли 
в Україну самі та помстилися козакам, і пообіцяв особисту допомогу полякам в 
усьому, що від нього залежатиме.  Поляки, заохочені таким запрошенням, подо-
вжили своє листування з  гетьманом та вступили з ним в жахливу змову, метою 
якої було перебити всіх запорозьких козаків... [Богдан Хмельницький], дізнав-
шись про все це, запросив [Барабаша] на обід, напоїв його і заволодів усіма лис-
тами. Маючи ці важливі докази, Богдан Хмельницький звернувся до запорозьких 
козаків та показав їм, що поляки були у змові з їх гетьманом і намірилися зни-
щити їх» 790. Спираючись на ці свідчення та оцінюючи реальні події,  історик Іван 
Крип’якевич наголосив, що «визвольна війна українського народу… проти шля-
хетської Польщі була реакцією на посилення гноблення з боку польських магна-
тів і шляхти, що сталося після  поразки селянсько-козацького повстання 1637–
1638 рр.» 791. Отримані нами численні аргументи вказують також на причини по-
встання запорозьких козаків проти Польщі, яке супроводжувалося нападами на 
польські землі, а саме: скасування козацьких привілеїв і заборона козацького 
ополчення. Наслідком таких дій польського уряду став початок Визвольної війни 
українського народу під проводом  гетьмана Богдана Хмельницького. Не буде 
зайвим звернутися й до деяких документів названого гетьмана, присвячених цим 
подіям. Зокрема, в його листі до короля Владислава IV від 12 червня 1648 року 
говориться: «...Сам Господь Бог є свідком того,  що ми, вірні та слухняні піддані 
в. к. м., м-ті, ніякої сваволі не починали і ні на що погане не заслуговуємо. А й. м-

                                                            
789Шевальє  П’єр. Історія війни козаків проти Польщі / П’єр Шевальє; пер. з фр. вид. 1663 р. Ю. 
Назаренко). — К. : Томіріс, 1993.  — С. 76–77.  
790Шерер Жан-Бенуа. Літопис Малоросії, або історія козаків-запорожців… / Жан-Бенуа Шерер 
; пер. з фр. В. В. Коптілов. — К. : Укр. письменник, — К., 1994. — С. 86–87.  
791Документи Богдана Хмельницького / упорядники : Іван Крип’якевич, Іван Бутич. — Київ : 
Видавництво Академії наук Української РСР, 1961. — С. 35, № 4; Пріцак Лариса. Основні 
міжнародні договори Богдана Хмельницького (1648−1657 рр.) / Лариса Пріцак. — Харків: 
Акта, 2003. — 493 с. 
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ть, п. краківський, на нашу думку, не міг бути добрим приятелем в.  к. м., п. н. м., 
і, очевидно, не мав дозволу на ті знущання, які він над нами вчинив – і на Запо-
рожжя напав, і Україну сплюндрував, намагаючись нас та ім’я  наше козацьке 
викорінити або з землі нашої власної нас вигнати...» 792. 

Отже, свідчення з османсько-турецьких, українських та європейських дже-
рел дають нам підстави зробити висновок про те, що Національно-визвольна 
війна українців під проводом гетьмана  Богдана Хмельницького проти Речі По-
сполитої спалахнула з суттєвих причин, серед яких були, зокрема, такі: прини-
ження національної гідності українців, економічні (польські латифундії на ук-
раїнських землях), релігійні (переслідування за православ’я), політичні (скасу-
вання козацьких привілеїв, заборона створення самостійної національної дер-
жави) та інші.  

Заглиблюючись у причини Визвольної козацької війни та мотиви  укладання 
союзу між Кримським ханством і Запорозькою Січчю, доцільно звернутись до 
літопису кримськотатарського очевидця цих подій, Гаджі Мехмеда Сена’ї Кири-
мли, який наголошував на ворожому ставленні Речі Посполитої до України та її 
намаганні скорити українців задля інтересів польської шляхти. Літописець роз-
повідає про прибуття гетьманського посольства до Бахчисарая, столиці Крим-
ського ханства, для переговорів з ханом Ісламом Гіраєм ІІІ. Під час цих пере-
говорів вказувалось на складне становище Війська Запорозького через небез-

                                                            
792За даними від  І. П. Крип’якевича та В. О. Замлинського, було відряджено два посольства.  
Перше посольство від запорозького війська до Криму очолював сотник Чигиринського полку 
Кіндрат Бурлай  – славетний командир морського походу,  здійсненого запорозькими козаками 
в серпні 1614 р. на Синоп. Друге посольство очолив Клиша, якого добре знали татари 
(Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький /Іван Петрович Крип’якевич ; відп. ред. Ф. П. 
Шевченко, І. Л. Бутич, Я. Д. Ісаєвич. ― 2–ге вид., виправлене і доповнене. — Пам’ятки 
історичної думки України. — Львів : Світ, 1990. — С. 76; Замлинский Владимир. Богдан 
Хмельницкий / Владимир Замлинский. — М. : Изд-во «Молодая гвардия», 1989. — С. 87. В 
творах інших авторів також згадується про перебування в Бахчисараї Богдана Хмельницького 
з сином Тимофієм і двома іншими посланцями, а також зі славними товаришами Богуном, 
Джеджелієм, Бурлаєм, Довбнею і Влучком (Голобуцкий В. А. Дипломатическая история 
освободительной войны украинского народа 1648–1654 гг. / Владимир Алексеевич 
Голобуцкий. — Киев: Политиздат Украины, 1962. —  С. 103.). Історик Володимир Сергійчук 
зазначає: «26 вересня в Старокостянтинові відбулася козацька рада, на якій за участю Тугай-
бея було  ухвалено рішення продовжити похід в Західну Україну. Через чотири дні,  оточивши 
Львів, Б. Хмельницький, аби не допустити руйнування цього міста, відправив свого посланця 
до його жителів, вимагаючи видати “головних провинників”  – Ярему Вишневецького та 
Олександра Конецпольського, а також припинити чинити опір» (Сергійчук  В. І.  Іменем війська 
запорозького : Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI – середини XVII століття / 
Володимир Іванович Сергійчук. ― К. : Вид-во «Україна», 1991. ― С. 156). 
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пеку наступу польського війська: «Його [гетьмана Богдана Хмельницького] по-
сли в Бахчисараї… повідомили хану про свою неспроможність [протистояти 
противникові] та поскаржилися на гніт… Враховуючи важке становище коза-
ків гетьмана Хмельницького, було вирішено надати йому всебічну підтримку» 
793. На підтвердження  цих  відомостей можна  послатися на Літопис Само-
видця, в якому йдеться про місію посольства гетьмана Богдана Хмельницького 
до Бахчисарая і про укладання воєнно-політичного союзу між українським геть-
маном та кримським ханом. Принагідно зауважимо,  що саме останнє питання є 
одним з головних в контексті Визвольної війни українського народу в середині 
ХVІІ століття, що є одним із завдань нашого монографічного дослідження. Саме 
тому варто ще раз  звернутися до тексту Самовидця: «...[гетьман Богдан] Хме-
лницкій, видячи, же юже учинил задор з ляхами и своего набитку, албо  кгрунтов, 
жалуючи вислал своїх посланцов до хана кримского, чинячи з оними згоду и 
пріймуючи братерство, жеби ему з солтанами ордами з радостію на тое позволив, 
и, приславши своїх означених мурз до [гетьмана Богдана] Хмелницкого, меж со-
бою присягу з обоїх сторон виконали на Низу, и зараз хан посилает з ордами 
великими Туґай-бея до [Богдана] Хмелницкого. З которою ордою [гетьман Бог-
дан] Хмелницкий на Запороже наступил, до которого все войско, зостаючее на 
Запорожу, пристало и [гетьману Богдану] Хмелницкого собі за старшого при-
няли» 794. З відомостями тюркських джерел співзвучні дані, наведені в Літописі 
Григорія Граб’янки. Автор зазначає: «...відрядив [гетьман Богдан Хмельниць-
кий] гінця в Крим до Іслама Гірая [ІІІ]. Хан саме мав гнів на кроля Владислава IV, 
той не заплатив домовленого викупу, проте не хотів меча піднімати, а хотів 
знати, заради чого битву розпочинати. А поперед нього стояв зі своїм загоном 
мурза Туґай-бей, воїн славний і невидимо відважний, що не завжди корився ха-
нові, і з своїми татарами в окремому наділі проживав. На нього жартома хан ру-
кою показав і повелів його запросити на поміч. А перед цим, якраз минув рік, 
козаки запорозькі Туґай-бея і його орду добре побили. Згадавши все це, Туґай-
бей спершу розгнівався на козаків, як на недругів своїх, а потім, покладаючись 
на удачу, погодився допомогти козакам і домовився з ними про місце, де козаки 

                                                            
793Самовидець. Літопис Самовидця /  Джерела з історії України // упорядник: Я. І. Дзира. — 
Київ: Наукова думка, 1971. — С. 48; Також див.: 
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794Грабянка Григорій. Літопис гадяцького полковника / Григорій Грабянка. — К. : Т-во 
«Знання» України, 1992. — С. 39. Також див.: Pritsak Omeljan, Das erste Turkisch-Ukrainische 
Bundnis (1648) / Omeljan Pritsak, Oriens, 6, München 1953, s. 266–298; Ferhad Gardaşhanoğlu, 
[Turanl], 17. Yüzyılda Ukrayna-Osmanlı İlişkileri, Tarih ve Medeniyet, Say: 26, İstanbul 1996, s. 
53–56. 
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розпочнуть бій з ляхами...» 795. Отже, літописець чітко вказав, що гетьман Богдан 
Хмельницький  ініціював звернення до правителя Кримського ханства з прохан-
ням допомогти йому у війні проти Речі Посполитої. Зі свого боку, Іслам Гірай ІІІ 
також мав  до польського короля власні претензії з приводу несплати тим обіця-
ної данини. Грабянка подав ще один цікавий факт:  приблизно в той самий час 
на співпрацю з гетьманом погодився кримський командир Туґай-бей, орда якого 
раніше зазнала поразки від запорозьких козаків. 

Повертаючись до аналізу тексту літопису Гаджі Мехмеда Сена’ї Киримли, 
що стосується дипломатичної місії гетьманського посольства, в результаті якої 
кримськотатарський правитель вирішив надати підтримку запорозьким коза-
кам, вважаємо за доцільне виокремити такий фрагмент: «Іслам Гірай ІІІ прого-
лосив: Ми не можемо не захистити тих, хто прихиляється до Високого Порогу 
нашого каганату і  виявляє нам знаки своєї покори. Навіть якщо ці люди є хри-
стиянами, вони не повинні потерпати від своїх гнобителів. Тому звелів хан не-
гайно послати на допомогу [Богдану] Хмельницькому татарських воїнів…» 796. 
Можна припустити, що гетьман Богдан Хмельницький, урочисто присягнувши 
кримському ханові, мав наміри щодо своїх подальших взаємин з урядом Бахчи-
сарая. Водночас Кримське ханство, зі свого боку, теж було готовим допомогти 
гетьманові Богдану Хмельницькому у війні проти Речі Посполитої 797. Тут варто 
звернутися до поглядів на цю проблему Михайла Грушевського, який підкрес-
лював, що Богдан Хмельницький готувався до війни з поляками таємно, «…в пе-
рших  числах березня 1648 р.  він виїхав до Криму. Там розпочав переговори з 
ханом і закінчив їх укладанням союзу з ханом...». Далі дослідник, відкидаючи мо-
жливі сумніви щодо позитивних наслідків відповідної угоди, наголошує на факті 
прихильного ставлення кримського хана до українських козаків, тому що хан 
«…послів [гетьмана Богдана Хмельницького] обдарував каптанами, на прощання 
надав їм по коню, а кримським людям і чорношкірим простим татарам звелів го-

                                                            
795Грабянка Григорій. Літопис гадяцького полковника / Григорій Грабянка. — К. : Т-во 
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дувати коней і готуватися їхати на  королівську землю, а до Перекопу князю ши-
рінському Тугаю [бею] написав готуватися до війни» 798. В дослідженні видатного 
українського історика наведено додаткові аргументи, що підтверджують факт іс-
нування домовленості між вказаним українським гетьманом й кримським ханом 
у середині XVII століття про військове й політичне співробітництво та про укла-
дання воєнно-політичного союзу між Українською  козацькою державою та 
Кримським ханством. Саме про цю домовленість хан Іслам Гірай ІІІ повідомив у 
своєму листі до турецького султана Мехмеда ІV: «Козацький гетьман Богдан 
Хмельницький схилив голову і визнав Вашу [султана Мехмеда ІV] Вельмож-
ність. Він [гетьман Богдан Хмельницький] готовий служити Вам і виконувати 
Ваші накази» 799. Отже, розглянутий писемний документ засвідчує, що згаданий 
союз не став мотивом для кримського хана щодо його відмови від підпорядку-
вання урядові Високої Порти. Більше того, в документі згадується про прохання 
кримського хана до турецького султана дозволити йому здійснити спільний во-
єнний похід на виконання умов союзницьких відносин з козацько-гетьманською 
Україною. В іншому архівному документі, означеному назвою: «Письмо поль-
ского канцлера Ежи Оссолинского французскому премьер-министру кардиналу 
Джулио Мазарини с просьбой об оказании Польше помощи в войне против 
восставшего украинского народа», датованому 30 червня 1648 року, засвідчу-
ється таке: «Однако великий хан [Іслам Гірай ІІІ] в своих письмах, полученных 
на днях, ясно заявил, что все это случилось по распоряжению приказа великого 
сюзерена [султана Мехмеда IV]...» 800. Отже, ствердження російського історика-
архівіста Олексія Новосельського про те, що укладення нового союзу між коза-
цько-гетьманською Україною та Кримським ханством означало вихід остан-
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нього з русла турецької політики, можна вважати документально не доведе-
ним 801. На нашу думку, питання про те, чи отримав правитель Кримського ханс-
тва дозвіл від Високої Порти на здійснення такого воєнного походу 802, яке доте-
пер було спірним, вирішується лише на підставі результатів аналізу історичних 
документальних матеріалів 803.  

Відомості, які ми отримали з досліджених османсько-турецьких писемних 
джерел щодо передумови дипломатичної місії до Бахчисарая на чолі з гетьманом 
Богданом Хмельницьким, а також процесу ведення переговорів та укладання во-
єнно-політичного союзу, підтверджують дані з українськомовних рукописних 
джерел та інші історіографічні матеріали, зокрема праці європейських авторів. Ця 
обставина дає нам підстави констатувати, що вищезгадана інформація підтвер-
джується фактами. Слід зауважити, що зміст розглянутих історичних документів 
відображує умови або положення вказаного українськокозацько-кримськотатар-
ського союзу, які доцільно сформулювати в такій послідовності: 1) заява (1647 
рік) гетьмана Богдана Хмельницького з проханням надати йому воєнну допомогу 
у війні з Річчю Посполитою; 2) перемир’я, погоджене між гетьманом Богданом 
Хмельницьким і мурзою Туґай-беєм під час посольства до Бахчисарая. Про це 
свідчить звільнення запорозькими козаками сина Туґай-бея з полону (1647 рік); 
3) рішення хана Іслама Гірая ІІІ задовольнити  прохання гетьмана Богдана Хме-
льницького згідно з заявою останнього (1647 рік); 4) надання взаємної воєнної 
допомоги Кримським ханством і козацько-гетьманською Україною; 5) присяга 
гетьмана Богдана Хмельницького з обіцянкою не порушувати умов вказаного до-
говору про воєнно-політичний союз; 6) повідомлення ханом Ісламом Гіраєм ІІІ 
правителя Османської імперії Мехмеда IV про союз, укладений між Кримським 
ханством і запорозьким козацтвом (1648 рік); 7) отримання дозволу від Високої 
Порти на здійснення спільної військової кампанії (1648 рік); 8) наказ Іслама Гірая 
ІІІ про початок загальнонаціональної мобілізації та про підготування до спільного 
із запорозькими козаками воєнного походу проти Речі Посполитої (травень–чер-
вень 1648 року). 

На основі всього вище висловленого варто зробити висновок про те, що  до-
мовленість про воєнно-політичне співробітництво між гетьманським і ханським 

                                                            
801Новосельский А. А. Борьба московского государства с татарами в XVII веке / Алексей Анд-
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урядами мала характер союзницьких відносин і підтверджується відповідними 
фактами. Слід зауважити, що цей договір став важливою політичною подією на-
самперед для забезпечення успіху національно-визвольної війни під проводом 
гетьмана Богдана Хмельницького, хоча історична союзницька угода була вигід-
ною також і Кримському ханству, насамперед у справі розв’язання цим держав-
ним утворенням своїх внутрішніх економічних і політичних проблем. Таким чи-
ном, розглянуті обставини зумовили ту велику увагу, приділену описом воєнно-
політичного союзу, укладеного між козацько-гетьманською Україною та Крим-
ським ханством наприкінці 1647 – на початку 1648 року, що містяться у осман-
сько-турецькій рукописній традиції та архівних документах визначеної нами іс-
торичної доби. 

Щодо перебігу воєнних подій, в умовах яких відбувалося виконання умов про 
взаємні союзницькі зобов’язання, узгоджених козацько-гетьманською Україною 
та Кримським ханством, то в досліджених нами рукописних джерелах неоднора-
зово наголошувалось на фактах послідовного виконання гетьманом Богданом 
Хмельницьким своїх зобов’язань відповідно до положень згаданого воєнно-по-
літичного союзу. Наприклад, у кримськотатарському літописі зазначено : «Під 
час підготовки до битви з поляками до Іслама Гірая ІІІ прибув гетьман дніпров-
ських козаків [Богдан] Хмельницький із своїм військом і заявив про свою відда-
ність ханові. Ця заява дуже потішила хана. [Богдан] Хмельницький теж вирушив 
із своєю армією до Білої Церкви. 4 червня 1648 року козацькі війська  зруйнували 
територію довкола цієї фортеці…» 804. Отже, наявна у поданому фрагменті дос-
лідженого літописного документа інформація свідчить про послідовність дій 
українського гетьмана, спрямованих на практичне виконання зазначеної домов-
леності шляхом здійснення спільних із збройними силами Кримського ханства 
воєнних походів.  

Аналіз проблематики, пов’язаної з виявленням характеру міждержавних взає-
мин, які встановилися між козацько-гетьманською Україною та Кримським ханс-
твом після раніше отриманих перемог над військом короля Речі Посполитої, було 
доповнено новими відомостями з літопису Гаджі Мехмеда Сена’ї Киримли. Це 
стосується, зокрема хронологічної послідовності відповідних подій. Також в тій 
самій частині тексту зазначеного літопису наголошується на такій політичній по-
зиції гетьмана Богдана Хмельницького, як непорушне дотримання взятих ним на 
себе міжнародних зобов’язань 805. Насамперед ідеться про вищезгадану військово-
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політичну домовленість з правителем Кримського ханства, в основу якої було по-
кладено тезу про спільні, узгоджені оборонні та наступальні дії збройних сил обох 
держав.  

Кримськотатарський літописець скрупульозно відтворює таку важливу істо-
ричну подію, як  битва під містом Соколове, демонструючи при цьому власну обі-
знаність у галузі стратегії й тактики ведення бою. Свідченням цього є зроблений 
Гаджі Мехмедом Сена’ї Киримли майстерний і досить ретельний опис тривалої 
облоги Львова: «…23 дня благословенного місяця рамазану (11 жовтня 1648 
року) армія, наче море, оточила величезну фортецю Львів…», який, згідно з да-
ними зазначеного літописця,  був одним з найстародавніших, добре укріплених 
міст на теренах історичної України 806. 

У наступній частині дослідженого нами літопису наведено відомості про те, 
що посланці від запорозького гетьмана Богдана Хмельницького з’явилися до 
кримського хана Іслама Гірая ІІІ та запевнили останнього в своїй відданості, 
а також повідомили про те, що українське військо було напоготові до війни. Лі-
тописець докладно викладає хронологію військових подій, які відбулися у 1649 
році, зокрема послідовний перебіг Збаразької битви та зміну ситуації в процесі 
розвитку самої битви. При цьому описує зустріч гетьмана Богдана Хмельниць-
кого з кримськотатарськими командирами, під час якої відбулося обговорення 
тактики спільних дій, а також висловлено прохання польського короля Яна ІІ Ка-
зимира про укладання з його країною перемир’я тощо 807. Наведемо дослівно од-
ного з епізодів відповідних військових подій. Літописець зазначив, що «... коза-
цьке військо почало наступ на  укріплення противника, і, після  важких боїв, вер-
хній рівень окопів зрівнявся з рівнем землі, а самі окопи перетворилися на мо-
гили з загиблими солдатами. Багатьох воїнів було захоплено в полон, окрім цього 
всюди відбувалися погроми й підпали. Козаки грабували, захоплювали коней» 
808. У цьому фрагменті говориться також і про те, що «Дніпровський гетьман 
[Богдан] Хмельницький прибув до штабу армії та зустрівся із своїми команди-
рами. Вони вирішили здійснити новий наступ на противника» 809. Далі подано 
опис тактичних дій візира Кримського ханства Сефера Ґазі-аґи. Зокрема, повідо-
мляється про те, що було надіслано повідомлення очільникові українсько-коза-
цької армії з таким текстом: «Треба негайно повідомити гетьмана дніпровських 
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козаків [Богдана] Хмельницького про теперішнє становище і сказати йому, щоб 
відбірні озброєні стрільці пішли проти  короля разом з нами» 810. 

Для осмислення міждержавних відносин козацько-гетьманської України з 
Кримським ханством, у період Визвольної війни українців проти національного 
гноблення з боку Речі Посполитої, тобто відносин, які склалися після отриманих 
двох перемог над польською армією, далеко не останнє значення мають відомо-
сті, що їх ми виявили в османсько-турецьких рукописних джерелах. Саме таким 
чином ми дійшли висновку про те, що й подальший розвиток військово-політич-
ної співпраці між кримськими татарами та запорозькими козаками в середині 
XVII століття підтверджується як османсько-турецькими, зокрема кримськота-
тарськими, так і українськими писемними джерелами. Це стосується, наприклад, 
викладу основних умов Зборівської угоди, згідно з якою забезпечувалася недо-
торканність земель, міст і сіл, що належали запорозьким козакам. Особливо на-
голошувалося на тому, щоб Річ Посполита неухильно виконувала таку вимогу-
зобов’язання: «...40 (сорок) тисяч дніпровських [українських] козаків, які допо-
магали нам і є підпорядкованими хану [Ісламу Гіраю ІІІ], повинні від Вас отри-
мати платню без затримки. Ви повинні забезпечити недоторканність фортець та 
сіл, які їм належать. Якщо буде отримано скаргу від котрогось з козаків, це буде 
означати порушення Вами цього договору…» 811. Викладені аргументи є підтве-
рдженням того, що основною тезою в переговорному процесі, який очолював 
Сефер Ґазі-аґа з боку Кримського ханства, було «українське питання».  

У тій частині літописного твору «Процвітання ханів» кримськотатарського 
автора XVIII століття Галіма Гірая Султана, де йдеться про Іслама Гірая ІІІ, по-
дано опис військових подій 1649 року, який фактично збігається з відомостями 
Гаджі Мехмеда Сена’ї Киримли. Тут також викладено основні умови-вимоги, ви-
сунуті переможцями Зборівської битви, якими, серед іншого, мала гарантуватися 
недоторканість українських земель. Стосовно умов Зборівського договору гово-
риться таке: «Нарешті король [Ян ІІ Казимир (роки правління: 1648–1668)]  від-
правив листи Сеферу Ґазі-ага з проханням укласти перемир’я з ханом [Іслам 
Граєм ІІІ]. Отож кримський хан зібрав всіх своїх калґаїв та мурз на меджліс для 
обговорення цього прохання короля Речі Посполитої. Дехто з командирів ви-
ступив із пропозицією «повністю захопити польську країну, скориставшись тя-

                                                            
 .)44б)  / v44اوچنجى اسالم گراى خان تاریخى  ‘قریملى حجى محمد ثنأى 810

811Проблеми  Зборівського договору також розглянуто в цій монграфії, див.: підрозділ «4.1. 
Відображення постаті гетьмана Богдана Хмельницького в османсько-турецьких писемних 
джерелах». 



276 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

жким становищем короля». Але кримський хан, незважаючи на семирічне пере-
бування в польському полоні, змилувався над поляками. Він мовив: «Вони [по-
ляки] самі просять миру і допомоги від нас, і ми повинні приборкати свою гор-
диню». Після цих слів поважні державні особи вже не виступали з протилежними 
пропозиціями. Отож, 19 серпня 1649 року для підписання договору про пере-
мир’я до короля [Яна ІІ Казимира] було відряджено делегацію на чолі з Сефером 
Ґазі-агою. Нижче ми подаємо текст відповідного договору, в якому зафіксовано 
п’ять основних вимог-умов цього документа: 1) щорічно й своєчасно сплачувати 
данину урядові Кримського ханства; 2) не нападати, не завдавати шкоди землям 
[українським] і народам [запорозьким козакам], які перебувають під владою хана 
[Іслама Гірая ІІІ]; 3) не завдавати шкоди козацькій країні [Україні]; 4) двох людей 
із панів передати як заручників кримському ханові; 5) з друзями кримського хана 
дружити, а з ворогами бути ворогом. Окрім цього, наголошується, що у війнах 
Кримського ханства проти недругів польський уряд зобов’язується надавати 
тому велику кількість вояків і брати в них участь 812.  

Рукописні османсько-турецькі джерела містять докладну інформацію щодо 
оцінки Зборівського договору, який хоч і був невдовзі порушений, однак дав 
змогу запорозькому гетьману зміцнити міжнародні позиції України, зокрема в її 
відносинах із Високою Портою. У відповідних джерелах вказано на особливості 
битв під Збаражем та під фортецею Тернополем, вони дають інформацію про 
склад і чисельність  армії Речі Посполитої, яка налічувала понад 75 тисяч вояків 
(у тому числі 8 тисяч австрійців), про розвідувальну діяльність армії кримсь-
кого хана, про службу євреїв у польській армії; докладно описано перебіг та 
умови укладеного перемир’я (Зборівської угоди). Наприклад, в одному з поло-
жень про перемир’я повідомляється про таке: «Колись дніпровські [запорозькі] 
козаки були вашими [Яна ІІ Казимира] підлеглими, а тепер вони стали воїнами, 
а ви, навпаки, підлеглими. Отже, окрім виплати 40 (сорока) тисяч зарплати реєс-
тровим [запорозьким] козакам, ще понад 100 (сто) тисяч сільського населення 
[України], яке дотепер перебувало під вашою [Яна ІІ Казимира] владою, віднині 

                                                            
 ص.  ‘٧١٣٢‘نجم استقبال مطبعھ سي ‘استانبول ‘جودى ‘تابع و ناشرىع   ‘ُگلبِن حأنان یاخود قریم تاریخى ‘حلیم گراى سلطان 812
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/ Halim Giray Sultan, Gülbün-i Hânân, Hazırlayanlar: Sadi M. Çöğenli, Recep Toparlı, Erzurum / 
Türkiye, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını No: 102, 1990,  232 s., 20 s. Дату під 
зазначеним текстом (1062  рік за календарем Гіджри, приблизно 1651 рік за християнським 
календарем) слід вважати такою, що не стосується часу  укладання Зборівського договору. 
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будуть підпорядковуватися козацькому гетьману [Богдану Хмельницькому]» 813. 
Викладені аргументи свідчать про фактичне звільнення України від залежності 
від Польщі та про посилення влади українського гетьмана. Слід зазначити, що 
цей договір про перемир’я був нетривалим, і тому українська та кримськотатар-
ська сторони змусили Річ Посполиту погодитися на умови запорозьких козаків 
через тяжкі для поляків обставини. Вони намагалися використати умови Зборів-
ського договору 814 про перемир’я для відновлення своїх збройних сил і для підго-
товки до нової війни.  Втім, гетьман Богдан Хмельницький упродовж наступного 
року почувався дуже спокійно і впевнено та поглиблював свої контакти з Осман-
ською імперією і Московським царством. 

Гетьман Богдан Хмельницький, посилюючи свої позиції, активізував  міжна-
родну діяльність своєї держави та намагався налагодити союзницькі відносини 
між Україною, Молдовою, Валахією та Трансільванією проти Речі Посполиті з 
метою підтримки турецької армії у Венеціанській війні. В 1649 році козацько-
татарські сили в черговий раз здійснили похід проти Речі Посполитої, який заве-
ршився  нищівною поразкою останньої. Після такого розвитку міжнародних по-
дій правитель Кримського ханства почав упроваджувати стосовно Речі Посполи-
тої політику, яка відповідала позиції гетьмана Богдана Хмельницького, а саме – 
курс на продовження війни проти Яна ІІ Казимира з метою здобуття Україною 
остаточної незалежності. Зауважимо, що союзницькі відносини між запорозьким 
козацтвом і Кримським ханством тривали і впродовж 1650 року 815. Свідченням 
того є підтримка гетьманом Богдана Хмельницьким із своїм тритисячним війсь-
ком Іслама Гірая ІІІ під час походу останнього на черкесів 816. Того самого року 
козаки намагались домовитися про співпрацю безпосередньо з Високою Портою, 
                                                            
813Про проблеми Зборівського договору у 1649 р. див. : Пріцак Лариса. Основні міжнародні 
договори Богдана Хмельницького (1648−1657 рр.) / Лариса Пріцак. — Харків: Акта, 2003. — 
С.67–99.  
814Yücel Öztürk, Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya Yönelik Dış Politikası ve Türkiye-Moskova İlişkileri 
(16. ve 17. Yüzyıllar) / Türk Dış politikası: Osmanlı Dönemi, Editör: Mustafa Bıyıklı, Cilt II, İstanbul, 
Bayrak Matbaası, Topkapı, 2008 s. 218–280. 
815Про суперечки між Кримським юртом і Річчю Посполитою див.: «№ 4. 1650, січень–лю-
тий. — Лист кримського хана іслам Гірея ІІІ до короля Яна Казимира»; «№ 5. 1650, січень–
лютий. — Лист великого візира кримського ханства Сефер Кази-аги до короля Яна Казимира»; 
«№ 6. 1650, січень–лютий. — Лист великого візира Сефер Кази-аги  до канцлера Є. Оссолін-
ського»  // Джерела з історії національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. 
/ упорядник : доктор історичних наук, професор, протоієрей УПЦ Київського Патріархату о. 
Юрій Мицик ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. 
— Т. 2 (1650–1651 рр.). — Київ, 2013. — С.14–16, 17–19.  
816Письмо султана Мехмеда ІV к гетману Хмельницкому. — РГАДА. ― Ф. 89 «Сношения Рос-
сии с Турцией». ― Оп. 2. ― Док. 26; Письмо турецкого визиря Мустафа-паши к гетману  
Хмельницкому. — РГАДА. ― Ф. 89 «Сношения России с Турцией». ― Оп. 2. ― Док. 30 
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про що свідчать опрацьовані нами османсько-турецькі рукописні документи. 
18 лютого 1651 року, під час чергового походу Іслама Гірая ІІІ спільно з гетьма-
ном Богданом Хмельницьким проти Речі Посполитої, донські козаки 12 чайками 
напали на кримські береги й захопили декілька турецьких торгових кораблів. Пі-
сля того вони повернулись на Дон, а згодом подалися до Московії. Дізнавшись 
про це, кримський хан змушений був залишити поле Берестецької битви. У 
зв’язку з цією подією правитель Кримського ханства написав листа до московсь-
кого царя Олексія I Михайловича, в якому звинуватив того в порушенні пере-
мир’я: «Будь напоготові кожної миті та чекай на появу війська чингізидів, бо рі-
шення про такий похід вже  прийнято». Воєводам Добруджі та Нігболу були ро-
зіслані накази,  щоб ті також підготувалися до походу проти Московії. Водночас 
з цим кримський хан відправив свого посла до польського короля, щоб покликати 
того теж у похід проти названої країни: «Коли не може сам [Ян ІІ Казимир] іти, 
то нехай вишле литовське військо…» 817. З цього приводу в російській історіог-
рафії зазначають таке: «… отправившийся на войну с Польшей, был возмущён, 
что в его отсутствие донские казаки повершали нападения на Крым. Возвратив-
шись и с польського похода, Ислам Гирей отправил в Москву грамоту, в которой 
писал:  «Что это за мерзость и безобразие? Не угодно ли тебе быть готовым. Ре-
шено итти на вас всем народам чингизидским» 818. Наведені дані дають змогу 
зрозуміти обставини події, пов’язаної з участю кримського хана в Берестецькій 
битві й відомої у вітчизняній історіографії як «зрада хана». В зв’язку з цією по-
дією своє невдоволення московському цареві висловив і гетьман Богдан Хмель-
ницький, звинувативши того у вчиненні нападів на кримськотатарські землі 819. 

Гетьман Богдан Хмельницький продовжував розвивати свої дипломатичні ві-
дносини з Високою Портою, яка визнала його особисто за правителя  козацько-
гетьманської України, про що й свідчать зазначені османсько-турецькі архівні до-
кументи. Зокрема, ці джерела містять вельми цінну інформацію про перебіг по-
дій, які стосуються укладання в 1651 році безпосередньо з урядом Османської 
імперії військово-політичного пакту, який мав важливе значення для продов-
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818Смирнов Н. А. Учёные записки. — Вып. 94. Россия и Турция в XVI в. – XVII в. (в двух томах) 
/ Николай Александрович Смирнов. — Т. II (XVII век). — М. : Изд. МГУ, 1946. — С. 105.  
819Yücel Öztürk, Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya Yönelik Dış Politikası ve Türkiye-Moskova İlişkileri 
(16. ve 17. yüzyıllar), Türk Dış politikası: Osmanlı Dönemi, Editör: Mustafa Bıyıklı, Cilt II, İstanbul, 
Bayrak Matbaası, Topkapı, 2008 s. 257. 
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ження гетьманом Богданом Хмельницьким національно-визвольної війни украї-
нців. Однак цей  процес був нетривалим, адже поразка в Берестецькій битві (1651 
рік) татарсько-козацького війська змусила українського гетьмана шукати інших 
партнерів. Спочатку український гетьман проводив переговори з Москвою, які 
не дали йому бажаного результату. Після того Богдан Хмельницький наново 
здійснив спробу підтримати й посилити дипломатичні відносини з Бахчисараєм 
і Стамбулом 820. Щодо цього питання в османсько-турецьких писемних докуме-
нтах зазначаено, що в 1652 році правитель козацько-гетьманської України наді-
слав листа до Високої Порти з метою продовження союзницьких відносин і під-
твердив свою готовність брати участь у поході проти Речі Посполитої з 40-тися-
чною козацькою армією. Іслам Гірай ІІІ був проти цього і застерігав османську 
владу про те, що запорозькі козаки ведуть подвійну політику. Вони вже поінфо-
рмували на той час московський уряд і самих донських козаків про те, що крим-
ський хан готується до походу проти донських козаків 821.  

Незважаючи на це, гетьман Богдан Хмельницький 3 січня 1653 року вкотре 
відрядив своє посольство до Стамбула з метою отримати протекторат від туре-
цького султана. В результаті переговорів у березні 1653 року запорозьке козац-
тво було прийнято під захист Високої  Порти. На виконання цієї домовленості у 
вересні того самого року почалася спільна військова акція проти Речі Посполи-
тої. В цій війні чисельність козацького війська сягала 80 тисяч осіб, а татарського 
– 100 тисяч. В результаті цього великого походу Річ Посполита зазнала поразки 
і погодилась на перемир’я (1654 рік) на основі умов попереднього договору, які 
були дуже тяжкими: зокрема, встановлювалась гетьманська влада над усією 
українською територією 822. Дослідник кримськотатарських рукописних докуме-
нтів Сагіт Фаїз, аналізуючи джерельний матеріал, де міститься інформація про 
згадані історичні події, звернув увагу на значення військово-політичної позиції 
Кримського ханства щодо козацько-гетьманської України. Аналізуючи військо-
вий похід хана Іслама Гірая ІІІ проти Речі Посполитої, він зазначив, що «после 
двухнедельного безуспешного для польской стороны противостояния король 
[Ян ІІ Казимир] был вынужден пойти на заключение договора с ханом [Іслам 

                                                            
820Стороженко Іван. Деякі аспекти воєнного мистецьтва та морально-психологічних питань у 
битві під Берестечком 1651 р. / Іван Стороженко // Mappa Mundi. Збірник наукових праць на 
пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. Studia in honorem Jaroslavi Daškevyč 
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821Fahri Çetin Derin, Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyinamesi, İstanbul 1993, s. 44; Yücel Öztürk, 
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822Fahri Çetin Derin, aynı eser,  s. 36; Yücel Öztürk, aynı eser, s. 261. 
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Гіраєм ІІІ], по которому обязался восстановить обычные ежегодные выплаты 
(дань) предоставить Украине автономию в пределах трех воеводств: Брацлав-
ского, Киевского, Черниговского» 823. Слід зауважити, що й після «Переяславсь-
кої угоди» з Московським царством Богдан Хмельницький у квітні 1654 року 
виступив із заявою про те, що ця угода спрямована  проти Речі Посполитої, у 
зв’язку з чим проголосив про свою готовність відновити раніше укладений вій-
ськово-політичний союз між Українською козацькою державою та Кримським 
ханством. Щодо цього питання в матеріалах досліджень угорських архівних до-
кументів 824 зазначено, що польський король Ян ІІ Казимир повідомляв трансіль-
ванському князю Дьордю ІІ Ракоці про перехід Війська Запорозького на чолі з 
гетьманом Богданом Хмельницьким під юрисдикцію Московського царства, а 
також про необхідність застосування військової сили для боротьби з запорозь-
ким козацтвом 825. Правитель Речі Посполитої у своїх посланнях до правителя 
Трансільванії, яка перебувала тоді під юрисдикцією Високої Порти, повідомив 
серед іншого  про недотримання гетьманом Богданом Хмельницьким диплома-
тичних відносин з Османською державою, зокрема з Кримським юртом, в ре-
зультаті створення українсько-московського союзу 826. В іншому документі за-
значено про стурбованість кримськотатарського хана Іслама Гірая ІІІ через брак 
інформації про характер взаємин між Річчю Посполитою та козацько-гетьмансь-
кою Україною 827. Однак важливо зазначити, що у вересні 1655 року український 
гетьман відрядив в черговий раз своє посольство до Стамбула та поінформував 

                                                            
823Фаизов С. Ф. Письма ханов Ислам-Гирея ІІІ и Мухаммед-Гирея IV к царю Алексею Михай-
ловичу и королю Яну Казимиру. 1654–1658. Кримскотатарская дипломатика в политическом 
контексте постпереяславского времени / Сагит Фяритович Фаизов (Сагит Фаиз). — М. : Гу-
манитарий, 2003. — С. 62  — 168 с. 
824Хаванова О. В. Трансильванское княжество в период русско-польского конфликта из-за 
Украины / Ольга Владимировна Хаванова // Русская и украинская дипломатия в международ-
ных отношениях в Европе середины ХVІІІ в.  — Рос. акад. наук, Ин-т словяноведения, Моск. 
гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки; [ред. кол.: М. С. Мейер (рук. про-
екта) и др. ]. — М. : Гуманитарий, 2007. — С. 341–365. 	
8251654 г. марта 8, Варшава. Письмо польского короля Яна Казимира к  трансильванскому 
князю Дёрдю ІІ Ракоци с извещением о переходе Войска Запрожского во главе с гетманом 
Богданом Хмельницким под юрисдикцию русского царя и с просьбой выставить войско для 
борьбы с казаками» // Хаванова О. В. Назв праця. — С. 342. 
8261654 г. мая 3, Варшава. Письмо польского короля Яна Казимира к  трансильванскому князю 
Дёрдю ІІ Ракоци о вероломной неверности гетмана Б. Хмельницкого и польских дипломати-
ческих контактах с турецким султаном и татарским ханом в связи с образованием русско–ка-
зацкого союза // Хаванова О. В. Назв. праця. — С. 342–343.  
827Не ранее 1654 г. Письмо татарского хана к молдавскому господарю Георгию Стефану с 
просьбой доставить подлинную информацию о польско-запорожских сношениях  // Хава-
нова О. В. Назв. праця. —  С. 343–344.  
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османський уряд про свою згоду вважати чинним раніше укладений між їхніми 
державами союз. У згаданих угорських документах повідомляється про звер-
нення у 1656 році гетьмана Богдана Хмельницького до правителя Дьордя ІІ Ра-
коці  з пропозицією продовжити з ним чинні дипломатичні відносини. Певна річ, 
що це означало прагнення відновити такі взаємини з самою Високою Портою 828. 
У цих документах ідеться про нетривалий військово-політичний союз між геть-
маном Богданом Хмельницьким та Дьордьом ІІ Ракоці (роки правління: 1648–
1660) в 1657 році  проти Речі Посполитої як результат дипломатичних маневрів 
під час так званої «Першої північної війни» 829. В досліджених османсько-туре-
цьких рукописних документах констатується факт  політичної реакції Високої 
Порти на зміни ситуації в країнах Східної та Центральної Європи в 1656–1657 
роках, зокрема згадуються події, пов’язані з польсько-швецькою війною, а також 
про погіршення відносин між Московським царством та Османською імперією. 
В цьому контексті цільком відповідними були дії гетьмана Богдана Хмельниць-
кого, котрий намагався заручитися підтримкою володаря Трансільванії Дьордя ІІ 
Ракоці стосовно Речі Посполитої для звільнення українських земель від військо-
вих контингентів останнього 830. У досліджених кримськотатарських архівних 
документах містяться відомості про зміни у взаємовідносинах між Кримським 
ханством, Московським царством і Річчю Посполитою. Наприклад, повідомля-
ється про припинення великих кримськотатарських походів углиб московської 
території. Зокрема, в досліджених писемних джерелах ідеться про кримськота-
тарське-польське об’єднання у формі політичного союзу, що склався протягом 

                                                            
8281656 г. февраля 9 (19), Чигирин. Письмо гетмана Богдана Хмельницкого к трансильван-
скому князю Дёрдю ІІ Ракоци о направлении запорожских послов в Тансильванию»; «1656 г. 
марта 22 (апреля 1), Чигирин. Письмо гетмана Богдана Хмельницкого к трансильванскому 
князю Дёрдю ІІ Ракоци с выражением надежды на продолжение дружственных отношений и 
готовности направить в Трансильванию своих послов / Хаванова О. В. Назв. праця. — С. 344–
345. 	
829Хаванова О. В. Назв. праця. — С. 341.			
8301654 г. июля 27. Письмо Зульфикар-аги, переводчика султанской канцелярии, царю Алек-
сею Михайловичу с жалобой на донских казаков и известием о повторном возведении на трон 
кримского Мухаммед-Гирея вместо умершого Ислам-Гирея // Мейер М. С., Фаизов С. Ф. По-
литика Порты в отношении России и Украины в середине  ХVІІІ в. / Михаил Серафимович 
Мейер, Сагит Фяритович Фаизов (Сагит Фаиз) // Русская и украинская дипломатия в между-
народных отношениях в Европе середины ХVІІІ в. Рос. акад. наук, Ин-т словяноведения, 
Моск. Гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки ; [ред. кол.: М. С. Мейер 
(рук. проекта) и др.]. — М. : Гуманитарий, 2007. — С.422–423; 1656 г. апреля 16. Письмо Зу-
льфикар-аги, переводчика султанской канцелярии, царю Алексею Михайловичу о внешней 
политике Порты и обещании своего содействия царскому двору в ответ на оказание ему «по-
мощи» // Там же. — С. 424–426.  
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1654–1658 роках і тривав аж до 1971 року, впливаючи на перебіг війни між Мо-
сковською державою та Річчю Посполитою, андрусівський переговорний процес 
і, відповідно, на розвиток подій у зовнішньополітичній діяльності уряду коза-
цько-гетьманської України 831. У російських архівних документах ідеться про во-
єнний конфлікт, що виник між європейськими країнами в середині ХVІІ століття 
через український чинник у міжнародних відносинах. У цих писемних джерелах 
констатується факт переходу  Війська Запорозького у підданство Московського 
царства згідно з рішенням  Переяславської ради в січні 1654 року, і це спричи-
нило розмежування інтересів держав, залучених у конфлікт між Польщею, Мос-
ковією та Україною. Але разом з тим  відомості, отримані нами з османсько-ту-
рецьких писемних джерел, зокрема з тексту «Перемога татарського хана [Мех-
меда Гірая ІV] над козацькими противниками» (ظفریافتن خان تاتار بكفار قزاق / Zafer 
yaften-i Hân-ı Tâtâr be Küffâr-ı Kazâk), датованого 1066 роком Гіджри (за христи-
янським літочисленням 1655/1656 рік), свідчать також і про участь того самого 
року запорозьких козаків у бойових діях у складі 100-тисячної армії Московсь-
кого царства, яка воювала тоді проти Речі Посполитої 832. Враховуючи цей фак-
тор і те, що запорозькі козаки вже спромоглися руйнувати узбережжя Чорного 
моря, кримський хан, щоб покарати козаків, почав плюндрувати їхню країну 833. 
Крім того, в бою з кримськотатарським військом загинули 1/3 частина московсь-
ких і більша частина козацьких вояків, котрих налічувалось 50 тисяч осіб 834. У 
період історії розвитку міждержавних відносин в Східній Європі, що розгляда-
ється, Кримське ханство перетворилося на дуже потужну складову збройних сил 
Османської імперії. Після «Переяславської угоди» воно встановило союзницькі 
відносини з Річчю Посполитою, завдяки чому остання була врятована від оста-
точного захоплення її об’єднаними збройними силами Московського царства і 
козацько-гетьманської України. Але у зв’язку з  фактичною відсутністю у Півні-
чному Причорномор’ї сильної централізованої турецької влади, гетьман Богдан 
Хмельницький в квітні 1657 року вкотре відрядив своє посольство до столиці 
                                                            
831Фаизов С. Ф. Из переписки крымских ханов с русским царем и польским королем. 1654–
1658 гг. / Сагит Фяритович Фаизов (Сагит Фаиз) // Русская и украинская дипломатия в меж-
дународных отношениях в Европе середины ХVІІІ в. Рос. акад. наук, Ин-т словяноведения, 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки ; [ред. кол.: М. С. Мейер 
(рук. проекта) и др.]. — М. : Гуманитарий, 2007. — С.438–478. 
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Високої Порти з метою отримання статусу для  своєї країни на зразок воєводств 
Валахії та Молдови. Однак посланцям  гетьмана було вказано на необхідність 
звернутися з цим питанням до кримського правителя. Отже, цього разу влада Ви-
сокої Порти звернула свою увагу на подвійну політику Української козацької 
держави і навіть спробувала зашкодити такому поводженню запорозького геть-
мана 835.      

Проаналізувавши подані в османсько-турецьких писемних джерелах свід-
чення, які стосуються передумов укладання союзу між козацько-гетьманською Ук-
раїною та Кримським  ханством, ми вважаємо за можливе констатувати, що туре-
цькі автори безпосередньо характеризують дипломатичні зносини між обома краї-
нами. Зафіксовано факт особистої участі в цих подіях гетьмана Богдана Хмельни-
цького, який був очільником козацьких послів до Бахчисарая. Слід зазначити, що 
укладання українськокозацько-кримськотатарського союзу стало, з одного боку, 
важливою політичною подією, яка справляла, насамперед, значний вплив на забез-
печення успішного здійснення визвольної боротьби на українських землях, а з ін-
шого, сприяла розв’язанню Кримським ханством його внутрішніх і зовнішніх еко-
номічних та політичних проблем.  

Дослідивши османсько-турецькі писемні джерела, маємо підстави для ви-
сновку про те, що саме кримськотатарські літописні твори містять найбільш до-
кладну інформацію про українськокозацько-кримськотатарський військово-по-
літичний союз. Разом з цим, у згаданій інформації детально відображено хроно-
логію національно-визвольної війни українців під проводом гетьмана Богдана 
Хмельницького проти національного гноблення з боку Речі Посполитої. Ґрун-
туючись на цій хронології, ми визначили такі періоди названої історичної події: 
1) переговорний процес щодо укладання союзу (кінець 1647 року); 2) початко-
вий період спільних військових акцій (1648 рік), перемога під Зборовом та під-
писання відповідного перемир’я (1649 рік); 3) дипломатичні контакти Богдана 
Хмельницького безпосередньо з урядом Високої Порти (1650–1651 роки); пе-
ребіг військових дій до 1654 року; 4) зміни в міжнародному політичному ста-
новищі та продовження поглиблення дипломатичних контактів уряду козацько-
гетьманської України з Кримським ханством та з Високою Портою до 
1657 року. 

Отже, відомості, наявні в розглянутих нами османсько-турецьких рукопис-
них джерелах, мають суттєве значення для поглибленого дослідження історії 
                                                            
835Про причини укладання козацько-татарського договору в 1648 році та його реконструкції 
див.: Пріцак Лариса. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького (1648−1657 рр.) / 
Лариса Пріцак. — Харків : Акта, 2003. — С. 53−63. 
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Національно-визвольної боротьби українців під проводом Богдана Хмельниць-
кого проти національного гноблення з боку Речі Посполитої. Особливо важли-
вими для згаданих наукових пошуків, на нашу думку, є фрагменти оригіналь-
них текстів, в яких міститься інформація, щодо укладання військово-політич-
ного союзу між Українською козацькою державою та Кримським ханством, яке 
перебувало під владою Високої Порти. Ми виявили, що наявна в цій інформації 
оцінка бойових дій українського козацького війська як героїчних, відважних та 
ефективних, є загалом об’єктивною. Історичні писемні джерела засвідчують 
той факт, що вказаний міждержавний союз мав міжнародно-правовий характер, 
оскільки його умовами було не лише врегулювання двосторонніх відносин, й 
формування правових підстав для реалізації спільних військових дій проти Речі 
Посполитої, результатом яких стало укладання Зборівського мирного договору 
та посилення позицій гетьманського уряду в системі міжнародних відносин 
того часу. Утім, імплементація «Переяславської угоди» спричинила встанов-
лення союзницьких відносин між Кримським ханством і Річчю Посполитою, які 
уможливили врятувати останньої від неминучого захоплення її Московським 
царством. Слід зауважити, що такий перебіг подій негативно позначився на від-
носинах козацько-гетьманської України з Османською імперією. Здійснення чи-
сленних посольств гетьмана Богдана Хмельницького в 1647–1657 роках до  Бах-
чисарая та Стамбула було знаком підтвердження дотримання  гетьманом домов-
леностей щодо військово-політичного союзу між Українською козацькою дер-
жавою, Кримським ханством та безпосередньо Високою Портою, а отже свід-
чило про усвідомлення з боку уряду козацько-гетьманської України можливих 
негативних наслідків скасування згаданого союзу для справи національного ви-
зволення українського народу.  

 
Із здійсненого в цьому розділі дослідження виявляється, що автори розгля-

нутих нами османсько-турецьких рукописних документів представляли гетьмана 
Богдана Хмельницького насамперед керівника потужної військово-політичної 
сили, якою було у середині XVII століття Військо Запорозьке. При цьому вони 
звертали увагу на особисті якості названого історичного діяча, зокрема його та-
ланти як полководця та дипломата, політична діяльність якого демонструвала 
антипольську, а отже – протурецьку і прокримськотатарську спрямованості. Ці 
факти зумовили уявлення турецьких літописців і авторів архівних документів 
про Богдана Хмельницького як про послідовного і надійного союзника Високої 
Порти і Кримського ханства. 
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Уявлення про Богдана Хмельницького, що простежується в досліджених 
нами історичних писемних джерелах, на нашу думку, є свідченням прихильності 
цього історичного діяча, принаймні на початковому етапі національно-визволь-
ної боротьби українців проти національного гноблення з боку Речі Посполитої, 
до створення тривалого союзу України з Високою Портою та з Кримським ханс-
твом, але аж ніяк не з Московським царством, як це вважалося раніше у радян-
ській, а нині вважається у сучасній російській історичній науці. До того ж варто 
зазначити, що, на нашу думку, саме усвідомлення важливості такого союзу в 
умовах розгортання боротьби українського народу проти національного гноб-
лення з боку Речі Посполитої зумовило активізацію чорноморського вектора ди-
пломатичної політики Богдана Хмельницького, результатом чого стало укла-
дання Богданом Хмельницьким воєнно-політичного союзу Української козаць-
кої держави з Кримським ханством та з Високою Портою, який значно посилив 
позиції уряду козацько-гетьманської України в системі міжнародних відносин 
тогочасної Європи. 

Імплементація «Переяславської угоди» мала своїм наслідком переорієнтацію 
північно-чорноморського зовнішньополітичного вектора Османської імперії та 
Кримського ханства на встановлення союзницьких відносин з Річчю Посполи-
тою з метою запобігання подальшому посиленню військово-політичних позицій 
Московського царства у Північному Причорномор’ї. Варто зазначити, що саме 
союзницькі відносини Речі Посполитої з зазначеними південно-східними сусі-
дами врятували цю державу від неминучого захоплення її Московським царст-
вом. Однак, відповідний перебіг подій негативно позначився на взаєминах коза-
цько-гетьманської України з Османською імперією і Кримським ханством. Ми 
виявили, що гетьман Богдан Хмельницький розумів можливі в майбутньому не-
гативні для своєї держави наслідки вищезгаданої зміни у північно-чорноморсь-
кому зовнішньополітичному векторі Османської імперії та Кримського ханства, 
які були спричинені «Переяславською угодою». Висловлене міркування ґрунту-
ється на повідомленнях з досліджених османсько-турецьких писемних джерел 
про здійснення в 1647−1657 роках численних посольств гетьмана Богдана Хме-
льницького до Бахчисарая та Стамбула, метою яких було підтвердити дотри-
мання козацько-гетьманською Україною раніше укладених союзницьких домов-
леностей з Кримським ханством та з Османською імперією. 
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Розділ 5. РОЗВИТОК ВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ 
КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ З ВИСОКОЮ ПОРТОЮ 

В 1657–1676 РОКАХ 
 

Означений період вітчизняної історії був часом виникнення та розвитку су-
перечливих тенденцій у політичному розвитку та міжнародному становищі Ук-
раїнської козацької держави. Підписання гетьманом Богданом Хмельницьким 
Переяславського договору з Московським царством мало своїм наслідком поси-
лення експансії з боку Речі Посполитої, втягнення  України в систему політич-
ного впливу з боку Московського царства та ускладнення її відносин з колиш-
німи союзниками, а саме – з Кримським юртом та Високою Портою. Тому метою 
цього розділу нашого дослідження є джерелознавчий аналіз відомостей, отрима-
них з османсько-турецьких писемних джерел, у яких відображено еволюцію вза-
ємин між козацько-гетьманською Україною й Османською імперією та значення 
цих відносин для подальшої історичної долі України. Досягнення вказаної мети 
здійснюватиметься  шляхом вирішення таких завдань: 1) виявлення сутності по-
літики гетьманських урядів впродовж 1657–1665 років; 2) характеристика зовні-
шньої  політики гетьмана Петра Дорошенка стосовно Високої Порти; 3) встано-
влення історичних наслідків українсько-турецького військово-політичного со-
юзу в міжнародно-правовому контексті. 

 
 

5.1. Чорноморський вектор у дипломатичній діяльності гетьманів 
Івана Виговського та Івана Брюховецького 

 
У процесі дослідження пам’яток османсько-турецької писемності другої по-

ловини ХVII століття ми приділили особливу увагу рукописній праці відомого 
українського історика Миколи Петровського, що має назву: «З матеріалів до іс-
торії українсько-турецьких взаємин у другій половині ХVII століття», датованій 
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2 грудня 1931 року 836. Це дослідження було здійснене на основі османсько-ту-
рецьких писемних документів, що зберігаються в архівах міста Москви 837. До-
кументи стосуються дипломатичної діяльності українських гетьманів, в тому чи-
слі й Івана Виговського 838 (роки правління: 1657−1659), який в умовах загрози 
нападу з боку Московського царства 6 вересня 1658 року уклав з Річчю Поспо-
литою «Гадяцьку угоду Війська Запорозького з послами Речі Посполитої». Як 
відомо, ця угода суттєво обмежила суверенітет Української козацької держави. 
Зокрема, в статті 16 договору було зазначено: «Гетману [Іванові Виговському] 
не искать другихъ иностранныхъ протекцій: только одному королю польському 
быть ему вѣрнымъ; дружбу и пріязнь съ ханомъ крымскимъ [Мехмедом 
Гіраєм IV] прійнять он может; но величества государя россійского [Олексія Ми-
хайловича] не долженъ признавать, и козаки всѣ должны въ свои жилища воз-
вратиться» 839. З цього приводу слід зазначити, що в квітні 1658 року до Кримсь-
кого ханства прибуло козацьке посольство в складі трьох осіб. До цього посоль-
ства  приєднались ще три особи з татар, і всі разом вирушили до Стамбула для 
переговорів, в результаті яких було відправлено турецьке посольство до україн-
ського гетьмана Івана Виговського. Ці факти підтверджують існування воєнно-
політичних відносин між гетьманським і ханським урядами під час правління 
Івана Виговського, внаслідок чого в травні – липні 1658 року були розпочаті спі-
льні воєнні дії проти Московського царства, які закінчилися перемогою коза-
цько-татарської армії 840. 29 червня 1659 року Московське царство розпочало свої 

                                                            
836Цей документ зберігається в Інституті рукописів Національної бібліотеки України імені В. 
І. Вернадського (Ф. Х. ― № 14634.Україна та Схід (Збірник статей), том І. Штамп з надписом 
і датою «Видавництво Всеукраїнської Академії Наук, 15. І. 1934 р.»). 
837Древнехранилище Центрархива РСФСР. Архив Министерства иностранных дел. Дела Ту-
рецкие 1660 года (стосовно цього року лише існує одна справа), л. л. 1.19; Акты, относящіеся 
къ исторіи Южной и Западной Россіи. Собранные и изданные Археографическою комис-
сиею.  — Т. 4. ― СПб., 1863. ― № 55; ― Т. 7. 1872. ― № 72; ― Т. 15. ― 1892. ― № 2.  
838Виговський Іван Остапович – гетьман України, талановитий дипломат часів національної 
революції 1648–1676 рр., навчався в Києво-Могилянській колегії. В Жовтоводській битві в 
1648 році потрапив у татарський полон, однак був викуплений гетьманом Богданом Хмельни-
цьким. Про постать Івана Виговського див.: Таирова-Яковлева Т. Г. Гетманы Украины. 
Истории о славе, трагедиях и мужестве/Татьяна Геннадьевна Таирова-Яковлева. — М. : 
Издательство Центрполиграф, 2011.  —  С. 128–183.  
839Гадяцька угода Війська Запорозького з послами Речі Посполитої (1658, 6 вересня) // універ-
сали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1668) / упоряд-
кування: Іван Бутич, Вячеслав Ринсевич, Ігор Тесленко. Пам’ятки історії України. НТШ. — 
Київ ; Львів, 2004. —  С. 46–47.  
840Yücel Öztürk, Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya Yönelik Dış Politikası ve Türkiye-Moskova İlişkileri 
(16 ve 17. Yüzyıllar), Türk Dış politikası: Osmanlı Dönemi, Editör: Mustafa Bıyıklı, II Cilt, İstanbul, 
Bayrak Matbaası, Topkapı, 2008, s. 255. 
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військові дії проти України. Тому гетьман Іван Виговський, згідно з відповідною 
домовленістю про воєнно-політичну коаліцію, вирішив звернутися за допомо-
гою до турецького султана Мехмеда IV. Унаслідок цього спільними зусиллями 
поблизу міста Конотопа було вщент розбито армію московського царя. На жаль, 
гетьман Іван Виговський не зміг скористатися цією блискучою перемогою, оскі-
льки він наштовхнувся на сильний опір з боку старшин і козаків, невдоволених 
умовами Гадяцького договору. Отже, у вересні 1659 року названому українсь-
кому політичному діячеві довелося відмовитися від гетьманської булави на ко-
ристь Юрія Хмельницького (роки правління: 1659–1663, 1677–1681). Українсь-
кий історик-джерелознавець Іван Бутич стосовно згаданого в своїй книзі «Уні-
версали українських гетьманів…» наголосив: «Ще до завершення переговорів в 
Гадячі розпочалися воєнні дії з Москвою,  кульмінацією яких стала Конотопська 
битва 28 червня 1658 р., де козацьке військо, посилене татарською ордою й не-
великим польським  загоном, розбило переважаючі воєнні сили ворога» 841. 

У згаданій праці Микола Петровський зазначав, що в «другій  половині XVII 
століття, а [саме] в часи революції 1648 року та після  цього, досліджуючи [сто-
рінки] історії України, ми часто зустрічаємося з відомостями, які свідчать не 
тільки про економічні взаємини України з Туреччиною, а також і про політичні 
та дипломатичні зносини між урядами цих країн. Більш того, нам навіть відомі 
деякі  факти з історії України другої половини XVII століття про те, що стосунки 
між урядами України та Туреччини ставали тіснішими» 842. У цьому контексті 
український історик-сходознавець Ярослав Дашкевич зазначив, що «Вишневець-
кий скасував межі козацької політики, а напрямну цій політиці дав [Богдан] Хме-
льницький. Та напрямна проіснувала майже до кінця козацької державності – 

                                                            
841Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–
1668) / упорядкування: Іван Бутич, Вячеслав Ринсевич, Ігор Тесленко. — Пам’ятки історії Ук-
раїни. НТШ. — Київ ; Львів, 2004. — С. 12; Степанков В. С. Виговський Іван Остапович // 
Енциклопедія історії України: в 5 т. — Т. 1 : А – В. / редкол.: В. А.Смолій (голова) та ін. — К. : 
Наук. думка, 2003. — С. 502–503.  
842Петровський М. Н. З матеріалів до історії українсько-турецьких взаємин у другій половині  
ХVII століття / Микола Неонович Петровський. ― Інститут рукопису Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського. ― Ф. Х. ― № 14634. Україна та Схід (Збірник статей). ― 
Том І. ― Штамп з надписом і датою «Видавництво Всеукраїнської Академії Наук, 15. І. 1934 
р.». Також див.: Кіржаєв Сергій. Уляновський Василь. Причинок до студії української орієн-
талістики 1920–1930-х років: незнаний збірник «Україна та Схід» / Сергій Миколайович Кір-
жаєв, Василь Іринархович Ульяновський  // Україна в минулому. — Вип. 4. — Київ ; Львів : 
Львівська обласна книжкова друкарня, 1993. — С. 76–89; Галенко Олександр. Дві статті до 
історії українсько-турецьких відносин з ненадрукованого збірника 1930-х рр. «Україна та 
Схід» / Олександр Іванович Галенко // Східний світ (1–2’ 97). — К., 2000. — С. 189–215. 
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опертя України на Чорне море, на державу, що володіла цим морем, на наслід-
ницю Східного Риму, на Туреччину. Пізніші козацькі гетьмани, які укладали ва-
сальні угоди з Османською імперією, йшли просто по слідах великого геть-
мана» 843. Продовжуючи думку щодо відомого васалітету, Ярослав Дашкевич на-
писав таке: «Існувало, принаймні, чотири фактори, які свідчили на користь такої 
залежності: 1) автономний статус (були приклади Молдавії, Волощини, Трансі-
льванії і, нарешті, Кримського ханства); 2) відносна віротерпимість в межах Ос-
манської імперії, і, тим паче, за межами власне самої турецької території; 3) про-
ста, зрозуміла і не дуже обтяжлива податкова система (щорічний гарадж); 4) се-
рйозна гарантія відсутності кримськотатарських походів в Україну» 844. Стосо-
вно причини активізації чорноморського вектора в дипломатичній діяльності ге-
тьмана Івана Виговського професор Ярослав Дашкевич зазначав: «На різних ета-
пах своєї політичної діяльності турецьку протекцію визнавали чи намагалися її 
отримати декілька українських гетьманів. Іван Виговський став одним з тих, хто 
порвав стосунки з Москвою та розбив її військо під Конотопом (1659 р.); у битві 
з української сторони за наказом турецького султана брали участь [кримсько]та-
тарські загони, а після невдачі з Гадяцьким договором 845 з Польщею Виговський 
почав думати про перехід під владу султана [Мехмеда IV]» 846. Зазначимо, що 
Микола Петровський на підтвердження факту існування зносин між Українсь-
кою козацькою державою та Османською державою вказав на такі документи: 
«1) копію листа турецького великого візира [Кьопрюлю Меxмед-паші (роки 
життя: 1578–1661, з 1656 року великий візир] до Івана Виговського; 2) запис до-
питу в Москві в Посольському приказі турецького чауша 847 Асана, присланого 

                                                            
843Дашкевич Ярослав. Протурецька орієнтація XVII−XVIII ст. в Україні та міжнародні відно-
сини / Ярослав Романович Дашкевич // Україна – Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє: 
збірник наукових праць. — К. : Денеб, 2004.  — С. 64; Ярослав Дашкевич: Бібліографічний 
покажчик / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника ; уклад. М. Кривенко ; авт. вступ ст. А. Содо-
мора ; наук. ред. Л. Ільницька. — Львів, 2006. — С. 207. 
844Дашкевич Ярослав. Протурецька орієнтація XVII−XVIII ст. в Україні та міжнародні відно-
сини / Україна–Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє / збірник наукових праць.  —  К. : 
Денеб, 2004.  — С. 64. 
845Після того як Генеральна рада підтвердила обрання Івана Виговського гетьманом, цей факт 
мав неабияке значення для зміцнення міжнародного становища України, були поновлені со-
юзи з Османською державою та Кримським ханством  (Універсали українських гетьманів від 
Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1668) /  упорядкування : Іван Бутич, Вячеслав 
Ринсевич, Ігор Тесленко. Пам’ятки історії України. НТШ. — Київ–Львів, 2004. — С. 24).  
846Дашкевич Ярослав. Протурецька орієнтація XVII−XVIII ст. в Україні та міжнародні відно-
сини / Україна–Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє / збірник наукових праць.  —  К. : 
Денеб, 2004. — С. 64.  
847Ідеться про назву посадовця в уряді Османської держави, який виконував обов’язки рефе-
рента з питань міжнародної політики та дипломатичних місій. 
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Юрієм Хмельницьким як бранця; 3) запис свідчень Єремія Петрановського в Мо-
скві в Посольському приказі, який брав участь в перемовних справах уряду 
І.[вана] Виговського з турецьким урядом, а після того повернувся до Москви» 848. 
Лист турецького візира до гетьмана Івана Виговського, перекладений з осман-
сько-турецької мови на давньоукраїнську, був написаний «…в нынешнем 168-м 
году апрҍля въ 29 день» 849 та доставлений посланцем згаданого гетьмана, коза-
ком Єремієм Петрановським, гетьманові Івану Виговському.   

Нижче подаємо текст оригіналу: «Избранному вельможе в Ысусове законе 
начальному в большихъ в Месѣеае законҍ частью владѣтелю над Назарѣями 
власть имѣющу в своей области казацкому гетману Ивану Выговскому друже-
любное достойное слово. Да благочасному величайшему вельможному, силь-
ному мусульманскому нашему государю его величеству к высокому его порогу 
писаное твое холопъство до сего друга твоего дойде. И мы велѣли письмо пере-
весть и до великого государя своего донесли; и ему великому государю нашему 
учинилося вҍдомо. А что недругъ вашъ в Москве придетъ на вас, шкоду причи-
нил, – и тебѣ бы принявся за чесную полу благосчасного и вельможного государя 
нашего его величества стоять в холопъстве, крѣпко и неотступно. И такъ будет 
другу вашему другом, а недругу вашему недругом; и во всем твое повҍленье бу-
дет исполнено; и благодатному и благосчасному Крымскому царю о том по-
велҍнье послать указано; а однолишно б в холопъстве быть неотступно тебѣ. А 
сеи вашъ другъ о всѣхъ вашихъ дѣлехъ радеть и желанье ваше будет исполнено; 
а от Крымского царя вам помочь будет по вашему желанью; и аж дастъ Богъ, 
недруги месть себе приїмутъ, – потом поздравление» 850. Щоби запобігти неод-
нозначному тлумаченню староукраїнського тексту, подаємо  переклад сучасною 

                                                            
848Петровський М. Н. З матеріалів до історії українсько-турецьких взаємин у другій половині  
ХVII століття / Микола Неонович Петровський. ― Інститут рукопису Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського. ― Ф. Х. ― № 14634. Україна та Схід (Збірник статей). ― 
Том І. ― Штамп з надписом і датою «Видавництво Всеукраїнської Академії Наук, 
15.І.1934 р.». — С. 1, 2 (сторінки подано згідно з текстом оригіналу).  
849Датау вказано за літочисленням від часу відзначення 7 тисяч років від «створення світу» у 
1492 році, яким користувалися до 7208 року від «створення світу», було замінено на новий 
1700 рік  за християнським літочисленням; зазначену дату в тексті «168-м году апрѣля въ 
29 день» слід вважати  29 квітня 1660 року. 
850Петровський М. Н. З матеріалів до історії українсько-турецьких взаємин у другій половині  
ХVII століття / Микола Неонович Петровський. ― Інститут рукопису Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського. ― Ф. Х. ― № 14634. Україна та Схід (Збірник статей). ― 
Том І. ― Штамп з надписом і датою «Видавництво Всеукраїнської Академії Наук, 
15.І.1934 р.». — С. 5, 11 – примітка 1. Древнєсховище Центрархіву РСФСР. Архів Міністерс-
тва іноземних справ. Справи турецькі 1660 р. (стосовно цього року є лише одна справа, 
л. л. 1.19).   
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українською мовою: «До обраного вельможі в Ісусовому законі, начальника 851  
великих міст, законного часткового володаря назарян 852, який має владу в своїй 
області, козацького гетьмана Івана Виговського дружнє слово. До благочести-
вого величнішого, вельмишановного, сильного мусульманського нашого прави-
теля [султана Мехмеда IV], Його Величності, до Його високого порогу писане 
твоє холопство до цього друга нашого нехай дійде. І ми повеліли листа перекла-
сти та Великому Володарю [султану Мехмедові IV] своєму доповіли; отже йому, 
Великому Володарю нашому, стало відомо, що недруг ваш, Москва, прийшовши 
до вас, шкоду там вона учинила 853; і що тобі [Івану Виговському], тримаючись 
за чесну полу благочесного та вельможного Володаря [султана Мехмеда IV] на-
шого, Його Величності, стояти в холопстві, міцно та невідступно 854. І так бути 
другу вашому другом. А недругові вашому – недругом: і в усьому про твоє [Івана 
Виговського] побажання дізнаємося, і воно буде виконано; і благочестивому та 
благощасливому Кримському цареві [ханові Мехмеду Гіраю IV (роки правління: 
1654–1666, 2-ге правління)] про таке повідомлення надіслати, щоб допомогу тобі 
[Іванові Виговському] надати. І тебе треба закликати, щоб промишляв мужньо; 
та щоб в холопстві тобі залишатися невідступно. А цей ваш друг [султан Мех-
мед IV] про всі ваші [Івана Виговського] справи нехай турбується, та побажання 
ваші [Івана Виговського] будуть виконані; а, якщо Господь Бог дасть, недруги 
помсти зазнають, а потім вітання будуть» 855. З тексту документа видно, що він 
був відповіддю на звернення гетьмана Івана Виговського до султана Мехмеда IV 
з проханням про отримання протекторату. Лист написав великий візир за дору-
ченням султана, тобто фактично рішення прийняти під свій протекторат геть-
мана Івана Виговського приймав особисто правитель Османської держави. Від-
повідно було надіслано вказівку кримському ханові Мехмедові Гіраю IV, щоб 
той надав необхідну допомогу гетьманові в боротьбі з противниками України. 
Висловлюється також застереження султана щодо вимоги залишатися вірними 
домовленості, яка випливає із змісту зазначеного листа. В листі також ідеться 

                                                            
851Тобто гетьмана Івана Виговського. 
852Ідеться про назаретян, мешканців міста Назарет.  
853Мова йде  про напади московської армії на українські землі. 
854Ідеться про визнання гетьманом Іваном Виговським протекторату Високої Порти.   
855Петровський М. Н. З матеріалів до історії українсько-турецьких взаємин у другій половині  
ХVII століття / Микола Неонович Петровський. ― Інститут рукопису Національної бібліо-
теки України імені В. І. Вернадського. ― Ф. Х. ― № 14634. Україна та Схід (Збірник ста-
тей). ―Том І. ― Штамп з надписом і датою «Видавництво Всеукраїнської Академії Наук, 15. 
І. 1934 р.». — С. 5. 
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про впевненість султана в тому, що спільні для обох країн  вороги врешті будуть 
покарані. 

Іншим свідченням встановлення дипломатичних відносин між українським 
та османським урядами за часів правління гетьмана Івана Виговського є рукопи-
сний документ «Запис допиту в Москві в Посольському приказі турецького ча-
уша Асана, присланого Ю.[рієм] Хмельницьким в якості бранця» 856. Зокрема, 
мова йде про те, що: «Апрѣля въ 29 день в Посольском Приказе турчанинъ, ко-
торого прислал гетьманъ Юрьи Хмелнитцкий, в роспросе сказался: Асанком зо-
вут, Чеушъ…, а взят в Царьгород в чѣуши тому лет с пять. И тому-де ныне год 
присылал Выговской турскому султану пословъ, а  с ними было 100 человек. И 
тѣ-де послы были у Салтана в Царѣ-городе. И Салтан – де с тѣми Выговского 
послами посылал к Выговскому своего посла. И с тѣм-де ево послом Выговской 
послал въ Едринополе к турскому султану Петрановского, до Дмитриева дни за 
6 недель. И жил въ Ядринополе Петрановский месяца с 3, а у Салтана-де он не 
был, а был у везиря». Далі подаємо переклад документа українською із відповід-
ними коментуваннями: «В квітні місяці 29-го дня 857 в Посольському приказі ту-
рок, котрого прислав гетьман Юрій Хмельницький, під час допиту розповів таке: 
Асанком його прозивають, він чауш…, а взяли його в  Царгороді [Стамбулі]  в 
чауші років з п’ять тому. І начебто присилав [гетьман Іван] Виговський до туре-
цького султана [Мехмеда IV] послів 858, а з ними було 100 чоловік. І начебто по-
сли були в султана у Царгороді. І султан немовби з тими [гетьмана Івана] Вигов-
ського послами надіслав свого посла Виговському; і немовби Виговський послом 
надіслав свого посла в Адринополь 859 [Єремія] Петрановського до турецького 
султана за шість тижнів перед Дмитровим днем 860. І мешкав в Адріанополі 

                                                            
856Там само. 
857Стосовно переведення цієї дати на християнське літочислення див.: прим. 849. 
858Очевидно, йдеться про козака Єремія Петрановського, який очолював делегацію чисел-
ністю в 100 осіб, що є свідченням значущості цієї дипломатичної місії. 
859Про це згадане вже місто (турецьк. Edirne) слід сказати, що воно було розташоване в захід-
ній частині Туреччини і було одним з найважливіших міст стратегічного значення в Османсь-
кій імперії. У 1365 році за часів правління султана Мурада І Гудавендігара (1360–1389) в 
Едірне було побудовано султанський палац («Eski Saray / Стрий палац», «Yeni Saray / Новий 
палац») з міцними укріпленнями. Після захоплення столиці Візантійської імперії – міста  Кон-
стантинополя в 1453 р. це місто  перейменованували в Стамбул. Хоча в названій столиці Ос-
манської держави був султанський палац Топкапи,  турецькі султани (особливо Мехмед IV) 
продовжували правити із  палацу, розташованого в місті Едірне (Mithat Sertoğlu,  Osmanlı Tarih 
Lûğeti ... , s. 94).  
860Приблизно 28–29 вересня 1660 року; традиція осіннього вшанування померлих, пов’язана з 
днем вшанування пам’яті великомученика Дмитра Солунського (8 листопада 306 року він за-
гинув за християнську віру) і відзначається в суботу напередодні зміни осінньої пори року. 
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[Єремій] Петрановський місяців зо три, у султана він начебто не був, а був у ві-
зира». Важливим, на наш погляд, в цьому документі є те, що із запису допиту 
чауша стають зрозумілими обставини перебування дипломатичної місії гетьма-
нського уряду правителя Івана Виговського в головних містах Стамбулі та 
Едірне (Туреччина), зокрема встановлюється дата й термін перебування числен-
ної делегації на чолі з Єремієм Петрановським. Відомості цього документа є під-
твердженням вдалого візиту зазначеної делегації, в результаті якого були вста-
новлені дипломатичні відносини між гетьманським та османським урядами з від-
повідними політико-правовими наслідками для обох сторін.  

Цінну інформацію щодо питання встановлення та розвитку українсько-туре-
цьких міждержавних відносин за часів правління Івана Виговського містять за-
писи свідчень Єремія Петрановського, який брав участь у перемовних справах 
уряду гетьмана Івана Виговського з турецьким урядом і після того повернувся до 
Москви. В тексті цих записів говориться, що: «…Выговской учал ссылки дер-
жать с Крымскимъ ханомъ и с нимъ поеднался, что имъ меж собой быть в совҍте, 
и во время войны друг друга не подать. А как-де Выговской, соединясь с татары, 
приходил под Конотопъ, и он-де с ними в то время не был. А после-де того Вы-
говской посылал к турскому султану пословъ своихъ Германа да Стоматенка, 
объявляя, что онъ с Крымскимъ ханомъ учинился в приятстве и в крѣпкомъ 
совҍте. И он бы султанъ про то вѣдал, и его Выговского со всҍмъ войском принял 
к себѣ в холопство, і велѣл ево во время войны, когда б на него с которую сторону 
напала, оберегать ратными людьми. А онъ Выговской со своей стороны потому 
ж учнетъ ему помогать людьми. И турской-де султанъ с тѣми ево послы присы-
лалъ к нему своихъ пословъ, что он в холопство ево принимаетъ, – и он бы Вы-
говской при тѣхъ ево послѣхъ ему султану в холопъстве и присягу учинилъ. И 
Выговской-де при тѣхъ ево послѣхъ и присягал, и взял у нихъ султанова жалова-
нья кафтанъ да чалму…» 861. Далі подаємо текст адаптованого перекладу цього 
документа сучасною українською мовою: «…[гетьман Іван] Виговський навчав 
того [Єремія Петрановського], як треба зв’язок тримати з Кримським ханом [Ме-
хмедом Гіраєм IV ], і з останнім поєднався, щоб їм разом бути в дружбі, та щоб 

                                                            
861Повний текст див:. Петровський М. Н. З матеріалів до історії українсько-турецьких взаємин 
у другій половині  ХVII століття / Микола Неонович Петровський. ― Інститут рукопису На-
ціональної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. ― Ф. Х. ― № 14634. Україна та Схід 
(Збірник статей). ―Том І. ― Штамп з надписом і датою «Видавництво Всеукраїнської Акаде-
мії Наук, 15. І. 1934 р.». — С. 7–11. 



294 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

під час війни одному одного не зрадити 862. Про те, як нібито [гетьман Іван] Ви-
говський, приєднуючись до [кримських] татар, приходив під Конотоп 863, і що 
його самого [Єремія Петрановського] в той час з ним разом не було. І начебто 
після того [гетьман Іван] Виговський посилав до турецького султана 
[Мехмеда IV] послів своїх Германа та ще Стоматенка [Остамотенко Остафій], 
оголошуючи, що він з Кримським ханом почав товаришувати та добре ради-
тися864. І що султанові про те все було відомо, отже султан прийняв Виговського 
до себе в протекторат разом з військом і звелів своєму ратному людові того, в 
разі нападу на нього якоїсь із сторін під час війни, оберігати. А сам Виговський, 
зі свого боку, так само чинитиме, тобто допомагатиме своїм військом. І начебто 
султан, задля такого своїх послів надсилав до нього [Івана Виговського], як знак 
того, що він того в холопство приймає 865, і що сам Виговський в присутності 
зазначених послів 866, надісланих до нього султаном, на знак свого підданства 
султанові присягнув 867. Нібито [гетьман Іван] Виговський, таки у присутності 
тих вже зазначених послів, справді присягав, і взяв у них від султана як знак ви-
знання каптан та чалму 868…» 869. Значущість цієї дипломатичної місії не викли-
кає сумніву. Із розглянутого документа ми дізнаємося про кількість осіб, прису-
тніх у складі делегації, та про козака Єремія Петрановського, який очолював ві-
зит згаданої делегації до Високої Порти. Найбільш важливою для нашого дослі-
дження інформацією ми вважаємо повідомлення про вдалий результат перегово-
рів, а також про рішення султана прийняти під свій протекторат українського 
гетьмана. Підтвердженням цієї інформації, на нашу думку, є зустрічне посольс-
тво з боку турецького правителя до українського гетьмана, якому вручили відпо-
відні знаки щодо встановлення протекторату. 
                                                            
862Ідеться про встановлення відносин між гетьманом Іваном Виговським та ханом Мехмедом 
Гіраєм IV.  
863Тобто битве під Конотопом. 
864Мова йде про взаємини між гетьманом Іваном Виговським та ханом Мехмедом Гіраєм IV. 
865Ідеться про прийняття султаном Мехмедом IV під свій протекторат гетьмана Івана Вигов-
ського. 
866Говориться про турецьких послів, які були відправлені до гетьмана Івана Виговського в ре-
зультаті вдалих переговорів з послами гетьмана на чолі з Єремієм Петрановським. 
867Мається на увазі визнання гетьманом Іваном Виговським протекторату султана Мехмеда IV. 
868Слід вважати, що в разі прийняття тих чи тих правителів під свій протекторат і на знак під-
твердження цього з боку султанів цим правителям вручали, окрім відповідних клейнодів, цін-
ний верхній одяг – «каптан» і головний убір – «чалму». 
869Петровський М. Н. З матеріалів до історії українсько-турецьких взаємин у другій половині  
ХVII століття / Микола Неонович Петровський. ― Інститут рукопису Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського. ― Ф. Х. ― № 14634. Україна та Схід (Збірник статей). ― 
Том І. ― Штамп з надписом і датою «Видавництво Всеукраїнської академії наук, 
15.І.1934 р.». — С. 7–11. 
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Слід підкреслити, що іще до відрядження свого посла, козака Єремія Петра-
новського, до султана Мехмеда IV гетьман Іван Виговський домовився з крим-
ським ханом, Мехмедом Гіраєм IV, про намір встановити дипломатичні взає-
мини безпосередньо з Високою Портою, що відповідало б правовим нормам здій-
снення міжнародної політики. Варто зазначити, що в цьому контексті такий спо-
сіб розвитку міжнародної політики гетьманським урядом характеризує діяль-
ність самого Івана Виговського як досвідченого дипломата. Далі в тексті наголо-
шується таке: «…з тими самими послами від турецького султана [гетьман Іван] 
Виговський відпустив [Єремія] Петрановського в якості гінця, щоб повідомити 
султана про те, що він сам, Виговський, скоро прийде до нього [султана Мехмеда 
IV] в якості великого підкріплення та надішле своїх послів, щоб обговорити пи-
тання про те, як йому у султана та на яких умовах бути у підданстві. І начебто 
приїхав він, [Єремій] Петрановський, до султана в Адріанополь у вересні місяці 
[1660 р.]… Листа ж від [гетьмана Івана] Виговського прийняв у нього візир» 870. 
Отже, відомості, подані в цьому тексті, свідчать про тривалість переговорного 
процесу щодо відповідного правового оформлення встановлення дипломатич-
них зносин між названими урядами. Гетьман Іван Виговський в черговий раз від-
рядив Єремія Петрановського до міста Адріанополя з відповідним листом на ім’я 
султана Мехмеда IV, щоб повідомити останнього про те, що український гетьман 
особисто братиме участь в подальших переговорах з метою визначення умови 
укладання договору між козацько-гетьманською Україною та Османською імпе-
рією. Слід сказати, що саме в той час склалася певна конфліктна ситуація в 
зв’язку з повідомленням, отриманим від послів кримського хана, які прибули до 
султана. Микола Петровський зазначав: «Вони [посли від кримського хана Мех-
меда Гірая IV,] в присутності козацького посла Є.[ремія] Петрановського розпо-
віли про те, що [запорозькі] козаки перебувають в підпорядкуванні московського 
царя, і за його [Олексія Михайловича] вказівкою обрали гетьманом Юрія Хмель-
ницького» 871. Іван Крип’якевич, оцінюючи політичну діяльність Юрія Хмельни-
цького 872, писав таке: «Московські представники, як тільки дістали в свої руки 
гетьмана [Юрія Хмельницького]… безоглядно провели свої плани» та ув’язнили 

                                                            
870Там само. 
871Там само. 
872Юрій Хмельницький (роки життя: 1641–1685) – молодший син гетьмана Богдана Хмельни-
цького. Див.: Крип’якевич Іван. Історія України / Іван Петрович Крип’якевич ; відп. редактори 
Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. — Львів : Світ, 1990. — С. 346, 351; Joukovsky Arkady. Histoire 
de l’Ukraine / Arkady Joukovsky.   — Paris : Aux Editions du Dauphin, 1994. — P. 44–45.  
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названого гетьмана, а укладений договір в Переяславі 27 жовтня 1659 року озна-
чав повернення гетьмана під московський протекторат і мав катастрофічні нас-
лідки для України 873. Із вищезгаданого запису свідчень козака Єремія Петранов-
ського також виявляється інформація про те, що турецький султан Мехмед IV 
повідомляв московського царя Олексія Михайловича про свою вимогу звільнити 
раніше захоплені міста, що були в османському володінні, в противному ж разі 
султан має намір оголосити війну проти царя; та султан отримав у відповідь не-
згоду царя на таке. До того ж, повідомляється про намір названого турецького 
правителя написати гетьману Івану Виговському про те, що тому на допомогу 
буде надіслано військових людей, про що було також написано і Кримському 
ханові Мехмедові Гіраю IV 874.  

Підсумовуючи розгляд цього питання на підставі тексту з вищезазначеного 
документа, слід наголосити: 1) встановлення дипломатичних відносин між коза-
цько-гетьманською Україною та Високою Портою у часи правління гетьмана 
Івана Виговського було тривалим процесом, що підтверджується свідченнями, 
поданими у вищерозглянутих османсько-турецьких писемних документах; 2) уч-
асть у переговорах з української сторони численної делегації, до складу якої вхо-
дили 100 осіб, очолюваних козаком Єремієм Петрановським, свідчить про акти-
вність зовнішньої політики гетьманського уряду щодо Високої Порти; 3) поси-
лення чорноморського вектора діяльності української дипломатії мало стратегі-
чне значення, зокрема для розвитку економіки козацько-гетьманської України; 
4) зовнішня політика Московського царства щодо козацько-гетьманської Укра-
їни ґрунтувалася на розпалюванні громадянської війни в цій державі; 5) ця об-
ставина актуалізувала проблему реалізації домовленостей, досягнутих під час 
розглянутих переговорів. Додамо, що збереження активності чорноморського ве-
ктора у зовнішній політиці козацько-гетьманської України помітно відчувалось 
також у дипломатичній діяльності й у подальших за часом правління українських 
гетьманів. 

                                                            
873Крип’якевич Іван. Назв. праця. — С.194–195; Борисенко Володимир. Занепад української 
держави за гетьманування Івана Виговського / Володимир Борисенко // Пам’ять століть. — 
№ 5. — Київ, 1999. — С. 3–18. 
874Петровський М.Н. З матеріалів до історії українсько-турецьких взаємин у другій половині  
ХVII століття / Микола Неонович Петровський. ― Інститут рукопису Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського. ― Ф. Х. ― № 14634. Україна та Схід (Збірник ста-
тей). ―Том І. ― Штамп з надписом і датою «Видавництво Всеукраїнської Академії Наук, 15. 
І. 1934 р.». — С. 8–11; Сергійчук Володимир. Перші кроки дипломатичної дипломатичні Івана 
Виговського / Володимир Іванович Сергійчук // Україна дипломатична. Науковий щорічник. — 
К. : Видруковано в ПЦ «Інтертехнологія», 2001. — Вип. 2. — С. 214–226.  
 



Розділ 5. Розвиток відносин української козацької держави з високою портою в 1657–1676 роках 297

 

Розглядаючи питання про чорноморський вектор у дипломатичній діяльності 
гетьмана Івана Брюховецького (роки правління:1663−1668), слід зазначити таке: 
в османсько-турецьких рукописних документах (зокрема, це насамперед стосу-
ється видатного турецького історіографа османської доби Ісмаїла Гакки Узунча-
ршили) звертається увага на деякі факти, пов’язані з посиленням воєнної могут-
ності українського козацтва ще в першій половині ХVІІ століття, а саме на здій-
снення ними морських походів проти Кримського ханства та на їхні спроби за-
хопити інші османські володіння у Північному Причорномор’ї. Названий дослі-
дник своєрідно класифікує окремі козацькі угруповання, висвітлює дипломати-
чну діяльність українських гетьманів стосовно Високої Порти на підставі аналізу 
інших пам’яток османсько-турецької  писемності, зокрема архівних документів, 
а саме – матеріалів османського архівного фонду «Mühimme Defterleri» 875, «Іс-
торія Найіми» 876, «Історія Веджігі» 877 тощо.  

Спираючись на ці та інші османсько-турецькі писемні документи, Ісмаїл 
Гакки Узунчаршили наголосив на тому, що Чорне море в першій половині XVII 
століття хоч і мало  статус  «тюркського», але вважалося небезпечним через те, 
що козаки плавали на своїх чайках по Дніпру та по Дону і виходили в Чорне 
море, щоб здійснювати свої напади на навколишні землі, зокрема на турецькі во-
лодіння, та брати в полон їхнє населення. Тому османський уряд час від часу 
надсилав сюди свою флотилію, щоб припиняти такого роду дії українських ко-
заків та відповідним чином карати їх. Варто зауважити, що посилення діяльності 
козацької флотилії та розглянуті морські походи українських козаків заохочува-
лися Московським царством та Річчю Посполитою, оскільки Кримське ханство 
часто організовувало воєнні набіги на московські та польські землі. Така полі-
тика мала на меті забезпечення власного захисту та посилення боротьби проти 

                                                            
875BOA, фонд «Mühіmme Defterleri» / «Реєстри важливих документів», які містять реєстрації 
документів про важливі події,  рішення, ухвали, що стосувались діяльності османського уряду 
та зберігаються в державному архіві османського періоду. 

 ‘ عامره مطبعۀ  ‘استانبول ‘لسادسا الجلد ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما  ‘نعیما مصطفى افندى 876
 ص. ٥٨  .‘ ص ٤٤٢ ‘١٢٨٣

877Vecihi Tarihi / وجیھى   تاریخى , Arşiv,  Nu :  1307, Süleymaniye Kütübhanesi, İstanbul, (1б–87б). 
Про спільну воєнну кампанію запорозьких козаків із кримськими татарами проти Речі Поспо-
литої та Московії  в означений нами період дослідження, зокрема див.:  Bugra Atsiz, Das Osma-
nische Reich um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Nach den Chroniken des Vecihi (1637–1660) und 
des Mehmed Halifa (1633–1660) / Atsiz Bugra, München : Dr. Rudolf Trofenik, 1977, s. 86–130; 
Joukovsky Arkady, Histoire de l’Ukraine / Arkady Joukovsky,  Paris: Aux Editions du Dauphin, 
1994, p. 45.  

в яких подано інформацію щодо зовнішньополітичної діяльності гетьмана 
Богдана Хмельницького, спрямовану на те, щоб заручитися підтримкою 
Кримського ханства і Високої Порти боротьби українського козацтва за 
об’єднання українських земель та утвердження національної державності. 
Зазначені писемні джерела містять відомості про обставини формування 
політичного та воєнного союзу Війська Запорозького з Кримським ханством і з 
Високою Портою, а також хронологію спільних походів проти Речі Посполитої 
та відповідні наслідки цих воєнних заходів. 

 
На стор. 265 ( у примітках 780, 783) 

780 Hadzy Mehmed Sena’i z Krymu. Historia Chana Islam Gereja III  
خان  تاريخى]  Tekst turecki wydal, przelozyl i opracowal .[قريملى حجى محمد ثنأى‘ اوچنجى اسالم گراى 
Zygmunt Abrahamowicz. Uzupelniający komentarz historychny Olgierd Górka i Zbigniew Wójcik; 
pod redacią naukową  Zbigniewa Wójcika,  Warszawa, 1971. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 
Wydanie pierwsze. Nakład 1500, 200 egz. Arkuszy wydawniczych 23, 50. Arkuszy drukarskich 17, 
25. 204 s., ص. ٧٢ (72 с. додатки); British Museum, No. Add. 7870. 

 
783Vecihi Tarihi  / تاريخ  وجيھى, Arşiv, Nu :  1307, Süleymaniye Kütübhanesi, İstanbul, s. 1б–

87б. 
 
На стор. 297 ( у примітці 877) 
877 Vecihi Tarihi  / تاريخ وجيھى, Arşiv,  Nu :  1307, Süleymaniye Kütübhanesi, İstanbul, (1б–

87б). Про спільну воєнну кампанію запорозьких козаків із кримськими татарами проти Речі 
Посполитої та Московії  в означений нами період дослідження, зокрема див.:  Bugra Atsiz, 
Das Osmanische Reich um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Nach den Chroniken des Vecihi (1637–
1660) und des Mehmed Halifa (1633–1660) / Atsiz Bugra, München : Dr. Rudolf Trofenik, 1977, s. 
86–130; Joukovsky Arkady, Histoire de l’Ukraine / Arkady Joukovsky,  Paris: Aux Editions du 
Dauphin, 1994, p. 45. 

 
На стор. 349 
6.1.  Чигиринський похід турецької армії на Правобережну Україну  

та його історичні наслідки 
 
Насамперед звернемо увагу на повідомлення з османсько-турецьких 

писемних джерел про передумови походу турецького султана проти 
Московського царства. В текстах «Літопису» (وقايعنامه) Абдуррахмана Абді-
паші, «Історії зброєносця» (سلھدار تاريخى) Финдиклили Мехмеда-аґи та інших 
літописів, які ми вивчали, повідомлення, про те, що під час вже згаданого 
другого походу польського походу військо Московського царства здійснювало 
наступ на землі України. Очевидним є, що під тиском Московського царства 
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Османської імперії. При цьому названі держави вдавалися до використання 
збройних сил запорозьких козаків 878. 

Продовжуючи розгляд питання щодо постаті Івана Брюховецького, згаданий 
турецький історик характеризує його як видатного військово-політичного діяча, 
гетьмана Лівобережної України, пов’язуючи його з різними угрупованнями ук-
раїнських козаків. Ґрунтуючись на інформації, поданій у текстах османсько-ту-
рецьких рукописних джерел відповідної історичної доби, ми розглядаємо згадані 
козацькі угруповання залежно від їхнього регіонального розташування. При 
цьому варто звернути увагу на природно-кліматичні умови місцевостей їх побу-
тування в межах територіального простору, що простягався від Дону до Дніпра 
та Бугу, та їх дислокацію головним чином у низинних болотяних місцях, де вка-
зані річки впадають в Азовське та Чорне моря. Отже, ті козаки, які мешкали в 
басейні річки Дону, означалися в досліджених нами писемних джерелах «донсь-
кими» 879 або «черкеськими» 880; козаки, що заселяли головним чином узбережжя 
та острови річки Дніпра – «запорозькими» 881 або «водограйськими» 882.  Своєю 
чергою, «запорозькі козаки» поділялися на сарикамиських 883, поткальських 884 

                                                            
  ‘عامره  مطبعۀ ‘استانبول ‘لسادسا الجلد ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘نعیما تاریخ  ‘نعیما مصطفى افندى 878 

 ;ص..٥٨.‘ ص  ٤٤١   ‘٤٣٦  ‘٤٣٥ -٤٣١‘  ٤٢٣‘ ١٣٧ - ١٣٦ .ص ‘  ١٢٨٣
İsmail Hakk Uzunçarşl, Osmanlı Tarihi, XVI. Yüzyıl Ortalarında, XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar, Сilt 
III, 2. Kısım, 5 Baskı,  Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, s. 110–112.  
879Турецькою мовою «Don Kаzakları», що українською означає «донські козаки» (İsmail Hakk 
Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III, 2. Kısım, 5 Baskı,  Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, 
s. 110–112; Таирова-Яковлева Т. Г. Назв. праця. — С. 148, 158, 173.   
880Турецькою мовою «Çerkez Kаzarları», що українською означає «черкеські козаки» (İsmail 
Hakk Uzunçarşl,  aynı eser, Сilt III, 2. Kısım, 5 Baskı,  Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
1995, s. 110–112). 
881Турецькою мовою «Zaporog Kаzakları», що означає «запорозькі козаки» з центром у Січі 
(İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser, Сilt III, 2. Kısım, 5 Baskı,  Ankara, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, 1995, s. 110–112). 
882Турецькою мовою «Şelale Kаzakları», що в перекладі означає «водограйські козаки» (очеви-
дно, з тієї причини, що поблизу Запорозької Січі був водограй (İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı 
eser, Сilt III, 2. Kısım, 5 Baskı,  Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, s. 110–112). 
883У словосполученні турецькою мовою «Sarıkamış Kazakları» слово «sarıkamış» склдається з 
двох тюркських слів: «sarı», що означає «жовтий, золотавий», та «kamış» – «зілля». Отже цих 
козаків українською слід називати «жовтокамиськими» (очевидно, через те, що в болотяних 
місцинах на низовинах між Дніпром і Бугом, де вони мешкали, росло багато жовтуватих рос-
лин, або ж «жовтоводськими» («Sarısu Kаzakları») від  тюркських слів: «sarı», що означає «жо-
втий, золотавий» і «su» – «вода» (İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III, 2. Kısım, 5 Baskı,  
Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, s. 110–112).  
884Турецькою мовою «Potkalı Kаzakları» – назва походить від назви острова,  розташованого 
поблизу відповідних місць перебування цієї групи козаків (İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser, 
Сilt III, 2. Kısım, 5 Baskı,  Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, s. 110–112). За історич-
ними свідченнями, «Поткáл» – острів на низовинах між Дніпром і Бугом. Цей топонім має 
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та барабаських 885. Про барабаських козаків відомо те, що вони в кількості в 50 
тисяч осіб перебували в підпорядкуванні Московського царства, а поткальські – 
Речі Посполитої 886.  

Ісмаїл Гакки Узунчаршили зосередився насамперед на описі запорозьких ко-
заків, які спільно з кримськими татарами найчастіше виступали проти Речі Пос-
политої, але нерідко вони разом з польським військом чинили нападі на воло-
діння Османської держави. Позаяк козаки забезпечували своє існування голов-
ним чином за рахунок здобичі, отримуваної в результаті здійснення нападів та 
відповідних пограбувань на захоплених територіях, то вони виступали в якості 
складової військових сил тих держав, що були найвигіднішими для самих козаків 
на той час 887. Зауважимо, що  тоді гетьманом Правобережної України був Павло 
Тетеря (роки правління: 1663–1665), який вороже ставився до Високої Порти, але 
час від часу налагоджував союзницькі відносини з турками; 1665 року він еміг-
рував до Туреччини і помер в 1670 році в місті Едірне. За підтримки кримських 
татар у 1665 році наступним гетьманом обрали Степана Опару, який уклав союз 
із Кримським ханством. Він не зміг довго утриматися на своїй посаді, через що 
політичні контакти запорозьких козаків з кримськими татарами були зіпсовані 
того самого року 888. Названий вище історик зазначив, що через два роки після 

                                                            
затемнену етимологію. Він міг виникнути семантичним способом від болгарського діалект-
ного  пóтка  – «ямка, яка служить межовим знаком луга», «ямка, лунка», «межовий кіл на 
лузі» тощо, яке відомий український мовознавець Василь Лучик пояснює як похідне від пра-
слов’янського tykati – «встомляти, втикати; зачіпати, торкатися» тощо (пор. аналогічні префі-
ксальні утворення патик, патика «те саме, що палиця», слов.  po-tek, do-tek, po-túka, рú-tka – 
«контакт (дотик)» тощо. Кінцевий -л в назві острова має, очевидно, східнороманську природу, 
оскільки саме в молдавській і румунській мовах високопродуктивним є артикль іменників чо-
ловічого роду -(у)л, який узгоджує топонім *Поткал(ь) з номенклатурним іменем острова. Лу-
чик В. В. Автохтонні гідроніми Середнього Дніпро-Бузького межиріччя / Василь Вікторович 
Лучик. — Кіровоград, 1996. — С. 48–49; також див.: Середа О. Османське-українське степове 
порубіжжя в османсько-турецьких джерелах ХVIII ст. [=XVIII.Yüzyıl Osmanlı Belgeleri 
Işığında Osmanlı-Ukrayna Bozkır Serhatti] / Олександр Середа [=Oleksandr Sereda]. ― Одеса: 
Астропринт, 2015. 58–59.  
885Турецькою мовою «Barabaş Kаzakları» – від імені запорозького кошового Якова Барабаша, 
який за підтримки Москви виступив проти гетьмана Івана Виговського. Див.: Крип’якевич 
Іван. Історія України / Іван Петрович Крип’якевич ;  відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Яки-
мович. — Львів : Світ, 1990. — С. 350 ; Середа О. Назв. праця. ― С. 59–60. 
886İsmail Hakk Uzunçarşl, Osmanlı Tarihi, XVI. Yüzyıl Ortalarında, XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar, 
Сilt III, 2. Kısım, 5 Baskı,  Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, s. 110–112. 
887Aynı yerde. 
888Yücel Öztürk, Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya Yönelik Dış Politikası ve Türkiye-Moskova İlişkileri 
(16 ve 17. Yüzyıllar), Türk Dış politikası: Osmanlı Dönemi, Editör: Mustafa Bıyıklı, Cilt ІІ, İstanbul, 
Bayrak Matbaası, Topkapı, 2008, s. 266.   
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того (у 1667 році) запорозькі гетьмани обох берегів Дніпра, а саме Іван Брюхо-
вецький, гетьман запорозьких козаків із Лівобережної України, які підпорядку-
вались Московському царству, та Петро Дорошенко 889, гетьман сарикамиських 
козаків з Правобережної України, які мешкали на землях, що були в підпорядку-
ванні Речі Посполитої 890 – почали ворогувати між собою. Ця ворожнеча спричи-
нила посилення промосковської орієнтації дипломатичної діяльності гетьмана 
Івана Брюховецького, який восени 1665 року підписав новий договір з Москов-
ським царством, відомий як «Московські статті». Цей договір безперечно був 
спрямований на обмеження державності України 891. Але через два роки після 
цієї події, під впливом всенародного обурення укладеним 20 січня 1667 року Ан-
друсівським договором, згідно з яким Московське  царство та Річ Посполита по-
ділили Україну між собою, а також під тиском кошового запорозьких козаків 
Івана Сірка Іван Брюховецький порвав взаємини з Московським царством та пі-
дняв повстання проти московського царя 892. З приводу  цього питання українсь-
кий історик Володимир Антонович зазначив таке: «Въ 1667 году былъ заключенъ 
Андруссовскій договоръ, по которому Россія отказывалась въ пользу Польши 
отъ западной половины Украины. … усѣ желанія народа [українського] устрем-
лялись къ тому, чтобы, не смотря на Андруссовскій договоръ, не отдѣлиться отъ 
восточной Украины, которая должна была оставаться подъ покровительствомъ 

                                                            
889Гетьман Правобережної України (роки правління: 1665–1676); воєнну та дипломатичну 
школу проходив у гетьмана Богдана Хмельницького, який в 1657 році призначив його прилу-
цьким полковником, а в 1665 році він став гетьманом Правобережної України. Після вбивства 
гетьмана Івана Брюховецького під час антиросійського повстання 8 червня 1668 року П. До-
рошенко був оголошений гетьманом України по обидва  боки Дніпра. Про це докладно див.: 
Крип’якевич Іван. Історія України / Іван Петрович Крип’якевич ;  відп. редактори Ф. П. Шев-
ченко, Б. З. Якимович. — Львів : Світ, 1990. — С. 351. Також див.: Дорошенко Дмитро. Поча-
ток гетьманування Петра Дорошенка (1665–1666) / Дмитро Дорошенко. — Прага: Видання 
українського історико-філологічного товариства в Празі, 1941. — 27 с. 
890İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser, Сilt III, 2. Kısım, 5 Baskı,  Ankara, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, 1995, s. 110–112. 
891Про умови «Московських статей» та про підстави підтримки московським урядом Івана 
Брюховецького, який виступив з пропозицією ліквідувати гетьманство в Україні, докладно 
див.: Zbigniew Wójcik, Traktat Andruszowski 1667 Roku i Jego Geneza / Wójcik Zbigniew, Warszawa 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959, 281s.; Смолій В. А., Степанков В. С. Українська наці-
ональна революція XVII ст. (1648 – 1676 рр.) / Валерій Андрійович Смолій,  Валерій Степано-
вич Степанков. — Т. 7.  — Київ: Видавничий дім «Альтернативи», 1999. — С. 246–255;  Смо-
лій Валерій, Степанков Валерій. Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.) 
Валерій Андрійович Смолій,  Валерій Степанович Степанков. — К. : Вид. дім «Києво-Могиля-
нська академія», 2009.  — С. 331.  
892Крип’якевич Іван. Історія України / Іван Петрович Крип’якевич ;  відп. редактори Ф. П. Ше-
вченко, Б. З. Якимович. — Львів : Світ, 1990. — С. 351–352. 
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Россіи. Вскорѣ явилась возможность обойти договоръ, согласно правиламъ тог-
дашней дипломатіи» 893. Слід підкреслити, що в цих умовах Іван Брюховецький 
виявив прагнення заручитися підтримкою з боку Високої Порти. Зокрема, він 
відрядив свого посла до кримського хана Мехмедa Гірая IV з пропозицією пе-
рейти під владу Османської імперії. Дізнавшись про таке, султан Мехмед IV від-
хилив пропозицію гетьмана, бо вона не відповідала на той момент інтересам зо-
внішньої політики його власної держави. Але, враховуючи загострення політич-
ної ситуації, що сталося в означений час у відносинах між козацько-гетьмансь-
кою Україною, Московським царством і Річчю Посполитою, великий візир 
Фазиль Ахмед-паша в червні 1668 року за дорученням султана проголосив Івана 
Брюховецького гетьманом козацтва України і надав йому матеріальну допомогу. 
Варто зазначити, що запорозькі козаки не завжди підтримували свого кошового 
Івана Сірка в його боротьбі з кримськими татарами. Утім, політична діяльність 
саме цього історичного діяча мала важливе значення у справі змінення промос-
ковської орієнтації політики гетьмана Івана Брюховецького, і заради цієї справи 
Іван Сірко уклав перемир’я з Кримським ханством 894. 

Слід наголосити на тому, що в період 1667–1668 років, тобто після  укладання 
Андрусівського договору, згідно з яким було досягнуто замирення на 13,5 року і 
Московське  царство та Річ Посполита поділили Україну між собою, відбулося 
піднесення повстанського руху українського населення 895. Відповідною реак-
цією гетьмана Івана Брюховецького на ці події з метою збереження влади в своїх 
руках стало посилення чорноморського вектора його дипломатичної діяльності 
та укладання конвенції з Високою Портою. З приводу цього питання в  осман-
сько-турецькому архівному документі «Фінансові рахунки щодо перебування 

                                                            
893Антоновичъ Владиміръ. Содержаніе актовъ о козакахъ на правой сторонѣ Днѣпра (1679–
1716) / Владиміръ Антоновичъ // Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый временною коми-
ссіею для разбора древнихъ актовъ, при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ генералъ-гу-
бернаторѣ. — Часть Третья. — Акты о козакахъ (1679 – 1716). — Томъ ІІ. — Кіевъ: Въ типо-
графіи Е. Федорова, 1868. — С.1–2.  
894İsmail Hakk Uzunçarşl, Osmanlı Tarihi, XVI. Yüzyıl Ortalarında, XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar, 
Сilt III, 2. Kısım, 5 Baskı,  Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, s. 110–112. 
895Згодом плани зміцнення гетьманської влади Івана Брюховецького привели його до розу-
міння потреби об’єднання Лівобережної та Правобережної України. Див.: Універсали україн-
ських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1668) /  упорядкування: 
Іван Бутич, Вячеслав Ринсевич, Ігор Тесленко. — Пам’ятки історії України. НТШ. — Київ ; 
Львів, 2004. — С. 257, 291–295 (№ 191. 1663, липень – серпень. Табір під Переяславом. – Уні-
версал Івана Брюховецького до українського народу на правому березі Дніпра з закликом 
об’єднатися під його булавою і спільно виступити проти Кримського ханства). 
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посланця Запорозького козацтва» 896, датованому 1078 роком за літочисленням 
Гіджри (за християнським календарем приблизно кінець 1667 – початок 1668 
року) повідомляється про виділення коштів у сумі 2 тисячі 100 акче на оплату 
проживання та харчування посланця від гетьмана Івана Брюховецького під час 
виконання тим своїх функцій. В іншому документі – «Про вручення посланцю 
Запорозького козацтва, його помічнику чаушу Осману та іншим спеціального 
одягу» 897 , також датованому 1078 роком за календарем Гіджри (за християнсь-
ким календарем приблизно кінець 1667 – початок 1668 року), міститься повідо-
млення про дарування трьох каптанів згаданому посланцеві, помічнику чаушу 
Осману та ще одній особі зі складу козацького посольства. Отож, ці встановлені 
нами аргументи підтверджують факт особливої уваги в часи правління Івана 
Брюховецького з боку гетьманського уряду до чорноморської спрямованості ве-
ктора його зовнішньої політики, а саме – до розвитку дипломатичних відносин 
між козацько-гетьманською Україною та Високою Портою. Гетьман Іван Брю-
ховецький, незважаючи на заборону згідно зі статтею 9 «О послах чужеземс-
кихъ» угоди з Московським царством, укладеної в Батурині 17 листопада 1663 
року («Батуринські статті, прийняті гетьманом Іваном Брюховецьким та скріп-
лені підписами козацької старшини»), де говориться: «Какъ прежде сего безъ го-
сударскія воли до чужих окрестнихъ земель, есть, къ хану [Мехмедові Гіраю IV] 
крымскому и къ иным, не посылывалъ гетмань [Іваном Брюховецьким] своихъ 
посланцевъ…»), здійснював незалежну від Московії дипломатичну діяльність 
щодо Кримського ханства і Високої Порти. На нашу думку, саме виявлені ознаки 
схильності османського уряду до політичного зближення Високої Порти з коза-
цько-гетьманською Україною значною мірою посприяли тому, що 8 лютого 1668 
року гетьман Іван Брюховецький у своїх універсалах повідомив жителів України 
про те, «що від Москви було вирішено відійти за спільною угодою старшин Вій-
ська Запорозького» 898. Зауважимо, що на той час позиція українського гетьмана 
збігалася з інтересами зовнішньої політики уряду Високої Порти, і тому великий 
візир Фазиль Ахмед-паша погодився на пропозицію Івана Брюховецького. В 
1668 році Івану Брюховецькому було надіслано відповідний офіційний лист-на-

                                                            
896BOA, Âlî Emîrî Tasnifi, IV Mehmed, Nu : 11345, Sarıkamış Kazağı Elçisine Verilen Nafaka 
Bahasını Mübeyyin Tezkireler. 
897BOA, Âlî Emîrî Tasnifi, IV Mehmed, Nu : 9907, Sarıkamış Kazak  Elçisine ve Elçi Mübaşiri 
Osman Çavuş ve Saireye Verilen Hilâtlar Hakkında. 
898Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–
1668) / упорядкування: Іван Бутич, Вячеслав Ринсевич, Ігор Тесленко. —Пам’ятки історії Ук-
раїни. НТШ. — Київ ; Львів, 2004. — С. 13–14, 258–259, 260, 271.  
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каз «Berat», стяг, бунчук та литаври на знак затвердження його гетьманом бара-
баських, жовтокамиських і поткальських козаків, тобто правителем запорозького 
козацтва 899.  

Підсумовуючи порушене у цьому підрозділі питання, можна стверджувати, 
що розглянуті  нами османсько-турецькі писемні документи, використані в праці 
Ісмаїла Гакки Узунчаршили, надають додаткові відомості про можливості реалі-
зації в часи правління гетьмана Івана Брюховецького відновлення державної не-
залежності України за допомогою Високої Порти й Кримського ханства. 

Суттєве значення для розуміння історичної ситуації, що існувала в Північ-
ному Причорномор’ї, має також класифікація козаків, здійснена  турецьким іс-
ториком Ісмаїлом Гакки Узунчаршили за критеріями природно-кліматичних 
умов, географічним розташуванням тієї чи тієї козацької групи та залежно від 
зовнішніх політичних чинників. Османсько-турецькі писемні джерела підтвер-
джують факт активізації чорноморського вектора в дипломатичній діяльності ге-
тьмана Івана Брюховецького, зокрема щодо встановлення українсько-турецьких 
міждержавних відносин. Отримана нами інформація свідчить про виникнення 
певної конфліктної ситуації та про участь у ній Івана Сірка та Петра Суховія 
щодо вбивства Івана Брюховецького,  здійсненого не без відома гетьмана Петра 
Дорошенка, який згодом, задля об’єднання всіх козаків під одним українським 
стягом, отримав відповідні повноваження від Високої Порти і був проголошений 
гетьманом на обох берегах Дніпра, тобто правителем усієї України.  

 
 

5.2.  Османсько-турецькі архівні документи та літописи  
про дипломатичну діяльність гетьмана Петра Дорошенка щодо 
встановлення військово-політичних відносин з Високою Портою 

 
Період вітчизняної історії, що тривав від часу смерті гетьмана Богдана Хме-

льницького до укладання Андрусівського договору між Московським царством 
та Річчю Посполитою (1657–1667 роки), був часом, коли відбувався фактичний 
поділ України між названими державами 900. Згідно з умовами цього договору, 
під владою Московського царства залишалася Лівобережна Україна, а Правобе-
режна Україна входила до складу Речі Посполитої. Щодо Запорозької Січі, то 

                                                            
899İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III, 2. Kısım, 5 Baskı,  Ankara, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, 1995, s. 110–112. 
900Eickhoff Ekkehard, Venedig, Wien und die Osmanen, Umbruch in Südosteuropa 1645 – 1700 / 
Ekkehard Eickhoff, München, 1970, s. 279. 
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над нею встановлювався обопільний контроль обох названих держав. Отже, ре-
зультатом розглянутої історичної події стало скасування більшості здобутків, які 
українці отримали в результаті тривалої визвольної боротьби проти національ-
ного гноблення з боку Речі Посполитої. 

Укладання Андрусівського договору, який по суті був тяжким ударом по ук-
раїнській державності, спричинило обурення в українському суспільстві, яке ві-
добразилося у компрометації обох тогочасних суспільних орієнтацій, а саме – 
пропольської та промосковської 901. За таких умов гетьман Лівобережної України 
Петро Дорофійович Дорошенко (роки правління: 1665–1676) 902, маючи на меті 
об’єднати всі українські землі в межах єдиної держави, здійснив спробу реалізу-
вати давній план гетьмана Богдана Хмельницького, а саме – укласти союз з Ви-
сокою Портою і з її допомогою скасувати Андрусівський договір та об’єднати 
Україну як автономну державу, що мала існувати під владою могутньої Осман-
ської імперії 903. Стосовно цього питання вищезгаданий історик зазначив, що 
«…[гетьман Петро] Дорошенко сталъ оттягивать, подъ всевозможными предло-
гами, переговоры съ Поляками, отправившими въ Острогъ коммисаровъ для по-
становленія условій, на которыхъ западная Украина должна была поступитъ въ 
польское владѣніе, и между тѣмъ завелъ дѣятельныя сношенія съ Турціею. Онъ 
предложилъ Султану [Мехмеду ІV] подчинить ему Украину, какъ вассальную 
область, подъ условіемъ, что Турки помогутъ козакамъ отбиться отъ Поляковъ. 
Предложенія его были приняты благосклонно въ Константинополѣ» 904. Ця інфо-
рмація, отримана з одного з українських писемних джерел, є свідченням того, 
що, незважаючи на негативні наслідки для України Андрусівського договору, 
населення її західної частини прагнуло зберегти єдність зі Східною Україною. 
Реалізувати це прагнення народу гетьман Петро Дорошенко намагався здійснити 
шляхом встановлення турецького протекторату.   

Зважаючи на значущість порушених у цьому підрозділі питань, ми вважали 
за потрібне здійснити аналіз відповідного джерельного матеріалу на засадах його 

                                                            
901Крип’якевич Іван. Історія України / Іван Петрович Крип’якевич ; відп. редактори Ф. П. Ше-
вченко, Б. З. Якимович. — Львів : Світ, 1990. — С. 199–200.  
902Чухліб Т. В. Петро Дорошеко / Тарас Васильович Чухліб. — К. : ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 
2007. — 63 с. : іл.  
903Eickhoff Ekkehard, op. cit., s. 279–280; Joukovsky Arkady, Histoire de l’Ukraine / Arkady 
Joukovsky,  Paris: Aux Editions du Dauphin, 1994, p. 46–48.  
904Антоновичъ Владиміръ. Содержаніе актовъ о козакахъ на правой сторонѣ Днѣпра (1679–
1716) / Владиміръ Антоновичъ // Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый временною коми-
ссіею для разбора древнихъ актовъ, при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ генералъ-гу-
бернаторѣ. — Часть Третья. — Акты о козакахъ (1679 – 1716). — Томъ ІІ. — Кіевъ: Въ типо-
графіи Е. Федорова, 1868. — С. 3. 
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комплексної актуалізації, тобто з урахуванням його наукової інтерпретації, по-
даної у творах провідних вітчизняних та зарубіжних дослідників. Саме таким чи-
ном, на нашу думку, є можливим об’єктивний розгляд низки проблемних питань, 
які стосуються історії України згаданої доби і мають важливе значення для ви-
світлення теми нашої монографії загалом.    

В османсько-турецьких рукописних джерелах, де зафіксовані важливі пові-
домлення щодо «українського питання», гетьмана Петра Дорошенка зображено 
як визначного політичного діяча, «знаного провідника християнського люду». 
Найбільшу цінність у цьому сенсі мають як архівні рукописні джерела 905 та 
пам’ятки історіографії, так і літописні твори.906, зокрема літопис Финдиклили 
Мехмеда-аґи 907 та Мехмеда Рашіда Ефенді 908. Особливу увагу в згаданих істо-
ричних документах приділено такій важливій у вітчизняній історії події, як прий-
няття гетьманом Петром Дорошенком в 1669 році турецького протекторату задля 
забезпечення захисту своєї країни насамперед від зазіхань на неї з боку Речі По-
сполитої і Московського царства та для захисту її від спустошливих нападів з 
боку Кримського юрту 909.  

Очевидним є те, що уряд Високої Порти вирішив задовольнити прохання 
Івана Брюховецького щодо його владних повноважень саме після зміни промос-
ковської орієнтації українських політиків та стабілізації взаємин із Кримським 
ханством, однак це рішення стосувалося лише окремої частині території України. 
Коментуючи цю подію, необхідно підкреслити, що турецький султан одночасно 
                                                            
905BOA, İbnül-Emin Hariciye Vesikaları, Nu : 52, [Petro] Doroşеnko’ya verilen Hatmanlık Beratı; 
РГАДА. ― Фонд 89. «Сношения России с Турцией». ― Оп. 2. ― Док. 36 «Жалованная грамота 
султана Магомета украинскому гетману Петру Дорошенко» від 1675 року. 
906Hac Ali Efend, Târih-î Kameniçe / تاریخ قمانیچھ , Süleymnaiye Kütübhȃnesi, Lala İsmail Paşa 
Kitaplığı, Nu : 308 (1b ‒ 136a), s. 111b‒112a, 112b‒113a; Hac Ali Efendi, Târih-î Kameniçe. Tahlil 
ve Metin, Hazırlayan: Ayşe Hande Can, Ankara, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütübhaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2007, s. V, IХ, X, ХІ; Кульчинський О. Б. Хроніка «Таріг-е Каманіче» 
та українське питання в османо-польських перемовинах 1672 року / Олесь Богданович Кульчи-
нський // Сходознавство. — № 57–58. Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН Ук-
раїни.  ― Київ, 2012 р. ― С. 42‒50; Fahri Çetin Derin, Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyinamesi, İs-
tanbul 1993, s. 315–317, 338; İsmail Hakk Uzunçarşl, Osmanlı Tarihı, XVI. Yüzyıl Ortalarından 
XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar, Сilt III, 2. Kısım, 5 Baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, 
s. 110–112; Yücel Öztürk, Özü’den Tuna’ya: Kazaklar – 1, Cilt 1, 1. Baskı, İstanbul, Yeditepe 
Yayınevi, 2004, s. 341–342; Mehmet İnbaş, Ukrayna’da Osmanlılar, İstanbul, Yeditepe Yayınları, 
2004, s. 361. 
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врахував інтереси й більш знаної особи, а саме гетьмана Петра Дорошенка. Після 
отримання гетьманської булави за рішенням 910 султана, Петро Дорошенко пока-
рав Івана Брюховецького на смерть за те, що той підпорядкував запорозьких ко-
заків московському цареві та намагався підкорити собі все українське козацтво 
911. Петро Дорошенко зумів об’єднати під своїм управлінням козаків з обох бере-
гів Дніпра, але згодом, під тиском Московського царства та Речі Посполитої, ко-
трі намагалися загарбати українські землі, в козацьких лавах стався розкол 912. З 
досліджених нами рукописних документів виявилось, що запорозькі козаки 913, 
вимагаючи підпорядкування кримському ханові, відокремилися й обрали геть-
маном Петра Суховієнка (Суховія), а решта козаків на чолі з Дем’яном Много-
грішним перейшла під владу московського царя, який погодився дати їм росій-
ське підданство і проголосити гетьманом Дем’яна Многогрішного. Такий розви-
ток подій знову порушив політичну стабільність в країні 914. З цього приводу в ук-
раїнських писемних джерелах повідомляється про те, що «на територію півден-
них полків прибула кримська орда, яку привів Петро Суховієнко, ставленик запо-
рожців, визнаний кримським ханом за гетьмана. Попри намір останнього залу-
чити козацькі сили та [кримську] орду до знешкодження московського війська, 
насамперед він вдався до ліквідації тут влади [Петра] Дорошенка, розмістивши в 
деяких важливих  містах татарські залоги. Це спричинило до розгортання тут  
                                                            
910BOA, İbnül-Emin Hariciye Vesikaları, Nu : 52, [Petro] Doroşеnko’ya verilen Hatmanlık Beratı. 
911İsmail Hakk Uzunçarşl, Osmanlı Tarihi, XVI. Yüzyıl Ortalarında, XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar, 
Сilt III, 2. Kısım, 5 Baskı,  Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, s. 112; Унівєрсали укра-
їнських гетьманів від Івана виговського до Івана Самойловича (1657–1668)/Упорядкування: 
Іван Бутич, Вячеслав Ринсевич, Ігор Тесленко. — Пам’ятки історії України. НТШ. — Київ ; 
Львів, 2004. — С. 259. 
912За даними історика Юрія Мицика, в зазначений період на великій території України також 
відбувалося посилення тиску на Православну церкву з боку Речі Посполитої. Див.: о. Мицик 
Юрій. «Пам’ять (1671 р.)» – український полемічний твір / Юрій Мицик // Український архео-
графічний щорічник. На пошану Павла Степановича Соханя з нагоди 75-річчя. Інститут укра-
їнської археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Вип. 5/6. — Т. 8/9.  — Київ, 
2001. — С. 306–312. 
913За даними тюрколога Григорія Халимоненка термін «козак» походить від давньотюрксь-
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«gazγanc» – надбання, прибуток, зиск, заробіток (Халимоненко Г. І. Інститут козацтва: тюрк-
ського й українського / Григорій Іванович Халимоненко  // Східний світ. — Київ, 1993. — № 
1. — С. 108–109). За іншою версією, в дослівному перекладі з тюркської мови «козак» озна-
чає «вирізати, поголити гострим інструментом», а також «поголені, безбороді чоловіки, які 
були призначені для служби у війську, для походів». Див.: 
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З приводу тлумачення терміну «козак» докладно див.: Юрій М. Ф. Україна найдавнішого часу – 
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внутрішньої війни між прибічниками [Петра] Дорошенка та [Петра] Суховієнка, 
якого підтримали татари…» 915. В результаті, опинившись у складному стано-
вищі, гетьман Петро Дорошенко вирішив звернутися до турецького султана за 
допомогою і надіслав до Стамбула своїх послів Патріанка (вірогідно – Петренка) 
і юриста Білогруда з проханням надати йому офіційні повноваження гетьмана 
України 916.  

З аналізу османсько-турецьких рукописних джерел виявляється ще той факт, 
що з початком правління гетьмана Петра Дорошенка відбувалася активізація ди-
пломатичних відносин між Чигирином, Бахчисараєм та Стамбулом. Отже, в 1665 
році було відновлено союзницькі відносини запорозького козацтва з Кримським 
ханством і Високою Портою. В жовтні 1666 року кримськотатарські урядовці 
здійснили візит до Чигирина з метою підтримати гетьмана Петра Дорошенка та 
домовилися про забезпечення запорозьким козакам військової допомоги для обо-
рони України. Гетьман Петро Дорошенко, зі свого боку, відрядив того самого 
року посольство до Стамбула з метою заручитися згодою турецького султана на 
оновлення та підтвердження протекторату з боку уряду Високої Порти, в резуль-
таті чого ускладнилися взаємини Османської імперії з Річчю Посполитою та Мо-
сковським царством 917. У цьому контексті цінними є відомості турецького ман-
дрівника Евлія Челебі про міста, фортеці, життя населення та діяльність прави-
телів Кримського ханства на час перебування цього мандрівника у Криму в 
1666–1667 роках. Важливо зазначити, що Евлія Челебі за результатами своїх спо-
стережень попереджав османський уряд про небезпеку Кримському ханству та 
Османській державі з півночі, а саме з боку Московського царства 918. Незважа-
ючи на зазначене, починаючи з липня 1667 року, дипломатичні відносини між 
Високою Портою та названими державами, а також з Україною набули ще більш 
інтенсивного характеру. Козацькі посольства до Стамбула стали численними. 
Наприклад, 9 липня 1667 року посланці українського гетьмана в черговий раз 
прибули до Стамбула для проведення переговорів з турецькою стороною щодо 
врегулювання міждержавних зносин у  контексті Андрусівського договору. Саме 
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/ упорядкування: Іван Бутич, Вячеслав Ринсевич, Ігор Тесленко. — Пам’ятки історії України. 
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в цей час посланці короля Речі Посполитої прибули до столиці Османської імпе-
рії з метою налагодити дружні міждержавні взаємини, але вони у відповідь отри-
мали умову, згідно з якою в разі, якщо Річ Посполита дотримуватиметься друж-
ніх відносин з Московським царством, Висока Порта не захищатиме поляків. 25 
січня 1668 року до Стамбула прибуло посольство від московського царя, яке 
спробувало врегулювати політичні відносини з Османською імперією, щоб уни-
кнути війни з нею. 30 березня 1668 року до столиці Високої Порти прибуло нове 
українське козацьке посольство, а 19 квітня відбувся візит посланців від бараба-
ських козаків, які теж звернулись до турецького султана з проханням взяти їх під 
свій захист. Наступне посольство від козацько-гетьманської України прибуло до 
Стамбула 24 грудня 1668 року, а через півроку після цієї події, а саме 1 червня 
1669 року, відбувся наступний візит посольства від Української козацької дер-
жави, яке під час проведення переговорів з турецьким султаном висловило свою 
скаргу на дії кримських татарів. Султан Мехмед IV вирішив захистити українсь-
ких козаків за умови дотримання ними їхньої обіцянки визнати протекторат Ос-
манської імперії. Результатом активної дипломатичної діяльності у Стамбулі чи-
сленних посольств від гетьмана Петра Дорошенка було прибуття до українського 
гетьмана в того самого року посольства Високої Порти, яке вручило Петру До-
рошенкові наказ султана Мехмеда IV про надання йому гетьманських повнова-
жень стосовно Запорозького козацтва 919. Стосовно цього питання Дмитро Кан-
темир повідомляв про перебування козацької дипломатичної місії,  очолюваною 
особисто самим гетьманом Петром Дорошенком, у місті Адріанополі, якого сул-
тан Мехмед IV тепло вітав, дарував йому відповідні клейноди на знак визнання 
гетьманом  турецького протекторату. Сторони домовились про те, що козацькі 
морські сили більше не здійснюватимуть походів на турецькі Чорноморські при-
бережні володіння з метою їх пограбування, залишатимуться відданими Високій 
Порті, скеровуватимуть свою зброю проти власних ворогів. З іншого боку, туре-
цький правитель  Мехмед IV оголосив, що надаватиме гетьманові Петру Доро-
шенку військову підтримку в разі спалаху війни між козацько-гетьманської Ук-
раїною з одного боку й Московським царством і Річчю Посполитою з іншого 920. 
З приводу договору між Українською козацькою державою та Високою Портою 
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920Cantemir, Demetrius, The History of the Growth and Decay of the Othman Empire / Demetrius 
Cantemir, The Reign of Mahomet IV, Book III, Part I, Chap. XII, p. 255–266, 1–272 p. / The Reign 
of Mahomet IV, Book IV, Part II, Chap. I, p. 275–442, 275–460, London : Printed for James, Jon, 
and Paul Knapton, at the Crown in Ludgate Street, MDCCXXXIV (1734), 460 p. 
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гетьман Петро Дорошенко проголосив: «Готовы есми воевати со всякимъ непрія-
телемъ повелителства твоего. А во утверженіе сихъ уговоровъ посланъ былъ по-
солъ Османъ Чаузысъ въ лѣто отъ Рожества Христова 1668, въ 10 день августа» 
(ст. 1); «Во утверженіи же сихъ объемлю азъ, гетманъ. И все войско казацькое, 
военное знамя, якоже булаву и знамя, еже отъ турковъ имянуетца туй» (ст. 4) 921. 
Отже, саме 1669 рік слід вважати офіційною датою визнання українським геть-
маном Петром Дорошенком протекторату Османської імперії, згідно з яким пе-
редбачалось, що обидві сторони непорушно дотримуватимуться взаємно визна-
чених та погоджених відповідних пунктів міждержавної домовленості, зокрема, 
таких: 1. Запорозьке козацтво на чолі з гетьманом Петром Дорошенком підпадає 
під захист Османської імперії, яка визнає гетьманську владу на термін до кінця 
життя Петра Дорошенка; 2. Запорозькі козаки сплачуватимуть султану данину; 
3. Українське козацтво здобуває свободу свого віросповідання; 4. Козацька Рада 
зобов’язується координувати свою діяльність з урядом Високої Порти; 5. Укра-
їнське козацьке військо візьме участь у військовому поході збройних сил Осма-
нської імперії на Балкани; 6. Кримським татарам буде заборонено здійснювати 
напади на українських козаків; 7. Петро Дорошенко проголошується гетьманом 
всієї України, і йому мають бути вручені  гетьманські клейноди (стяг, бунчук, 
литаври) як знаки офіційного затвердження за ним відповідно зазначеного ста-
тусу; 8. Королю Речі Посполитої буде повідомлено про те, що гетьман Петро До-
рошенко перебуває під захистом Високої Порти 922. Все зазначене має своє підт-
вердження і в українських історичних рукописних джерелах тієї історичної доби. 
Зокрема, в них повідомляється про таке: «…турецький султан дав згоду взяти 
козаків під свою протекцію. …в березні 1669 року турецькі посли на Корсунській 
раді визнали за гетьмана [Петра] Дорошенка. …Між Чигирином і Стамбулом по-
чалися жваві дипломатичні відносини; при султанському дворі постійно перебу-
вав український резидент» 923. Отже, наведені нами відомості є вагомими аргу-
ментами на користь підтвердження факту існування інтенсивних дипломатичних 

                                                            
921Угода № 258. Після 10 серпня 1668 року. Проект договору гетьмана Петра Дорошенка з 
Туреччиною, на основі якого були укладені Корсунські статті в березні 1669 року) // Унівeр-
сали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687) / Упо-
рядкування: Іван Бутич, Вячеслав Ринсевич, Ігор Тесленко. — Пам’ятки історії України. 
НТШ. — Київ – Львів, 2004. — С. 379–383. 
922Fahri Çetin Derin,, aynı eser,  s. 316–317; Yücel Öztürk, aynı eser, s. 269. 
923Універсал Петра Дорошенка до козацтва з повідомленням про перемогу над Суховієм та 
поясненням суті своїх переговорів з Москвою, 1669. Січня 1. Чигирин) // Унівeрсали україн-
ських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687) / Упорядкування: 
Іван Бутич, Вячеслав Ринсевич, Ігор Тесленко. ― Пам’ятки історії України. НТШ. — Київ ; 
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відносин між гетьманом Петром Дорошенком та Кримським ханством і Високою 
Портою, які відчутно вплинули на подальші геополітичні зміни у відносинах між 
державами Східної Європи, тобто Річчю Посполитою, Московським царством, 
козацько-гетьманською Україною та Високою Портою.  

З цього приводу турецький літописець Мехмед Рашід Ефенді зазначав, що в 
1669 році, під час перебування султана Мехмеда IV в своїй резиденції в Єнішегірі 
(Туреччина) до нього прибув козацький посланець, який поскаржився на дії по-
ляків та кримських татар. Зокрема, цей посланець повідомив султану про те, що 
поляки та кримські татари чинили напади на українські землі, та звернувся до 
султана Мехмеда IV з проханням забезпечити відповідний захист цих земель. У 
відповідь на це звернення турецький султан вирішив прийняти запорозьких ко-
заків під свій протекторат і передав українському гетьману Петру Дорошенку 
відповідні клейноди. При цьому правитель Високої Порти Мехмед IV поставив 
останньому зобов’язання виконати умову, згідно з якою українське козацьке вій-
сько мало взяти участь в турецьких воєнних акціях на Балканах. Варто зазначити, 
що саме в той час кримський хан Аділь Гірай призначив полковника Михайла 
Ханенка, наказного гетьмана Богдана Хмельницького, командиром поткальсь-
ких козаків. Однак це призначення спричинило конфлікт між козацькими спіль-
нотами, через що вищеназваний правитель Кримського ханства втратив свій 
трон. Повідомляється також і про ухвалу султаном рішення щодо здійснення вій-
ськового походу проти Речі Посполитої. Адже в зазначеному літописному дже-
релі міститься також текст листа султана, адресованого королю названої дер-
жави. У цьому документі повідомляється як про рішення Мехмеда IV взяти геть-
мана Петра Дорошенка під свій протекторат, так і про те, що правителя Речі По-
сполитої було попереджено, що у зв’язку з нападами польської армії на україн-
ські землі армія Османської імперії здійснює підготовку до військового походу 
проти керованої ним держави 924. 

Актуалізуючи дослідження джерел щодо дипломатичних акцій і воєнних дій 
у другій половині XVII століття, варто звернути увагу на те, що відомий турець-
кий дослідник Ісмаїл Гакки Узунчаршили порушив деякі питання, які безпосере-
дньо стосуються встановлення та розвитку взаємин між Українською козацькою 
державою та Високою Портою, а також міжнародної політики османського 

                                                            
Львів, 2004. — С. 376–377, 377–378, 424–425; 1669. Січня 4. Чигирин. — Універсал Петра До-
рошенка до ніжинського полковника з повідомленням про перемогу над Суховієм // Там 
само. — С. 425–426.  

 ص.  ٣٢٥ ‘ ٢٩٢ - ٧٥٢ص.   ‘٢٨١٢  ‘عامره مطبعۀ ‘استانبول  ‘ولالالجلد ا ‘تاریخ راشد ‘محمد راشد افندى 924  
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уряду стосовно європейських держав. Поставлені проблеми розглядаються в ті-
сному зв’язку з національно-визвольною боротьбою українського народу другої 
половини XVII століття. З цього приводу дослідник, висвітлюючи зовнішню по-
літику Високої Порти щодо України на основі залучення до свого дослідження 
інформації, запозиченої з османсько-турецьких писемних документів, звернув 
увагу на відображені в згаданих історичних документах важливі аспекти звер-
нення козацького гетьмана Петра Дорошенка до султана Мехмеда IV. Зокрема, 
він говорив, що це звернення мало характер прохання про захист своєї держави 
від ворожих дій щодо козацько-гетьманської України з боку короля Речі Поспо-
литої Михайла І Вишневецького (роки правління: 1669–1673) та кримського хана 
Аділа Гірая (роки правління: 1666–1671). Султан Мехмед IV погодився надати 
гетьману Петру Дорошенкові такий захист за умови, що українські козаки на чолі 
з ним служитимуть в армії Османської імперії та братимуть участь у військових 
походах цієї армії проти ворожих Високій Порті держав Європи 925. 

Щодо сутності ворожих дій кримського хана Аділа Гірая відносно козацько-
гетьманської України названий турецький дослідник наголосив на тому, що вка-
заний правитель, роздратований скаргою козацького гетьмана, від свого імені 
призначив Михайла Ханенка (роки правління: 1669–1674) гетьманом поткальсь-
ких козаків і змусив їх напасти на володіння Петра Дорошенка, який на той час 
фактично провадив протурецьку зовнішню політику. Ситуацією, що склалася, 
скористувався король Речі Посполитої, який захопив декілька укріплень запоро-
зьких козаків. Тому, виконуючи взяте на себе зобов’язання щодо захисту Укра-
їнської козацької держави, султан Мехмед IV в травні 1671 року призначив крим-
ським ханом Селіма Гірая І (роки правління: 1671−1678). Щодо короля Речі По-
сполитої Михайла Вишневецького, то султан Мехмед IV повідомив йому про те, 
що український гетьман Петро Дорошенко перейшов під захист Османської ім-
перії, і тому подальші ворожі дії проти нього з боку Речі Посполитої означати-
муть порушення раніше укладеного мирного договору. Зважаючи на те, що ко-
роль Михайло Вишневецький не відповів належним чином на лист турецького 
султана, в березні 1672 року Висока Порта оголосила Речі Посполитій війну. Цю 

                                                            
925İsmail Hakk Uzunçarşl, Osmanlı Tarihi, II. Selim’in Tahta Çıkışından 1699 Karlofça 
Andlaşmasına Kadar, Сilt ІІІ, 1. Kısım, 5 Baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, s. 422–
433. Щодо проблеми відданості гетьмана Петра Дорошенка турецькому султанові в зв’язку з 
визнанням Дорошенком турецького протекторату та характеристики відповідних міжнарод-
них відносин див.: Чухліб Тарас. Секрети українського полівасалітету. Хмельницький – Доро-
шенко – Мазепа / Тарас Чухліб. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. 
— С. 89–105.  
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історичну подію Ісмаїл Гакки Узунчаршили характеризує як відображення рішу-
чості наміру султана Мехмеда IV здійснювати захист козацько-гетьманської Ук-
раїни від зазіхань на неї з боку Речі Посполитої 926. 

Дмитро Кантемир 927 у літописі «Історія османської імперії: піднесення та за-
непад» 928, зазначив: «Коли османська армія була зайнята здобуттям міста Кан-
дії 929, до султана Мехмеда IV, який тоді перебував у місті Єнішегір 930, від сари-
камиських козаків 931 прибула делегація на чолі з самим Петром Дорошенком; 
вони повідомили, що вони та їх країна [Україна] визнають протекторат турець-
кого султана [Мехмеда IV]. Падишах з пошаною прийняв цю козацьку делегацію 
і подарував [Петру] Дорошенкові кафтан 932, а також вручив йому клейноди ‒ 
стяг, литаври та бунчук, як ознаку своєї згоди прийняти [українського гетьмана 
Петра] Дорошенка та його країну під свій протекторат» 933. Цей текст, свідчить 
про безпосередню участь українського гетьмана в переговорах з турецьким сул-
таном, в результаті яких Петро Дорошенко був офіційно визнаний гетьманом за-
порозького козацтва, а українському козацтву був гарантований захист з боку 
османського султана на визначених умовах протекторату.  

Далі в зазначеному писемному джерелі повідомляється про те, що після від-
відування турецького султана Українське посольство вирушило назад на свою 
батьківщину. В результаті проведених переговорів гетьман Петро Дорошенко 
отримав вказівку припинити напади козацького люду, які деінде відбувалися на 

                                                            
926İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt ІІІ, 1. Kısım, 5 Baskı, s. 422. 
927Дмитро Кантемир (роки життя: 1673–1723) – державний діяч ногайсько-татарського похо-
дження, вчений-енциклопедист, композитор, автор численних турецьких класичних музичних 
творів, а також воєвода Молдавського князівства в 1693 та 1710–1711 рр. Високу освіту Дми-
тро Кантемир здобув у Стамбулі, де вивчав турецьку, латину, грецьку, слов’янські мови, а 
також займався науковими дослідженнями. Див.: Dimitri Kantemir, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Yükseliş ve Çöküş Tarihi / Incrementa atque decrementa Aulae Othomanicae, Birinci Cilt,  2. Bası, 
İstanbul, Cumhuriyet kitapları, 1998, s. 19–21; Dimitri Kantemir, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Yükseliş ve Çöküş Tarihi / Incrementa atque decrementa Aulae Othomanicae, İkinci Cilt, 2. Bası, 
İstanbul, Cumhuriyet kitapları, 1998, 565–1044 s. 
928Dimitri Kantemir, aynı eser,  Birinci Cilt,  2. Bası, s. 305–317.  
929Іракліон (грецьк. Ηρаκλειο), або Геракліон ‒ давня назва Кандії, столиці Криту (грецьк. Νησί 
Κρήτη – п’ятий за своїми розмірами острів у Середземному морі) та одне з найбільших міст 
Греції. 
930Yenişehir (турецьк.) означає «нове місто»,  засноване у XIV столітті. 
931Як ми вже зазначали раніше  про те, що тюрки-османи, окрім запорозьких козаків, вирізняли 
серед українських козаків такі їх групи (див. : прим. 882, 883, 884). Про тюркську етимологію 
терміну «козак», зокрема див.: Pritsak Omelja, The Turkic Etymolojy of the Word Qazaq ‘Cossak’/ 
Omeljan Pritsak, Harvard Ukrainian Studies 28, no. 1– 4 (2006): pp. 237–243. 
932Різновид верхнього одягу (каптан), яким на Сході традиційно пошановували видатних дер-
жавних осіб. 
933Dimitri Kantemir, aynı eser, 1. Cilt,  2. Bası, s. 312. 
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укріплення Стамбула, та розорювати прибережні міста; натомість треба було за-
лишатися надійним і відданим другом османської держави. Зокрема, гетьман по-
відомив народу про зазначену домовленість з турецьким султаном, що було 
сприйнято населенням схвально. Сусідні країни – Річ Посполита та Московське 
царство – сприйняли цю звістку із жахом 934. Виявлені в цьому фрагменті тексту 
літописного твору Дмитра Кантемира аргументи є свідченням настанови, яку 
отримав український гетьман як підтвердження факту виконання умов домовле-
ності. 

Турецький дослідник Акдес Немет Курат вважав, що розглянуті нами події 
відображають загострення суперечностей між Високою Портою та Річчю Поспо-
литою, що й спричинило війну між цими державами. При цьому зазначає, що 
після того, як турецький султан Мехмед IV розпочав мобілізацію своєї армії з 
метою здійснення свого військового походу проти Річі Посполитої, Московське 
царство спробувало перешкодити цій воєнній акції. Зокрема, в 1671 році москов-
ський цар повідомив султану Мехмеду IV про те, що в разі оголошення Осман-
ською імперією війни Речі Посполитій він розпочне мобілізацію армії з числа 
калмицьких, ногайських і єдісанських татар на суходолі, і з донських козаків – 
на морі, щоб воювати з Османською державою. Отже, намагання царя Олексія 
Михайловича є свідченням того, що Московське царство, як і Річ Посполита, 
мало намір порушити українсько-турецький союз, який був перешкодою для 
здійснення цими державами остаточного розділу між собою Української козаць-
кої держави 935.  

Слід підкреслити, що про дипломатичну діяльність гетьмана Петра Дороше-
нка, а саме про його посольство до Високої Порти (варто зауважити, що воно 
здійснювалось до кінця його правління), говориться також в інших писемних 
джерелах, зокрема в архівному документі «Жалованная грамота султана Маго-
мета украинскому гетману Петру Дорошенко», датованому 1664 роком в описі 
відповідного архівного фонду. З аналізу оригінального тексту цього історичного 
документа виявляється, що Петро Дорошенко відрядив посольство до Стамбула 
з метою отримати гетьманські повноваження щодо трьох частин козацьких спі-
льнот, а отже встановити своє правління над усією Україною. За це гетьман був 
готовий визнати своє підданство Османській імперії. При цьому Петро Дороше-
нко попросив уряд Високої Порти надати його країні такі самі права, які мали 

                                                            
934Dimitri Kantemir, aynı eser, Birinci Cilt, 2. Bası, s. 312–313.  
935Akdes Nemet  Kurat, Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 
1948, s. 237; İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt ІІІ, 1. Kısım, 5 Baskı, s. 422. 
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Валахія та Молдова. Повідомляється й про те, що турецький уряд вирішив задо-
вольнити прохання українського гетьмана, а самому Петру Дорошенко були на-
діслані клейноди: стяг, литаври та бунчук. Був виданий наказ доставити та вру-
чити ці атрибути-символи влади особисто Петру Дорошенкові. В зазначеному 
документі йдеться також про три вищезгадані козацькі спільноти, а саме про по-
ткальських козаків, барабаських козаків та про третю групу, назву якої не можна 
прочитати, тому що відповідне місце в документі пошкоджене. Але слід вважати, 
що йдеться про сарикамиських козаків. Однак виявляється, що разом з наданням 
Петрові Дорошенку потрібних йому повноважень правителі Високої Порти не 
були впевнені в щирості українського гетьмана щодо виконання ним висунутих 
йому умов, зазначених у відповідному документі. Адже в дослідженому нами 
тексті міститься заклик до Петра Порошенка дотримуватися зафіксованих в ук-
ладеному договорі умов та виправдати виявлену йому довіру. Варто зазначити, 
що писемний документ пошкоджено в декількох місцях. Зокрема, в третьому ря-
дку як дату написання «Жалованої грамоти» вказано 1664 рік, і при цьому зазна-
чено, що цей документ складав султан Мехмедом IV 936. Однак щодо цієї дати 
викликає сумніви. Ми вважаємо, що достовірну дату написання цього документа, 
а саме 1675 рік, вказано в третьому рядку оригіналу тексту, але не в архівному 
описі документа. В згаданому султанському акті про надання гетьманських пов-
новажень Петру Дорошенку говориться таке: «[Петро] Дорошенко відрядив по-
сольство до Стамбула, щоб отримати гетьманські повноваження щодо трьох ча-
стин козацьких спільнот і щоб встановити своє правління над усією Україною. 
За це гетьман був готовий визнати підданство Османській державі. Петро Доро-
шенко просив Османську імперію надати його країні такі самі права, які мали 
Валахія та Молдова  (Kazak Hatmanı [Petro] Doroşenko elçi ve adam göndermiş ve 
Osmanlı’ya tabi olma karşılığında üç kavim Kazağı halkı ve ülkesinin kendisine 
verilmesini talep etmiştir. Doroşenko, Osmanlı İmparatorluğu’nda, Eflak, Boğdan ve 
diğer tabi hükümetlerin bağlı bulunduğu kurallara göre Osmanlı İmparatorluğu’nun 
imtiyazlı bir eyaleti olmayı talep etmiştir)». Отже, документ, підтверджує факт зве-
рнення гетьмана Петра Дорошенка до султана Мехмеда IV, де викладене про-
хання щодо отримання від останнього протекторату, згідно з чим визначалася 
форма політичного державного правління в Українській козацькій державі. 

Досліджений документ містить інформацію, щодо підстав для правильного 
розуміння зовнішньополітичної позиції Високої Порти та козацько-гетьманської 
                                                            
936РГАДА. ― Фонд 89 «Сношения России с Турцией». ― Оп. 2. ― Док. 36 «Жалованная гра-
мота султана Магомета украинскому гетману Петру Дорошенко» (видана султаном Мехмедом 
ІV, датована 1675 роком). 
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України в умовах загострення відносин між Річчю Посполитою та Московським 
царством. Зокрема, вельми показовим є той факт, що, оголосивши про задово-
лення прохання Петра Дорошенка надати йому гетьманські повноваження, що 
підтверджено переданням тому раніше згаданих клейнодів, Мехмед IV конкре-
тно назвав козацькі спільноти, на які має бути поширена влада Петра Дорошенка. 
Виявляється, що позиція турецького султана полягала в тому, щоб об’єднати ок-
ремі козацькі угруповання в межах єдиного політичного керівництва і тим самим 
посилити військово-політичні позиції козацько-гетьманської України в умовах 
збройного протистояння двох головних ворогів Високої Порти в Європі. При 
цьому він розраховував на те, що об’єднана козацька сила, яка до того завдавала 
підвладній йому країні великої шкоди та турбот, відтепер мала боротися з про-
тивниками Османської імперії. Саме тому турецький султан пообіцяв захищати 
українських козаків від будь-яких їхніх ворогів та надавати українському геть-
манові посильну допомогу в разі виникнення війни між козацько-гетьманською 
Україною з одного боку та Річчю Посполитою і Московським царством – з ін-
шого. Тобто, султан Мехмед IV вважав козацько-гетьманську Україну природ-
ним союзником у вирішенні зовнішньополітичних завдань Високої Порти. Але 
при цьому турецький султан, висунувши Петру Дорошенкові застереження щодо 
беззаперечного дотримання тим умов укладеного договору, намагався посилити 
надійність союзницьких відносин козацько-гетьманської України з Османською 
імперією в умовах існування в Північному Причорномор’ї небезпечної для 
останньої військово-політичної ситуації. З іншого боку, гетьман Петро Дороше-
нко укладанням союзницького договору з Високою Портою намагався досягти 
своїх цілей: 1) здійснити за допомогою турецького султана політичне об’єднання 
козацько-гетьманської України під своєю владою задля посилення її військового 
потенціалу в умовах вельми можливого протистояння подальшому розвитку екс-
пансіоністських намагань щодо його держави з боку Московського царства; 
2) мати в цьому протистоянні надійних союзників з боку Османської імперії та 
Кримського ханства. Отже, виявляється, що політична позиція українського ге-
тьмана щодо Високої Порти ґрунтувалася на реалізації зовнішньополітичних ін-
тересів підвладної йому країни у військово-політичній ситуації, що склалася у 
Північному Причорномор’ї, а саме – на можливості обопільного знесилення обох 
ворожих козацько-гетьманській Україні держав, тобто Московського царства і 
Речі Посполитої в умовах збройної боротьби, що тривала між ними. Тож договір, 
укладений між Високою Портою і козацько-гетьманською Україною, сприяв ре-
алізації зовнішньополітичних завдань обох названих держав, тобто був обопі-
льно вигідний. Із змісту розглянутого архівного документа стає зрозумілим сам 
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факт надання Петрові Дорошенку гетьманських повноважень та проголошення 
його правителем всієї України.  

Варто зазначити, що досліджені нами османсько-турецькі писемні джерела 
засвідчують, що правителі Османської імперії висловлювались про Петра Доро-
шенка з великою повагою і вважали його визначною особою в середовищі хрис-
тиянського люду, а також своїм вірним другом. Водночас у згаданих історичних 
документах відображено активну, дипломатичну  діяльність гетьмана Петра До-
рошенка, спрямовану на розвиток взаємовідносин між козацько-гетьманською 
Україною та Високою Портою. Що підтверджує інформацію про повернення ко-
заків з турецького полону під час правління Петра Дорошенка. Наприклад, в те-
ксті листа візира Кьопрюлю Фазиля Ахмед-паші до українського гетьмана пові-
домляється про поневолення одного кухаря на ім’я Абдуллаг Ібрагім-паші, який  
перебував на службі в канцелярії султанського палацу. Візир просить встановити 
точне місцеперебування бранця, звільнити того та повернути з полону. Зазнача-
ється також, що гетьманові повернули  200 козаків,  які були викуплені за дер-
жавні кошти або ж були звільнені за наказом самого султана. В обмін на це було 
запропоновано звільнити  турецького кухаря («Praedictus captivus medioris stat-
urae, flavi mystacis nomine Abdullah est. Omniquaque illum inveniens, ut fidis homin-
ibus tradditum ad imperialia castra mittas perquam intime volumus, hanc rem ne lae-
teris similem credas, istius gradus hominibus integritatem et omnino in circulo atque 
servitio supremi Domini nostri existentibus respectum exhibere tibi necessarium est 
cumque super apud te ipsum viderint omnis abit praetextus omnisque excusatio…») 937. 
В тексті іншого листа згаданого візира  на ім’я гетьмана Петра Дорошенка гово-
риться «про смерть хана [Селіма Гірая І (роки правління: 1671−1678)], який не 
встиг вирушити із своїм  військом в Україну на допомогу Петрові Дорошенку, 
котрий  звертався  перед тим до султана Мехмеда IV з проханням допомогти 
йому  посилити обороноздатність. Візир в своєму листі звертає увагу на те, що 
командуванню українського гетьмана не вдалося продемонструвати належну 
відвагу, захищаючи свою країну, а тому Петру Дорошенкові загрожувала небез-
пека. В зв’язку з цим величезна  турецька армія вирушила на допомогу гетьма-
нові Петрові Дорошенку та поквапився дати відсіч його ворогам («Inter duces 
                                                            
937РГАДА. ― Фонд 89 «Сношения России с Турцией». ― Оп.  2. ― Док. 46 / 5 «1675 октября 
2. Три списка с посланий  турецкого визиря и других чиновников к гетману Петру Доро-
шенко». Анотована інтерпретація цього документа: «Переклад листів  Найвищого В. [Візира 
Кьопрюлю Фазиля Ахмед-паші] до гетьмана Дорошенка». Цей документ-лист є перекладом на 
латинську (Александера Маврокордата) з османсько-турецькою мови; лист був написаний ві-
зиром Кьопрюлю Фазилем Ахмед-пашою та адресований гетьману українських козаків Петру 
Дорошенкові, який був підданим Високої Порти. 
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christianae gentis eximio siveritate ornato aequitate decorabo cosaccorum Hatmano 
Doroscenco amico meo sincerisissimo salutationem. Аcceptis litteris tuis quidquid in 
illis significatum erat, omnia fuerunt exposita supremo Vesirio Domino meo celsirimo 
et responsum iam fui scriptum. Tibi missitur iuxta celsitudinis suae mandata. Exactam 
adhibeas diligentiam pro defensione regionis tuae una cum faelicissimo chan haud ex-
iens in provincia tua moratus est. Defensioni regionis tuae viros tuos nequaquam man-
ifestu est, cum causa tui tam atrox tellum geratur et tot exercitus contra hostem tuum 
properant. Tu quoque in regiis servitiis adesse debueras, cum ne defectu ostendas in 
oboedientia quam debes, sed semper iuxta mandata Augustae maiestatis sperari stu-
deas») 938. Отже, розглянуті нами документи свідчать про те, що османський уряд 
високо цінував Петра Дорошенка як визначного політичного діяча як союзника 
Високої Порти і прагнув усунути ті явища в українсько-турецьких відносинах, 
які перешкоджали налагодженню союзницьких відносин між Османською імпе-
рією та козацько-гетьманською Україною, тому що остання на той час мала ве-
лике значення для посилення позицій Високої Порти у Північному Причорно-
мор’ї та у її відносинах у відносинах з Московським царством та Річчю Поспо-
литою.  

Ми вважаємо за доцільне приділити особливу увагу фрагментам літописного 
твору Дмитра Кантемира, в яких ідеться про особисту участь гетьмана Петра До-
рошенка в переговорах з турецьким султаном і про досягнення ним своєї мети. 
Ця подія обурила короля Речі Посполитої Михайла І Вишневецького. Причину 
вказано в тексті згаданого літопису: «Після повернення на батьківщину гетьман 

                                                            
938РГАДА, фонд 89 «Сношения России с Турцией». ― Оп. 2. ― Док. 46 / 7 «1675 октября 2. 
Три списка из посланий турецкого визиря и других чиновников к гетману Петру Дорошенко». 
Анотована інтерпретація названого документа «Переклад листів Найвищого  В. [Візиря 
Кьопрюлю Фазиля Ахмед-паші] до гетьмана Дорошенка». Цей документ-лист є перекладом на 
латинську (Александера Маурокордатуса) з османсько-турецькою мови; лист був написаний 
візиром Кьопрюлю Фазилем  Ахмед-пашою та адресований гетьману українських козаків 
Петру Дорошенкові. Він так само, як і в своєму попередньому листі, починає з хвалебних слів 
на ім’я  названого гетьмана. В цьому листі гетьману повідомляють про смерть хана [Селіма 
Гірая І], який не встиг вирушити із своїм військом в Україну на допомогу гетьману Петрові 
Дорошенку, котрий до того звернувся до султана  Мехмеда IV з проханням допомогти йому 
посилити обороноздатність України.  Зазначається також, що названий візир застерігав геть-
мана про те, що командувачі гетьмана не змогли продемонструвати належну відвагу, захища-
ючи свою країну, тому гетьману Петрові Дорошенку загрожувала небезпека. Також гово-
риться про те, що  величезна турецька армія вже вирушила на допомогу гетьманові Петру До-
рошенку і поспішає дати  гідну відсіч його ворогам. В цьому ж листі візир говорить, що геть-
ман водночас шукав справедливості в стосунках з польським королем, але приховав цей свій 
зрадливий вчинок. Ще йдеться про стягнення данини та про повернення затриманим турець-
ким купцям їхніх грошей. В листі гетьманові ще говориться, щоб той  повідомляв про всі 
останні перебіги подій. 
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[Петро] Дорошенко оголосив всьому своєму народові про те, що він уклав дого-
вір з султаном Мехмедом ІV. Народ з добром і любов’ю сприйняв цю звістку, а 
сусіди – з жалем. Досі козаки та їх краї з болотяними землями та поганими доро-
гами мали важливе значення для забезпечення оборони території Польщі та Мо-
сковії, тобто територія України була для цих країн свого роду “внутрішньою” 
фортецею в їхніх війнах із своїми  супротивниками. Теперішня позиція України 
сильно налякала і поляків, і московитів. Адже українські козаки, які досі завда-
вали шкоди мусульманським країнам, відтепер мали воювати вже проти вказа-
них країн» 939. За таких умов Річ Посполита почала вбачати небезпеку для збере-
ження своїх військово-політичних позицій у Північному Причорномор’ї. Саме 
тому невдоволений польський король негайно прийняв рішення покарати укра-
їнських козаків за те, що вони погодилися на протекторат з боку Османської ім-
перії. Отже король Речі Посполитої із своєю досить великою армією разом з тими 
козаками, котрі ще залишались в його підпорядкуванні, здійснив надзвичайно 
жорстокий напад на територію козацько-гетьманської України та сплюндрував 
її. В зв’язку з цим, як свідчить назване писемне джерело, султан Мехмед ІV на-
писав листа до короля Речі Посполитої, в якому проголошував: «Мені стало ві-
домо про те, що ти [король Михайло І Вишневецький] зруйнував козацькі краї 
[Україну], що перебувають під нашим захистом, і про це ти добре знаєш сам. 
Таким чином, ти порушив мирний договір, що існує між нашою могутньою ім-
перією та твоїм королівством 940, незважаючи на те, що обидві наші країни до 
цього дотримувались всіх відповідних умов вказаного договору 941. Наша свята 
релігія 942 дозволяє оголосити тебе [король Михайло І Вишневецький] нашим 

                                                            
939Про незгоду та обурення названого короля щодо прийняття під захист українських козаків 
султаном Мехмедом IV див: Dimitri Kantemir, aynı eser, Cilt 1, 2. Bası, s. 312–314. 
940Ідеться про Річ Посполиту. 
941З обранням нового короля Стефана Баторія (роки правління: 1576−1586) Польща поновила 
договір, укладений в Стамбулі ще 1 травня 1568 року. Наступний договір був укладений в 
результаті походу проти Польщі султана Османа ІІ в 1621 році та після битви під Хотином, 
яка почалася 2 вересня 1621 р. і тривала до 5 жовтня 1621 р. За посередництва воєводи Валахії 
Костянтина Щербаня польські посли попросили про замирення з укладанням мирної угоди та 
вибачилися перед султаном за те, що спричинили спалах відповідної війни. Згідно з укладеною 
угодою фортецю Хотин мали знову повернути Богданському воєводству, мали встановитити 
попередні лінії кордонів, повернкти обов’язкову сплату податку в розмірі 40 тисяч дукатів 
золотом.  При укладанні цього договору за основу взяли умови угоди, укладеної ще за часів 
правління султана Сулеймана Кануні. Битва під Хотином тривала 34 днів, 8 жовтня армія сул-
тана повернула в напрямку  дому, а 12 січня увійшла в Стамбул. Див.: İsmail Hakk Uzunçarşl, 
aynı eser, Сilt, III,  2. Bası, Kısım, 5. Baskı,  s. 170–171. Про Хотинську воєнну кампанія докладно 
див.: підрозділ 3. 2. «Хотинська воєнна кампанія та її історичні наслідки за даними з осман-
сько-турецьких писемних джерел». 
942Ідеться про ісламську релігію, закони шаріату. 
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противником, і ми можемо дати тобі відчути та зрозуміти, що означає розбудити 
лева, що спав, та, з огляду на твою слабкість, я лише вимагаю від тебе триматися 
подалі від козаків [українських] та від їхніх країв, вивести свої воєнні сили звідти 
та вибачитися за свої дії. А якщо ти не виконаєш цих моїх вимог, то будеш із 
зброєю в руках виправдовувати свої несправедливі загадані вчинки, і тоді, з до-
зволу нашої віри та за мого посередництва, стане тобі відомо, що ти сам обрав 
собі смертний вирок та прирік на зруйнування своє королівство, а народ свій – 
на нескінченне рабство» 943. Як випливає з тексту цього літописного твору, уряд 
Османської імперії з усією відповідальністю ставився до своїх зобов’язань щодо 
надання воєнної допомоги та виконання положень свого ферману про протекто-
рат України. 

Польський історик Ян Рейхман писав, що після закінчення війни за острів 
Крит розпочався новий воєнний похід збройних сил Османської імперії на Річ 
Посполиту. Джерелом цього конфлікту стало «козацьке питання», тобто сам 
факт визнання запорозькими козаками на чолі з Петром Дорошенком у 1669 році 
верховенства над ними з боку Високої Порти, щоб забезпечити підтримку остан-
ній у протистоянні козацько-гетьманської України спробам Речі Посполитої від-
новити свою зверхність над нею 944. Відомо, що король Речі Посполитої знехту-
вав вимогами султана, почасти сподіваючись на неостаточну ще обіцянку німців 
надавати допомогу полякам у війнах із їхніми супротивниками. Таким чином, 
султан Мехмед ІV офіційно оголосив війну Речі Посполитій.  

Отже, з розглянутих нами османсько-турецьких писемних документів вияви-
лось, що «українське питання» в другій половині ХVІІ століття фактично стано-
вило найбільшу проблему в зовнішній політиці Османської імперії у Північному 
Причорномор’ї. Значущість цієї проблеми відбилась у дипломатії уряду названої 
держави стосовно гетьмана Петра Дорошенка 945. Справді, у своїй зовнішній по-
літиці, і в чорноморському векторі своєї дипломатичної діяльності зокрема, Ви-
сока Порта надавала важливого значення розв’язанню проблем, пов’язаних із ко-
зацько-гетьманською Україною, намагаючись захистити її від спроб відновити 
свою владу, які виявляли Річ Посполита і Московське царство, а тому прийняла 

                                                            
943Dimitri Kantemir, aynı eser,  Cilt 1,  2. Bası, s. 312–314.  
944Reychman J.,  Historia Turcji / Jan Reychman, Rozdiał «Wyprawy wijenne w drugiej połowie 
XVII wieku», Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossoliǹskich, 
1973,  387 s. 
945Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretleri İskan Teşebbüsü (1691–1696), İstanbul, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1963, s. (VII), 1, 122 s. (V–VIII, IX–XVI). 
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Петра Дорошенка під свій протекторат та забезпечила йому владу над всіма ко-
зацькими угрупованнями Північного Причорномор’я, а також всіляко підтриму-
вала авторитет цього українського гетьмана. 

Німецький дослідник Айкгоф Еккегард, аналізуючи передумови цього по-
ходу, наголосив на тому, що  султан Мехмед IV зобов’язався охороняти право-
бережну територію козацько-гетьманської України, прийнявши під свій протек-
торат гетьмана Петра Дорошенка. Коли султан дізнався про те, що Річ Посполита 
має намір знову здійснити напад на території Україну з метою заволодіти зем-
лями останньої, османський уряд ухвалив рішення вирушити в похід проти Речі 
Посполитої, щоб захистити володіння українського гетьмана 946. Відомий укра-
їнський історик ХХ століття Дмитро Іванович Дорошенко, досліджуючи розви-
ток відносин між Україною та Туреччиною під час правління гетьмана Петра До-
рошенка на основі відомостей, отриманих із зробленого Йозефом Сенковським 
польського перекладу творів турецьких літописців XVII століття Мехмеда Ра-
шіда Ефенді та Финдиклили Мехмеда-аґи, а також дослідника історії Османської 
імперії австрійського ученого Йозефа фон Хаммера-Пурґшталя, проаналізував 
звернення в 1671 році гетьмана Петра Дорошенка до султана Мехмеда IV. Істо-
рик виявив, що у своєму зверненні український гетьман просив допомоги в бо-
ротьбі проти його ворогів і обіцяв у відповідь за це підтримувати турецького сул-
тана в його воєнних кампаніях. Своєю чергою султан Мехмед IV надіслав геть-
манові відповідні клейноди на підтвердження визнання Петра Дорошенка прави-
телем козацько-гетьманської України та захисником її земель від зазіхань на них 
з боку польського правителя Михайла І Вишневецького 947. 

Підсумовуючи розгляд та аналіз пам’яток османсько-турецької писемності, зо-
крема деяких архівних документів, а також літописів Финдиклили Мехмеда-аґи, 
Абдуррахмана Абді-паші, Дмитра Кантемира та інших рукописних історичних 
джерел, у повідомленнях яких відображено постать Петра Дорошенка, ми дійшли 
висновку про те, що цього українського гетьмана автори згаданих документів хара-
ктеризують як авторитетного політичного діяча, талановитого дипломата і прибіч-
ника союзу з Високою Портою. Ці уявлення ґрунтуються на свідченнях очевидців 
особистої участі гетьмана Петра Дорошенка в переговорах із турецьким султаном 

                                                            
946Eickhoff Ekkehard, Venedig, Wien und die Osmanen. Umbruch in Südosteuropa 1645–1700 / 
Ekkehard Eickhoff, München 1970, s. 286–287. 
947Дорошенко Дмитро. Гетьман Петро Дорошенко: огляд його життя і політичної діяльності / 
Дмитро Дорошенко ; редактор Василь Омельченко.  ― Нью-Йорк: Видання Української віль-
ної академії наук у США, 1985. ― С. 403–408, 433.  



Розділ 5. Розвиток відносин української козацької держави з високою портою в 1657–1676 роках 321

 

Мехмедом IV та на факті укладання цим українським гетьманом відповідного до-
говору наприкінці 1669 або на початку 1670 року (за календарем Гіджри – кінець 
1080 року). Виявлено, що саме ця дипломатична діяльність Петра Дорошенка разом 
з повагою до нього з боку турецького політикуму посилила агресивне ставлення 
короля Речі Посполитої як до очолюваного гетьманом Петром Дорошенком укра-
їнського козацтва взагалі, так і до самої постаті керівника козацько-гетьманської 
України зокрема. Однак ворожі дії короля Михайла І Вишневецького проти коза-
цько-гетьманської України, а саме вторгнення війська Речі Посполитої в межі во-
лодінь гетьмана Петра Дорошенка, мали своїм наслідком оголошення султаном 
Мехмедом IV війни польському королю, яка виявилася найсуворішою та наймасш-
табнішою, але переможною для Високої Порти. Розглянута реакція турецького сул-
тана на спроби Речі Посполитої відновити свою владу над козацько-гетьманською 
Україною є свідченням того, що уряд Османської імперії вважав себе перш за все 
за гаранта незалежності та територіальної цілісності Української козацької дер-
жави. Зрозуміло, що при цьому Висока Порта переслідувала також власні зовніш-
ньополітичні інтереси у Північному Причорномор’ї.  

 
 

5.3.  Кам’янецький похід султана Мехмеда IV та його результати.  
Спільні дії Високої Порти та козацько-гетьманської України  
щодо дотримання Річчю Посполитою умов  
Бучацького мирного договору 

 
Турецькі архівні документи та літописні матеріали, а також пам’ятки писем-

ності, що мають своє походження з дослідженої нами історичної доби, містять 
важливу інформацію щодо зовнішньої політики козацько-гетьманської України 
часів правління гетьмана Петра Дорошенка. Саме тоді на козацькій раді, яка від-
булася в Корсуні (1669 рік), було вирішено посилити дипломатичні взаємини з 
Османською імперією. Наша пошукова робота в архівних фондах та бібліотеках 
Туреччини, вивчення османсько-турецьких літописів та історичних праць туре-
цьких дослідників дають підстави стверджувати, що владні кола Високої Порти 
дуже серйозно ставилися до політичних змін в Україні, отож вони завжди дотри-
мувалися якомога гнучкішої та виваженої дипломатичної тактики в своїх політи-
чних відносинах з усіма урядами Української козацької держави 948. 
                                                            
948BOA, İbnül-Emin Hariciye Vesikaları, Nu : 52, [Petro] Doroşеnko’ya verilen Hatmanlık Beratı; 
Fahri Çetin Derin, Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyinamesi, İstanbul, 1993, s. 315–317, 338. Також 
див.: 
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У пам’ятках османсько-турецької писемності, а саме в «Літописі» Абдуррах-
мана Абді-паші, повідомляється про прибуття в той самий час до Високої Порти 
посла Речі Посполитої з перекладачем та з листом від польського короля, але вони 
були відправлені назад з такою відповіддю турецького султана: «Козацький геть-
ман [Петро] Дорошенко визнав підданство падишахові, тому уряд османський по-
переджає короля, щоб той не порушував прав гетьмана» 949. Коли султан Мехмед 
IV дізнався, що король Речі Посполитої Ян ІІІ Собеський вирушив з військом до 
України, він відмовився від наміру провести деякий час того року в Анадолу (Ту-
реччина) і вирішив залишитися в місті Едірне. Королю Речі Посполитої запропо-
нували мирний варіант налагодження напружених взаємин, які виникли між 
двома державами, і зроблено застереження «більше не турбувати [гетьмана Пе-
тра] Дорошенка та повертатися на свою батьківщину. В іншому разі виникне ду-
мка, що король порушує мир між двома державами». Падишах у своєму листі 
також наголосив, що «...віруючи у  всемогутню силу та кару Господа Всевиш-
нього, Творця багатьох чудес, пророка [Мухаммеда (Мир йому та благосло-
вення)], весною наступного року він вирушить в похід із своєю армією, віджене 
ворога та зруйнує його  країну...» 950. Таким чином, турецький султан у відповідь 
на вторгнення війська Яна ІІІ Собеського в Україну прийняв рішення виконати 
своє зобов’язання щодо захисту Української козацької держави від зовнішніх 
вторгнень і попередив короля Речі Посполитої про ймовірність війни з Османсь-
кою імперією. 

З іншого боку, одразу після завершення Високою Портою австрійської воєн-
ної кампанії, з укладенням Віденської мирної угоди в 1669 році виникла нова 
проблема, пов’язана з призначенням  кримським ханом Аділом Гіраєм Михайла 
Ханенка гетьманом певної частини поткальських козаків і спрямуванням їх 
проти Петра Дорошенка 951. Такий вчинок суперечив традиціям зовнішньої полі-
тики Османської імперії, і тому Аділь Гірай був скинутий з ханського престолу, 
а замість  нього на престол призначили Селіма Гірая І. В жовтні 1671 року, під 

                                                            
 .ص  ٥٣٢ ‘ ٢٧٢ص.  ‘ ١٢٨٢ ‘ عامره مطبعۀ‘ استانبول‘ ولالالجلد ا‘ تاریخ راشد‘ محمد راشد افندى

949Fahri Çetin Derin,  aynı eser, s. 316–317. 
950Цей лист за даними названого літопису було написано у вересні 1671 року (Fahri Çetin 
Derin,  aynı eser,  s. 316–317). 
951Mithat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûğatı, Düzeltilmiş ve İlaveli İkinci Baskı, İstanbul, Enderun 
Kitabevi,1986, s. 258–259. 
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час церемонії в урядовому палаці Стамбула, йому вручили «кафтан» 952 із собо-
линого хутра, шаблю та «соргудж» 953, оброблений  золотом і коштовним камін-
ням, як символи надання влади. Лише після розв’язання цієї проблеми почалася 
підготовка до військового походу проти Речі Посполитої. 

Літописці Рашід Мехмед Ефенді та Абдуррахман Абді-паша вказали на пере-
думови, які підштовхнули короля Речі Посполитої вирушити на чолі своєї армії 
на українські землі: по-перше, визнання гетьманом Петра Дорошенка та його ту-
рецький протекторат, внаслідок чого спостерігався процес об’єднання українсь-
кого козацтва, що викликало занепокоєння Яна ІІІ Собеського; по-друге, доки 
Петро Дорошенко і Михайло Ханенко воювали між собою, польська армія, ско-
риставшись цим моментом, захопила чимало українських фортець та укріплень; 
по-третє, агресивність Речі Посполитої щодо Османської імперії пояснювалась 
тим, що Ян ІІІ Собеський вважав Османську імперію такою самою слабкою, як 
під час правління султана Османа ІІ та його спадкоємців. Але з Високої Порти на 
ім’я польського коронного гетьмана Михайла Вишневецького надійшов ультима-
тум про те, що «коли не припиниться агресія проти України, то буде оголошена 
війна» 954. Також було наголошено на тому факті, що під час відповідного диплома-
тичного листування війська Речі Посполитої були розташовані на захоплених 
ними землях 955. Стосовно цього в літописі Рашід Мехмед Ефенді повідомив про 
те, що у своїй відповіді на згаданий ультиматум король Речі Посполитої Ян ІІІ 
Собеський повідомив, що через провокаційні вчинки гетьмана Петра Дорошенка 
його країна декілька разів зазнавала шкоди, і, зокрема, написав таке: «Україну 
було передано нам у спадщину, і вона належить нам. [Петро] Дорошенко є на-
шим  підданим і декілька років намагався передати цю країну іншим, не  маючи 
на таке права! Особливо зазначу, що цей проклятий провокатор та негідник [Пе-
тро] Дорошенко раніше підпорядковувався Московії. Але з огляду на його ста-
новище був відхилений царем і тоді знову надав перевагу дружбі з нами...» 956. 
Зміст цього листа дає нам змогу уявити жорсткий характер зовнішньої полі-
тики, якої дотримувався польський уряд стосовно України. В одній з найбільш 
достовірних пам’яток османсько-турецької писемності XVII століття, а саме у 
«Літописі» Абдурахмана Абді-паші, підкреслюється, що падишах доручив від-
повісти на цей брутальний лист своєму садри-азаму Фазилю Ахмед-паші. Той 

                                                            
952Див.:  прим. 932. 
953Різновид пишної прикраси верхнього головного убору. 

 .ص  ٣٢٥ ‘٦٥٢ -٦٤٢ص.  ‘٢٨١٢  ‘عامره مطبعۀ ‘استانبول ‘ولالالجلد ا ‘تاریخ راشد  ‘محمد راشد افندى 954 
955Fahri Çetin Derin,  aynı eser, s. 316–317. 
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написав таке: «Козаки раніше, коли були незалежними, добровільно й мирним 
шляхом прийняли Ваше правління. Але Ви, незважаючи на умови спільно укла-
деного договору між вами, знущалися з них та завдавали їм страждань. Отож, 
козаки більше не могли терпіти такого ставлення до себе. Задля захисту свого 
життя та батьківщини вони озброїлись мечами і відмовилися від Вашого прав-
ління та перейшли під захист кримського володаря. Понад двадцяти років козаки 
спільно з кримськими правителями боролися супроти Вас і врешті-решт прийн-
яли протекторат нашої держави. В такому разі хіба можна говорити, що Україна 
належить Вам, якщо багато років тому вона вийшли з-під Вашого володарю-
вання і регулярно воює проти Вас? Тому яке Ви маєте право називати цей народ 
[українців] своїми підданими? До того ж скажіть, що означає Ваше проголо-
шення себе володарем названого народу чи зазіхання на їхні землі тоді, коли 
вони прийняли захист [або протекторат] нашої держави?» 957. Тексту цього доку-
мента ще раз свідчить про толерантне ставлення уряду Високої Порти до коза-
цько-гетьманської України, вказує на причини відмови українських козаків жити 
під польською владою і містить рішучий протест щодо ворожого ставлення ко-
роля Яна ІІІ Собеського до гетьмана Петра Дорошенка. Отже, у документі про-
глядається готовність турецького султана обороняти українські землі. З наведе-
ного вище виявляється, що з посиленням дипломатичних зносин урядів коза-
цько-гетьманської України та Високої Порти зростала й наполегливість турець-
кого султана в його бажанні переконати короля Речі Посполитої  відмовитися від 
агресивних намірів щодо Української козацької держави. 

Аналіз відповідних текстів османсько-турецьких літописних джерел дав нам 
можливість відновити детальну картину перебігу політичних подій і відносин 
між згаданими державами, зокрема й польсько-турецьких відносин, які спону-
кали султана Мехмеда IV 4 червня 1672 року вирушити з міста Едірне військо-
вим походом проти Речі Посполитої 958. Варто зазначити, що цю історичну подію 
досить докладно відображено в досліджуваних нами писемних джерелах, зок-
рема в літописі Гаджі Алі Ефенді «Історія Кам’янця», який належить до категорії 
так званих джерел із перших рук. У цій пам’ятці османсько-турецької писемності 
повідомляється про те, що під час правління султана Мехмеда IV з метою захисту 
                                                            
957Fahri Çetin Derin,  aynı eser, s. 322–324. 
958Такий похід армії підтримував обслуговуючий склад чисельністю в 3 тисячі осіб, на який 
покладалося вирішення всіх необхідних господарських питань. Про матеріальні умови та ор-
ганізацію  військового походу, в тому числі до  Кам’янця-Подільського в 1083 році Гіджри 
(1672/1673 рік) див.: Mustafa Nuri Türkmen, XVII. Yüzyıl Sefer Menzillerinin Ekonomik Yönü ve 
Esnafın Katkısı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih 
Araştırmaları Dergisi,  Cilt 22, Sayı 34,  Ankara 2003, s. 135‒140. 
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українських козаків від зазіхань Речі Посполитої було оголошено «Кам’янецький 
похід» 1672 року. Важливим, на нашу думку, є факт, що цю воєнну кампанію, 
яка тривала 189 днів, очолив особисто султан. Згаданий автор літопису, як учас-
ник названої кампанії, вказав на причини походу, подав зміст звернення гетьмана 
українських козаків Петра Дорошенка до турецького султана Мехмеда IV, конс-
татував факт порушення польським королем умов раніше укладеного мирного 
договору, а також розповів про підготовку до походу. Слід зауважити, що відо-
мості, отримані з цього рукописного джерела, свідчать про розвиток дипломати-
чних відносин Української козацької держави з Високою Портою та Кримським 
ханством у другій половині XVII століття 959. 

З опису самого «Кам’янецького походу» виявляється, що армія Османської 
імперії рухалася в напрямку Добруджі, перетинаючи Ісакіївський міст, і всту-
пила на територію Молдови. Дорогою до цієї армії приєдналося військо Кримсь-
кого ханства під командуванням Селіма Гірая І. Тут командування збройних сил 
Високої Порти довідалося від полонених про те, що Річ Посполита звернулася за 
допомогою до Московського царства та Габсбурзької Австрії. В місті Ясси 960 
садри-азам ще раз перевірив боєздатність Османського війська та виставив свою 
армію перед султаном для її офіційного огляду 961. Варто зазначити, що під час 
перебування армії Мехмеда IV в Молдові виникли труднощі внаслідок несумлін-
ного виконання своїх обов’язків молдовським воєводою на ім’я Дука, який, по-
тайки підтримуючи Яна ІІІ Собеського, свідомо уповільнював будівництво необ-
хідного йому мосту. Падишах хотів стратити його через те, що той своєчасно не 
забезпечив  необхідні підготування, але, завдяки втручанню одного з командува-
чів Мерзіфонлу Кара Мустафи-паші 962, того було лише знято з посади, а замість 
нього молдовські бояри обрали воєводою свого краю Петра Дорошенка 963. Вод-

                                                            
959Ali Efendi, Hac, تاریخ قمانیچھ (Târih-î Kameniçe) / Hac Ali Efendi,  Süleymnaiye Kütübhȃnesi, Lala 
İsmail Paşa Kitaplığı, Nu : 308 (1b‒136a), s. 111a–111b ‒ 112a  ‒ 112b ‒ 113a – 114a; Ali Efendi, 
Hac, Târih-î Kameniçe (Tahlil ve Metin)  / Hac Ali Efendi, Hazırlayan: Ayşe Hande Can, Ankara, 
T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütübhaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2007, s. V, IХ, X, 
ХІ; XXVIII s., [Ib‒IVb] 128 s. 
960Ясси (Яси, Ящь; румунськ. Iaşi, угорськ. Jаszvаsаr – Базар ясів) – місто над рікою Бахлуєм в 
Румунії, центр повіту Ясси; розташоване в північно-східній частині країни. 
961Vahid Çabuk, Köprülüler, İstanbul, Oğul Matbaası Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 870, 
1988, s.146; Fahri Çetin Derin, aynı eser, s. 322–324. 
962Münir Mehmet Aktepe, Mustafa Paşa, Merzifonlu Kara, İslam Ansiklopedisi, Cilt 8, Eskişehir / 
Türkiye, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 1997, s. 736–738. 
963Про це також див.: İsmail Hakk Uzunçarşl, Osmanlı Tarihi, II. Selim’in Tahta Çıkışından 1699 
Karlofça Andlaşmasına Kadar, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, Сilt ІІІ, 1. Kısım, 5 
Baskı, s. 422–423. 
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ночас Халіль-паша та анатолійський і караманський бейлербеї (управителі обла-
стей e Туреччині) були уповноважені спорудити міст через річку Дністер. Ліво-
бережжя цієї річки вважалося територією Речі Посполитої, і тому на названих ко-
мандирів покладався також одночасний обов’язок забезпечення охорони цієї  спо-
руди. 

Отже, після побудови мосту османські війська переправилися на інший бік 
Дністра, аби здобути фортецю Ізвандже. Захисники цього укріплення, польські 
жовніри, почали дезертирувати, і тому його захопили без особливих труднощів. 
Потім запорозькі козаки під командуванням гетьмана Петра Дорошенка, які 
об’єдналися з військом кримського хана Селіма Гірая І, здобули фортецю Бар. 
Саме тут зазнали сильної поразки козаки під командуванням Михайла Ханенка, 
незважаючи на підтримку їх з боку польських воїнів. Султан наказав не переш-
коджати козакам Михайла Ханенка, котрі хотіли повернутися до своїх рідних 
домівок в Україну, хоча той і ставився вороже до Петра Дорошенка 964. Останній 
з приводу перемоги Османської армії над військом Речі Посполитої та зброй-
ними загонами гетьмана Михайла Ханенка у своєму «Універсалі» писав: «На 
полѣ тое військо […] поконано промысломъ нашимъ, бо не могло ся болей боро-
нитися на тых мѣстахъ… [а Ханенко] выйшолъ на отсѣчъ до своихъ облеженыхъ 
противно войска нашого зъ Ладыженна… жаденъ неуйшолъ з той поражки, 
окремѣ з езды хто на барзом коню былъ по уфолокъ. А скоро по той надъ ними 
поражцѣ прибылъ самъ ханъ особою своею до насъ з свіжими кримськими, но-
гайськими, черкескими, белагородицкими и турецькими потугами…» 965. Викла-
дені аргументи, отримані нами з вищезгаданих пам’яток османсько-турецької лі-
тописної традиції, підтверджують той факт, що Кам’янець-Подільська фортеця 
на ту пору була адміністративним центром українського Поділля. Вона мала 
стратегічне значення і утримувалася збройними силами Речі Посполитої. Воєнна 
кампанія тривала, армія Османської імперії рухалася маршрутом, що пролягав 
через міста Добруджа – Ісакчи – Ясси – Хотин. Дорогою до цієї армії приєдна-
лися війська українського гетьмана Петра Дорошенка та кримського хана Селіма 
Гірая І. Виявляється, що розгортання цієї кампанії та налагодження відносин між 

                                                            
964Vahid Çabuk, a. g. e., s. 146. 
965№ 302. 1672, липня 10. Табір під Скибницями. Універсал Петра Дорошенка у Паволоцький 
полк з повідомленням про перемогу над польськими військами та над військом гетьмана Ми-
хайла Ханенка // Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойло-
вича (1657–1668) / Упорядкування: Іван Бутич, Вячеслав Ринсевич, Ігор Тесленко. – Пам’ятки 
історії України. НТШ. — Київ ; Львів, 2004. — С. 433–434.  



Розділ 5. Розвиток відносин української козацької держави з високою портою в 1657–1676 роках 327

 

українським гетьманом і кримським ханом оцінювалися за тодішніх умов як по-
шук шляхів для здійснення спільної боротьби 966. 

Отже, об’єднана турецька армія, що мала на меті звільнити українські землі, 
15 серпня 1672 року скористалася мостом, який щойно було споруджено над рі-
кою Дністром, і після чотириденної відстані від кордону, тобто 18 серпня, при-
була до фортеці Кам’янець і оточила його. Тут до армії турецького султана при-
єдналися зі своїми військами кримський хан Селім Гірай І та український геть-
ман Петро Дорошенко. При цьому кримський хан привіз декількох полонених, 
які мали дати інформацію про становище в таборі супротивника. За наказом па-
дишаха садри-азам Фазиль Ахмед-паша урочисто прийняв кримського хана. Пі-
сля допиту полонених стало відомо про місце перебування короля Речі Посполи-
тої та про те, чи має він намір надати допомогу воїнам гарнізону Кам’янецької фо-
ртеці. Достовірність цих повідомлень перевірялася на її ідентичність з інформа-
цією, отриманою від тюркських розвідників, і була виявлена адекватність цієї 
інформації із свідченнями полонених 967. Зокрема, було встановлено, що серед 
оборонців вказаної фортеці, окрім польських вояків, були також військові сили  
Австрійської імперії та Московського царства 968.  

Аналізуючи відповідні тексти «Літопису» Абдуррахмана Абді-паші, ми ви-
явили, що в них міститься важлива інформація про значення участі збройних сил 
Української козацької держави в бойових діях Подільської війни для реалізації 
завдань, які постали перед Османською імперією у її протистоянні загарбниць-
ким намірам Речі Посполитої. Зокрема, йдеться про обговорення плану здійс-
нення військової операції, спрямованої на оточення Кам’янець-Подільського, в 
якій брало участь і українське козацьке  військо. Отже, із цієї інформації виявля-
ється, що об’єднана турецько-кримськотатарсько-українськокозацька армія, яка 
брала участь у зазначеній воєнній кампанії,  складалася з очолюваних 9 турець-
кими командирами 65 загонів яничарів 969, споряджених 18 гарматами типу 
«Балємез» (італійськ. ballemezza), які мали довге дуло та високу потужність. В 
складі цієї армії було 12 тисяч українських козаків та 8 тисяч воїнів молдовського 
воєводи. Сюди також привезли морським шляхом та суходолом через Молдову 2 
тисячі пороху «кентал» («Kental») 970 і роздали його гармашам і «лагимджи» 

                                                            
966İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III, 1. Kısım, 5 Baskı, s. 423. 
967Fahri Çetin Derin,  aynı eser,  s. 322–324. 
968İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser,  Сilt III, 1. Kısım, 5 Baskı, s. 423. 
969Про яничарський корпус турецького війська ми згадували у цьому дослідженні, зокрема, 
також див. :  «Термінологічний словник». 
970Очевидно, йдеться про металеві ємності. 
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(«Lağımcı») 971. Через тиждень після початку облоги міста було захоплено велике 
шестикутне укріплення в західній частині внутрішньої фортеці. На десятий день 
облоги армія султана оволоділа цією фортецею повністю згідно з відповідним 
документом, в якому були викладені умови з п’яти положень щодо капітуляції 
Кам’янця-Подільського 27 серпня 1672 року (3 джемазейільеввела 1083 року) 972.  

Про перебіг облоги й завоювання об’єднаною армією турецького султана 
Кам’янецької фортеці у «Літописі» Абдуррахмана Абді-паші зазначено, що після 
оточення фортеці з трьох боків її оборонцям було запропоновано здатися. Однак 
захисники фортеці пропозицію відхилили, позаяк сподівалися на надійність своєї 
обороноздатності. Тоді гармаші-яничари відкрили щільний вогонь по воїнах га-
рнізону та оборонних фортифікаційних укріплень. Жовніри польської армії та-
кож інтенсивно стріляли з усілякої зброї по загонах та укріпленнях об’єднаної 
армії. Командувач Фазиль Ахмед-паша ще раз перевірив боєздатність свого вій-
ська і закликав командирів до героїчної битви. Розпочався запеклий бій. Після 
сильного короткочасного артилерійського вогню польські захисники розгуби-
лися, і серед них виникла паніка. Урешті-решт двох жовнірів відправили на пе-
реговори до садри-азама. Парламентері заявили: «Нас сюди прислали володар 
фортеці король та наш командир з проханням припинити бій до ранку, і щоб ми 
домовилися про здачу Вам завтра Кам’янця [-Подільського]». Садри-азам їм ві-
дповів: «Якщо маєте намір здавати фортецю, то хай негайно піднімуть білий пра-
пор і пришлють нам своїх людей на знак гарантії дотримання слів». Навзаєм ко-
мандувач Фазиль Ахмед-паша пообіцяв так само із свого боку відправити до фо-
ртеці своїх людей 973. Отже, проаналізувавши і літописні тексти, ми дійшли ви-
сновку, що факти, викладені в них, підтверджуються, зокрема, матеріалами, на-
явними в українських історичних писемних джерелах. Тобто інформація, отри-
мана нами з османсько-турецьких літописних документів є справді достовірною, 
що робить можливим на її основі докладно прослідкувати за процесом військової 
кампанії,  розпочатої султаном Мехмедом IV спільно з гетьманом Петром Доро-
шенком проти Речі Посполитої, та з’ясувати значення для Високої Порти участі 
в ній українського козацького війська.  

Після проведених перемовин воїни султана Мехмеда IV почали виходити з 
тимчасових укріплень, аби відпочити. Але противник, не дотримавши своєї обі-
цянки припинити воєнні дії, і користуючись такою ситуацією, відкрив шалений 

                                                            
971Це назва воїнів-вивідувачів, які копали тунель до місця перебування противника і встанов-
лювали там вибухові пристрої. 
972İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III, 1. Kısım, 5 Baskı, s. 423. 
973Fahri Çetin Derin,  aynı eser,  s. 338; Vahid Çabuk, aynı eser,   s. 148–149. 
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артилерійський вогонь. В результаті загинуло чимало вояків об’єднаної армії. Не-
зважаючи на це, яничари піднялися в атаку. У відновленому бою особливо від-
значились сіваські й караманські (ейалети в Туреччині) воїни-гармаші. Вони з ве-
ликою майстерністю вели прицільний гарматний вогонь, тож ворог, щоб вряту-
ватися, мусив відійти в свої укріплення. Згодом турецькі воїни розпочали опера-
цію з мінування стратегічних об’єктів ворога. Одночасно до ночі тривав сильний 
вогонь по австрійських та польських військових загонах, розташованих біля ве-
ликої башти  фортеці. Побачивши наближення воїнів об’єднаної армії, поляки по-
чали кидати ручні, а потім і козацькі гранати 974. В цей час один з яничарів-виві-
дувачів піднявся на стіну фортеці та вгледів місце знаходження складу військо-
вого спорядження і вибухових пристроїв. Про це було повідомлено Кара Мус-
тафа-паші. Той розпорядився негайно зліквідувати склад: з його загону спеціаль-
ного призначення влучним пострілом склад бойових снарядів  було підірвано, 
сталася черга потужних вибухів, які відбувалися з перервами впродовж трьох го-
дин. Одночасно турецькі гармаші  відкрили ще дужчий вогонь, влучно накрива-
ючи середину фортеці. Коли польське військо опинилось у такому скрутному ста-
новищі, прибув представник короля, щоб повідомити про намір поляків здатися 
975. З цих відомостей стають зрозумілими деякі подробиці процесу розвитку вій-
ськової акції, яка пізніше закінчилася здобуттям Кам’янця-Подільського 976. У лі-
топису Абдуррахмана Абді-паші також міститься інформація про країни–учас-
ниці розглянутої воєнної кампанії: з одного боку то були Висока Порта, Крим-
ське ханство, Українська козацька держава; а з іншого боку – Річ Посполита, Мо-
сковське царство та Австрійська імперія. Нам вдалося встановили точну хроно-
логію перебігу подій, пов’язаних з війною між зазначеними країнами за христи-
янським літочисленням. Початок оточення міста Кам’янця-Подільського дато-
вано 18 серпня 1672 року, а його капітуляція – 27 серпня 1672 року. Отже, бойові 
дії тривали десять днів. Крім того, у вищеназваному літописі йдеться про п’ять 
вимог щодо капітуляції міста, які мала виконати переможена сторона. Вочевидь, 
ці умови є певною мірою відбитком положень Бучацького договору, який скла-
дався з 7 статей. Наприклад, стаття 2 формулювалася так: «Подільська країна в 

                                                            
974Очевидно, вони відрізнялися потужністю та конфігурацією, а також способами їх застосу-
вання. 

 .ص  ٣٢٥ ‘٦٥٢ -٦٤٢ص.  ‘٢٨١٢  ‘عامره مطبعۀ ‘استانبول ‘ولالالجلد ا ‘تاریخ راشد ‘محمد راشد افندى 975 
976Про турецьке правління в Кам’янці-Подільському див.: Mehmet İnbaş, Kameniç’de Türk 
İdaresi:  1672–1699), Omelyan Pritsak Armağanı (A Tribute to Omeljan Pritsak), Editörler: Prof. Dr. 
Mehmet Alpargu, Doç. Dr. Yücel Öztürk,  Sakarya Üniversitesi Yayını Nu: 51, Türkiye 2007, s. 627‒
649. 
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межах давніх кордонів та з усіма її військовими припасами та провіантом пере-
ходить під юрисдикцію османської влади і повністю звільняється від польських 
сил»; стаття 3: «Україна в межах своїх давніх кордонів переходить під юрисдик-
цію козацького гетьмана [Петра] Дорошенка, а польські війська, розташовані на 
її території, мають повністю залишити територію України» 977. Слід зазначити, 
що розглянута воєнна кампанія тривала до здобуття остаточної перемоги, яка, на 
нашу думку, була кінцевим результатом успішної  дипломатичної діяльності ге-
тьмана Петра Дорошенка. 

 Аналізуючи подальший перебіг подій цієї війни, зауважимо, що Кара Мус-
тафа-паша, пильно спостерігаючи за внутрішньою частиною замку, помітив, що 
ворог хоче відновити бій. Він наказав відкрити сильний і тривалий гарматний 
вогонь. 26 серпня 1672 року відбулася нова запекла битва, де супротивник вико-
ристав всі можливості для своєї оборони. Запорозькі козаки спільно з яничарами 
з трьох боків здійснювали регулярні атаки на позиції армії Речі Посполитої, а з 
укріплень на лівому фланзі, які були на підвищенні, влучно поціляли в середину 
фортеці. Бій тривав вісім днів, а на дев’ятий день, тобто 27 серпня того са-
мого року, обложені поляки підняли білий прапор. Через два дні командир фор-
теці прибув до штабу османської армії – «здати ключі» 978 від неї. Однак після 
попереднього подібного звернення, заяві посланця короля вже не повірили 979, а 
тому битва точилася до остаточної перемоги. Варто зауважити, що в книзі «По-
яснювальна хронологія османської історії» зазначено, що в перших битвах заги-
нули переважно австрійські та німецькі вояки, які були в складі армії Речі Пос-
политої, тому згодом їхнє місце зайняли московські, козацькі (ті, котрі перебу-
вали на службі в армії Яна ІІІ Собеського) та польські воїни. Також наголошу-
ється, що яничарський корпус армії в цих битвах виявляли справжній героїзм у 
відповідь на загибель своїх друзів-шехідів 980. Як написано у вищезгаданій «хро-
нології», польські воєначальники далі вже не виявляли жодної ініціативи щодо 
порятунку фортеці. Після завершення війни падишах наказав відбудувати 
Кам’янецьку фортецю та призначив її комендантом оборонця «Özü» Халіль-

                                                            
977Fahri Çetin Derin, Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyinamesi, İstanbul 1993, s. 338–340; İsmail 
Hakk Uzunçarşl,  aynı eser,  Сilt ІІІ, 1. Kısım, 5 Baskı, s. 424–425. 
978İslam Ansklopedisi,  İstanbul, Maarif  Matbaasi, 1942, Cilt VI, s. 901. 

 .ص  ٣٢٥ ‘٦٥٢ -٦٤٢ص.   ‘٢٨١٢ ‘عامره مطبعۀ ‘استانبول ‘ولالالجلد ا ‘تاریخ راشد ‘محمد راشد افندى 979  
980İsmâil Hâmî Dânişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul, Türkiye Yayınevi,  1961, Cilt 
III, s. 441. 
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пашу 981. Отже, очевидним є те, що подана нами інформація дає підставу для ви-
сновку, що втрата поляками Кам’янця-Подільського, одного з найдавніших ук-
раїнських міст, була для Речі Посполитої трагічною подією.  

Про подальший перебіг подій Подільської війни Дмитро Кантемир в літописі 
повідомляє: «Потім кримськотатарське військо під командуванням хана Селіма 
Гірая І та військо під командуванням правителя Халепської області 982 Мехмеда-
паші отримали наказ здійснити наступ в напрямку міста Леополя 983 з метою за-
вдати полякам ще більшої шкоди, а султан із своєю армією повернувся в штаб, 
який був розташований у Буджаку» 984. По дорозі до Львова кримськотатарське 
військо та збройні загони Мехмеда-паші здобули кілька замків та укріплень. Мі-
сто Львів було звільнено 9 вересня 1672 року. Водночас, військо козацько-геть-
манської України разом з іншими збройними загонами Кримського ханства здій-
снили походи вглиб території Речі Посполитої. 

У результаті такого перебігу воєнних дій король Ян ІІІ Собеський звернувся 
з проханням до султана Мехмеда IV укласти мирний договір. Про це в літописі 
Мехмеда Рашіда Ефенді сказано: «Коли поляки опинились в дуже скрутному ста-
новищі, вони усвідомили свої помилки та послали своїх послів у штаб кримсь-
кого хана [Селіма Гірая І], прохаючи того стати їхнім посередником [у перегово-
рах] та допомогти укласти мирний договір між Річчю Посполитою та Османсь-
кою державою. За таке замирення поляки були згодні віддати султанові 40 міст і 
селищ у Кам’янець-Подільському краї, сплатити 20 тисяч золотих дукатів 985, а 
також погодитися визнати козаків на чолі з гетьманом Петром Дорошенком та 
ніколи не турбувати їх» 986. Далі зазначено, що Селім Гірай І поінформував туре-
цького султана про зазначене прохання польських послів і направив їх до султана 
Мехмеда ІV. Кримський хан теж погодився укласти мирний договір 987. Підпи-

                                                            
981İsmâil Hâmî Dânişmend, a. g. e., Cilt III, s. 441. 
982Одна з областей, розташована на півдні Османської імперії, північна територія сучасної Си-
рії. 
983Французькою мовою «Leopol», ідеться про місто Львів. 
984Див.: прим. 629. 
985Дукат (італійськ. ducatus) – золота монета, вперше викарбувана в 1284 р. у Венеції. 
Починаючи з другої чверті XIV ст., дукати карбували в Угорщині, Австрії, Польщі. На 
українських землях дукати отримали назви «венеційські», «угорські», «цісарські». 

 ص.  ٣٢٥‘٨٨٢-٨٤٢ ‘٣٦٢ - ١٦٢ ص.  ‘٢٨١٢  ‘عامره مطبعۀ ‘استانبول ‘ولالالجلد ا ‘تاریخ راشد ‘راشد افندى محمد 986  
987Про цей договір див.: турецький архівний документ про «Бучацький договір між Османсь-
кою державою та Річчю Посполитою» від 18 жовтня 1672 року (Osmanlı Devleti ile Lehistan 
arasında yapılan 18 ekim 1672 tarihli Bucaş Antlaşması / Trakatat pokojaowy w Buczaczu pomiędzy 
Imperium Osmańskim a Polskąz 18  pazdziernika 1672 roku) / Yolda Elçi (Osamnlı’dan günümüze 
Türk–Leh ilişkileri) / Poseł w Drodze (Stosunki Turecko–Polskie od czasów osmańskich do dnia 
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сання цього мирного договору між Річчю Посполитою та Високою Портою, не-
обхідного для забезпечення умов розвитку взаємовідносин, відбулося згідно з 
давніми традиціями. Слід зауважити, що в третьому пункті договору наголошу-
валося таке: «Україна в давніх кордонах передається козацькому гетьманові Пе-
тру Дорошенку. Польські вояки повинні вийти за межі території України» 988. 
Згідно з літописом Дмитра Кантемира, турецько-польський мирний договір було 
укладено в місяці шабані 1083 року за календарем Гіджри, тобто в листопаді – 
грудні 1672 року за літочисленням від Різдва Христового. При цьому варто за-
значити, що ця історична подія була останньою великою перемогою Османської 
імперії 989. 

На особливу увагу в досліджених нами писемних джерелах заслуговують ві-
домості про обставини укладання Бучацького договору та історію його понов-
лення як наслідок перемоги турецько-української армії у війні з Річчю Посполи-
тою, а також відповідне відновлення територіальної цілісності України в межах 
її давніх кордонів. З приводу цього питання в іншому тексті історіографічного 
твору Ісмаїла Гакки Узунчаршили зазначено: «Після втрати кількох польських 
фортець і паланок та облоги міста Лемберга 990 польський король Михайло [І Ви-
шневецький] (роки життя: 1640–1673) за посередництвом кримського хана [Се-
ліма Гірая І] попросив миру. Вже наближався час захоплення центрального міста 
поляків Лемберга, і, щоб врятувати це місто, від Яна ІІІ Собеського була наді-
слана пропозиція про умови сплати щорічної данини, а в районі міста Бучача був 
затверджений основний договір, підписаний після укладання угоди з чотирьох 
основних статей. Під час підписання цього договору османську сторону предста-
вляли такі уповноважені особи: візир Мерзіфонлу Кара Мустафа-паша, генера-
льний секретар Фіренк Мустафа Ефенді, Чавушбаши 991 Сари Сулейман-аґа та 
офіційний перекладач султанського дівану [Велика Рада]. Річ Посполиту пред-
ставляли такі уповноважені особи: Волкініє, командир оборони фортеці Франсуа 

                                                            
dzisiejszego), Т. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osamnlı Arşivi Daire Başkanlığı 
/ Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Yayına Hazırlayanlar / Przygotowanie publikacji: 
Numan Yekeler, Vahdettin Atik, Ahmet Ozkılınç ... /  Dr. Hubert Wajs, Jarosław Zawadzki, Eugenia 
Szymczuk ..., Yayın Nu : 133, İstanbul / Stambuł, 2014,  s. 164–171. 
988Derin Fahri Çetin Derin, Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyinamesi,  İstanbul 1993, s. 315–317, 338.  
989Листопад – грудень 1672 рік (за християнським календарем). Про прохання замирення та 
укладання договору див.: Dimitri Kantemir, aynı geçen eser, Cilt 1,  2. Bası, s. 317–318; 
Kołodziejczyk Dariusz, Ottoman–Polish Diplomatic Relations (15th-18th Century): an annotated 
edition of ‘ahdnames and other dokuments / by Dariusz Kołodziejczyk, Leiden ; Boston ; Köln : Brill 
2000, p.146–148, 721  pp. 
990Йдеться  про м. Львів (османсько-турецьк. «İlbav»). 
991Начальник служби з питань юстиції султанського палацу. 
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Любомирський та скарбник, тобто загалом від Речі Посполитої брали участь три 
представники. Переговори тривали чотири дні й закінчилися укладанням дого-
вору. Особливо важким тягарем для польської сторони стали умови першої 
статті, в якій говориться: польський король кожного року в листопаді місяці да-
рує в османську скарбницю 22 тисячі злотих. Ця умова загрожувала державній 
незалежності Речі Посполитої. Кожна із сторін мала примірник Бучацького до-
говору, укладеного турецькою мовою та латиною. Оскільки Бучацька паланка не 
входила до складу території Поділля, яке перейшло у володіння Османської ім-
перії, було припинено оборону цієї паланки, а сама паланка відійшла до Речі По-
сполитої 24-го дня місяця джемазейілагіра 1083 року за літочисленням Гіджри 
(17 жовтня 1672 року за християнським календарем)» 992. 

У розглянутому писемному документі наголошується на тій обставині, що 
уряд Османської імперії підтримав авторитет українського козацького гетьмана, 
призначивши конкретно Петра Дорошенка як законного правителя України. Ми 
уважаємо за важливе звернути увагу на те, що згадування «України в давніх ко-
рдонах» є свідченням підтримки Високою Портою територіальної цілісності 
свого союзника – козацько-гетьманської України. 

Описуючи перебіг подій розглянутої воєнної кампанії, Ян Рейхман відзначив 
насамперед її успішність щодо збройних сил Османської імперії. Зокрема, аналі-
зуючи перемогу султана Мехмеда ІV, польський дослідник відзначав, що голов-
ною подією цієї війни, яка забезпечила перемогу в ній турецької армії, було за-
хоплення Кам’янецької фортеці, що сталося 28 серпня 1672 року. Щодо мирного 
договору, підписаного за посередництвом кримського хана Селіма Гірая І у Бу-
чачі 5 жовтня 1972 року, то Ян Рейхман зазначає на тому, що він передбачав 
перехід Поділля, яке було частиною України, у підпорядкування Туреччини. Та-
ким чином, на думку цього дослідника, Україна стала краєм, підвладним Високій 
Порті, внаслідок чого вперше за всю історію названої держави її кордони пере-
сунулися так далеко на північ, і з того часу Османська імперія почала вважати 
своїм підлеглим краєм також і Річ Посполиту 993. 

                                                            
992İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt ІІІ, 1. Kısım, 5 Baskı, s. 424–425; İsmail Hakk 
Uzunçarşl, Osmanlı Tarihi, XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar,  Сilt ІІІ,  2. 
Kısım, 5 Baskı,  Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, s. 185; Сень Д. В. Казачество Дона 
и Северно-Западного Кавказа в отношениях с мусульманськими государствами 
Причерноморья (вторая половина XVII в. – начало XVIII в.) : монография / Дмитрий 
Владимирович Сень. — Ростов-на-Дону : Изд-во ЮФУ, 2009. —  С. 62.  
993Reychman J.,  Historia Turcji / Jan Reychman, Rozdiał «Wyprawy wijenne w drugiej połowie 
XVII wieku», Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossoliǹskich, 
1973,  387 s. 
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Зазнаючи поразок, Михайло І Вишневецький звернувся до Селіма Гірая І з 
проханням повідомити садри-азама Кара Мустафу-пашу про свій намір укласти 
перемир’я з Османською імперією. Стосовно цих подій в українських рукопис-
них документах зазначено таке: «1671 року почалася війна Польщі з Правобере-
жною Україною, внаслідок якої відібрали в Дорошенка низку важливих міст. На 
допомогу Дорошенкові у 1672 році прийшли турки, а тому поляки змушені були 
залишити Поділля, яке вони зайняли попереднього року. Непідготовленість 
Польщі в той час до великої війни з Туреччиною змусила її підписати договір в 
Бучачі… Польща зреклася своїх прав на Поділля, що перетворювалося на туре-
цьку провінцію, і на козацьку Україну, яка ставала самостійною державою під 
протекцією султана» 994. Зауважимо, що наведені відомості за змістом близькі до 
інформації, поданої в османсько-турецьких літописних джерелах, які засвідчу-
ють, що успіх яничарів у воєнній кампанії, очолюваній султаном Мехмедом IV, 
зокрема в битві за здобуття Львова, не був таким, як у Хотинській війні, що від-
булася в часи правління султана Османа ІІ. Отже, 18 жовтня 1672 року розпоча-
лися мирні переговори біля міста Бучач, за результатами яких між Річчю Поспо-
литою і Високою Портою було підписано так званий Бучацький договір, який 
складався з семи статей з такими положеннями: 

1. Король Польщі щорічно в листопаді повинен дарувати в османську скарб-
ницю 22 тисячі золотом 995. 

2. Поділля в його давніх кордонах, з фортецями й укріпленнями, із  споря-
дженням та майном мало бути передано під владу Османської держави. Польські 
військові сили зобов’язуються покинути тамтешні фортеці та укріплення. 

3. Україна в давніх кордонах передається [в управління] козацькому гетьманові 
[Петру] Дорошенку. Польські вояки повинні відійти за межі території України. 

4. Польське королівство зобов’язується за домовленістю ще від часів Іслама 
Гірая ІІІ поновити щорічну платню в кримську скарбницю, тоді хан не здійсню-
ватиме нападів на польські землі. 

5. В разі війни Османської держави з будь-якою державою Європи  польська 
сторона тій [європейській] державі не надаватиме допомоги під жодним приводом. 

                                                            
994Унівeрсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–
1687) / Упорядкування: Іван Бутич, В’ячеслав Ринсевич, Ігор Тесленко. – Пам’ятки історії Ук-
раїни. НТШ. — Київ ; Львів, 2004. — С. 378–379. 
995За даними згаданого історика Данишменда вказується сума в 220 тисяч золотими дукатами 
(İsmâil Hâmî Dânişmend, adı gecen eser, Cilt III, s. 441). 
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6. З причини зняття облоги з міста Львова польський уряд зобов’язується  
сплатити одразу 80 тисяч ґурушів 996. 

7. Всі паланки 997 Подільської області України передаються османам 998. 
Текст цієї угоди було складено двома мовами – турецькою та латиною, і 

підписаний обома сторонами – Високою Портою і Річчю Посполитою. Отже, 
викладені нами положення вказаного договору фактично визначали репара-
ційні вимоги до переможеної сторони, в яких головне місце займало «україн-
ське питання». Звільнення України від окупації її Річчю Посполитою стало ре-
зультатом практичного виконання умов домовленості, укладеної з гетьманом 
Петром Дорошенком, зазначених у вищезгаданому фермані султана Мех-
меда IV.  

Документи, які  ми досліджували, показали, що в зазначеній війні у складі 
війська Речі Посполитої брали участь також московські, австрійські, німецькі во-
яки, а також українські козаки, підпорядковані тоді гетьману Михайлові Хане-
нку. Однак, незважаючи на таку розстановку військових сил, армія Високої По-
рти разом з козаками під командуванням гетьмана Петра Дорошенка та кримсь-
котатарськими воїнами одержала блискучу перемогу. 

Особливо привертає до себе увагу умова 1-ї статті договору, вимоги якої, на 
нашу думку, виявилися дуже тяжкими для Речі Посполитої й фактично стано-
вили велику небезпеку для подальшого існування цієї держави. Окрім цього, 
згідно з умовами Бучацького договору, українські землі мали бути повернуті 
українським козакам. Відомо, що раніше засновник Української козацької дер-
жави гетьман  Богдан Хмельницький вже мав намір встановити кордони своєї 
держави в межах території, залюдненої українським етносом. Хоча гетьман Пе-
тро Дорошенко теж не досягнув цієї мети, але на деякий час  він забезпечив 
українським землям недоторканність з боку Речі Посполитої та Московського 

                                                            
9961 ґуруш (в XVIII ст.) = 120 акче; ця грошова одиниця спочатку (XIV ст. в  Туреччині) мала 
вагу 1,154 гр. 90 % проби срібла; 100 ґурушів = 1 ТL (турецька  ліра); 1 золотий ≈ 390 акче 
(могло бути й 420). 
997Ідеться про адміністративно-територіальні області (див.: Архів коша нової Запорозької Січі: 
корпус документів: 1734 –1775 рр. / упорядники : Гісцова Любов Захарівна, Автономов Денис 
Леонідович та інші.  — Джерела з історії українського козацтва. Серію засновано 1992 р. — 
Інститут української археографії та джерелознавста ім. М. С. Грушевського. — Т. 1.  — Київ, 
1998.  — C. 12–13). 
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İsmâil Hâmî Dânişmend, adı gecen eser, Cilt, III, s. 441– 442; Fahri Çetin Derin,  aynı eser,  s. 322–
324, 238; İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser, Сilt ІІІ, 2. Kısım, 5 Baskı, s. 185; Vahid Çabuk, aynı 
eser, s. 152–153.  



336 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

царства. Ці зміни були результатом здійснення названим українським гетьма-
ном активної та виваженої міжнародної дипломатії в умовах складного зовніш-
ньополітичного становища України, яке існувало в другій половині XVII сто-
ліття. Зокрема, в своїй зовнішній політиці Петро Дорошенко надавав перевагу 
посиленню міждержавних зносин з Високою Портою. Разом з цим, проаналізо-
вані нами тексти османсько-турецьких писемних документів свідчать про праг-
матичний та доброзичливий характер принципів протекторату Високої Порти 
стосовно України, а саме: прийняття османським правителем рішень, врахову-
ючи особисті звернення українських гетьманів; забезпечення недоторканості 
українських земель; свобода в віросповідання для українців; надання матеріа-
льної та військової допомоги козацько-гетьманській Україні; здійснення спіль-
них військових походів. 

У контексті розглянутих історичних подій український історик Дмитро До-
рошенко виокремлював ті повідомлення османсько-турецьких писемних дже-
рел, в яких міститься інформація щодо початку польського походу 50-тисячної 
армії турецького султана в липні 1672 року, а також про з’єднання кількох деся-
тків тисяч вояків кримськотатарської армії з військом українського гетьмана Пе-
тра Дорошенка для здійснення спільних воєнних дій проти Речі Посполитої, які 
закінчились перемогою об’єднаної українсько-кримськотатарсько-турецької ар-
мії. Внаслідок цієї події 12 жовтня 1672 року почалися мирні переговори. Що ж 
до Бучацького договору, то Дмитро Дорошенко акцентував на головних умовах, 
висунутих турецькою стороною під час переговорного процесу, виконання яких 
було запорукою підписання нею названого договору: «1) вільне відпущення з по-
лону сімей литовських татар (так званих липків), які мали бути переданими ту-
рецькій стороні; 2) Річ Посполита повинна виплачувати 100 тисяч червонців що-
року в якості гараджу 999; 3) усе Поділля цілком і усі замки у воєводстві Руському 
відходили під контроль Османської імперії; 4) [Гетьман Петро] Дорошенко мав 
держати Україну так, як було за прежніх гетманів». На думку Дмитра Дорошенка 
ці відомості є свідченням високого рівня розвитку дипломатичних відносин між 
Османською імперією та козацько-гетьманською Україною, внаслідок чого Пе-
тро Дорошенко отримав від турецького султана гетьманські повноваження, які 

                                                            
 вид податку або данини, яку  виплачували переможені – («османсько-турецьк. «hârac) خراج999
держави, зокрема підлеглі країни (Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 326). Слід  зауважити, що зга-
даний німецький дослідник зазначив про те, що результатом цієї воєнної кампанії стало укла-
данням Бучацького мирного договору, за яким Подільський край України був звільнений і пе-
рейшов під безпосередній контроль турецької влади (Eickhoff  Ekkehard, op. cit., p. 287). 
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зумовили здобуття ним статусу правителя всієї козацької України 1000. Урешті-
решт цей статус було визнано в умовах Бучацького мирного договору документа 
який мав міжнародний і правовий характер. Слід наголосити на тому, що оцінки 
та висновки українського дослідника повною мірою підтверджує інформація, яку 
ми отримали з пам’яток османсько-турецької писемності.  

Отже, Подільська війна 1672 року мала такі історичні наслідки: 1) Османська 
імперія та Річ Посполита підписали Бучацький договір, згідно з яким було поно-
влено територіальну цілісність Української козацької держави. Цю подію, на 
нашу думку, варто вважати результатом вдалої дипломатичної діяльності геть-
мана Петра Дорошенка; 2) зазначений договір підписали суб’єкти міжнародного 
права, якими були Османська імперія та Річ Посполита, і тому він певною мірою 
являв собою нормативно-правовий документ. Тому дотримання положень та 
умов Бучацького мирного договору було закономірним явищем; 3) причиною 
продовження військової кампанії з боку Високої Порти стало порушення Поль-
щею умов Бучацького договору, укладеного в результаті згаданої війни між 
Річчю Посполитою з однієї сторони та Українською козацькою державою спі-
льно з Османською імперією з іншої сторони; 4) умови названого договору були 
несприятливими для Речі Посполитої, але ця держава певний час була змушена 
їх дотримуватися. Таке становище мало в собі передумови подальшого загост-
рення відносин між Високою Портою і Річчю Посполитою.  

Ісмаїл Гакки Узунчаршили посилаючись на тексти літописних та архівних 
документів, які використовував у своїх дослідженнях зазначив: «Коли султан Ос-
ман ІІ повернувся з Хотина, не отримавши перемоги, поляки перестали боятися 
османів. В результаті походу 1672 року поляки зазнали неочікуваної поразки. 
Україна та Поділля вийшли з-під їхньої влади. Це розбурхало населення країни 
[Польщі], оскільки людям було важко сплачувати податки в умовах втраченої 
незалежності. Однією з найтяжчих умов Бучацького договору для поляків була 
сплата данини. Статтю в названому договорі про сплату поляками данини, на яку 
погодився сам король, не ухвалив польський сейм навіть за умови загрози нової 
війни з турками. Через це Османська держава 1 квітня 1673 року 1001 знову ого-
лосила про свій похід на Польщу. Армія султана дійшла до польських кордонів, 
османський правитель [Мехмед ІV] надіслав польському королю листа, в якому 

                                                            
1000Дорошенко Дмитро. Гетьман Петро Дорошенко: огляд його життя і політичної діяльності / 
Дмитро Дорошенко ; редактор Василь Омельченко. ― Нью-Йорк : Видання Української віль-
ної академії наук у США, 1985. ― С. 403–408. 
1001У роботі Узунчаршили помилково вказано 1074 рік за календарем Гіджри замість 
1084 року, що за християнським літочисленням відповідає 1673 року. 
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повідомив [Михайла І Вишневецького] про те, що останній порушує умови ви-
щезазначеного укладеного договору, а саме – положення про обов’язкову сплату 
польським королем погодженої данини, та про те, що іще було передано не всі 
паланки. Султан намагався отримати від польського короля відповідь стосовно 
порушених ним питань» 1002. Відомості, отримані з цього тексту, підтверджують 
факт порушення умов укладеного Бучацького договору, які були невигідними 
для польської сторони. Однак, попри це, турецький султан вимагав від короля 
Речі Посполитої дати пояснення з приводу порушених ним питань. Михайло І 
Вишневецький підготував відповідь на лист султана: «Захоплення Кам’янця [По-
дільського] та Подільського краю не вважайте за хоробрість; з цієї причини ми 
теж із своїм військом полишаємо відповідні землі, а свою данину Ви можете 
отримати лише з допомогою шабель» 1003. Річ Посполита намагалася скасувати 
невигідні для неї умови Бучацького договору, а тому звернулася з проханням на-
дати їй допомогу до Австрії, Угорщини та до запорозьких козаків, які були в той 
час підпорядкованими Речі Посполитій, і виставила проти збройних сил Осман-
ської імперії 50 тисяч вершників і 30 тисяч воїнів-піхотинців. Саме тоді король 
Михайло І Вишневецький, захворівши, залишився сам у місті Кракові, але спо-
рядив до польського кордону військо під командуванням великого коронного ге-
тьмана Яна ІІІ Собеського. А турецькій стороні на той час вже було відомо про 
те, що названий польський командувач «…швидко просувався до кордону, пе-
рейшов Дністер і рухався в напрямку Хотина, а потім оточив цю фортецю. Тоді 
управитель «Özî» 1004 негайно відправив свого візира Сари Гусейн-пашу оборо-
няти Хотин. Командувач Ян ІІІ Собеський ж підійшов до фортеці та оточив її. 
Далі в документі говориться про те, що завдяки воєводі Богданської країни Сте-
фану та Ліврошку, що втік із штабу турецької армії Сари Гасан-паші, Ян ІІІ Со-
беський був повідомлений про слабкі місця збройних сил Османської імперії, і 
через те що Хотин захищали сили Сари Гусейн-паші, поляки все-таки захопили 
фортецю Хотин в листопаді 1673 року (1084 рік, місяць реджеп (шабан за кален-
дарем Гіджрі). Саме тоді король Речі Посполитої Михайло [І Вишневецький], 
який перебував у той час в Кракові, помер, і великого коронного гетьмана [Яна 
III] Собеського запросили до Кракова, де й обрали його королем 1005 Речі Поспо-
литої» 1006.  

                                                            
1002İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt III,  1. Kısım, 5 Baskı, s. 425. 
1003İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III, 1. Kısım, 5 Baskı, s. 426. 
1004Ідеться про Очаків. 
1005Роки правління: 1673–1696.   
1006İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt III,  1. Kısım, 5 Baskı, s. 426. 
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Досліджуючи вищезгадані тексти, нам вдалося збагатити відомості про при-
чини другого військового походу султана Мехмеда IV та про особливості їхньої 
інтерпретації Ісмаїлом Гакки Узунчаршили, який зазначив: «Була зимова пора. 
Отже просуватися армії стало складніше через погодні умови, тому падишах при-
значив головнокомандувачем своєї армії великого візира Фазиля Ахмед-пашу, а 
сам переїхав на зимовий  період до міста Гаджиоглу Пазари. В той час колишній 
воєвода Богданської країни скористався з такої ситуації та захопив столицю Бог-
дану 1007 – місто Ясси, хоча згодом пізніше османські військові сили знову пове-
рнули собі це місто» 1008. В такий спосіб дослідник намагався пояснити факт не-
вдалого початку другої військової кампанії через несприятливі погодні умови, а 
також приреченістю на поразку наступу колишнього молдовського воєводи та 
відповідним закінчення цього наступу. Далі в науковій праці йдеться про те, що 
«в квітні 1674 року (1085 рік, місяць зільгідже-мугаррем за календарем Гіджри) 
падишах вирушив в похід (то був другий польський похід султана Меxмеда IV), 
пославши відповідний наказ-настанову разом з шаблею та  спеціальним кафта-
ном кримському ханові [Селіму Гіраю І], а також додавши для того ще й 15 тисяч 
злотих на покриття видатків на озброєння та на інші потреби під час здійснення 
військового походу. Кримський хан приєднався до вказаного походу, в ході 
якого було відбито місто Хотин. Війна проти Польщі ще тривала, коли надійшла 
звістка про те, що московське військо вже захопило кілька  українських фортець 
козацького гетьмана  Петра Дорошенка. У відповідь на це османська армія увій-
шла на територію України, щоб надати підтримку та допомогу Петру Дороше-
нку. Були знову звільнені декілька фортець і паланок. Коли падишах із своєю 
армією перебував біля захопленої фортеці Ладижин 1009, до нього прибув посла-
нець від польського короля та запропонував укласти мир за умови повернення 
Польщі Поділля та України. Однак султан у листопаді 1674 року у відповідь на 
таке вирішив надіслати новому польському королю [Янові III Собеському] листа 
від імені свого великого візира [Кьопрюлю Фазиля Ахмед-паші]» 1010. Із змісту 
цього листа ми дізнаємося про дату та порядок підготовки армії до нового війсь-
кового походу, зокрема про вирішення відповідних фінансових питань. Цей по-
хід було оголошено через порушення положень раніше укладеного Бучацького 
договору. Під час третього походу ми бачимо загострення становища в зв’язку з 

                                                            
1007Сучасна Молдова. 
1008İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III, 1. Kısım, 5 Baskı, s. 426–427. 
1009Сучасне місто у Вінницькій області України, розташоване на правому березі Південного 
Бугу в місці впадання в нього річки Сільниці, за 114 км від обласного  центру міста Вінниця. 
1010İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt III, 1. Kısım, 5 Baskı, s. 426–427. 
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агресивною позицією Московського царства стосовно України 1011. Саме тому 
польська сторона висувала невигідні умови для замирення, які становили загрозу 
для територіальної цілісності України. 

Продовжуючи розгляд документів про третій військовий похід українсько-
османсько-кримськотатарської армії проти Речі Посполитої, слід наголосити на 
деяких змінах у командному складі османської армії. Після завершення цього 
військового походу на шляху додому головнокомандувач армії Османської імпе-
рії захворів і помер. Навесні 1675 року новим головнокомандувачем був призна-
чений управитель Халепської області 1012 Шішман Ібрагім-паша 1013, який спільно 
з кримськотатарським військом, очолюваним ханом Селімом Гіраєм I, у 1675 
році розгорнув воєнні дії проти армії Речі Посполитої, в результаті чого було 
звільнено 48 паланок, які, згідно з Бучацьким мирним договором, мали бути пе-
реданими Османській державі, однак цієї умови згаданого договору не було до-
тримано. 

Під час зимівлі в місті Бабадаги 1014 Шішман Ібрагім-паша несподівано помер 
також, і на його місце призначили шамського  (сирійського) правителя візира 
Узун Ібрагім-пашу. Отож наступної весни 1676 року новопризначений команду-
вач разом із кримським ханом Селімом Гіраєм І знову взяли противника в облогу, 
здобули свої перші  воєнні успіхи і завдали поразки королівському польському 
війську в битві під  фортецею Ізвандже, а на додаток ще й оточили штаб польсь-
кої армії. Внаслідок цієї воєнної кампанії польський король Ян ІІІ Собеський вре-
шті-решт попросив укласти перемир’я та припинити війну. Слід зазначити, що 
запропоноване королем Польщі перемир’я під кінець четвертого військового по-
ходу в 1676 році означало поновлення попередньо укладеного Бучацького дого-
вору із скасуванням в ньому статті про сплату Польщею щорічної данини, на яку 
поляки були згодні раніше 1015. Стосовно укладання мирного договору між пра-
вителем Кримського ханства Селім Гіраєм І та королем Речі Посполитої Яном ІІІ 
Собеським, зокрема повідомляв у своєму літописі Мехмед Рашід Ефенді «Укла-
дання мирного договору кримського хана Селіма Гірая [І] з польськими кафи-
рами [Річчю Посполитою]» (مصالحۀ خان قریم سلیم گراى خان باكفرۀ لھ ) від 1087 року 

                                                            
1011Крикун Микола. Турецький похід у Правобережну Україну 1674 року / Микола Крикун // 
Вісник Львівського університету. — Серія історична. — Вип. 34. — Львів, 1999. — С. 123–
163.  
1012Область, розташована на півдні Османської імперії. 
1013İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser,  Сilt III, 1. Kısım, 5 Baskı, s. 427–433.   
1014Розташовано в Балканах на території сучасної Македонії. 
1015İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser,  Сilt III, 1. Kısım, 5 Baskı, s.424, 427. 
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Гіджри (1676 року 1016. За даними австрійського дослідника історії Османської 
імперії Йозефа фон Хаммера-Пурґшталя, 27 жовтня 1676 року 1017 було підпи-
сано мирний договір, згідно з яким Кам’янець та Поділля перейшли під контроль 
Високої Порти. Лінія кордону між Річчю Посполитою та Османською державою 
проходила  відтепер через Бучач, Бар і Білу Церкву. В результаті цієї воєнної 
кампанії Україна була звільнена від польської окупації та перейшла в підпоряд-
кування Високої Порти 1018. 

Що ж до питання про поновлення договору кримського хана з польським ко-
ролем в результаті проведення розглянутої воєнної кампанії, то він був поруше-
ний Річчю Посполитою через умови, які не влаштовували польського короля. 
Про це Ісмаїл Гакки Узунчаршили зазначив таке: «Поділля та Україна знову за-
лишалася під османською владою. Завдяки успішному досягненню та пого-
дженню умов вказаного договору головнокомандувач [Ібрагім-паша] та кримсь-
кий хан [Селім Гірай І] отримали в подарунок шаблі, оздоблені коштовним ка-
мінням, та особливий верхній одяг з соболячого хутра. Згодом після цього пере-
мир’я посланець від польського короля  приїхав до Стамбула, щоб отримати при-
мірник вже затвердженого договору. Хоча йому й не хотілося обмінюватися при-
мірниками цього договору через положення про три фортеці 1019, які належали 
полякам, але теж були передані османській стороні. Та побачивши, що османці 
готуються до походу проти московитів, і добре зметикувавши, що ця військова 
кампанія може обернутися й проти Польщі, посланець відмовився від претензій 
свого короля та погодився укласти перемир’я. В березні 1678 року (в місяці му-
гарремі, 1089 рік за календарем Гіджри) польський посланець отримав свій при-
мірник договору та повернувся додому в Польщу» 1020. Викладені в цьому тексті 
аргументи свідчать про тривалість воєнної кампанії, в результаті якої Висока По-
рта досягла, нарешті, своєї мети стосовно виконання Річчю Посполитою умов 
вищезазначеного договору. 

                                                            
  ص.  ٣٢٥ ‘ ٥٣٣-٤٣٣ .ص  ‘٢٨١٢  ‘عامره مطبعۀ ‘استانبول ‘ولالالجلد ا ‘تاریخ راشد  ‘محمد راشد افندى 1016 

1017Назву місяця вказано за румським календарем «тешріневвель». 
1018Hammer von, Joseph. Hammer  von J. Osmanlı Devleti Tarihi (1066‒1086 / 1656‒1676)  / Joseph 
von Hammer-Purgstall, Cilt XI, Tercüme, haşiye ve notlar: Mehmet  Ata,  İstanbul, Milli Eğetim 
Basımevi, 1947, 16 x 24 sm., s. 294–296. 
1019Очевидно йдеться про Ізвандже, Бар і Ладижин.  
1020İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III, 1. Kısım, 5 Baskı, s.427. 
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У турецькому архівному документі «Про надання [Петрові] Дорошенку геть-
манських повноважень» 1021, датованому початком (перша декада) місяця мугар-
рама 1086 року за календарем Гіджри (за християнським календарем приблизно 
28 березня–6 квітня 1675 року), повідомляється про таке: «…у зв’язку з тим, що 
до султанського палацу звернувся з серйозним наміром правитель-обранець хри-
стиянської нації та трьох груп козацтва 1022, [а саме] сарикамиської (Sarıkamış), 
барабаської (Barabaş) та поткальської (Potkalı), гетьмане Петре Дорошенко, хай 
щастить Тобі! Він [Петро Дорошенко] прислав до нас [Високої Порти] своїх по-
слів офіційно повідомити про  визнання нашого протекторату…» 1023. Тобто, до-
ведено факт перебування українського посольства в  палаці султана Мехмеда IV, 
котре звернулося  в черговий раз із проханням надати Петрові Дорошенку геть-
манські повноваження. Далі в цьому документі зазначено, що Петро Дорошенко 
просить турецького султана призначити його правителем України та засвідчити 
це спеціальними атрибутами наданої йому влади (бунчук, стяг, литаври). На таке 
султан відповів: «Приймається це звернення за умови, що Він [Петро Дороше-
нко] справедливо служитиме згідно з наказом, виданим мною, чесно дотримува-
тиметься своїх слів упродовж часу, який Він вирішив перебувати під нашим про-
текторатом». Далі в документі зазначається: «…все  населення … [України] бідні 
та багаті, воїни та старшини, піддані та увесь народ – повинні поважати… [Петра 
Дорошенка], виконувати всі його необхідні, потрібні рішення, дотримуватися 
традиційних  порядків 1024. Нехай… [Петро Дорошенкo], після цих численних 
звернень, з совістю, чесно виконує обіцяні слова стосовно державних справ сул-

                                                            
1021BOA, İbnül-Emin Hariciye Vesikaları, Nu : 52, [Petro] Doroşеnko’ya verilen Hatmanlık Beratı.  
Факсиміле оригіналу цього документа подано у додатках «Зразки окремих османсько-турець-
ких рукописних документів». 
Український переклад цього документа (дата написання за християнським календарем 
приблизно 28 березня–6 квітня 1675 року з коментарями опублікований в Українському 
археографічному щорічнику: Туранли Ф. Ґ. Османський документ про дипломатичну діяль-
ність гетьмана Петра Дорошенка / Ферхад Ґардашкан Оглу Туранли // Український археогра-
фічний щорічник. На пошану Павла Степановича Соханя з нагоди 75-річчя. Інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Вип. 5/6. — Т. 8/9.  — Київ, 
2001. — С. 334–340. Див. також: Туранли Ферхад. Дипломатичні стосунки гетьмана Петра До-
рошенка з Високою Портою за даними тюркських джерел / Ферхад Туранли // Україна дипло-
матична. — К. : Видруковано в ПЦ «Інтертехнологія», 2001. — Вип. 2. — С. 236–247.  
1022Йдеться про гетьмана Петра Дорошенка. Можна припустити, що в даному випадку йдеться 
саме ці три зазначені складові групи українських козаків, які умовно називалися націями (див.: 
прим. 931). 
1023BOA, İbnül-Emin Hariciye Vesikaları, Nu : 52, [Petro] Doroşеnko’ya verilen Hatmanlık Beratı. 
1024Мається на увазі насамперед об’єднання всіх козацьких груп під єдиним стягом і виконання 
умов,  визначених у згаданому «фермані» (наказі) султана. 
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танату. Хай не порушує свою присягу, буде слухняний, діє швидко й бездо-
ганно…. Отож, на завершення ще скажу про необхідність повідомляти [Петром 
Дорошенком] про мій високий сильний трон [Висока Порта] про події в землях 
держави [України]. Щоб про це знали та вірили нашому  ферману і дотримува-
лися його умов» 1025. Отже, українське посольство просило турецького султана 
вкотре надати Петрові Дорошенку гетьманські повноваження та призначити 
його правителем України, засвідчивши це спеціальними атрибутами-ознаками 
наданої йому влади. На це турецький султан дав звою згоду: «Приймається це 
звернення за умови, що Він [Петро Дорошенко] справедливо служитиме нам згі-
дно з наказом,  виданим мною, і чесно дотримуватиметься своїх слів упродовж 
того часу, який Він вирішив перебувати під нашим протекторатом». Виявлені 
нами в розглянутому фрагменті тексту факти вказують на результати перегово-
рів посольства козацько-гетьманської України щодо отримання українськими 
козаками протекторату Османської імперії, а саме про певні умови його отри-
мання та виконання відповідних зобов’язань.   

Турецький султан Мехмед IV, який видав згаданий ферман 1026, проголосив: 
«…на початку місяця мугаррама 1086 року 1027 написаний власноручно мною 
“Hatt-ı Hümâyûn”» 1028 та затверджений моїм підписом [султана Мехмеда IV], 
який приносить щастя, про надання Йому [Петрові Дорошенку] повноважень во-
лодарювати трьома землями 1029 згідно з чинним законодавством держави й про 
забезпечення всебічною підтримкою» 1030. Разом з цим листом турецький султан 
відправив гетьманові Петру Дорошенку «санджак» 1031 та булаву. Привертає 
увагу заклик Мехмеда IV до всіх українських козаків об’єднатися під одним пра-
пором. Для того щоб практично здійснити цей намір, султан відрядив до геть-
мана Петра Дорошенка свого повноважного представника разом з шістьма тися-
чами яничарів. Відповідні накази отримали Халіль-паша (в турецьких докумен-
тах «Оборонець «Özî» (اوزي محافظي / Özî Muhâfızı) 1032 і кримський хан Селім Гірай 
І. Зокрема в іншому листі, що був надісланий до короля Речі Посполитої Яна ІІІ 

                                                            
1025BOA, İbnül-Emin Hariciye Vesikaları, Nu : 52, [Petro] Doroşеnko’ya verilen Hatmanlık Beratı. 
1026Наказ, універсал (лат. «universalis» – «загальний», актовий документ).  
102728 березня – 6 квітня 1675 рік (за християнським літочисленням). 
1028BOA, İbnül-Emin Hariciye Vesikaları, Nu : 52, [Petro] Doroşеnko’ya verilen Hatmanlık Beratı. 
1029Очевидно маються на увазі землі всієї України. 
1030BOA, İbnül-Emin Hariciye Vesikaları, Nu : 52, [Petro] Doroşеnko’ya verilen Hatmanlık Beratı. 
1031Спеціальний державний прапор. 
1032У турецьких документах – «Özü Muhâfızı» (османськ.) – букв.: «Оборонець Дніпра» чи 
«Оборонець Очакова», тобто України. 
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Собеського, турецький султан повідомляє про те, що Україна визнала османсь-
кий протекторат, а тому він вимагає не порушувати прав гетьмана 1033. Отже, ви-
кладені аргументи свідчать про остаточне рішення турецького султана взяти 
українського гетьмана Петра Дорошенка та його людей під свій протекторат, а 
також про його настанову про об’єднання України під одним прапором та про 
наказ вказаному гетьманові не порушувати погоджених із ним домовленостей 
щодо встановлення турецького протекторату над українським козацтвом.  

З розглянутого архівного документа виявляється, що турецький султан без-
посередньо своїм ферманом оголосив Петра Дорошенка єдиним володарем Ук-
раїни, і тому він сам забезпечував відповідну підтримку цієї справи. Прийняттю 
Високою Портою такого рішення, на нашу думку, посприяв авторитет українсь-
кого гетьмана, реалізація ним успішної дипломатії та відновлення міждержавних 
відносин за традицією часів гетьманування Богдана Хмельницького. Гетьман Пе-
тро Дорошенко завдяки власній розумній та вваженій зовнішній політиці зумів 
згуртувати роздрібнене козацтво під своєю булавою. 

Український гетьман вкотре відрядив до Стамбула свого посла Василя Ло-
бойка, який висловив щиру подяку турецькому правителю від імені Петра Доро-
шенко за підтримку і передав прохання османському урядові й надалі сприяти 
зміцненню Української козацької держави, а також висловив клопотання про на-
дання відповідних наказів кримському ханові та дніпровському паші. Також, як 
зазначається у вищезагаданому архівному документі, український посол повідо-
мив про наступ армій Московського царства та Речі Посполитої на українські 
землі 1034. Ця інформація підтверджує факт динамічного розвитку дипломатичних 
відносин між урядами козацько-гетьманської України та Високої Порти на умо-
вах, визначених у вищезгаданому наказі турецького султана Мехмеда IV. 

Підсумовуючи результати вивчення інформації з досліджених османсько-
турецьких рукописних документів щодо зовнішньополітичної діяльності геть-
мана Петра Дорошенка, варто зазначити, що основним джерелом вивчення по-
ставленої проблеми є документи переважно дипломатичного характеру, які ви-
світлюють зносини, що фактично існували між Українською козацькою держа-

                                                            
1033Fahri Çetin Derin, aynı eser,  s. 315; Vahid Çabuk, aynı eser,  s. 144–145.  
1034Ferhad Gardaşkanoğlu [Turanl], Ukrayna, Osmanlı Himayesinde, Tarih ve Medeniyet, İstanbul, 
1995, Say: 15, S. 40. 
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вою, Кримським ханством, Османською імперією, Річчю Посполитою та Мос-
ковським царством 1035. Для ґрунтовнішого дослідження проблеми міжнародних 
відносин і зовнішньої політики  гетьмана Петра Дорошенка дуже важливо пі-
дійти комплексно до опрацювання тюркських історичних джерел та історіогра-
фії, розглядаючи їх у тісному зв’язку з іншими свідченнями, насамперед наяв-
ними у вітчизняних джерелах.  

При цьому вважаємо за потрібне зазначити, що сам факт урахування інтере-
сів козацько-гетьманської України в умовах Бучацького мирного договору дає 
нам підставу не погодитися з висловленою польським дослідником Яном 
Рейхманом думкою про те, що в результаті турецько-польської війни Україна 
перетворилася на країну, підвладну Високій Порті. Відомості, отримані нами з 
пам’яток османсько-турецької писемності, свідчать про те, що Османська імпе-
рія вважала козацько-гетьманську Україну насамперед своїм природним союз-
ником у боротьбі як проти Речі Посполитої, так і проти Московського царства. 
До того ж варто тут згадати, що перехід українського Поділля під безпосереднє 
управління уряду Високої Порти став важливою подією в справі політичного 
об’єднання українських земель. Адже після такого козацько-гетьманська Укра-
їна й українське Поділля стали складовими єдиної адміністративно-політичної 
системи, але вони мали різний статус щодо  центральної влади Османської імпе-
рії. Таке становище стало передумовою майбутнього входження, з дозволу туре-
цького султана, Поділля безпосередньо до складу Української козацької дер-
жави. 

Враховуючи зміст розглянутих документів та історичних текстів, можемо 
стверджувати, що подальша політика Османської імперії мала на меті захист Бу-
чацького договору від спроб скасування деяких його положень, що робилися з 
боку Речі Посполитої. Зокрема, в результаті завершення спільного походу укра-
їнського та кримськотатарського війська було укладено нову угоду, яка факти-
чно означала поновлення попереднього Бучацького договору. Однак скасування 
в новій угоді статті про сплату урядом Речі Посполитої данини було певним ус-
піхом цієї держави. Разом з тим, положення Бучацького договору, що безпосере-
дньо стосувалися козацько-гетьманської України, залишалися незмінними. Сві-
дчення як турецьких, так і українських писемних джерел, а також праць з історі-
ографії, написаних на основі використаних нами документів, щодо розглянутої 
нами проблематики в основному суттєво не відрізняються одне від одного. Ця 
                                                            
1035Ортайли Iльбер. Основні напрямки в османо-турецькій історіографії / Iльбер Ортайли // 
Mappa Mundi (Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-
річчя). — Львів ; Київ ; Нью-Йорк, 1996. — С. 199–206. 
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обставина говорить про те, що статті Бучацького договору, які відображали ха-
рактер взаємин між Високою Портою та козацько-гетьманською Україною, були 
обопільно вигідними. Далебі, в межах названого договору Україна мала змогу 
активніше заявити про себе на міжнародній арені та потужніше  розвивати свою 
економіку, посилювати збройні сили й обстоювати національні інтереси. Нато-
мість Висока Порта здобула надійного стратегічного партнера й убезпечила свої 
кордони від досить сильного на той час супротивника – Речі Посполитої. Звісно, 
що польські джерела, як і польські історіографи, пояснювали причину поразки 
Речі Посполитої тією обставиною, що українські  політики, зокрема гетьман Пе-
тро Дорошенко, відступилися від справедливої Речі Посполитої. Отже, вони вва-
жали козацьке військо та  його керманичів зрадниками польського короля та його  
держави. У польських писемних джерелах дослідженої нами історичної доби мі-
стяться також звинувачення і в бік Османської імперії, яка, з погляду польської 
влади, здійснювала практично неправильну міжнародну політику.  

Таким чином, ми виявили, що під час правління гетьмана Петра Дорошенка 
перед козацько-гетьманськоюУкраїною визначилася перспектива позбутися за-
лежності від Речі Посполитої та Московського царства і створити територіально 
об’єднану українську державу. Однак ця перспектива, на жаль, залишилася не-
реалізованою.      

 
Аналіз османсько-турецьких рукописних документів дослідженої нами іс-

торичної доби засвідчив наявність у них важливої інформації щодо розвитку ві-
дносин між козацько-гетьманською Україною та Османською імперією після за-
кінчення національно-визвольної боротьби українського народу проти його на-
ціонального гноблення з боку Речі Посполитої до закінчення Подільської воєн-
ної кампанії проти названої держави, в якій козацька Україна була союзником 
Високої Порти й Кримського ханства. 

Джерелознавчий аналіз отриманої інформації дає нам  змогу зробити висно-
вок про те, що упродовж періоду історії України, який тривав від часу підписання 
Богданом Хмельницьким Переяславського договору до обрання гетьманом Ук-
раїни Петра Дорошенка, мали місце такі тенденції: 1) ускладнення внутрішньо-
політичного становища в Україні через загострення боротьби за гетьманство як 
наслідок наявності в українському політикумі пропольської та промосковської 
орієнтації; 2) активізація боротьби між Московським царством та Річчю Поспо-
литою за розділення України; 3) збереження прихильного ставлення до Україн-
ської козацької з боку Високої Порти та Кримського ханства, незважаючи на під-
писання козацько-гетьманською Україною Переяславського договору з ворожим 
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цим державам Московським царством. Ця тенденція досить явно простежується 
в османсько-турецьких писемних джерелах. 

Щодо другого періоду вітчизняної історії, дослідженого в цьому розділі, то, 
згідно з пам’ятками названої писемності, це був час активізації дипломатичних 
зусиль українського гетьмана Петра Дорошенко щодо відновлення союзницьких 
відносин з Високою Портою. Результатом цих зусиль стало встановлення проте-
кторату Високої Порти щодо України. Важливою є інформація, яка міститься у 
досліджених історичних писемних документів про спробу Речі Посполитої пове-
рнути Україну під свій контроль та про відповідну реакцію Високої Порти щодо 
захисту свого протекторату від зазіхань на нього з боку польського короля Яна 
ІІІ Собеського. Той факт, що в архівних документах Османської імперії та в ту-
рецьких літописних творах приділено велику увагу перебігу бойових дій Поділь-
ської війни та до укладання Бучацького мирного договору між Високою Портою 
і Річчю Посполитою, який мав міжнародний і правовий характер, є свідченням 
розуміння авторами цих рукописних документів значення описаних ними істо-
ричних подій для майбутнього як Високої Порти, так і для України. На основі 
джерелознавчого аналізу цих документів ми дійшли до висновку, що козацько-
гетьманська Україна вважалася султаном Мехмедом IV насамперед, суверенним 
союзником Османської імперії. Саме тому політика Високої Порти впродовж до-
слідженого періоду вітчизняної історії об’єктивно посприяла запобіганню експа-
нсіоністським прагненням Речі Посполитої та Московського царства стосовно 
України та політичному об’єднанню українських земель у межах єдиної дер-
жави. 
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Розділ 6. ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКІ ПИСЕМНІ 
ДЖЕРЕЛА  З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ОСТАННЬОЇ 

ЧВЕРТІ XVII – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XVIII СТОЛІТЬ 
 

Сутність розвитку міжнародних відносин Української козацької держави 
впродовж визначеної історичної доби полягає в намаганні розділити Україну, що 
здійснювалися як Річчю Посполитою, так і Московським царством. Однак війсь-
ково-політичний союз козацько-гетьманської України з Високою Портою, який 
існував на початку останньої чверті XVII століття, становив перешкоду для реа-
лізації згаданих спроб. Адже заходи щодо захоплення українських земель, що 
запроваджувалися названими державами, наражалися на опір з боку Високої По-
рти. Разом з тим, ефективність цього опору безпосередньо залежала від міжна-
родного становища союзника козацько-гетьманської України. Отже, метою 
цього розділу нашого дослідження є інтерпретація інформації з османсько-туре-
цьких писемних джерел, в якій відображено основні аспекти та історичні нас-
лідки окремих подій розглянутого історичного процесу.  

Досягнення визначеної мети здійснюватиметься через вирішення таких за-
вдань: 1. Встановлення значення Чигиринського походу турецького армії на Пра-
вобережну Україну та воєнних кампаній кінця XVIII століття на польсько-туре-
цькому пограниччі для подальшого розвитку боротьби за Україну між Високою 
Портою, Московським царством і Річчю Посполитою; 2. Дослідження ступеня 
впливу умов Карловецького договору на процес подальшого розподілу українсь-
ких земель; 3. Аналіз зовнішньополітичних орієнтирів та дипломатичної діяль-
ності гетьмана Івана Мазепи з погляду їх відповідності справі збереження дер-
жавності козацько-гетьманської України; 4. Характеристика повідомлень осман-
сько-турецьких писемних джерел періоду Прутської війни, де відображені незво-
ротні зміни в українсько-турецьких відносинах і в політичному статусі козацько-
гетьманської України. 
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6.1.  Чигиринський похід турецької армії на Правобережну Україну  
та його історичні наслідки 

 
Насамперед звернемо увагу на повідомлення з османсько-турецьких писем-

них джерел про передумови походу турецького султана проти Московського 
царства. В текстах «Літопису» (وقایعنامھ) Абдуррахмана Абді-паші, «Історії збро-
єносця» (سلحدار تاریخى) Финдиклили Мехмеда-аґи та інших літописів, які ми ви-
вчали, повідомлення, про те, що під час вже згаданого другого походу польсь-
кого походу військо Московського царства здійснювало наступ на землі України. 
Очевидним є, що під тиском Московського царства відбулися певні зміни в зов-
нішній політиці гетьмана Петра Дорошенка, зокрема стосовно чорноморського 
вектора міжнародних відносин Української козацької держави. З цього приводу  
в сучасній українській історіографії є така думка: «Вимушений перехід одного з 
найвідданіших послідовників зовнішньої політики Богдана Хмельницького на 
бік московського царя протягом жовтня 1675 – вересня 1676 рр. означав відмову 
від своїй відданості попереднім протекторам – польському королю та турець-
кому султанові, які не хотіли йти на поступки Петру Дорошенку щодо надання 
йому більших «прав і вольностей» 1036. Стосовно цієї проблеми згаданий турець-
кий архівний документ – ферман «про надання Петру Дорошенку гетьманських 
повноважень», який датовано за  християнським календарем приблизно 28 бере-
зня 1675 року, свідчить про визнання гетьманом протекторату Османської дер-
жави 1037. В «Листі від візира Кьопрюлю Фазиля Ахмед-паші до гетьмана Петра 
Дорошенка», написаному, очевидно, османсько-турецькою мовою, а потім пере-
кладеному латинською мовою і  датованому згідно з описом зазначеного фонду 
2 жовтня 1675 року, говориться: «Гетьману [Петрові] Дорошенку, який тішиться 
зі слави своєї побожності серед ватажків і магнатів християнських, який є живим 
свідченням успішності, і окрасою якого є його щирість та справедливість. У 
справах, яких ти [Петро Дорошенко] до мене писав, саме тобі даю відповідь від-
разу, як отримав твої листи». Далі в документі йдеться про підготовку до походу 
правителя Мехмеда IV і про те, що великий візир, командувач армії Ібрагім-
паша, по цій порі має намір вирушити супротив ворога гетьмана України. Зок-
рема сказано, що колись Петро Дорошенко повідомляв в одному із своїх листів, 
що вороже військо було відкинуте та знищене, а землі українські зазнали спокою. 

                                                            
1036Чухліб Тарас. Секрети українського полівасалітету. Хмельницький – Дорошенко – Мазепа / 
Тарас Чухліб. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. — С. 104–105.   
1037BOA, İbnül-Emin Hariciye Vesikaları, Nu : 52, [Petro] Doroşеnko’ya verilen Hatmanlık Beratı. 

в яких подано інформацію щодо зовнішньополітичної діяльності гетьмана 
Богдана Хмельницького, спрямовану на те, щоб заручитися підтримкою 
Кримського ханства і Високої Порти боротьби українського козацтва за 
об’єднання українських земель та утвердження національної державності. 
Зазначені писемні джерела містять відомості про обставини формування 
політичного та воєнного союзу Війська Запорозького з Кримським ханством і з 
Високою Портою, а також хронологію спільних походів проти Речі Посполитої 
та відповідні наслідки цих воєнних заходів. 

 
На стор. 265 ( у примітках 780, 783) 

780 Hadzy Mehmed Sena’i z Krymu. Historia Chana Islam Gereja III  
خان  تاريخى]  Tekst turecki wydal, przelozyl i opracowal .[قريملى حجى محمد ثنأى‘ اوچنجى اسالم گراى 
Zygmunt Abrahamowicz. Uzupelniający komentarz historychny Olgierd Górka i Zbigniew Wójcik; 
pod redacią naukową  Zbigniewa Wójcika,  Warszawa, 1971. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 
Wydanie pierwsze. Nakład 1500, 200 egz. Arkuszy wydawniczych 23, 50. Arkuszy drukarskich 17, 
25. 204 s., ص. ٧٢ (72 с. додатки); British Museum, No. Add. 7870. 

 
783Vecihi Tarihi  / تاريخ  وجيھى, Arşiv, Nu :  1307, Süleymaniye Kütübhanesi, İstanbul, s. 1б–

87б. 
 
На стор. 297 ( у примітці 877) 
877 Vecihi Tarihi  / تاريخ وجيھى, Arşiv,  Nu :  1307, Süleymaniye Kütübhanesi, İstanbul, (1б–

87б). Про спільну воєнну кампанію запорозьких козаків із кримськими татарами проти Речі 
Посполитої та Московії  в означений нами період дослідження, зокрема див.:  Bugra Atsiz, 
Das Osmanische Reich um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Nach den Chroniken des Vecihi (1637–
1660) und des Mehmed Halifa (1633–1660) / Atsiz Bugra, München : Dr. Rudolf Trofenik, 1977, s. 
86–130; Joukovsky Arkady, Histoire de l’Ukraine / Arkady Joukovsky,  Paris: Aux Editions du 
Dauphin, 1994, p. 45. 
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Насамперед звернемо увагу на повідомлення з османсько-турецьких 

писемних джерел про передумови походу турецького султана проти 
Московського царства. В текстах «Літопису» (وقايعنامه) Абдуррахмана Абді-
паші, «Історії зброєносця» (سلھدار تاريخى) Финдиклили Мехмеда-аґи та інших 
літописів, які ми вивчали, повідомлення, про те, що під час вже згаданого 
другого походу польського походу військо Московського царства здійснювало 
наступ на землі України. Очевидним є, що під тиском Московського царства 
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Також зазначено про те, що «з допомогою Господа Всевишнього неприятелі ге-
тьмана Петра Дорошенка будуть розтоптані, коли щасливий правитель [Осман-
ської імперії] тією дорогою пройде». Візир також написав: «Ми знаємо, ти [Пе-
тро Дорошенко] писав нам, що обороняючи свій край [Україну] завдяки нашої 
[турецької армії] допомозі вороже військо [Речі Посполитої] було розбите, і ути-
ски, що мали місце раніше, припинилися, а сьогодні ти присягаєш, що твоя слу-
жба буде зразком покори та шанобливого ставлення. З нашого боку  ти будеш 
одразу ж обдарований султанською щедрістю та ласкою». Для служби гетьману 
Петрові Дорошенку було призначено окреме військо, і для захисту країни  геть-
мана залишиться вдосталь кількість воїнів, які йому служитимуть вірно та від-
дано. У своєму листі візир зазначає, що для захисту України власних сил у Петра 
Дорошенка забракло би, якби не допомога турецького війська. Візир застерігає 
гетьмана, щоб ніколи з боку того не відчувалося браку справедливості та слух-
няності, які вимагаються від Петра Дорошенка. Також підкреслюється, що «го-
ловнокомандувач достойного війська Узун Ібрагім-паша повелів, аби всіх поте-
рпілих осіб, населення [України], постраждале від репресій, до їх попереднього 
стану повернути, як того вимагає постанова (ухвалена і вирішена справа)». В по-
відомлені візира наголошується, що сам гетьман Петро Дорошенко керуватиме 
державною справою. Але, безсумнівно, що для остаточного вирішення всіх 
пов’язаних питань правитель Османської імперії Мехмед IV видасть справедли-
вий та вирішальний наказ 1038. 

Інші джерела тюркського походження свідчать, що гетьман запорозьких ко-
заків Петро Дорошенко, визнавши протекторат Високої Порти, став правителем 
всієї України, а, отже, проклав шлях до звільнення країни від Речі Посполитої. 
Що ж до зміни зовнішньополітичного курсу гетьмана Петра Дорошенка, то Іс-
маїл Гакки Узунчаршили зазначив: «Невпевнений в правильності свого рішення 
цей гетьман в 1675 році 1039 розірвав свої  відносини з Високою Портою і під 
тиском загрози нападу військових сил московського царя [Олексія Михайловича: 
роки правління: 1645–1676] вступив з ним у змову та віддав йому фортецю Чи-
гирин. Внаслідок цього навесні 1677 року 1040 армія Османської імперії під ко-
мандуванням візира Узун Ібрагім-паші разом з військом кримського хана Селіма 
Гірая [І] вирушила у визначеному напрямку, тобто проти московського царя» 

                                                            
10381675 октября 2. Три списка с листов турецкого визиря и других чиновников к гетману Пе-
тру Дорошенко // РГАДА. ― Ф. 89 «Сношения России с Турцией». ― Оп.  2. ― Док. 46. ― Л. 
2, 3.  
10391086 рік за літочисленням Гіджри. 
10401088 рік за літочисленням Гіджри. 
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1041. Зауважимо, що зміни в зовнішньополітичному курсі гетьмана Петра Доро-
шенка фактично стали причиною відкриття османським урядом іншого, «мос-
ковського» фронту воєнної кампанії. В зазначених османсько-турецьких рукопи-
сних джерелах цей факт розглядається як незмінність політики уряду Високої 
Порти стосовно України, незважаючи на небажаний характер розвитку міждер-
жавних відносин.  

У контексті розвитку зазначеної воєнної кампанії надання уповноважень 
Юрія Хмельницького як гетьманові України не було випадковим рішенням ді-
вану: воно означало продовження традицій союзницьких взаємин, започаткова-
них ще гетьманом Богданом Хмельницьким між Українською козацькою держа-
вою та Османською імперією, зокрема з Кримським ханством. Слід наголосити 
також, що на такий перебіг подій помітно вплинув і релігійний чинник, а саме 
підтримка рішення про призначення гетьманом Юрія Хмельницького Констан-
тинопольським патріархатом.   

Характеризуючи діяльність гетьмана Петра Дорошенка на основі інформації, 
запозиченої з османсько-турецьких писемних джерел, варто враховувати таку 
думку: «Оскільки [гетьман Петро] Дорошенко перейшов на службу до московсь-
кого царя, османи звільнили його з посади гетьмана, а гетьманом запорозького 
козацтва замість нього був призначений [Юрій] Хмельницький. До того ж часу 
[Юрій] Хмельницький був заарештований та перебував у в’язниці Єдікуле 1042. 
Позаяк сам [Юрій] Хмельницький мав сан священика, то, згідно з урядовим на-
казом та за підтримки римського патріарха Партенійоса ІV і перекладача ди-
вану 1043 Маврокордата, [Юрій] Хмельницький вийшов на волю. Його  призна-
чили гетьманом та направили [в Україну]. В 1677 році, після того як місто Чиги-
рин було звільнено від московитів, передати цю фортецю гетьману [Юрію] Хме-
льницькому, як новому гетьманові, було доручено новопризначеному команди-
рові Шейтанові Ібрагім-паші» 1044. Отже, попри нестійку позицію гетьманського 
уряду, Висока Порта намагалася дотримуватися попередніх угод про відверту 
підтримку Української козацької держави. Згаданий головнокомандувач в червні 
1677 року оточив Чигирин. З трьох боків цієї фортеці зведеної на високій скелі, 
були болота, тому дістатися до неї можна було лише з одного боку. Провіант і 
                                                            
1041 İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser,  Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 429. 
1042У Стамбулі. Yedikule (турецьк.). – назва складається з двох слів: «yedi» ― «сім» і «kule» ― 
«вежа».  
1043 У султанському палаці. 

فندقلیلى مھمد   سلھدار ‘برنجى جلد  ‘١٠عدد:  ‘تورك تاریخ انجمنى كلیاتى   ‘ سلھدار تاریخى  ‘ سلھدار فندقلیلى مھمد آغا 1044
 ‘ 1928‘ استانبول  ‘ دولت  مطبعھسى‘ ١٠٩٤- ١٠٦٥‘ حیاتنھ دأىر احمد رفیق بكك بر مقدمھسى ایلھ نوطلرینى حاویدر آغانك

 .ص   ٧٦٣  ‘ ٦٥٥ .ص
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набої до цієї фортеці постачали через річку Тясмин 1045, а охороняли зазначену 
фортецю 4 тисячі московитів, козаків 1046 і німців. На 23-й день облоги для захи-
сту фортеці підтягнулися сили Московії. Оскільки 16 тисяч кримськотатарських 
воїнів з боснійським військом 1047 були не в змозі протистояти силам противника, 
Ібрагіму-паші  довелося зняти з фортеці облогу та відступити разом із своїми 
гарматами. Внаслідок такого невдалого походу головнокомандувач Ібрагім-
паша та кримський хан (Селім Гірай І) були звільнені з посад. Падишах Мехмед 
IV вирішив очолити похід на Чигирин особисто, і наступної весни 1678 року 
султан вирушив в цей похід, призначивши кримським ханом Мурада Гірая (роки 
правління: 1678–1683) 1048.  

В українській історіографії призначення Юрія Хмельницького гетьманом 
оцінюють переважно як негативний факт, але при цьому зазначають, що туре-
цька сторона у ситуації, що склалася, вважала особистість цього гетьмана підхо-
дящою. В той самий час Іван Самойлович (роки правління: 1672–1687), який став 
одноосібним гетьманом по обидва береги Дніпра, здійснював промосковську по-
літику, через що його кандидатуру не було підтримано 1049. Що ж до причини 
зазначеного походу, слід зауважити, що оголошення турецьким правителем Ме-
хмедом ІV війни проти московського царя Олексія Михайловича, названої в ос-
манській історіографії «Чигиринським походом», мала за мету перш за все звіль-
нення цього українського міста, яке було захоплено раніше силами супротив-
ника 1050.       

У своєму дослідженні Ісмаїл Гакки Узунчаршили також надавав важливого 
значення розгляду сформульованого нами питання на основі вищезгаданих пи-
семних джерел, зокрема щодо політичної діяльності козацьких гетьманів та при-
чин Чигиринського походу. Отож, дослідник зазначив: «Московський цар, після 
невдалих дій головнокомандувача Ібрагіма-паші та кримського хана [Селіма 
Гірая І] у 1678 році 1051, відрядив [до султана Мехмеда IV] свого посланця з лис-
том, в якому, не згадуючи про Чигирин, написав про можливе продовження їх-
ньої дружби. Але османський правитель не пристав на це та відхилив зазначену 
                                                            
1045Tasma, Tasmin (турецьк.) – права притока річки Дніпра, розташована на південь від міста 
Чигирина.  
1046Очевидно, йдеться про тих козаків, які виступали на боці Московського царства. 
1047Виступали на боці турецької армії. 
1048Див. : İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser,  Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 429–430. 
1049Мицик Ю. А. Чигирин – гетьманська столиця / Юрій Андрійович Мицик. ― К. : Вид. дім 
«Києво-Могилянська академія», 2007.  ― С. 230–233.  
1050İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 430–431. Про оборону Чиги-
рина див. : Мицик Ю. А.  Назв. праця. — С. 230–287. 
10511089 рік за літочисленням Гіджри. 



Розділ 6. Османсько-турецькі писемні джерела з історії України... 353

 

пропозицію московського царя, а причиною цього стало захоплення вказаної 
вище фортеці. Султан попередив царя, що його відповіддю на царський лист 
буде звільнення султаном Чигирина. 11 квітня 1678 року 1052 було оголошено 
війну Московії» 1053. Слід сказати, що, незважаючи на те, що спроби Ібрагіма-
паші та кримського хана звільнити  Чигирин закінчилися поразкою їхньої армії 
та зверненням московського  царя до султана з пропозицією продовжити мирні 
взаємини між обома державами, писемні джерела свідчать про рішучість турець-
кого правителя продовжувати воєнну кампанію з метою звільнення Чигирина як 
міста-столиці козацько-гетьманської України. Продовжуючи цю думку, Ісмаїл 
Гакки Узунчаршили у своїй науковій праці зазначав: «Таким чином, 30 квітня 
1678 року 1054 падишах особисто вирушив з Давуд-пашою до Сілістри 1055, де при-
значив  командиром великого візира Кара Мустафу-пашу і відрядив того до Чи-
гирина. Коли ця армія  перетнула річку Буг, до неї приєднався новопризначений 
гетьман Юрій Хмельницький та висловив своє шанування зазначеному візиру, 
поцілувавши тому руку 1056. Коли до Чигирина залишалося приблизно три доби 
походу, кримський хан Мурад Гірай (роки правління: 1678–1683) теж прибув із 
своїм військом. Вони разом дісталися до міста Чигирина і, після виконання жер-
товних церемоній згідно з релігійними канонами, оточили фортецю, де було чи-
мало провіанту та військового знаряддя. Потім стало відомо про те, що на допо-
могу фортеці мали прибути значні військові сили (із 150 гарматами, призначе-
ними для сухопутних військ) під командуванням Ромодановського, тому Кара 
Мустафа-паша разом з кримським ханом  [Мурадом Гіраєм] перетнули річку Тя-
смин і, попрямувавши назустріч зазначеним військовим силам, одночасно відби-
вали атаки з боку самої фортеці» 1057.  

З досліджених писемних джерел ми також дізналися про те, що  навколо фо-
ртеці Чигирин склалася дійсно небезпечна  ситуація. Як писав літописець XVII 
                                                            
10521089 рік, місяця 18 сефера за літочисленням Гіджри. 
1053İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 430. 
10541089 рік, місяця  ребіюльеввеля за ісламським календарем Гіджри.   
1055Санджак  «Silistre» (турецьк.), де було розтошовано головний штаб армії, місце мобілізації 
та підготовки постійної армії «Kapıkulu» (турецьк.)  для походу на Балкани. Також див. : прим. 
483. 
1056İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 430. 
1057İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 430–431; Богданов А. П. Читаем 
политический документ: указ Феодора Алексеевича о розрушении Чигирин /Андрей Петрович 
Богданов // Источниковедческая компаративистика и историческое построение: Тез. докл. и 
сообщений XV науч. конф. Москва, 30 янв. –1 февр. 2003 г. / сост. Ю. Э. Шустова; Редкол.: В. 
А. Муравьев (отв. ред.), Д. А. Добровольский, Р. Б. Казаков, М. Ф. Румянцева, А. Е. Чекунова, 
Ю. Э. Шустова (отв. секретарь) ; Рос. гос. гуманит. ун-т. Ист. -архив. ин-т. Каф. источниковеде-
ния и вспомогат. ист. дисциплин. ― М. , 2003. XI. — С. 61–65.   
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століття Финдикли Мехмед-аґа 1058, чисельність московської армії досягала до 
200 тисяч осіб. Стoсовано цього факту Ісмаїл Гакки Узунчаршили зазначив, що 
«хоча сили Кари Мустафи-паші та кримського хана [Мурада Гірая], що протиді-
яли воякам війська Ромадановського і спромоглися стримати наступ противника, 
який саме йшов на підмогу фортеці, наступний штурм, здійснений Ромодановсь-
ким, тривав аж до часу нічної молитви. Фортеця [Чигирин] була знесилена, але 
ворог 1059 ще не був переможений. Про таке становище повідомили головноко-
мандувачу [Карі Мехмед-паші], і, оскільки противник планував надіслати на під-
тримку цієї фортеці нові збройні сили, головнокомандувача попросили термі-
ново надати додаткове військо 1060. Головнокомандувач справді терміново наді-
слав допомогу своїй армії і сильною атакою зупинив наступ противника. Але 
становище було небезпечне ще і через те, що супротивнику вже вдалося прор-
вати лінію фронту навколо фортеці Чигирин. Через це головнокомандувач разом 
із своїми підлеглими командирами обговорили ситуацію, яка склалася навколо 
фортеці. Ішлося про низький та недостатній моральний рівень воїнів. Відповідно 
до пропозиції  головнокомандувача облогу з фортеці було знято» 1061. Отже, ана-
лізуючи  обставини, що були пов’язані з подіями стосовно Чигирина, слід наго-
лосити насамперед на низькому морально-психологічному настрої воїнів украї-
нсько-турецької армії, який не сприяв успішному веденню воєнних дій, спрямо-
ваних на звільнення названого міста. Ісмаїл Гакки Узунчаршили, продовжуючи 
розгляд цього питання, вказав на покращення складного становища, в якому опи-
нились козацько-османські військові сили, підкресливши при цьому, що поліп-
шення ситуації сталося саме завдяки виваженим та добре продуманим діям ві-
зира.  

Подальший розвиток воєнних дій характеризується таким чином: «Москов-
ським військам, які рухалися на допомогу фортеці [Чигирина], вдавалося пот-
роху просуватися вперед, і коли ті досягли верхньої болотяної частини річки Тя-
смина, московське військо зайняло відповідну бойову позицію. Вночі до фортеці 
було переправлено близько 50 тисяч вояків. Незважаючи на складне становище, 
в якому опинилося османсько-козацьке військо, головнокомандувач турецько-
українсько-кримськотатарської армії продемонстрував гідну особисту витримку 

                                                            
 فندقلیلى مھمد آغانك  سلھدار ‘برنجى جلد ‘١٠عدد:  ‘تورك تاریخ انجمنى كلیاتى ‘سلھدار تاریخى ‘سلھدار فندقلیلى مھمد آغا 1058 

 .ص ‘ 1928‘استانبول ‘ دولت  مطبعھسى‘  ١٠٩٤- ١٠٦٥‘ حیاتنھ دأىر احمد رفیق بكك بر مقدمھسى ایلھ نوطلرینى حاویدر
 .ص  ٧٦٣ ‘ ٦٥٥

1059Ідеться про московські збройні сили. 
1060Ідеться про надання допомоги спільній українсько-турецькій армії. 
1061İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser,  Сilt III,  I. Kısım, 5 Baskı, s.431. 
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та розважливість, причому він також намагався підняти моральний дух у решти 
командирів. Саме тоді на допомогу царській армії прибули барабаські козаки, які 
пішли в атаку, створивши, таким чином, окремий фронт бойових дій» 1062. Отже, 
із викладеного тексту стає зрозумілим, що чисельна армія Московського царства 
займала вигідну бойову позицію, причому на її боці виступала також ще й час-
тина українських козаків. 

Після подолання згаданих труднощів, турецько-українсько-кримськотата-
рська армія розгорнула бойові дії в різних напрямках, які супроводжувалися 
запеклими боями. В результаті цих дій військо Московського царства зазнало 
поразки, і фортецю Чигирин було звільнено. Виявляється, що згадані літописи 
та архівні документи з цього приводу свідчать про застосування нової тактики 
ведення бою воїнами турецько-української армії, уточнюють хронологію від-
повідних бойових подій, а також констатують факт завершення названого вій-
ськового походу перемогою українсько-кримськотатарсько-османської армії. 
Внаслідок того, що армія Високої Порти воювала, з одного боку, проти війська 
Московського царства, яке тримало фортецю Чигирин в облозі, а з іншого – 
проти збройних сил того самого противника, що вже наближалися до цієї фо-
ртеці, вона опинилась в небезпечному становищі 1063. Та вояки спеціального 
призначення, скориставшись підземним проходом, дісталися до фортеці й за-
вдали силам противника два нищівні удари, після чого почались сильні атаки 
армії Високої Порти. На 33-й день битви, 21 серпня 1678 року 1064, збройні сили 
противника, що обороняли Чигирин, зазнали поразки, фортецю було зруйно-
вано вщент, а 30 тисяч вояків противника, захоплених у полон, страчено. Іс-
маїл Гакки Узунчаршили на основі доступних йому писемних джерел написав, 
що «200-тисячна армія московського царя, яка складалась з [барабаських] ко-
заків і татар 1065, прибула на протилежний берег річки Тясмина, щоб надати 
допомогу фортеці Чигирину, і стала свідком того, що фортеця вже була захо-
плена. Через це були втрачені будь-які надії на успіх у військових діях, отож 
було вирішено відступити вбік від річки Дніпра, щоб забезпечити там собі 
умови для самооборони. Та на той час ця армія вже була оточена безпосеред-

                                                            
1062İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser,  Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 432. 
1063Богданов А. П. Назв. праця. —  С. 61‒65.  
10641089 рік, 3 місяця реджепа за літочисленням Гіджри. 
1065Ідеться про казанських (турецьк. «Kazan Tatrları»), т. зв. ешкерських  (турецьк. «Eşker 
Tatarları») та турських татар (турецьк. «Tur Tatarları»), калмиків (турецьк. «Kalmuklar») та ін-
ших. Див.: İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 432. 
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ньо силами кримського  хана [Селіма Гірая І] та головнокомандувача осман-
ською армією [Кари Мехмед-паші]. Сталась кривава битва, царська армія до-
бре захищалася, а тому знищити її не вдалося. В османської армії було дуже 
мало провіанту, отож вже настав час повертатися додому» 1066. Слід зазначити, 
що внаслідок московсько-турецької війни гетьманську столицю Чигирин, яка 
вважалася найважливішою з українських фортець, було звільнено. Але й тур-
кам-османцям було непереливки тривалий час, однак вони вистояли завдяки 
допомозі великого візира Кара Мустафи-паші. У вересні 1678 року армія Ви-
сокої Порти повернулася додому 1067. Також повернувся додому і кримський 
хан Селім Гірай І зі своїм військом. Відновлення Чигирина було зовсім немо-
жливе через те, що це місто було зруйновано вщент. Чигиринський похід по-
казав, що царська армія була небезпечним ворогом, і це змусило султана Ме-
хмеда IV серйозно задуматися 1068. 

Українські історики, аналізуючи доступні їм документи, також відтворюють 
картину розглянутої воєнної кампанії. Зокрема Юрій Мицик щодо наслідків цієї 
війни писав: «Війна 70-х років [XVII ст.] між Московією, з одного боку, та Ос-
манською імперією з її васалом – Кримським ханством та ногайськими ордами – 
з другого, за володіння землями Правобережної України завершилися підписан-
ням в Бахчисараї 23 (13) січня 1681 року мирної угоди між цими державами. За 
Бахчисарайським перемир’ям кордон між Османською імперією та Московсь-
кою державою встановлювався вздовж Дніпра. Туреччина приєднувала до себе 
Північну Київщину, Брацлавщину й Поділля, а Московія – Лівобережну Україну 
та Київ. Понад 20 років територія за Південним Бугом та Дніпром, в тому числі 
й Чигирин з його околицями, мала бути незаселеною» 1069. Український історик 
докладно проаналізував наслідки Чигиринської війни та діяльність Юрія Хмель-
ницького щодо відродження Правобережної України, зокрема міста Чигирина, а 

                                                            
1066Gös. yer. 
10671089 рік, місяць реджеп/шабан за календарем Гіджри. 
1068Münir Mehmet Aktepe, Mustafa Paşa, Merzifonlu Kara, İslam Ansiklopedisi, Cilt 8, Eskişehir / 
Türkiye, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 1997, s. 736–738; İsmail Hakk Uzunçarşl, 
aynı eser, Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 432. 
1069Щодо укладеного договору про замирення між Московським царством і Османською дер-
жавою в 1681 р. Кінросс зазначає, що, згідно з ним, турецька сторона відмовилась від усіх 
своїх претензій до України (Лорд, Кинросс. Расцвет и упадок Османской империи / Кинросс 
Лорд ; / пер. с англ. М. Пальникова. — М. : Крон-Прес, 1999. — С. 368.  
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також кримські походи, здійснені спільними зусиллями московсько-українсь-
кого війська, захист польським королем Речі Посполитої Яном ІІІ Собеським ма-
гнатських латифундій на українських землях тощо 1070. 

Продовжуючи розгляд наслідків чигиринської битви, не можна залишити 
поза увагою інформацію, отриману з праць турецьких літописців та історіогра-
фів, які плідно використовували матеріали «векаїнаме» та документи із султан-
ських канцелярій. Зокрема, Ісмаїл Гакки Узунчаршили наголосив: «Повернення 
великого візира [Кари Мустафа-паші] додому не стало завершенням московсь-
кого походу» 1071. Візира призначили головнокомандувачем османської армії і 
залишили в місті Бабадаги. Згаданий турецький історіограф також відзначав той 
факт, що «управитель Боснійського краю Османської імперії Дефтердар Ахмед-
паша отримав наказ спорудити над Дніпром дві фортеці, щоб зміцнити там свої 
позиції, забезпечити контроль за відповідною лінією кордону 1072 та забезпечити 
захист українських земель. В 1679 році 1073 будівництво фортець було завершено, 
і були призначені оборонці цих фортець» 1074.  

Зауважимо, що, незважаючи на перемогу в Чигиринській війні, султан Мех-
мед IV мав намір продовжити воєнну кампанію проти Московського царства і 
оголосив  про підготовку до наступного військового походу. Серед найважливі-
ших подій у розвитку тодішніх військових дій ми можемо вважати здійснення 
згаданих кримських походів 1075, організованих московським царем Федором III 
Олексійовичем. Відомо, що коли новопризначений головнокомандувач Кара Ме-
хмед-паша перебував в Бабадазі, він отримав від кримського хана Мурада Гірая 
повідомлення про те, що армія Московського царства знову збиралася розпочи-
нати воєнні дії. У вересні 1680 року 1076 в султанський палац для обговорення 
можливого розвитку подій були запрошені поважні державні службовці. Було 
вирішено, що воєнну кампанію очолюватиме сам падишах, і тому правитель Ви-
сокої Порти із своїм військом вирушив до міста Едірне (Адріанополь). 

Коли московський цар дізнався, що султан Мехмед IV збирається вирушити 
у військовий похід проти нього, то за посередництвом кримського хана Мурада 

                                                            
1070Мицик Ю. А. Чигирин – гетьманська столиця / Юрій Андрійович Мицик. ― К. : Вид. дім 
«Києво-Могилянська академія», 2007.    — С. 290–301. 
1071İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 433. 
1072Мицик Ю. А. Назв. праця. — С. 290. 
10731090 рік за календарем Гіджри.  
1074İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser, Cilt III,  I. Kısım, 5 Baskı, s. 433. 
1075 Мицик Ю. А. Назв. праця. — С. 290–301. 
10761091 рік, місяці шабан/рамазан за календарем Гіджри. 
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Гірая звернувся до правителя Високої Порти з пропозицією укласти мирний до-
говір. 11 лютого 1681 року 1077 було підписано договір про замирення. Договір 
цей складався з 12 статей і був розрахований на термін у 20 років. Зокрема, в 
ньому було встановлено, що землі на правому березі Дніпра залишаться під вла-
дою Османської імперії, а місто Київ з його фортифікаційними спорудами та 
п’ятьма чи трьома паланками залишаться під владою московського царя 1078. Від 
кордонів фортеці Києва до кордонів земель поткальських козаків, тобто на тери-
торії межиріччя Дніпра і Бугу, фортеці не будуватимуть ані османці, ані моско-
вити. Поткальським козакам дозволялося виходити в Чорне море рибалити. Згі-
дно з вказаним договором, кримський хан Мурад Гірай не мав права здійснювати 
напади на землі Московського царства, а людей, узятих у полон раніше (очеви-
дно, йдеться про полонених під час Чигиринської битви та кримських походів 
війська Московського царства), необхідно було звільнити. У зв’язку з цим дого-
вором запланований турецьким султаном військовий похід було скасовано, і Ме-
хмед IV повернувся з міста Едірне до столиці Османської імперії – міста Стам-
була 1079. 

Підсумовуючи розгляд джерельних свідчень про один з важливих аспектів 
дослідженої нами теми, зробимо такі висновки: 1) учасниками Чигиринської би-
тви були, з одного боку, Османська імперія, а з іншого боку – Московське царс-
тво; 2) причиною війни стало захоплення фортеці Чигирин збройними силами 
Московського царства і змінення під тиском московського царя гетьманом Пет-
ром Дорошенком свого зовнішньополітичного курсу; 3) через виникненням дво-
владдя в Українській козацькій державі остання виступала в своїх діях як на боці 
османської (гетьман Юрій Хмельницький), так і на боці московської (гетьман 
Іван Самойлович) армій; 4) метою військового походу турецького султана Мех-
меда IV проти Московського царства було звільнення міста Чигирина, але в ре-
зультаті запеклих боїв це місто було зруйновано вщент; 5) війна між Московсь-
ким царством та Османською імперією мала тяжкі економічні та політичні нас-
лідки для всіх держав-учасниць; 6) військова кампанія завершилась підписанням 
Бахчисарайського договору про замирення, яке відбулося у січні–лютому 
1681року.  

                                                            
10771092 рік, 22 числа місяця мугаррема за календарем Гіджри. Про дату підписання цього Ба-
хчисарайського договору див.: Мицик Ю. А. Чигирин – гетьманська столиця / Юрій Андрійович 
Мицик. ― К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007.   — С. 290. 
1078İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 433; Мицик Ю. А. Назв. праця. 
— С. 290. 
1079İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt III,  I. Kısım, 5 Baskı, s. 433. 
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Оцінки цієї війни українською та турецькою історичною наукою істотно від-
різняються. Викладені нами аргументи та факти, отримані на основі здійсненого 
аналізу вищезазначених писемних джерел, дають змогу зробити висновок про те, 
що турецькі історіографи наголошують в основному на спільності інтересів Ту-
реччини й  України в зазначеній війні, проте в працях українських істориків, осо-
бливо радянського періоду, цю історичний період називають «Руїною». Втім, 
джерелознавчий аналіз дає нам підставу вважати, що на наш час немає цілком 
об’єктивних історичних підстав для того, щоб вважати Османську імперію агре-
сором у названій війні.  

 
 
6.2.  Повідомлення про воєнні кампанії на  польсько-турецькому  

пограниччі 
 
В османсько-турецьких писемних джерелах XVII століття міститься важлива 

інформація про історичні процеси (політичні, військові, культурні, етнічні, еко-
номічні), які відбувалися на території України протягом останнього двадцяти-
річчя ХVІІ століття, що становить цінний джерельний матеріал для дослідження 
вітчизняної історії. Саме тому, на нашу думку, науковий та джерелознавчий ана-
ліз систематизованих османсько-турецьких рукописних текстів уможливлює 
отримання об’єктивної інформації про згадані історичні процеси впродовж коза-
цької доби вітчизняної історії. Зауважимо при цьому, що ми в своєму дослі-
дженні використали фактичні відомості різного роду, в тому числі й із праці «Ос-
манська історія» Ісмаїла Гакки Узунчаршили, створеної на засадах джерелозна-
вчого опрацювання архівних документів та малодоступних рукописних праць ос-
манської доби історії Туреччини. З загального тексту цього наукового твору нам 
вдалося виокремити ті дані, що стосуються українсько-турецьких відносин коза-
цької доби вітчизняної історії. Ці матеріали містять велику кількість різноманіт-
них деталей та подробиць про стосуються польсько-османське протистояння. 
Тож можемо простежити відображення в досліджених пам’ятках османсько-ту-
рецької арабографічної писемності історичних процесів, які відбувалися в Укра-
їні, а також здійснити джерелознавчий аналіз проблеми виокремлення інформа-
ції про дипломатичну діяльність уряду козацько-гетьманської України, зокрема 
стосовно «українського питання».  

Розглядаючи ці питання, слід наголосити, що після війни між Османською 
імперією та Московським царством, яка завершилася звільненням Чигирина, ві-
дбулося посилення Речі Посполитої, яка перемогла в так званій Віденській війні, 
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після чого вона почала свій новий наступ на українські землі. Щодо цієї про-
блеми турецький дослідник написав: «Польський король Ян [ІІІ] Собеський 1080 
за підтримки імператора Австрії Леопольда [І] 1081 переміг у Віденській війні 1082. 
Ця перемога була великим здобутком для австрійців, але австрійський  імператор 
не надто визнавав важливе значення участі у відповідних минулих діях сил поль-
ського короля, завдяки яким і було забезпечено той великий успіх. Після цього 
польський король відкрив фронт вздовж лінії кордону з Османською державою» 
1083. Річ Посполита не забарилася скористатися результатами австрійсько-туре-
цької війни та виступила за продовження відповідної воєнної кампанії з метою 
відвоювати втрачені території. Далі в зазначеній науковій роботі зазначено: «Ко-
лишній правитель Богданської країни Стефан 1084 після своєї втечі до Польщі діяв 

                                                            
1080Ян ІІІ Собеський (роки життя: 1629–1696) – польський полководець, з 1674 р. – король 
Польщі (Крип’якевич І. П. Історія України / Іван  Петрович Крип’якевич; відп. редактори: Ф. 
П. Шевченко, Б. З. Якимович.  — Львів : Світ, 1990. — С. 360). 
1081Ідеться про Леопольда І (роки життя: 1640–1705), який мав титул імператора Священної 
Римської імперії; його називали також королем Угорщини (1655–1705), імператором Австрії 
(1657–1705), королем Богемії (1658–1705) тощо. Він був сином імператора Фердінанда ІІІ. 
Його західна політика була спрямована на зменшення кількості населення Франції, а на Сході 
він намагався здобути перемогу над Османською імперією. У 1684 р. Леопольд I вступив до 
«Священної Ліги» (турецьк. «Kutsal Lig») і домагався звільнення значної частини території 
Угорщини, яка перебувала під пануванням турків. Згодом у руках турків залишився лише Те-
машварський регіон (турецьк. «Temeşvar banatı») (за «Карловецьким договором», турецьк. 
«Karlowıtz / Korlofça antlaşması», 1699). З 1672 р. приєднався до коаліції проти Франції. Коли 
виникло питання щодо Іспанії, став на захист свого сина короля Ерцгерцога (турецьк.  
«Arşiduka»), таким чином підбурюючи Австрію до війни у 1702 р. (Türk Ansiklopedisi, Leopold 
I, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, 1976, Cilt XXIII, s. 9). 
1082İsmail Hakk Uzunçarşl, Osmanlı Tarihi, II. Selim’in Tahta Çıkışından 1699 Karlofça 
Andlaşmasına Kadar, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 473–
475.  
1083У листі польського короля Яна ІІІ Собеського до своєї дружини Марії, Казимира та інших 
відомих осіб (від 28 листопада 1682 р., французькою мовою, м. Варшава) говориться про по-
передження великого візира (Кара Мустафи-паші), а саме про те, що якщо султан (Мехмед IV) 
чинитиме напад на Річ Посполиту, то французький король (Людовик XIV) допомагатиме тур-
кам; обговорюється питання з боку нунція щодо створення «Священної ліги». Зокрема в цьому 
листі зазначено: «Московія розділена та кривавить більш ніж будь-коли [після смерті москов-
ського царя Федора III Олексійовича] і загрожує тим, що має намір відпустити козаків [укра-
їнських]» (“Moscovie est divisée et sanglante plus que jamais, et nonobostant elle nous menace 
d’avoir en intention de débander les cosaquees”) (Listy Jana Andrzeja Morstina. Listy Jana 
Sobieskiego do żony Maryi Kazimiery... i innych osób..., wyd. A. Z. [Antoni Zygmunt] Helcel, 
Kraków, 1860, s. 368; wyciag; kopia. Zebrała i opracowała Stefan Ochmann-Staniszewska, Worcław, 
Wydawnitctwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, s. 107–108). Також див.: İsmail Hakk 
Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 473. 
1084Ідеться про Стефана Петричейку (молдовськ. «Ştefan Petriceicu») – володаря Молдовського 
князівства з 10 (20) серпня 1672 по листопад 1673, з грудня 1673 по 22 лютого 1674 та з 25 гру-
дня 1683 по березень 1684 року. 
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разом з поляками 1085. Після віденської поразки [османської армії] названий во-
лодар [Стефан Петричейку] активізував свою діяльність і навіть захопив в полон 
воєводу Богданської країни – Дуку 1086. На його місце був призначений колишній 
воєвода Богдану – Дмитраш 1087, який в той самий час перебував в Стамбулі. 
Коли поляки перейшли в атаку в околиці Кам’янця-Подільського та проти Бог-
данської країни (Молдови), командиром османського війська на польському 
фронті був призначений Сари Сулейман-паша. В зв’язку з посиленням польської 
воєнної міці на фронті згаданий командир попросив в османського уряду додат-
кового підкріплення для свого війська. Але османський уряд спрямував головну 
частину своїх військових сил на австрійський фронт. Пізніше [Сари] Сулейману-
паші все ж таки надали допомогу, і одночасно, за посередництвом польського 
дипломата Проські, королю Речі Посполитої було запропоновано перемир’я» 
1088. Отже, у цьому тексті міститься інформація щодо особливої ролі Речі Поспо-
литої в боях на австрійському фронті, завдяки чому збройні сили Османської ім-
перії зазнали поразки. Бойові дії з боку збройних сил Речі Посполитої розгорну-
лися не тільки на австрійсько-турецькому фронті, а й на польському кордоні. 
Зважвючи на такий перебіг військових подій, Висока Порта попросила пере-
мир’я з Річчю Посполитою. Відбувалося посилення наступу армії Речі Посполи-
тої на згаданому фронті, тож «…король [Ян ІІІ] Собеський  в серпні 1684 року 1089 
вирушив з [міста] Кракова на чолі 80-тисячного війська та прибув до Кам’янця[-
Подільського]. Він мав намір, після захоплення названого міста, загарбати Бог-
данську країну» 1090. Щодо наступу армії Речі Посполитої на Молдову в україн-
ській історіографії зазначено таке: «На початку березня 1684 р. з огляду на те, 
що коронна армія на чолі з Станіславом Яблоновським вирушила до молдовсь-
кого кордону, гетьманич  Семен Самойлович на чолі Стародубського полку за-
йняв частину Засожжя, в тому числі Гомельську, Чечерську, Пропойську та Кри-
чевську волості. Це був своєрідний демарш українського гетьманату, вчинений 

                                                            
1085İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser,  Сilt III,  I. Kısım, 5 Baskı, s. 473. 
1086Георге Дука (румунськ. Gheorghe Duca, роки життя: 1620–1685), був призначений султаном 
Мехмедом IV гетьманом Правобережної України (1681–1683), правитель Молдовського кня-
зівства (1665–1666, 1668–1672, 1678–1683 роках). 
1087Ідеться про Думитрашку Кантакузина (молдовськ. «Dumitraşcu Cantacuzino») – правителя 
Молдавського князівства в листопаді 1673 року, з лютого 1674 до 10 листопада 1675 року і з 
лютого 1684 до 15 (25) червня 1685 року. 
1088İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser, Сilt III,  I. Kısım, 5 Baskı, s. 473. 
10891095 рік, місяць рамазан  за календарем Гіджри. 
1090İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 474. 
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всупереч зовнішньополітичній позиції Москви, яка не хотіла мати жодного те-
риторіально-військового конфлікту з Варшавою» 1091. Далі в «Османській істо-
рії» написано: «Коли [Ян ІІІ] Собеський був на березі річки Дністра навпроти 
Хотинської фортеці, то виділив 30 тисяч чоловік для спорудження мосту для пе-
реправи свого війська на берег, де був розташований Хотин. Та оскільки на річці 
саме була повінь, то основа мосту ніяк не трималася, отже, щоб завершити спо-
рудження зазначеного мосту, згаданий король призначив близько 8 тисяч [укра-
їнських] барабаських козаків – بارباش قزاقلري  («Barabaş Kаzakları»), щоб ті оборо-
няли місце будівництва мосту 1092. В той самий час Селім Гірай [І] (роки другого 
правління: 1684−1691), вже не в перший раз призначений кримським ханом, ви-
рушив у похід із 100-тисячним  військом, як про це було раніше домовлено з 
командиром польського фронту Сари Сулейман-пашею; зустрілись війська на 
березі р. Дністра, після чого продовжили рух далі. Селім Гірай [І], давши своєму 
старшому синові калґаю 1093 Девлету Гіраю Султанові 30 тисяч  військових, на-
правив їх проти барабаських козаків, які в той саме час захищали названий вище 
шляхопровід перед Хотином. Калґай здійснив  активний наступ, полонив всіх 
козаків та стратив їх, відтявши їм голови шаблями» 1094. Із цього тексту ми дізна-
ємося про жорстоку битву між силами новопризначеного кримського хана Се-
ліма Гірая І та його сина, «калґая» – з однієї сторони, та польсько-московськими 
силами – з іншої. До речі, слід нагадати, що кожен кримський хан призначав собі 
«калґая» (قالغاى), тобто заступника 1095, перед військовим походом залишав його у 
Кримському ханстві замість себе. Хан мав брати участь в поході разом з осман-
ською армією. Беї (командири) звернулись до  нього з запитанням: «Кого ж ти 
залишиш замість себе?» Він відповів кримськотатарською мовою:  اوغلوم محمد
 тобто «Мій син Мехмед Гірай буде калґаєм» 1096. Резиденція калґая ,كیراي قالغاى
розташовувалась в Акмесджиді (сучасному Сімферополі) 1097. Аналізуючи дослі-
джені турецькі документи, де містяться відомості про війну на польському фро-
нті, зокрема прибуття Селіма Гірая І на лінію фронту. Ідеться також про промову 
останнього перед своїми воїнами: «Коли Селім Гірай [І] дістався до берега річки 
                                                            
1091Чухліб Тарас. Секрети українського полівасалітету. Хмельницький–Дорошенко–Мазепа / 
Тарас Чухліб. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. — С. 115–116.  
1092İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt III,  I. Kısım, 5 Baskı, s. 473. 
1093Mehmet Zeki Pakaln, Osmanlı Tarih  Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt II, İstanbul, Milli 
Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1993, s.150–151; Mithat Sertoğlu, aynı eser, s. 168; Muzaffer Ürekli, 
Kırım Hanlğının Kurluşu … s. 71–74. 
1094İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser, Сilt III,  I. Kısım, 5 Baskı, s. 473. 
1095Кипчацькотюркською мовою «калґай» означає «залишитися». 
1096Mehmet Zeki Pakaln, aynı eser, Cilt II, s. 150–151.  
1097İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 473. 
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Дністра, він піднявся на високий пагорб, зібрав все татарське військо та голосно 
промовив: «Коли в нашу віру 1098 проникає  слабкість, з усіх боків нас починають 
долати вороги 1099 нашої віри. Сьогодні день Кербели 1100. Воювати треба не за-
ради мене [Селіма Гірая І], і не заради Високої Порти ( ْآِل عثَْمان / «Âl-i c Osmân») 1101. 
Треба битися на смерть, до Судного дня за нашу віру, і наші хороші імена будуть 
шанувати. Татарські воїни, збуджені цією промовою, вигукували, що вони не 
злякаються ворогів та будуть битися доти, доки не стануть шегідами; потім вони 
присягнули на вірність своєму ханові і дісталися до Хотина» 1102. Отже, дізнає-
мося про заклик хана Селіма Гірая І кримськотатарських воїнів до священної бо-
ротьби,  який, напевно, вплинув на підвищення бойового духу війська під коман-
дуванням кримського правителя, яке вже на той час об’єдналося з армією голов-
нокомандувача польського фронту Сулеймана-паші. Ця об’єднана велика армія 
здійснила рішучий наступ проти польського війська Речі Посполитої. В резуль-
таті цього наступу головнокомандувач польського війська, король Ян ІІІ Собе-
ський здався, не чинячи ніякого опору. З цього приводу Ісмаїл Гакки Узунчар-
шили повідомив: «Головнокомандувач польського фронту, згаданий вище Су-
лейман-паша, незважаючи на стомленість своїх вояків, змінив дислокацію від мі-
ста Ісакчи 1103 на узбережжя Карталу 1104, тому що отримав до цього листа від 
[кримського] хана з повідомленням про те, що останній мав прибути в призна-
чене для їхні зустрічі місце на один день раніше домовленого. Таким чином, Су-
лейман-паша вирушив у дорогу, і на березі річки Дністра ( طورال  / Turla) 1105 ста-
лось об’єднання його війська з силами Селіма Гірая [І] 1106. [Ян ІІІ] Собеський, 

                                                            
1098Ідеться про ісламське вірування. 
1099Маються на увазі  московські та польські військові сили. 
1100Ця дата є важливою в історії ісламської культури – 61 рік, 10 день місяця мугаррема за 
календарем Гіджри (10 жовтня 680 рік за християнським літочисленням). В цей день (араб-
ськ.   عاشوراء – в перекладі означає «десять») героїчно загинув імам (релігійний провідник) Гу-
сейн бін Алі, син Алі бін Ебу Таліба (роки правління: 656–661), правителя (IV халіф) Ісламсь-
кої арабської  держави / Арабського халіфату) в місті Кербелі в Іраці у битві з військом Йєзіда 
бін-Муавіє (роки життя: 646–683, другий правитель Арабського халіфату з династії емевідів / 
омеядів).  
1101Означає «висока держава османської династії». 
1102İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser,  Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 474. 
1103Розташоване на правому березі річки Дунаю. Про це місто див.: Mehmet İnbaş, Ukrayna’da 
Osmanlılar, İstanbul, Yeditepe Yayınları, 2004, s. 361 (схема-карта шляху Кам’янецького по-
ходу). 
1104Ідеться про міста Картал і прилеглу територію, що на лівому березі річки Дунаю (Mehmet 
İnbaş, aynı eser,  s. 361 (схема-карта шляху Кам’янецького походу).    
1105Mehmet İnbaş, aynı eser, s. 361 (схема-карта шляху Кам’янець [-Подільського] походу); 
İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 475.    
1106İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser,  Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 474– 475. 
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якому стало відомо про прибуття ханського війська та османських сил, не насмі-
лився перейти в наступ, а, навпаки, відступив із своїм військом. Він [Ян ІІІ Со-
беський] опинився в досить скрутному становищі, оскільки виявився оточеним 
османськими й татарськими військовими силами з усіх боків 1107. [Ян ІІІ] Собе-
ський здався без опору, тому Сулейман-паша попрямував до Бабадаги 1108, а 
кримський хан повернувся до себе додому. 5 листопада 1684 року 1109 про ці події 
доповіли падишаху Меxмеду ІV, який зрадів такому успіхові, а тому послав Се-
лім Гiраю [І] та Сулейману-паші кафтани, шаблі та подарунки» 1110. Тож маємо 
підставу наголосити на тому, що ця перемога мала позитивне значення для Ук-
раїнської козацької держави та Високої Порти на певному етапі розвитку полі-
тичних зносин між відповідними учасниками широкомасштабної війни, але вона 
не стала остаточною. Згаданий турецький історіограф наводить важливі факти 
щодо подальшого розгортання воєнних дій на фронтах, а саме – щодо понов-
лення наступу королем Речі Посполитої проти армії Високої Порти. Йдеться про 
те, що «Король Польщі [Ян ІІІ Собеський] надав великому гетьманові [польсь-
кому]… 85 тисяч воїнів, з яких 30 тисяч були його власними, та, окрім цього – 
литовське військо і сили дніпровських [запорозьких] козаків, а потім на додачу 
ще й 10 тисяч шведів і 10 тисяч австрійців, які саме наступали на Богданську 
країну (Молдову). Коли про це стало відомо, об’єднані війська кримського хана 
Селіма Гірая [І] та Сари Сулемана-паші вирушили вперед… дійшли до Богдан-
ської країни, і зупинилися на березі річки Прут. Кримський хан [Селім Гірай І] і 
головнокомандувач [Сулейман-паша], залишивши свій штаб в Чучурі 1111 та, взя-
вши з собою вершників і на три доби провіанту, атакували  противника. Битва 
тривала від самого ранку, аж допоки не почало сутеніти. Ворогові 1112 не вдалося 
залишити свої окопи, оскільки шлях для відступу йому відрізали. Табори проти-
вника обстрілювали з гармат. Кінець кінцем знесиленому ворогові, який зазнав 
поразки, довелося відійти. Далі був переможний наступ углиб Польщі. Про це 

                                                            
1107İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt III,  I. Kısım, 5 Baskı, s. 475. 
1108Історико-географічна область у Македонії, розташована на Балканах. 
110927-го числа 11-го місяця зілкаде за календарем Гіджри. 
1110İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III,  I. Kısım, 5 Baskı, s. 475. 
1111«Çuçura», «Çoçora» (турецьк.), Чичура (українськ.) – назва міста, очевидно, виникла за до-
помогою суфікса – ур (а)  від антропоніма  Чича з основою діал. чіча «квітка»  або від півден-
нослов’янського «чича» – «дядько»; пор. поширені на Закарпатті прізвища відповідного похо-
дження Чичур і Чичура (Чучка Павло. Прізвища закарпатських українців: Історико-етимоло-
гічний словник / Павло Чучка. — Львів : Світ, 2005. — С. 606). Про це місто див.: Mehmet 
İnbaş, aynı eser, s. 361 (схема-карта шляху Кам’янецького походу).  
1112Ідеться про польську армію. 
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падишаху [Мехмеду ІV] повідомили в листопаді 1685 року 1113 в Едірне. Того ж 
року Сари Сулеймана-пашу відкликали в Едірне, а на його місце був призначе-
ний правитель краю Нігебола 1114 Ахмед-паша. Великий візир Кара Ібрагім-паша 
вже три місяці хворів, через це Дніпровським правителем чи то оборонцем 
-і головнокомандувачем польського фронту був приз (Özî Muhâfızı / اوزي محافظي)
начений Бозоклу Мустафа-паша» 1115. З приводу цієї події в польській історіог-
рафії зазначено, що приблизно у 1685 році мала місце так звана Буковинська вій-
ськова кампанія, яку очолював коронний гетьман Станіслав Яблоновський, кот-
рий змушений був відступати 1116. 

Отже, з цього повідомлення ми дізналися про підготовку короля Речі Поспо-
литої до битви з чисельною (135 тисяч вояків) армією, яка складалася, окрім 
польських, ще й з великої кількості українських, австрійських і шведських воїнів. 
Незважаючи на міць армії короля Речі Посполитої, яка здійснила контратаку з 
метою отримати перемогу над своїм противником, об’єднані збройні сили поль-
ської держави зазнали поразку.  

Говорячи про ще більший воєнно-політичний союз, спрямований проти Ос-
манської імперії, зазначимо, що за ініціативи Папи Інокентія ХІ було створено 
«Священний союз» («Kutsal Lig»: Папство – Австрія – Венеція – Польща). Окре-
мою статтею союзницького договору між цими державами передбачалося позба-
влення Високої Порти підтримки військових сил Кримського ханства 1117. В дос-
ліджених нами текстах з приводу цієї кампанії проти Османської держави гово-
риться про те, що до середини 1695 року 1118 три великі на той час держави 1119 
воювали між собою. Позиція Османської держави в перші роки війни стосовно 
австро-польсько-венеціанського союзу спричинила загострення суперництва 
між Московським царством і  Річчю Посполитою, яка намагалась не допустити 
укладання договору  між відповідними державами проти себе. Щодо незгоди ук-

                                                            
1113Місяць зільгіджже, 1096 рік за календарем Гіджри. 
1114Никопол (болгарськ. Nikopol) – місто на півночі Болгарії, розташоване на березі річки Ду-
наю.  
1115İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser,  Сilt  III,  I. Kısım, 5 Baskı, s. 475. 
1116Wimmer Jan, Wojsko Polskie w Drugiej Połowie XVII Wieku / Jan Wimmer, Wojskowy Instytut 
Historyczny, Wydanie I, Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1965, s. 215–
216. 
1117За даними Узунчаршили створення «Священної ліги» було започатковано підписанням 
угоди між Австрійською імперією та Річчю Посполитою 31 березня 1684 р. (İsmail Hakk 
Uzunçarşl, aynı eser,  Cilt III,  I. Kısım, 5 Baskı, s. 460, 580).   
11181106 рік, місяць зільгідже за календарем Гіджри. 
1119İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 460.   
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раїнської сторони на цей союз, то в українській історіографії зазначено: «…ліво-
бережний гетьман [України Іван Самойлович (роки правління: 1672–1687)] ви-
словив свій протест проти укладання майбутнього московсько-польського дого-
вору». Також йдеться про те, що в січні 1686 року українські посланці були від-
ряджені до Москви, щоб висловити царському урядові прохання «відкласти 
справу про передачу Правобережної України в підпорядкування польського мо-
нарха короля Яна ІІІ Собеського» 1120. Згаданий союз намагався прийняти Мос-
ковське царство в свої ряди. Отож, в 1686 році до столиці Московського царства 
прибув посланець від короля Речі Посполитої. Після тривалих  переговорів Мо-
сковське царство приєдналося до вищезгаданого союзу. Також було прийнято 
рішення вчинити спільний напад на Кримське ханство. Згідно з договором 1686 
року, укладеним між Річчю Посполитою та Московським царством, за мету 
якого ставилося вирішити питання щодо України та оголосити війну Османській 
державі, Річ Посполита відмовилась від своїх прав на володіння в Україні, зок-
рема містом Києвом, на користь Московського царства за платню в 1,5 мільйона 
лір 1121. 

З приводу антитурецької воєнної кампанії в польській історіографії зазна-
чено, що, незважаючи на перемогу вищезгаданих союзників у війні проти Осма-
нської імперії, Речі Посполитої не вдалося отримати назад фортецю Кам’янець-
Подільський. Отже, з «метою забезпечення участі в «Священному союзі Москов-
ського царства, в 1686 році посол Речі Посполитої Кжиштоф Гжимултовський 
підписав мирну угоду на  тривалий термін, за якою поляки поступилися Києвом» 
/ «In order to secure the tzar’s participation in the Holy League, a permanent peace 
with Muscovy, containing the Polish relinquishing of Kiev, was signed in 1686 by 
Ambassador Krzysztof Grzymultowski» 1122. Ця інформація підтверджується мір-
куваннями, зафіксованими в іншій науковій праці польського автора: «Wojska 
polskie pod wodzą Jana Sobieskiego zajęły obszar podległy Porcie, a niebawem rozbiły 
Turków pod Wiedniem i Parkanami. Pobita Turcja odpadła z grona rywali, a Polska i 
Rosja zawarły w 1686 roku «wecznie pokój». Zaddnieprze, Kijów i Zaporoże wraz z 
Siczą zostały ostatecznie przy Rosji, reszta ziem ukraińskich przy Polsce. Więkść 

                                                            
1120Чухліб Тарас. Секрети українського полівасалітету. Хмельницький – Дорошенко – Мазепа / 
Тарас Чухліб. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. — С. 117–122.  
1121İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 460; Кіндер Г. Всесвітня історія 
/ Герман Кіндер, Вернер Хільгеман; пер. з нім.; худож. Гаральд і Рут Букор ; наук. ред. : А. Г. 
Слюсаренко, О. Ф. Іванов. — К. :  Знання – Прес, 2001. — С. 265. 
1122Kołodziejczyk Dariusz, Ottoman–Polish Diplomatic Relations (15th-18th Century): an annotated 
edition of ‘ahdnames and other dokuments / by Dariusz Kołodziejczyk, Leiden ; Boston ; Köln: Brill 
2000, p.154., 721  pp.  (The Ottoman Empire and its heritage; Vol. 18). 
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Kzaków stała się poddanymi cara, pozostała − Rzeczypospolitej. Oba państwa 
wystąpily teraz przeciw Turciji» / «Польські війська під керівництвом Яна Собесь-
кого зайняли територію, підлеглу Порті, а незабаром розбили турків під Віднем 
і Парканами. Туреччина після цієї поразки перестала бути одним з суперників, а 
Польща та Росія погодили між собою в  1686 році «вічне замирення». Задніп-
ров’я, Київ і Запоріжжя разом з Січчю залишилися остаточно Росії, решта укра-
їнських земель – Польщі. Великий Краків став підпорядкованим царю, решта те-
риторії – Речі Посполитій. Обидві держави тепер разом виступили супроти Ту-
реччини» 1123. Інтерпретуючи зазначену проблему на підставі фактів, отриманих 
із польської історіографії, слід наголосити, що створена коаліція посилила вище-
згадану «Священну лігу» в боротьбі супроти Османської імперії. Стосовно цього 
питання в російській історіографії зазначено таке: «…6 мая 1686 г., в Москве был 
заключен вечный мир с Польшей, по которому окончательно и без участия Тур-
ции был решен вопрос о запорожских казаках и Киеве» 1124. В сукупності всі ці 
факти свідчать про розгортання воєнних акцій проти Кримського ханства та Ви-
сокої Порти, зокрема, проти розподілу території України між зазначеними дер-
жавами. Щоб перешкодити османському урядові отримати підтримку від крим-
ськотатарських сил, в 1687 році Річ Посполита та Московське царство уклали 
між собою ще один договір, спрямований проти Османської імперії 1125.  

Відображення в османсько-турецьких писемних джерелах, а також в історіо-
графії подальшого розвитку бойових дій між збройними силами Османської ім-
перії та Речі Посполитої, зокрема наступу польського війська на Кам’янець-По-
дільський, супроводжується повідомленнями про те, що «в липні 1687 року обо-
ронець фортеці Кам’янець[-Подільський] Бошнак Гусейн-паша отримав звістку 
про те, що король Польщі Ян [ІІІ] Собеський спрямував проти нього своє військо 
з 60 тисяч вояків на чолі зі своїм старшим сином Якобом Собеським. Від Бош-
нака Гусейна-паші про це одразу стало відомо голо-внокомандувачу Бозоклу 
Мустафі-паші. Та на той час сили противника вже оточили фортецю Кам’янець-
[Подільський], і розпочалася битва. На додаток, частина польських сил вже за-
хопила міста Ясси. У поляків, які тримали  [Кам’янець-Подільський] в облозі, 
виникли проблеми через нестачу провіанту, тому вони перетнули річку Прут, 
щоб захопити там зернові комори. Але [кримські] татари скрізь обстрілювали 

                                                            
1123Podhorodecki Leszek, Kozacy Zaporoscy / Leszek Podhorodecki, Warszawa, Bellona, 2011, 
s. 146. 
1124Смирнов Н. А. Учёные записки. — Вып. 94. Россия и Турция в XVI в. − XVII в. (в двух 
томах) / Николай Александрович Смирнов. — Т. II (XVII век). — М. : Изд. МГУ, 1946. — С.171.   
1125İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser,  Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 580 – 581. 
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воїнів противника, і в останніх [польських воїнів] не було жодних шансів на про-
довження бою, отож поляки відступили за Прут. В цей час на допомогу паші 

[Бозоклу Мустафі-паші] прибуло 10-тисячне татарське військо, надіслане крим-
ським ханом [Селімом Гірєм І]. Внаслідок такого перебігу подій поляки відмо-
вились від продовження облоги Кам’янця[-Подільського], зібрали основну час-
тину свого майна та швидко повтікали додому. Таким чином, польський король 

[Ян ІІІ Собеський] не зміг досягти своєї головної мети – заволодіти Кам’янцем[-
Подільським]. Дата цієї події – 2 вересня 1687 року (за літочисленням Гіджри – 
24-го дня місяця шевваля 1098 року)» 1126. Отже, цей текст свідчить про те, що 
польсько-турецька війна в 1684–1687 роках, яка розпочалася наступом армії Речі 
Посполитої проти війська Високої Порти з метою заволодіти названою форте-
цею, що мала неабияке стратегічне значення для успішного проведення військо-
вої кампанії королем Яном ІІІ Собеським проти султана Мехмеда ІV, заверши-
лася перемогою останнього. Але, з іншого боку, упродовж зазначених років від-
бувалися бої на іншому, венеціансько-турецькому фронті, де венеціанське вій-
сько здобувало перемоги 1127.  

На іншому ж фронті, як було згадано вище, 1688 року московські  сили та 
українські козаки спільно, тобто силами в 300 тисяч воїнів і 200 одиниць гармат, 
напали з двох боків на Крим,  зокрема на місто Кафу. Та після важкого бою вони 
1128 зазнали поразки і відступили. Незважаючи на такій перебіг подій, становище, 
що склалося, загрожувало Кримському ханству серйозною небезпекою. Слід під-
креслити, що в тій війні московське військо зазнало сильного удару з боку крим-
ських татар, тому московити не наважились поновити свій наступ. Таке сталося 
в 1689 році 1129. З приводу вищезазначеної потужної воєнної акції армії Москов-
ського царства у 1689 році (1100 рік за календарем Гіджри) в літописі Финди-
клили Мехмеда-аґи «Історія зброєносця» ( تاریخى سلھدار ) міститься повідомлення 
про те, що кримський хан Селім Гірай І надіслав листа-ноту османському урядові 

висловлюючи таким чином занепокоєння 1130.  
Можна зробити  висновок, що отримані нами відомості свідчать про поси-

лення Речі Посполитої, яка на початку війни з Османською імперією мала певні 
переваги. Незважаючи на цей факт, турецька армія в 1687 році завоювала місто 
                                                            
1126 İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser,  Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 476.  
1127Gös. yer. 
1128Ідеться про спільну армію. 
1129İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 581. 
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Кам’янець-Подільський, яке мало важливе значення для зміцнення позицій Ви-
сокої Порти на північному фронті. Ця обставина сприяла забезпеченню кращої 
оборони території Української козацької держави. Таким чином, досліджені ос-
мансько-турецькі писемні джерела надають можливість зрозуміти мотиви війсь-
кових кампаній 1692–1699 років, сутність яких полягає в тому, що до того часу 
перемога армії Османської імперії у збройній боротьбі проти Речі Посполитої 
ніколи не була остаточною. Саме тому захоплення українського міста Кам’янця-
Подільського для Речі Посполитої у тривалій війні з Османською імперією мало 
стратегічне значення. Про підготовку та початок цієї збройної боротьби згадано 
в османсько-турецьких писемних джерелах: «Поляки здійснювали регулярні на-
пади та неодноразово оточували Кам’янець[-Подільський] впродовж 12-ти років, 
але так і не спромоглися оволодіти цією фортецею. Тоді вони вирішили відбуду-
вати заново поблизу цієї фортеці 1131 паланку під назвою Юваніча 1132 та розта-
шувати в ній значну кількість своїх військових сил з метою захопити фортецю 
Кам’янець [-Подільський] в  зручний для них час» 1133. На підставі цього повідо-
млення можемо стверджувати, що незважаючи на те, що тривала боротьба Речі 
Посполитої на поточному етапі її війни проти Османської імперії не мала бажа-
них успіхів, керівництво цієї держави наполегливо продовжувало відповідну во-
єнну кампанію, зокрема здійснювало спорудження нових військово-оборонних 
об’єктів. Останній факт дає нам змогу припустити, на що саме сподівався король 
Речі Посполитої Ян ІІІ Собеський: він сподівався досягнути своєї давньої мети, 
тобто захопити Кам’янець-Подільський. 

Історик Ісмаїл Гакки Узунчаршили, розглядаючи це питання, зазначив: 
«В 1694 році 1134 гетьман фортеці 1135 повідомив, що в Кам’янці-[Подільському] 
чисельність турків була невеликою, отож за умови тривалих атак захопити цю 
фортецю буде нескладною справою, і таким чином підштовхнув короля [Яна ІІІ 
Собеського] розпочати відповідні дії. Розпочалася підготовка до наступу. Чисе-
льність війська на чолі з польським головнокомандувачeм [Станіславом Ябло-
новським] складала 19 тисяч польських вояків та 10 тисяч богданських 1136. Та-
кож було виготовлено 4 тисячі драбин (для використання однієї драбини потре-

                                                            
1131 Кам’янець-Подільський.  
1132 Yuvaniça (турецьк.). 
1133İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III,  I. Kısım, 5 Baskı, s. 571. 
11341106 рік за ісламським календарем Гіджри. 
1135Напевно, автор оригіналу мав на увазі польського головнокомандувача, призначеного для 
визволення Кам’янця-Подільського.    
1136Ідеться про молдовське військо. 
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бувалося 4 воїни). Османська сторона дізналася про цю підготовку до [військо-
вих] дій від одного полоненого [поляка]; були вжиті відповідні контроборонні 
заходи. Оборонець Кам’янець[-Подільської] фортеці – Караман-паша, вчасно ді-
знавшись про підготовку польської армії до наступу, зміг завчасно вжити відпо-
відних оборонних заходів. Він виставив проти ворога, разом з численним сухо-
путним військом, 250 вершників (кінноту) і таким чином зашкодив ворогові 1137 
проникнути на територію фортеці 1138». З дослідженої нами цієї частини тексту 
вказаного вище писемного джерела ми дізнаємось про загальну чисельність 
польської армії (24 тисячі вояків) і про тактику ведення бою, для якого знадоби-
лося мати 4 тисячі (з 16 тисячами воїнів) драбин (щоб переправитися через обо-
ронні споруди всередину фортеці). Також текст цього повідомлення містить ін-
формацію про певні соціальні проблеми, які існували в середовищі турецьких 
воїнів, що обороняли Кам’янець-Подільську фортецю, це й спонукало їх 
звернутися із скаргою до турецького султана Мехмеда ІV. Повідомляється також 
про участь у військовій кампанії проти Речі Посполитої кримських калґаїв, зок-
рема Шахбаза Гірая, який командував кримськотатарським військом. Щодо пе-
ребігу військових подій наголошується, що «…восени 1693 року оборонець 
Дніпра Мустафа-паша супроводжував 2 тисячі возів з провіантом для оборонців 
фортеці Кам’янець[-Подільської] та з іншими необхідними речами, в тому числі 
й зарплатнею, виділеною із суми податку, зібраного в Богданській країні. Але 
вказаний паша довіз свій вантаж лише до фортеці Юваніча, де він все це передав 
спадкоємцеві хана Шахбазові Гіраю, після чого сам повернувся назад» 1139. Цей 
текст, як бачимо, також містить важливу інформацію про соціальні питання, а 
саме – про механізм виплати заробітної плати, проблеми матеріального забезпе-
чення війська на полі бою, участь у ньому кримських калґаїв. З цього приводу в 
архівному документі 1140, а саме в наказі («Berât») султана Мехмеда IV «Про за-
безпечення виплати заробітної плати воїнам-єнічерам фортеці Очаків (اوزي ʻ واوز   
/ Özî, Özi, Özü) за рахунок податків, отриманих з Аккермана, Добруджі та інших 
старих населених пунктів» («Özî-i atik kal’ası neferatı mevacibinin Akkerman, 
Dobruca nam-ı diger bali karyeleri mukataasından havalesi hakkında», датований 
приблизно 1676 роком) – зазначається сума в 300 тисяч акче (آقچھ / аkçe), призна-
чена для виплати згаданої заробітної плати. Дізнавшись про це, поляки  вчинили 

                                                            
1137Йдеться про польську армію. 
1138İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt III,  I. Kısım, 5 Baskı, s. 571. 
1139Gös. yer. 
1140 BOA, Ali Emîrî Tasnifi,  Cilt III, Nu :  11090,  IV. Mehmed 



Розділ 6. Османсько-турецькі писемні джерела з історії України... 371

 

напад на калґая та захопили  увесь обоз з провіантом. У книзі «Османська істо-
рія» є відомості, що підтверджують достовірність цього факту: «...загалом, вка-
заний вантаж складався з 25 тисяч кілограмів зерна, закупленого раніше у буджа-
цьких татар. Ще до цього випадку в Кам’янець[-Подільський] з усієї закупленої 
кількості вже було доставлено 17 тисяч [кілограмів]. Залишалося довезти ще ре-
шту – 8  тисяч кілограмів пшениці» 1141. Але 30-тисячна польська армія перехо-
пила цей вантаж. Оборонці фортеці 1142 були обурені таким перебігом подій і зве-
рнулися зі скаргою до падишаха з такими словами: «Упродовж трьох років не 
мали ми ані провіанту, ані платні. Винним у цьому був безвідповідальний Мус-
тафа-паша, який мав доставити вищезазначений вантаж аж до самого місця його  
призначення, тобто до самої фортеці. Та Мустафа-паша свій обов’язок належним 
чином не виконав» 1143. У зв’язку з цим на увагу заслуговує дія Шахбаза Гірая, 
який з метою покарання поляків за скоєне ними лихо та за свою поразку в боро-
тьбі проти них, оголосив мобілізацію своєї армії і, спільно з буджацькими тата-
рами та іншими військовими  силами 1144, здійснив потужну широкомасштабну 
атаку в напрямку Лемберга 1145. В результаті бою, що стався потім, 12-тисячне 
польське  військо з кількома гарматами зазнало остаточної поразки; йому дове-
лося відступити, залишивши на полі битви шість гармат. А Шахбаз Гірай повер-
нувся додому з великою здобиччю та 30 тисячами полонених 1146. Зазначимо, що 
про цю подію повідомляється в літописі Рашіда Мехмеда Ефенді, зокрема в тек-
стах, що мають назви: «Вирушення Шахбаза Гірая Султана для сплюндрування 
польської країни» (عزیمت شھباز كراى سلطان بغارت والیت لھ) від 1106 року Гіджри (1695 
року) 1147, «Призначення державними службовцями Юсуфа-пашу та Гусейна-
пашу на Дніпрі» ( پاشا و حسین پاشا بجانب اوزى مأموریت یوسف ) від 1108 року Гіджри 
(1696/1697 року) 1148; «Отримання звісток від татарських вояків про перемогу» 
-від 1109 року Гіджри (1697/1698 року) 1149; «Отри (ورود خبر نصرت ازعساكر تاتار)
мання звісток про перемогу з боку Каплана Гірая Султана» ( ورود خبرنصرت ازجانب

                                                            
1141İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III,  I. Kısım, 5 Baskı, s. 571. 
1142Йдеться про тюркських воїнів, які обороняли фортецю Кам’янець-Подільський. 
1143 İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 571. 
1144 Можна припустити, що йдеться про українських козаків. 
1145 Ідеться про місто Львів. 
1146İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser,  Cilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 571–572. 

 .ص  ٥٩٥ ‘٣٢٢-٣٢١ ص. ‘ ٢٨١٢ ‘عامره مطبعۀ ‘استانبول  ‘جلد الثانال ‘تاریخ راشد ‘محمد راشد افندى 1147
 .ص  ٥٩٥  ‘٩٩٣ ص. ‘٢٨١٢ ‘عامره مطبعۀ ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘تاریخ راشد ‘محمد راشد افندى 1148
 .ص  ٥٩٥  ‘٦٢٤ .ص ‘٢٨١٢ ‘عامره مطبعۀ ‘استانبول ‘الجلد الثانى  ‘تاریخ راشد  ‘محمد راشد افندى 1149
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-від 1110 року Гіджри (1698/1699 року) 1150. Досліджуючи діяль (قپالن كراى سلتان
ність згаданих спадкоємців престолу Кримського ханства 1151 під час зазначеної 
війни, слід наголосити на їхніх потужних наступах проти армії Речі Посполитої 
та на їхніх спроможності вирішувати зазначені соціальні проблеми війська, роз-
ташованого в Кам’янець-Подільській фортеці. Про хронологію перебігу відпові-
дних подій пише в науковій праці Ісмаїл Гакки Узунчаршили: «В 1696 році за 
християнським літочисленням 1152 в буджацькій країні, тобто в Бессарабії, прові-
ант, зібраний за посередництва правителя Сілістри 1153 та головнокомандувача 
Юсуфа-паші спільно із спадкоємцем хана Ґазі Гіраєм, був доставлений у 
Кам’янець[-Подільський]. Після виконання цієї своєї місії Ґазі Гірай здійснив на-
ступ на Польщу, в результаті чого він повернувся додому з великою здобиччю 
та численною кількістю полонених 1154. А в 1697 році 1155 інший спадкоємець, 
Каплан Гірай, вирушив на Польщу теж через вищезгадану фортецю і розбив 12-
тисячну польську армію в районі монастиря Бурджан 1156.  Після цієї битви він 
захопив чимало полонених і багату здобич; полонених відправив до Криму, а сам 
продовжив свій наступ вглиб Польщі; і на цей раз його похід виявився вдалим» 
1157. Отже, з розглянутих писемних джерел ми дізнаємося про переможні походи 
спадкоємних правителів Кримського ханства проти Речі Посполитої упродовж 
1693–1697 років.  

Варто мати на увазі, що в зазначений період Османська імперія вела військові 
дії одночасно на трьох фронтах: польському,  венеціанському та австрійському. 
Тому укладання договору між Річчю Посполитою та Австрійською імперією 
саме в той час мало посприяти зміцненню польської армії і досягненню Річчю 
Посполитою поставленої мети. В зв’язку з цим турецький історіограф зазначив: 
«Союз польського короля Яна [ІІІ] Собеського з австрійським імператором Лео-
польдом [І] був вигідним насамперед для Австрії. Польща не мала з цього союзу 
ніякого зиску, хоча б в питанні здобуття Кам’янець[-По-дільського], яке мало для 
польського короля важливе значення. Його 1158 країна опинилася в стані затяжної 

                                                            
 .ص  ٥٩٥ ‘٤٥٤ .ص ‘٢٨١٢ ‘عامره مطبعۀ ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘تاریخ راشد ‘محمد راشد افندى 1150

1151 Очевидно, ідеться насамперед про синів кримського хана Селамета Гірая І.  
11521107 рік за літочисленням Гіджри. 
1153 Ідеться про область (край) Османської імперії на Балканах. 
1154İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 572. 
1155 1109 рік за літочисленням Гіджри. 
1156Бурґан, Бурджан (турецьк.: Burgan, Burcan, Purcan) – слово тюркського походження, а та-
кож  можемо припустити, що назва монастиря пов’язана з назвою придунайських болгар.  
1157İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt III,  I. Kısım, 5 Baskı, s. 572. 
1158 Йдеться про короля Польщі. 
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війни з татарами. Зазначимо, що успіхи армії Османської імперії на польському 
фронті досягались завдяки суттєвій допомозі Кримського ханства» 1159. Отже, 
війна на польсько-турецькому фронті завершилася перемогою Високої Порти за-
вдяки суттєвій участі в ній кримськотатарського війська на чолі з синами крим-
ського хана Шахбазом Гіраєм, Ґазі Гіраєм і Капланом Гіраєм. З дослідженого те-
ксту «Османської історії» Ісмаїла Гакки Узунчаршили стає зрозумілішим харак-
тер союзних відносин між Річчю Посполитою та Австрійською Імперією. Вод-
ночас, у 1692–1699 роках тривала війна між Високою Портою та Венецією на 
Адріатичному морі. На цьому фронті бої відбувалися зі змінним успіхом для 
обох держав-учасниць 1160.  

Факти, наведені в досліджених нами рукописних джерелах, дають змогу по-
вніше висвітлити відносини між згаданими державами, що супроводжувались 
війнами, які мали негативні наслідки для Високої Порти. Зокрема, в результаті 
наступу армії Московського царства ця держава втратила Азовську фортецю, яка 
теж мала важливе стратегічне значення для оборони північних кордонів Осман-
ської імперії. Про це в наступному повідомленні з «Османської історії» зазна-
чено: «Османські військові сили зазнали поразок на австрійському та на венеці-
анському фронтах, а тому московити з великою надією вирішили досягнути 
згоди з поляками 1161. Московське царство ще від початку XVII століття намага-
лось включити Азовський край до складу території своєї держави, і тому було 
прийнято рішення про здійснення тривалого наступу. Командир Азовського 
краю Мустафа-бей за посередництвом кримського хана Селіма Гірая [І] негайно 
повідомив османському урядові про неможливість чинити опір потужному на-
ступу московської армії. Загалом, це було 200-тисячне військо, в складі якого, 
зокрема, було 15 тисяч вояків морських сил, 60 тисяч воїнів ударних сил під ко-
мандуванням самого царя 1162 і 300 одиниць гармат. Ця армія досягла фортеці 
[Азова] 8 липня 1695 року 1163. Окрім цього, ще одне військо на чолі з царським 
генералом Шереметьєвим за участю козацького гетьмана [України] Івана Мазепи 
(роки правління: 1687−1709) перейшло в наступ з боку Дніпра»1164. Отже факти, 
які свідчать про розгортання воєнних акцій у північно-східній частині кордонів 
Османської імперії, про участь у них українського гетьмана, а також випливають 

                                                            
1159 İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt III,  I. Kısım, 5 Baskı, s. 571–572. 
1160Очевидно, йдеться про Австрійську Імперію, Річ Посполиту та Османську державу. 
1161İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser, Сilt III,  I. Kısım, 5 Baskı, s. 581. 
1162Очевидно, йдеться про Петра І (роки правління: 1672–1725).  
116328 дня місяця зількаде 1106 року за календарем Гіджри. 
1164İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser, Сilt III,  I. Kısım, 5 Baskı, s. 581. 
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відомості про чисельність та склад армії, скерованої проти Високої Порти. Також 
було визначено хронологію військових операцій, зокрема, точну дату прибуття 
армії Московського царства до Азова. Досліджуючи відносини між Османською 
імперією та Московським царством перед війною, яка завершилася падінням 
Азова, слід зазначити, що намагання Високої Порти перешкодити укладанню 
польсько-московського союзу, спрямованого проти цієї держави, не стали успі-
шним, а навпаки, вони закінчилися відкриттям нового московсько-турецького 
фронту – вже четвертого.   

Вважаємо за необхідне окремо згадати про джерельні свідчення факту розго-
ртання воєнних дій навколо Азова та про їхні наслідки. Вищезгаданий турецький 
історіограф зазначив таке: «Штурм Азовської фортеці тривав 96 днів. За інфор-
мацією з османських історичних джерел втрати московської армії в цій війні 
склали 50–60 тисяч загиблих, згідно ж з відомостями від історика Йозефа фон 
Хаммера-Пурґшталя – 30 тисяч. Ця подія датується 13 жовтня 1695 року 1165. 
Коли стало відомо, що для оборони Азова були залучені військові сили з фортеці 
Доган (دوغان / Doğan), командир Шереметьєв на чолі 60-тисячного війська з ба-
рабаських козаків та 30-ти тисяч московських воїнів після здійснення атаки за-
хопив фортеці, які перебували у володінні Османської імперії, а саме: Доган, 
Нусрет-Керман, Шахін-Керман 1166. В такий спосіб Московська держава встано-
вила свою владу над басейном річки Дніпро. За об’єднання барабаських козаків 
з московськими силами перші були жорстоко покарані правителем Кримського 
ханства Девлетом Гіраєм [ІІ] (роки правління: 1698/1699–1702)» 1167. Як виявля-
ється з аналізу цього повідомлення, такий перебіг подій, пов’язаних із боротьбою 
за володіння Азовом, закінчився остаточною перемогою об’єднаних московсько-
українських збройних сил. Про обставини втрати Азова повідомляється, що ото-
чення цієї фортеці почалося 3 червня 1696 року командиром Шереметьєвим на 
чолі своєї 50-тисячної армії з числа згаданих барабаських козаків та московських 
солдатів 1168. Йдеться також і про те, що ця армія за початковим планом  виру-
шила із фортеці Доган до фортеці Очакова з метою захопити останню, але теж 
була переправлена для здійснення штурму фортеці Азов. Таким чином, збройні 
сили Високої Порти опинились в небезпечному становищі, а додаткові військові 
загони, що надходили на допомогу, не поліпшували ситуації. Зазначено також, 

                                                            
11654-го дня місяця ребіюльевеля 1107 року за календарем Гіджри. Цю дату слід вважати заве-
ршенням вказаної війни, що тривала 96 днів. 
1166İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser, Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 582. 
1167Gös. yer. 
1168İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 583. 



Розділ 6. Османсько-турецькі писемні джерела з історії України... 375

 

що турецький гарнізон кількістю в 400–500 вояків, який захищав фортецю Азов, 
тримав її оборону впродовж двох місяців, але 26 липня 1697 року (7-го дня місяця 
мугаррема 1109 року за календарем Гіджри) їм довелося здати названу фортецю, 
яка мала важливе стратегічне значення щодо забезпечення виходу з річки Дону 
в Чорне море 1169.  

Інтерпретуючи повідомлення вищезгаданих писемних джерел щодо розгля-
нутих воєнних дій, ми встановили причинний зв’язок між окремими фактами, на 
основі якого можна зрозуміти підстави для такої важливої для історичної долі 
України події, як підписання 6 травня 1686 року «Вічного миру» – договору між 
Московським царством і Річчю Посполитою. Текст цього договору складався з 
33 статей і підтверджував домовленості Андрусівського договору від 1667 року 
про розподіл сфер впливу на Україну. Отже, згідно з новим договором, Лівобе-
режна Україна мала залишитися під владою Московського царства, а Річ Поспо-
лита відмовлялася від Києва разом з навколишніми землями 1170. «Вічний мир» 
фактично означав вступ Московського царства до «Священного союзу», створе-
ного в 1684 році. При цьому варто мати на увазі ту обставину щодо Османської 
імперії, то вона здійснювала військові дії на чотирьох фронтах з тяжкими для 
себе наслідками. При цьому варто ураховувати таку обставину, що успіхи Висо-
кої Порти на польському та московському фронтах досягались завдяки активній 
участі в бойових діях війська Кримського ханства. 

В результаті інтерпретації отриманих нами джерельних відомостей, ми мо-
жемо зробити висновки, які дають змогу більш виважено оцінити факт втрати 
Азовської фортеці. Зокрема, слід наголосити на суттєвому послабленні позицій 
Османської імперії та Кримського ханства на північних кордонах. Перемога на 
цьому фронті Московським царством була досягнута завдяки відчутній допомозі 
українського козацького війська на чолі з гетьманом Іваном Мазепою, підпоряд-
кованого тоді московському цареві. Договір між Річчю Посполитою та Москов-
ським царством фактично означав участь останнього як у бойових діях проти 
Османської імперії в складі «Священного союзу», так і, разом з Річчю Посполи-
тою, в подальшому розподілі території України. 

 
 
  

                                                            
1169İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III, I. Kısım, 5 Baskı, s. 584. 
1170Чухліб Т. В. «Вічний мир» / Тарас  Васильович Чухліб // Енциклопедія історії України: 
В 5 т. — Т. 1 : А–В / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. — К. : Наук. думка, 2003. — С. 584–
585. 
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6.3.  Карловецький договір та подальший розподіл українських земель 
 
Підставою для нашого дослідження української історії на тлі Карловецького 

договору 1699 року стали османсько-турецькі писемні джерела, зокрема літопис 
Дефтердара Сари Мехмеда-паші: «Зміст минулих подій» (ظوبدتول وكایي / Zübdetü’l-
Vekay-î), який містить повідомлення стосовно турецької  історії періоду 1656–
1703 років 1171, «Літопис» 1172, «Історія Рашіда» 1173, «Історія зброєносця» 1174; 
«The Polish document of the agreement of Karlowitz (Document 58, 26 January 
1699)» 1175, «The Ottoman document of the agreement of Karlowitz (Document 59, 26 
January 1699)» 1176, а також відомості творів турецької історіографії: «Османська 
історія» 1177, «Велика османська історія» 1178 та ін. Вони проливають світло на 
передумови та обставини укладання Карловецького договору (Karlofça 
Muahedesi), а також на його  наслідки, зокрема для України.  

Слід наголосити, що в українській історіографії стосовно Карловецького до-
говору, при укладанні якого брали до уваги і  «українське питання», зазначено, 
що в результаті роботи конґресу  в  містечку Карловцях 1179 з жовтня 1698 року 
до січня 1699 року з метою  припинення війни було укладено мирний договір 
між державами – членами «Священної ліги»: Австрійською імперією, Венецією, 
Річчю Посполитою, Московським царством – з одного боку та з Османською ім-
перією – з іншого. Варто  уточнити, що цей договір було підписано спочатку між 
трьома державами – членами згаданої ліги та Високою Портою, що сталося 16 
                                                            
1171Defterdar Sar Mehmed Paşa,  ظوبدتول  وكایي / «Zübdetü’l Vekay-î» / Sar Mehmed Paşa Defterdar, 
İstanbul, Süleymaniye kütüphanesi, Esad Efendi 2382. Цей автор, зокрема, працював на посаді 
секретаря Великого зібрання (دیوان / Dîvân) османського уряду. Він написав книгу «روزنامھ / 
Ruznâme», що  містила опис щоденних подій, а згодом  став обіймати посади «دفتردار / 
Defterdâr» і «والى / Vâli». З 1698 року був призначений на посаду головного  «Defterdâr», тобто 
міністром фінансів зазначеного уряду. Див.: Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 171, 189, 900, 1136. 
1172Fahri Çetin Derin, Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyinamesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
İstambul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1993,  431 s. 

 .ص  ٥٩٥ ‘٢٨١٢  ‘عامره مطبعۀ ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘تاریخ راشد  ‘محمد راشد افندى 1173
1174Mehmed Ağa Fndkll Silahdar, Nusretnâme IV, Sadeleştiren: İsmet Parmaksızoğlu, Cilt II, 
Fasikül I, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 3 aralık 1964 tarih ve 264 sayılı 
karariyle bastırılması uyğun görülmüş, İstanbul, Milli Eğitim Basım Evi, 1966, 184 s., 1703‒1721 yy. 
1175Kołodziejczyk Dariusz, Ottoman-Polish Diplomatiс Relations... p. 581–586. 
1176Kołodziejczyk Dariusz, op. cit., p. 587–593. 
1177İsmail Hakk Uzunçarşl, Osmanlı Tarihi, II. Selimin Tahta Çıkışından 1699 Karlofça 
Andlaşmasına Kadar, Сilt ІІІ, I. Kısım, 5. Baskı,  Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, 
s. 585–595. 
1178Ylmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi, Osmanlı Devleti’nin Siyasî, Medenî, Kültür, Teşkilȃt ve 
San’at Tarihi, 10 Cilt, Dördüncü Cild, İsnanbul, Ötüken Neşriyat A. Ş., 1994, s. 352 –353.  
1179Kаrlofça (турецьк.), Сремскі (-) Карловці / Sremski-Karlovci (сербськ.); Kаrlowitz (нім. м.). 
Зараз місто Сремскі (-) Карловці у Сербії на Балканах. 



Розділ 6. Османсько-турецькі писемні джерела з історії України... 377

 

січня 1699 року, а між Московським царством і Османською імперією 14 січня 
того ж року було укладено перемир’я на 2 роки; потім в 1700 році був підписаний 
Константинопольський мирний договір 1180. Також наголошується той факт, що 
укладання зазначених договорів юридично визначило нову розстановку політи-
чних сил у регіонах розташування вказаних держав 1181.   

Натомість у турецькій історіографії щодо порушеної проблематики зазна-
чено таке: «Османська держава з 1683 року 1182 до 1699 року 1183 упродовж 16 
років воювала спочатку з трьома, а потім з чотирма державами. Після страти Ме-
рзіфонлу Кари Мустафи-паші 1184 та призначення нових головних візирів і ко-
мандирів на австрійському фронті турки зазнали декілька поразок. Ворожі 
сили 1185, що дійшли аж до Балкан, створили небезпечну ситуацію для міста 
Едірне. Становище стало ще небезпечнішим через те, що під тиском противника 
повставало християнське населення в Моравії, Албанії та Сербії. 

Потім, коли великим візиром став Кьопрюлюоглу Фазиль Мустафа-паша 
(Köprülüoğlu Fazıl Mustafa Paşa), який прибрав до своїх рук важелі правління від-
новили внутрішню безпеку в країні, а сили противника витіснили з Балканських 
країн до Угорщини. Подальша боротьба з державами-противниками не принесла 
успіхів. В аналогічному становищі опинилися й австрійці, які  саме в той час во-
ювали з французами» 1186. Аналізуючи ці відомості, можна встановити хроноло-
гічну послідовність причин поступового послаблення армії Османської імперії, 
яка самостійно організовувала воєнні акції на півночі Чорного моря та Балканах 
із спорадичними успіхами,  виникнення проблеми в оборонній системі, яка спо-
стерігається, з жорстоким покаранням головнокомандувача османської армії, 
призначення іншого, а також роль релігійного чинника. 

Із наявних джерел видно, що масштабний і тривалий характер війни спричи-
нив виникнення, соціальних негараздів в армії та серед населення Османської 
імперії. Для з’ясування наслідків цих процесів важливе значення мають факти, 

                                                            
1180İlber Ortayl, İlber Ortaylı Seyahatnamesi, Bir Tarihçinin Gezi Notları, 7. Baskı, İstanbul, Timaş 
Yayınları, 2015, 304 s. 
1181Станіславський В. В. Карловецький конгрес / В’ячеслав Володимирович Станіславський // 
Енциклопедія історії України : в 8 т. — Т. 4 : Ка–Ком / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. — 
К. : Наук. думка, 2007. — С. 114–115; Кіндер Г. Всесвітня історія / Герман Кіндер, Вернер 
Хільгеман; пер. з нім.; худож. Гаральд і Рут Букор ; наук. ред. : А. Г. Слюсаренко, О. Ф. Іва-
нов. — К. :  Знання – Прес, 2001. — С. 265. 
11821094 рік за календарем Гіджри. 
11831110 рік за календарем Гіджри. 
1184Ідеться про головного візира. 
1185Ідеться про австрійське військо.   
1186İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser, Сilt III, I. Kısım, 5. Baskı, s. 585. 
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зафіксовані в таких повідомленнях: «Оскільки найважливіші на той час військові 
дії відбувалися на австрійському фронті, де перебував і сам головнокомандувач 
[Кьопрюлюоглу Фазиль Мустафа-паша], то основні ударні військові сили та вій-
ськові знаряддя були спрямовані саме на цей фронт. Отже, венеціанський та 
польський фронти були слабо забезпеченими, хоча з боку Кримського ханства і 
надавалась відчутна допомога 1187. За таких умов полякам не вдалося захопити 
Кам’янець-[Подільський], хоча вони й мріяли про це вже довгий час. Отож вене-
ціанці захопили Боснію 1188, Далмацію 1189, Моравію 1190 і дійшли аж до центра-
льної частини Греції» 1191. Відомості, отримані з цього тексту, дають можливість 
детальніше характеризувати перебіг військових дій, які відбувалися на чотирьох 
фронтах з державами-противниками 1192, в результаті яких османи втратили свої 
позиції на Балканах, що мало істотні наслідки, зокрема на півночі Чорного моря.  

Аналізуючи міжнародні відносини Високої Порти з державами – членами 
«Священної ліги», слід сказати, що «ведення військових дій на чотирьох фронтах 
1193, яке тривало упродовж 16 років, стало причиною послаблення османської ар-
мії, внаслідок чого протилежна сторона отримала декілька перемог. Османські 
сили постали перед необхідністю підготуватися до наступних воєнних акцій від-
повідним чином, тобто згідно з вимогами того часу. Довготривала війна с Авст-
рійською [імперією] послабила татарські військові сили [Кримського ханства], 
які перекидалися з одного фронту на інший, внаслідок чого їхня міць ослабла. А 
на північних кордонах московити спільно з поляками стали сильнішими і вже 
погрожували як Кримському ханству, так і самій Османській державі. Слід за-
значити, що завдяки Гаджі Селіму Гіраю [І] (роки третього правління: 1692–
1699), який втретє стояв на чолі Кримського ханства, було  досягнуто багато ус-
піхів у сфері внутрішньої та зовнішньої політики» 1194. Варто звернути увагу й на 
те, що турецька армія досягала перемог на фронтах здебільшого завдяки героїч-
ної участі у воєнних кампаніях кримськотатарського війська під командуванням 
Селіма Гірая І, який упродовж 23 років правив Кримським ханством чотири рази. 
Зауважимо, що саме на цьому етапі тогочасної світової війни «Священна ліга» 
                                                            
1187Ідеться про активну участь війська Кримського ханства на турецько-польському фронті. 
1188Історичний та географічний регіон, розташований у Дінарських Альпах та обмежений з 
півдня Паннонійською рівниною, а з півночі та зі сходу – річками  Савою та Дриною. Його 
південну, середземноморську частину нині називають  Герцеговиною. 
1189Історична область на північному заході Балканського півострова. 
1190Історична область Чехії. 
1191İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III,  I. Kısım, 5. Baskı, s. 585. 
1192Ідеться про держави – члени «Священної ліги».  
1193İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt III,  I. Kısım, 5. Baskı, s. 586. 
1194Gös. yer. 
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отримала переваги над Оманською імперією на всіх згаданих фронтах. Через це 
Османська імперія виступила з пропозицією замиритися. Особливе посилення 
дипломатичної діяльності Османської держави, спрямованої на укладання дого-
вору про замирення спостерігається від часу початку правління в Османській 
державі султана Сулеймана ІІ (роки правління: 1687–1691). Враховуючи стано-
вище Високої Порти на тогочасному етапі розвитку її міжнародних відносин, ук-
ладання запропонованого договору означало б передання України, зокрема 
Кам’янець-Подільського краю, під владу Речі Посполитої. Слід наголосити на 
тому, що в результаті тривалої війни її учасники виснажувались дедалі більше і 
були змушені йти на замирення. З приводу цього в згаданому літописі «Зміст 
минулих подій» говориться, що у 1696–1697 роках, як наслідок війн у всіх обла-
стях, особливо у віддалених частинах Османської держави, панував громадський 
безлад, що супроводжувався політичними і соціальними проблемами 1195. 

Відслідковуючи відображення в тюркських джерелах процесу розвитку дип-
ломатичних зносин між державами – учасниками воєнних подій кінця ХVІІ сто-
ліття, варто зауважити, що Османська держава в «світовій війні» вела воєнну ка-
мпанію наодинці. В джерелах про це говориться: «Оскільки і османи, й австрійці 
переживали скрутні часи,  що було пов’язано з затяжною війною, то час від часу 
вони зверталися одна до одної з пропозиціями про укладання договору про зами-
рення. Османській державі  доводилося воювати одночасно на трьох фронтах 1196 
під час  командування Мелека Ібрагім-паші та Сари Сулейман-паші. Останні для 
досягнення успіхів щодо примирення з австрійцями докладали багато власних 
зусиль, але завжди зіткалися з неприйнятними відповідними пропозиціями з 
боку імператора [Леопольда І], що вже до того часу отримав багато перемог, 
отож вказаним командирам не щастило з досягненням бажаних результатів» 1197. 
Відомості, які ми отримали в результаті аналізу цього тексту, засвідчують три-
валість і багатовекторність відповідної війни і на українських теренах, намагання 
Османської держави домовлятися з воюючими сторонами, зокрема з Австрійсь-
кою імперією, про замирення, але тривалий час це не давало  позитивних резуль-
татів.   

Тенденція до можливого мирного завершення війни простежується й тоді, 
коли на чолі Османської держави став султан Сулейман ІІ – سلیمان ثانى  (роки пра-

                                                            
1195Defterdar Sar Mehmed Paşa, ظوبدتول وكایي / «Zübdetü’l-Vekay-î», İstanbul, Süleymaniye 
kütüphanesi, Esad Efendi 2382, Vrk. 340, 344.  
1196Ідеться про бої на австрійському, венеціанському і польському фронтах. 
1197İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser,  Сilt III,  I. Kısım, 5. Baskı, s. 586–587. 
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вління: 1687–1691). Оголошуючи про свій вступ на трон, він захотів продемон-
струвати щось нове в державній політиці. Тому відрядив делегацію на чолі із 
Зульфігаром Ефенді до міста Відня, щоб укласти там можливе перемир’я. Коли 
ця делегація прибула до столиці Австрії, було отримано звістку про захоплення 
міста Белграда австрійськими збройними силами. Ця подія стала підставою для 
того, щоб імператор Леопольд І почувався дуже гонорово, і тому він почав вима-
гати від посольства султана дуже серйозних поступок. Зокрема висунув вимогу 
повернути назад деякі фортеці та міста. Кінець-кінцем попри тривалі перемо-
вини, ця мирна ініціатива Османської імперії завершилася безрезультатно 1198. 
Як бачимо, незважаючи на намагання нового турецького правителя зміцнити 
свої позиції в цій війні, він зазнав ще більших втрат (міст і фортець). Ця обста-
вина значно ускладнила соціально-політичне становище Високої Порти. До того 
ж війна між Австрією та Францією вже перетворилася на затяжну і ще більш 
виснажливу. Ці обставини зробили можливим відбити Белград 1199 назад, що й 
здійснив командир Фазиль Мустафа-паша. Зокрема, він посунув австрійців назад 
до річок Дунай та Сава. Імператор Австрії був дуже незадоволений таким розви-
тком подій, і відповідні сторони забажали дійти згоди на інших умовах. Англія й 
Голландія, що були союзниками імператора Леопольда І, справді намагались до-
помогти владнати гостру суперечку, яка тривала між Австрійською імперією та 
Високою Портою. З цією метою посол Франції в Османській імперії Шатаноф 
(турецьк. Şatanof) разом з колишнім послом Ферріолом (турецьк. Ferriol) прибули 
до Стамбула, щоб перешкодити укладанню перемир’я між Високою Портою та 
«Священною лігою». Зокрема, дипломат Ферріол спробував зашкодити союзові 
між Річчю Посполитою й Австрійською імперією, щоб укласти договір з Осман-
ською імперією, але зробити це тому не вдалося. Зусилля кримського хана Се-
ліма Гірая І досягти замирення теж виявилися марними. Але, з іншого боку, Ан-
глія та Голландія, що були суперницями Франції, намагались діяти таким чином, 
щоб делікатно посприяти досягненню певного порозуміння в цьому питанні. 
Отже, сторони конфлікту крок за кроком почали поступатися одна одній у взає-
мних вимогах. Масштаби війни збільшувалися, а її припинення стало проблемою 
для всієї Європи, тому посилення дипломатичних зусиль інших держав були 
                                                            
1198Переговори у м. Відні тривали протягом чотирьох місяців і завершились весною 1689 року 
безрезультатно, про що зазначає інший турецький історіограф: Ylmaz Öztuna, aynı eser, 
Dördüncü Cild, s. 352–353; İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser, Сilt ІІІ, I. Kısım, 5. Baskı, s. 586. 
1199Про падіння (6–8 вересня 1688 р.) Белграда докладно див: Ylmaz Öztuna,  aynı eser,  
Dördüncü Cild, s. 346–348. З приводу звільнення Угорщини (1686–87) із здобуттям Белграда у 
1688 р. див.: Кіндер Г., Хільгеман В.  Назв. праця. — С. 265; İsmail Hakk Uzunçarşl,  aynı eser,  
Сilt III, I. Kısım, 5. Baskı, s. 586–587. 
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спрямовані  перш за все на примирення воюючих сторін, а також на захист своїх 
політичних інтересів. В той скрутний час, особливо для Османської імперії, в 
1695 році 1200 новим султаном став Мустафа ІІ (роки правління: 1695–1703), який 
здійснив два вдалі військові походи проти Австрійської імперії. Це дало йому 
підстави сподіватися на успіх і в подальшому, однак третій військовий похід 
цього султана проти Австрії завершився поразкою його армії в битві під Зентою 
(турецьк. Zanta) в 1697 році та захопленням Сараєвого австрійськими військами. 
Дослідження османсько-турецьких писемних джерел дає змогу зробити висно-
вок про те, що дипломатичні зусилля, які докладалися для розв’язання військо-
вого конфлікту між «Священною лігою» та Високою Портою і такими європей-
ськими державами, як Франція, Англія та Голландія, не давали сподіваного ефе-
кту, через те, що кожний учасник цього військового конфлікту висував такі пре-
тензії, які суперечили інтересам  інших союзників по коаліції. А тому перемо-
вини, що мали на меті розв’язання збройного конфлікту і, не могли мати успіху 
без компромісів і поступок. 

Варто також зазначити, що після отримання перемоги австрійською армією в 
битві під Зентою ситуація для Османської імперії ще більше ускладнилася майже 
на всіх фронтах. Зокрема, завершилася війна між Австрією та Францією, в якій 
перемогла Австрійська імперія, однак ця  перемога не була остаточною. До того 
ж імператор Леопольд І хотів перекинути свої війська з цього фронту для боро-
тьби з Османською імперією. Варто також ураховувати ще й такі чинники, як 
повстання християнського населення 1201 в західній частині Османської імперії, 
а також суперечки, що існували або періодично виникали між європейськими 
державами. Ці обставини значною мірою підштовхнули сторони конфлікту до 
обговорення умов примирення 1202. 

Про це Ісмаїл Гакки Узунчаршили пише: «Після того як дві вищезазначені 
сторони [Австрійська та Османська імперії] вирішили укласти між собою мир-
ний договір 1203, 24 квітня 1698 року їх представники зібралися у Відні та почали 
визначатися з можливими умовами цього замирення 1204. Імператор Леопольд [І] 
                                                            
12001106 рік за календарем Гіджри. В дослідженому нами тексті ця дата зазначена як «1006 
рік», що слід вважати помилкою.  
1201Кіндер Г., Хільгеман В. Назв. праця. — С. 265; İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,   Сilt ІІІ, I. 
Kısım, 5. Baskı, s.  587. 
1202İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt ІІІ,  I. Kısım, 5. Baskı, s. 587–588. 
1203Ylmaz Öztuna, aynı eser, Dördüncü Cild, s. 407–414. İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt 
ІІІ, I. Kısım, 5. Baskı, s. 589. 
1204Обговорення протоколу тривало 20 днів, а конференція почалася 13 листопада 1698 р. 
(Ylmaz Öztuna, aynı eser, Dördüncü Cild, s. 407–414). Також див.: İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı 
eser, Сilt ІІІ, I. Kısım, 5. Baskı, s. 589–591. 
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пишався своїми військовими успіхами, отож він наполягав на необхідності при-
мирення, але хотів відхопити собі додаткові території, які ще не були під владою 
Речі Посполитої та Московського царства. Решті учасників зустрічі не 
cподобався такий хід переговорів, зокрема схильність австрійського імператора 
до замирення. Щоб спробувати дійти згоди, цар Петро [І] та король Август [ІІ 
Сильний] (роки першого правління: 1607–1704, роки другого правління: 1709–
1733) навіть мали особисту зустріч, але дійти певної згоди остаточно так і не 
спромоглися. Московська сторона, окрім фортеці Азов, яку вона здобула, хотіла 
отримати ще й Керченську фортецю, а поляки – фортецю Кам’янець-[Подільсь-
кий], за яку вони боролися вже тривалий час 1205. Всім хотілося вирішити цю про-
блему за столом мирних переговорів. Отож, поляки звернулися до Папи 1206, щоб 
той став посередником в тих складних перемовинах 1207. Венецію вдовольняло 
те, що мало бути врегульованим питання щодо лінії кордону після захоплення 
нею Моравії. На таких позиціях стояли держави, що прагнули досягти взаємного 
примирення, під час відповідних переговорів про це» 1208. Згідно з турецьким іс-
торіографом Йилмазом Озтуною, 18 грудня 1698 року московські посли оголо-
сили про те, що не підписуватимуть згаданий договір на запропонованих їм умо-
вах, але погодились підписати 24 січня 1699 року угоду про припинення вогню 
«мютареке» (متاركھ) 1209 терміном на 2 роки та ухвалили рішення зустрітися в 
Стамбулі з метою провести конкретні мирні переговори 1210. Згідно з пропози-
цією османського уряду для укладання договору було обрано містечко – Сре-
мскі-Карловці, розташоване поблизу від Белграда, на березі річки Дунаю, де про-
лягала лінія турецько-австрійського кордону 1211. Після прийняття рішення укла-
сти мирний договір уповноважена особа від Османської імперії, а саме великий 
візир Амджазаде Гусейн-паша, на всяк випадок вирушив із своєю армією (щоб 

                                                            
1205За даними Йилмаза Озтуни, на цих переговорах (2 грудня 1698 року) турецькі посли ого-
лосили про передачу Кам’янця-Подільського під юрисдикцію Польщі та висунули свої вимоги 
щодо повернення  фортеці Азова (це сталося). Див: Ylmaz Öztuna, aynı eser,  Dördüncü Cild, 
s. 414. 
1206Також слід зазначити, що посли Речі Посполитої висували свої вимоги щодо передачі під 
їхню юрисдикцію двох монастирів, розташованих у Молдові. Див.: Ylmaz Öztuna, aynı eser,  
Dördüncü Cild, s. 414. 
1207Йдеться про кардинала Климента XI (Папа Римський: 1700–1721 рр.). 
1208İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt ІІІ, I. Kısım, 5. Baskı, s. 593. 
1209Цей термін означає припинення вогню між двома воюючими сторонами на визначений тер-
мін, тобто «замирення», для цього укладають відповідний договір (Ferit Devellioğlu. aynı eser, 
s. 757). Згідно з Узунчаршили, термін цієї угоди складав 3 роки. 
1210Ylmaz Öztuna, aynı eser, Dördüncü Cild, s. 414. 
1211Про заначені події див.: прим. 1179, 1180, 1181.  
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підстрахуватися від можливого повторення війни) до Белграда. По дорозі до мі-
ста Софії він отримав письмове повідомлення від уповноважених осіб Австрії та 
Венеції щодо основного тексту планованого договору. В складі делегації, відря-
дженої від османської сторони до міста Сремскі-Карловці, також були міністр 
закордонних справ Рамі Мехмед Ефенді і перекладач дівану Іскерлетзаде Олек-
сандр Маврокордат. До складу учасників переговорного процесу, окрім предста-
вників Високої Порти з однієї сторони, та Австрії, Польщі, Венеції й Московсь-
кого царства з іншої, були також включені посли Англії (Бачет) і Голландії (Гем-
сберке, або Якобас Конте Калєр). У 1699 році (1110 рік за календарем Гіджри) 
розпочалися переговори про укладання мирної угоди. На Кaрловецьких перего-
ворах Австрійську імперію представляли такі уповноважені особи, як граф Орті-
нген і Шігінґ, Венецію – Шевальє Рудзіні (чи сеньйор Кавальєр Карлотто), 
Польщу – граф Малаховський, а Московське царство представляв як спостерігач 
Прокоп Богданович 1212. 

Аналізуючи подану в потрібних нам писемних джерелах інформацію про пе-
ребіг зазначених подій в їхніх причинно-наслідкових зв’язках, ми виявили, що 
Карловецький переговорний процес тривав протягом чотирьох місяців, упро-
довж цього часу його учасники провели 36 засідань. Нарешті, після складних об-
говорень умов примирення, 26 січня 1699 року 1213 було підписано мирний дого-
вір на 25 років між воюючими державами, окрім Московського царства, з яким 
було укладене вищезгадане «мютареке» – угода про припинення вогню на термін 
у три роки 1214. Після завершення офіційної церемонії підписання Карловецького 
договору держави-учасниці, після тривалих переговорних процесів, оголосили 
про початок мирного періоду та про завершення конференції 1215. Головні засади 
тексту цього договору були викладені у формі таких положень: умови договору 
з Австрійською імперією складалися з 20 статей, якими забезпечувалося таке: 
Темешварський край з прилеглими до нього територіями, прилеглими до річок 
Тиси (Tise), Дунаю (Tuna) та Морошу (Moroş), залишались під  владою Осман-
ської імперії. Територія Угорщини, у тому числі Ердел (اردل) 1216, яка з 1526 року 
                                                            
1212İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt ІІІ, I. Kısım, 5. Baskı, s. 590. 
121324-го дня місяця реджепа 1110 року за календарем Гіджри.  
1214За даними Йилмаза Озтуни, цю угоду було підписано 24 січня 1699 р. терміном на 2 роки 
(Ylmaz Öztuna, aynı eser,  Dördüncü Cild, s. 416; İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt ІІІ, I. 
Kısım, 5. Baskı, s. 590.  
1215Ylmaz Öztuna,  aynı eser, Dördüncü Cild, s. 416. 
1216Інша назва – «Трансільванія»  (турецьк.  Erdel) – західна територія сучасної Румунії. Князем 
її був Юрій Ракоці ІІ (роки правління: 1648–1657). Частина території Угорського королівства. 
З 1919 року розділена між Югославією (1/3 частина території) та Румунією (2/3 частини тери-
торії); Mehmet Zeki Pakaln, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt I, İstanbul, Milli 
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була турецьким володінням, переходила до складу території Австрійської імпе-
рії, а річки Тиса і Морош залишались вільними для використання обома країнами 
для потреб національного судноплавства, рибальства тощо. В тексті також вка-
зувалось на необхідність дотримання умов укладеного перемир’я Кримським 
ханством та іншими державами 1217. Умови договору з річчю Посполитою, які 
складались із 11 статей, полягали в такому: Османська імперія залишає Україну, 
зокрема Кам’янець-Подільський (з єпархією), Львів (з центральною єпархією), 
які згідно з Бучацьким договором від 17 жовтня 1672 року були передані під 
владу Високої Порти. Щодо Речі Посполитої, то вона була зобов’язана скасувати 
державну посаду гетьмана, якого призначали для управління українськими коза-
ками, разом з його резиденцією в Молдові. Згідно зі статтею 4, уряд Османської 
імперії зобов’язувався  припинити наступ Кримського ханства на Річ Посполиту 
та скасувати річну данину з цієї держави на користь кримському ханові. Турець-
кий кордон встановлювався вздовж річки Дністра, а отже інші українські землі, 
а саме Буковина, Бессарабія, Хотин із прилеглими територіями залишались під 
владою Османської імперії 1218. Польський історик-тюрколог Даріуш Колодзей-
чик стосовно участі Речі Посполитої в переговорних процесах щодо укладання 
Карловецького договору та його затвердження зокрема наголошує на його пере-
думові, тобто на беззаперечній перемозі держав-союзниць в 1683 році, та на 
утворенні в 1684 році «Священної ліги». Речі Посполитій не вдалося отримати 
назад фортецю Кам’янець-Подільський аж до укладання названого договору. Зо-
крема, Даріуш Колодзейчик зазначив, що польські військові експедиції, що від-
булися в 1686 та 1691 роках проти Молдавії, також виявилися невдалими. 26 сі-
чня 1699 року відповідно призначені посли Австрії, Венеції, Польщі-Литви та 
Московії підписали низку договорів з Османською імперією 1219. Умови договору 
з Австрійською імперією складалися із 20, з Річчю Посполитою із 11, з Вене-
цією – із 16 статей. Данина, яку було встановлено в зв’язку з захопленням тур-
ками-османами фортеці Зенти, скасовувалася. Венеціанці мали повернути всі мі-
ста і села (селища), захоплені ними на півночі затоки, а самі фортеці й міста на 
півночі затоки, а також Інебагти (т. м. İnebahtı), як і півострів Мора (турецьк. 

                                                            
Eğitim Basım Evi, 1993, s. 543. Названі три області перебували під протекторатом Високої По-
рти. 
1217İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Cilt ІІІ, I. Kısım, 5. Baskı, s. 591–592; Ylmaz Öztuna,  aynı 
eser, Dördüncü Cild, s. 417 . 
1218Ylmaz Öztuna,  aynı eser, Dördüncü Cild, s. 418. 
1219Dimitri Kantemir, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi / Incrementa atque 
decrementa Aulae Othomanicae, İkinci Cilt, 2. Bası, İstanbul, Cumhuriyet kitap klübü, Cumhuriyet 
kitapları, 1998, s. 828–829; Kołodziejczyk Dariusz, op. cit., p. 153–158. 
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Mora) відходили під владу Османської імперії. Що стосується угоди з Московсь-
ким царством, то варто враховувати ту обставину, що Петро І, захопивши фор-
тецю Азов, захотів забезпечити собі вихід до Чорного моря, бо Керченський  пе-
решийок належав тоді Високій Порті 1220. Слід зазначити, що ми проаналізували 
тексти літопису Мехмеда Рашіда Ефенді, де є відомості щдо досліджуваної про-
блематики. Це такі: «Становище обговорення щодо угоди та укладання мирного 
договору з Австрією, Польщею, Венецією та Московією» ( كیفیت احوال مكالمھ  وانعقاد
-від 1110 року Гіджри (1698/1699 року) 1221; «Пе (صلح و صالح بانمچھ و لھ وندیك و مسقو
рша стаття укладеного договору з австрійським імператором» ( مادۀ اولى ازمواد
 від 1110 року Гіджри (1698/1699 року) 1222; «Статті договору (مصالحۀ چاسار نمچھ
польського кафира з Османською державою» (مواد مصالحۀ كفرۀ لھ بادولت علیھ) 1223; 
«Статті договору венеціанської спільноти» ( فۀ وندیكئمواد مصالحۀ طا ) від 1110 року 
Гіджри (1698/1699 року) 1224; «Прибуття міністра закордонних справ (رئیس الگاب) 
Рамі Мехмеда Ефенді з текстами договору в [місто] Едірне та завершення обго-
ворення умов цього договору» ( یس الگاب رامى افندى بادرنھ باتمسكات صلح وتتمات ئوصول ر
 від 1110 року Гіджри (1698/1699 року) від 1110 року Гіджри (احوال مصالحھ
(1698/1699 року) 1225; «Прибуття польського посланника з вимогою укладання до-
говору з султаном» (آمدن ایلچئ لھ بطلب عھدنامۀ ھماین) від 1111 року Гіджри (1699/1700 
року) 1226; «Прибуття посланника царя Московії для двостороннього обговорення 
мирного договору» (آمدن ایلچئ چار مسقو براى مكالمۀ صلح و صالح) від 1111 року Гіджри 
(1699/1700 року) 1227; «Прибуття повноваженого посла з Венеції до Османської 
держави» (ورود ایلچئ كبیر ازوندیك بجانب دولت علیھ) від 1111 року Гіджри 
(1699/1700 року) 1228; «Обговорення мирного договору з московським посланни-
ком» (مكالمۀ صلح باایلچئ چارمسقو), «Перша стаття мирного договору з Московією» 
 від 1112 року Гіджри (1700/1701 року) 1229; «Передача (مادۀ اولى ازمواد مصالحۀ مسقو)
Польського королівства нещасному Налкирану» (نصب قرل لھ بنعلقران خذالن) 1230; 
«Відбудова фортеці Очаків» (تعمیر قلعۀ اوزى) від 1114 року Гіджри (1702/1703 року) 

                                                            
1220İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser,  Сilt ІІІ, I. Kısım, 5. Baskı, s. 593. 
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відбулися певні зміни в зовнішній політиці гетьмана Петра Дорошенка, зокрема 
стосовно чорноморського вектора міжнародних відносин Української козацької 
держави. З цього приводу  в сучасній українській історіографії є така думка: 
«Вимушений перехід одного з найвідданіших послідовників зовнішньої 
політики Богдана Хмельницького на бік московського царя протягом жовтня 
1675 – вересня 1676 рр. означав відмову від своїй відданості попереднім 
протекторам – польському королю та турецькому султанові, які не хотіли йти 
на поступки Петру Дорошенку щодо надання йому більших «прав і 
вольностей» 80. 

 
На стор. 385 

Керченський  перешийок належав тоді Високій Порті 81. Слід зазначити, що ми 
проаналізували тексти літопису Мехмеда Рашіда Ефенді, де є відомості щодо 
досліджуваної проблематики. Це такі: «Становище обговорення щодо угоди та 
укладання мирного договору з Австрією, Польщею, Венецією та Московією» 
( مكالمه  وانعقاد صلح و صالح بانمچه و له و ونديك و مسقوكيفيت احوال  ) від 1110 року Гіджри 
(1698/1699 року) 82; «Перша стаття укладеного договору з австрійським 
імператором» (مادۀ اولى ازمواد مصالحۀ چاسار نمچه) від 1110 року Гіджри 
(1698/1699 року) 83; «Статті договору польського кафира з Османською 
державою» (مواد مصالحۀ كفرۀ له بادولت عليه) 84; «Статті договору венеціанської 
спільноти» ( فۀ ونديكئمواد مصالحۀ طا ) від 1110 року Гіджри (1698/1699 року) 85; 
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відбулися певні зміни в зовнішній політиці гетьмана Петра Дорошенка, зокрема 
стосовно чорноморського вектора міжнародних відносин Української козацької 
держави. З цього приводу  в сучасній українській історіографії є така думка: 
«Вимушений перехід одного з найвідданіших послідовників зовнішньої 
політики Богдана Хмельницького на бік московського царя протягом жовтня 
1675 – вересня 1676 рр. означав відмову від своїй відданості попереднім 
протекторам – польському королю та турецькому султанові, які не хотіли йти 
на поступки Петру Дорошенку щодо надання йому більших «прав і 
вольностей» 80. 
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1231; «Зустріч московського посланника з великим везіром» ( مالقات ایلجئ مسقو بجناب
 від  1114 року Гіджри (1702/1703 року) 1232 та інші. Цей аналіз уможливлює (آصفى
детальніше висвітлення подій, пов’язаних із Кароловецьким договором між на-
званими державами. Зокрема, літописець повідомляє про те, що московський цар 
після підписання Османською державою мирного договору з Австрійською ім-
перією відрядив свого уповноваженого посла до Карловців, де він і підписав від 
імені Московського царства «мютареке» – угоду про припинення вогню на три 
роки. У липні 1700 року за посередництва українського гетьмана Івана Мазепи 
та завдяки його дипломатичним зусиллям між Московським царством і Осман-
ською державою було підписано мирний договір терміном на 25 років. Згідно зі 
статтею 4 цього договору Азовська фортеця з прилеглими до неї територіями, 
враховуючи фортифікаційні споруди та укріплення, передавалася під владу мос-
ковського царя. За положеннями статті 7, до Московського царства відходили 
землі, розташовані на відстані до 10 годин руху від ріки Кубані. Відповідно до 
статті 2 договору фортеці, споруджені над річкою Дніпром, а саме Доган, Ґазі-
Керман, Шагін-Керман, Нусрет-Керман, передавалися під владу уряду Османсь-
кої імперії з умовою знесення навколишніх укріплень. Також за умовами 
«мютареке» уряд Московського царства отримав право мати в Стамбулі свого 
постійного офіційного представника, тобто повноважного посла. Згідно зі стат-
тею 8 послом Московії у столиці Високої Порти призначався Петро Толстой. Під 
час переговорів уповноважений від московського царя обговорив з міністром 
Рамі Мехмедом Ефенді питання про можливість встановлення сполучення між 
Азовом і Стамбулом. Однак через те, що Чорне море вважалося внутрішнім мо-
рем Османської імперії, позитивне вирішення цього питання відхилила турецька 
сторона. До сказаного варто додати, що Карловецький  мирний договір було ук-
ладено як наслідок довгих і виснажливих війн, які тривали: між Османською та 
Австрійською імперіями – 15 років і 9 місяців, між Річчю Посполитою та Осма-
нською державою – 15 років і 4 місяців, між Венецією та Османською державою 
– 14 років і 6 місяців, і між Московським царством та згаданими державами  – 9 
років і 7 місяців. Внаслідок мирного договору території, що були володіннями 
Османської імперії, передавались іншим країнам: Австрії (приблизно 249 тисяч 
км2), Венеції  (приблизно 32 тисячі км2), Речі Посполитій (приблизно 45 тисяч 
км2), Московському царству (приблизно 20 тисяч км2). За даними Дмитра Канте-
мира, Карловецький мирний договір підписали надзвичайні та повноважні посли 
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держав – учасниць переговорного процесу 28 січня 1699 року (26 дня місяця ре-
джеп 1110 року за календарем Гіджри) 1233. 

Розглядаючи «українське питання» в контексті архівного документа «The 
Polish document of the agreement of Karlowitz (Document 58, 26 January 1699)», ми 
вважаємо за доцільне подати текст відповідної статті договору латиною, оскі-
льки цей документ був тогочасним інформаційним першоджерелом та викорис-
товувався з метою забезпечення спільного контролю за правильністю виконання 
умов вказаного договору країнами, представники яких його підписали: «Articulus 
III: Intra veteres quoque ante postrema duo bella versus Poloniae limites situm 
Cameneci fortalidum, eductis inde musulmanicis militiis evacuctur et integrum 
relinquatur, et Podoliae atque Ukrainae provinciaruni, nulla deinceps ab Excclso 
Imperio fiat praetensio, et Ukrainae Kozakorum hetmani nomine substitutus, qui modo 
in Moldavia residet, hetmanus amoveatur. Cumquae, limites antiqui Poloniae et 
Moldaviae manifesti sint, si commodum fuerit tempus ab initio futuri Mardi inchoetur 
evacu ido, et quam cidus fieri poterit, quamprimum Polonica milida e Moldavia 
educatur, et munimenta et loca illius evacuentur, et Moldavia maneat libera. Simulque 
ab inido Martii Camenecensis fortalitii evacuatio inchoetur, uque evacua tionis 
negorium ubi prius perfici poterit, sine haesitadone ac sine tarditate ac negligentia in 
execudonem deducatur. Et Camenecensis fortalitii evacuatio ad summum usque in 
decimam quintam mensis Maii ad finem perducatur; et quo cum facilitate ct celcritate 
dicti fortalitii fiat evacuatio, ad onera imponenda et transvehenda, quo ad fieri potest, 
curribus et iumentis transportationem coadiuvent Poloni; et ubique evacuationis 
negotium cum securitate et salva re peragatur, in quibus evacuationibus fortalitiorum 
et aliorum locorum, quoquo pacto munitorimi, e subditis quicunque voiuntarie exire 
velint, cum propriis rebus et suppellectili exeant tuto et secure, et quicunque remanere 
velint, item tuto remaneant, et utrinque nullatenus impediantur. Et cum evacuatio 
fortalitiorum et locorum a principio Martii mensis utrinque inchoari debeat, instantiam 
de tormentorum Cameneci relictione, scilicet ex propriis atque ibi repertis, ablegatus 
Polonus quam primum ad Fulgidam Portam expediendus, afferat ad solium 
imperatoris» 1234. В перекладі українською це означає таке: «Фортечні стіни 
Кам’янця-[Подільського], зведені нашими предками перед двома війнами проти 
Польщі, були зруйновані після того, як були виведені мусульманські вояки, і за-

                                                            
1233Dimitri Kantemir, aynı eser,  İkinci Cilt, 2. Bası, s. 827; Ylmaz Öztuna, aynı eser, Dördüncü Cild, 
s. 417. 
1234Kołodziejczyk Dariusz, op. cit., p. 581–586. 
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лишені в такому стані, що в майбутньому під жодним приводом Найвищого Во-
лодаря 1235 ніхто не з’являвся в провінціях Поділля та України. З іншого боку, 
заступник гетьмана 1236 українських козаків, котрий перебував в Молдавії, міг 
бути усунутий тільки лише гетьманом. Якщо коли-небудь давні кордони Польщі 
та Молдавії і будуть виявлені, хай від початку березня розпочнеться їхнє зни-
щення, якщо буде для цього відповідний час, і, щоб це сталося якнайшвидше, як 
тільки військо польське і військо Молдавії будуть виведені, а іхні укріплення та 
військові поселення будуть знищені, Молдавія буде вільною. Тоді ж, на початку 
березня, розпочнеться знищення Кам’янця[-Подільських] мурів, а труднощі, 
пов’язані з їхнім знищенням, і без ознак сумніву й недбалості нехай будуть по-
долані. Цілковите знищення згадуваних Кам’янець[-Подільських] мурів відбу-
лося  швидко і з легкістю 15-го дня травня місяця. Ті, що зможуть, мають  спла-
чувати податки і перебратися в інше місце. Під час переїзду поляки хай допома-
гають одне одному возами і в’ючною худобою; і нехай за будь-яких умов всі 
труднощі, викликані знищенням мурів, успішно минають, а справа стає легшою. 
Але якщо хтось із підданих після знищення цих мурів та інших укріплених місць 
у будь-якому місці згідно з домовленостями, добровільно хотів би відійти з вла-
сними речами і багатством, то нехай собі йде з миром і без остраху, а якщо хто 
залишитись забажає, хай залишається без остраху, і щоб в жодному разі не чи-
нити собі приневолення в той чи інший бік. На початку березня, коли мало бути 
розпочато знищення мурів і укріплень, після того як було залишено Кам’янець[-
Подільський] з причини атаки з військовими машинами, саме тими, що були за 
власні  кошти придбані, польський посол якомога швидше до Відомого та Висо-
тного двору султанського був відправлений, і про це я й  повідомив перед троном 
імператора». Результати здійсненого нами аналізу цього тексту свідчать про те, 
що фактично територія України, яка на той час перебувала під протекторатом 
Високої Порти, була «недоторканною». Зокрема, резиденція українського геть-
мана залишалася й надалі в Молдавії. З метою забезпечення виконання умов, по-
рушених у поданій статті Карловецького мирного договору, укріплення та війсь-
кові поселення Речі Посполитої ліквідувалися, а території України та Молдавії 
звільнялися від військ. У документі повідомляється також про подолання наслід-
ків війни та вказується на термін виконання умов розглядуваного договору. У 
результаті інтерпретації згаданого тексту ми виявили свідчення на підтвер-
дження факту наявності «українського питання» в переговорному процесі під час 

                                                            
1235 Ідеться про султана Мустафу ІІ (роки правління: 1695–1703). 
1236 Ідеться про Івана Мазепу (роки правління: 1687–1709). 
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укладання Карловецького договору. Ми вважаємо за необхідне подати зміст те-
ксту ще одного документа, а  саме – транслітерацію латиною цього документа 
Даріушем Колодзейчиком та його переклад англійською з тюрксько-османської: 
«The Ottoman document of the agreement of Karlowitz (Document 59, 26 January 
1699)» 1237. Отже, відповідні положення вказаного договору, котрі стосуються 
України, такі: 1) звільняється Кам’янець-Подільська фортеця, яка раніше була 
розташована в межах кордонів Польщі, а османське військо, яке було дислоко-
ване в названій фортеці, виводиться / Leh Vilayeti’nin eski sınırı içinde  olan 
Kamaniçe Kalesi içinde olan asker boşaltılmıştır; 2) Висока Порта не матиме ніяких 
зв’язків з Подільським та Українським краями / Osmanlı Devleti’nin Podolya ve 
Ukrayna vilayetlerindeki kalealerde bir ilişkisi kalmayacaktır; 3) резиденція україн-
сько-козацького гетьмана в Богданівській (Молдові) країні анулюється / Boğdan 
içinde  oturan Ukrayna Kazağı hatmanı ikametgahı azledilyor; 4) вказується на тер-
міни виконання умов зазначеного договору / Antlaşma şartlarınının yerine 
yetirilecek süresine işaretedilmektedir. Отже, викладені тексти були однаковими за 
своїм змістом, але для нас є важливим те, що в них обох були відображені одні й 
ті самі факти та події. А еквівалентність змісту текстів цих двох писемних дже-
рел є свідченням достовірності викладених у них історичних фактів. 

Щоб отримати підтвердження достовірності викладених фактів з щодо дос-
лідження «українського питання» в контексті названого договору, ми вважаємо 
за необхідне долучити до цього відомості, отримані безпосередньо з османсько-
турецьких архівних документів. Наприклад документ, що має назву «Карловець-
кий договір» (Karlofça Antlaşması), підписаний свого часу між Османською імпе-
рією та Річчю Посполитою, складається зі вступної частини та 11 статей. Він да-
тований 26 грудня 1699 року. Текст договору складений латинською мовою з ме-
тою його можливого спільного  використання. Документ зберігається в фонді 
«Книги іноземних держав» турецького архіву1238. Отже, згідно з цим договором 
Річ Посполита здобула те, що вона виборювала упродовж 50 років. На особливу 
увагу заслуговують відомості, які стосуються теми нашого дослідження. В зазна-
ченому документі повідомляється, що Поділля та інші землі України, зокрема 
Кам’янець-Подільський, були передані під владу Речі Посполитої. 

                                                            
1237Kołodziejczyk Dariusz, op.cit., p. 587–593. 
1238Karlofça Antlaşması, BOA. Düvel - i Ecnebiye Defterleri, Nu :  055 / 1, s. 22–26; Див.: латинсь-
кий текст договору: Kołodziejczyk Dariusz, op. cit., p. 581–586; 587–593 (транслітерація турець-
кого тексту договору); p. 593–598 (переклад англійською). 



390 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

Зокрема, укладання Карловецького мирного договору стало причиною пос-
лаблення відносин між Кримським ханством і Високою Портою, а після укла-
дання Константинопольського договору турецький уряд взяв на себе відповіда-
льність за утримання кримськотатарського війська від нападів на південні тери-
торії Московії та Річ Посполитої 1239.  

Отже, українські землі опинилися під контролем Московського царства і Речі 
Посполитої. Таке становище тривало аж до Прутської війни (1711 рік), в резуль-
таті якої Османська імперія заново відновила втрачені  нею права згідно з Кар-
ловецьким договором і почала знову контролювати  Україну, зокрема українську 
козацьку спільноту. Мабуть, найважливішим здобутком для польської сторони 
стало скасування виплати усіляких податків, в тому числі гараджу 1240 і данини. 
Таке становище Речі Посполитої означало її повну незалежність від Османської 
імперії і, зокрема, від Кримського ханства (на цьому факті робиться особливий 
наголос). Згаданий договір визначав спосіб вирішення однієї з фундаментальних 
проблем, а саме − звільнення полонених за  відповідний викуп (ففدیھ / fidye) 1241. 
В обговорюваному нами договорі важливе місце займає також питання про 
вжиття заходів з метою поновлення торговельних відносин між Річчю Посполи-
тої та  Османською імперією, які здійснювалися також і через українські землі та 
міста. Слід зазначити, що в зв’язку з воєнними діями торгівля між названими 
країнами на той час вже помітно занепала. Як результат, для забезпечення чин-
ності вказаного договору було висловлено низку пропозицій. Посли від обох дер-
жав мали  поінформувати та ознайомити найвищих посадовців своїх країн – ко-
роля та султана – з відповідними умовами щодо названого договору (постатейно) 
для погодження всіх його окремих статей. Останнім кроком у процедурі укла-
дання договору була домовленість щодо обміну офіційними листами між прави-
телями,  які підтверджували факт остаточного затвердження договору.      

Переговорний процес та укладання договору відбувались таким чином: 1) ва-
жливим чинником початку переговорного процесу мало стати припинення во-
гню між воюючими сторонами; 2) для всіх сторін – учасників військових дій 

                                                            
1239Кангиева Э. М. Кримоведение на страницах тюркоязычных периодических изданий крим-
скотатрской диаспоры / Эдие Меметовна  Кангиева; под ред. А. А. Непомнящего. ― Киев ; 
Симферополь: ОАО «Симферопольская городская типография», 2007. ― С. 74–75. 
1240Ідеться про вид податку чи данину, які  сплачувала немусульманська частина населення 
Османської імперії за використання ними земельної ділянки. Про це також див.: прим. 999. 
1241Виплата певної грошової суми за звільнення заарештованих і заручників (Ferit Devellioğlu, 
aynı eser,  s. 266). 
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(сторони-переможця, переможеної сторони та для тих сторін, що прагнули при-
єднатися до групи країн-переможців) мав бути складений текст договору про за-
мирення; 3) одна з двох сторін, яка мала перевагу, за умови визнання цього факту 
рештою сторін відповідного переговорного процесу, отримала право вирішаль-
ного голосу в процесі укладання договору; 4) в обговоренні тексту договору ви-
значальними принципами повинні були стати результати війни; 5) сторона-пере-
можець з метою вирішення певних питань на свою користь як основний аргумент 
у переговорному процесі наголошувала на факті своєї перемоги; 6) для учасників 
переговорного процесу, що не були ані переможцями, ані переможеними, бра-
лися до уваги та враховувалися положення відповідних попередніх державних 
угод; 7) кожна стаття договору формулювалася в результаті тривалого обгово-
рення, і лише після того, як всі сторони-учасниці доходили щодо цієї статті пов-
ної згоди, остаточну її редакцію надсилали султанові та королю для затвер-
дження; 8) після обговорення та затвердження всіх статей майбутнього докуме-
нта нарешті було отримано остаточний текст всього договору як проекту ціліс-
ного документа.  

Зазначимо, що загалом всі міжнародні угоди та договори укладали в резуль-
таті непростих переговорних процесів. Остаточну редакцію кожної статті відпо-
відного договору чи угоди затверджували у формі окремих офіційних докумен-
тів та погоджували залучені сторони. На завершальному етапі ці сторони надси-
лали одна одній ноти про  остаточне затвердження тексту опрацьованого дого-
вору чи угоди. Після цього останні набували чинності.    

Договори Османської імперії складали, як правило, в кількох примірниках: 
перший примірник – османсько-турецькою мовою, другий – мовою держави, з 
якою укладали відповідний договір, а третій – латиною з метою забезпечення 
спільного використання тексту (це було інформаційне першоджерело для конт-
ролю правильності виконання умов договору його сторонами). Саме останній 
факт і було відзначено в прикінцевій частині проаналізованого нами договору. 

Між різними текстами Карловецького договору є певні розбіжності. Так ук-
ладач документу «Копія Карловецького договору» (турецьк. Karlofça 
Andlaşmasının sureti), датованого 1699 роком за християнським календарем, та-
кож свідчить про достовірність фактів, отриманих з вищезазначеного документу, 
однак слід зауважити, що архівну книгу, в якій міститься цей документ, було 
складено в 1768  році. Між різними текстами Карловецького договору є певні 
розбіжності. Укладач замість султана Мустафи ІІ, який правив під час укладання 
названого договору, написав про султана Ібрагіма І, який правив упродовж 
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1640−1648 років. Це є помилкою, оскільки, як ми зазначали, документ було да-
товано 1111 роком Гіджри (1699 рік за християнським календарем) 1242.  

Досліджені писемні джерела дають змогу виокремити із загального контек-
сту обставин та умов укладання Карловецького договору факти, які стосуються 
України, а саме: розподілу її Правобережної території між Османською імперією 
та Річчю Посполитою; переходу під владу Речі Посполитої міст Кам’янця-По-
дільського та Львова; ліквідації резиденції українського гетьмана в Молдові, 
якого призначав турецький султан з метою здійснення тим управління військово-
політичними справами України; делімітації польсько-турецького кордону 
вздовж річки Дністер, що зумовило збереження інших земель України під юрис-
дикцією Османської держави. 

Отже, в османсько-турецьких писемних джерелах міститься важлива інфор-
мація щодо «українського питання» 1243 на тлі Карловецького договору та його 
історичних наслідків 1244. Слід зазначити, що Карловецький договір як офіційний 
документ набув юридичної сили з моменту його підписання державами – учас-
никами переговорного процесу, і тому він містив нормативно-правову базу. В 
ньому були визначені умови, термін дії та юридично-правові дії. Зокрема, цей 
договір сприяв відновленню дипломатичних відносин між державами-учасни-
цями переговорного процесу, а Московське царство встановило своє представ-
ництво в Стамбулі. Укладання Карловецького договору стало ознакою завер-
шення епохи панування в Європі Османської Туреччини та початку періоду її 
поступового занепаду. Ще раз підкреслимо, що положення та умови Карловець-
кого договору безпосередньо стосувалися історичної долі України, оскільки її 
землі перебували в епіцентрі протистояння між Османською державою, Річчю 
Посполитої, Австрійською імперією та Московським царством.   

Османська імперія не змирилася з умовами Карловецького договору. На по-
чатку правління султана Ахмеда ІІІ (роки правління: 1703–1730) було взято курс 
на повернення втрачених Високою Портою земель. В результаті фортеця Азов і 
згаданий півострів Мора були відвойовані. Венеція та Московія втратили всі те-
риторії, передані їм за Карловецьким мирним договором. Попри всі намагання, 

                                                            
1242Karlofça Andlaşmasının sureti, 1111 y., BOA, Nâme-i Hümâyûn Defterleri, Сilt I, s. 3–5. 
1243Туранли Ф. «Українське питання» в Карловецькому договорі (1699 р.): турецька ретроспе-
кція / Ферхад Туранли // Східний світ.  — 2012. —  № 3. — С. 32–40. 
1244Hilmi Selim Özkan, Amcâzade Hüseyin Paşa’nın Hayatı ve Faaliyetleri (1644–1702), Doktora 
Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, İstanbul 2006, 
s. 76–78.  
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«політика повернення» не мала успіхів стосовно Австрійської імперії. Слід за-
значити, що ця політика не застосовувалась у відносинах з Річчю Посполитою, а 
навпаки – Висока Порта зосередилась на перешкоджанні Австрійській імперії та 
Московському царству, які намагались поглинути Річ Посполиту, а з боку Мос-
ковії – також загарбати Україну.  

 
 
6.4.  Зовнішньополітичні орієнтири та дипломатична діяльність  

гетьмана Івана Мазепи 
  
В історії України козацько-гетьманської доби ключове місце посідає непере-

січна постать гетьмана Івана Мазепи та його зовнішня політика. Для повнішого 
дослідження характерних рис, відмітних ознак та особливостей внутрішньої й 
зовнішньої політики цього історичного діяча важливе значення мають осман-
сько-турецькі писемні джерела часів життя названого українського гетьмана. Ро-
зпочинаючи розгляд згаданих історичних документів, слід нагадати, що після 
змінення вектора державної зовнішньої політики гетьманом Петром Дорошен-
ком, зафіксованого визнанням московського протекторату в 1676 році, султан 
Мехмед IV призначив гетьманом України Юрія Хмельницького, якому не вда-
лося стати авторитетним правителем козацтва. Лише обрання в 1687 році геть-
маном такого надзвичайно освіченого політика, як Іван Степанович Мазепа 1245, 
правління якого тривало до 1710 року, уможливило посилення Української коза-
цько-гетьманської держави 1246.    

Погоджуємося з думкою визначного українського історика та архівіста Оле-
ксандра Оглоблина, який досліджуючи різні вектори дипломатичної діяльності 
Івана Мазепи, наголошував на тому, що в українській політиці кінця XVII – по-
чатку XVIII століть позначилися два провідні концептуальні напрями чорномор-
ської політики Української козацько-гетьманської держави 1247. 

                                                            
 :İvan Mazepa (ocмансько-турецьк.), Jan Mazepa Kołodyński (польськ.)  (роки життя / ایوان مازپھ1245
20 березня 1639 – 21 вересня 1709) – український державний і політичний діяч, гетьман Ліво-
бережної України (1687–1704), гетьман Війська Запорозького обох берегів Дніпра (1704–
1709), князь Священної Римської Імперії (1707–1709). 
1246Joukovsky Arkady, Histoire de l’Ukraine / Arkady Joukovsky,   Paris, Aux Editions du Dauphin, 
1994, p. 48–50.  
1247Оглоблин Олександр. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Олександр Оглоблин ; ред. Любо-
мир Винар, упоряд. Ігор Гирич, Алла Атаманенко. — 2-ге доповнене видання. — Нью-Йорк ; 
Київ ; Львів ; Париж ; Торонто, 2001 — С. 85–100. 
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Перший з цих напрямів ґрунтувався на концепції, що провадилася козацько-
гетьманською Україною ще в часи гетьманства Петра Дорошенка та Богдана 
Хмельницького. Ця концепція полягала в забезпеченні рівноваги військово-по-
літичних сил у басейні Чорного моря, і вона реалізувалася шляхом налагодження 
добросусідських відносин з Високою Портою та Кримським ханством. Така зов-
нішня політика уможливлювала активне використання козацько-гетьманською 
Україною військової допомоги з боку названих державних утворень в її боротьбі 
проти Речі Посполитої та Московського царства. Олександр Оглоблин вказував 
на те, що така концепція почала набувати особливого значення в міжнародній 
політиці українського уряду ще в часи правління гетьмана Івана Брюховецького 
(1663–1668 роки), а саме після розриву дипломатичних відносин з Московським 
царством, почасти на її засадах ґрунтувалася українська зовнішня політика як в 
часи гетьманату Дем’яна Многогрішного (1668–1672 роки), так і, особливо, в пе-
ріод правління гетьмана Івана Самойловича (1672–1687 роки). На думку Олекса-
ндра Оглоблина, згадана концепція була особливо актуальною в зовнішній полі-
тиці Української козацької держави наприкінці XVII – на початку XVIII століть, 
маючи на меті мирне врегулювання чорноморської проблеми. Це прагнення ві-
дображено в союзному договорі, укладеному між Кримським юртом і козацько-
гетьманською Україною в 1692 році. 

Що ж до другого концептуального напряму чорноморської політики Україн-
ської козацько-гетьманської держави, то, на думку Олександра Оглоблина, він 
сформувався  наприкінці XVII століття, а точніше – починаючи з 1699 року, 
тобто з укладанням Карловецького договору, який фактично означав втрату Ос-
манською імперією свого впливу на міжнародній арені. Згідно з міркуванням 
українського дослідника, ця концепція чорноморської політики Української ко-
зацької держави ґрунтувалася на розумінні її урядом необхідності радикального 
розв’язання чорноморської проблеми, а саме забезпечення активної української 
політики на Чорному морі та на Близькому Сході, а в перспективі – також у Схі-
дній Європі 1248.  

Досліджуючи османсько-турецькі писемні джерела, які стосуються диплома-
тичної діяльності українських гетьманів, зокрема Івана Мазепи, варто звернути 

                                                            
1248Mehmet İnbaş, Ukrayna’da Osmanlılar, İstanbul, Yeditepe Yayınları, 2004, s. 195, 361. 
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особливу увагу на рукописну наукову працю українського історика Василя Дуб-
ровського 1249, який чи не першим проаналізував згадані пам’ятки турецької пи-
семності. Актуалізацію цього твору, відомого під назвою «Посольство гетьмана 
Ів.[ана] Мазепи до Туреччини та Криму 1699 (1700) р.» 1250, варто почати з такої 
інформації: «Серед дев’яноста шести оригінальних турецьких грамот, збереже-
них серед величезної кількості документів фонду кол.[ишнього] архіву 1251 Міні-
стерства закордонних справ у Москві, є одна під № 77 з поміткою «1708 р.» – 
«Лист великого везіра Оттоманської Порти до українського гетьмана Ів.[ана] Ма-
зепи» 1252. Як зазначено в архівному описі, створеному 1805 році Миколою Бан-
тиш-Каменським, цей лист, датований 1708 роком, ще не перекладали, хоча він 
стосується важливих часів української історії. Однак зміст цього документа не 
відображає подій того року. Згадування ж у ньому про дворічне замирення між 
Високою Портою та Московським царством із перспективою на триваліший ми-
рний період після якихось військових подій напевно свідчить про те, що ця гра-
мота могла стосувалися лише часу, найближчого до першої війни Петра І з Ос-
манською імперією в 1695–1699 років, у якій найактивнішу участь брав також і 
український гетьман Iван Мазепа зі своїм козацтвом. Стосовно питання про на-
пад козацького війська на чолі з гетьманом Іваном Мазепою на турецьке військо 
під час осади Азова в травні 1696 року в документі «Зі звіту про облогу Азова в 
1695 та 1696 рр., створеного на основі щоденника Патрика Гордона та інших 
джерел» (за № 46, датовано 1711 роком) зазначено таке: «Казаки тайно вышли из 
                                                            
1249Дубровський Василь Васильович (1897–1966) – історик, тюрколог, громадський діяч; член 
Наукового товариства імені Тараса Шевченка, Української вільної академії наук, Українського 
історичного товариства, репресований у 1934 році. 
1250Дубровський Василь. Посольство гетьмана Ів.[ана] Мазепи до Туреччини та до Криму 1699 
р. (1700) р. / Василь Дубровський. —  Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського. — Ф. Х. — № 14634. Україна та Схід (Збірник статей). ― Том І. ― Штамп 
з надписом і датою «Видавництво Всеукраїнської Академії Наук, 15. І. 1934 р.». Також див.: 
Кіржаєв Сергій. Причинок до студії української орієнталістики 1920–1930-х років: незнаний 
збірник «Україна та Схід» / Сергій Кіржаєв, Василь Уляновський // Україна в минулому. — 
Вип. 4. — Київ; Львів: Львівська обласна книжкова друкарня, 1993. — С. 76–89; Галенко Оле-
ксандр. Дві статті до історії українсько-турецьких відносин з ненадрукованого збірника 1930-
х рр. «Україна та Схід» / Олександр Галенко // Східний Світ. — 1997. — № 1–2. — С. 189–215; 
Кочубей Ю. М. В. В. Дубровський (1897–1966) як сходознавець / Юрій Миколайович Кочу-
бей. — К. : Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2011. — С. 395–406. 
1251Ідеться про «Московский главный архив Министерства иностранных дел (МГАМИД) і 
Российского государственного архива древних актов (РГАДА)»; примітка Василя Дубровсь-
кого: див.: опис № 224 з цього архіву «Турецкого двора  дѣлам, грамотам, трактатам и рати-
фикациям реєстр», а серед останніх – «Реєстр грамотам турецких султанов и визирей с 1615 
по 1739 р.»; про це зазначалося вже на сторінках «Східнього Світу» (№ 5 ст. 181–182, прим. 
61). 
1252Амджазаде Гусейн-паша. 
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своего укрытия и на большой скорости двинулись к неприятельським судам… 
забрали привезенные для уплаты жалованья гарнизону 50 тысяч дукатов и все 
лучшие вещи, подожгли суда (а их было 3 больших и 10 малых) и увели одно из 
судов, именуемое ушкола. Много турок было убито, 27 взято в плен. Добыча со-
ставила 700 пик, 600 кривых турецких сабель, 400 турецких пищалей и мушке-
тов, 8 000 тюков сукна и много суконной одежды, изрядное количество прови-
зии: сухари, мука, табак, крупа, бекмес (сироп), уксус, а также ядра, много по-
роха, ручных гранат и бомб…» 1253. Отже відомості, отримані з цього документа, 
свідчать про участь українського гетьмана Івана Мазепи у війні Московського 
царства з Османською імперією, яка закінчилася перемогою українських козаків 
та захоплення ними великої здобичі. 

Про участь чи перемогу українських козаків у цій війні писав Василь Дуб-
ровський. У давньосховищі серед так званих «малоросійських справ», датованих 
1699 роком, під № 38 [с. 816] (датовано 29 серпня) є справа – «Приѣзд в  Москву 
толмача Михайла Степанова с листами от гетьмана [Iвана] Мазепы, перепрова-
джающими султана турецкого грамоты о ожиданіи  ими російского посла Укра-
инцова». Крім того, як зазначав історик, також «в т. зван. «Архіві Древньому» 
серед «Малороссійских подлинных актов» під № 1166 (дата: VIII, 1699) є «Лист 
турецкого визиря гетм.[ану Івану]  Мазепе о заключении мира  между Россіей и 
Турціей и о соблюдении дружеских отношеній между пограничными жителями 
обоих государств» 1254. Цей лист Василь Дубровський подав лише в перекладі на 
латину, наявні транслітерований текст та факсиміле оригіналу.   

Продовжуючи дослідження згаданого вище архівного документа, Василь 
Дубровський наголошував: «Незважаючи на перемогу над турецько-татарським 
військом і взяття Азова в липні 1696 р., Росія з Україною мусили незабаром шу-
кати згоди з Портою, бо ж союзники їхні – Австрія, Польща та Венеція, уклали 
поокремо з Туреччиною замирення – т. зв. Карловицький трактат від 26 січня 
1699 р.» 1255. При цьому український історик звернув особливу увагу на такий 
факт: «…хоч на відповідному конгресі і був російський посол Прокіп Возніцин, 
проте тому не вдалося переконати союзників Московської держави відмовитися 

                                                            
1253Військові кампанії доби Івана Мазепи в документах  / упорядник : Сергій Павленко. — К. : 
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. — С. 285. 
1254Дубровський Василь. Посольство гетьмана Ів.[ана] Мазепи до Туреччини та до Криму 1699 
р. (1700) р. / Василь Дубровський. —  Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського. — Ф. Х. — № 14634. Україна та Схід (Збірник статей). ―Т. І. ― Штамп з 
надписом і датою «Видавництво Всеукраїнської Академії Наук, 15. І. 1934 р.». 
1255Там само. Питання щодо зазначеного трактату окремо розглядається в цій монографії в 
підрозділі 6.3. «Карловецький договір та подальший розподіл українських земель».  
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від укладання сепаратного миру з  Османською імперією, і з великим трудно-
щами він домігся від останньої згоди на перемир’я з Росією лише на термін на 
два роки. Не було жодної надії на те, щоб Річ Посполита, яка одержала Кам’янець 
з Поділлям, гарантії забезпечення захисту від татарських нападів, скасування 
сплати данини Кримському ханстві, виселення буджацьких татар 1256 з Воло-
щини, забезпечення вільної торгівлі із країнами Сходу тощо за умови вічного 
миру, згодилася б на розірвання цієї надзвичайно вигідної угоди й на нову війну 
з Туреччиною» 1257. Не викликають заперечень також висновки Василя Дубров-
ського, зроблені на основі дослідження згаданих писемних документів, щодо 
особливого значення політичної діяльності українського гетьмана Івана Мазепи 
в налагодженні дипломатичних зносин між Московським царством та Османсь-
кою імперією. Водночас варто зазначити, що гетьман Іван Мазепа наголошував 
на тому, що не має підстав покладатися на австрійський уряд, який понад усе 
турбувала тоді боротьба з Францією за так звану «Еспанську спадщину». Крим-
ський хан Девлет Гірай ІІ (роки правління: 1698 / 1699–1702), зважаючи на ве-
лику небезпеку з боку Московського царства, схилявся в той час до відновлення 
мирних зносин із цією державою, маючи на додаток відповідні вказівки зі Стам-
була, які зобов’язували поводитися з Московським царством витримано та спо-
кійно упродовж дворічного терміну перемир’я та ведення дипломатичних пере-
говорів. На той час існували два варіанти майбутнього розвитку взаємин між Мо-
сковським царством, з одного боку, та Високою Портою і Кримським ханством, 
з іншого: 1) підготовка до нової війни з Османською імперією; 2) спроба домог-
тися перетворення перемир’я на тривалий мир. Відомо, що уряд Московського 
царства з певних політичних міркувань, а саме у зв’язку з підготовкою до війни 
зі Швецією, обрав останній варіант. Далебі, в 1699 році до Стамбула було відря-
джене посольство на чолі з думним дяком Омеляном Гнатовичем Українцевим 
1258. Ця місія виявилася результативною, і 13 липня 1700 року з Османською ім-
перією було підписано мирний трактат на 30 років 1259.  

                                                            
1256Про цих татарів див. : прим. 629. 
1257Дубровський Василь. Посольство гетьмана Ів.[ана] Мазепи до Туреччини та до Криму 1699 
р. (1700) р. / Василь Дубровський. —  Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського. — Ф. Х. — № 14634. Україна та Схід (Збірник статей). ― Том І. ― Штамп 
з надписом і датою «Видавництво Всеукраїнської Академії Наук, 15.І.1934 р.». 
1258Hilmi Selim Özkan, aynı eser, s. 92–97.   
1259Дубровський Василь. Посольство гетьмана Ів.[ана] Мазепи до Туреччини та до Криму 1699 
р. (1700) р. / Василь Дубровський. —  Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського. — Ф. Х. — № 14634. Україна та Схід (Збірник статей). ― Т. І. ― Штамп з 
надписом і датою «Видавництво Всеукраїнської Академії Наук, 15.І.1934 р.». 
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Василь Дубровський у своїх критичних зауваженнях на адресу деяких укра-
їнських істориків зазначав, що ані Самійло Величко, ані Микола Костомаров не 
надавали належного значення важливості дипломатичної діяльності гетьмана 
Івана Мазепи в укладанні перемир’я між Московією та Османською імпе-
рією 1260.  

З приводу цього питання Василь Дубровський наголошував таке: «Жоден з 
істориків, навіть [Микола] Костомаров, не згадує, що в підготовці цього мирного 
трактату довелося відіграти неабияку роль [гетьману Іванові] Мазепі. Петро І 
[роки правління:1682–1725] використав його у вказаній справі як посередника. 
Десь повесні 1699 р. Петро І надіслав Мазепі дві свої грамоти – одну, адресовану 
до султана Мустафи [ІІ, роки правління: 1695–1703], другу – до кримського хана 
[Девлета Гірая ІІ] з тим, щоб [Іван] Мазепа з нарочними доставив їх до відповід-
них адресатів» 1261. Отже, ми виявили свідчення того факту, що московський цар 
Петро І звертався до гетьмана Івана Мазепи ще напередодні відрядження до сто-
лиці Високої Порти свого посольства, очолюваного Омеляном Українцевим. Імо-
вірним є те, що Петро І намагався використати ті дві грамоти, щоб забезпечити 
собі шляхи для домовленості про повне замирення і, зокрема, щоб отримати 
згоду турецького султана прийняти заплановане назване посольство, виріши-
вши, що для нього було б найзручніше передати вказані грамоти султану через 
посередника, тобто через гетьмана Івана Мазепу. Василь Дубровський, посила-
ючись на вищезгадані писемні джерела, зазначив: «12 червня 1699 р. [Іван] Ма-
зепа вже доповів Петрові [I] листовно про те, що згідно з таким-то наказом він 
21 квітня відрядив від себе з цими грамотами до Туреччини миргородського пол-
кового суддю Григора Зарудного, додавши йому в толмачі одного волошанина – 
ніжинського мешканця (мабуть, Михайла Степанова, як то стає видно з подаль-
шого), а до Криму – 18 квітня гадяцького суддю Василя Велецького (згадки про 
толмача нема).  28 серпня того ж таки року гр. Зарудний повернувся з Туреччини 
до Батурина, привізши зворотні листи – грамоти від султана та листи від візира 
до Петра [І] та від візиря до [Івана] Мазепи» 1262. Факти, наведені в цьому тексті, 
свідчать про те, що авторитет гетьмана Івана Мазепи як досвідченого дипломата 

                                                            
1260Ідеться про Карловецький договір. 
1261Дубровський Василь. Посольство гетьмана Ів.[ана] Мазепи до Туреччини та до Криму 1699 
р. (1700) р. / Василь Дубровський. —  Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського. — Ф. Х. — № 14634. Україна та Схід (Збірник статей). ― Том І. ― Штамп 
з надписом і датою «Видавництво Всеукраїнської Академії Наук, 15.І.1934 р.». 
1262Там само. 
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мав неабияке значення для налагодження мирних взаємин між Московським цар-
ством і Османською імперією, зокрема стосовно питання участі російської сто-
рони в  карловецькому переговорному процесі 1263. Результатом дипломатичних 
зусиль українського гетьмана стало перш за все припинення вогню вздовж усієї 
лінії фронту, але згодом, як уже зазначено, підписання тривалої мирної угоди з 
Високою Портою. На нашу думку, досягненню помітних позитивних результатів 
дипломатичних зусиль Івана Мазепи значною мірою посприяла також тради-
ційна підтримка українських гетьманів з боку уряду Османської імперії. 

Посланець Петра І до Високої Порти Омелян Українцев був приємно враже-
ний результатами своєї місії і після свого повернення зі Стамбула похвалився 
гетьманові Івану Мазепі, що в Туреччині його приймали «зѣло честно». Потім 
він повідомив українському гетьману про те, що його «зустрічали зацні турки й 
чавуши 1264 двічи: перший раз – за 100 верстов від Адріанополя (тодішня резиде-
нція султана), а вдруге – за 10 верстов. Потім йому відвели для помешкання 
«двор» і видавали на харчі щотижня 96 єфімків. Подарунків було на чотири 
особи з цього посольства (хто там був ще, окрім Зарудного та Степанова, зали-
шається невідомо) на відзначення прийому у султана: «по чугъ»  (сукна, драпу); 
і вдруге дали по чузі,  коли їх вже відправляли додому. Крім того на дорогу вони 
отримали 24 єфімки та 300 червінців у подарунок. При тім Зарудний свідчив, що 
всі турки були «дуже раді перемир’ю та сподівались, що двохрічний термін цього 
замирення буде тривати й надалі. Так вони перебували в Едірне три тижні» 1265. 
Згідно з Ісмаїлом Гакки Узунчаршили, саме за посередництва українського геть-
мана Івана Мазепи, тобто завдяки його дипломатичним зусиллям, у липні 1700 
року (у місяці сафер 1112 року за календарем Гіджри) між Московським царст-
вом і Османською державою було підписано мирний договір терміном на 25 ро-
ків 1266. 
                                                            
1263Зокрема, про постать згаданого гетьмана див.: Жуковський Аркадій. Гетьман Іван Мазепа в 
оцінці Михайла Грушевського / Аркадій Жуковський // Записки Наукового товариства імені 
Шевченка.  — Т. CCXXXIII. — Праці Історично-філософської секції. — Львів, 1997. — С. 450–
467. 
1264Çavuşlar (турецьк.) – тут маються на увазі командири (з офіцерським званнями)   загонів 15 
воїнів. (Mehmet Zeki Pakaln, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt I, İstanbul, Milli 
Eğitim Basım Evi, 1993, s. 339.  
1265Дубровський Василь. Посольство гетьмана Ів.[ана] Мазепи до Туреччини та до Криму 1699 
р. (1700) р. / Василь Дубровський. —  Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського. — Ф. Х. — № 14634. Україна та Схід (Збірник статей). ―Том І. ― Штамп 
з надписом і датою «Видавництво Всеукраїнської Академії Наук, 15.І.1934 р.». 
1266İsmail Hakk Uzunçarşl, Osmanlı Tarihi, II. Selimin Tahta Çıkışından 1699 Karlofça 
Andlaşmasına Kadar, Сilt ІІІ,  I. Kısım, 5. Baskı,  Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, 
s. 593.  
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Василь Дубровський повідомляє також, що вказані листи були доставлені до 
Петра І, який перебував у той час під Азовом. Правитель Османської держави 
Мустафа ІІ писав до Петрa І, що, дізнавшись з доповіді великого візира Ам-
джазаде Гусейна-паші про бажання Петра І погодитися на повне замирення, він, 
султан, дає на це свою щиру згоду, і що він вже відправив кримському ханові 
Девлету Гіраю ІІ (роки правління: 1698, 1699–1702) свій наказ, щоб той супрово-
джував до Едірне царського посла Українцева «во всякой чести и довольствѣ», і 
що він сам, султан Мустафа ІІ (роки правління: 1695–1703), чекає на прибуття 
цього посла та відповідного мирного договору (грамоту датовано 1 дня місяця 
сафера 1111 року за календарем Гіджри) 1267. Василь Дубровський пише, що візир 
у своєму листі до Петра І підтверджує те все, зауваживши, що, коли Українцев 
прибуде, вони з ним укладуть договір та вручать йому грамоту, а поки що візир 
прохав дотримуватися умов тимчасової мирної угоди, зазначивши, що кримсь-
кому ханові Девлету Гіраю ІІ вже також наказано невідступно виконувати умови 
цього договору 1268.   

Далі подаємо свій український переклад тексту «Письма турецкого визиря 
гетм[ану Ивану]  Мазепе о заключении мира  между Россіей и Турціей и о соб-
людении дружеских отношеній между пограничными жителями обоих госу-
дарств» 1269 від великого візира Амджазаде Гусейн-паші до гетьмана Івана Ма-
зепи, з тим, щоб уточнити деякі виявлені нові факти, котрі стосуються історії 
України та містяться в архівному документі. Пропонуємо розглянути зазначений 
документ у редакції, здійсненій за виопрацьованою нами методикою, котра  пе-
редбачає шляхи узгодження давніх рукописних текстів з нормами сучасної туре-
цької мови, щоб потім перетворити останній на адаптований варіант тексту дос-
лідженого документа та здійснити його адекватний переклад українською, дода-
ючи свої коментарі, необхідні для правильного розуміння змісту дослідженого 
питання. Можемо припустити, що лист власноруч написав великий візир Ам-
джазаде Гусейн-паша тюркською-османською мовою в стилі ىخط دیوانى  (Hatt-ı 

                                                            
126729 липня 1699 року за християнським літочисленням. З метою об’єктивного переведення 
історичних дат з літочислення Гіджри на дати за християнським календарем, зокрема корис-
туємося відповідним довідником (Faik Reşit Unat, Hicrî  Tarihleri Milâdî Tarihine Çevirme 
Kılavuzu, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1974,  175 s. 
1268Дубровський Василь. Посольство гетьмана Ів.[ана] Мазепи до Туреччини та до Криму 
1699 р. (1700) р. / Василь Дубровський. —  Інститут рукопису Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського. — Ф. Х. — № 14634. Україна та Схід (Збірник статей). ― Том І. ― 
Штамп з надписом і датою «Видавництво Всеукраїнської Академії Наук, 15.І.1934 р.». 
1269Факсиміле оригіналу цього документа подано в додатках «Зразки окремих досліджених ос-
мансько-турецьких рукописних документів». 
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Dîvânî) з використанням тогочасної арабської графіки. Лист складається з моно-
грами або вензеля 1270 (праворуч угорі на рівні першого рядка), і десяти рядків з 
позначенням місця написання документа. Текст зазначеного документа було на-
писано після укладеного Карловецького договору 26 січня 1699 року (24-го дня 
місяця реджеп 1110 року за календарем Гіджри), укладеної на термін у 25 років 
між воюючими тоді вище згаданими державами, окрім Московії. Щодо остан-
ньої, то з нею була підписана угода про припинення воєнних дій на термін у три 
роки 1271. Текст даного документа починається величальними словами на адресу 
гетьмана Івана Мазепи, зокрема зазначаєтсья таке: «Головному правителю хрис-
тиянського люду, опорі Ісусової релігії, вельможному правителю Чапурова 1272 
гетьману Іванові Мазепі, нехай Його життя буде до самого  кінця щасливим (та 
нехай буде Його життя славетним) з побажаннями  йому здоров’я та миру, а на-
взаєм отримаємо обіцянку жити в мирі та спокої; підставою для цього дружнього 
листування стало отримання листа, в якому нам висловлюється приязнь та від-
даність, а також зазначалося, що вже було надіслано листа з висловлюванням 
нам своєї любові та вірності і з повідомленням про те, що Ви [гетьман Іван Ма-
зепа] вже отримали листа від нашого друга, володаря всіх земель руських та ін-
ших підвладних йому країв – від Московського царя Петра Олексійовича Вели-
кого…» 1273. Очевидним є шанобливе ставлення Високої Порти до українського 
гетьмана та толерантність до християнства. Топонім «Чапурова» є словосполу-
ченням, яке складається із слів «çapur», яке означає «земля з твердою поверх-

                                                            
1270Туґрoподібна монограма з підписом та печаткою, розташована горизонтально у правому 
верхньому куті документа, яка належить  великому візирові Амджазаде Гусейну-паші. 
1271İsmail Hakk Uzunçarşl, aynı eser, Сilt ІІІ,  I. Kısım, 5. Baskı, C. 585–593.  
  .Çapurova (турецьк.) ,(.османсько-турецьк)  چپوروه 1272
1273Дубровський Василь. Посольство гетьмана Ів.[ана] Мазепи до Туреччини та до Криму 1699 
р. (1700) р. / Василь Дубровський. —  Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського. — Ф. Х. — № 14634. Україна та Схід (Збірник статей). ― Том І. ― Штамп 
з надписом і датою «Видавництво Всеукраїнської Академії Наук, 15.І.1934 р.». Подаємо тек-
сти, транслітеровані з мови оригіналів і належним чином трансформовані відповідно до норм 
сучасної турецької мови: «1-Kıdvetü’l-ümerâi’l-mesîhiyye umdetü’l-küberâi’l-iseviyye Çapurova 
Hatmânı Hatman İvan Mazepa  hutimet avâkıbıhû bi’l-hayr kıbeline selâm-ı selâmet-encâm ve 
peyâm-ı müsâlemet-fercâm iblâğıyla dostâne inhâ enğâm oldur ki, — S 1- Mesîhiyye yöneticilerinin 
önde geleni ve İsevî büyüklerinin direği olan Çapurova Hatmanı İvan Mazepa -sonu hayrolsun- 
tarafına esenlik veren selam ve karşılıklı esenlik sunan and ile dostça yazışma amacı odur ki, — 2-
mektûb-ı sadâkat-irtisâmınız gelip mazmûnunda Masko Vilâyetlerinin ulu çarı ve cümle Rus ve 
onlara tâbiʻ yerlerin hükümdârı dostumuz Çar Petros Aleksiyoviç Yovas tarafından size mektûbları 
geldi… — S 2-sadakat belirten mektubunun gelip, muhtevasında Masko vilâyetlerinin ulu çarı ve 
bütün Rus ve onlara bağlı yerlerin hükümdarı dostumuz Çar Petros Aleksiyoviç Yovas tarafından 
Size mektub gelip... ». 
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нею», та із «ova», що означає «долина». На нашу думку, турки вживали цей то-
понім в XVII–XVIIІ століттях як назву степової частини України. Зміст вказа-
ного інтенсивного листування свідчить про намагання сторін конфлікту прими-
ритися, і в цьому процесі особливу дипломатичну роль відігравав гетьман Іван 
Мазепа. 

У проаналізованому документі йдеться про те, що «між великою Османською 
державою та згаданим царством [московським] був укладений мирний договір 
1274 про дружбу та любов на термін у два роки; військо та уповноважені посадовці 
1275, які перебувають зараз у Вашій країні [України] мають діяти відповідним чи-
ном, робити все належне та поважати і дбати про дотримання миру впродовж 
зазначеного терміну; там також обговорювались статті та положення, пов’язані 
із згаданим перемир’ям, та щодо відродження тривалої дружби; в листі повідом-
ляється про відрядження Вами [гетьманом Іваном Мазепою] обраного Надзви-
чайного та Повноважного посла до Високої Порти з числа козацьких вершників-
листонош на ім’я Георгія Зарудного з листом від Вашого царя [Петра І], що є 
носієм любові» 1276. На підставі фактів, виявлених у цьому тексті, можна зробити 
висновок про припинення війни на вказаний термін згідно з Карловецьким дого-
вором (1699 рік) та про підготовку відповідних положень майбутнього договору 

                                                            
1274Василь Дубровський зазначає як дату підписання цього мирного договору 13 липня 1700 р.   
1275Ідеться про головнокомандувачів військ. 
1276Дубровський Василь. Посольство гетьмана Ів.[ана] Мазепи до Туреччини та до Криму 1699 
р. (1700) р. / Василь Дубровський. —  Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського. — Ф. Х. — № 14634. Подаємо тексти, транслітеровані з мови оригіналів і 
належним чином трансформовані відповідно до норм сучасної турецької мови: «…ebedi 
Devlet-i Aliye ile — 3-Çarlığı beyninde iki sene müddet ile sulh u salâh ve dostluk ve meveddet 
akdolundu vilâyetinizde olan zâbıta ve iş erlerine hüsn-i civâra riâyet ve dostluk merâsimine kemâ-
yenbagî ihtirâm etmeleri muhkem tenbîh ve müddet-i mezbûr — S 3-Çarlığı arasında iki sene müddet 
ile barışma ve barış ve dostluk ve sevgi andlaşması yapıldı ülkenizde bulunan asker ve görevlilere 
çevrenin iyiliğine uymak ve dostluğun gereklerine hürmet ve özen göstermeleri sağlam nasihat 
olunup ve bahsi geçen müddette — 4-içinde mevâdd-ı sulh u salâh söyleşilip musâlaha-i mu’errâ ... 
ve mevâd ... ıbkâ ve muvâlât-i müstedimeyi ihyâ için muhterem müsteşârlarından müntehâb elçisi 
der-i Devlet-i Aliyye’ye taʻyîn ve irsâl olunduğun  — S 4-barışma ve barışa ilişkin maddeler 
görüşülüp, .... barışma ve maddeler ve .... sürdürme ve karşılıklı sürekli dostluğun ihyası için 
muhterem danışmanlarından seçilmiş elçisi Devlet-i Aliye’ye atanmış ve gönderilmiş olduğunu — 5-
müşʻir ve muhbir nâmesini mahsûs nâme-resân ile der-i Devlet-i Aliyye’ye göndereceği me’mûr 
olduğunuz ecelden Kazak seriyyelerinden Ğreğori Zarudni nâm muʻayyen nâme-resân ile Çarınızın 
nâme-i meveddet — S 5-bildiren ve haber veren mektubu özel mektubcusu ile Devlet-i Aliyye’ye 
göndereceği görevli olduğunuz sebepten Kazak seriyyelerinden atanmış olan Ğreğori Zarudni isimli 
mektubcu ile Çarınızın sevgi taşıyan mektubunu — 6-irsâl eylediğiniz iʻlâm olunmuş mezbûr nâme-
resân yedlerinden nâme-i merkûmeyi alıp … — S 6-gönderdiğiniz bildirilmiş ve bahsi geçen 
mektubcudan mektub alınıp…». 
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(1700 рік) між Османською державою та Московським царством. Також ми діз-
наємося про особи головних учасників переговорного процесу, які були україн-
цями, а саме – про гетьмана Івана Мазепу та про посла Георгія Зарудного. 

Великий візир Амджазаде Гусейн-паша у листі до Івана Мазепи написав таке: 
«Отримавши листа, адресованого до Мого Трону 1277 від вказаного листоноші 

[Георгія Зарудного], згідно з давніми традиціями опісля того ми переклали його 
та дізналися про зміст цього листа, який є вмістищем щастя, як це пасує іменам 
великих правителів, та про намір [московського] царя [Петра І] доброзичливо 
ставитися до всіх народів, слабких та бідних, і в цьому контексті виникла в мене 
потреба прийняти відповідні рішення та написати зворотного листа з виражен-
ням своєї великої любові та поваги до Вас; це уможливило Вашого [Івана Ма-
зепи] посланця [Георгія Зарудного], який під час свого перебування тут був ото-
чений повагою та задоволений поїхав назад додому з відповідним зворотним ли-
стом 1278, що містить слова до Вас про нашу велику любов  і повагу; з боку нашої 
Високої Порти…» 1279. Відомості, отримані з цього фрагмента, підтверджують 
факт перебування українського посланця Георгія Зарудного в палаці турецького 
правителя Мустафи ІІ в Стамбулі, який і вручив останньому листа від Петра І. 
Після обговорення звернення московського царя в столиці Високої Порти було 
прийнято рішення укласти замирення, а також відправити в Україну з листом 
посланця українського гетьмана Івана Мазепи. Цей лист є предметом нашого до-
слідження з метою виявлення  зовнішньополітичних орієнтирів у дипломатичній 
діяльності зазначеного правителя.  

                                                            
1277Ідеться про султана Мустафу ІІ (роки правління: 1695–1703). 
1278Ідеться про листа, відправленого на ім’я гетьмана Івана Мазепи. 
1279Дубровський Василь. Посольство гетьмана Ів.[ана] Мазепи до Туреччини та до Криму 1699 
р. (1700) р. / Василь Дубровський. —  Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського. — Ф. Х. — № 14634. Подаємо тексти, транслітеровані з мови оригіналів і 
належним чином трансформовані відповідно до норм сучасної турецької мови: «…mektub 
alınıp eski adet üzere tercüme edildikten sonra muhtevası Hüsrevlere yakışır derecede mutluluk dolu 
olan tahtıma yazılı olarak sunulduğunda bütün halk ve güçsüzler ve yoksullardan — 7-hallerine 
merhameten hayırlı ve menfaʻatli maslahata tarafından meyl ü rağbet ve hüsn-i niyet olunmağla bu 
husûsta zuhûr eden müsâʻade-i aliye-i Mülûkânelerini mutazammın şerafet-i sudûr olan nâme-i 
Humâyûn-ı şevket-makrûn ve mûcebince mektûb-ı meveddet-meşhûn — S 7-durumlarına merhamet 
olarak iyi ve faydalı işlere -Çar- tarafından bir yönelme rağbet ve iyi niyet olunduğu ve bu konuda 
ortaya çıkan iznimi gerektiren ve şerefli olarak yazılan yücelikli mektubum gereğince sevgi dolu 
mektubum — 8-ve tarafınıza dahi mektûbumuz tahrîr ve gelen nâme-resânınız dahi vech-i lâyık üzere 
müstesʻad olunup avd u infirâkına izin verilmiştir ve taraf-ı Devlet-i Aliyye’den dahi ser-hadd-nişîn 
olan olan vülât ve hükkâma tenbîh ve ba hûsûs — S 8-yazıldı ve mektubcunuz da layık olduğu gibi 
memnun edilip ayrılış ve dönüşüne izin verilmiştir ve Devlet-i Aliye tarafından…» 
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У наступній частині вказаного документа йдеться про те, що на виконання 
свого рішення султаном «…були видані відповідні накази на ім’я наших прави-
телів і суддів в прикордонних областях  [Османської імперії], особливо на ім’я 
щасливого та доброзичливого Кримського хана Девлета Гірая [ІІ], який має ви-
казати свою високу повагу до того, що, відповідно до встановлених між нами 
[Високою Портою і Московським царством] дружніх взаємин, необхідно вияв-
ляти взаємну любов і пошану згідно з правом добросусідства, а також запобігати 
приводів для виникнення дій, які б суперечили нашій мирній угоді, та бути дуже 
уважними одне до одного. Нехай  будуть щасливими всі, хто поклоняється на-
шому Господу Всевишньому!» 1280. В прикінцевій частині цього документа міс-
тяться повідомлення щодо конкретних дій, які стали наслідком підписання зга-
даного договору, а саме – про інформування володарів підлеглих ейалетів, зок-
рема згаданого в тексті цього документа кримського хана і, очевидно, правителів 
тих іноземних держав, з якими були встановлені дипломатичні взаємини після 
відомих подій 1699 року. Окрім того, заслуговують на увагу свідчення тради-
ційно ввічливого попередження про необхідність дотримуватися умов укладе-
ного мирного договору та побажання щастя. Зазначається також і місце  напи-
сання листа – це «Захищене місто Едірне», тобто  Адріанополь 1281. Дати напи-
сання цього листа в тексті документа немає, але ми можемо її реконструювати, 
враховуючи підписання мирного договору, а саме 3 липня 1700 року 1282. Оскі-
льки в листі «Вірність Петра І та Османської держави мирному договору від 

                                                            
1280Дубровський Василь. Посольство гетьмана Ів.[ана] Мазепи до Туреччини та до Криму 1699 
р. (1700) р. / Василь Дубровський. —  Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського. — Ф. Х. — № 14634. Подаємо тексти, транслітеровані з мови оригіналів і 
належним чином трансформовані відповідно до норм сучасної турецької мови: 
«…sınırlarımızda bulunan valiler ve hâkimlere tenbih ve özellikle —  9-Kırım Hanı olan Hân-ı Âlî-
şân Saʻâdetli ve Mekremetli Devlet-Girây Hân Hazretleri’ne tavsiye ve sipâriş olunmuştur ki, 
mâbeynde akdolunan dostluk muktezâsınca merâsim-i meveddet ve ülfet ve hukûk hüsn-i câr kemâ-
yenbagî cânibinden mürâʻât — S 9-Kırım Hanı olan yüce şâna sahip Mutlu ve Cömert Devlet-Giray 
Hân’a tavsiye ve sipariş olunmuştur ki aramızda yapılan dostluk gereğince sevgi ve kaynaşma ve iyi 
komşuluk hukukuna uygun — 10-olunmağla mugâyir-i ahd ü peymân bir türlü vazʻ u hâlet sudûruna 
cevâz gösterilmeden be-gâyet ihtirâz ve ictinâb oluna ve’s-selâmü alâ men ittebeʻe El-Hüdâ — S 10-
davransın ve barış ve anda aykırı bir durum ve olay ortaya çıkmasına meydan verilmeden son derece 
dikkat edilip kaçınılsın Allah’a bağlı olanlara esenlik olsun». 
128111-Medîne-i Edirne El-mahrûse – S11- Korunmuş Edirne Şehri. 
1282Petro’nun 1700 tarihli antlaşmaya sadık oluduğu, Osmanlı tarafının da aynı anlayışta olduğunun 
teyidi arzusu, Kudüs halkı üzerinde Rum Patriği’nin koruyuculuğunun kabulü, BOA, Nâme-i 
Hümâyûn Defterleri, Nu :  6, s. 174–176. 
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1700 року, визнання влади «Румського» 1283 патріархату над населенням Ієруса-
лима» 1284, датованому 26 червня 1709 року, відображено факти та коментарі 
щодо виконання умов зазначеного політичного акту, можемо вважати, що лист 
було написано приблизно в липні – серпні 1700 року. Текст листа складається з 
двох частин: у першій ідеться про дотримання умов вищезазначеного мирного 
договору, зокрема московський цар повідомив, що він воює зі Швецією та нама-
гається не допустити втручання турецького султана Ахмеда ІІІ (роки правління: 
1703–1730) у згаданий воєнний конфлікт, а в другій частині тексту міститься мі-
ркування щодо імовірних релігійних наслідків згаданого договору, а  саме про 
прохання московського царя передати в користування християн церкву «Ка-
маме» (османсько-турецьк. «قمامھ / Kamâme», тобто «Судний день»), розташовану 
в Єрусалимі 1285. 

Важливе значення має також інформація, яка міститься в турецькому архів-
ному документі за назвою: «Вимоги царя Петра І видати короля Швеції Карла 
XII та Івана Мазепу», датованому 14 липня 1709 року. Повідомляється про те, 
що московський правитель написав з-під Полтави листа на ім’я султана Ах-
меда ІІІ, щоб той видав «ворога» короля Швеції та «зловорожого» українського 
гетьмана Івана Мазепи 1286. Про наслідки цієї  вимоги можна простежити за залу-
ченими нами архівними документами про «Матеріальне забезпечення короля Ка-
рла XII та Івана Мазепи» (дата написання: жовтень – листопад 1709 року). Вони 
засвідчують, що уряд Високої Порти не мав наміру видавати шведського короля 
та українського гетьмана, а, навпаки, подбав про їхнє матеріальне забезпечення 
та захист. Отже, книга, в якій міститься фінансовий звіт, напевно належала пра-
вителеві міста Бендери 1287 та була адресована турецькому султану. Вона показує, 
що матеріальне забезпечення короля Швеції Карла XII тривало упродовж 70 днів 
(приблизно 17 серпня – 25 жовтня 1709 року), українського гетьмана Івана Ма-
зепи – упродовж 45 днів (приблизно 17 серпня – 2 жовтня 1709 року), а ще одного 
українського кошового отамана (ім’я не вказано) – упродовж  70 днів (приблизно 
17 серпня – 25 жовтня 1709 р.) під час їхнього перебування в місті Бендери, яке 
тоді було турецьким володінням. Загальна сума грошей, витрачених османським 

                                                            
1283Ідеться про Костянтинопольский Православний Патріархат (турецьк. «İstanbul Rum 
Ortodoks Patrikhanesi»). 
1284BOA, Nâme-i Hümâyûn Defterleri, aynı konu, Nu :  6, s. 174–175. 
1285Gös. yer. 
1286BOA. Nâme-i Hümâyûn Defterleri, aynı konu, Nu :   6, s. 176. 
1287Місто в Придністров’ї, порт на річці Дністер (до 1538 і в 1918–1940 роках –Тіґіна, Тігхіна, 
Тягиня). Зокрема, про це див.: прим. 386. 
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урядом для матеріального забезпечення згаданих осіб, склала 12 «юків» 1288. Ці 
факти, а також результати нашої інтерпретації змісту ще одного документа  фі-
нансового характеру, а саме  «Книги обліку фінансових витрат на матеріальне 
забезпечення Карла XII та Івана Мазепи, надіслана правителем Очакова» (дата 
написання: 18 листопада 1709 року), підтверджують нашу думку щодо захисту 
Османською імперією інтересів України та Швеції. Згідно з офіційним повідом-
ленням, підтвердженим печаткою правителя Очакова, візира Юсуф-паші, йде-
ться про фінансове забезпечення в період з 17 серпня до 25 жовтня 1709 року, 
тобто упродовж 70 діб, Карла XII та його лікаря. За результатами підрахунків 
головної бухгалтерії, витрачена сума склала 10  «йюк» 1289. У прикінцевій частині 
дослідженого  нами документа йдеться про здійснення розгляду цього фінансо-
вого звіту та його прийняття згідно з умовами наказу «високоповажного та щас-
ливого» правителя Османської держави.  

Османські архівні документи, які ми розглянули і частина з яких було вико-
ристано в рукописній праці Василя Дубровського, дають підстави для таких ви-
сновків. По-перше, ці писемні джерела свідчать про особливе значення диплома-
тичної діяльності українського гетьмана Івана Мазепи в справі налагодження ми-
рних відносин між Московським царством та Османською державою після заве-
ршення «світової війни» в 1699 році та в укладанні мирного договору від 3 липня 
1700 року. У міжнародній політиці гетьмана Івана Мазепи чітко проглядаються 
чорноморські орієнтири, спрямовані на зміцнення позицій Української козацької 
держави, необхідних для забезпечення захисту її земель. Крім того, відповідне 
дипломатичне листування є безпосереднім підтвердженням факту існування 
міжнародних правовідносин між названими Османською імперією та Московсь-
ким царством. По-друге, на основі виявлених нами писемних документів ство-

                                                            
1288BOA, Cevdet Tasnifi, Hariciye Vesikaları,  Nu :  7109, Vesika 1, 1 - Defter oldur ki, Bender’de 
mekz üzere olan İvseç Kralı ve etibbâ ‘ - ı mahsûsanın mûceb – i fermân üzere beher yevm; 2 - Virilan 
ta ‘yînâtlarıdır ki, ber-vech-i âtî zikr olunur. El - vâki‘ fi 10 Cemazeyilahir  / 20 Şa ‘bân, sene 1121. 
12 «йюків» – грошова одиниця, яка дорівнювалf приблизно 1 мільйон 200 тисяч акче (срібна 
монета, що мала низький обмінний курс). 11 090  акче (з високим обмінним курсом) дорівню-
вали 10 092  ґрушів  (золота монета), 16  ґирадів (єгипетські гроші) дорівнювали 2 акче. 
1289BOA, Cevdet Tasnifi, Hariciye Vesikaları,  Nu :  7109, Vesika 2, İsveç Kralı’nın ve Mâzepâ Hat-
mân’ın mesâriflerine müte ‘allik Özü vâlisinden gelân defterdir, Fî 15 N. [Ramazan], sene 1121. За-
значимо, що 10 «юків» дорівнювали приблизно 87 543,5 акче (з високим обмінним курсом), а 
сума грошей, витрачених на забезпечення гетьмана Івана  Мазепи, складала: щодня 1336 акче 
(з високим обмінним курсом), а за період в 47 діб – 60 792  акче  (з високим обмінним курсом); 
сума  витрат на забезпечення поткальського кошового отамана (ім’я не зазначено) щодня скла-
дала 880,5  акче  (з високим обмінним курсом), а за період до 70 діб – 60 754 (з високим обмін-
ним курсом). 
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рюється можливість встановити хронологію згаданих історичних подій і при-
чинно-наслідкові зв’язки між ними. По-третє, документ, що стосується матеріа-
льного забезпечення шведського короля та українського гетьмана, свідчить про 
прихильне ставлення турецького султана Ахмеда ІІІ до гетьмана Івана Мазепи та 
Карла XII під час їх перебування в Османської імперії, та захист їхнього життя 
та здоров’я, не зважаючи на тиск з боку правителя Московського царства. 

 
 
6.5.  Характеристика джерельних відомостей з історії України періоду 

Прутської війни 
 
Для висвітлення історії України першої чверті XVIII століття у контексті  її 

відносин з тими державами, які брали участь у Прутській війні, важливе значення 
мають документи турецьких архівів, частину з яких ми вже згадували в цьому до-
слідженні, в тому числі ті, джерельний матеріал яких відображує обставини 
розв’язання та причини спалаху вказаної війни. У зв’язку з цим слід звернути 
увагу на таке. 1. Поразка війська Карла XII з козацьким військом гетьмана Івана 
Мазепи в Полтавській битві (1709 року) з армією московського правителя Петра 
І значно ускладнила стан як самого шведського правителя Карла XII, так і укра-
їнського гетьмана Івана Мазепи, який мав величезні надії на Карла XII як на ря-
тівника України від зазіхань Московського царства. Загроза потрапити в полон 
спричинила еміграцію названих історичних постатей до Османської імперії 1290.  
Своєю чергою, московська армія перетнула межі кордону Високої Порти, але 
невдовзі змушена була полишити ці наміри. Надзвичайний і Повноважний посол 
Московського царства в Стамбулі Петро Толстой звернувся до уряду Османської 
імперії з вимогою видати Івана Мазепу та вивести Карла XII поза кордони цієї 
держави 1291. 2. Однією з причин Прутської війни можна вважати намір Високої 
Порти повернути собі володіння, втрачені згідно з Карловецьким договором 
(1699 року). 3. Не менш важливою причиною було намагання Петра І зміцнити 
свої позиції на Чорному морі. Наслідком саме такої політики царя було оголо-
шення 9 листопада 1710 року правителем Османської імперії Ахмедом ІІІ війни 

                                                            
1290Оглоблин Олександр. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Олександр Оглоблин ; ред. Любо-
мир Винар, упоряд. Ігор Гирич, Алла Атаманенко. — 2-ге доповнене видання. — Нью-Йорк ; 
Київ ; Львів ; Париж ; Торонто, 2001. — С. 326–335.   
1291BOA, Nâme-i Hümâyûn Defterleri, Nu :  6, s. 176. Про вимогу царя Петра І видати короля 
Швеції Карла XII та Івана Мазепу див.: підрозділу 6.4. «Зовнішньополітичні орієнтири та ди-
пломатична діяльність гетьмана Івана Мазепи» цього дослідження». 
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проти Московського царства. В армії турецького султана налічувалося 220 тисяч 
вояків, з яких 100 тисяч осіб – кримські та ногайські татари 1292. 9 квітня 1711 
року армія Високої Порти під командуванням Балтаджи Мехмеда-паші  виру-
шила із Стамбула у військовий похід 1293. Її шлях пролягав через Правобережну 
Україну, і під час цього походу до неї приєдналися українське козацьке військо 
під командуванням гетьмана Пилипа Орлика разом з вояками із Запорозької Січі 
на чолі кошовим отаманом Костю Гордієнком, а також військо буджацьких татар 
і збройні сили Речі Посполитої 1294. 19 липня очолювана Балтаджи Мехмед-па-
шею об’єднана армія вступила у бій з військом Петра І в районі населеного пун-
кту Фалджи (турецьк. «Falcı» / румунськ. «Falciu»), розташованого біля берегу 
річки Прут 1295. Кримський хан Девлет Гірай ІІ (1708–1713 роки, друге правління) 
на чолі свого війська, до складу якого входили також і українські козаки, оточив 
противника з тильної сторони. Тобто, відбувся двобічний потужний напад, уна-
слідок чого московське військо зазнало тяжких втрат. Петро І, який особисто ко-
мандував бойовими діями свого війська, опинився у вкрай скрутному становищі. 
1 липня 1711 року через територію України він прибув до Молдови та попросив 
допомоги у воєводи цієї країни Дмитра Кантемира. Разом з тим Петро І, від-
чувши наближення своєї остаточної поразки й вірогідність потрапити у полон, 
негайно надіслав своїх посланців до штабу армії Османської імперії з проханням 
укласти мир. У результаті битви, яка відбулася між великою об’єднаною армією 
та 40-тисячним військом на чолі з Петром І  у липні 1711 року в басейні річці 
Прут, 21 липня почався переговорний процес, який завершився 23 липня підпи-
санням мирного договору, відомого під назвою «Прутський мир». Основні умови 
цього договору були такі:  

 − Азовська фортеця поверталася під владу Османської імперії, Азовське 
море також виходило з-під контролю Московської держави; 
                                                            
1292Андреев А. Р. История Крыма: краткое описание прошлого Крымского полуострова / 
Александр Радьевич Андреев. — М. : Изд-во «Межрегиональный цент отраслевой 
информатики Госатомнадзора России», 1997. — С. 162–163. 
1293Ylmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi, 10 Cild, Dördüncü Cild, İsnanbul, Ötüken Neşriyat, 1994, 
s. 463; İsmet Parmakszoğlu, Prut seferi, Türk Ansiklopedіsi, Ankara, Milli Eğitim Basımevi, 
1978, Cilt XXVII, s. 143–145; Середа А. Силистренко-Очаковският еялет през XVIII – нач. на 
XIX в.: Административно-териториално устройство, селища и население в Северозападното 
Приченеморие / Александр Середа. — София: Дио Мира, 2009. — С. 24–25.  
1294Андреев А. Р. Назв. праця. — С. 162–163. 
1295Jones, Adrian, An Empress and a Grand Vizier: Catherine, Baltacı Mehmed and the Battle of the 
Prut, 1711 / Adrian Jones // Omelyan Pritsak Armağanı (A Tribute to Omeljan Pritsak), Editörler: 
Prof. Dr. Mehmet Alpargu, Doç. Dr. Yücel Öztürk, Sakarya Üniversitesi Yayını Nu : 51, Türkiye 
2007, s. 651‒680. 
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– всі побудовані московською стороною фортифікаційні споруди на цій те-
риторії ліквідували, а збройні арсенали з цих споруд передавалися Османській 
імперії; 

– категорично заборонялося  втручання з боку Московського царства у 
внутрішні справи Речі Посполитої, в тому числі й у політику цієї держави на 
підпорядкованих їй українських землях;  

– турецький султан застерігав Петра І від спроб з боку Московського царства 
чинити опір щодо повернення Карла XII до Швеції. Щодо цього питання слід за-
уважити, що видатний державний діяч, літописець XVIII століття Дмитро Кан-
темир повідомляв про те, що правитель Швеції виступав проти заходів щодо 
мирного врегулювання воєнного конфлікту між Московським царством і Осман-
ської імперією. Тому, коли Карл XII за один день до початку переговорів прибув 
до міста Бендери, де розташувався штаб турецької армії, намір шведського ко-
роля був відхилений Високою Портою 1296.  

Отже, на підтвердження виконання зазначених умов щодо укладання Прутсь-
кого мирного договору посадовці уряду Московського царства, а саме барон Пе-
тро Шафіров і командувач армії Михайло Шереметьєв як надзвичайні та повно-
важні посланці були направлені до Стамбула. Вони були залишені в столиці Ви-
сокої Порти гаранти виконання відповідних міжнародно-правових зобов’язань 
своєї держави, пов’язаних із Прутським мирним договором 1297. Також слід зазна-
чити, що однією з вимог турецької сторони для укладання мирного договору було 
видання їй бунтівного володаря Молдови Дмитра Кантемира, який здав цю країну 
Петрові І під час Прутської війни. Однак цю вимогу відхилила московська сто-
рона 1298.    

                                                            
1296Dimitri Kantemir,  Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi  / Incrementa atque 
decrementa Aulae Othomanicae, İkinci Cilt, 2. Bası, İstanbul, Cumhuriyet kitap klübü, Cumhuriyet 
kitapları, 1998, s. 867; Андреев А. Р. История Крыма: краткое описание прошлого Крымского 
полуострова / Александр Радьевич Андреев. — М. : Изд-во «Межрегиональный цент 
отраслевой информатики Госатомнадзора России», 1997. — С. 162–163.  
1297Jones Adrian, An Empress and a Grand Vizier: Catherine, Baltacı Mehmed and the Battle of the 
Prut, 1711 / Adrian Jones // Omelyan Pritsak Armağanı (A tribute to Omeljan Pritsak). Editörler:  
Prof. Dr. Mehmet Alpargu, Doç. Dr. Yücel Öztürk, Sakarya Üniversitesi Yayını Nu : 51 (Türkiye), 
Temmuz 2007, p. 651–680. Ylmaz Öztuna, aynı eser, Dördüncü Cild, s. 465–466; Mehmed Ağa 
Fndkll Silahdar,  Nusret-nâme IV, Sadeleştiren: İsmet Parmaksızoğlu, Cilt II, Fasikül I, Milli 
Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 3 aralık 1964 tarih ve 264 sayılı karariyle bastırılması 
uyğun görülmüş, İstanbul, Milli Eğitim Basım Evi, 1966, s. 143–145; З приводу цього питання 
Новічєв називає іншу дату підписання Прутського договору – 23 червня 1711 року (Новичев 
А. Д. Турция: краткая история / Арон Давыдович Новичев. — М. : «Наука», 1965. — С. 41–46).    
1298Dimitri Kantemir, aynı eser, İkinci Cilt, 2. Bası, s. 867–868. 
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Унаслідок Прутської воєнної кампанії, яка була спрямована проти Московсь-
кого царства, Османська імперія повернула частину своїх територій втрачених 
згідно з Карловецьким мирним договором. Зазначимо, що цей договір фактично 
став переломним етапом у розвитку відносин між Османською Туреччиною та 
державами Європи. Однак, езважаючи на такі складні обставини, Висока Порта 
спромоглася продемонструвати свою міць під час названої кампанії, тому що 
тоді водночас тривала війна з Венецією та Австрійською імперією, в результаті 
якої в 1716 році Османська імперія зазнала поразки та була знесиленою1299. Слід 
підкреслити, що за умовами Карловецького договору Висока Порта була позбав-
лена значної частині своєї європейської території, зокрема Подільського краю, 
який з 1672 року перебував у складі володінь Високої Порти, але був переданий 
під владу Речі Посполитої. Однак, як зазначила англійська дослідниця османсь-
кої доби історії Туреччини Керолайн Фінкель, Кам’янець-Подільська фортеця за-
вдяки потужній обороні й надалі залишилася під управлінням Османської ім-
перії 1300. 

Після перемоги в Прутській війні спостерігається тимчасове посилення війсь-
ково-політичних дій Османської імперії на півночі Чорного моря, що сприяло 
намаганню османського уряду вирішити «українське питання». Про це свідчить 
текст опрацьованого нами архівного документа «Nişân-ı Hümâyûn» (نشان ھمیون) 
«Наказ султана» 1301 Ахмеда ІІІ про «Прийняття гетьмана Пилипа Орлика під свій 
протекторат», датованого 20–30 грудня 1711 року (Fî Evâsıt-ı Zilka‘de 1123–друга 
декада місяця зількаде 1123 за календарем Гіджри): Пилип Орлик / (османсько-
турецьк. فلیپ اُرلیك / «Filip Orlik») [роки правління: 1710–1742, з 1714 року в еміг-
рації], гетьман барабаських і поткальських козаків, які розташувались на обох 
берегах Дніпра, правитель люду християнського вірування «el-Mesîhiyye» 
 відрядив представницьку делегацію до Стамбула з метою отримання від ,(المسیحیّھ)
Високої Порти захисту чи протекторату для України. Посланці Пилипа Орлика 
виступили з пропозицією не платити данину, зокрема податок «haraç» 1302, мати 

                                                            
1299Yalçnkaya Alaaddin Mehmet, The Ottoman Empire and Europe in the wake of the second half of 
the eighteenth century, Ottoman Emprire and European Theatre, Part  І, The of Mozart and Selim III 
(1756–1808), Edited by: Michael Hütter, Hans Ernst Weidinger, Wien, Hollitzer -H-, 2013, p. 101–
149. 
1300Финкель, Кэролайн. История Османской империи: Видение Османа / Кэролайн Финкель ; 
пер. с англ. К. Алексеева, Ю. Яблокова. ― М. : АСТ, Мидгард, 2010. ― С. 438.  
1301 Nişân-ı Hümâyûn, BOA, Nâme - î Hümayûn Defterleri, Nu :  6 / 2, s.  227. Розглянуто нову 
редакцію вказаного документа згідно із пропонованою нами методологією. 
1302Різновид податку, яким обкладали представників немусульманського віросповідання.  
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право самим обирати гетьмана і переобирати його, тобто знімати відповідну лю-
дину з цієї посади, якщо виникне така необхідність. В разі погодження османсь-
кої сторони на такі умови посланці Пилипа Орлика були готові оголосити 
визнання українським гетьманом влади турецького султана» 1303. Розглянутий ар-
хівний документ підтверджує факт прибуття до Стамбула посланців гетьмана 
Пилипа Орлика. Заслуговують на увагу пропозиції, висловлені посланцями 
українського гетьмана щодо умов прийняття козацько-гетьманською Україною 
протекторату Османської імперії, зокрема – стосовно внутрішньої державної по-
літики та  економічного становища в їхній країні. Далі в документі йдеться про 
те, що Османська імперія оголосила про свою готовність прийняти Українську 
козацьку державу під свій захист за умови чесного дотримання українською сто-
роною своїх зобов’язань і в тому разі, що під час здійснення армією Високої 
Порти військового походу проти країн, розташованих на півночі від Чорного 
моря 1304, українське козацьке військо приєднається до турецької армії 1305. Наказ 
султана який розглядаємо, відображає військово-політичний аспект дипломатич-
них зносин між урядами Османської імперії та козацько-гетьманської України. 
Сутність запропонованого протекторату 1306 полягала у визнанні барабаських і 
поткальських козаків, які мешкали на правому та на лівому берегах Дніпра, 
підпорядкованих гетьману Пилипові Орлику, тобто у запровадженні такої форми 
політичного правління в Україні, яка існувала у Валахії, Молдові та Кримському 
ханстві. Згідно із зазначеним статусом, країни, що перебували під протекторатом 
Османської імперії, мали суверенітет у внутрішніх справах, але були зобов’язані 
погоджувати свою зовнішню політику з турецьким султаном 1307. Варто зазна-
чити, що саме такий політичний статус мала Українська козацька держава ще за 
часів правління гетьмана Петра Дорошенка, про що свідчить раніше загаданий 
архівний документ 1308, а саме «ферман»  турецького султана щодо надання 

                                                            
1303BOA, Nâme - î Hümayûn Defterleri, Nişân-ı Hümâyûn, Nu :  6 / 2, s. 227.  
1304Ідеться про Московське царство та Річ Посполиту. 
1305BOA, Nâme-î Hümayûn Defterleri,  Nişân-ı Hümâyûn, Nu :   6 / 2, s. 227. 
1306Можемо припустити, що у цьому разі протекторат фактично означав відновлення попе-
редніх міжнародно-правових відносин між козацько-гетьманською Україною та османською 
Туреччиною.  
1307BOA, Nâme-î Hümayûn Defterleri, Nişân-ı Hümâyûn, Nu :  6 / 2, s. 227. 
1308 Ми подаємо тут транслітерований текст із цього документа на позначення дати: «…tahrîren 
fî evâil-i şehr-i muharramül-haram sitte semanin ve elf», який свідчить, що його датовано першою 
декадою місяця мугаррема за календарем Гіджри,  що збігається з датою 28 березня – 6 квітня 
1675 р. за християнським календарем (BOA, İbnül Emin Hariciye Vesikaları, Nu : 52, 
Doreşenko’ya Verilen Hatmanlık Beratı. Можемо припустити, що такий спосіб датування був 
пов’язаний з тривалим процесом складання тексту листів або наказів дипломатичного 
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Петру Дорошенкові гетьманських повноважень «…Sarıkamış ve Barabaş ve 
Potkal, üç kavm Kаzağı Hatmanı Perto Doroşenko hatemet ‘evakibehu bi‘l-hayr rikâb-
ı kâm-yâbıma elçi ve âdem gönderüp atebe’-i aliyye’-i felek-ihtişam ve südde’-i 
seniyye’-i sidre-i makamımıza sadâkat ve ihlâs ve kemâl-i ‘akîdet ve ihtisas ile hidmet 
ve ‘ubudiyyet ‘arż edûp…» («…трьох частин козацтва: сарикомиської (турецьк. 
«Sarıkamış»), барабаської (турецьк. «Barabaş») й поткальської (турецьк. 
«Potkalı»), гетьман Петро Дорошенко, хай  щастить Тобі. Він прислав до нас 
своїх послів офіційно повідомити про визнання нашого протекторату, про вірну, 
чесну і бездоганну службу…») 1309. З аналізу досліджених османсько-турецьких 
документальних джерел, починаючи від правління козацького провідника Дми-
тра Вишневецького, виявляється концепція, закладена в основу руху українсь-
кого козацтва за створення Української козацької держави, і яка мала на меті за-
безпечити цій державі надійний захист. Той захист мав бути ефективним лише в 
умовах перебування козацько-гетьманської України під турецьким протектора-
том. Однак такий стан речей не влаштовував Річ Посполиту та Московське цар-
ство, і вони всіляко перешкоджали досягненню Українською козацькою держа-
вою вказаної мети. Ці дві держави задля власних інтересів намагалися викликати 
прихильність населення козацько-гетьманської України до себе. Отже, отри-
мання козацькими гетьманами, від Богдана Хмельницького до Пилипа Орлика, 
протекторату від Османської імперії суперечило військово-політичним інтере-
сам як Речі Посполитій, так і Московського царства. 

Інтерпретуючи згаданий архівний документ – «Прийняття гетьмана Пилипа 
Орлика під свій протекторат» 1310  слід наголосити, що видатний тюрколог Оме-
лян Пріцак, досліджуючи це писемне джерело 1311, здійснив порівняльний аналіз 
перекладів його тексту латинською та французькою мовами, а також переклав 
українською османсько-турецького текст 1312. При цьому він дав скрупульозну 
оцінку цього писемного джерела. Разом з тим, слід звернути увагу на окремі ню-
анси в трактуванні та тлумаченні деяких термінів. Ідеться про те, що Омелян 
Пріцак сприйняв один і той самий документ як два різні тексти, виходячи з того, 
що в латинському перекладі вжито термін «nâme/лист», а у французькому та 

                                                            
характеру. Таким самим чином датовано згаданий «Nişân» султана Ахмеда ІІІ (BOA, Nâme-î 
Hümayûn Defterleri, Nişân-ı Hümâyûn, Nu :   6 / 2, s. 227). 
1309BOA, İbnül Emin Hariciye Vesikaları, Nu :   52, Doreşenko’ya Verilen Hatmanlık Beratı. 
1310 BOA, Nâme-i Hümayûn Defterleri,  Nişân-ı Hümâyûn, Nu :   6 / 2, s. 227. 
1311Пріцак Омелян. Один чи два договори Пилипа Орлика з Туреччиною на початку другого 
десятиліття вісімнадцятого століття? / Омелян Пріцак // Український археографічний  щоріч-
ник.  — Вип. І. / П. С. Сохань (гол. ред.) та ін.  — К. : Наук. думка, 1992. — С. 307–320. 
1312Там само. — С. 307–309. 
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османському – «nişân/наказ». Насправді ж, попри декотру розбіжність у 
відповідних текстах та їх датуванні, джерелом обох перекладів слід вважати 
текст згаданого султанського наказу (нішан), який Омелян Пріцак називає дого-
вором від 28 грудня 1711 року 1313. Проаналізувавши цей писемний документ, ми 
зробили висновок про те, що його точна назва – «Nişân-ı Hümâyûn», тобто «наказ 
/ розпорядження султана», але аж ніяк не «договір», як це вважав Омелян Пріцак. 
Цей  «нішан» свідчить про двосторонні взаємини та військово-політичні зв’язки, 
в цьому разі між Османською імперією та Україною під час правління гетьмана 
Пилипа Орлика. Зазначимо, що точний відбиток цього наказу зберігається в ту-
рецькому архівному фонді за назвою «Nâme-i Hümâyûn Defterleri» 1314, а отже  є 
всі підстави вважати його текст важливим писемним джерелом у справі вивчення 
українсько-турецьких взаємин досліджуваної нами історичної доби. Крім того, є 
ціла низка виданих турецьким урядом документів, зокрема фінансових, що були 
спрямовані на практичне виконання вище згаданого наказу.  

Через недотримання московською стороною умов Прутського мирного дого-
вору, які сприяли забезпеченню захисту України Високою Портою, почалася 
підготовка до нового військового походу турецької армії. Петро І, не маючи надії 
на переможну війну з турками, негайно почав виконувати умови договору: фор-
тецю Азов передали туркам і, за посередництва надзвичайних і повноважних 
послів Англії та Голландії, в Стамбулі 10 квітня 1712 року підписали черговий 
мирний договір. Стосовно розподілу території України згідно з умовами «Прут-
ського договору» в українському писемному джерелі зазначено: «Въ 1712 году, 
послѣ заключенія прутскаго договора, когда западная половина Украины была 
вновь пердоставлена на произволъ Полякамъ, когда связь съ Кіевомъ и Межи-
горіемъ ослабѣла вслѣдствіе запрещенія православнымъ отлучаться за границу 
речипосполитой подъ какимъ-бы то ни было предлогомъ…» 1315. Ці обставини 
спричинили порушення московським правителем умови укладеного договору, і 
тому за рішенням великого зібрання Високої Порти під керівництвом султана 
(Dîvân-ı Hümâyûn) 11 листопада 1712 року було оголошено війну Московській 

                                                            
1313Там само. — С. 319. 
1314BOA, Nâme-i Hümâyûn Defterleri, Nişân-ı Hümâyûn, Nu :   6 / 2, s. 227. 
1315Антоновичъ Владиміръ. Содержаніе актовъ объ околичной шляхтѣ / Владиміръ 
Антоновичъ // Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый Временною комиссіею для разбора 
древнихъ актовъ, височайше учрежденною при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ гене-
ралъ-губернаторѣ. — Часть четвертая. — Акты о происхожденіи шляхетскихъ родовъ въ Юго-
Западной Россіи. — Томъ І. — Кіевъ : Въ типографіи Е. Федорова, 1867. — С. 26. Назва «Рѣч 
посполита» походить із латини Rex Рublicum. Написання цієї назви в оригінальному тексті 
досліджуваного документа є помилковим.  
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державі.  В результаті цієї переможної воєнної акції 24 червня 1713 року в місті 
Едірне (колишній Адріанополь) було укладено черговий мирний договір («Адрі-
анопольський мир»), згідно з яким Петро І зобов’язувався протягом двох місяців 
звільнити загарбану територію Речі Посполитої, а отже й терени Західної 
України. Московське царство змушено було також визнати делімітацію кордонів, 
унормованих ще в часи правління султана Мехмеда IV. У зв’язку з цим постало 
питання щодо статусу українських земель 1316. Отже, дослідження нами до цього 
часу не актуалізованого османського архівного документа «Оцінка Прутського 
договору дипломатами високого рангу османського уряду», датованого 27 червня 
1713 року і записаного в «Nâme-i Hümâyûn Defterleri» з фонду турецького архіву, 
дало нам змогу виявити нові відомості стосовно історії України та підтвердило 
достовірність отриманої нами інформації 1317. Наприклад, у третій статті цього 
договору зазначено: «Українські козаки, що проживали на Лівобережжі Дніпра, 
мали із своєю власною землею та укріпленнями на своїй території залишитися під 
управлінням московського царя, так як це і було раніше. Київська фортеця на 
Правобережжі Дніпра та паланки, які були в її підпорядкуванні відповідно до кор-
донів, встановлених ще за часів правління Мехмеда IV, теж залишалися під вла-
дою московського царя. Але цар [Петро І] не повинен претендувати на отримання 
решти території Правобережжя Дніпра, в тому числі й на острови Запорозької 
Січі. Козацька спільнота, що мала залишитися в підпорядкуванні московського 
царя, не повинна була чинити напади на володіння Османської держави, зокрема 
на міста з мусульманським населенням, і не порушувати в них громадський по-
рядок, мирне життя населення та не завдавати таким містам шкоди» 1318. Виявлені 
факти свідчать про розподіл території України в основному по лінії річки Дніпро 
з урахуванням давніх традицій. Зокрема йдеться про коло зобов’язань, що покла-
далися на козацьку військову силу, яка мала бути переданою в підпорядкування 
Московії. В наступній частині тексту третьої статті зазначено: «Якщо ж козаки 
діятимуть усупереч відповідному договору, то тоді московський цар оголосить, 
що ті є не московитами, а запорозькими [українськими] козаками. Таке  спросто-
вування з боку московського царя не братиметься до уваги, і цар Петро І нестиме 

                                                            
1316Mehmet Alaaddin Yalçnkaya, XVIII. Yüzyıl: İslahat, Değişim ve Diplomasi Dönemi (1703–
1789), Cilt 7,  Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 66–70; Öztuna, Ylmaz, aynı eser, Dördüncü 
Cild, s. 468.  
1317BOA, Nâme-i Hümâyûn Defterleri, Nu :  6–2, s. 280–288, Osmanlı üst düzey diplomatik 
merciinin Prut Antlaşması ile ilgili 3 Cemaziyelahir 1125 / 27 Haziran 1713 tarihli bir 
değerlendirmesi. 
1318BOA, NHD,  Nu :  6–2, s. 280–288. 
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відповідальність за скоєне згаданими козаками. Він повинен забороняти і не до-
пустити скоєння подібних дій. Так само татарська спільнота й українські козаки, 
які були в підпорядкуванні Османської держави, не повинні завдавати шкоди 
населенню Московії та запорозьким козакам, підпорядкуваним московському 
царю. Якщо ж станеться щось не так, відповідальність за це покладатиметься на 
Османську державу» 1319. Відповідальність за порушення умов договору козаками 
покладалося на Московську державу як суб’єкта Прутського мирного договору, 
а на турецьку сторону – за порушення татарськими військами, в тому числі й 
українськими козаками, які передавались у  підпорядкування Османської імперії. 
Аналізуючи цей документ, вдалося виокремити ті факти із загального контексту 
договору, які проливають світло на «українське питання». Зокрема, в першій 
статті наголошується на звільненні території Речі Посполитої та попередженні 
московського правителя не втручатися в справи поляків: «Leh içinden askerini 
çekecektir. Lehli’nin işine karışmayacak» («Військо [московське] має бути виве-
дене з території Польщі. [Московія] не повинна втручатися в справи поляків») 
1320. Зазначений документ свідчить про те, що де-факто Прутська війна закінчи-
лася в 1713 році остаточною перемогою Високої Порти, і це мало певні наслідки 
і для України. Назвемо чинники, що сприяли цій перемозі: бої відбувалися на те-
риторії Османської імперії, але чисельна перевага військових сил (140 тисяч вої-
нів) була також на боці цієї держави: московська армія налічувала 60 тисяч сол-
датів; природно-кліматичні умови не сприяли активним діям війська Московсь-
кого царства; відчутний вплив на переможне для збройних сил Османської імпе-
рії завершення війни справила участь у ній українських козаків. 

Продовжуючи дослідження проблеми, порушеної в нашій монографії, зок-
рема наслідків мирного договору, які безпосередньо стосувалися українських зе-
мель, слід зауважити, що згідно з умовами цього договору фортецю Хотин та її 
територію було передано з володінь Молдови під владу Османської імперії 1321. 
В цей час головнокомандувач війська фортеці Аккерман 1322 Абді-паша навесні 
1713 року прибув до Хотина, де тривалий час очолював військову адміністрацію 

                                                            
1319Aynı yer. 
1320BOA, NHD, Nu :  6, s. 280–288. 
1321İsmet Parmakszoğlu, aynı eser, s. 143–145. 
1322Див.:  прим. 386, 752. 
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міста 1323. Командир зустрівся з колишнім королем Польщі Станіславом Лещин-
ським (польськ. Stanisław Leszczyński) 1324 з метою підтримки його прагнення 
щодо повернення на трон Речі Посполитої. Станіслав Лещинський висловив своє 
задоволення з приводу звільнення Хотина у 1713 році. До території цього міста 
були передислоковані два турецькі війські з’єднання з Боснії та липканський 
охоронний полк 1325.  

Новопризначений очільник влади в Хотині Мустафа-аґа розпочав реставра-
цію та розбудову міста. В архівному документі 1326 «Лист султана [Ахмеда ІІІ] 

кримському ханові Каплану Гіраю [I] 1327», датованому за календарем Гіджри – 
1125 роком, тобто 1713 роком за християнським календарем, повідомляється про 
вказівку султана Ахмеда ІІІ кримському ханові Каплану Гіраю І (роки друго пра-
вління: 1713‒1715) щодо Хотинської фортеці: «Поважний кримський правителю, 
безпосередній нащадок ханського роду Каплан Гірай хане! Всі звернення, наді-
слані до мого палацу, були обговорені та оцінені належним чином, після чого Ви 
повинні знати про це. У зв’язку з відбудовою Хотинської фортеці та виконанням 
фортифікаційних робіт в наших тамтешніх прикордонних регіонах раніше з мого 
палацу були відправлені мною доручення відповідальним особам [міста-фортеці 
Хотина]. Наш головнокомандувач переможною армією, розташованою в околицях 
Хотина, візир Абді-паша 1328, з яким треба об’єднатися чи бути в союзі (нехай йому 
                                                            
1323Добржанський О. Хотинщина: історичний нарис / О. Добржанський, Ю. Макар, О. Ма-
сан. — Чернівці : Молодий буковинець, 2002. — С. 111. 
1324Лещинський Станіслав (1677–1766) був польським магнатом, якого на вимогу шведського 
Короля XII шляхетська конфедерація обрала королем Речі Посполитої (1704–1709). Після по-
разки Карла ХІІ зрікся престолу та емігрував до Франції. В 1733 році сейм Речі Посполитої 
знову обрав Станіслава Лещинського королем, але внаслідок вторгнення війська Російської 
імперії на територію Речі Посполитою короля в черговий раз було скинуто з престолу. З при-
воду цього питання також див.: Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків / Дмитро Івано-
вич Яворницький ; пер. з рос., покажчики І. І. Сварника ; упоряд. іл. О. М. Апанович ; худож. 
Е. Є. Дацюк, В. М. Дозорець. — Т. 3.  — Львів : Світ, 1992. — С. 361–372. 
1325Добржанський О., Макар Ю., Масан О. Назв. праця. — С. 111. 
1326BOA, Nâme-i Hümâyûn Defterleri, Nu :  6, Hüküm Nu :  193, Hotin Kalesinin yapımı için iki bin 
tuğralı altın gönderildiği ve Rusya ile yapılan barışa riayet edilmesi hakkında Kırım Hanı Kaplan 
Giray’a yazılan Nâme-i Hümâyûn, Hicrî : 1125/Milâdî : 1713.  
1327Роки правління: 1707–1708,1713–1716, 1730–1736.  
1328Після бою під Станілешті (турецьк. Stanıleşti), що завершився поразкою царського війська 
біля річки Прут в 1711 році, фортецю Хотин та її територію від’єднали від Молдови, і вона 
повністю перейшла під владу Високої Порту. В той час головнокомандувач війська у фортеці 
Аккерман Абді-паша зустрівся з колишнім королем Польщі Станіславом Лещинським 
(Stanisław Leszczyński) з метою підтримки повернення того на трон. Коли він побачив поту-
жні ворожі сили, та був потішений з того, що Хотин був здобутий в 1713 році. Пізніше, за 
пропозицією швецького короля Карла ХІІ, за іншою версією – воєводи Николає Маврокор-
дата (Nicolae Mavrocordat, 1711–1716), головнокомандуючого вілаєту Галеп, великий візир 
Джін Алі-паша доручив Мустафі-паші перевірити увесь Хотинський регіон та встановити, 
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допомагає Господь Всевишній), звертався до нас. Також з’явився ваш представник 
у нашому палаці з повідомленням 1329 та прихильністю. Отже нашим султанським 
діваном прийнято рішення виділити для зазначеної мети 2 000 (дві тисячі) золота 
з туґрою 1330. Відправити ці кошти за призначенням було доручено особисто  ча-
вушбаши 1331  Абдуррахманові. За допомогою Господа Всевишнього, коли той 
прибуде, мирна угода 1332, яку підписали з Московією, не повинна бути порушена 
татарською стороною. Цю зиму особисто той поважний [чавушбаши Абдуррах-
ман] буде гостювати в Криму. А калґай султан на чолі татарського війська, коли 
буде пошанований високим правителем [Ахмедом ІІІ], не повинен чинити дій, 
які можуть порушити умови укладеного миру, і має знаходитися в Буджаці. 
Якщо ні, так тоді хай  чавушбаши влаштовується в Буджаці, а згаданий султан 

[калґай] – в Криму. Треба діяти відповідним чином, і ми радимо повідомляти про 
свої справи до нашого високого палацу» 1333. 

У 1714 році до Хотина приєднали і північну частину Буковини. За даними 
українських дослідників у 1715 році на території згаданого регіону було 93 села, 
але в офіційних документах зберігалися відомості лише про 59 населених пунк-
тів. У 49 із них не виявилося жодного мешканця, а в 10 селах загалом налічува-
лося 385 родин 1334. Мандрівник Евлія Челебі в XVII столітті описав географічне 
розташування та архітектуру міста-фортеці Хотин і засвідчив про проживання в 
ньому християнського та мусульманського населення 1335. 

                                                            
скільки годин займає шлях від одного кінця до іншого та скільки є населених пунктів біля 
Хотина. Він з допомогою молдован розпочав реставрацію та розбудову Хотина. Про це до-
кладно див.: Туранли Ф. Історія Хотина за даними турецьких джерел / Ферхад Туранли // Роль 
націй і народів у формуванні історико-культурної спадщини Хотинщини. Матеріали 
Міжнародної наукової конференції. — Чернівці : Прут, 2003. — С. 74–82. 
1329Слід вважати, що цей посланець поінформував султана Ахмеда ІІІ про справи, 
пов’язані з фортецею Хотин. 
1330На нашу думку, золото з «туґрою» мало статус конвертованої валюти, тому для потреби 
Хотина було відправлено саме це золото. 
1331«Çavuşbaşı» (турецьк.) – назва посадовця в уряді Османської держави, який виконував 
обов’язки кореспондента з питань міжнародної політики та дипломатичної місії. Також він 
виконував особливе завдання: проголошувати, доносити укази та доручення падишаха та 
інших посадових осіб. У XVIII столітті значення  «чавушбаши»  зростає, він уже обіймав 
високі посади в уряді – заступника садри-азама (прем’єр-міністра), навіть ставав ним (Mehmet 
Zeki Pakaln, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt I, İstanbul, Milli Eğіtim Basım 
Evi, 1993, s. 332–338).   
1332Йдеться про договір, підписаний після закінчення Прутської війни. 
1333BOA, Nâme-i Hümâyûn Defterleri, Nu :  6, Hüküm Nu :  193. 
1334Добржанський О., Макар Ю., Масан О. Назв. праця. — С. 112–113. 
1335Челеби Эвлия. Книга Путешествия / Эвлия Челеби. Извлечения из сочинения турецького 
путешественника XVII века ; перевод и коментарии. — Вып. І. Земли Молдавии и Украины. — 
М., 1961. — С. 49–50. 
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В архівному документі 1336 «Надання матеріальної та фінансової допомоги 
для будівництва і реставрації Хотина», датованому 1715 роком, що зберігається 
у фонді «Реєстри фінансових документів», йдеться про надання цьому місту ма-
теріальної та фінансової підтримки. Згідно з указом султана Ахмеда ІІІ для буді-
вництва і реставрації Хотина із Стамбула були відряджені архітектори, майстри, 
каменярі, ковалі, водопровідники та інші майстри, відправлені необхідні будіве-
льні матеріали та спорядження, виділені значні  кошти для виконання  робіт 
тощо. Зазначимо, що численні документи османського державного архіву свід-
чать про реставрацію і розбудову Хотина, а також спорудження захисних споруд. 
Нижче ми подаємо перелік цих документів: «Kendisine hilat ihsan olunması ve 
Hotin Kalesinin yeniden yapılmasmda Rumeli Valisi Abdi Paşa’ya yardım etmesi 
hakkında Kırım Hanı Kaplan Giray Han’a yazılan Nâme-i Hümâyûn / Лист падишаха 
з приводу дарування каптана кримському ханові Каплану Гіраю та про надання 
допомоги Румелійському правителю Абді-паші з метою відбудови й реставрації 
Хотина»; «Hotin Kalesinin yapımı için iki bin tuğralı altın gönderildiği ve Moskova  
ile yapılan barışa riayet edilmesi hakkında Kırım Hanı Kaplan Giray’a yazılan Nâme-
i Hümâyûn / Лист падишаха, з тугрою, до кримського хана Каплана Гірая про 
надіслання двох тисяч золотом і про необхідність дотримання умов мирного до-
говору з Московією»; Hotin kalesinin tamiri için İstanbul’dan irsali ferman olunan 
neccar, taşçı, kaldırımcı, demirci, taşkıncı, madenci, suyolcu, bıçakçı, duvarcı ve diğer 
bazı sanatkarlarla sair amelelerin adlarım ücretleri ve mikdarlarını ihtiva eden defter / 
Реєстраційна книга будівельників: теслярі, слюсарі, муляри, вантажники, ковалі, 
кочегари, шахтарі, ножарі та інші спеціалісти, що були  відряджені із Стамбула 
до Хотина для виконання будівельних робіт» та інші 1337.  
                                                            
1336BOA, Maliye’den Müdevver Defterleri, Nu : 1619, Hotin kalesinin tamiri için İstanbul’dan irsali 
ferman olunan neccar, taşçı, kaldırımcı, demirci, taşkıncı, madenci, suyolcu, bıçakçı, duvarcı ve diğer 
bazı sanatkarlarla sair amelelerin adlarım ücretleri ve mikdarlarını ihtiva eden defter, Hicrî : 1128 / 
Milâdî : 1715. 
1337Перелік визначених турецьких архівних документів про відбудову та реставрацію міста-
фортеці Хотина: 1) BOA, Nâme-i Hümâyûn Defterleri, Nu :  6, Hüküm Nu :  187, Kendisine hilat 
ihsan olunması ve Hotin Kalesinin yeniden yapılmasmda Rumeli Valisi Abdi Paşa’ya yardım etmesi 
hakkında Kırım Hanı Kaplan Giray Han’a yazılan Nâme-i Hümâyûn, Hicrî : 1125/Milâdî : 1713; 2) 
BOA, Nâme-i Hümâyûn Defterleri, Nu :  6, Hüküm Nu :  193, Hotin Kalesinin yapımı için iki bin 
tuğralı altın gönderildiği ve Moskova ile yapılan barışa riayet edilmesi hakkında Kırım Hanı Kaplan 
Giray’a yazılan Nâme-i Hümâyûn, Hicrî : 1125/Milâdî : 1713; 3) BOA, Maliyeden Müdevver 
Defterler, Nu :  1619, Hotin kalesinin tamiri için İstanbul’dan irsali ferman olunan neccar, taşçı, kal-
dırımcı, demirci, taşkıncı, madenci, suyolcu, bıçakçı, duvarcı ve diğer bazı sanatkarlarla sair amele-
lerin adların ücretleri ve mikdarlarını ihtiva eden defter, Hicrî : 1128 / Milâdî : 1715; 4) BOA, MAD, 
Nu :  1940, Hotin kalesinin imara lüzum hasıl olan bazı mahallerinin ferman ile bina emini tayin 
olunan dergah-ı ali müteferrikalarından Ali ağa marifeti ile yapılan masraflarıyla alınan çeşitli tamirat 
malzemesi hakkında yapılan keşif Defterleridir, Hicrî : 1177–1181 / Milâdî : 1763–1767; 5) BOA, 
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Українське місто Хотин у XVIII столітті було ареною тривалих війн, через 
що неодноразово зазнавало руйнувань і суттєвих економічних, соціальних та ку-
льтурних втрат. З іншого боку, слід сказати про значну роль турків у відбудові, 
реставрації та спорудженні об’єктів оборонного призначення та в забезпеченні 
матеріальної допомоги населенню міста, що підтверджують численні османські 
архівні документи. Після перемоги армії Османської імперії в Прутській війні з 
метою зміцнення північних кордонів султан Ахмед ІІІ надав вказівки стосовно 
дотримання умов зазначеної угоди кримськотатарським військом та місця розта-
шування цього війська. В архівних документах також ідеться про фінансування 
проекту відбудови Хотина та навколишніх фортифікаційних споруд, на що виді-
лили відповідну суму коштів.  

Підсумовуючи, зробимо висновок, що уряд Високої Порти надавав важли-
вого значення Хотину як стратегічно важливому об’єкту в системі оборони пів-
нічного кордону цієї держави, зокрема – для встановлення контролю на україн-
ських землях, звільнених після окупації їх Московським царством. 

З погляду поглибленого осмислення «українського питання» в ретроспективі, 
зокрема для з’ясування перебігу подій у контексті військово-політичних відно-
син між Османською державою та Україною під час правління гетьмана Пилипа 
Орлика, вважаємо за доцільне звернути увагу також і на інші документи, що 
зберігаються у османському архіві, а саме «Про спорудження резиденції 

                                                            
MAD, Nu :  1269, Hotin kalesinin Dergah-ı Ali gediklilerinden Ali Ağa marifeti ile tamiri esnasında 
bazı mahallerinde yapılan masrafların cins ve mikdarlarını ihtiva eden defterdir, Hicrî : 1182 / Milâdî 
: 1768; 6) BOA, Bab-ı Defteri Başmuhasebe Kalemi Defterleri (D. BŞM. BNE), Nu : 15895, Hotin 
kalesinin tamire muhtaç kısımları hakkında Hotin kadısı Mehmet Efendi tarafından hazırlanan keşif 
Defterleri, Hicrî : 1166 / Milâdî : 1752; 7) BOA, D. BŞM. BNE, Nu :  15918, Hotin Kalesi’nin tamire 
muhtaç mahallerinin keşfini, amele, neccaran ücretlerim satın alınan kereste, mühimmat vesairenin 
masrafının gösterir defter, Hicrî : 1166 / Milâdî : 1752; 8) BOA, D. BŞM. BNE, Nu :   15959, Hotin 
Kalesinde tamire muhtaç olan bina ve yerlerin tamir ve tecdidi ile ertesi yıla bakiye kalan tamire 
muhtaç mahallerin masraf Defterleri,   1179 / Milâdî : 1765; 9) BOA, D. BŞM. BNE,  Nu : 16001, 
Hotin Kalesinin tamiri gereken mahallerinin keşf Defterleri, Hicrî : 1191 / Milâdî : 1777; 10) BOA, 
D. BŞM. BNE, Nu :  16012, Hotin Kalesindeki bazı mahallerin tamiri için yapılan keşif ve masraf  
Defterleri, Hicrî : 1194–1196 / Milâdî : 1780‒1782; 11) BOA, D. BŞM. BNE, Nu :  16014, Hotin 
Kalesinin tamir ve inşasında çalışan amelelerin yevmiyeleriyle satın alınan ham demir kereste gibi 
malzeme için verilen meblağı gösterir defter, Hicrî : 1194–1196 / Milâdî : 1780–1782; 12) BOA, D. 
BŞM. BNE, Nu :  16485, Hotin Kalesinin tamir ve inşası gereken mahallerin keşif ve muayenesini 
gösterir defter, Hicrî : 1192 / Milâdî : 1778; 13) BOA, D. BŞM. BNE, Nu :   16502, Hotin Kalesindeki 
yeniçeri kışlakları su kuyusu ile sair mahallerin tamir ve inşası ile ilgili kayıtları havi defter (Tarihsiz); 
14) BOA, Hatt-ı Hümâyûn, Nu :  56666, Hotin Kalesi Bina Emini Osman Efendi tarafından inşa ve 
tamir olunan binalar dışında tamire muhtaç olan mahallerin keşif bedeline dair defter, Hicrî : 1208 / 
Milâdî : 1793; 15) BOA, Hatt-ı Hümâyûn, Nu :  9807, Hotin Defterdarı ve Bina Emini Osman Ağa’nın 
Hotin Kalesi’nin tamiri için yapıp gönderdiği resmin arzolunduğuna dair,  1210 / Milâdî : 1795. 
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гетьману Пилипові Орлику» 1338, датовано 25 днем місяця шабану 1134 року за 
календарем Гіджри (10 червня 1722 року за християнським літочисленням). В 
цьому архівному документі засвідчується факт будівництва житлового будинку-
резиденції для українського гетьмана разом з його посадовцями чисельністю у 
вісім осіб, які супроводжували гетьмана Пилипа Орлика. Ці відомості підтвер-
джують важливий етап у розвитку взаємин між вищеназваними країнами на ос-
нові нових домовленостей. В документі «Про надання фінансової допомоги ге-
тьману Пилипові Орлику» 1339, датованому 24 днем мугаррама місяця 1147 року 
за календарем Гіджри (за християнським літочисленням – 26 червня 1734 року), 
повідомляється про те, що раніше гетьман барабаських козаків Пилип Орлик пе-
реїхав із міста Салоніки 1340 до міста Бендери. Український гетьман визнав свою 
відданість Високій Порті. Через це за наказом султана Пилипові Орлику було 
надано фінансову допомогу в розмірі шести тисяч ґурушів із молдовської скарб-
ниці Османської імперії. Отже, інформація, отримана з дослідженого архівного 
документа переконливо засвідчує факт подальшого, не менш інтенсивного, ніж 
раніше, розвитку взаємин між Османською імперією та козацько-гетьманською 
Україною під час правління гетьмана Пилипа Орлика у вигнанні.  

Дослідження османсько-турецьких архівних документів, насамперед, ретель-
ний аналіз згаданого «Наказу султана» Ахмеда ІІІ про «Прийняття гетьмана Пилипа 
Орлика під свій протекторат», дало нам змогу встановити додаткові факти щодо 
Прутської війни, пов’язані з історією козацько-гетьманської України та діяльністю 
Пилипа Орлика. Вони допомогли повніше висвітлити участь українського козаць-
кого війська в Прутській війні та її наслідки для Української козацької держави, 
значення українського чинника в делімітації кордонів уздовж течії річки Дніпра згі-
дно з умовами укладеного за результатами Прутської війни мирного договору, а 
також – заходи, вчинені урядом Османської імперії щодо укріплення північної межі 
кордону цієї держави, а саме – проект відбудови Хотина як міста-фортеці, що мало 
стратегічне значення в системі оборони як володінь Високої Порти, так і українсь-
ких земель.  

На основі джерелознавчого опрацювання інформації з османсько-турецьких 
писемних джерел, передусім архівних документів, які мають своє походження з 

                                                            
1338Filip Orlik’e 8 nefer mahiyyetile beraber Sirus’da ikamet için bir konak tahsisi hakkında, BOA, 
Cevdet Tasnifi Hariciye Vesikaları, Nu :  3851, Hicrî : 1134, 25 Şaban / Milâdî : 1722, 10 Haziran. 
1339Bogdan cizyesinden Barabaş Hatmanı Filip Orlik’e, Osamnlı Devleti tarafından 6 000 guruş 
verilmesine dair, Osamanlı Devletine Bağlılığından dolayı, BOA, Cevdet Tasnifi Hariciye Vesikaları, 
Nu :  3886, Hicrî : 1147, 24 Muharrem / Milâdî : 1734, 26 Haziran. 
1340Selânik (турецьк.), на Балканах, зараз на території Греції. 
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історичної доби, що охоплює останню чверть XVII – першу чверть XVIII століть, 
можна зробити такі висновки щодо еволюції військово-політичних взаємин між 
козацько-гетьманською Україною та Османською імперією в системі міжнарод-
них відносин у Центральній та Південно-Східній Європі: 

1. Воєнні кампанії останньої чверті XVII являли собою спільні військові акції 
українськокозацького і кримськотатарського військ, спрямовані на підтримку зу-
силь Високої Порти зберегти свої військово-політичні позиції у Північному При-
чорномор’ї. Результатом цих спільних військових акцій стало укладання Бахчи-
сарайського договору, який фактично означав поновлення Бучацької мирної 
угоди. Отримана з досліджуваних нами писемних джерел інформація допомагає 
глибше з’ясувати  принципові відмінності оцінок розглянутої війни в українській 
і турецькій історичній науках. Зокрема, в турецькій історіографії наголошується 
на спільності інтересів Високої Порти й козацько-гетьманської України. Нато-
мість українська історіографія, особливо радянського періоду, однозначно трак-
тувала політику Османської імперії як агресивну, а історичний період, який три-
вав упродовж визначеної історичної доби, однозначно вважала «Руїною». 

2. Укладання Карловецького договору стало ознакою завершення епохи па-
нування в Європі Османської Туреччини та початку періоду її поступового зане-
паду, особливо в зв’язку з втратою нею Азовської фортеці, а перемога Москов-
ського царства була досягнута завдяки суттєвій допомозі українського козаць-
кого війська за участю гетьмана Івана Мазепи на боці останнього. Договір між 
Річчю Посполитою та Московським царством фактично означав участь Гетьма-
нщини в складі «Священної ліґи», спрямованої проти Османської імперії. Поло-
ження та умови Карловецького договору безпосередньо стосувалися історичної 
долі України, оскільки її землі перебували в епіцентрі протистояння між Осман-
ською державою, Річчю Посполитої, Австрійською імперією та Московським 
царством. 

3. В османсько-турецьких архівних документах відображено особливе зна-
чення дипломатичної діяльності українського гетьмана Івана Мазепи в справі на-
лагодження мирних відносин між Московським царством та Османською держа-
вою після завершення в 1699 році війни між країнами «Священної ліґи», а саме – 
Австрійською імперією, Венецією, Річчю Посполитою, Московським царством –  
з одного боку, та Османською імперією – з іншого, та в укладанні мирного дого-
вору між Московією та Туреччиною 3 липня 1700 року. У міжнародній політиці 
гетьмана Івана Мазепи чітко проглядаються чорноморські орієнтири, спрямовані 
на зміцнення позицій Української козацької держави, необхідних для забезпе-
чення захисту її земель. 
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4. Виокремлені нами факти характеризують стан «українського питання» в 
геополітичних процесах періоду Прутської війни, зокрема участь у ній козаць-
кого війська, а також висвітлюють новий етап розвитку турецько-українських ві-
дносин за часів правління гетьмана Пилипа Орлика, а саме – прийняття козацько-
гетьманської України під протекторат Високої Порти. 

5. Внаслідок Прутської війні відбулося укріплення північної межі кордону 
Османської імперії, що мало стратегічне значення у системі оборони як володінь 
названої держави, так і українських земель. Разом з тим варто зазначити, що ін-
формація, отримана з досліджених нами османсько-турецьких писемних джерел, 
переконливо засвідчує факт подальшого розвитку взаємин між Османською ім-
перією та козацько-гетьманською Україною під час правління гетьмана Пилипа 
Орлика. 
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ВИСНОВКИ 
 
Джерелознавче дослідження османсько-турецьких писемних джерел  другої 

половини XVII – першої чверті XVIII століття, насамперед  літописів і архівних 
документів, а також аналіз змісту отриманої джерельної інформації та залучення 
її  до наукового обігу уможливили досягнути нового рівня осмислення багатьох 
аспектів суспільно-політичних процесів, які відбувалися в Україні впродовж ко-
зацько-гетьманської доби її історії. Реалізація дослідницьких завдань на основі 
застосування джерелознавчих  методів дослідження дала змогу максимально 
об’єктивно з’ясувати низку донині замовчуваних фактів української національ-
ної історії, чіткіше окреслити місце та роль козацької України в системі міжна-
родних відносин вищеозначеного періоду. 

Зважаючи на те, що наше дослідження є результатом практичного продов-
ження традицій українського тюркологічного джерелознавства, в ньому викори-
стані методологічні здобутки сходознавців, які є основою сучасного розвитку 
цієї галузі історичних знань. Досягнення поставленої мети відбувалося на підс-
таві дотримання в науковому дискурсі загальних теоретико-методологічних за-
сад джерелознавства, складовими яких є такі: 1) загальна теорія історичного пі-
знання; 2) ретельно опрацьовані в наукових працях українських джерелознавців 
методологічні принципи дослідження історичних писемних документів, зокрема 
принципи історизму та наукової об’єктивності, а також конкретно-історичний та 
системний підходи; 3) дослідницькі методи, визнані ефективними, а саме – ме-
тоди джерелознавчого аналізу та синтезу, методи джерелознавчої евристики й 
критики, методи типологізації та класифікації (хронологічні методи, порівняльні 
методи, лінгвістичні методи тощо). Отже, запровадження зазначених та інших 
теоретико-методологічних засад дала змогу збагатити джерельну базу для забез-
печення виокремлення найбільш характерних ознак історичних процесів, які ві-
дбувалися на землях України в козацько-гетьманську добу; уможливило здійс-
нити аналіз виявленого джерельного матеріалу  з урахуванням просторового й 
часового вимірів наявної в ньому інформації з історії України та застосування 

Висновки 



424 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

комплексного підходу до текстологічного аналізу досліджуваних свідчень; здій-
снити відбір і систематизацію важливих для науки відомостей, які містяться у 
виявлених і  досліджених документах. 

Разом з тим, усвідомлюючи той факт, що ця монографія є одним з перших 
здійснених досліджень на основі комплексного джерелознавчого опрацювання 
різних за жанровою належністю, змістовним навантаженням і конструктивними 
характеристиками рукописних документів, її автор намагався залучити нові ме-
тодологічні підходи до здійснення опрацювання виявленого  ним джерельного 
матеріалу. Зокрема, наші наукові пошуки відбувалися на засадах запровадження 
«антиредукціоністської» методологічної концепції пізнання історії, в рамках якої 
визнається пріоритетність визначення та певного історичного процесу та аналіз 
його конкретних, особливих і своєрідних ознак стосовно окремих регіонів світу 
взагалі, та щодо України цілком зокрема. Разом з тим автор дотримувався  поло-
жень національного концептуального напряму виконання джерелознавчих дос-
лідження, згідно з яким історичні процеси, які відбувалися на теренах України в 
історичній ретроспективі, трактуються як своєрідній самобутні процеси порів-
няно з іншими регіонами як Європи, так і Азії. Таким чином, впровадження в 
наше джерелознавче дослідження відомостей османсько-турецьких  рукописних 
документів другої половини XVI – першої чверті XVIII століття з історії коза-
цько-гетьманської України є відображенням якісно нового етапу розвитку укра-
їнської тюркології, в межах якої проблематика джерелознавчих досліджень ак-
туалізується в умовах осмислення історії України в контексті відновлення укра-
їнської державності та усвідомлення цілісності української нації в системі між-
цивілізаційних взаємозв’язків різних народів та взаємопроникнення їхніх куль-
тур упродовж визначеної історичної доби. 

Вітчизняні тюркологічні дослідження, реалізовані в першій третині 
ХХ століття, тією чи тією мірою наближені до теми нашого дослідження. На 
цьому етапі розвитку відповідної складової історичних знань визначилися голо-
вні тематичні напрями опрацювання джерельного матеріалу, наявного у відпові-
дних писемних документах, а саме – персоналістичний та історично-інформати-
вний. Варто зазначити, що наукові публікації того часу були суто фрагментар-
ними. Наступний період розвитку української тюркології, що тривав від початку 
другої третини ХХ століття до проголошення  незалежності України, був часом 
накопичення інформації про взаємини козацько-гетьманської України з Високою 
Портою та Кримським ханством, наявної в османсько-турецьких  рукописних до-
кументах дослідженої нами історичної доби. Саме впродовж вказаного періоду 
часу були опубліковані наукові праці, в яких певною мірою було відображено 
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проблематику, дотичну до теми нашого дослідження. Важливим, на нашу думку, 
стало також усвідомлення наприкінці цього періоду розвитку української тюр-
кології провідними вченими, а саме Омеляном Пріцаком та Ярославом Дашке-
вичем, нагальної потреби переходу названої галузі історичного знання до здійс-
нення комплексних досліджень, супроводжуваних текстологічними аналізами 
давньотурецьких арабографічних історичних писемних документів, в яких міс-
тяться відомості з історії України. Відмітною ознакою сучасного етапу розвитку 
вітчизняної тюркології єпереорієнтація цієї науки на дослідження проблематики, 
безпосередньо пов’язаної з історією України. Також значно активізувався процес 
виявлення й запровадження в науковий обіг невідомих до цього часу в Україні 
османсько-турецьких  рукописних документів з наявною в них інформацією із 
згаданої проблематики. Означене явище уможливило виконання комплексного 
джерелознавчого опрацювання досліджених нами рукописних документів. 

Наукове значення джерельної інформації, яка міститься в досліджених нами 
османсько-турецьких  рукописних документах, зокрема в літописах, полягає на-
самперед у тому, що в ній не лише зафіксовано й хронологізовано важливі для 
української історії події та явища, а й засвідчено спроби авторів відповідних лі-
тописних документів пояснити причини різних явищ, зокрема тих, свідками яких 
вони були особисто. Така ознака тюркського літописання другої половини XVI – 
першої чверті XVIII століття відображає його історіографічне значення і свід-
чить про зв’язок з історією Османської Туреччини та Кримського ханства в кон-
тексті зовнішньої політики й загальних тенденцій світового історичного процесу. 
Ця обставина спричинила необхідність проаналізувати історичні умови, за яких 
виник досліджений нами джерельний матеріал. Вдалося встановити, що обсяг, 
змістовне навантаження й тематичне спрямування інформації з османсько-туре-
цьких літописів вищеозначеного періоду часу безпосередньо стосується історії 
козацько-гетьманської України, відображує особливу увагу, яку приділяли літо-
писці й політична еліта Туреччини подіям, що відбувалися в Українській козаць-
кій державі. Цей факт було зумовлено такими чинниками: 1) важливе значення 
чорноморської торгівлі в економічному розвитку Османської Туреччини; 2) роз-
ташування України на стратегічно важливих шляхах міжнародної торгівлі, зок-
рема на тих, що зв’язували країни Центральної та Східної Європи з торговель-
ними шляхами, які пролягали через водну систему «протока Босфор – Марму-
рове море – протока Дарданелли»; 3) Запорозька Січ, яка очолювала визвольний 
рух українців проти національного гноблення з боку Речі Посполитої та Москов-
ського царства, була природним союзником Османської імперії та Кримського 



426 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

ханства в їхньому протистоянні експансії названих держав у Північному Причо-
рномор’ї. 

Що стосується дослідження основних етапів формування та характерних рис 
і самобутніх ознак османсько-турецької літописної традиції, то ми виявили таке: 
1) зазначена літописна традиція виникла і початково розвивалася в межах Сель-
джуцької тюркської держави. В найбільш ранніх за часом свого походження лі-
тописах, що належать до названої писемної традиції, – успадкована від названої 
держави арабографічне письмо та старотурецьку мову. Базові традиції осман-
сько-турецького літописання сформувалися до середини XVI століття; 2) дослі-
джені літописні документи, написані впродовж другої половини XVI – першої 
чверті XVIII століття, передусім являли собою хроніки подій військового, полі-
тичного та культурного життя Високої Порти. Разом з тим, в них міститься також 
і інформацію соціального й економічного характеру; 3) провідною ознакою сві-
тоглядної позиції авторів турецьких літописів вищеозначеної доби є усвідом-
лення ними історичних подій та явищ як таких, що були передбачені волею са-
мого Всевишнього; 4) в джерельному матеріалі згаданих історичних писемних 
пам’яток простежується персоналізація історії, тобто спроба розглядати істори-
чні події та явища як такі, що були спричинені діяльністю турецьких султанів та 
кримських ханів; 5) прагнення до об’єктивності у висвітленні історичних подій і 
явищ реалізувалося в традиції публічного обговорення літописів на спеціальних 
зібраннях («меджлісах»). Отже, досліджена нами інформація відображає як осо-
бисті світоглядні і громадські позиції авторів відповідних літописів, так і зага-
льну думку панівних верств Високої Порти. 

Охарактеризувавши та проаналізувавши наявні в досліджених документах ві-
домостей з історії козацько-гетьманської України, виявили, що в них відобра-
жені характерні ознаки тієї дослідженої історичної доби, яка була, з одного 
боку,періодом найвищого рівня розвитку османсько-турецької літописної тради-
ції, а з іншого – часом піднесення національно-визвольної боротьби українського 
народу проти національного гноблення збоку Речі Посполитої, до чого тією або  
іншою мірою були причетні як Висока Порта, так і Кримське ханство. Отже, наші 
наукові пошуки дали змогу отримати такі результати: 1) встановлено, що най-
цінніший джерельний матеріал є або є основою окремих розділів османсько-ту-
рецьких  літописів, або наявний у фрагментах оригінальних текстів, присвячених 
іншій проблематиці; 2) за своєю змістовною спрямованістю переважна більшість 
цього джерельного матеріалу – це відомості про  участь українських козаків у 
бойових діях збройних сил Високої Порти та Кримського ханства проти Речі По-
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сполитої та Московського царства, а також повідомлення про дипломатичні ко-
нтакти Високої Порти й козацько-гетьманської України; 3) зафіксована в дослі-
дженому джерельному матеріалі інформація стосовно проблематики нашої нау-
кової праці порівнювалася з відомостями з інших джерел, що дала змогу встано-
вити ступінь її вірогідності.  

Джерелознавчий аналіз наявних у досліджених османсько-турецьких  руко-
писних документах відомостей щодо козацько-гетьманської України другої по-
ловини XVI – першої половини XVII століть та її взаємин з Османською імпе-
рією дає підстави зробити низку узагальнень і підсумкових висновків: 

1. Друга половина XVI століття була часом зростання військово-політичної 
активності Війська Запорозького щодо Османської імперії. Відмітною ознакою 
цієї військово-політичної активності було те, що очолювані гетьманом Дмитром 
Корибутом-Вишневецьким козацькі збройні сили нерідко залучались до воєнних 
дій московського царя Івана IV, а тому  сприяли реалізації інтересів Московії у 
Північному Причорномор’ї та Приазов’ї. Кінцевим результатом такої зовнішньої 
політики Москви була зрада національних інтересів козацько-гетьманської Ук-
раїни. 

2. В історії козацько-гетьманської України перші два десятиріччя 
XVII століття можна характеризувати як час, упродовж якого відбувалося: а) по-
дальше зростання військової активності Війська Запорозького; б) загострення су-
перечностей між Османською імперією з одного боку та Річчю Посполитою й 
австро-угорськими Габсбурґами з іншого; в) виникнення передумов формування 
в майбутньому українськокозацько-кримськотатарського союзу, які дістали ві-
дображення у спільних вторгненнях збройних формувань українських козаків і 
військових загонів Кримського ханства у володіння Високої Порти, розташовані 
у Північному Причорномор’ї. 

3. Знаковою історичною подією, яка значною мірою змінила співвідношення 
військово-політичних сил у Східній Європі та у Північному Причорномор’ї, 
стала Хотинська воєнна кампанія. Її історичними наслідками були такі: а) деста-
білізація внутрішнього становища Османської імперії, а отже – зменшення мож-
ливостей цієї держави утримувати свої військово-політичні позиції у вказаних 
регіонах; б) посилення антиосманських тенденцій у зовнішній політиці Кримсь-
кого ханства; в) подальше зростання військової сили Запорозької Січі і перетво-
рення козацького чинника на важливу складову міжнародних відносин у Східній 
Європі та Північному Причорномор’ї. 
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4. Внутрішня криза, як один із негативних наслідків для  Османської  імперії 
невдач її збройних сил у Хотинській воєнній кампанії,  призвела до неспромож-
ності цієї держави надати допомогу Кримському ханству в процесі придушення 
ним протестного руху його населення. Ця обставина спонукала владні кола 
Кримського ханства до пошуків політичного союзу із Запорозькою Січчю, яка в 
другій чверті XVII століття перетворилася на одну з потужніших на той час вій-
ськову силу, з якою змушена була рахуватися як Османська імперія, так і Річ 
Посполита. Саме цей факт став передумовою створенняукраїнськокозацько-
кримськотатарськоговійськово-політичного союзу. 

Що стосується постатей проводирів національно-визвольного руху українців 
проти національного гноблення з боку Речі Посполитої, зокрема гетьмана Бог-
дана Хмельницького, то на основі проведеного  дослідження нам вдалося вста-
новити, що автори розглянутих нами османсько-турецьких рукописних докуме-
нтів оцінювали гетьмана насамперед як державного діяча, як керівника потужної 
військово-політичної сили, якою було в середині XVII століття Військо Запоро-
зьке. При цьому вони звертали увагу на особисті якості українського гетьмана, 
зокрема як талановитого полководця і дипломата, політична діяльність якого 
мала антипольську спрямованість, що було на руку турецькій та кримськотатар-
ській сторонам. Зазначені обставини зумовили формування у турецьких літопи-
сців і авторів архівних документів уявлення про Богдана Хмельницького як про 
послідовного та надійного союзника Високої Порти й Кримського ханства. 

Таке бачення особистості українського гетьмана, що простежується в дослі-
джених писемних документах, на нашу думку, є свідченням його прихильності 
як політика, дипломата й полководця,принаймні на початковому етапі націона-
льно-визвольної боротьби українців проти національного гноблення з боку Речі 
Посполитої, до створення тривалого союзу України з Високою Портою та з 
Кримським ханством, але аж ніяк не з Московським царством, як це стверджу-
валося раніше в радянській, а нині в сучасній російській історіографії. При цьому 
варто зазначити, що саме усвідомлення важливості такого союзу в умовах розго-
ртання в середині XVII століття національно-визвольної боротьби українського 
народу спричинило активізацію чорноморського вектора дипломатичної полі-
тики Богдана Хмельницького, результатом чого стало укладання ним воєнно-по-
літичного союзу Української козацької держави з Кримським ханством та з Ви-
сокою Портою. Саме цей воєнно-політичний союз, як показали наступні істори-
чні події, значно посилив позиції уряду козацько-гетьманської України в системі 
міжнародних відносин тогочасної Європи. Проте, імплементація «Переяславсь-
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кої угоди» мала своїм наслідком переорієнтацію північно-чорноморського зов-
нішньополітичного вектора Османської імперії та Кримського ханства на вста-
новлення союзницьких відносин із Річчю Посполитою, щоб запобігти подаль-
шому посиленню військово-політичних позицій Московського царства в Північ-
ному Причорномор’ї. Слід зауважити, що саме союзницькі відносини Речі Пос-
политої із названими південно-східними сусідами врятували цю державу від не-
минучого захоплення її Московським царством. Разом з тим, такий перебіг подій 
негативно позначився на відносинах козацько-гетьманської України з Османсь-
кою імперією і з Кримським ханством. З виявлених нами свідчень випливає, що 
гетьман Богдан Хмельницький розумів можливі в майбутньому негативні для 
своєї держави наслідки змін у північно-чорноморському зовнішньополітичному 
векторі Османської імперії та Кримського ханства, що й призвело до укладання 
«Переяславської угоди». Висловлене міркування ґрунтується насамперед на ана-
лізі відомостей з османсько-турецьких писемних джерел про візити в 1647–1657 
роках численних посольств гетьмана Богдана Хмельницького до Бахчисарая та 
Стамбула, метою яких було підтвердження дотримання козацько-гетьманською 
Україною раніше укладених нею союзницьких домовленостей з Кримським хан-
ством та Османською імперією. 

Здійснений аналіз османсько-турецьких  рукописних документів стосовно 
досліджуваної доби засвідчив наявність у них важливої інформації щодо розви-
тку відносин між козацько-гетьманською Україною та Османською імперією уп-
родовж періоду, який тривав від часу завершення національно-визвольної боро-
тьби українського народу проти національного гноблення з боку Речі Посполитої 
до закінчення Подільської воєнної кампанії проти неї, коли козацько-гетьман-
ська Україна була союзником Високої Порти й Кримського ханства. 

Джерелознавчий аналіз отриманої інформації дає змогу зробити висновок 
про те, що період історії України від укладання Чигиринсько-Московської угоди 
1654 року до обрання гетьманом України Петра Дорошенка являв собою час, 
впродовж якого у вітчизняній історії мали місце такі тенденції: 1. Ускладнення 
внутрішньополітичного становища України через загострення боротьби за геть-
манство внаслідок наявності в українському політикумі сил пропольської та про-
московської орієнтації; 2. Активізація боротьби між Московським царством та 
Річчю Посполитою за поділ України; 3. Збереження прихильного ставлення до 
Української козацької держави з боку Високої Порти та Кримського ханства, не-
зважаючи на підписання Березневих статей з ворожим їм Московським царст-
вом. Ця тенденція в досліджених нами османсько-турецьких   літописах і архів-
них документах простежується досить чітко. 



430 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

Що ж до наступного періоду вітчизняної історії, то він, за свідченнями 
пам’яток османсько-турецької писемності, являв собою час активізації диплома-
тичних зусиль українського гетьмана Петра Дорошенко з метою поновлення со-
юзницьких відносин з Високою Портою. Результатом цих зусиль стало встанов-
лення протекторату Високої Порти над Україною. Важливими є відомості з дос-
ліджених нами писемних документів про спробу Речі Посполитої повернути Ук-
раїну під контроль своєї влади та про відповідну реакцію Османської імперії 
щодо захисту свого протекторату від зазіхань на нього з боку польського короля 
Яна ІІІ Собеського. Той факт, що в архівних документах Османської імперії та в 
турецьких літописних творах приділено велику увагу перебігу бойових дій По-
дільської війни та укладанню Бучацького мирного договору між Високою Пор-
тою і Річчю Посполитою, який мав міжнародно-правовий характер, є свідченням 
розуміння авторами відповідних рукописних документів значення описуваних 
ними історичних подій для майбутнього як Високої Порти, так і України. На ос-
нові нашого джерелознавчого аналізу цих документів можна стверджувати, що 
султан Мехмед IV вважав козацько-гетьманську Україну суверенним союзником 
Османської імперії. Саме тому політика Високої Порти впродовж дослідженого 
періоду вітчизняної історії об’єктивно сприяла запобіганню експансіоністських 
прагнень Речі Посполитої та Московського царства стосовно України та сприяла 
політичному об’єднанню українських земель в межах єдиної держави.  

На основі джерелознавчого опрацювання інформації з вивчених османсько-
турецьких писемних джерел, передусім архівних документів останньої чверті 
XVII – першої чверті XVIII століть, можна сформулювати низку підсумкових по-
ложень щодо еволюції військово-політичних відносин між козацько-гетьмансь-
кою Україною й Османською імперією в системі міжнародних взаємин у Центра-
льній та Південно-Східній Європі, а саме: 1) спільні військові дії українськоко-
зацького і кримськотатарського військ у воєнних кампаніях останньої чверті 
XVII століття, спрямовані на підтримку зусиль Високої Порти зберегти свої вій-
ськово-політичні позиції у Північному Причорномор’ї були зумовлені збігом зо-
внішніх політичних інтересів обох названих держав у протистоянні московський 
експансіоністській політиці у цьому регіоні. Результат таких спільних військо-
вих дій був відображений у Бахчисарайському договорі, який фактично означав 
поновлення Бучацької мирної угоди. Отримана з досліджених писемних джерел 
інформація дає змогу глибше з’ясувати  принципові відмінності оцінок згаданої 
війни в українській і турецькій історичних науках; 2) в турецькій історіографії 
наголошується на спільності інтересів Високої Порти й козацько-гетьманської 



Висновки  431

 

України. Натомість українська історіографія, особливо радянського періоду, од-
нозначно трактувала політику Османської імперії як агресивну, а історичний пе-
ріод, який тривав упродовж означеної історичної доби – як «Руїну»; 3) Карлове-
цький договір відобразив завершення епохи панування Османської Туреччини в 
Європі та початок процесу її поступового занепаду, особливо у зв’язку з втратою 
нею Азовської фортеці. Отже, посилення Московського царства, засвідчене цим 
договором, було досягнуто завдяки суттєвій допомозі українського козацького 
війська з участю гетьмана Івана Мазепи на боці останнього; 4) разом із цим, до-
говір між Річчю Посполитою та Московським царством, на нашу думку, факти-
чно означав підтримку Українською козацькою державою політики «Священ-
ного союзу», спрямованої проти Османської імперії. Положення та умови Кар-
ловецького договору безпосередньо стосувалися історичної долі України, оскі-
льки її землі перебували в епіцентрі протистояння між Османською державою, 
Річчю Посполитої, Австрійською імперією та Московією; 5) нами встановлено, 
що в турецьких архівних документах відображено особливе значення диплома-
тичної діяльності українського гетьмана Івана Мазепи щодо налагодження мир-
них стосунків між Московським царством та Османською державою після заве-
ршення в 1699 році війни між країнами «Священної ліги», а саме − Австрійською 
імперією, Венецією, Річчю Посполитою, Московським царством з одного боку, 
та Османською імперією – з іншого, та в укладанні мирного договору між Мос-
ковією та Туреччиною 3 липня 1700 року; 6) такий розвиток подій є свідченням 
того, що у міжнародній політиці гетьмана Івана Мазепи чітко спостерігається 
пріоритетність чорноморських орієнтирів, які були спрямовані на зміцнення по-
зицій Української козацької держави у зазначеному регіоні необхідних для за-
безпечення захисту її земель від зовнішньої експансії; 7) опрацьовані джерельні 
відомості характеризують стан «українського питання» в геополітичних проце-
сах періоду Прутської війни, зокрема участь в ній козацького війська, а також 
висвітлюють новий етап розвитку турецько-українських відносин за часів прав-
ління гетьмана Пилипа Орлика, а саме – прийняття козацько-гетьманської Укра-
їни під протекторат Високої Порти; 8) внаслідок Прутської війни відбулося змі-
цнення північної межі кордону Османської імперії, що мало стратегічне зна-
чення в системі оборони як володінь названої держави, так і українських земель. 
Разом з тим, отримана нами інформація, переконливо засвідчує факт подальшого 
розвитку взаємин між Османською імперією та козацько-гетьманською Украї-
ною під час правління гетьмана Пилипа Орлика. 

Отже, отримані такі результати проведених джерелознавчих студій: 1) прак-
тично застосована методологія дослідження інформації з османсько-турецьких 
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писемних джерел з одночасним виконанням перекладів текстів відповідних до-
кументів українською мовою дала змогу отримати адекватний зміст цих докуме-
нтів і повніше  осягнути їхній інформаційний потенціал; 2) обґрунтовано при-
чинні зв’язки між окремими історичними подіями, їхньою сукупністю та систе-
матичним розташуванням в літописних джерелах, а також уточнено об’єктивні 
ознаки достовірності отриманої інформації; 3) встановлено час написання дослі-
джених нами рукописних джерел за календарем Гіджри, а також його адекватний 
перерахунок згідно з літочисленням за Різдвом Христовим. Ця дослідницька опе-
рація уможливила здійснити систематизацію процесу виявлення нових фактів та 
їхнє визначення у часовому вимірі; 4) доведено репрезентативність, автентич-
ність, достовірність історичних подій, зафіксованих у залучених нами писемних 
джерелах, і розкрито значення їхнього інформаційного потенціалу для дослі-
дження історії України козацької доби; 5) на підставі нововиявлених документа-
льних джерел встановлено основні мотиви, якими керувалися політичні кола Ви-
сокої Порти та Кримського ханства в своїй політиці стосовно Війська Запорозь-
кого та українського народу в цілому; 6) вперше досліджені нами рукописні до-
кументи отримали свою історичну та правову оцінки, що дала змогу підтвердити 
нормативно-правову природу укладених  відповідних міжнародних угод.  

Отже, аналітико-синтетичне опрацювання виявлених османсько-турецьких 
писемних джерел шляхом залучення джерелознавчих методів пізнання допомо-
гло створити ширше інформаційне підґрунтя для об’єктивної характеристики 
процесу творення Української козацької держави та забезпечити повніше осми-
слення її зовнішньої політики. Насамкінець зазначимо, що  в цій монографії бра-
вся до уваги загальний контекст міжнародних відносин, що існували в Європі  та 
в Північному Причорномор’ї і на північному сході Балканського півострова зок-
рема в другій половині XVI – першій чверті XVIII століття. Факти, зафіксовані в 
досліджених османсько-турецьких писемних джерелах, свідчать про геополіти-
чні зміни, які відбулися на відповідному територіальному просторі в вищеозна-
чений період і були пов’язані з утвердженням Української козацької держави як 
суб’єкта міжнародних відносин. 

З метою подальшого вдосконалення  методології опрацювання турецьких іс-
торичних писемних пам’яток і дедалі ширшого їх залучення до процесу дослі-
дження української історії, вважаємо за доцільне: 1) продовжити пошук, вияв-
лення та вивчення   нових писемних джерел, здійснювати переклади їхніх текстів  
та активізувати їхню публікацію; 2) укласти покажчик турецьких архівних доку-
ментів османської доби, які проливають світло на маловідомі ще події та явища 
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в української історії; видати в Україні корпус відповідних давньотурецьких пи-
семних джерел з їхнім перекладом українською та необхідними коментарями; 
3) залучити наявні рукописні документи до наукового обігу та включити їх в на-
вчальні хрестоматії з історії України, з історичного джерелознавства, історії ди-
пломатії та інших дотичних навчальних дисциплін; 4) створити умови для акти-
візації  підготовки фахівців-тюркологів; 5) підготувати та видати навчально-ме-
тодичні посібники та підручники з історії ключових проблем українсько-турець-
ких взаємин для залучення їх до матеріалів, які  використовують у навчальному 
процесі; 6) впровадити в навчальний процес у відповідних навчальних закладах 
України здавна практиковану в Європі спеціальність «cходознавство» з поглиб-
леним вивченням східних мов та культур; 7) актуалізувати наукову співпрацю 
між Україною та Туреччиною, зокрема  в галузі історії, археографії та джерело-
знавства. 
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 .  ٣٨٠-٣٧٦ص. ‘
 ٤١٢‘١٢٨٦ ‘سنھ جریدۀ حوادث مطبعھ سنده طبع اولنمشدر‘ استانبول ‘الجلد االول‘ لكۀ كاتب چلبىفذ 3.

 :ص.
 . ٣٥٨ .ص‘ برسینوب قزاق استالء )1
 . ٣٥٩- ٣٥٨  .ص‘ اوزو درنھر قلعھ بناء ذكر )2
 . ٣٧٩-٣٧٨ . ص‘ باردل نامۀ وارسال قازاق بجانب پشا اسكندر سردار )3
 .٣٠١. ص‘ صلح تجدید و باستانھ قصد امدن )4
 .  ٣٨٥ -٣٨٤ .ص ‘پاشا اسكندر مصالۀ ترتیب )5
 .٣٩٤ .ص‘ لھ الچئ امادن )6
   .٤٠٣ .ص‘ پاشا حسین وزاره حوتون سفر مبادئ )7
 .  ٤٠٤ .ص‘ حوتون بغزوه اسالم پادشاه توجھ )8
 .٤٠٤ .ص‘  كان پیاده سائر و یڭچریان امتحان )9

 ٤٠٤ .ص‘ براحیولى قزاق استیالء )10
 .٤٠٦-٤٠٥ .ص‘ دراوزى قزاق انھزام   )11
 .٤٠٦ .ص‘  امدن قپودان خلیل پشا )12
 .٤٠٦ .ص‘ امدن خبرازخان قریم  )13
 .٤٠٦ .ص‘   افالق عسكر و پاشا دالور امدن )14

 ‘

 

відбулися певні зміни в зовнішній політиці гетьмана Петра Дорошенка, зокрема 
стосовно чорноморського вектора міжнародних відносин Української козацької 
держави. З цього приводу  в сучасній українській історіографії є така думка: 
«Вимушений перехід одного з найвідданіших послідовників зовнішньої 
політики Богдана Хмельницького на бік московського царя протягом жовтня 
1675 – вересня 1676 рр. означав відмову від своїй відданості попереднім 
протекторам – польському королю та турецькому султанові, які не хотіли йти 
на поступки Петру Дорошенку щодо надання йому більших «прав і 
вольностей» 80. 

 
На стор. 385 

Керченський  перешийок належав тоді Високій Порті 81. Слід зазначити, що ми 
проаналізували тексти літопису Мехмеда Рашіда Ефенді, де є відомості щодо 
досліджуваної проблематики. Це такі: «Становище обговорення щодо угоди та 
укладання мирного договору з Австрією, Польщею, Венецією та Московією» 
( مكالمه  وانعقاد صلح و صالح بانمچه و له و ونديك و مسقوكيفيت احوال  ) від 1110 року Гіджри 
(1698/1699 року) 82; «Перша стаття укладеного договору з австрійським 
імператором» (مادۀ اولى ازمواد مصالحۀ چاسار نمچه) від 1110 року Гіджри 
(1698/1699 року) 83; «Статті договору польського кафира з Османською 
державою» (مواد مصالحۀ كفرۀ له بادولت عليه) 84; «Статті договору венеціанської 
спільноти» ( فۀ ونديكئمواد مصالحۀ طا ) від 1110 року Гіджри (1698/1699 року) 85; 

 
На стор. 434 

.2 
 خره سنه الجماذى ا ٧سالطان عثمان مرحومك حوتين سفرينه عزيمتى و بى فتح عودى فى  )5
 .  ٣٨٠-٣٧٦ص. ‘ ١٠٣٠ 

 
 
На стор. 435 

.3 
 .٤٠٩ .ص‘ بحوتون اسالم عسكر رسيدن16) 

 
                                                            
80Чухліб Тарас. Секрети українського полівасалітету. Хмельницький – Дорошенко – Мазепа / 
Тарас Чухліб. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. — С. 104–105.   
81İsmail Hakk Uzunçarşl, ayn eser,  Сilt ІІІ, I. Ksm, 5. Bask, s. 593. 

 .ص  ٥٩٥‘ ٤٤٩- ٤٤٨ ص.‘ ١٢٨٢ ‘ عامره مطبعۀ‘ استانبول ‘الجلد الثانى‘ تاريخ راشد‘ محمد راشد افندى82 
 .ص  ٥٩٥‘ ٤٦٠ -٤٤٩ ص.‘ ١٢٨٢ ‘ عامره مطبعۀ‘ استانبول ‘الجلد الثانى‘ تاريخ راشد‘ محمد راشد افندى83 
 .ص  ٥٩٥‘ ٤٦٧- ٤٦٠ ص.‘ ١٢٨٢ ‘ عامره مطبعۀ‘ استانبول ‘الجلد الثانى‘ تاريخ راشد‘ محمد راشد افندى84 

 .ص  ٥٩٥‘ ٤٧٣- ٤٦٧ ص.‘ ١٢٨٢ ‘ عامره مطبعۀ‘ استانبول ‘الجلد الثانى‘ تاريخ راشد‘ محمد راشد افندى 85 
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 .٤٠٨ .ص‘ قزاق درتابور تاتار جنك )15
 .٤٠٩ .ص‘ بحوتون مالعسكراس رسیدن )16
 .٤٠٩ .ص‘ تاتارخان امدن )17
 .٤٠٩ .ص‘ تابور محاصرۀ )18
 .٤١٠-٤٠٩ .ص‘ حرب و متریس )19
 .٤١٠-٤٠٩ .ص‘ بتابور اسالم عسكر ھجوم )20
 .٤١١ .ص‘ بقانتمور اوزو ایالت توجیھ )21
 .٤١١ .ص‘ بقانتمور اوزو ایالت توجیھ )22
 .٤١١ .ص‘ ثانى یوریش )23
 .٤١١ .ص‘ ٔثالث یوریش )24
 .٤١٢ .ص ‘ أدا زخایر تاتار كردن غرت )25
 .٤١٢ .ص‘ پاشا قاش قره شھدت و رابع یوریش )26

 ٣٩٨‘١٢٨٦ ‘مطبعھ سنده طبع اولنمشدر سنھجریدۀ حوادث ‘ استانبول‘ الثانى الجلد ‘فذلكۀ كاتب چلبى4.  
 : . ص

 ٣-٢ .ص‘ شبحون كردن اعدا )1
 .٣ .ص  ‘خمس یوریش )2
 .٣ .ص‘ سادس یوریش )3
 .٤-٣ .ص  ‘رجوع اعدا بمصالحھ )4
 .٤ .ص  ‘عقد مصالحھ و عودت )5
 .٥ -٤  .ص  ‘تنبیھ )6
 . ٥٩- ٥٧ص.  ‘تعیین رجب پاشا و جانبك محمد كراى )7
 .٥٩ص.  ‘انھزام عسكر دوننما درصحراى كفھ )8
 .٦١-٥٩ص.  ‘یطاق من سنن المرسلینالالفرار مما  )9

 .٦١ص.  ‘قزاق بر یكى كوى استیالى )10
 . ٧٤- ٧٢ص.  ‘انھزام قزاق درجنك قره خرمن )11
 .٩٢ -٩١ ص. ‘بناه قلعھ درنھر اوزى )12
 .٩٣ ص. ‘احوال سرحد لھ )13
 .١٦١-١٦٠ص.  ‘حركت كفار لھ و سفر ادرنھ )14
 .٢٢٥   -٢٢٤ص.  ‘ازاق ازحصار قزاق فرار )15
  .٢٢٨ص. ‘قزاق بدیار پاشا استیالى اسالم )16
 .٢٣١-٢٣٠ص.  ‘نمچھ سرحد احوال )17
 ٢٣٧-٢٣٦ .نمجھ الچئ امدن )18
 .٢٣٧ ص.  ‘ خراج اردل )19
  .٣٢٥-  ٣٢٣  ص.  ‘ذكربعضى وقایع درمحرم )20
 .٣٨٧ - ٣٨٦ص.   ‘احوال افالق و بغدان )21
  .٣٨٧ص.   ‘ق  امراجعت قز )22
  .٣٨٩ -٣٨٧ ص. ‘ لھ دبال تاتار استیالى )23

відбулися певні зміни в зовнішній політиці гетьмана Петра Дорошенка, зокрема 
стосовно чорноморського вектора міжнародних відносин Української козацької 
держави. З цього приводу  в сучасній українській історіографії є така думка: 
«Вимушений перехід одного з найвідданіших послідовників зовнішньої 
політики Богдана Хмельницького на бік московського царя протягом жовтня 
1675 – вересня 1676 рр. означав відмову від своїй відданості попереднім 
протекторам – польському королю та турецькому султанові, які не хотіли йти 
на поступки Петру Дорошенку щодо надання йому більших «прав і 
вольностей» 80. 

 
На стор. 385 

Керченський  перешийок належав тоді Високій Порті 81. Слід зазначити, що ми 
проаналізували тексти літопису Мехмеда Рашіда Ефенді, де є відомості щодо 
досліджуваної проблематики. Це такі: «Становище обговорення щодо угоди та 
укладання мирного договору з Австрією, Польщею, Венецією та Московією» 
( مكالمه  وانعقاد صلح و صالح بانمچه و له و ونديك و مسقوكيفيت احوال  ) від 1110 року Гіджри 
(1698/1699 року) 82; «Перша стаття укладеного договору з австрійським 
імператором» (مادۀ اولى ازمواد مصالحۀ چاسار نمچه) від 1110 року Гіджри 
(1698/1699 року) 83; «Статті договору польського кафира з Османською 
державою» (مواد مصالحۀ كفرۀ له بادولت عليه) 84; «Статті договору венеціанської 
спільноти» ( فۀ ونديكئمواد مصالحۀ طا ) від 1110 року Гіджри (1698/1699 року) 85; 

 
На стор. 434 

.2 
 خره سنه الجماذى ا ٧سالطان عثمان مرحومك حوتين سفرينه عزيمتى و بى فتح عودى فى  )5
 .  ٣٨٠-٣٧٦ص. ‘ ١٠٣٠ 
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.3 
 .٤٠٩ .ص‘ بحوتون اسالم عسكر رسيدن16) 

 
                                                            
80Чухліб Тарас. Секрети українського полівасалітету. Хмельницький – Дорошенко – Мазепа / 
Тарас Чухліб. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. — С. 104–105.   
81İsmail Hakk Uzunçarşl, ayn eser,  Сilt ІІІ, I. Ksm, 5. Bask, s. 593. 

 .ص  ٥٩٥‘ ٤٤٩- ٤٤٨ ص.‘ ١٢٨٢ ‘ عامره مطبعۀ‘ استانبول ‘الجلد الثانى‘ تاريخ راشد‘ محمد راشد افندى82 
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 .ص  ٥٩٥‘ ٤٦٧- ٤٦٠ ص.‘ ١٢٨٢ ‘ عامره مطبعۀ‘ استانبول ‘الجلد الثانى‘ تاريخ راشد‘ محمد راشد افندى84 

 .ص  ٥٩٥‘ ٤٧٣- ٤٦٧ ص.‘ ١٢٨٢ ‘ عامره مطبعۀ‘ استانبول ‘الجلد الثانى‘ تاريخ راشد‘ محمد راشد افندى 85 
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 . ٣٨٧ -٣٨٦ص.   ‘تاتار و لھ مصالحھ عقد )24
  :تاریخى  خان  گراى  اسالم اوچنجى‘  ثنأى  محمد  حجى قریملى  5. 

 .ا٧ ص. ‘ بدر دولتمدار حضرت صاحبقران فرمودن  التجا نمودن ملنسكھ حطون )1
 ھالكفّار لھ دوزخ قرار و ھزیمت و ك بغزاء زمان ناقر فتار اندر توّجھ فرمودن  حضرت صاحبك )2

- ٨١. ا٧ ص.  ‘اركبھدران تاتار صبا رفتار و عدوش كسر و یغما كردن والیتشاناطایفۀ خ شدن آن
٤٢(та інші повідомлення)1341. 

 مطبعھ استقبال نجم‘ استانبول‘ جودى‘ ناشرىع و تابع ‘ تاریخى قریم یاخود  حأنان ُگلبنِ ‘ سلطان گراى حلیم6. 
 .:ص  ) ٢٠(  ٢٣٢ ‘١٣٢٧ ‘سي

 .١٠ ٥- ١ ٠٠ .ص‘   خان گراى  اسالم  اوچنجى 1)
 سلھدار ‘جلد برنجى ‘١٠ :عدد ‘ كلیاتى انجمنى تاریخ تورك‘  تاریخى سلھدار‘ آغا مھمد فندقلیلى سلھدار7. 

 ١٠٩٤- ١٠٦٥ ‘حاویدر نوطلرینى ایلھ برمقدمھسى بكك رفیق احمد دأىر حیاتنھ آغانك مھمد فندقلیلى
 .ص ٧٦٣‘ 1928‘ استانبول‘ مطبعھسى  دولت‘

 ینھ اوزر قرالى لھ ھضرتلرینك پادشاه و كلدوكى ایلچیسى فریادنامھسیلھ دورشینقنك خاتمانى قزاق )1
  .٥٧٠- ٥٦٥ .ص‘ در بیاننده تسخیرى و فتح سبب سنك قلعھ قمانیجھ و ھمایونلرى سفر

 .٥٧٠- ٥٦٥ . ص‘ ھمایون نامۀ صورت )2
 .٥٧٠- ٥٦٥ . ص ‘ لیھ دیار بغزوۀ غازى پادشاه متیعز الف و ثمانین و ثلث سنھ )3
  (та інші повідомлення) .٥٧٠- ٥٦٥ . ص ‘  قرال نام صورت )4

سلھدار  ‘ جلد ایكنجى ‘ا٤: عدد‘ كلیاتى انجمنى تاریخ تورك‘  تاریخى سلھدار‘ آغا مھمد فندقلیلى سلھدار8. 
 سى ایلھ نوطلرینى حاو یدر فندقلیلى مھمد آغانك  حیاتنھ دأىر احمد رفیق بكك بر مقدمھ

  . ص ٨٠٥   1928‘ ‘استانبول ‘مطبعھسى دولت) ‘ ١١٠٦ - ١٠٩٥ (
 (та інші повідомлення) .٩-٨ ص. ‘سفر ھمیون ‘سنھ اربع و تسین و الف )1
معارف  ‘طابعى : احمد جودت ‘برنجى جلد ‘سیاحتنامھ سىاولیا چلبى  ‘اولیا چلبى محمد ظلى ابن درویش9.

 ص .) ١٠(  ٦٧٤ ‘١٣١٤‘مطبعھ سى   -قدم-  درسعاتده ‘ایلك طبعى‘  نظارت جلیلھ سنك رخصتیلھ
معارف ‘ احمد جودت‘ طابعى ‘جلد ایكنجى ‘اولیا چلبى سیاحتنامھ سى  ‘اولیا چلبى محمد ظلّى ابن درویش10. 

 ) ص.٥( ٤٧٩ ‘١٣١٤ ‘مطبعھ سى - قدم- درسعاتده  ‘ایلك طبعى ‘نظارت جلیلھ سنك رخصتیلھ 
نجیب عصم بك طرفندن برمدخل و عالوه لرلھ نشر  ‘عبد الغفار الحاجقریمى  ‘مٔولّفى ‘ٔعمدت التواریخ 1.1

    ‘١٣٤٤‘  استانبول  مطبعٔھ عامره   ‘(تورك تاریخ انجمنى مجموعسى) نك عالوه سى ‘اولونمشدر
   ص. ٢٠٧

 ص . ٥١٢- ٤١٢ ‘سلم كراى بن سالمت كراى خان )1
 ص .  ٥١٢- ٤١٢‘محد كراى بن سالمت كراى خان )2

                                                            
1341Hadzy Mehmed Sena’i z Krymu [ قریملى حجى محمد  ثنأى‘  اوچنجى اسالم گراى  خان  تاریخى]. Historia Chana 
Islam Gereja III. Tekst turecki wydal, przelozyl i opracowal Zygmunt Abrahamowicz. Uzupelniający 
komentarz historychny Olgierd Górka i Zbigniew Wójcik; pod redacią naukową  Zbigniewa Wójcika. 
— Warszawa, 1971. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Wydanie pierwsze. Nakład 1500, 200 egz. 
Arkuszy wydawniczych 23, 50. Arkuszy drukarskich 17, 25. 204 s., ص. ٧٢ (72 с. додатки); British 
Museum, No. Add. 7870. 
  

На стор. 437 
.16 

 .٣٣-٣٢ .ص  ‘پاشا بديار قزاق اسالمء الاستي 2)
 
 

На стор. 451 
У пункті 100. Vecihi Tarihi / تاريخ وجيھى, Arşiv, Nu : 1307, Süleymaniye 
Kütübhanesi, İstanbul, s.1б–87б. 

 

На стор. 478 

У пунктах 171, 172, 173: 

الدكتور أحَمد   تٔعليق ترجَمة و‘ إقبَلٔ  سٔ ديب المورخ الفَارسي َعباالتاليف ا ‘في عھد السَّالجقة  الَوزارة.171
 .ص ٥٢٦‘ ١٩٨٤‘ الجامَعةمطبوعات   ‘الكويتٔ  ‘كمال الدين حلمي

 .ص ١٥٧٤  ‘١٣١٧‘ مطبعھسى اقدام  درسعادت‘ استانبول‘  تركى قاموس‘ شمسالدين ‘سامى.172
 .ھجريه١٣٤٢ ‘عامره  مطبعۀ ‘استانبول ‘١٠٢-١٠١ص. 
مطبعۀ  ‘استانبول ‘اوچنجى جلد ‘برسلى محمد طاھر ‘محررى ‘نعيما مصطفى افندى ‘عثمانلى مٔوالفلرى.173
   .ھجريه١٣٤٢ ‘عامره
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تقویمخانۀ عامره ده زیوردستكاه طبع  اوچیوز نسخھ ‘الثانى الجلد ‘منشآت السالطین عۀمجمو ‘فریدون بك.21
 ‘خرنده رسیدۀ حد تكمیل اولمشدرالسنھ سنك اواخر ربیع ا١٢٦٥و تمثیل و بین ایكیوز التمش بش 

       .٥١٩ص.
 . ٥١-٥ ٠ .ص ‘صورتیدر سامینك  مكتوب  یازیالن خصوصنده اشقیاسى قزاق طرفنھ خانى قریم )1

الجلد  - ولالالجلد ا‘ روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما ‘نعیما مصطفى افندى13. 
 . ھجریھ  ١٢٨٣ ‘ھجریھ  ١٢٨١ ‘عامره  مطبعۀ‘استانبول‘ لسادسا

 ‘استانبول ‘الجلد الثانى  ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘  تاریخ  نعیما  ‘نعیما مصطفى افندى14. 
  . :ص  ٤٥١  ‘١٢٨١ ‘عامره  مطبعۀ

 .١١٩-١١٨ .ص  ‘برسینوب قزاق استالء )1
 . ١٥٣  -١٥٢ .ص‘ پاشا اسكندر مصالحۀ  ترتیب )2
 .٣٦٠-٣٥٦ .ص ‘  والف وثلثین خمس سنھ وقایع) خرمن قره درجنك قزاق انھزام )3
 .٣٩٩-٣٩٨ ص. ‘و بناء قلعھ درنھر اوز )4
 .٤٠١-٤٠٠ص.  ‘ احوال سرحد لھ )5
 .٤٢٦-٤٢٥ ص.‘  خانیت بجانبك گراى توجیھ )6
 .٤٢٦-٤٢٨ ص.‘  تتمة احوال جانیبك گراى بامحمد گراى و شاھین گراى )7
 .٤٢٩-٤٢٨ ص. ‘انب لھجارسال نامھ ب )8

 ‘استانبول ‘الجلد الثالث ‘الخافقین روضة الحسین فى خالصة اخبار ‘نعیما تاریخ‘ نعیما مصطفى افندى 15.
 :ص.   ٤٦٠‘ ١٢٨١‘ عامره مطبعۀ

 .٢٠٦ ص. ‘امدن ایلچى لھ )1
 .٢٠٨-٢٠٦ . ص ‘عزیمت سلطان مراد خان بجانب ادرنھ باقصد كفار لھ )2

 ‘الجلد الرابع. استانبول‘ روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما  ‘نعیما مصطفى افندى16. 
 : ص.  ٤٦٥ ‘١٢٨١ ‘عامره مطبعۀ

 .١٧- ١٥ .ص ‘ فرارقزاق ازقلعۀ ازاق )1
 .٣٣-٣٢ .ص  ‘م پاشا بدیار قزاقالاسء الاستي )2
 .٦٢ .ص  ‘احوال سرحد نمچھ و لھ )3
 .٢٨٧- ٢٨٥  .ص  ‘احوال قزاق )4

 مطبعۀ‘ خامسال الجلد ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما  ‘نعیما مصطفى افندى 17. 
 . :ص  ٤٥٢  ‘١٢٨١ ‘عامره

 . ٢٦٤-٢٦٠.  ص‘  شمالیھ احوال )1
 .٢٨٩-٢٧٨ .ص   ‘شمالیھ احوال )2
 .٣٥٨-٣٥٦ .ص ‘القعده ذى )3
 . ٣٦٨ - ٣٦٥ .ص ‘بالد لھ ذكر استیالء تاتار بر )4
 .٣٧٣-٣٦٨ .ص ‘عقد مصالحھ درمیان تاتار و لھ )5
 . ٤١٦- ٤١٣  .ص ‘ حوادث شمالیھ )6

 استانبول ‘لسادسالجلد ا ‘روضة الحسین فى خالصة اخبار الخافقین ‘تاریخ  نعیما‘ نعیما مصطفى افندى18.
 :ص. ٥٨  .‘ ص ٤٤٢‘  ١٢٨٣خره  سنھ الجمادىا  ٢٧فى   ‘عامره مطبعۀ‘

 .١٣٧-١٣٦ .ص  ‘یافتن خان تاتار بكفار قزاق ظفر )1

На стор. 437 
.16 

 .٣٣-٣٢ .ص  ‘پاشا بديار قزاق اسالمء الاستي 2)
 
 

На стор. 451 
У пункті 100. Vecihi Tarihi / تاريخ وجيھى, Arşiv, Nu : 1307, Süleymaniye 
Kütübhanesi, İstanbul, s.1б–87б. 

 

На стор. 478 

У пунктах 171, 172, 173: 

الدكتور أحَمد   تٔعليق ترجَمة و‘ إقبَلٔ  سٔ ديب المورخ الفَارسي َعباالتاليف ا ‘في عھد السَّالجقة  الَوزارة.171
 .ص ٥٢٦‘ ١٩٨٤‘ الجامَعةمطبوعات   ‘الكويتٔ  ‘كمال الدين حلمي

 .ص ١٥٧٤  ‘١٣١٧‘ مطبعھسى اقدام  درسعادت‘ استانبول‘  تركى قاموس‘ شمسالدين ‘سامى.172
 .ھجريه١٣٤٢ ‘عامره  مطبعۀ ‘استانبول ‘١٠٢-١٠١ص. 
مطبعۀ  ‘استانبول ‘اوچنجى جلد ‘برسلى محمد طاھر ‘محررى ‘نعيما مصطفى افندى ‘عثمانلى مٔوالفلرى.173
   .ھجريه١٣٤٢ ‘عامره
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 .٤٢٣  .ص  ‘ نصرت عظیمۀ محمد گراى خان درمحاربۀ عسكر كفار مسقو )2
 .٤٣٥- ٤٣١  .ص ‘حوادث شمالیھ )3
 . ٤٣٦- ٤٣٥ .ص ‘ تنبیھ و تدارك سفرو توجھ دوننماى قره دڭز )4
   .سُزمز گراى  خان    سالمتإبن اسالم  گراى  خان    ] اوچنجى [ھو  .19 

(AGAD, AKW, Karton 62, Teczka 4, Nr. kól. 335) 
 : .ص  ٥٣٢ ‘ ١٢٨٢‘  عامره مطبعۀ ‘استانبول ‘ولالالجلد ا ‘تاریخ راشد‘ د افندىمحمد راش20. 

 .١٣٨ .ص ‘چھره سائ ایلچئ قزاق بركاب كامیاب شھریارى )1
 .١٣٨ .ص ‘ ھمایون پادشاھى بایلچئ لھتسلیم نامۀ  )2
 .٢٥ ٧ .ص ‘ آمدن خبر عصیان و نقض عھد كفرۀ لھ )3
 . ٢٥٩ -٢٥٧. ص‘ صورت نامۀ ھمایون  )4
 .٢٥٩. ص ‘  اخراج توغ ھمایون براى غزیمت سفر لھ  )5
 .٢٦١ .ص ‘دعوت خان قریم بسفر ھمایون )6
 .٢٦١ .ص ‘آمدن نامھ ازقرال بدفعال لھ )7
 .٢٦٣- ٢٦١ .ص ‘ لھ نامۀ ترجمۀ )8
 ٢٦٦-٢٦٣ .ص‘ عظمىأصدر مكتوب صورت )9

 .٢٨٤ -٢٦٦ .ص‘  لھ سفر وقایع احوال تفصیل و ازادرنھ ھمایون حركت )10
 .٢٨٨- ٢٨٤ .ص‘ لھ باكفرۀ صالح و صلح عقد تجدید )11
  .٢٨٨- ٢٨٤ .ص  ‘لھ باكفرۀ حالص و صلح عقد تجدید )12
 . ٢٩٦ -٢٩٤ .ص ‘لھ سفر دراثناء سأره وقایع و ازادرنھ ھمایون حركت )13
 .٢٩٨ - ٢٩٦  .ص ‘ھمایون نامۀ صورت )14
   .    ٣٠٠- ٢٩٨ .ص‘ تم سز ایلیھ ارسال )15
  .٣٠٢- ٣٠٠  .ص ‘بھار قت بو سفر )16
    . ٣٢٠ -٣١١ .ص  ‘مسقو كفرۀ بجانب ھمایون سفر تحویل )17
 .٣٣٥ - ٣٣٤ .ص‘ لھ باكفرۀ خان گراى سلیم قریم خان مصالحۀ )18
 .٣٣٨- ٣٣٧ .ص‘ قزاق خطمان خبرعصیان ورود )19
 .٣٤٢ .ص‘ چھرین ازسفر سردار و قریم خان عودت خبر ورود )20
 .٣٤٢-٣٤١ .ص ‘پادشاھى ھمایون بدیوان لھ ایلچئ دخول )21
 .٣٤٥-٣٤٤ .ص‘ چھرین سفر براى ھمایون توغ اخراج )22
 .٣٤٥-٣٤٤ .ص ‘شكار و ازصید ھمایون عودت )23
 .٣٤٥-٣٤٤ .ص‘ عالیشان خان مصالحۀ بقبول لھ بایلچئ كردن رغبت )24
 .٣٥٢-٣٤٥ .ص‘ پاشا داود بصحراى ھمایون حركت )25

   .٣٥٢-٣٤٥ .ص‘ بآستانھ  ھمایون عزیمت )26

  .٣٥٩ .ص‘ مسقو الچئ آمدن )27
   .٣٦٨ .ص‘ مسقو رسان نامھ عودت )28
   .٣٨٣ .ص ‘مسقو  ایلچئ عودت )29
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  .٤٣٦-٤٣٤ .ص ‘قزاق طأفۀ عصیان )30
 .٤٦٠-٤٥٩ .ص‘ لھ كفرۀ ازمحاصرۀ قمانیچھ قلعۀ خالص )31
 .٤٦٠-٤٥٩ .ص‘  قمانیچھ خالص براى پادشاھى انعامات )32
 .٤٧١-٤٧٠ .ص ‘قمانیچھ درقلعۀ پاشا محمود وفات )33
 . ٤٨٨ .ص  ‘افندى حسین شعیر بامین وزارت رتبۀ توجیھ )34
 .٤٩٠ -٤٨٩ .ص  ‘براباش و لھ ایلچئ آمدن )35

 : .ص  ٥٩٥ ‘  ١٢٨٢‘  عامره مطبعۀ  ‘استانبول ‘الجلد الثانى ‘تاریخ راشد  ‘محمد راشد افندى 21.
 .٧١ .ص‘ قمانیچھ در فساد و فتنھ ظھور )1
 .١٠٦ .ص‘ مكث و قرار خان عالیشان درقریم براى حركت مسقو )2
 .١٠٨ -١٠٦ .ص‘ مشورت درخضور خان عالیشان عقد مجلس )3
 .١٦٩ .ص ) ‘ محافظھ ( براى نفیرعام عسكر اخراج و حدود بجانب لھ كفرۀ تجاوز )4
 .٢١٣-٢١٢ .ص  ‘اوزى محافظ وفات )5
 . ٢٦٩-٢٦٨ .ص  ‘قمانیچھ درقرب لھ بكفار  سلطان كراى شھباز محاربۀ )6
 .٣٢٢-٣٢١ .ص ‘ لھ یتالو عزیمت بغارت  سلطان كراى شھباز )7
 . ٣٩٩ .ص ‘ اوزى بجانب پاشا حسین و پاشا یوسف مأموریت )8
 . ٤٢٦ .ص‘  تاتار ازعساكر نصرت خبر ورود )9

 .٤٥٤ .ص‘  سلتان كراى قپالن ازجانب خبرنصرت ورود )10
 . ٤٤٩-٤٤٨ .ص‘ مسقو و وندیك لھ و بانمچھ صالح و صلح وانعقاد  مكالمھ احوال كیفیت )11
 . ٤٦٠ -٤٤٩ .ص  ‘نمچھ چاسار مصالحۀ ازمواد اولى مادۀ )12
 ٤٦٧-٤٦٠ .ص  ‘علیھ بادولت لھ كفرۀ مصالحۀ مواد )13
 .٤٧٣-٤٦٧ .ص  ‘وندیك فۀئطا مصالحۀ مواد )14
 .٤٨٣ .ص  ‘ھماین عھدنامۀ بطلب  لھ ایلچئ آمدن )15
 .٤٨٦-٤٨٥ .ص ‘صالح و صلح مكالمۀ براى مسقو چار ایلچئ آمدن )16
 .٤٨٦ .ص ‘علیھ دولت بجانب ازوندیك كبیر ایلچئ ورود )17
 .٥٠٣- ٤٩٤ .ص ‘چارمسقو باایلچئ صلح مكالمۀ )18
 .٥٠٥ .ص‘ مسقو مصالحۀ ازمواد اولى مادۀ )19
 .٥٣٧ .ص‘ نالخذ بنعلقران لھ قرل نصب )20
 .٥٣٧ .ص ‘اوزى قلعۀ تعمیر )21
 . ٥٥١- ٥٥٠ .ص‘ آصفى بجناب مسقو ایلجئ مالقات )22
 .  ٥٦٩-٥٦٥ .ص‘ خان دولتگراى قریم خان عصیان و تاتار فتنۀ ظھور )23
 .٥٧١ - ٥٦٩.ص ‘خان دولتگراى وقعۀ تفصیل )24
 .٥٧٦ - ٥٧٥ .ص‘ تاتار فتنھٔ  فاع اند )25
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Писемні джерела латинською графікою 
 

1. Abdi Paşa, Adurrahman / Adurrahman Abdi Paşa, Nişancı, تاریخ نشانجي / 
Târîh-i Nişancı, TSMK (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi), Koğuşlar Kitaplığı, 
Nu :  915. 

2. Hac Ali Efendi, Târih-î Kameniçe / تاریخ قمانیچھ , Süleymnaiye Kütübhȃnesi, 
Lala İsmail Paşa Kitaplığı, Nr. 308,  v. 1 b ‒ 136 a. 

3. Hac Ali Efendi, Târih-î Kameniçe, Tahlil ve Metin, Hazırlayan: Ayşe Hande 
Can, Ankara, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütübhaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğü, 2007, s. V, IХ, X, ХІ; XXVIII s., [Ib ‒ IVb], 128 s. 

4. BOA, Ali Emîrî Tasnifi, Cilt III, Nu : 11090,  IV. Mehmed. 
5. BOA, Âlî Emîrî Tasnifi, Cilt III, IV, Nu : 11345, Sarıkamış Kazağı Elçisine 

verilen nafaka bahasını mübeyyin tezkireler. 
6. BOA, Âlî Emîrî Tasnifi, IV Mehmed, Nu : 9907, Sarıkamış Kazak  Elçisine 

ve elçi mübaşiri Osman Çavuş ve saireye verilen hilâtlar hakkında. 
7. BOA, Bab-ı Defteri Başmuhasebe Kalemi Defterleri, Nu : 15895, Hotin 

kalesinin tamire muhtaç kısımları hakkında Hotin kadısı Mehmet Efendi tarafından 
hazırlanan keşif Defterleri. Hicrî :  1166 / Milâdî : 1752. 

8. BOA, Maliye’den Müdevver Defterleri, Nu :  1619, Hotin kalesinin tamiri 
için İstanbul’dan irsali ferman olunan neccar, taşçı, kaldırımcı, demirci, taşkıncı, 
madenci, suyolcu, bıçakçı, duvarcı ve diğer bazı sanatkarlarla sair amelelerin adların 
ücretleri ve mikdarlarını ihtiva eden defter, Hicrî : 1128 / Milâdî : 1715. 

9. BOA, Cevdet Tasnifi, Hariciye Vesikaları, Nu :  3851, Filip Orlik’e 8 nefer 
mahiyyetile beraber Sirus’da ikamet için bir konak tahsisi hakkında, Hicrî :  1134, 25 
Şaban / Milâdî : 1722, 10 Haziran. 

10. BOA, Cevdet Tasnifi, Hariciye Vesikaları, Nu :  3886, Bogdan cizyesinden 
Barabaş Hatmanı Filip Orlik’e, Osamanlı Devleti tarafından 6 000 guruş verilmesine 
dair, Osamanlı Devletine Bağlılığından dolayı,  Hicrî : 1147, 24 Muharrem / Milâdî : 
1734, 26 Haziran. 

11. BOA, Cevdet Tasnifi, Hariciye Vesikaları, Nu : 7109, Vesika 1 - Defter oldur 
ki, Bender’de mekz üzere olan İvseç kralı ve etibbâ‘-ı mahsûsanın mûceb – i fermân 
üzere beher yevm, El-vâki‘ fi 10 Cemazeyilahir  – 20 Şa ‘bân, sene 1121. 

12. BOA, Cevdet Tasnifi, Hariciye Vesikaları, Nu : 7109, Vesika 2 - Virilan ta 
‘yînâtlarıdır ki, ber-vech-i âtî zikr olunur, El-vâki‘ fi 10 Cemazeyilahir  – 20 Şa ‘bân, 
sene 1121.  
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13. BOA, Cevdet Tasnifi, Hariciye Vesikaları, Nu : 7109, Vesika 2 - İsveç 
Kralı’nın ve Mâzepâ Hatmân’ın mesâriflerine müte ‘allik Özü vâlisinden gelân 
defterdir, Fî 15 N. [Ramazan], sene 1121. 

14.  BOA, Bâb-ı Defteri Başmuhasebe Bina Emini (D. BŞM. BNE), Nu :   
15959, Hotin Kalesinde tamire muhtaç olan bina ve yerlerin tamir ve tecdidi ile ertesi 
yıla bakiye kalan tamire muhtaç mahallerin masraf Defterleri, Hicrî :  1179 / Milâdî : 
1765. 

15. BOA, D. BŞM. BNE, Nu : 16001, Hotin Kalesinin tamiri gereken 
mahallerinin keşf Defterleri, Hicrî :  1191 / Milâdî : 1777. 

16. BOA, D. BŞM. BNE, Nu :   16012. Hotin Kalesindeki bazı mahallerin tamiri 
için yapılan keşif ve masraf  Defterleri, Hicrî :  1194-1196 / Milâdî : 1780‒1782. 

17. BOA, D. BŞM. BNE, Nu : 16014, Hotin Kalesinin tamir ve inşasında çalışan 
amelelerin yevmiyeleriyle satın alınan ham demir kereste gibi malzeme için verilen 
meblağı gösterir defter, Hicrî :  1194–1196 / Milâdî : 1780 – 1782. 

18. BOA, D. BŞM. BNE, Nu : 16485, Hotin Kalesinin tamir ve inşası gereken 
mahallerin keşif ve muayenesini gösterir defter, Hicrî : 1192 / Milâdî :  1778.  

19. BOA, D. BŞM. BNE, Nu :  16502, Hotin Kalesindeki yeniçeri kışlakları su 
kuyusu ile sair mahallerin tamir ve inşası ile ilgili kayıtları havi defter (Tarihsiz). 

20.  BOA, D. BŞM. BNE, Nu : 15918, Hotin Kalesi’nin tamire muhtaç 
mahallerinin keşfini, amele, neccaran ücretlerim satın alınan kereste, mühimmat 
vesairenin masrafının gösterir defter, Hicrî : 1166 / Milâdî : 1752.  

21. BOA, Düvel-i Ecnebiye Defterleri, Karlofça Antlaşması, Nu :  055 / 1, s. 22–
26. 

22. BOA, Nâme-i Hümâyûn Defterleri, Karlofça Andlaşmasının suretі, 1111y., 
Сilt I, s. 3–5. 

23. BOA, Hatt-ı Hümâyûn, Nu : 56666. Hotin Kalesi Bina Emini Osman Efendi 
tarafından inşa ve tamir olunan binalar dışında tamire muhtaç olan mahallerin keşif 
bedeline dair defter, Hicrî : 1208 / Milâdî : 1793. 

24.  BOA, Hatt-ı Hümâyûn, Nu : 9807, Hotin Defterdarı ve Bina Emini Osman 
Ağa’nın Hotin Kalesi’nin tamiri için yapıp gönderdiği resmin arzolunduğuna dair, 
Hicrî :1210 / Milâdî : 1795. 

25.  BOA, Maliyeden Müdevver Defterleri, Nu : 1940, Hotin kalesinin imara 
lüzum hasıl olan bazı mahallerinin ferman ile bina emini tayin olunan dergah-ı ali 
müteferrikalarından Ali ağa marifeti ile yapılan masraflarıyla alınan çeşitli tamirat 
malzemesi hakkında yapılan keşif Defterleridir, Hicrî : 1177−1181 Milâdî : 1763–
1767.  



442 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

 

26. BOA, MAD, Nu : 1269, Hotin kalesinin Dergah-ı Ali gediklilerinden Ali 
Ağa marifeti ile tamiri esnasında bazı mahallerinde yapılan masrafların cins ve 
mikdarlarını ihtiva eden defterdiri, Hicrî : 1182 / Milâdî : 1768. 

27. BOA, MAD, Nu : 1619, Hotin kalesinin tamiri için İstanbul’dan irsali ferman 
olunan neccar, taşçı, kaldırımcı, demirci, taşkıncı, madenci, suyolcu, bıçakçı, duvarcı 
ve diğer bazı sanatkarlarla sair amelelerin adlarım ücretleri ve mikdarlarını ihtiva eden 
defter, Hicrî : 1128 / Milâdî : 1715. 

28.  55 – Vulçıtrın Beği Süleyman Beg’e hüküm ki: Rusyanın memâlik-i 
mahrûseye zarar kasdiyle hareket etmesi üzerine, akıncılarla Akkirman tarafına gidip 
müteyakkız olması hakkında, Hicrî : 20 Ramazân sene 966, Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi, Mühimme Defteri, Nu : 3 (Hicrî : 996–968 / Milâdî : 1558–1560), T. C. 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 
Yayın Nu :  12, Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: I. Yayına hazırlayanlar: Nezihi 
Aykut, İdris Bostan, Murat Cebecioğlu, Feridun Emecen,  Mücteba İlgürel, Mehmet 
İpşirli vb, Ankara 1993, s. 28, 837 s.  

29.  79 – Kefe beğine hüküm ki: Düsmanın Azak Kalesi’ni muhasarasında 
hizmette ve yardımda bulunan Nogay mirzalarının han tarafından müdahale ve rencide 
ettirilmemesi hakkında» датований (26 Ramazân, sene 966), Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi, Mühimme Defteri, Nu : 3 (Hicrî :  996–968 / Milâdî : 1558–1560), T. C. 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 
Yayın Nu : 12, Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: I. Yayına hazırlayanlar: Nezihi 
Aykut, İdris Bostan, Murat Cebecioğlu, Feridun Emecen,  Mücteba İlgürel, Mehmet 
İpşirli vb, Ankara 1993, s. 45.  

30. 81 – Kal‘a-i Azak’da nevbetci kullarum üzerine başbuğ ta‘yîn olınan Yaya-
başı Dervîş Mehmed’e hüküm ki: Düşmanın ve Dimitraş’ın, Azak Kalesi’ni muhasara 
etmesi üzerine, kadırga ile gönderilen yeniçerilerin, kalenin korunmasında 
bulundurulması hakkında, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri, Nu : 3 
(Hicrî : 996–968 / Milâdî :1558–1560), T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı. Yayın Nu : 12, Dîvân-ı Hümâyûn 
Sicilleri Dizisi: I. Yayına hazırlayanlar: Nezihi Aykut, İdris Bostan, Murat Cebecioğlu, 
Feridun Emecen,  Mücteba İlgürel, Mehmet İpşirli vb, Ankara 1993, s. 45–46.  

31. 83 – Kefe beyine: Azak Kalesi: Rusya ve Dimitraş’la ilgili mektubuna 
cevaben; kadırgalardan ikisinin İstanbul’a gönderilmesi ve memleketi muhafaza 
hususunda gereği gibi çalışılması hakkında, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme 
Defteri, Nu : 3 (Hicrî : 996–968 / Milâdî : 1558–1560). T.C. Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 12, Dîvân-ı 
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Hümâyûn Sicilleri Dizisi: I. Yayına hazırlayanlar: Nezihi Aykut, İdris Bostan, Murat 
Cebecioğlu, Feridun Emecen,  Mücteba İlgürel, Mehmet İpşirli vb,  Ankara 1993, s. 47. 

32. 1047 – Silistre Begi Sinân Pasa’ya hüküm ki: Ruslarla ittifak eden 
Dimitraş’ın Azak Kalesi’ne saldırmak üzere olduğundan, ülkeyi müdafaa etmek ve 
zararlarını defetmek için daima hazır bulunulması hakkında, Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi, Mühimme Defteri, Nu : 3 (Hicrî :  996–968 / Milâdî : 1558–1560), T.C. 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 
Yayın Nu : 12, Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: I. Yayına hazırlayanlar: Nezihi 
Aykut, İdris Bostan, Murat Cebecioğlu, Feridun Emecen,  Mücteba İlgürel, Mehmet 
İpşirli vb, Ankara 1993, s. 463–464. 

33. 1265 – Devlet Girây Hân hazretlerine hüküm ki: Rus askerleriyle yapılan 
harplere dair mektubuna cevap olarak; düşmanın zararından memleketin muhafazasına 
gayret sarfolunması hakkında, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri, Nu : 3 
(Hicrî :  996–968 / Milâdî : 1558–1560), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 12, Dîvân-ı Hümâyûn 
Sicilleri Dizisi: I. Yayına hazırlayanlar: Nezihi Aykut, İdris Bostan, Murat Cebecioğlu, 
Feridun Emecen,  Mücteba İlgürel, Mehmet İpşirli vb,  Ankara 1993, s. 561–562. 

34. 1266 – Kefe Begi Sinân’a hüküm ki: Dimitraş’ın hareketlerine ve Moskof 
elçisinin gönderdiği adamlar dair mektubuna cevap olarak; memleket muhafazasında 
dikkatli olunması hakkında, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri, Nu : 3 
(Hicrî : 996–968 / Milâdî : 1558–1560), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 12, Dîvân-ı Hümâyûn 
Sicilleri Dizisi: I. Yayına hazırlayanlar: Nezihi Aykut, İdris Bostan, Murat Cebecioğlu, 
Feridun Emecen,  Mücteba İlgürel, Mehmet İpşirli vb, Ankara 1993,  s. 562–563. 

35. 452 – Hân hazretlerine nâme-i şerîf ki: BOA, Mühimme Defteri, Nu :  6 
(Hicrî : 972 / Milâdî :1564–1565), Özet-transkripsiyon ve indeks, Cilt І, T. C. 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 
Yayın Nu : 28. Dîvân-ı Humâyûn Sicilleri Dizisi: ІІI, Yayına hazırlayanlar: Hacı 
Osman Yıldırım, Vahattin Atik, Murat Cebecioğlu, Muhammed Safi, Mustafa Serin, 
Osman Uslu, Numan Yekeler, Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1995. s. 261, 456 s. 

36. 463 – Akkirman Begi Hasan dâme ulüvvuhûya hüküm ki, BOA, Mühimme 
Defteri, Nu :  6 (Hicrî :  972/ Hicrî :  Milâdî : 1564–1565), Özet-transkripsiyon ve 
indeks, Cilt І, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı, Yayın Nu :  28, Dîvân-ı Humâyûn Sicilleri Dizisi: ІІI. Yayına 
hazırlayanlar: Hacı Osman Yıldırım, Vahattin Atik, Murat Cebecioğlu, Muhammed 
Safi, Mustafa Serin, Osman Uslu, Numan Yekeler, Ankara, Başbakanlık Basımevi, 
1995,  s. 269. 
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37. 1245 – Leh Kıralına nâme ki, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme 
Defteri,   Nu :  6 (Hicrî :  972 / Milâdî : 1564–1565), Özet-transkripsiyon ve indeks, 
Cilt ІІ, T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanlığı, Yayın Nu : 28, Dîvân-ı Humâyûn Sicilleri Dizisi: ІІI. Yayına hazırlayanlar: 
Hacı Osman Yıldırım, Vahattin Atik, Murat Cebecioğlu, Muhammed Safi, Mustafa 
Serin, Osman Uslu, Numan Yekeler, Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1995,  s. 234–
235, 517 s. 

38. 231 [140] – Silistre Kâdîsına ve Silistre Kal‘ası Dizdârı Mehmed’e hüküm 
ki, Hicrî :  7 Cemazeyilâhir, sene 1027, Başbakanlık Osmanlı Arşivi,  Mühimme 
Defteri, Nu :  82 (Hicrî :  1026–1027 / Milâdî : 1617–1618), Özet-transkripsiyon ve 
indeks, T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanlığı, Yayın Nu : 47, Dîvân-ı Humâyûn Sicilleri Dizisi: VI, Yayına hazırlayanlar: 
Hacı Osman Yıldırım, Vahattin Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, Mustafa 
Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara, 2000,  s. 152–153, XXVIII s., 333 s. 

39.  238 [136] – Bosna Eyâletine mutasarrıf olup Özi cânibine Serdâr olan Vezîr 
İskender Pasa’ya hüküm ki, Başbakanlık Osmanlı Arşivi,  Mühimme Defteri, Nu :  82 
(Hicrî :  1026–1027 / Milâdî :1617–1618), Özet-Transkripsiyon ve İndeks, T. C. 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 
Yayın Nu : 47, Dîvân-ı Humâyûn Sicilleri Dizisi: VI, Yayına hazırlayanlar: Hacı 
Osman Yıldırım, Vahattin Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, Mustafa Serin, 
Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara 2000,  s. 158, XXVIII s., 333 s. 

40.  310 [63] – Özi beğlerbeğisine ve Baba kâdîsına ve Tuna Nâzırı Mustafâ'ya 
hüküm ki, Başbakanlık Osmanlı Arşivi,  Mühimme Defteri, Nu :  82 (Hicrî : 1026–
1027 / Milâdî : 1617–1618), Özet-Transkripsiyon ve İndeks, T. C. Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 47, Dîvân-ı 
Humâyûn Sicilleri Dizisi: VI, Yayına hazırlayanlar: Hacı Osman Yıldırım, Vahattin 
Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan 
Yekeler, Ankara 2000,  s. 206, XXVIII s., 333 s. 

41.  1 [2] – Niğbolı ve Silistre ve Kırkkilise sancaklarında vâkı‘ olan kâdîlara 
hüküm ki, Başbakanlık Osmanlı Arşivi,  Mühimme Defteri, Nu : 83 (Hicrî : 1036–1037 
/ Milâdî : 1626–1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı 
Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 54. Dîvân-ı Hümâyûn  Sicilleri Dizisi: VII, Yayına 
hazırlayanlar: Hacı Osman Yıldırım, Vahattin Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, Ayhan 
Özyurt, Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara 2001, s. 3–4, XLII s., 
121 s.  

42.  2 [3]  – Silistre ve Niğbolı ve Vidin sancaklarında vâkı‘ olan kâdîlara hüküm 
ki, Hicrî : 2 Şevval, sene 1036, Başbakanlık Osmanlı Arşivi,  Mühimme Defteri, Nu : 
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83 (Hicrî : 1036–1037 / Milâdî : 1626–1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu :  54. Dîvân-ı Hümâyûn  
Sicilleri Dizisi: VII, Yayına hazırlayanlar: Hacı Osman Yıldırım, Vahattin Atik, Dr. 
Murat Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara 
2001, s.4,  XLII s., 121 s. 

43.  4 [5] – Akkirman kâdîsına ve mütesellimine hüküm ki, Hicrî :  10 Zîlkade, 
sene 1036, Başbakanlık Osmanlı Arşivi,  Mühimme Defteri, Nu :  83 (Hicrî :  1036–
1037 / Milâdî :1626–1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 54. Dîvân-ı Hümâyûn  Sicilleri Dizisi: 
VII, Yayına hazırlayanlar: Hacı Osman Yıldırım, Vahattin Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, 
Ayhan Özyurt, Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara 2001, s.4,  XLII s., 
121 s. 

44. 64 [79]  – Özî Beylerbeyisi olup Silistre Sancağı’na mutasarrıf olan  İbrâhim 
dâme ikbâlehûya hüküm ki, Hicrî : fî gurre-i Ramazâni’l-mübârek, sene 1037, BAO, 
MD, Nu : 83 (Hicrî : 1036–1037 / Milâdî :1626–1628), T. C. Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 54. Dîvân-ı 
Hümâyûn  Sicilleri Dizisi: VII, Yayına hazırlayanlar: Hacı Osman Yıldırım, Vahattin 
Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan 
Yekeler, Ankara, 2001, s. 45–47. XLII s., 121 s. 

45.  65 [80] – Özi Beğlerbeğisi İbrâhîm dâme ikbâlühûya hüküm [ki], Hicrî :  fî 
gurre-i Ramazâni’l-mübârek, sene 1037, Başbakanlık Osmanlı Arşivi,  Mühimme 
Defteri, Nu : 83 (Hicrî : 1036–1037 / Milâdî :1626–1628), T. C. Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu :  54. Dîvân-
ı Hümâyûn  Sicilleri Dizisi: VII, Yayına hazırlayanlar: Hacı Osman Yıldırım, Vahattin 
Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan 
Yekeler, Ankara 2001, s. 47,  XLII s., 121 s. 

46.  95 [113] – Sâbıkâ İstanbul Kâdîsı olup ber-vech-i arpalık Varna kazâsına 
mutasarrıf olan Mevlânâ Yahyâ edâma’llâhü te‘âlâ fazâ’ilehûya hüküm ki, Hicrî :  20 
Muherrem, sene 1037, Başbakanlık Osmanlı Arşivi,  Mühimme Defteri, Nu :  83 
(Hicrî : 1036–1037 / Milâdî :1626–1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu :  54. Dîvân-ı Hümâyûn  
Sicilleri Dizisi: VII, Yayına hazırlayanlar: Hacı Osman Yıldırım, Vahattin Atik, Dr. 
Murat Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara 
2001, s. 65–66,  XLII s., 121 s. 

47.  100 [118] – Sinob molâsına hüküm ki, Hicrî :  21 Şevval, sene 1037, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,  Mühimme Defteri, Nu :  83 (Hicrî :  1036–1037 / Milâdî : 
1626–1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi 
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Daire Başkanlığı, Yayın Nu :  54, Dîvân-ı Hümâyûn  Sicilleri Dizisi: VII, Yayına 
hazırlayanlar: Hacı Osman Yıldırım, Vahattin Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, Ayhan 
Özyurt, Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara 2001, s. 69,  XLII s., 
121 s. 

48.  101 [119] – Kefe ve Sudak ve Taman kâdîlarına hüküm ki, Hicrî :  27 
Şevval, sene 1037, Başbakanlık Osmanlı Arşivi,  Mühimme Defteri, Nu :  83 (Hicrî :  
1036–1037 / Milâdî : 1626–1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 54, Dîvân-ı Hümâyûn  
Sicilleri Dizisi: VII, Yayına hazırlayanlar: Hacı Osman Yıldırım, Vahattin Atik, Dr. 
Murat Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara 
2001, s. 69–70,  XLII s., 121 s. 

49.  105 [123] – Özi Beğlerbeğisi İbrâhîm Paşa’ya hüküm ki, Hicrî :  3 Zilkade, 
sene 1037, Başbakanlık Osmanlı Arşivi,  Mühimme Defteri, Nu :  83 (Hicrî :  1036–
1037 / Milâdî : 1626–1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 54, Dîvân-ı Hümâyûn  Sicilleri Dizisi: 
VII, Yayına hazırlayanlar: Hacı Osman Yıldırım, Vahattin Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, 
Ayhan Özyurt, Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara 2001, s. 73–74,  
XLII s., 121 s. 

50.  122 [140] – Akkirman kâdîsına hüküm ki, Hicrî :  8 Zilkade, sene 1037, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,  Mühimme Defteri, Nu : 83 (Hicrî :  1036–1037 / Milâdî : 
1626–1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 54. Dîvân-ı Hümâyûn  Sicilleri Dizisi: VII, Yayına 
hazırlayanlar: Hacı Osman Yıldırım, Vahattin Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, Ayhan 
Özyurt, Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara 2001, s. 84,  XLII s., 
121 s. 

51.  Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında yapılan 18 ekim 1672 tarihli Bucaş 
Antlaşması / Trakatat pokojaowy w Buczaczu pomiędzy Imperium Osmańskim a 
Polskąz 18  pazdziernika 1672 roku) / Yolda Elçi (Osamnlı’dan günümüze Türk–Leh 
ilişkileri) / Poseł w Drodze (Stosunki Turecko–Polskie od czasów osmańskich do dnia 
dzisiejszego), Т. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osamnlı Arşivi 
Daire Başkanlığı / Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Yayına 
Hazırlayanlar / Przygotowanie publikacji: Numan Yekeler, Vahdettin Atik, Ahmet 
Ozkılınç vb /  Dr. Hubert Wajs, Jarosław Zawadzki, Eugenia Szymczuk vb, Yayın Nu : 
133, İstanbul / Stambuł, 2014,  s. 164–171, 461 s. 

52.  87 [283]   – Boğdan voyvodasına hüküm ki: Boğdan’da bulunan vladika, 
metrepolit vs. papazların işlerine Rum patrikleri ve dışardan bazı şahıslar tarafından 
yapılan müdahalelerin önlenmesi, Hicrî : 9 Cemazeyilevvel, sene 1026, Başbakanlık 
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Osmanlı Arşivi,  Mühimme Defteri, Nu : 82 (Hicrî :  1026–1027 / Milâdî : 1617–1618). 
T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanlığı, Yayın Nu : 54. Dîvân-ı Hümâyûn  Sicilleri Dizisi: VII, Yayına 
hazırlayanlar: Hacı Osman Yıldırım, Vahattin Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, Ayhan 
Özyurt, Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara 2000, s. ХІV, 59, 333 s.  

53.  298 [74] – Silistre sancağında vâkı‘ olan kâdîlara hüküm ki: Silistre 
sancağına arpalık olarak mutasarrıf olan Özi Beylerbeyi Mehmet Bey Özi Kalesi’nde 
kışlayacağından, sancağın a‘şâr ve rüsumu ile bâd-ı hevâsının kendi yerine 
görevlendirdiği kethüdası Mehmet Çavusʼa tahsil ve zabtettirilmesi, Hicrî :  11 
Ramzân, sene 1027, Başbakanlık Osmanlı Arşivi,  Mühimme Defteri, Nu : 82 (Hicrî :  
1026–1027 / Milâdî : 1617–1618). T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu : 54. Dîvân-ı Hümâyûn  
Sicilleri Dizisi: VII, Yayına hazırlayanlar: Hacı Osman Yıldırım, Vahattin Atik, Dr. 
Murat Cebecioğlu, Ayhan Özyurt, Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara 
2000, s. 198, 333 s. 

54.  237 [135] – Sirem Beği Hasan Beg’e hüküm ki: Sirem Beyi Hasan Bey’in, 
Özi seferine gitmek üzere hazırlıklar yaptığı sırada sancağına müdahalede 
bulunulduğunun işitilmesi üzerine, sancak kayıtlarına bakıldığında sancağın kendisi 
üzerinde olduğu anlaşıldığından, kimseyi sancağına müdahale ettirmemesi ve bir an 
önce Özi taraflarına gidip hizmette bulunması, Hicrî :  7 Cemazeyilâhir, sene 1027, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,  Mühimme Defteri, Nu :  82 (Hicrî :  1026–1027 / Milâdî : 
1617–1618). T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı, Yayın Nu :  54. Dîvân-ı Hümâyûn  Sicilleri Dizisi: VII, Yayına 
hazırlayanlar: Hacı Osman Yıldırım, Vahattin Atik, Dr. Murat Cebecioğlu, Ayhan 
Özyurt, Mustafa Serin, Fuat Yavuz, Numan Yekeler, Ankara 2000, s. 157, 333 s. 

55.  238 [136] – Bosna Eyâletine mutasarrıf olup Özi cânibine Serdâr olan Vezîr 
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Кантакузен Фома   226
Кантемир Дмитро 51, 52, 214, 218, 308, 

312, 313, 317, 320, 331, 332, 386, 408, 
409, 556

Кантемур Мірза 206, 207, 208, 211, 214, 
218, 219, 535

Каплан I Гірай  372, 373, 416, 418 
Каплан Гірай Султан   371
Капраль Мирон   28
Кара Дев Мурад-паша   237
Кара Ібрагім-паша   365
Кара Мехмед-паша   354, 356, 357
Кара Мустафа-паша   227, 329, 330, 

334, 356, 357
Караман-паша   370
Карл XII   405–407, 409, 416, 565
Катіб Челебі Мустафа   93, 94, 108, 166, 

167, 170, 171, 198, 200–206, 208, 210, 
211

Кеманкеш Кара Мустафа-паша   230, 353
Керімов Ісмаїл   76
Ковалівський Андрій   72, 151
Коджа Гюрджю Кенан-паша   228
Колодзейчик Даріуш   89, 245, 384, 389
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Конецпольський Олександр   243
Константин VII Багрянородний   130
Конте Калєр Якобас   383
Корибут-Вишневецький Дмитро   47, 

58, 88, 144, 169, 181– 183, 186–196, 
233, 427

Костін Мирон   202
Костомаров Микола   56, 398
Кочубей Юрій   27, 57, 76, 77
Крачковський Ігнатій   67
Кримський Агатангел   55, 57–59, 61, 

72, 149
Крип’якевич Іван   84, 146, 267, 268, 295
Кроневський Лан   546
Крюков Віктор   40
Кулаковський Юліан   56, 72
Кульчинський Олесь   86
Курат Актес Неймет   69, 313
Кьопрюлю Меxмед-паша   289
Кьопрюлю Фазиль Ахмед-паша   316, 

339
Кьопрюлю оглу Фазиль Мустафа-паша   

377, 378, 380

Ласький Альбрехт   191
Левассер де Боплан Гійом   53, 544
Леопольд І   360, 372, 379, 380, 381
Лепʼявко Сергій   28, 76, 86
Леся Українка (Косач Лариса)   56
Лещинський Станіслав   416, 566
Лукомський Стефан   53
Луняк Євген   53
Лучик Василь   27
Любомирський Франсуа   333
Людовик XIV   360

Мавріна Ольга   28, 86
Маврокордат Ніколає   416

Мазаріні Джуліо   271
Мазепа Іван   24, 58, 348, 373, 375, 386, 

393–407, 421, 431, 548, 565
Малаховський   383
Махмуд Чавуш   194
Мелек Ібрагім-паша   379
Менглі Гірай І   133, 217, 543, 548
Мерзіфонлу Кара Мустафа-паша   325, 

332, 377
Мехмед Гірай   207, 362
Мехмед ІІ Фатіх   133, 155, 160, 219, 551, 

557
Мехмед ІІІ Гірай   218, 220
Мехмед IV   47, 84, 100, 103, 246, 247, 

258, 263, 271, 272, 287, 289, 291, 292, 
295, 301, 308, 310, 314, 318, 320, 321, 
324, 328, 333, 339, 349, 351, 356, 358, 
364, 368, 370, 393, 414, 430, 562, 563

Мехмед бей   174
Мехмед Гірай   169, 559
Мехмед Гірай ІІ   207, 215, 216
Мехмед Гірай ІІІ   216, 218
Мехмед Гірай IV   287, 291, 295, 301
Мехмед Ефенді-заде Ахмед Ефен-

ді   107
Мехмед-паша   331
Мехмед-паша Софу   230
Мехмед Рашід Ефенді   104, 111, 112, 

305, 310, 320, 323, 331, 340, 371, 385, 
551

Мехмед Халіфе   70, 108, 161
Михайло І Вишневецький   311, 317, 

318, 320, 321, 332, 334, 338
Михайло, московський цар   560, 561
Мицик Юрій   27, 80, 81, 217, 251, 306, 

356
Многогрішний Дем’ян   306, 394
Могила Петро 173
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Мурад   215
Мурад І Гудавендігар   124, 292, 555, 

557
Мурад ІІ   158, 159
Мурад ІІІ   166
Мурад IV   227, 236
Мурад Гірай   351, 353, 357, 358, 565
Муртаза-паша   219
Мустафа   104
Мустафа ІІ   100, 381, 391, 398, 400, 403
Мустафа Ефенді   112
Мустафа Найіма Ефенді   74, 104, 106–

108, 170, 171, 253–255 
Мустафа-аґа   416
Мустафа-бей   373
Мустафа-паша   104, 247, 260, 261, 263, 

370, 371

Насух   191, 194
Новосельський Олексій   271

Оглоблин Олександр   393, 394
Однороженко Олег   86
Озджан Кемаль   28, 88
Озтюрк Юджель   10, 28, 88, 146, 186, 

187, 191
Олексій І Михайлович   231, 278, 287, 

295, 313, 350, 351, 561
Опара Степан   299, 563
Орлик Пилип   58, 74, 408, 410, 411, 412, 

413, 420, 422, 431, 565, 566
Ортінген   383
Орхан І Ґазі   124, 128, 153, 557, 559
Осман ІІ Ґендж   173, 197, 198–200, 

202–204, 207, 210–213, 318, 323, 334
Оссолінський Єжи   271
Остамотенко Остафій   293
Остапчук Віктор   76, 84, 85, 214

Острозький Костянтин   135, 136

Партенійос ІV   351
Патріанко (Петренко), посол   307
Петричейку Стефан   360, 361
Петрановський Єремій   290, 292–296, 

562
Петро І   54, 76, 382, 385, 395, 398, 400, 

402, 407, 414, 565, 566
Петровський Микола   61, 286, 288, 

289, 295
Печеві Ібрагім Ефенді   91, 92, 170, 171, 

198, 200, 212
Полотнюк Ярема   64
Потоцький Микола   240, 267
Пріцак Лариса   83, 245
Пріцак Омелян   27, 62, 63, 66, 72, 73, 

74, 149, 250, 412, 413, 425, 549, 554

Радул Міхня   199, 211
Ракоці Дьордь (Юрій) ІІ   280
Рамі Мехмед Ефенді   383, 386
Рашба Ной   56
Резаненко Володимир   27
Рейхман Ян   70, 319, 333
Рипка Ян   71
Рігельман Олександр   53
Ріттер Павло   72
Роксолана   141
Романов Михайло   169, 227
Ромодановський   353
Рудницький Іван   143

Са‛адет   215
Сагайдачний Петро Конашевич   58, 

168, 170
Сагіб Гірай І   144
Сагіт Фаїз   279
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Саламат Гірей   218
Самовидець   266
Самойлович Іван   351, 358, 366, 394
Самойлович Семен   361
Сари Гусейн-паша   338
Сари Сулейман-аґа   332
Сари Сулейман-паша   361, 362, 364, 

365, 379
Сафран Олексій   219, 559
Селамет Гірай І   216, 236, 245
Селім ІІ   141
Селім І Гірай   311, 316, 322, 325, 326, 

331, 333, 340, 343, 350, 351, 356, 362–
364, 368, 373, 378, 380, 564

Сенковський Йозеф   69, 320
Сергійчук Володимир   27, 76, 79, 80, 

251 
Середа Олександр   86
Сефер Ґазі-аґа   98, 274, 276
Сигізмунд І   548
Сиґізмунд ІІ Август   142, 195, 196
Сиґізмунд ІІІ   198, 211
Симоновський Петро   54
Сілагдар Финдиклили Мехмед-аґа   47, 

99, 100, 101, 104, 305, 320, 349, 354, 
368, 553

Сінан Паша   159
Сінан-бей   47, 183, 188, 189, 193
Сінанеддин Юсуф-Ходжа Паша   159
Сірко Іван   300–302
Софонович Феодосій   240
Сохань Павло   27
Станіславський Вʼячеслав   86
Степанов Михайло   396, 398, 399
Стефан Баторій   318
Стефан Великий   194, 196, 558
Стоматенко   293
Субтельний Орест   85

Сулейман І Кануні   47, 93, 127, 136, 141, 
144, 145, 189, 194, 204, 211, 318, 551

Сулейман ІІ, султан  100, 379
Сулейман-паша   363, 364
Сулейман-шах   152
Сулима Іван   226
Султан-заде Мехмед-паша   227, 230
Султан Ґельді   240
Суховієнко (Суховій) Петро   302, 306, 

307
Сявуш-паша   228

Тетеря Павло   299, 563
Тимур (Тамерлан)   158
Тоган Зекі Веліді   29
Тоганджи Алі-паша   210
Тоґрул-бек   556
Токтамиш Гірай   216
Толстой Петро   386, 407
Томаш Стефан   173
Топал Костянтин   173
Туґай-бей Арґин   240–242, 244, 252, 

272

Узун Ібрагім-паша   340
Узунчаршили Ісмаїл Гакки   67–69, 

248, 297, 299, 302, 310, 312, 332, 337, 
339, 341, 350–352, 354, 357, 359, 363, 
369, 373, 381, 399

Українцев Омелян   397–399
Уреклі Музафер   28, 88

Фазиль Ахмед-паша   301, 302, 323, 
327, 328, 339

Федір III Олексійович   357, 360, 564
Федорук Ярослав   28, 76, 83, 251
Фелонюк Андрій   28
Феофан Сповідник   131



Іменний покажчик  521

Фердінанд III   360
Ферідун Емеджен   127, 197
Ферріол   380
Філарет, патріарх   226
Фінкель Керолайн   410
Фіренк Мустафа Ефенді   332
Франко Іван   55

Халачоглу Юсуф   28
Халимоненко Григорій   27, 76, 82, 83, 

306, 549
Халіль Арнавут   112
Халіль-паша   167, 201, 343
Хаммер-Пурґшталь Йозеф фон   51, 52, 

320, 341
Ханенко Михайло   310, 311, 322, 323, 

326, 335
Хасан-паша   219, 222, 224
Хмельницький Богдан   24, 45, 52, 58, 

60, 71, 74, 76, 79, 83, 84, 98, 146, 232, 
234–286, 288, 300, 303, 310, 335, 344, 
350, 394, 412, 428, 429, 548, 561, 562

Хмельницький Тиміш   239
Хмельницький Юрій   288, 290, 292, 

295, 350, 351, 353, 356, 358, 393, 548, 
564

Ходкевич Ян Кароль   204, 211

Чабук Вагід   87
Черкас Борис   86
Черніков Ігор   64
Чинґізхан   193, 546, 551
Чумак Василь   28, 76, 82
Чухліб Тарас   76, 86

Шагін Гірай   169, 207, 216, 218, 219, 
559

Шагін-аґа   100
Шатаноф   380
Шафіров Петро   409
Шахбаз Гірай   370, 371, 373
Шевальє П’єр   266
Шевальє Рудзіні   383
Шейтан Ібрагім-паша   351
Шейх Мехмед Ефенді   240, 242
Шереметьєв   37, 374
Шереметьєв Михайло   409
Шерер Жан-Бенуа   267
Шигінґ   383
Шішман Ібрагім-паша   340

Щербак Віталій   28, 76, 86
Щербань Костянтин   204

Юван   194
Юджель Муалла Уйду   28
Юсуф Набі   104, 105
Юсуф-паша   406

Яблоновський Станіслав   361, 365, 369
Якоб Собеський   367
Якуб   140
Ян ІІ Казимир   245, 246, 273, 275–277, 

280
Ян ІІІ Собеський   322–325, 330–332, 

338–340, 343, 347, 357, 360–364, 
366–369, 372, 430, 565
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Географічний покажчик

Австрійсь ка імперія 58, 141, 163, 327, 
329, 365, 372, 373, 376, 380, 381, 383, 
384, 386, 392, 393, 410, 421 

Австрія 51, 116, 144, 145, 177, 216, 325, 
331, 338, 360, 365, 372, 380, 381, 383–
386, 396, 434

Австро-Угорщина (не знайшла)
Агйолу 96, 97, 200
Адріанополь 159, 292, 295, 308, 357, 

399, 404, 414, 562, 566
Адріатичне море 373
Азербайджан 122, 127, 152, 153, 158, 481, 

510, 512, 556, 557, 596
Азія 21, 33, 43, 54, 119, 122, 123, 140, 

252, 424
Азов 70, 137, 138, 193–195, 226–229, 231, 

232, 374, 386, 395, 396, 400, 560
Азовська фортеця 47, 88, 97, 110, 141, 

181, 183, 185, 188, 189, 190, 192, 193, 
195, 225, 226, 228, 229, 231, 232, 
373–375, 382, 385, 386, 392, 408, 413, 
421, 431, 558, 560, 561, 566

Азовське море 79, 137, 182, 183, 192, 
195, 298, 

Азовський край 373
Аккерман 133, 137–140, 145, 168, 189, 

192, 214, 221, 222, 261, 370, 592, 593, 
Аккерманська фортеця 132, 139, 221, 

415, 416
Албанія 377
Алжир 122
Амасія 105
Амударʼя 152

Анадолу 107, 322
Анатолійські береги 255
Анатолія 154, 
Англія 380, 381, 383, 413, 566
Арабський халіфат 33, 41, 44, 126, 129, 

151, 152, 363, 488, 557
Аравійське море 127
Аравійський півострів 123 
Арран 152, 479
Астархан 139, 141
Астраханське ханство 186, 187, 195

Бабадаги 176, 340, 357, 364
Балкани 189, 192, 221, 309, 310, 340, 

353, 364, 372, 376–378, 420
Балканський півострів 101, 122, 123, 

188, 378, 432
Балканські країни 377
Балтійсько-Чорноморське межиморʼя 

142
Балх 127
Бар 341
Барський замок (фортеця) 132, 326
Бахчисарай 79, 81, 82, 102, 221, 237, 

239–241, 252, 255, 264, 268, 269, 
272, 279, 283, 285, 307, 356, 429, 
543, 544, 561, 564,  

Белград 380, 382, 383
Бендери 133, 136, 214, 405, 409, 420, 

566
Березань 237, 238, 244, 561
Біла Церква 242, 243, 273, 341
Білгород 132, 133, 

Географічний покажчик 
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Білий Кам’янець 244
Близький Схід 25, 60, 394
Богданська країна 51, 194, 218, 318, 338, 

339, 360, 361, 364, 370
Борисфен 267
Боснія 103, 205, 357, 378, 416
Босфорська протока 128–130, 178, 197, 

219, 425, 560
Брацлавське воєводство 245 
Брацлавське староство 135
Брацлавщина 356
Британія 70, 91, 92
Буг 353, 358, 
Буджак 133, 139, 193, 214, 331, 417, 544
Буджацький край 136, 544
Буковина 384, 417
Бурса 92, 125, 140, 160, 543, 557
Бухара 152, 557
Бучацька паланка (фортеця) 333
Бу чач 332, 334, 341, 564

Валахія 95–98, 122, 136, 142, 145, 146, 
167, 173, 197, 199, 202, 204, 207, 211, 
228, 277, 283, 314, 318, 411, 550

Варбаш 199
Велика Ногайська Орда 139, 
Велике Кавказьке пасмо 122, 127
Велике князівство Литовське 87, 131–

133, 135, 142 
Венеція 70, 116, 253, 254, 331, 365, 373, 

376, 382–386, 392, 396, 410, 421, 431, 
561

Верхнє Подніпровʼя 137
Висока Порта 8, 10, 20, 29, 35, 38, 46, 

48, 50, 54, 63, 64, 66, 69–71, 73, 
80, 83, 84, 86–90, 106, 115, 117–121, 
124–128, 131, 136–138, 141–147, 149, 
155, 157, 160, 162–165, 167–177, 179, 

181–183, 186, 190–198, 200–204, 207–
209, 211–221, 224, 225–227, 229, 232, 
234, 236, 247–249, 251–254, 256–
265, 271, 272, 276–281, 283–287, 291, 
294–297, 299, 301–305, 307–311, 313–
317, 319–325, 328, 329, 332–337, 341–
348, 350, 351, 355–358, 361, 363–365, 
367–369, 373–376, 378–381, 383–386, 
388–390, 392–395, 397–399, 401–405, 
407–411, 413, 415, 416, 419–422, 424, 
426–432, 434, 453, 546, 552, 553, 
557–560, 562–566, 591

Вишневець 135
Відень 70, 100, 136, 168, 221, 367, 380
Візантійська імперія 128–130, 133, 150, 

153, 155, 176, 292, 556, 557
Вінницьке староство 135
Вірменія 557
Волзько-Камська Булгарія 151, 556
Волинь 134, 135, 245
Волощина 289
Вучитрин 192

Гаджиоглу Пазари 339
Галилея 123
Голландія 380, 381, 383, 413, 566
Гомельська волость 361
Греція 43, 312, 378, 420
Грузія 122, 158, 557

Ґазі-Керман 386
Ґалата 100
Ґендже 153, 556

Далекий Схід 73
Далмація 378
Дарданелли, протока 128, 178, 425
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Дніпро 58, 95–97, 110, 115, 116, 130–133, 
135, 137, 138, 142, 144, 164, 167, 168, 
171, 174–176, 200–203, 206, 221, 222, 
224, 233, 241, 242, 253, 297, 298, 
300, 301, 303, 306, 343, 352, 355–358, 
370, 371, 373, 374, 386, 393, 410, 411, 
414, 420, 548, 554

Дніпро-Бузький лиман 138, 170, 171
Дніпровські пороги
Дніпро-Прутське межиріччя 136, 299
Дністер 132, 133, 137–140, 142, 144, 167, 

192, 201, 202, 204–206, 209, 211, 214, 
215, 256, 326, 327, 338, 362, 363, 384, 
392, 405, 544, 551, 553, 559

Дністерський лиман 133
Добруджа 136, 166, 215, 261, 278, 325, 

326, 370
Доган Кечіді 221
Доган, фортеця 374, 386
Дон 215, 225, 229, 263, 278, 297, 298, 

375, 593
Дунай 130, 131, 133, 136, 137, 145, 163, 

172, 174–176, 178, 199, 201, 214, 219, 
221, 261, 363, 380, 382, 383, 544, 551

Егейське море 104, 107, 129, 153, 531, 
556

Едірне 97, 106, 107, 110, 114, 116, 159, 
160, 198, 292, 293, 299, 322, 324, 357, 
358, 365, 377, 385, 399, 400, 404, 414, 
557, 559, 563, 566

Ердел 383
Еріванське ханство 122
Естонія 138
Ефіопія 54

Євразійський Степ 73

Європа 21, 33, 43, 50, 82, 119, 122, 132, 
137, 169, 177, 186, 252, 285, 311, 315, 
334, 380, 392, 410, 421, 424, 431–433

Євфрат 43
Єгипет 51, 103, 105, 122, 123, 126, 127
Ємен 105
Єнішегір 310, 312

Животів 237, 244
Жовті Води 561

Задніпров’я 367
Задра 253
Закавказзя 122
Запоріжжя 58, 367
Запорізька Січ 21, 22, 24, 58, 76, 80, 82, 

118, 135, 146, 169, 171, 176, 178, 195, 
214, 217, 233, 238, 251, 252, 257, 268, 
303, 335, 408, 414, 425, 427, 428, 459, 
559, 574

Західна Азія 122
Західна Україна 414, 566
Західне Причорномор’я 133, 162, 176
Збараж 276
Збаразький замок 276
Зборів 238, 245
Звенигородське староство 135
Зейрек, мечеть 94 
Зента 381, 384
Золота Орда 62, 142, 143, 193, 215, 543, 

551
Зомостя 84

Ієрусалим (Єрусалим) 127, 405
Ізвандже 326, 340, 341
Ізмаїл 133, 214
Ізник 153
Ільбав 243
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Інд 43
Інджебурун 163
Індійський океан 127
Індія 73, 105
Інебагти 384
Ірак 122
Іран 112, 144, 145, 158, 216, 557
Ісакчи 201, 326, 363
Іслам-Кермен 195

Каʼба 94, 105
Кавказ 9, 67, 122, 127, 128, 215, 
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італійськ. – італійською мовою 
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Термінологічний словник 1343 
 
Аґа (آغا / «Ağa») – цей термін означає настання поважного віку людини, ви-

соку мудрість 1344. Зокрема, використовувався для позначення особливого ста-
тусу державних службовців. Наприклад: «Yeniçeri Ağası», тобто «аґа (командир) 
військового загону єнічерів» 1345. 

Акче (آقچھ / «Akçe») – грошова одиниця, біла монета зі срібла, виготовлена в 
місті Бурсі (Туреччина) і запроваджена в обіг османським володарем Орханом 
Ґазі у 1328 році. Одна монета «акче» мала вагу 1,154 грамів 90 % проби срі-
бла 1346. 

Байрак – прапор, стяг.  
Балємез (італійськ. ballemezza) – гармати типу «Балємез», які мали довге 

дуло та високу потужність вогневого бою. 
Бахчисарай, Багчесарай (باغچھ سراى / «Bahçesaray») – цей топонім, що 

означає «Садовий палац», є одним з набільших міст Криму, розташоване в 
долині, оточене з обох боків горами, біля річки Чюрюкcу (Çürüksu). Ще в 
XV столітті правителі областей Золотої Орди та перші правителі Кримського 
юрту проводили свій час влітку в цьому мальовничому краї. Згодом тут був по-
будований ханський палац у саду в долині цієї річки, що й стало поштовхом для 
виникнення міста, а також визначило назву останнього. Це чудове місто заснував 
у 1502–1503 роках хан Менглі Гірай І (роки правління: перший раз: 1469–1474, 
другий раз: 1478–1515), пізніше перетворилося на постійну столицю Кримського 
ханства 1347. На початку XVI століття у Бахчисараї було засновано навчально-
науковий заклад під назвою «Зінджирлі Медресе» ( درسھزنجیرلى م  / Zincirli 
Medrese), який перетворився на визначну наукову установу кримських татар 1348. 

                                                            
1343 Власні назви (особові імена та топоніми) в тексті, що були запозичені з інших мов та ще 
не мають усталених відповідників їх написання в українській мові, передано за фонетичним 
принципом. Лексичне значення та трактування здійснено відповідно до історико-традиційного 
контексту. 

  .ص  ٥٧٤١ ‘ ٨٣. ص  ‘٧١٣١   ‘بعھسىمط  اقدام  درسعادت  ‘استانبول   ‘تركى  قاموس  ‘شمسالدین  ‘سامى 1344 
1345Mehmet Zeki Pakaln,  aynı eser, Cilt I, s. 21– 22. 

 ص.  ٥٧٤١ ‘٤٤ص.  ‘ ٧١٣١ ‘درسعادت  اقدام  مطبعھسى  ‘استانبول   ‘قاموس  تركى   ‘شمسالدین ‘سامى1346
1347Zafer Karatay, Bahçesaray, İslam Ansiklopedisi, Cilt 4, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmalar 
Merkezi, İstanbul 2991, s. 482–483. 
1348Gös.yer. 
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Навколо Бахчисараю розташувались багато будинків відпочинку хана, його дру-
жин і султанів. У 1736 і 1771 роках місто було захоплено у результаті московсь-
кої агресії 1349. 

Бер-веджг-і арпалик  (بروجھ ارپالق / «ber-vech-i arpalık») – сума коштів, приз-
начена під річний прибуток відповідного володіння держави 1350. 

Бей ( بك   / «bek», «bey») – див.: «Кримські татари». 
Беґлербеґі, Бейлербейі ( ىگب بگلر  / «Beğlerbeği, Beylerbeyi») – титул посадо-

вця, який володарював окремою адміністративною територією Османської дер-
жави, званою «ейалет» 1351. 

Буджацькі татари (بوجاق تاتارالري / «Bucak Tatarları») – тюрксько-татарський 
етнос, який мешкав на території Буджаку, тобто південної частини Бессарабії. 
Етнонім «Буджацькі татари», простежується у писемних документах з того часу, 
коли у 1620-х роках провідник ногайських татар Мірза Кантем р почав волода-
рювати на степових землях Буджаку, які обмежені на півдні Кілійським гирлом 
Дунаю, на заході – басейном нижньої течії річки Прут, на сході – узбережжям 
Чорного моря, а на півночі – басейном нижньої течії річки Дністер. Після того, 
як у XV та XVI століттях Буджацький край був відокремлений від Молдови, його 
було приєднано до Османської імперії, і до XIX століття він залишався під туре-
цькою владою 1352. 

Везір, візир (وزیر / «Vezîr») – титул посадовця в уряді Османської імперії, 
який відповідав приблизно посаді сучасного міністра 1353. 

Векаїнаме ( یعنامھاوق  / «Vakayiᶜ-nâme», «Vekayiname») – означає назву щоден-
них записів подій, тобто літопис. Спочатку цей літопис мав назву «Шегнаме» 
                                                            
1349де Боплан Гийом Левассер Левассер. Опис України, кількох провінцій Королівства Поль-
ського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, 
способом життя і ведення воєн / Левассер Гийом де Боплан // пер. с фр. : Я. І. Кравця, З. П. 
Борисюк; передм. : Я. Д. Ісаєвича, В. А. Смолія ; редкол. : В. А. Смолій [та ін.] ; Акад. наук 
УРСР, Археогр. коміс., Ін-т історії, Ін-т суспільних наук, Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту. — К. : 
Наук. думка, 1990. — С. 176 (прим. 209) ; Тунманн. Крымское ханство / Тунманн. — Симферо-
поль : Таврия, 1990. — С. 32 ; Hasan Ortekin,  Kırım Hanlarının Seceresi, İstanbul, Bürhaneddin 
Matbaası, 1938, s. 3–11. 
1350Mehmet Zeki Pakaln, aynı eser, Cilt I, s. 84–87.  
1351Mehmet Zeki Pakaln, aynı eser, Cilt I, s. 216–221. 
1352İslam Ansiklopedisi, Bucak, Cilt II, Eskişehir / Türkiye 1997, s. 742–747; Alper Başer, Bucak 
Tatarları (1550–1700), Doktora Tezi, Danışman: Mustafa Eravcı. Ayfon Kocatepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Afyonkarahısir / Türkiye 2010,  (xiv), 242 s.  
1353Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Yayına Hazırlayan: Aydn Sami 
Güneyçal, 11. Baskı, Ankara, Aydın Kitabevi Yayınları, 1993, s. 1150, 908, 1195 s.; Yusuf Halaçoğlu, 
Klasik Dönemde Osmanlı Devlet Teşkılatı, B. Dȋvȃn Üyeleri: Veziriazam ve Vezirler / // Genel Türk 
Tarihi, Сilt 6, Edütörler: Hasan Celȃl Güzel, Prof. Dr. Ali Birinci, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 
2002, s. 153–154, 719 s.   
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-До нього належать твори, які описували історичні події. Ав .(«Şehname» شھنامھ)
торів таких творів називали «Шегнамеган» (شھنامھحأن / «Şеhnâmehân») 1354.  

Векаїнювіс (وقعھ نویس / «Vakᶜa-nüvîs», «Vekayinüvis») – «Описувач подій». 
Цим терміном називалися особи, які були призначені урядом Високої Порти для 
державного літописання. Можна визначити принаймні три значення цього слова, 
а саме: 1) «секретар запису»; 2) «офіційний історик»; 3) «літописець». Важливо 
підкреслити, що в Османській державі названі літописці часто, і навіть як пра-
вило, нагороджувалися султаном чи іншими сановниками, і в цьому полягало 
значення офіційного історика. Османський уряд, зокрема великі візири, в період, 
коли держава перебувала у важкому стані, піклувалися про розвиток літератури 
та історії, оскільки вони були переконані, що запис подій минулого та сучасності 
допоможе відновити могутність держави 1355. 

Великий везір, візир (وزیرى اعظم / «Vezîr-i aʽzam») – титул посадовця в уряді 
Османській імперії, який відповідав приблизно посаді сучасного прем’єр-мініс-
тра 1356. Інший рівнозначний титул тюрксько-османською мовою صدري اعظم / 
«Sadr-î aʽzâm» теж означає високу посадову особу в османському уряді, упов-
новажена султаном керувати державою 1357. 

Гаджі (  حاجی ‘الحأج / «al- Hâcc, el-Hâcc, Hâcı») – титул мусульман, які, згідно з 
шаріатом, відвідували святе місце релігії Ісламу – Ка’ба в місті Мекка, розташо-
ваному в області Хіджаз Саудівської Аравії. Йдеться про паломництво, яке є 
однією з п’яти умов «гаджджу» – поклоніння, визначеного Кур’аном 1358. 

Ґазі (  غازی  / «Gâzî» ) – етимологія цього слова пов’язана з терміном غزاء / 
«ґаза», що означає «битва», зокрема – «битва заради релігії». Термін «Ґазі» озна-
чає також титул особи, яка на чолі війська здійснила переможній похід та пове-
рнулася з блискучою перемогою 1359. 

Гарадж ( خراج / «hârac») – вид податку чи данини, яку  виплачували перемо-
жені держави, зокрема підлеглі країни 1360. 

Гетьман (  خطمان  ‘ حطوان  / «Hatman», «Нatvan») – термін, який в турецьких пи-
семних джерелах означає титул правителів козацько-гетьманської України та 
польських командирів. У одному з турецьких словників зазначено, що першим 

                                                            
1354Ferit Devellіğlu, aynı eser, s. 1134.  
1355Kütükoğlu, Bekir, Vekayinüvis, İslam Ansiklopedisi, Cilt XIII, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı, 
1986, s. 271–287; Ferit Devellioğlu, synı eser, s. 1134. 
1356Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 1150. 
1357Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 908. 
1358Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 305. 
1359Ferit Devellioğlu,  aynı eser, s. 283–284. 
1360Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 326. 
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1354Ferit Devellіğlu, aynı eser, s. 1134.  
1355Kütükoğlu, Bekir, Vekayinüvis, İslam Ansiklopedisi, Cilt XIII, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı, 
1986, s. 271–287; Ferit Devellioğlu, synı eser, s. 1134. 
1356Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 1150. 
1357Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 908. 
1358Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 305. 
1359Ferit Devellioğlu,  aynı eser, s. 283–284. 
1360Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 326. 
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гетьманом був Лан Кроневський (т. м. Lan Kronevski) 1361. Вважають, що цей ти-
тул походить від назви «taman» або «tarkan», котра записана в давньотюркських 
оргунських пам’ятках як титул глави делегації, що прибуває з півночі. Із цих двох 
слів утворився титул «ataman»: до тюркського слова «ata» – «батько» додано 
«man». Пізніше цей титул вживався у монгольській мові, а потім перейшов у да-
вньотюркські мови, де мав значення «володарь, провідник, вождь, 
командир» 1362. 

Гірай, Герай ( گراى / «Giray, Geray») – назва роду і титул династії кримсько-
татарських правителів, котрі володарювали у Кримському ханстві з початку XV 
століття до 1783 року. Вони були спадкоємцями сина правителя Монгольської 
імперії Чинґізхана (роки правління: 1155–1227) на ім’я Джуджі хан, батька пер-
шого кримського хана Гаджі Гірая (роки правління: 1420–1455). Після того всі 
кримськотатарські хани використовували названий титул. Слово «Гірай» означає 
«бути сильним». В Кримському юрті володарювали 72 осіби з титулом «Гірай». 
У 1475 році син Гаджі Гірая, Менглі Гірай (роки правління: перший раз 1469–
1475, другий раз 1478–1515) визнав протекторат Високої Порти. Саме в цей час 
турецька армія і флот султана Мугаммеда ІІ (роки правління: 1444–1446, вдруге 
1451–1481) завоювали Кафу і всі генуезькі володіння в Криму, а також підкорили 
греко-готське Мангутське князівство. Від цього часу Османська держава мала 
протекторат над Кримським ханством до 10 (21) липня 1774 року – дня підпи-
сання Кючук-Кайнарджийського миру, укладеного між Османською Туреччи-
ною та Російською імперією після війни, яка розпочалася у 1768 році 1363.  

Далкилич (دال قلیچ / «dalkılıç») – цим терміном називали вояків турецько-ос-
манського війська, які виконували особливі завдання, зокрема розвідувального 
характеру, проникаючи у середину табору чи оточеної фортеці, заглиблюючись 
у тил противника. Зважаючи на те, що під час виконання поставленого завдання 

                                                            
1361Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûğatı ..., s. 145. 
1362Abdülkadir Donuk, Eski Türk Devletlerinde İdarî – Askerı Ünvan ve Terimler, İstanbul, Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakvı, 1988, s. 37, 136 s.; Mehmet Zeki Pakaln, aynı eser, Cilt I, s. 767; 
Ferhad Nağev [Turanl], Hatman, İslam Ansiklopedisi, Cilt 16, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı, 
1997, s. 484–485.  
1363Hasan Ortekin, Kırım Hanlarının Seceresi, İstanbul, Bürhaneddin Matbaası, 1938, s. 1–10; Міро-
шниченко М. М. З поезії ханської доби (Історичний портрет)  / Микола Миколович Мірошниче-
нко // Східний світ. — К., 2002. — № 2. — С. 172–175. 
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вони свідомо йшли на смерть у тих випадках, коли повернення було малоймові-
рним, їх означали терміном, який має значення «воїн-смертник» та «доброволець 
з оголеною шаблею в руках» 1364. 

Діван-і  Гумаюнь (دیوانى ھمایون / «Dȋvȃn-ı Hümayȗn») – «Велике Зібрання» з  
участю в ньому султана, де обговорювались питання державного та суспільного 
значення (політичні, економічні, фінансові, соціальні, військові, культурні, релі-
гійні, судові, міжнародні, земельні тощо), і лише після такого обговорення прий-
малися остаточні необхідні рішення. У разі перебування султана за межами 
Стамбула «діван» скликали на території тимчасового перебування правителя, що 
свідчило про оперативний характер керування державою із Стамбула 1365.  

Єнічері, яничари (یڭیچرى / «Yeniçeri»), «новий солдат» – назва вояків спеціа-
льного професійного війська, котре безпосередньо підпорядковувалося турець-
кому султанові і одержувало платню за свою відмінну службу. Складовими на-
званого війська були як піхота, так і кіннота. Вояками корпусу єнічерів були як 
турки, так і представники інших етносів, що входили до складу Османської ім-
перії. Цей рід війська виник ще в державі тюрків-сельджуків (1038–1194). Кор-
пус єнічерів був досконало організованим починаючи з часів правління султана 
Мурада І (1360–1389) і функціонував до 1826 року 1366. 

Зюлуфлю балтаджилар  (زلفلى بلطھ جیلر / «Zülüflü Baltacılar») – загін, який відрі-
знявся від інших військових формувань своїм зовнішнім виглядом, атрибутом 
якого були дві косички, що виступали з-під головного убору з боку. Службовці 
цього загону виконували як охоронні обов’язки, у тому числі під час походів сул-
тана, так і були відповідальними за організацією та проведення офіційних церемо-
ній, а згодом вступали до лав зброєносців та армії вершників 1367.  

Каді ( قأضى / «Kadî» ) – означає «той хто робить, виконує», тобто суддя. З цим 
поняттям пов’язане слово قضاء «kazâ» – «обов’язкове виконання законів шарі-
ату» 1368. 

                                                            
1364Mehmet Zeki Pakaln, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt I, İstanbul, Milli 
Eğitim Basım Evi, 1993, s. 389–390, 870 s.   
1365Bayerle, Gustav, Pashas, Begs, and Effendis: a Historical Dictionary of Titles and Terms in the 
Ottoman Empire / Gustav Bayerle, Istanbul, The Isis Press, 1997, p. 38–39, 170 p.; Yusuf Halaçoğlu, 
Klasik Dönemde Osmanlı Devlet Teşkılatı, I. Dȋvȃn-ı Hümayȗn, A. Dȋvȃnda Görülen İşler, Genel 
Türk Tarihi, Сilt 6, Edütörler: Hasan Celȃl Güzel, Prof. Dr. Ali Birinci, Ankara, Yeni Türkiye 
Yayınları, 2002, s. 151–152. 
1366Mehmet Zeki Pakaln, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt ІІI, İstanbul, Milli 
Eğitim Basım Evi, 1993, s. 617–629, 670 s.   
1367Mehmet Zeki Pakaln, aynı eser, Cilt IІІ, s. 668‒669. 
1368 Mehmet Zeki Pakaln,  aynı eser, Cilt II, s. 223; Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 478, 498, 499. 
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Калґай (قالغاى / – «Kalgay») – кримськотатарською мовою «калґай» означає 
«залишитися». Перед воєнним походом хан залишав у Криму замість себе калґая, 
тобто заступника. За даними кримських історичних джерел слово «калґай» впе-
рше з’явилося під час правління хана Менглі Гірая. Коли цей правитель мав 
брати участь у військовому поході разом з османською армією, беї (командири) 
звернулися до нього з запитанням: «Кого ж залишиш ти замість себе?». Менглі 
Гірай відповів тюркськокипчацькою чи кримськотатарською мовою: (  محمدغلوم او

قالغاى گراى  / «Огълум Мехмед Гирай къалгъай» / Оğlum Mehmed Giray kalsun»), 
тобто «Мій син Мемед Гірай буде  калґаєм» 1369. 

Катіб   писар, письменник, зокрема людина, котра володіє – («Kâtib» / کاتب)
майстерністю письма 1370.  

Каймакам (َمقام  Kaymakam») – титул посадовця, який управляв окремою» / قاعِٔ
адміністративною територією Османської держави, званою «каза» 1371.  

Кафтан (قفتان / «Kaftan») – спеціальний верхній одяг, який вручали держав-
ним особам ознаку їх уповноваження владою від імені турецьких султанів. Каф-
тан також вручали вельмиповажним послам іноземних держав, що прибували до 
Стамбула 1372. Варто зауважити, що кафтани разом із шаблею отримали також 
українські гетьмани: Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко, Юрій Хмельни-
цький, Іван Мазепа. 

Кентал (كنطال / «Kental») – одиниця металевої ємності вагою в 100 кілограмів, 
якою користувалися в збройних силах Османської імперії.  

Козак ( قَزاق / «Kazak») – це слово у дослівному перекладі означає «вирізати, 
оголити гострим інструментом», а також – «поголений, безбородий». Чоловіки, 
які були призначені для служби у війську, для військових походів, зобов’язані 
були бути поголеними, безбородими. Ця вимога була обов’язковою, зокрема для 
вояків кінних загонів, що виникли в Русі-Україні. Також відомі туркменські, 
киргизькі, татарські, донські, кубанські козаки. В інших словниках з історії 
османської доби Туреччини повідомляється про те, що польський король 
Сигізмунд І організував у 1516 році кінні військові загони для охорони кордонів 
і назвав їх козаками. Мешкали вони на берегах річки Дніпро. Очевидно, йдеться 
про українських найманих козаків, які служили в армії польського короля. Осно-
вна частина українських козаків, а саме ті, що мешкали на північних берегах Чо-

                                                            
1369Mehmet Zeki Pakaln, aynı eser, Cilt II, s. 150–151. 
1370Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 495, 523. 
1371Mehmet Zeki Pakaln, aynı eser, Cilt II, s. 219. 
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рного моря та на островах річки Дніпро, переважно на безпалубних плоскодон-
них човнах, так званих чайках, виходили в Чорне море для нападів на прибережні 
володіння Османської імперії 1373. Феномен українського козацтва полягає у 
тому, що необхідною умовою аналізу цього явища є його вивчення у зв’язку з 
розвитком тюркського козацтва. Зокрема, український тюрколог Григорій Хали-
моненко висловив думку про те, що «…проблему ґенези українського козацтва, 
що тривалий період виконувало обов’язки вітчизняних збройних сил, неможливо 
розглядати без об’єктивного аналізу особливостей мовлення війська Запорізь-
кого, а в першу чергу – військової лексики цього мовлення» 1374. Зокрема, про 
тюркську етимологію терміну «козак» писав відомий сходознавець Омелян Прі-
цак 1375. 

Кримські татари (کریم‘ قریم تاتارالري  / «Kırım Tatarları»). Ще пізніше, за 
законом Чинґіз-хана родючі землі Криму було розділено між 
кримськотатарськими родами: 1) ширінів, 2) манґитів, 3) седжевітів і 4) арґинів, 
з яких складаються кримські татари. Ці названі роди мали своїх власних беїв, 
тобто лідерів, так званих کریم بگلری / «Kırım Beyleri» (укр. «кримські беї»). Особа, 
яка мала титул «бей» (بك / «bek», «bey») із ширінського роду, – найзнатніший 
серед них. Така постать –найважливіша особа в державі після самого кримсько-
тараського хана, хоча він, власне, мав бути наступним після калґа-султана в уряді 
Кримського юрту 1376. 

Лагимджи (الغیمجي / «Lağımcı») – воїни-вивідувачі, які копали тунель до мі-
сця перебування противника  і встановлювали там вибухові пристрої. 

Лист, наказ султана («Nâme-i Hümayûn» / نامھِ   ھمیون ) – такий лист належав 
перу самого турецького султана і надсилався до правителів інших держав 1377. 

                                                            
معارف نظارت جلیلھ سنك  ‘احمد جودت ‘طابعى ‘برنجى  جلد ‘اولیا چلبى سیاحتنامھ سى ‘اولیا چلبى محمد ظلّى ابن درویش 1373 

 .ص) ١٠( ‘٦٧٤ ‘٦٩٠ص.   ‘١٣١٤ ‘مطبعھ سى   - قدم- درسعاتده   ‘ایلك طبعى ‘رخصتیلھ
1374Халимоненко Григорій. Інститут козацтва: тюркського й українського / Г. Халимоненко // 
Східний світ. ― К., 1993. ― № 1. ― С. 108–115; його ж. Тюркська військова лексика у мов-
ленні українського козацтва : автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. філол. Наук / Г. 
І. Халимоненко. ― К., 1993. ― 23 с. ; 

  ; ص. ١٥٧٤‘ ١٠٦٨. ص ‘١٣١٧‘ درسعادت  اقدام  مطبعھسى ‘استانبول‘  قاموس  تركى ‘شمسالدین‘ سامى 
 Mithat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûğatı ..., s. 181; Mehmet Zeki Pakaln, Osmanlı Tarih Deyimleri 
ve Terimleri Sözlüğü, Cilt ІI, İstanbul, Milli Eğitim Basım Evi, 1993, s. 228, 784 s. 
1375Pritsak Omeljan, The Turkic Etymolojy of the Word Qazaq ‘Cossak’/ Omeljan Pritsak, Harvard 
Ukrainian Studies 28, no. 1– 4 (2006): 237 – 243. 
1376Bosworth С. E., İslam Devletleri Tarihi / Clifford Edmund Bosworth, İstanbul 1980, s. 179, 194, 
181, 187, 385 s.; Hasan Ortekin, Kırım Hanlarının Seceresi ..., s. 5, 6; Mehmet Zeki Pakaln,  aynı 
eser,  Cilt I, s. 212, 870 s.   
1377Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 804. 
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Люди християнського вірування – (المسیحیّھ / «el-Mesîhiyye») – цим терміном 
в турецьких рукописних документах називають населення козацько-гетьмансь-
кої України.  

Меджліс (مجِلس / «meclis») – зібрання, наближене коло друзів, радників, при-
хильників. Наприклад, на «меджлісах» зачитували й обговорювали історичні по-
дії з метою перевірки достовірності інформації про них з метою об’єктивного 
висвітлення їх у літописних творах. Сучасний парламент, Верховна рада. Верхо-
вна рада Османської імперії складалась з двох меджлісів, членів яких призначав 
уряд 1378. 

Мірза ( مرزا  ‘میرزا    / «Mîr-zâ,  mirzâ») – цей термін використовують для ви-
значення різноманітних понять, наприклад: «бей», начальник, командир, зок-
рема синів знатних людей («Орхан мірза»), а також  як українське слово «пан» у 
звертанні до поважних осіб («мірза Турал»). Цим титулом також називали кер-
маничів володінь Османської імперії, зокрема Валахії, Трансільванії, Молдови 
та ін. 1379. 

Мютареке  (متاركھ   / «Mütâreke» ) – припинення вогню між двома воюючими 
сторонами на визначений термін, тобто «замирення», для цього укладали відпо-
відний договір 1380. 

Хатт-і Гумаюнь (خّطِ ھمایون «Hatt-ı Hümâyûn») – це поняття використовували 
для позначення документів, власноручно написаних турецьким султаном, зок-
рема його наказів 1381. 

Хатт-і Діван-і (خّطِ دیوانى / «Hatt-ı Dîvânî») – в перекладі українською означає 
стиль письма, яким писали документи дівану (велике зібрання, меджліс, рада) 
турецького султана 1382. 

Наказ султана (نشان ھمیون  / «Nişân-ı Hümâyûn») – див.: «Нішан», «Хатт-і Гу-
маюнь». 

На’лкиран (نَعلقران / «Naᶜlkıran») – словосполучення тюркських слів, а саме 
 1383, що означає металеву підкову для захисту кінських копит, котру («naᶜl» / نَعل)
виготовляли зазвичай із металу й прибивали до копит цвяхами. Цю роботу 

                                                            
1378Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 594−595.  
1379Mehmet Zeki Pakaln,  aynı eser, Cilt I, s. 227; Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 652.  
1380 Ferit Devellioğlu, aynı eser,  s. 757. 
1381Mehmet Zeki Pakaln,  aynı eser, Cilt I, s. 767–768. 
1382Mehmet Zeki Pakaln, aynı eser, Cilt I, s.  456–457; Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 189. Про 
літературний диван докладно див.: Халимоненко Г. І. Історія турецької літератури: Türk 
Edebiyatı Tarihi / Григорій Іванович Халимоненко.  — K. : КП Редакція журналу «Дім, сад, го-
род», 2009. — С. 179–180. 
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виконував спеціальний майстер. Слово (قران / «kıran») має багато значень: напри-
клад є складовою терміна, який вживали для позначення титулу турецьких сул-
танів (صاِحبقران / «Sahibkıran») у розумінні «могутній, сильний, завжди перемож-
ний правитель» 1384. Цим титулом головним чином ушановували правителів Ос-
манської Туреччини Мехмеда ІІ Фатіга й Сулеймана І Законодавця 1385. Щодо 
самого терміна «налкиран», то він означає спеціальність чи прозвище очевидно 
сильної людини, яка була майстром з прибивання до копит металевої підкови. 
Цю людину також називали «Налбенд» (نعلبند / «Naᶜl-bend», сучасною турецькою 
«Nal takan», «Nal çakan»).  У літописі Мехмеда Рашіда Ефенді є інформація під 
назвою «Передача Польського королівства нещасному “Налкирану” ( نصب قرل لھ
 Nasb-ı kral-ı Leh be Naᶜlkıran-ı hazelân) 1386. У польській історіографії / بنعلقران خذالن
значення цього терміна пояснюють, що «Naal-Kyrán» означає «podkowołomca», 
тобто «той, хто зламує підкову». Це пояснення, на нашу думку, не відображає 
адекватно зміст поняття у контексті відповідних подій. Зокрема зазначено, що 
турки дали таке прізвисько королю Речі Посполитої Августові ІІ, бо він мав над-
звичайну фізичну силу 1387. 

Нішан – (نشان  / «Nişan») – означає «знак, ознака», «пам’ятний знак», а також 
цим терміном називають наказ або ферман, зокрема підпис, туґру султана 1388.  

Ногайці, Ногайські татари ( عايونِ تاتارالري   ‘ یالرعاونِ  / «Nogaylar», «Nogay 
Tatarları») – етнос з багатою культурою, який говорить тюркською мовою з кип-
чацької групи мов. Беруть свій  початок від об’єднання двох племен – тюркських 
і монгольських, які, з  ініціативи відомого вождя та правителя монгольських та-
тар  Чинґізхана,  відокремилися в 1261 р. від Золотої Орди та на чолі з Чинґізха-
ном поширилися на територію від Аральського та Каспійського морів  аж до Бу-
джаку.  Ногайці в XVI–XVII століттях населяли історично-культурний ареал  від 
Тургайської  височини на сході й  до річок Дністер і Дунаю на заході 1389.  

                                                            
1384Ferit Devellioğlu, aynı eser,  s. 911. 
1385 Mehmet Zeki Pakaln, Cilt I, s. 93. 

 .ص  ٥٩٥ ‘ ٥٠٥  .ص  ‘ ٢٨١٢ ‘ مطبعۀ عامره ‘استانبول  ‘تاریخ راشد.الجلد الثانى ‘محمد راشد افندى 1386 
1387Collectanea z Dziejopisów Tureckich Rzeczy do Historii Polskiey Służących. Z dodatkiem 
objaśnień potrzenych i krytycznych uwag przez  J. J. S. Sękowskiego  Profesora zwyczajnego języków 
Wschodnich w Cesarskim Uniwersytecie S. Petersburskim, Tom Drugi z izerunkami odbijanemi na 
kamieniu, w Warszawie, Nakładem  Zawackiego i  Węckiego Uprzywielejowanych  Drukarzy i  
Xięgarzy  Dworu  Królewstwa Polskiego, 1825, s. 207, 308 s. 
1388Mehmet Zeki Pakaln,  aynı eser, Cilt II, s. 694–696; Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 841. 
1389Yücel Öztürk, Dımıtrıy İvanovıç Vışnevetskıy ve Faaliyetleri, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, Say: 9, İsparta / Türkiye, 2003.  — S. 127, 128–134; Alper Başer, Bucak 
Tatarları …, s. 4–10. 

Доброго вечора пані Юліє, 
 
Прохання первіряти правільність речення на сторинці 505 
Крім того, результати дослідження дістали відображення в низці 
фахових статей, зокрема: 
 
Виправлення помилок: 
На сторинці  551 (надсилаю правильний варіант арабською) 
Ногайці, Ногайські татари ( نِوغایالر‘ نِوغاي تاتارالري / «Nogaylar», 
«Nogay Tatarları») – етнос з багатою культурою, який говорить 
тюркською мовою з кипчацької групи мов. Беруть свій… 
 
На сторинці  551 (надсилаю правильний варіант арабською) 
Сіпагі (سپاھی / «Sipâhi») – назва кінного війська в Османській державі, 
яке було власниками спеціально визначеної земельної ділянки за часів 
правління анатолійських сельджуків та османів, яка… 
 
Дуже, дуже прошу ( з приводу цього питання у серпні звертався до 
Вас з проханням) 
на сторінках: 
23, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 46, 56, 58, 64, 73, 74, 81, 82, 85, 90, 
98, 106, 107, 109, 135, 146, 152, 153, 154, 156, 158, 163, 168, 170, 175, 
177, 183, 187, 195, 203, 205, 206, 208, 235, 251, 274, 284, 298, 310, 313, 
314, 321, 321, 327, 332, 345, 352, 354, 359, 375, 396, 412, 428, 560 
стилістичні помилки – словосполучення При цьому, при цьому  
необхідно замінити на   
ВОДНОЧАС І (ПРИ ВСЬОМУ) ПРИ ЦЬОМУ 
Помилки, Стилістичні помилки та помилки у слововживанні 
Конструкція при цьому є нехарактерною для української мови, 
стилістично краще: водночас, за такої умови, за цих обставин. 

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО 

При цьому треба розуміти, що цар не вічний. Водночас треба розуміти, 
що цар не вічний. 

При цьому наш прибуток складе 100 грн. За такої умови наш 
прибуток складе 100 грн. 

При цьому слові він замовк. На цім слові він замовк. 

При цьому всьому ми вам віримо. А проте ми вам віримо. 

З повагою,  Ф.Туранли 
5 жовтня 2016 р. 
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Нураддін ( نوَردّین  / «Nureddin») – кревний спадкоємець, що головує в малих 
місцевих судах, а також очолює в походах малі військові корпуси 1390.  

Нусретнаме ( نصرتنامھ / Nusretnâme) – слово «нусрет» означає «допомога», 
«перевага», а  «наме» – «лист», «книга». Назва другої частини літопису Финди-
клили Мехмеда Аґи, означена назвою «Книга перемог» (نصرتنامھ) 1391. 

Падишах – те саме, що султан, тобто «правитель», «володар».  
Палац Топкапи  (طوپقپو صرایى  / «Topkapı Sarayı») – заснований турецьким 

султаном Мехмедом Фатіхом після здобуття Константинополя – столиці Візан-
тійської імперії у 1453 році. Будівництво його завершилося у 1478 році. В палаці 
розташувався центральний уряд Османської імперії, а нині ця музейна споруда є 
однією з найвизначніших у світовій історії 1392. 

Паша (پاشا / «Paşa») – військове звання, титул найвищих чинів у османській 
військовій ієрархії та адміністрації, що відповідає військовому званню  «гене-
рал» 1393.  

Рейіс-уль Кюттаб (رأیس الكتاب / «Reis-ül Küttâb») – особа, відповідальна за зо-
внішню політику Високої Порти, тобто міністр закордонних справ. 

Рухсатнаме (رخصتنامھ / Ruhsatnâme) – документ про дозвіл, наприклад такий, 
що підтверджує дозвіл на участь у переговорному процесі. 

Санджак (سنجاق / «Sancȃk») – спеціальний військовий прапор, а також відпо-
відне адміністративне утворення в Османській імперії, що мало спеціальний 
прапор 1394.  

Сеферлі оджаґи (صفرلى  اوجاغي / «Seferli Ocağı») – спеціальний військовий 
загін, який супроводжував султана під час воєнного походу 1395.  

                                                            
1390Yücel Öztürk, Özü’den Tuna’ya: Kazaklar –1, 1. Baskı, İstanbul, Yeditepe Yayınevi,  2004, s. 
368–369.  
1391Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 845; Mehmed Ağa Fndkll Silahdar, Nusret-nâme IV, 
Sadeleştiren: İsmet Parmaksızoğlu, Cilt I,  Fasikül I, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye 
Kurulunun 3 aralık 1964 tarih ve 264 sayılı karariyle bastırılması uyğun görülmüş, İstanbul, Milli 
Eğitim Basım Evi, 1962, 140 s., 1 Harîta, 1696‒1703 yy; Mehmed Ağa Fndkll Silahdar, Nusret-
nâme IV, Sadeleştiren: İsmet Parmaksızoğlu, Cilt II, Fasikül I, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve 
Terbiye Kurulunun 3 aralık 1964 tarih ve 264 sayılı karariyle bastırılması uyğun görülmüş, İstanbul, 
Milli Eğitim Basım Evi, 1966, 184 s., 1703‒ 1721 yy. 
1392Mehmet Zeki Pakaln, aynı eser, Cilt ІІI, s. 515–519. 
1393 Ferit Devellioğlu,  aynı eser, s. 854. 
1394Ferit Devellioğlu,  aynı eser, s. 919. 
1395Mehmet Zeki Pakaln, aynı eser, Cilt IІІ, s. 142.  
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Сілагдар (سلھدار / «Silahdar») – «зброєносець», особливу цінність для теми на-
шого дослідження має літописна пам’ятка за назвою «Історія зброєносця» (  سلھدار
  .Silâhdâr Târihi), котру написав Сілагдар Финдиклили Мехмед-аґа 1396 / تاریِخى

Сіпагі (سیپاھی / «Sipâhi») – назва кінного війська в Османській державі, яке 
було власниками спеціально визначеної земельної ділянки за часів правління 
анатолійських сельджуків та османів, яка давала щорічний прибуток у розмірі 
320 тисяч акче, у зв’язку з тим, що економічна та військово-політична могутність 
Високої Порти ґрунтувалася на системі землеволодіння, званій زعامت 
«zeâmet» 1397. Сутність цієї системи землеволодіння полягала в отриманні із дер-
жавного земельного фонду військовими командирами – سپاھى  «sipâhȋ» 1398, вели-
кої земельної ділянки – تیمار  «timȃr» 1399. З цієї земельної ділянки стягувався осо-
бливий податок, а саме عشر «öşür» 1400. Одна десята частина цього податку спла-
чувалася в державну скарбницю, а решта використовувалася володарем «тімару» 
(беєм-командиром) задля утримання турецьких вояків кінноти 1401. 

Султан (ُسلتان / «Sultan») – правитель, найвища посадова особа в тюркській 
державі династії сельджуків, зокрема Османській  імперії. Цим титулом називали  
усіх членів родини турецького правителя 1402. 

Cорґудж (صورغوج / «Sorğuc» ) – те саме, що український  «бунчук», зокрема 
див.: «туґ» 1403. 

Татари (تاتار / «Tatar» ) – назва тюркського етносу, котрий формувався як на-
ція на теренах панування імперії «Altın Ordu» і землях між річками Дністер та 
Іртиш, що мають назву «Deşt-i Kıpçak». Щодо теорії походження терміна «Tatar» 
дослідники припускають, що «tat» – означає чужинець, а «ar» чи «er» – чоловік, 
воїн. У Високій Порти вони також виконували урядові доручення. Зокрема, слід 

                                                            
1396Mehmet Zeki Pakaln, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt I, İstanbul,  Milli 
Eğitim Basım Evi, 1993, s. 239‒240. 
1397Ferit Devellioğlu, aynı eser, s.1173. Річний прибуток з цієї земельної ділянки складав 20–100 
тис. «акче». Див.: Yusuf Halaçoğlu, Klasik Dönemde Osmanlı Devlet Teşkılatı, ІІ. Toprak İdaresi, 
Genel Türk Tarihi, Сilt 6, Edütörler: Hasan Celȃl Güzel, Prof. Dr. Ali Birinci, Ankara, Yeni Türkiye 
Yayınları, 2002, s. 170–171,  719 s.  
1398Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 955. 
1399 Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 1110. Див.: Yusuf Halaçoğlu, aynı eser, s. 171–174.  
1400 Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 851. 
1401Ahmet Tabakoğlu, Klasik Dönemde  Osmanlı Ekonomisi, B. Timar Sistemi, Genel Türk Tarihi, 
Сilt 6, Edütörler: Hasan Celȃl Güzel, Prof. Dr. Ali Birinci, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 
431–434; Mehmet Zeki Pakaln, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt I, İstanbul,  Milli 
Eğitim Basım Evi, 1993, s. 213–214, 871 s.; Tükçe Sözlük, Ankara 1998, Cilt II, s. 2216; Ferit 
Devellіoğlu, aynı eser, s. 955.  
1402Ferit Devellіğlu, aynı eser, s. 963. 
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Доброго вечора пані Юліє, 
 
Прохання первіряти правільність речення на сторинці 505 
Крім того, результати дослідження дістали відображення в низці 
фахових статей, зокрема: 
 
Виправлення помилок: 
На сторинці  551 (надсилаю правильний варіант арабською) 
Ногайці, Ногайські татари ( نِوغایالر‘ نِوغاي تاتارالري / «Nogaylar», 
«Nogay Tatarları») – етнос з багатою культурою, який говорить 
тюркською мовою з кипчацької групи мов. Беруть свій… 
 
На сторинці  551 (надсилаю правильний варіант арабською) 
Сіпагі (سپاھی / «Sipâhi») – назва кінного війська в Османській державі, 
яке було власниками спеціально визначеної земельної ділянки за часів 
правління анатолійських сельджуків та османів, яка… 
 
Дуже, дуже прошу ( з приводу цього питання у серпні звертався до 
Вас з проханням) 
на сторінках: 
23, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 46, 56, 58, 64, 73, 74, 81, 82, 85, 90, 
98, 106, 107, 109, 135, 146, 152, 153, 154, 156, 158, 163, 168, 170, 175, 
177, 183, 187, 195, 203, 205, 206, 208, 235, 251, 274, 284, 298, 310, 313, 
314, 321, 321, 327, 332, 345, 352, 354, 359, 375, 396, 412, 428, 560 
стилістичні помилки – словосполучення При цьому, при цьому  
необхідно замінити на   
ВОДНОЧАС І (ПРИ ВСЬОМУ) ПРИ ЦЬОМУ 
Помилки, Стилістичні помилки та помилки у слововживанні 
Конструкція при цьому є нехарактерною для української мови, 
стилістично краще: водночас, за такої умови, за цих обставин. 

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО 

При цьому треба розуміти, що цар не вічний. Водночас треба розуміти, 
що цар не вічний. 

При цьому наш прибуток складе 100 грн. За такої умови наш 
прибуток складе 100 грн. 

При цьому слові він замовк. На цім слові він замовк. 

При цьому всьому ми вам віримо. А проте ми вам віримо. 

З повагою,  Ф.Туранли 
5 жовтня 2016 р. 
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зазначити, що в давні часи люди татарської національності вміли швидко руха-
тися, тому вони виконували обов’язки листоноша (див.: термін «Оджак татар-
лари»). На службі у візирів їхня кількість сягала 60 осіб 1404. З приводу етимології 
слова «татари» Омеляна Пріцак зазначав про те, що «…це ім’я ніколи не було 
задовільно етимологізоване» 1405. 

Туґ ( طوغ  ‘توغ  / «Tuğ») – це так званий «соргудж», зроблений з волосся  кін-
ського хвоста для головного убору посадовців (кількість такого волосся залежала 
від звання і посади) 1406.  

Туґра ( طوغرا‘ توغرا   / «Tuğra») – печатка з підписом тюркського володаря із 
зазначенням його імені, родоводу та похвали про нього, яку ставили у верхній 
частини документів. Такою печаткою також користувались правителі Османсь-
кої Туреччини та Кримського ханства 1407.  

Оджак татарлари  ( اق تاتارلرياوج  /  «Ocak Tatarları) – цим терміном називали 
державних службовців в Османській імперії, котрі протягом досліджуваної нами 
історичної доби виконували роботу, пов’язану з транспортуванням поштових по-
відомлень 1408. 

Озі, Озью ( ِاوزى ʻ اوزي  ʻاوزو / «Özî, Özi, Özü») – слово вживали у назві річки 
Дніпро (اوزىِ  نَھرى / «Özî Nehri»), фортеці Очаків (اوزىِ  قلعھسى / «Özî Kalesi»), дніп-
ровських козаків (اوزىِ   قَزاقالري / «Özî Kazakları»). У досліджених нами османсько-
турецьких писемних документах цей термін застосовується у двох семантичних 
значеннях: 1) гідронімічному (ріка Дніпро); 2) топонімічному (фортеця Очаків – 
головний адміністративний центр Дніпровського регіону) 1409.  

                                                            
1404Ahmet Zeki Velidî Togan, Umumî Türk Tarihi’ne Giriş, En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar, Cild 
I, 3. Baskı, İstanbul, Enderun Kitabevi, 1981, s. 65– 70, 538 s.; Mehmet Zeki Pakaln, Osmanlı Tarih 
Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt IІІ,  İstanbul, Milli Eğitim Basım Evi, 1993, s. 420–422; Alper 
Başer,  Bucak Tatarları …, s. 4–10.  
1405Пріцак Омелян. Татар: історія одного імені / Омелян Пріцак // Mappa Mundi. Збірник нау-
кових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. Studia in honorem Jaroslavi 
Daškevyč septuagenario dedicata. — Львів ; Київ ; Нью-Йорк: Видавництво “М. П.  Коць”, 
1996. — С. 51–58. 

 ص.  ٥٧٤١‘  ٨٩٩ -٢٤٥ص. ‘ ٧١٣١‘ درسعادت  اقدام  مطبعھسى ‘استانبول  ‘قاموس  تركى ‘شمسالدین‘ سامى1406
1407Фаизов Сагид. Тугры кримського ханського двора XVII – начала XVIII ст. в протоколе и 
художственной структуре грамот ханов и принцев / Сагид Фаизов // Mappa Mundi. Збірник 
наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. Studia in honorem 
Jaroslavi Daškevyč septuagenario dedicata. — Львів; К.; Нью-Йорк: Видавництво “М. П.  Коць”, 
1996. — С. 427–434; Ferit Devellіğlu, aynı eser, s. 1112. 
1408Mehmet Zeki Pakaln, aynı eser, Cilt IІІ, s. 714. 

 ; . ص  ٥٧٤١‘  ١ ٦٩٠ - ٦٨١٠ ص.‘ ٧١٣١‘ درسعادت  اقدام  مطبعھسى ‘استانبول‘ قاموس  تركى‘ شمسالدین‘ سامى1409
Yücel Öztürk, Özü’den Tuna’ya: Kazaklar – 1, 1. Baskı,  İstanbul, Yeditepe Yayınevi, 2004, s.128–
140, 488 s., Ek: Harite. 

На стор. 437 
.16 

 .٣٣-٣٢ .ص  ‘پاشا بدیار قزاق اسالمء الاستي 2)
 
 

На стор. 451 
У пункті 100. Vecihi Tarihi / تاریخ وجیھى, Arşiv, Nu : 1307, Süleymaniye 
Kütübhanesi, İstanbul, s.1б–87б. 

 

На стор. 478 

У пунктах 171, 172, 173: 

الدكتور أحَمد   تٔعلیق ترجَمة و‘ إقبَلٔ  سٔ دیب المورخ الفَارسي َعباالتالیف ا ‘في عھد السَّالجقة  الَوزارة .171
 .ص ٥٢٦‘ ١٩٨٤‘ الجامعَةمطبوعات   ‘الكویتٔ  ‘كمال الدین حلمي

 .ص ١٥٧٤  ‘١٣١٧‘ مطبعھسى اقدام  درسعادت‘ استانبول‘  تركى قاموس‘ شمسالدین ‘سامى .172
 .ھجریھ١٣٤٢ ‘عامره  مطبعۀ ‘استانبول ‘١٠٢-١٠١ص. 
مطبعۀ  ‘استانبول ‘اوچنجى جلد ‘برسلى محمد طاھر ‘محررى ‘نعیما مصطفى افندى ‘عثمانلى مٔوالفلرى .173

   .ھجریھ١٣٤٢ ‘عامره
 

На стор. 554 
Озі, Озью ( ِاوزى ʻ اوزي  ʻاوزو / «Özî, Özi, Özü») – слово вживали у назві річки 
Дніпро (اوزىِ  نَھرى / «Özî Nehri»), фортеці Очаків (اوزىِ  قلعھ سى / 
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 Улюфеджі  (علوفھ جی / «Ulûfeci») –  службовці, котрі один раз на три місяці 
виплачували заробітну платню військовим; вони могли бути командирами вій-
ська спеціального призначення у палаці 1410.  

Фезлеке ( فذلكھ / «Fezleke») – означає «зміст», «підсумок», «анотація» 1411.  
Ферман  (فرمان  / «Ferman») – «наказ» султана (турецького) 1412. 
Хан  (خأن / «Hân») – означає «правитель, керівник, володар, глава держави, 

імператор». Турецький султан підтверджував призначення правителів Кримсь-
кого ханства спеціальним указом, написаним золотими літерами – منشوري خأقأني / 
«Menşûr-î Hakâni. Як особливу ознаку наданої влади кримськотатарським прави-
телем вручали «санджак» зі золотим навершям і «туґ» 1413.  

Харадж (خراج / «Harâc») – різновид податку, яким обкладалися представники 
немусульманського віросповідання 1414. 

Челебі (چلبی / «Çelebi») – людина з високим інтелектом, чеснотна, учений 1415.  
Шейх-уль Іслам (شیخول اِسالم / «Şeyh-ül İslâm») – посадова особа в Османській 

державі, що за своїм офіційним статусом була першою після великого везіра й 
відповідала за релігійні справи та очолювала відповідну раду 1416.  

Яничари, єнічері  (یڭچرى / «yeniçeri») – вони складали спеціальне професійне 
військо, що безпосередньо підпорядковувалося турецькому султанові і одержу-
вало платню за свою відмінну службу. Цей рід війська виник ще в державі тюр-
ків-сельджуків (1038–1194) та османів; така армія була досконало організова-
ною, починаючи з часів правління султана Мурада І (1360–1389) і перебувала на 
службі до 1826 року. Також див.: Mehmet Zeki Pakaln, aynı eser, Cilt IІІ, s. 617‒
629; 

‘  ١٥٥٢ -١٥٥١ ص.‘ ١٣١٧‘ درسعادت  اقدام  مطبعھسى ‘استانبول‘ قاموس  تركى‘ شمسالدین‘ سامى
   .ص  ١٥٧٤

                                                            
1410Tükçe Sözlük, Ankara 1998, Cilt II, s. 280; Devellіoğlu, Ferit. aynı eser, s. 1119. 
1411Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 265. 
1412Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 260.  
1413Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 323; Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûğatı ..., s. 344; Muzaffer 
Ürekli,  Kırım Hanlğının Kurluşu ..., s. 65.  
1414Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 326. 
1415 Ferit Devellioğlu,  aynı eser, s. 495. 
1416Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 451, 995 

1. С. 571 – прибрати риску на малюнку. 
2. С. 465 – замість İdarî – Askeri треба İdarî-Askeri. 

3. С. 547 – в абзаці замінити арабський текст: Шейх-уль 
Іслам (   شیخ اال سالم  / «Şeyh-ül İslâm») – посадова особа в 

Османській державі, що за своїм офіційним статусом була 

першою після великого везіра й відповідала за релігійні 

справи та очолювала відповідну раду 1.  

4. С. 157 – 3-ій абзац знизу замінити арабський текст: Розглядаючи 
турецьке літописання, доцільно наголосити, що в Османській державі 
кожна видатна особа, насамперед «султан» (ُسلتان / sultan), а також вищі 
посадові особи його уряду, а саме «везір-і аʽзам» (وزیرى اعظم / vezîr-i 
aʽzam) 2 та «шейх-уль Іслам» ( شیخ اال سالم  / şeyh-ül İslâm) 3 – керували 
власним «меджлісом» (مجِلس / meclis) 4, 

5. С. 157 – останній рядок першого абзацу замінити арабські слова на:  

 خّطى ُرقعھ

6. С. 238 – 2-ий абзац, арабський текст у дужках має бути в такому 
порядку:  سُزمزگراى  خان    سالمتإبن [اوچنجى] اسالم  گراى  خان   ھو  (див. скан) 

7. С. 88 – у примітці 153 замість himayesinde ykselişi треба Himayesinde 
Ykselişi 

8. С. 70 – у примітці 106 зробити більший пробіл між словами: 

 (див. скан)  ثنأى‘ اوچنجى 

 

                                                            
1Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 451, 995 
2Великий візир, прем’єр-міністр (Devellіoğlu, Ferit, aynı eser,  s. 1150). 
3В Османській державі «шейх-уль-іслам» – це була посадова особа, що за своїм 

офіційним статусом була після великого візира й відповідала за релігійні справи 

та очолювала вчену раду (Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 451, 995). 
4Верховна рада, сучасний парламент, Верховна рада Османської імперії скла-

далась з двох меджлісів, членів яких призначав уряд (Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 

594–595).  
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VI–VII століття – встановлення тюрками політичного контролю на величез-
ному територіальному просторі, який простягався від меж Північно-Західного 
Китаю на сході до північних кордонів Перської держави династії Сасанідів та до 
східних кордонів Візантійської імперії. 

904–905 – написання арабським ученим, нисба якого читається як Абу ал-
‛Аббас Ахмад ібн Джа‛фар… Аббасі ал-Йа‛кубі, найбільш ранньої із писемних 
памʼяток арабської літописної традиції доби раннього середньовіччя, відомої під 
назвою «Історія» (تَأِریخ), а саме – після 292 року Гіджри. 

921 рік – час відрядження Ахмада ібн Фадлана, секретаря посольства халіфа 
ал-Муктадіра біллагі (роки правління: 908‒932), до резиденції правителя Вол-
зько-Камської Булгарії. 

Х‒ХІ століття – саме у цей час у найбільш ранніх тюркськомовних літописах 
досить явно простежується їхня спорідненість з арабською писемною традицією 
доби раннього Середньовіччя, яка розвивалася в межах арабо-ісламської (за іде-
ологією і світоглядом) культури, що успадкувала здобутки більш ранніх цивілі-
зацій, зокрема античної, перської та індійської. 

23 травня 1040 року – майданна битва під назвою «Данданакан», у якій тю-
ркська Сельджуцька держава перемогла династію Газневідів. Цю історичну по-
дію вважають початком формування державності сучасної Туреччини. 

1046 рік – перемога збройних сил правителя Сельджуцької держави Тоґрул-
бека ( ْکنالدین ُطغُرلبک ِبن َسلجوق   над візантійською армією в битві, яка відбулася (رُ 
поблизу міста Ґендже в Азербайджані. 

26 серпня 1071 року – битва під назвою «Малазгірт» у Центральній Анатолії. 
Від часу цієї історичної події відбувалося посилення західного вектора розвитку 
тюрксько-сельджуцької експансії та почалося розселення тюрків-оґузів у центра-
льній та західній частинах півострова Мала Азія. 

1075 рік – посилення збройного тиску тюрксько-сельджуцького правителя 
Сулеймана-шаха на Візантійську імперію, наслідком якого було оволодіння 
Сельджуцькою державою землями західної частини півострова Мала Азія, які 
простягалися на захід до узбережжя Егейського моря. 

Початок ХІ століття – заснування представниками тюркського панівного 
роду оґузів династії, котра була правлячою в тюркській державі Сельджуків на 
землях, що простягалися від східного узбережжя Каспійського моря на схід через 
територію, що відому під топонімом «Мавараннагр» (арабськ. – َما َوَراَء أَلنَّْھر), який 
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має значення «Те, що знаходиться по той бік ріки», тобто землі межиріччя Аму-
дарʼї та Сирдарʼї, які на півносі сягали міста Урґенч (Ґурґандж), а на сході – міст 
Бухари і Сабрана. 

ХІ–ХІІ століття – перетворення тюркської Сельджуцької держави на велику 
імперію, яке було пов’язане з перемогою збройних сил правителя Сельджуцької 
держави Тоґрул-бека над візантійською армією в битві, що відбулася на території 
Північного Азербайджану, який упродовж VIII – першої половини IX століття 
був частиною адміністративного володіння Арабського халіфату. 

 ХІІІ століття – формування основ державності сучасної Туреччини, саме під 
час політичної діяльності двох сельджуцьких правителів, а саме Ер-Тогрула Ґазі 
(роки правління: 1231–1281) та Османа І Ґазі (роки правління: 1281–1324). 

 ХІV століття – карбування монети під час правління султана Орхана І Газі у 
Османській державі. Це явище за традицією було свідченням незалежного ста-
тусу турецького верховного правителя.  

 ХІV століття – виникнення першого законодавства під час правління султана 
Мурада І Гудавендігара (1360–1389). Відбувався процес активної розробки світ-
ських законів. Зокрема, у 1368 році було ухвалено закон, згідно з яким завойовані 
землі вважалися державною власністю. 

 ХІV століття – перехід від старотурецької до класичної тюрксько-османської 
мови, який супроводжувався військово-політичним посиленням Високої Порти і 
набуттям цією державою статусу імперії. 

 29 травня 1453 року – здобуття столиці Візантійської імперії, міста Конста-
нтинополя, турецьким військом на чолі з султаном Мехмедом ІІ Фатіхом. 

 Початок ХV століття – Османська держава зазнала руйнівної навали з боку 
очолюваних Тимуром збройних сил створеного цим правителем могутнього дер-
жавного утворення, до складу якого увійшли землі Центральної Азії, Ірану, Азер-
байджану, Грузії та Вірменії. Під час цієї навали турецьке військо зазнало пора-
зки у битві, відомій як «Анкарська майданна війна» (турецьк. Ankara meydan 
muharebesi), що відбулася 28 липня 1402 року. 

 ХV століття – початок історії організації архівної справи у Туреччині під час 
правління султана Мехмеда ІІ Фатіха, коли османські державні архіви були за-
сновані в містах Бурсі та Едірне. Дещо пізніше, тобто після перенесення столиці 
Османської держави до міста Стамбула, у підземних складських приміщеннях 
(османсько-турецьк. «mahzen») фортеці Єдікуле було розміщено столичний ар-
хів, а з часом, після побудови султанського палацу Топкапи в 1478 році, створено 
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«сховище для документів» (османсько-турецьк. «мahzen-i еvrak»), у якому збері-
галися документи Великого султанського зібрання (османсько-турецьк. «Dîvân-î 
Hümâyûn»). 

 ХVІ століття – посилення наступальних дій війська Кримського ханства 
проти Московії. 

 Середина ХVІ століття – московське військо захопило Казанське (1552 рік) і 
Астраханське ханства (1556 рік). Ці події ще більше сприяли посиленню впливу 
Московського царства на південно-східному напрямку. 

1559 рік – оточення українським гетьманом Дмитром Вишневецьким фортеці 
Азов. 

1559 рік – гетьман Дмитро Вишневецький, союзник московського царя 
Івана IV, очолив численне і боєздатне українське козацьке військо, здійснював 
активні бойові дії проти збройних сил Високої Порти. Ця обставина дала змогу 
Московському царству підкорити Казанське і Астраханське ханства. 

 1559–1560 роки – військові походи проти володінь Високої Порти під про-
водом гетьмана Дмитра Вишневецького: перший наступ датовано червнем–лип-
нем 1559 року; другий наступ був здійснений у вересні 1559 року; підготовка до 
третього наступу розпочалася наприкінці 1559 року і тривала до весни 1560 року. 

 31 серпня 1563 року – затримання Дмитра Вишневецького турецькими воя-
ками після перемоги збройних сил Високої Порти над військом молдовського 
правителя Стефана Великого. 

15 жовтня 1563 року – доставлення Дмитра Вишневецького до столиці Висо-
кої Порти. 

 20-ті числа жовтня 1563 року – страчення Дмитра Вишневецького.  
14 січня 1608 року – підписання договору між Високою Портою та Річчю По-

сполитою. 
1613 рік – здійснення нападів під командуванням українського гетьмана Пе-

тра Сагайдачного на володіння Османської імперії, зокрема вторгнення у воло-
діння трансільванських магнатів, та військовий похід проти фортеці Килбурун. 

 1615 рік, весна – флотилія запорозьких козаків, яка складалася із 80 «чайок», 
здійснила військовий похід до столиці Високої Порти міста Стамбула. 

 1617 рік – київський митрополит Петро Могила почав організовувати в Мо-
лдові римську церкву. 

1620 рік – відбулося антитурецьке повстання під проводом володаря Мол-
дови Каспара Граціані, який передав фортецю Хотин у володіння Речі Посполи-
тої. 

 1621 рік – Хотинська війна між Османською імперією та Річчю Посполитою.  
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 29 квітня 1621 року – турецька армія вирушила у військовий похід із столиці 
Османської держави міста Стамбула і 18 травня прибула до міста Едірне. 

 2 вересня 1621 року – прибуття турецько-османської армії до місця дислока-
ції поблизу фортеці Хотин.  

 14 вересня 1621 року – відбулася одна з наймасштабних атак армії султана 
Османа ІІ на позиції поляків та українських козаків, метою якої було здобуття 
фортеці Хотин. 

 16 вересня 1621 року – здійснення чергового наступу під час Хотинської 
війни, результатами якого було захоплення турками провіанту польсько-коза-
цько-австрійської армії. 

 21 вересня 1621 року – турецькі воїни завершили будівництво шляхопроводу 
через річку Дністер.  

 24 вересня 1621 року – здійснення чергового наступу армії Османської імпе-
рії під час Хотинської війни. 

 27 вересня 1621 року – султан Осман ІІ наказав своєму війську вкотре здійс-
нити атаку під час Хотинської війни. 

9 жовтня 1621 року – завершення війни та укладання договору між Річчю 
Посполитою і Османською імперією. Турецька армія на чолі з султаном Осма-
ном ІІ вирушила до столиці Високої Порти. 

 12 січня 1622 року – прибуття до Стамбула султана Османа ІІ з перемогою 
(як вважав цей правитель) у Хотинській війні. 

 1623–1624 роки – новий етап у розвитку військової співпраці та політичного 
союзу Кримського ханства з Військом Запорозьким. 

 14 червня 1623 року – напад Війська Запорозького на територію Османської 
Туреччини, розташовану на південному узбережжі Чорного моря. 

 28 червня 1623 – вторгнення збройних сил Запорозької Січі у володіння Ви-
сокої Порти у Північному Причорномор’ї. 

 Липень 1623 року – на початку цього місяця запорозькі козаки здійснили в 
черговий раз морський похід до турецького міста Трабзона і зруйнували це місто, 
а потім продовжували похід до столиці Високої Порти – міста Стамбула. 

 1624 рік – нові правителі Криму, а саме Мехмед Гірай та Шахін Гірай, за 
підтримки українських запорізьких козаків завдали поразки турецько-османсь-
ким збройним силам, які мали на меті покарання цих правителів за непокірли-
вість. 

 1624 рік, грудень – угода між Військом Запорозьким і Кримським ханством, 
яка формалізувала військово-політичний союз між ними. 
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1624 рік, червень – запорозькі козаки на 150 чайках знову атакували турецькі 
володіння на південному узбережжі Чорного моря, сягнувши при цьому тих, що 
були розташовані на березі Босфорській протоки. Під час цього нападу було 
зруйновано та спалено багато торговельних об’єктів.  

 1625 рік – здійснений черговий похід 5 тисячного військово-морського за-
гону Війська Запорозького під командуванням Олексія Сафрана на 300 чайках. 
Унаслідок цього походу було зруйновано північне узбережжя півострова Мала 
Азія від міста Трабзона до міста Сіноп. У результаті запеклої битви з турецькою 
флотилією козацькі військово-морські сили зазнали поразки та повернулись на 
батьківщину.  

 1627–1628 роки – уряд Високої Порти здійснив декілька морських військо-
вих походів проти українських козаків у Північному Причорномор’ї, а також за-
вершив спорудження фортифікаційних укріплень у районі фортеці Очаків. 

 1634 рік – запорозькі козаки мали намір спільно з донськими козаками заво-
лодіти турецькою фортецею Азов. 

 1637 рік – запорозькі козаки спільно з донськими козаками заволоділи фор-
тецею Азов. Українські козаки мали на меті перетворити цю фортецю на коза-
цьку твердиню. 

 1637–1646 роки – загострення відносин між запорозькими козаками, крим-
ськими татарами, донськими козаками і ногайцями. Переговори між султаном і 
московським царем з приводу політичного врегулювання цих взаємин. 

 1638 рік – весною чорноморський турецький флот направив проти Війська 
Запорозького з метою звільнити фортецю Азов. Запорозькі козаки забезпечили 
охорону фортеці з боку моря 53 чайками. Кримський хан був змушений напри-
кінці грудня 1638 – на початку січня 1639 року відвести своє військо від Азова 
на Таманський півострів. Після прибуття турецького флоту до фортеці Керч, ро-
зташованої на Кримському півострові, запорожці покинули окупований ними ос-
трів Тузлу (Керченська протока) і відійшли до Азова. 

 1639 рік – незважаючи на перемогу об’єднаного турецько-татарського вій-
ська над українськими козаками у дводенній битві та на невдалі спроби запоро-
жців влітку цього року здійснити прорив до Чорного моря, фортеця Азов зали-
шилася під їхнім контролем. Облога цієї фортеці турецьким флотом, що тривала 
протягом трьох місяців, успіху не мала. 

 1640 рік – прибуття посланців московського царя Михайла до Стамбула з 
метою привітання нового султана Ібрагіма І. 

 1641 рік – чергова спроба кримськотатарського війська заволодіти Азовом 
була невдалою. 
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 1642 рік, квітень – московський цар Михайла повідомив гетьмана донських 
козаків про своє рішення передати фортецю Азов Османській імперії.  

 1643 рік – турецька армія встановила контроль над своїми колишніми воло-
діннями та звільнила Азов й інші фортеці-замки в цьому регіоні, – «Черкез-Кер-
ман» і «Метадже». Унаслідок цієї події запорозькі та донські козаки опинилися 
у важкому становищі.  

 1645 рік – прибуття московського посланця до Стамбула з листом, де йде-
ться про оголошення новим царем Олексія I Михайловича.  

 1645 рік – запорозьких козаків було відправлено до Венеції для участі у війні 
останньої з Османською імперією. 

 10 березня 1644 – 27 лютого 1645 року – прибуття Богдана Хмельницького 
до хана Кримського юрту Іслама Гірая ІІІ та отримання «звання гетьмана» 
 .(خطمانلیق پایسنى)

 28 листопада 1647 року – прибуття українського гетьмана Богдана Хмельни-
цького до столиці Кримського ханства, міста Бахчисарай, з приводу укладання 
українськокозацько-кримськотатарського союзу. 

 1648 рік – створення союзу між Козацько-гетьманською Україною з Крим-
ським ханством, зокрема з Османською Туреччиною.  

1648 року, травень – червень – кримськотатарський хан Іслам Гірай ІІІ осо-
бисто вирушив на допомогу українському гетьманові Богдану Хмельницькому 
та очолив разом із ним воєнний похід проти польського війська, розташованого 
під Жовтими Водами та Корсунем.  

1648 рік, жовтень – переможна битва запорозьких козаків разом з кримсь-
кими татарами, яка відбулася під Соколівкою.  

 1648 рік, травень – українськокозацько-кримськотатарська армія завдала пора-
зки війську Речі Посполитої в містечку Бойтені після 17-денної облоги. Перша пе-
ремога сталася 16 (26) травня цього року.  

1648 рік, травень – червень – українське козацьке військо захопило фортецю 
Березань і заволоділо великим багатством.  

15 червня 1648 року, – об’єднані збройні сили Війська Запорозького і Крим-
ського ханства здобули блискучу перемогу над військом Речі Посполитої.  

 1648 рік, жовтень – другий спільний похід на Річ Посполиту та прибуття ге-
тьмана Богдана Хмельницького до штабу кримськотатарської армії.  

25 квітня 1648 року – перебування послів кримського хана Іслама Гірая ІІІ у 
Стамбулі, котрі скаржилися на запорозьких козаків. 
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 1649 рік – українськокозацько-кримськотатарські збройні сили в черговий 
раз здійснили похід проти Речі Посполитої, який завершився нищівною пораз-
кою цієї країни. 

 1651 рік  – черговий військовий похід Іслама Гірая ІІІ спільно з гетьма-
ном Богданом Хмельницьким проти Речі Посполитої.  

 3 січня 1653 року – гетьман Богдан Хмельницький вкотре відрядив своє по-
сольство до Стамбула з метою отримати протекторат від турецького султана.  

 1653 рік, березень – у результаті переговорів Запорозьке козацтво було прий-
нято під захист Високої Порти. На виконання цієї домовленості у вересні того 
самого року почалася спільна військова акція проти Речі Посполитої.  

 1654 рік, – у результаті спільного великого походу, який був організований 
українським гетьманом Богданом Хмельницьким і турецьким султаном Мехме-
дом IV проти Речі Посполитої, остання зазнала поразку і погодилась на пере-
мир’я.  

1654 рік, квітень – після «Переяславської угоди» між козацько-гетьманською 
Україною та Московським царством гетьман Богдан Хмельницький виступив із 
заявою про те, що ця угода спрямована проти Речі Посполитої, тому проголосив 
свою готовність відновити раніше укладений українськокозацько-кримськотата-
рський військово-політичний союз.  

 1655 рік, вересень – відрядження українським гетьманом Богданом Хмель-
ницьким посольства до Стамбула та поінформування ним османського уряду про 
чинність раніше укладеного між їхніми державами союзу.  

 1658 рік, квітень – прибуття козацько-гетьманського посольства в складі 
трьох осіб до Кримського ханства. 

 1658 рік, травень – липень – під час правління гетьмана Івана Виговського 
розпочалися спільні воєнні дії проти Московського царства, котрі закінчилися 
перемогою козацько-татарської армії. 

 29 червня 1659 року – Московське царство розпочало свої воєнні дії проти 
козацько-гетьманської України.  

 1659 рік – правитель Української козацької держави гетьман Іван Виговсь-
кий здобув перемогу над московським військом під Конотопом. У цій битві з 
української сторони за наказом турецького султана брали участь кримськотата-
рські військові загони.  

 1660 рік, вересень – прибуття посла Єремія Петрановського до турецького 
султана в Адріанополь з листом від гетьмана Івана Виговського. 
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 1665 рік – гетьманом Правобережної України був обраний Павло Тетеря, 
який вороже ставився до Високої Порти, але час від часу він налагоджував сою-
зницькі відносини з турками. Того ж року він емігрував до Туреччини і помер в 
1670 році в місті Едірне. 

 1665 рік – за підтримки кримських татар обрання гетьманом Степана Опари, 
який уклав військово-політичний союз з Кримським ханством.  

 1665 рік – було відновлено союзницькі відносини Запорозького козацтва з 
Кримським ханством і Високою Портою.  

 1665 рік – укладання нового договору гетьманом Іваном Брюховецьким з 
Московським царством, відомий як «Московські статті». 

 1666 рік, жовтень – урядовці Кримського ханства здійснили візит до міста 
Чигирин з метою підтримати гетьмана Петра Дорошенка та домовилися про за-
безпечення Військом Запорозьким допомоги для оборони України.  

 20 січня 1667 року – укладання Андрусівського договору. 
 9 липня 1667 року – прибуття до Стамбула посланців українського гетьмана 

для проведення переговорів з турецькою стороною щодо врегулювання міждер-
жавних зносин у контексті Андрусівського договору. 

 30 березня 1668 року – до столиці Високої Порти прибуло нове українське 
козацьке посольство.  

 19 квітня 1668 року – прибуття до Стамбула посланців від барабаських коза-
ків, які теж звернулись до турецького султана з проханням взяти їх під свій за-
хист.  

 24 грудня 1668 року – наступне посольство від козацько-гетьманської Укра-
їни прибуло до Стамбула. 

 1 червня 1669 року – відбувся наступний візит посольства від Української 
козацької держави, яке під час проведення переговорів з турецьким султаном ви-
словило свою скаргу на дії кримських татар. 

 1669 рік – на козацькій раді, яка відбулася в Корсуні, було вирішено поси-
лити дипломатичні взаємини з Османською імперією. 

 1669 рік – прийняття гетьманом Петром Дорошенком турецького протекто-
рату. 

 1672 рік, березень – висока Порта оголосила Речі Посполитій війну. 
 1672 рік – оголошення турецьким султаном Мехмедом IV «Кам’янецького 

походу» з метою захисту українських козаків від зазіхань Речі Посполитої. 
 4 червня 1672 року – Султан Мехмед IV вирушив з міста Едірне військовим 

походом проти Речі Посполитої – 1-й польський похід. 
 18 серпня 1672 року – початок оточення міста Кам’янець-Подільський. 
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 27 серпня 1672 року – капітуляція фортеці Кам’янець-Подільський. 
18 жовтня 1672 року – початок мирних переговорів біля міста Бучач, за ре-

зультатами яких між Річчю Посполитою і Високою Портою було підписано так 
званий Бучацький договір. 

1672 рік, листопад – грудень – відбулося укладання мирного договору між 
Високою Портою та Річчю Посполитою. 

1674 рік, квітень – султан Меxмед IV вирушив у похід проти Речі Посполитої. 
2-й польський похід. 

Весна 1675 року – турецька армія спільно з кримськотатарським військом ро-
згорнули воєнні дії проти армії Речі Посполитої, в результаті чого було звільнено 
48 паланок, які, згідно з Бучацьким мирним договором, мали бути передані Ос-
манській державі, однак цієї умови згаданого договору не було дотримано. 3-й 
польський похід. 

1676 рік – унаслідок цієї воєнної кампанії відбулося поновлення попередньо 
укладеного Бучацького договору із скасуванням у ньому статті про сплату Поль-
щею щорічної данини, на яку поляки погодилися раніше. 4-й польський похід. 

 Весна 1675 року – надання турецьким султаном Мехмедом ІV Петрові Доро-
шенку гетьманських повноважень та оголошення його правителем усієї України. 

1677 рік – навесні армія Османської імперії під командуванням візира Узун 
Ібрагім-паші разом з військом кримського хана Селіма Гірая І вирушила проти 
армії московського царя. Чигиринський похід. 

1677 рік – після того, як місто Чигирин було звільнено від московитів, цю 
фортецю було передано Юрію Хмельницькому як новому гетьманові.  

1678 рік – відрядження посольства московським царем Федером ІІІ Олексі-
йовичем до турецького султана Мехмеда IV з листом, в якому, без згадки про 
Чигирин, було висловлено пропозицію щодо продовження їхньої дружби. 

11 квітня 1678 року – турецький султан оголосив війну Московії як відповідь 
на царський лист. Метою цієї воєнної кампанії було звільнення та оборона міста 
Чигирина.  

23 січня 1681 року – підписання в Бахчисараї мирної угоди між Московією, з 
одного боку, та Османською імперією з її васалом – Кримським ханством та но-
гайськими ордами – з другого, як результат війни між названими сторонами за 
володіння землями Правобережної України. За Бахчисарайським перемир’ям 
кордон між Османською імперією та Московською державою встановлювався 
вздовж Дніпра.  
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11 лютого 1681 року – підписано договір про замирення між Мосоквським 
царством і Високою Портою за посередництва кримськотатарського хана Му-
рада Гірая. 

1684 рік, серпень – король Речі Посполитої Ян ІІІ Собєський вирушив до 
Кам’янця-Подільського з метою захоплення названого міста, у тому числі загар-
бання Молдови.  

1684 рік – створення «Священного союзу». 
6 травня 1686 року – підписання «Вічного миру» між Московським царством 

і Річчю Посполитою. 
1686 рік – прибуття до столиці Московського царства посланця короля Речі 

Посполитої з приводу договору 1686 року, укладеного між Річчю Посполитою 
та Московським царством, за мету якого ставилося вирішити питання щодо Ук-
раїни та оголосити війну Османській імперії. 

1688 рік – наступ московської армії спільно з військовими загонами україн-
ських козаків на Крим, зокрема на місто Кафу. 

1699 рік – підписання Карловецького договору. Варто уточнити, що Карло-
вецький договір було підписано спочатку16 січня 1699 року між трьома держа-
вами, а саме членами згаданої ліги та Високою Портою, а між Московським цар-
ством і Османською імперією 14 січня того ж року було укладено перемир’я на 
2 роки. Потім, в 1700 році, було підписано Константинопольський мирний до-
говір. Він датований 26 грудня 1699 року. Текст договору укладено латинською 
мовою з метою його можливого спільного використання. 

1709 рік – поразка війська короля Швеції Карла XII разом з козацьким війсь-
ком українського гетьмана Івана Мазепи в Полтавській битві з армією московсь-
кого правителя Петра І.  

1709 рік – вимоги царя Петра І видати короля Швеції Карла XII та українсь-
кого гетьмана Івана Мазепу.  

1711 рік – Петро І, який особисто командував бойовими діями свого війська, 
опинився у вкрай скрутному становищі. 1 липня зазначеного року через терито-
рію України він прибув до Молдови та попрохав допомоги у воєводи цієї країни 
Дмитра Кантемира. 

1711 рік – закінчення Прутської війни, в результаті якої Османська імперія 
заново відновила втрачені нею права згідно з «Карловецьким договором». 

23 липня 1711 року – підписання мирного договору, відомого під назвою 
«Прутський мир». 

1711 рік, грудень – прийняття українського гетьмана Пилипа Орлика під про-
текторат Османської Туреччини. 
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10 квітня 1712 року – підписання чергового мирного договору. Однак через 
недотримання московською стороною тих умов «Прутського мирного договору», 
які сприяли забезпеченню захисту України Високою Портою, почалася підго-
товка до нового військового походу турецької армії. Петро І, не маючи надії на 
переможну війну з турками, негайно почав виконувати умови договору: фортецю 
Азов було передано туркам і, за посередництва Надзвичайних і Повноважних 
послів Англії та Голландії, в Стамбулі підписано мирний договір. 

11 листопада 1712 року – було оголошено війну Московській державі. В ре-
зультаті цієї переможної воєнної акції 24 червня 1713 року в місті Едірне було 
укладено черговий мирний договір («Адріанопольський мир»), згідно з яким 
Петро І зобов’язувався протягом двох місяців звільнити загарбану територію Речі 
Посполитої, а отже й терени Західної України. 

1713 рік, весна – звільнення фортеці Хотин та зустріч головновнокоманду-
вача війська Абді-паши з колишнім королем Польщі Станіславом Лєщинським з 
метою підтримки його прагнення щодо повернення на трон Речі Посполитої, 
який висловив задоволення з приводу звільнення Хотина у 1713 році. 

1722 рік – спорудження резиденції українському гетьманові Пилипу Орлику 
за наказом турецького султана Ахмеда ІІІ. 

1734 рік – переїзд гетьмана Пилипа Орлика з міста Салонік до міста Бендери 
та наказ турецького султана про надання фінансової допомоги названому геть-
манові в розмірі шести тисяч ґурушів із молдовської скарбниці Османської імпе-
рії. 
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Родовід та хронологія правління турецьких султанів 
 

1. Ер-Туґрул Ґазі 1417 ― роки правління: 1231–1281. 
2. Осман І Ґазі / Борець ― 1281–1324) 1418. 
3. Орхан І Ґазі / Борець ― 1324–1362. 
4. Мурад І Гудавендіґар / Володар ― 1362–1389. 
5. Байезід I Йилдирим / Блискавка ― 1389–1402) 1419. 
6. Сулейман І Емір / Беґлербеґі 1420 ― 1402–1410) 1421. 
7. Муса хан Челебі ― 1410–1413. 
8. Мехмед I Челебі / Досконалий ― 1413–1421) 1422. 
9. Мурад ІІ Ґазі ― 1421–1444. 
10. Мехмед ІІ ― 1444–1446. 
11. Мурад ІІ ― 1446–1451, 2-ге правління. 
12.  Мегмед ІІ Фатіх / Здобувач ― 1451–1481, 2-ге правління. 
13.  Баєзід II Велі / Учений ― 1481–1512. 
14.  Селім I Йавуз / Багатир ― 1512–1520, а з 1517 року він мав титул халіфа. 
15.  Сулейман ІI Кануні / Законодавець ― 1520–1566. 
16.  Селім II Сари / Світлий ― 1566–1574, батько – Сулейман ІI Кануні, мати 

Гуррем Хасекі Султанша / Роксолана. 

                                                            
1417Очевидно, Ер-Тугрул Бей походить від Кайі Альпа, його сина Саркука Альпа, сина оста-
нього Гьока Альпа, сина Гьока Альпа – Кайi Альпа, сина цього Альпа – Гюндюза Альпа (за 
іншою версією шаха Сулеймана). Він мав статус правителя, що називався «удж беґі» (اوج بگی), 
який безпосередньо контролював прикордонні території держави та забезпечував її оборону 
від можливих нападів противника. Див.: İsmail Hakk Uzunçarşl, Osmanlı Tarihi, Anadolu 
Selçukluları ve Anadolu Beylikleri Hakkında bir Mukaddeme ile Osamanlı Devlet’lerinin 
Kuruluşundan İstanbul’un Fethine Kadar, Сilt І, 7. Baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
1998, s. 37, 100–103; Ylmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi, Osmanlı Devleti’nin Siyasî, Medenî, 
Kültür, Teşkilȃt ve San’at Tarihi, 10 Cilt, Yedinci Cild, İstanbul, Ötüken Neşriyat A. Ş., 1994, s. 495–
496. 
1418Роки правління в статусі «удж беґі»: 1281–1300, а в 1300–1324 роках мав статус великий 
«удж беґі». Див.: İsmail Hakk Uzunçarşl, a. g. e., Сilt І, 7. Baskı, s. 37, 103–116. 
1419У 1403 році під час «Анкарської війни» між державою Тамерлана, яка існувала в 1370–1450 
роках, та Османської державою, названий турецький правитель зазнав поразку і був полоне-
ний вояками Тимура ібн Турагая Барласа (роки життя: 1336–1405; роки правління: 1370–1405). 
Див.: Aka, İsmail, Timur / İsmail Aka, İslam Ansiklopedisi, Cilt 41, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Araştırmalar Merkezi, İstanbul 2012, s. 173–177. 
1420Про значення слово «беґлербеґі» див.: «Термінологічний словник» до цієї праці. 
1421Смутні часи в історії Османської держави فصیالي سلطن (Fâsıla-î Saltanat, Fetre evri), 1402–
1413 yy. 
1422Під час правління зазначеного правителя, який отримав перемогу у внутрішній боротьбі за 
найвищу державну владу, продовжувалося об’єднання земель та розбудова держави (Ylmaz 
Öztuna, aynı eser, s.152–167). 

Родовід та хронологія правління турецьких султанів 
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17.  Мурад III ― 1574–1595. 
18.  Мехмед III ― 1595–603. 
19.  Ахмед I ― 1603–1617. 
20.  Мустафа I Делі / Бентежний ― 1617–1618. 
21.  Осман II Гендж / Юнак ― 1618–1622. 
22.  Мустафа I Делі / Бентежний ― 1622–1623, 2-ге правління. 
23.  Мурад IV ― 1623–1640. 
24.  Ібрагім І ― 1640–1648. 
25.  Мехмед IV Авджи / Мисливець ― 1648–1687. 
26.  Сулейман IIІ ― 1687–1691. 
27.  Ахмед II ― 1691–1695. 
28.  Мустафа II ― 1695–1703. 
29.  Ахмед III ― 1703–1730. 
30.  Махмуд I ― 1730–1754. 
31.  Осман III Софу ― 1754–1757. 
32.  Мустафа III ― 1757–1774. 
33.  Абдульхамід I ― 1774–1789. 
34.  Селім III Бестекар / Композитор ― 1789–1807. 
35.  Мустафа IV Мактуль / Убитий ― 1807–1808. 
36.  Махмуд II Адлі / Справедливий ― 1808–1839 1423. 
37.  Абдульмеджід I ― 1839–1861. 
38.  Абдульазіз хан ― 1861–18760. 
39.  Мурад V ― 1876–1876. 
40.  Абдульхамід II Улу / Великий хан ― 1876–1909. 
41.  Мехмед V Решад / Моральний ― 1909–1918. 
42.  Мехмед VI Вахдеддін / Мудрий ― 1918–1922. 
43.  Абдульмеджід II ― 1922–1924) 1424. 

                                                            
1423Зокрема, названий султан відомий як реформатор (див: Kemal Beydilli, Mahmud II, İslam 
Ansiklopedisi, Cilt 27, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmalar Merkezi, İstanbul 2003, s. 352–
357). 
1424Цей правитель мав статус ولى عھد (velî-ahd), тобто претендента на найвищу посаду в державі 
– султана, але у зв’язку з занепадом Османської імперії, її було ліквідовано. 19 листопада 1922 
року Абдульмеджіда II було обрано на Великих національних зборах Туреччини на посаду 
халіфа. Згідно з цією хронологією (628–1342 роки за мусульманським літочисленням / 1231–
1924 роки за християнським літочисленням) доба правління турецьких султанів згідно з остан-
нім літочисленням тривала 693 рік. 
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Родовід та хронологія  
правління кримськотатарських ханів 

 
1. Гаджі Гірай 1425 Мелек І — 1420–1455 1426. 
2. Айдар хан — 1455. 
3. Гаджі Гірай І — 1455–1466, 2-ге правління 1427. 
4. Нур  Девлет Гірай — 1466–1469. 
5. Менґлі Гірай І — 1469–1474. 
6. Нур Девлет Гірай — 1474–1477, 2-ге  правління. 
7. Джанбек Гірай — 1477–1478. 
8. Менґлі Гірай I —  1478–1515, 2-ге правління. 
9. Мехмед Гірай І Улуґ — 1515–1523. 
10.  Ґазі Гірай І — 1523–1524. 
11.  Саадет Гірай І — 1524–1532. 
12.  Іслам Гірай І — 1532. 
13.  Сагіб Гірай І — 1532–1551. 
14.  Девлет Гірай І Тахт Алґан — 1551–1577. 
15.  Мехмед Гірай ІІ Семіз — 1577–1584. 
16.  Саадет Гірай ІI — 1584. 
17.  Іслам Гірай ІІ Дервіш — 1584–1588. 
18.  Ґазі Гірай ІІ Бора — 1588–1596. 
19.  Фетг Гірай І — 1594. 

                                                            
 1425Родовід Гіраїв походить від Тоґая Тимура, сина хана Джуджі (останній був сином хана 
Дженґіза). Саме кримськотарські хани  по лінії Таш Тимура — сина Тоґая Тимура —  правили 
Кримським юртом з кінця XIV століття до 1783 року. Див.: Hasan Ortekin,  Kırım Hanlarının 
Seceresi, İstanbul, Bürhaneddin Matbaası, 1938, s. 1–10; Muzaffer Ürekli, Kırım Hanlğının Kurluşu 
ve Osmanlı Himayesinde Ykselişi (1441–1569), Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü : 98, 
1989, s. 1–5, V–XXV s., 109 s.; Halil İnalck, Giray, İslam Ansiklopedisi, Cilt 14, Türkiye Diyanet 
Vakfı İslam Araştırmalar Merkezi, İstanbul 1996, s. 76–78. 
1426Боротьбу за звільнення Криму  та створення на «Зеленому острові» держави розпочав ще 
Таш Тимур, тобто дідусь Гаджі Гірая І бін Ґияседдіна. 1456 року  Гаджі Гірай І звернувся до 
султана Мехмеда ІІ Фатіха з проханням надати йому військову допомогу для боротьби проти 
генуезьких колоній на південному узбережжі Кримського півострова. Але остаточне з’єднання 
Кримського юрту з Османською державою відбулося у 1475 році (Ylmaz Öztuna, Büyük 
Osmanlı Tarihi: Osmanlı Devleti’nin Siyasî, Medenî, Kültür, Teşkilȃt ve San’at Tarihi, 10 Cilt,  
Birinci Cild, İstanbul, Ötüken Neşriyat A.Ş., 1994, s. 362–365, 479 s.); Muzaffer Ürekli, a. g. e., s. 
9–20; 

 .ص  ‘١٣٢٧ ‘نجم استقبال مطبعھ سي‘ استانبول جودى ‘ تابع و ناشرىع‘ یاخود قریم تاریخى  ُگلبِن حأنان‘  حلیم گراى سلطان
 .ص  )٢٠(  ٢٣٢ ‘٣جدول    ‘٧-٤

1427Зокрема, в 1456–1478 роках мала місце  криза у розвитку Кримського ханства, пов’язана з  
внутрішньою боротьбою за найвищу державну владу (Muzaffer Ürekli, a.g. e., s. 14–16). 

Родовід та хронологія правління кримськотатарських ханів 
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20.  Ґазі Гірай ІІ Бора — 1594–1608, 2-ге правління. 
21.  Тоxтамиш Гірай — 1608. 
22.  Селамет Гірай І — 1608–1610. 
23.  Джанібек Гірай — 1610–1622. 
24.  Мехмед Гірай ІІІ — 1622–1627. 
25.  Джанібек Гірай — 1627–1635, 2-ге правління. 
26.  Інайет Гірай — 1635–1638. 
27.  Багадир Гірай І Резмі — 1638–1641. 
28.  Мехмед Гірай IV Камілі — 1641–1644. 
29.  Іслам Гірай ІІІ — 1644–1654. 
30.  Мехмед Гірай IV Камілі — 1654–1665, 2-ге правління. 
31.  Аділ Гірай Чобан — 1665–1671. 
32.  Селім Гірай І Гаджі — 1671–1677. 
33.  Мурад Гірай — 1677–1683. 
34.  Гаджі Гірай ІІ — 1683–1684. 
35.  Селім Гірай І Гаджі — 1684–1691, 2-ге правління. 
36.  Саадет Гірай ІІI — 1691. 
37.  Сафа Гірай — 1691–1692. 
38.  Селамет Гірай І — 1692–1698, 3-тє правління. 
39.  Девлет Гірай ІІ — 1698–1703. 
40.  Селім Гірай І — 1703–1705, 4-те правління. 
41.  Ґазі Гірай ІІІ — 1705–1708. 
42.  Каплан Гірай І — 1708. 
43.  Девлет Гірай ІІ — 1708–1714, 2-ге правління. 
44.  Каплан Гірай І — 1714–1716, 2-ге правління. 
45.  Кара Девлет Гірай —  1716–1717. 
46.  Саадет Гірай ІV — 1717–1724. 
47.  Менґлі Гірай ІІ — 1724–1731. 
48.  Каплан Гірай І — 1731–1736, 3-тє правління. 
49.  Фетг Гірай ІІ — 1737–1738. 
50.  Менґлі Гірай ІІ — 1738–1740, 2-ге правління. 
51.  Селамет Гірай ІІ  — 1740–1744. 
52.  Селім Гірай ІІ Кати — 1744–1748. 
53.  Арслан Гірай — 1748–1756. 
54.  Галім Гірай — 1756–1758. 
55.  Кирим Гірай / хан Делі — 1758–1765. 
56. Селім Гірай ІІІ — 1765–1767. 
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57.  Арслан Гірай — 1767–1768, 2-ге правління. 
58.  Максуд Гірай — 1768. 
59.  Кирим Гірай / Делі хан — 1768–1769, 2-ге правління.  
60.  Девлет Гірай IІІ — 1769–1770. 
61.  Каплан Гірай ІІ — 1770. 
62.  Селім Гірай ІІІ —  1771–1772, 2-ге правління. 
63.  Максуд Гірай —  1772, 2-ге правління. 
64.  Сагіб Гірай ІІ — 1772–1776. 
65.  Девлет Гірай ІІI — 1776–1778, 2-ге правління. 
66.  Шагін Гірай — 1778–1782. 
67.  Багадир Гірай ІІ —  1782–1783. 
68.  Шагін Гірай — 1783–1787, 2-ге правління. 
69.  Шахбаз Гірай — 1787–1788. 
70.  Багт Гірай — 1788–1792 1428. 

 
  

                                                            
1428Згідно з цією хронологією (823–1206 роки за мусульманським літочисленням / 1420–1792 
роки за християнським літочисленням) доба правління кримськотатарських ханів тривала 372 
роки згідно з останнім літочисленням, а завершилась вона з укладанням «Ясського мирного 
договору»  (1792 р.) в результаті російсько-турецької війни у 1787–1791 роках (Enver Ziya 
Karal, Osmanlı Tarihi, Nazam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri (1789–1856), Сilt V, 7. Baskı, Ankara, 
Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1999, s. 19–20, 288 s. 
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Хронологія правління українських гетьманів 1429 
 

1. Остап Дашкевич — 1515–1535. 
2. Дмитро Корибут-Вишневецький — 1553–1563. 
3. Іван Бадовський — приблизно 1568–1574. 
4. Іван Свірговський — 574–1575.  
5. Богдан Ружинський — 1575–1576. 
6. Яков Шах, Іван Підкова — 1576–1581. 
7. Баторій, Іван Оришівський — 1579–1581. 
8. Самійло Зборовський — 1581. 
9. Богдан Микошинський — 1584–1585. 
10. Михайло Ружинський — 1585–1587. 
11. Кулага — 1589. 
12. Криштоф Косинський — 1591–1593. 
13. Григорій Лобода, Северин Наливайко — 1593–1596. 
14. Гнат Василевич — 1596–1597. 
15. Самійло Кішка — 1598–1602, 2-гe правління. 
16. Петро Сагайдачний — 1614–1622. 
17. Оліфер Голуб — 1622–1623. 
18. Михайло Дорошенко — 1623–1628. 
19. Грицько Чорний — 1628–1630. 
20. Тарас Федорович — 1630. 
21. Іван Кулага-Петражицький — 1631–1632. 
22. Тиміш Орендаренко — 1630–1631. 
23. Тиміш Орендаренко — 1633–1634, 2-ге правління. 
24. Іван Сулима — 1635. 
25. Василь Томиленко — 1636–1637. 
26. Сава Кононенко — 1637. 
27. Павлюк Бут — 1637. 

                                                            
1429Про виникнення українського козацтва та хронологію правління гетьманів див.: Щер-
бак В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV — сере-
дина XVII ст. / Віталій Олексійович Щербак. ― К. : Вид. дім «КМ Akademia», 2000. ― 300 с. : 
іл; Халимоненко Григорій. Інститут козацтва: тюркського й українського / Григорій Халимоне-
нко // Східний світ. ― К. : Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського АН України, 1993. ― № 
1. ― С. 108–115; Лепʼявко Сергій. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні / Сергій Лепʼявко. ― 
Чернігів : Сіверянська думка, 1996. ― 288 с.; Однороженко О. Українська (руська) еліта доби 
Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада / Олег Однороженко. — К. : Темпора, 
2011. — 422 с. : іл. 

Хронологія правління українських гетьманів 
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28. Ільяш Караїмович — 1637–1638. 
29. Яків Острянин — 1638. 
30. Дмитро Гуня — 1638 1430. 
31. Богдан Хмельницький — 1648–1657. 
32. Іван Виговський — 1657–1659. 
33. Юрій Хмельницький — 1659–1663. 
34. Павло Тетеря — 1663–1665. 
35. Іван Брюховецький — 1663–1668. 
36. Петро Дорошенко — 1665–1676. 
37. Юрій Хмельницький — 1677–1681, 2-ге правління. 
38. Дем’ян Многогрішний — 1668–1672. 
39. Михайло Ханенко — 1669–1674. 
40. Іван Самойлович — 1672–1687. 
41. Іван Мазепа — 1687–1709. 
42. Іван Скоропадський — 1708–1722. 
43. Пилип Орлик — 1710–1742, з 1714 на еміграції. 
44. Павло Полуботок — 1722–1724. 
45. Данило Апостол — 1727–1734. 
46. Крило Розумовський — 1750–1764 1431.  

                                                            
1430У 1638 році — здійснення впорядкування щодо реєстрації українських козаків, які перебу-
вали на службі у Речі Посполитій після придушення в певний час козацько-селянського повс-
тання в Україні та впродовж 10-річного періоду розвитку Війська Запорозького так званого 
«Золотого спокою». 
1431Згідно з цією хронологією (920–1178 роки за календарем Гіджри / 1515–1764 роки за хрис-
тиянським літочисленням) доба правління українських гетьманів тривала 249 років. 
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Класифікація козаків  
за даними турецьких писемних джерел та історіографії 

 
Барабаські козаки (براباش قَزاقالري / «Barabaş Kazakları») – очевидно, назва по-

ходить від імені запорозького кошового Якова Барабаша. 
Черкеські козаки ( چركس  قَزاقالري / «Çerkez Kazarları»). 
Козаки-побратими ( قارداش  قزاغي  / «Kardeş Kazağı») – так називали турецькі 

та кримськотатарські вояки  українських козаків під час спільних походів. 
Польські козаки (لھ قَزاقالري   / «Leh Kazakları») – напевно, йдеться про укра-

їнських козаків, котрі були у підпорядкуванні Речі Посполитої.   
Поткальські козаки ( -Potkalı Kazakları») – можемо припус» /  قَزاقالري پوتقالي

тити, що ця назва козаків походить від назви острова, що лежав поблизу відпові-
дних місць розташування цієї групи козаків. 

Жовтокамиські козаки ( صاریقامیش قَزاقالري / «Sarıkamış Kazakları») – від ту-
рецького слова «sarıkamış», яке є сполученням двох тюркських слів –  «sarı», що 
означає «жовтий, золотавий», та «kamış» – «зілля». Очевидно так їх назвали, че-
рез те, що в болотистих місцинах, де розташовувались ці козаки, росло багато 
жовтуватого зілля. 

Жовтоводські козаки (صاریصو  قَزاقالري  / «Sarısu Kazakları») – від слова 
«sarısu», яке є сполученням з двох тюркських слів: «sarı», що означає «жовтий, 
золотавий», та «su» – «вода». 

Водограйські козаки ( شاللھ  قَزاقالري  / «Şelale Kazakları») – назва пов’язана з 
тим, що поблизу Запорозької Січі був водограй. 

Запорозькі козаки ( قَزاقالري  -Zaporog Kazakları») – українські ко» / ظاپوروك 
заки з центром у Запорозькій Січі. 

Дніпровські козаки ( اوزىِ   قَزاقالري  / «Özü (Özi) Kazakları»). 
Донські козаки ( دون  قَزاقالري  / «Don Kazakları»). 
Козаки-бунтівники ( قَزاقالر   ‘ اَسى‘ آق  / «Ak, Asi Kazaklar») – козаки, котрі ви-

ступали проти чогось або когось, чинили опір, завдавали шкоду.  

Класифікація козаків 
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Таблиця  
транслітерації арабографічного османсько-турецького алфавіту 

 
№ Перелік 

букв тюрксько-ос-
манської мови 

Знаки транслітера-
ції на основі сучасної 

турецької абетки 
 a, ā ( آ )ا   .1
(   أ   ا)  .2  a, e, ı, i, u, ü 
 ᶜ ء .3
 b ب .4
 p پ .5
 t ت .6
 s̱ ث .7
 с ج .8
 ç چ .9
 ḥ ح .10
 ḫ خ .11
 d د .12
 ẕ ذ .13
 r ر .14
 z ز .15
 j ژ .16
 s س .17
 ş ش .18
 ṣ ص .19
 ḍ, ż ض .20
 ṭ ط .21
 ẓ ظ .22
 ᵓ ع .23
 ġ غ .24
 f ف .25
 ḳ ق .26
 k ك .27
 ḡ گ .28
 ñ ڭ .29
 l ل .30

Таблиця транслітерації арабографічного османсько-турецього алфавіту 
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Примітка: європейські сходознавці використовують для транслітерації араб-

ської  خ (х),  ق (q),  و (w). Див.: Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Grameri : 
Eski yazı ve imla - Arapça - Farsça Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul, Alfa Basım 
Yayım Dağıtım, 1999, Cilt III, 9. Baskı, s. 36–37, 460 s. 

 
 
  

 m م .31
 n ن .32
 v, (o, ö, u, ü,ū) و .33
 h, (a, e) ه .34
 y, (ı, i, ī ) ى .35



568 Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах 

Зразки графіки1432,  
запозичені з оригінального османсько-турецького рукопису 

Зразки графіки1, запозичені з оригінального османсько-
турецького рукопису 2 خّطى ُرقعھ. 

 

 

 

  
 

  

                                                            
1Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş: Eski Yazı ve İmlâ-Gramer-Aruz-

Metinler, İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1999, Cilt I,  17. Baskı, s. 1, 22–24. 
  .ص ٥٧٤١ ‘٦٦٩-٨٦٦ ص. ‘٧١٣١‘ مطبعھسى اقدام  درسعادت ‘استانبول‘ تركى قاموس ‘شمسالدین ‘سامى 2

 

1433.

 

 

 

1432 Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş: Eski Yazı ve İmlâ-Gramer-Aruz-Metinler, 
İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1999, Cilt I,  17. Baskı, s. 1, 22–24.

1433

Зразки графіки, запозичені з оригінального османсько-турецького ру-
копису

Зразки графіки1, запозичені з оригінального османсько-
турецького рукопису 2 خّطى ُرقعھ. 

 

 

 

  
 

  

                                                            
1Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş: Eski Yazı ve İmlâ-Gramer-Aruz-

Metinler, İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1999, Cilt I,  17. Baskı, s. 1, 22–24. 
  .ص ٥٧٤١ ‘٦٦٩-٨٦٦ ص. ‘٧١٣١‘ مطبعھسى اقدام  درسعادت ‘استانبول‘ تركى قاموس ‘شمسالدین ‘سامى 2

 



Зразки графіки, запозичені з оригінального османсько-турецького рукопису 569

Зразки окремих османсько-турецьких рукописних документів:

1)
 

TSMA, Nu: E. 9300/14, Kanuni Sultan Süleyman’ın Kefe Sancağı Beyi Sinan’a 
yazdığı Fermân, fî evâhir-i Ramazânü’l-mübârek sene semâne [ve sittîn] ve tisʻa-mi’e.
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2)
 

ЦДІА України у м. Львові. ― Ф. № 132. ― Оп. № 1. ― Спр. №127 «Подорож-
на, видана Мурадoм ІІІ у справі переїзду через Польщу до Московської держави 
Омара, агента купця Магмуда, для отримання ним грошей за залишений товар». 
Оригінал, приблизно написаний 3–13 червня 1581року за християнським літочис-
ленням (числа 1–10 днів місяця джемазейілеввела 989 року Гіджри).



Зразки графіки, запозичені з оригінального османсько-турецького рукопису 571

3)
 

ЦДІА України у м. Львові. ― Ф.  № 52. ― Oп. №1. ― Cпр. № 74 «Послання 
бею міста Львів». Оригінал, приблизно написаний у другій половині XVI століття.
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4)
 

TSMA, E. 0272, Bucak Tatarları ümerasına, Sultan İbrahim tarafından gönderilen 
ferman. 



Зразки графіки, запозичені з оригінального османсько-турецького рукопису 573

5)

TSMA, E. 0793, Sultan İbrahim’in vezîr-i azama hitaben Hatt-ı Hümâyunu.
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6)
 

BOA, İbnül-Emin Hariciye Vesikaları, Nu : 52, [Petro] Doroşеnko’ya verilen 
Hatmalık Beratı, fî evâil-i şehr-i muharramül-haram sitte semanin ve elf. 



Зразки графіки, запозичені з оригінального османсько-турецького рукопису 575

7)
 

BOA, Cevdet Tasnifi, Hariciye Vesikaları, Nu : 7109, Vesika 2, İsveç Kıralı’nın ve 
Mâzepâ Hatmân’ın mesâriflerine müte ‘allik Özü vâlisinden gelân defterdir, Fî 15 N. 
[Ramazan], sene 1121.
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8)
 

BOA, Cevdet Tasnifi Hariciye Vesikaları, Bogdan çizgesinden Barabaş Hatmanı Filip 
Orlik’e, Osamnlı Devleti tarafından 6 000 guruş verilmesine dair, Osamnlı Devletine 
Bağlılığından dolayı, Nu : 3886, Hicrî : 24 Muharrem, sene 1147.



Зразки графіки, запозичені з оригінального османсько-турецького рукопису 577

9)
 

«Лист турецкого визиря [Амджазаде Гусейн-паши] гетм.[ану Ивану] Мазепе 
о заключении мира между Россіей и Турціей и о соблюдении дружеских отно-
шеній между пограничными жителями обоих государств» (Дубровський Василь. 
Посольство гетьмана Ів.[ана] Мазепи до Туреччини та до Криму 1699 р. (1700) р. 
/ Василь Дубровський. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського. — Шифр рукопису: Ф. Х. — № 14634. Україна та Схід (Збір-
ник статей), том І. Штамп з надписом і датою «Видавництво Всеукраїнської Ака-
демії Наук,15. І. 1934 р.».
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Карта з планом-схемою  
фортифікаційних споруд Кам’янця-Подільського

 

Меморіальна бібліотека-архів Ярослава Дашкевича (м. Львів, Україна). Карта 
з планом-схемою фортифікаційних споруд Кам’янця-Подільського складена ту-
рецькими картографами тюрксько-османською мовою (XVII століття). На карті 
показано розташування побутових житлових будівель та фортифікаційних спо-
руд, їх назви та призначення.  



Зразки графіки, запозичені з оригінального османсько-турецького рукопису 579

Мапа північного ареалу Чорного моря
 

Меморіальна бібліотека-архів Ярослава Дашкевича (м. Львів, Україна). Ма-
па північного ареалу Чорного моря складена турецькими картографами тюрк-
сько-оманською мовою (XVII‒XVIII століття). На карті представлені географічні 
назви на території зазначеного ареалу, зокрема низка назв, які вживалися турка-
ми-османами стосовно території  України.  
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До підрозділу 4.2. «Характеристика відомостей з османсько-турецьких 
рукописних документів про зовнішньополітичні орієнтири гетьмана Бог-

дана Хмельницького» 
 
1. Транслітерація тексту «Становище козаків» ( ْاَْخَوآِلى قََزاَق) з літопису 

«Історія Найіми» 
Ahvâl-î Kazak 

[Hicrî, sene 1058] Mah-ı rebiülahirin gürresinde Kırım Hanı tarafından adem 
gelmiş idi. Sâbıka Sarı Kamış nam yerlerde sakin olub, Özî suyu dedikleri Ak Su’dan 
şaykalar ile Kara Deniz’e çkub, yalıları garet ve isal-i hasarat іden  ve Hotun seferinde 
tabur içine girüb asakiri İslam ile ceng iden Kazak taifesi bu ana dek Leh kralına tabi 
kecinüb hala bir-iki senedir Benedik istimdad itmekle kralları onları Zadra’ya 
gönderüb u’lufe ve zahire vermeyüb ba’zı hilaf-ı merzileri olan tekalifi saka ve enva’-
ı ihanet itmekle taife-i rnezburr u’mum üzere Leh’den rûgerdan sonra bir-iki belli 
başlü Boyarların Kırım Hanına gönderüb min ba’d müsenni‘m olub sizinle vaki’ olan 
seferlerde dini İslam uğruna can u baş ile hidmet idüb Leh’den külliyetle kat’ı ‘alaka 
itmişizdir ve rehinlerimizi alub ‘akd-ı ‘ahd-ı mezburu kabul rica ederiz dimeleri ile, 
gelen Boyarlar yine Han-ı Kili re’ayetler idüb cümle surut u kuyud ile olan ‘akd-ı 
peymanı kabul itdikden sonra Leh üzerine idecekleri sefere imdad göndermek ve Tatar 
askerile ‘azim akın itmeğe va’de ve her halde mu’avenet itmeğe derahde itdi ve gelen 
adama ‘an karib Leh üzerine sefer mukarrerdir deyü cevab verdi, sonra Tatar Han 
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До підрозділу 4.2. «Характеристика відомостей з османсько-турецьких руко-
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Віr büyük hatmanlarlyla bunca küffarı esir aldlk. Onların ahdi mahz-ı hud’a idi. 
İnşallah azimetim budur ki, Rus Kralını Boğdan gibi taraf-ı saltanatdan etdiririm deyü 
hatmi kelam eyledi. Ol cahil kapucu başı ‘Ya necün hem Padişahın kuluyuz, hem 
emrin tutmazsız dedi’. Ol muhassal Tatar ümerasından bir mirze cevab verüb: 
‘Padişahın gazayadan haberi yokdur. Küffarın mekr-i feriben sulh tasavvur edersiz. 
Ol melun cihana harab eyledi. Bunda yüz binden (100 000) fazla Tatar vardır ki, 
zira’at ve ticaretleri yokdur. Akın etmeyince ne ile ma’işet ederler. Hâla dâhi sultan 
hazretleri еlli bin (50 000) Tatar ile akına gitmişdir. Padişaha kulluk ve dostluk budur’ 
dedi. Andan ikisi dahi gemiye girüb ‘avdet itdiler. 

 
2. Трансформований зміст тексту «Становище козаків» 

 «з літопису «Історія Найіми (اَْخَوآِلى قََزاَقْ )
Kazakların Durumu 

[Hicrî, sene 1058] Rebiülahir ayının ilk günü Kırım Hanı tarafından bir elçi 
gelmişdi. Daha önce Sarı Kamış denilen yerlerde yasayan ve Özî suyu denilen Ak 
Su’dan şaykalarla Kara Deniz sahillerine cıkarak buradaki yerleri talan eden, Hotın 
seferinde de Osraanlı askerlerine karşı savaşan Kazaklar bu ana kadar Leh Kralına tabi 
idiler. Şimdi bir-iki seneden beri Venedike yardım için onları Zadra’ya gönderiyor. 

Fakat Kral onlara para, yiyecek ve giyecek vermeyerek, onların eşkiyalık 
yapmalarının teklif etmesi, Kralın çeşitli şekillerde ihaneti (aldatması) üzerine 
Kazaklar itraz ederek Lehistan’dan yüz çevirdiler ve onlara itaatdan ayrıldılar. 
Boyarları bir-iki kişiyi Kırım Hanına gönderdiler. Gelen elçiler söyledikleri, Sizin 
yapacagınız seferlerde İslam dini uğruna canla başla hizmet edeceğiz. Lehistan’dan 
alakamızı temamen kesdik ve rehinlerimizi alarak dileklerinin kabul edilmesini rica 
etmek için Leh Boyarları yine Kili Hanına bağlılıklarını arz edip bütün şartları kabul 
etdiler. Sonra Lehistan üzerine yapılacak akın için yardım göndereceklerine ve Tatar 
asker ile beraber büyük akınlar etmeğe ve her yüruşde yardım etmeye söz verdiler. 
Elçilere (Boyarlara) yakında Lehistan üzerine sefer yapllacağı bildirildi. 

Sonra kafir üzerine hücum edip kırk binden (40 000) fazla esir alarak Rus kalelerini 
harab etmişti. Bu olayı müjdelemek (şad haber) için Hаn tarafından gelen adama vezir-
i azam Ahmed Paşa hilat giydirmeyüb: ‘Rus bizimle barış yapmışdı. Han onların 
üzerine neçin saldırdı? Aldlgınız esirleri bize gönderin ki, andlaşmaya uygun olarak 
onları serbest bırakalım’ diyerek emir verdi ve Hanın kapıkethüdası Cemşid Çavuş’la 
bir kapucu başını bir mektupla Hana gönderdi. 

Onlar da Hanın huzuruna vararak durumu bildirdiler. [III]. İslam Giray Han istifini 
(moralini) bozmadan: ‘Biz Padisahın köleleriyiz. Rus’lar hem yüze karsı dost 
olduklarını iddia ediyorlar ve ne zaman başları sıkışırsa (zor durumda kalmak) 
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Sultan’dan yardım isterler, hemde fırsatını bulunca şaykalarla Kara Deniz’e çıkıb 
Anadolu sahillerini harab ederler. 

Burada iki tane kale var. Defalarca bildirdik ki, içine asker konulsun, maaşlarıda 
bu sahillerin balık gelirlerinden karşılansın. Fakat gördük ki, dıkkata alınmadı. Sonra 
Ruslar o iki kaleyi zabt edip içine cenkçi kozak askerlerini yerleştirdiler. Sonra 20’den 
fazla kale inşa etdiler. 

Eger bu yılda bekleseydik Akkirman vilayetini temamen işgal etme, Boğdan 
ülkesinide bütünlükle hakimiyetleri altına almak niyetinde  idiler. Sora üç bin (3 000) 
Kazak şaykalarını yakdık ve yaklaşık kırk bin (40 000) Kazak bize tabi oldu. Bir büyük 
Hatmanlarıyla bir sürü Kazaklarıda esir aldlk. Onların verdikleri söze itibar edilmez. 

İnşallah isteyim budur ki, Rus Kralı Boğdan gibi Sultan tarafından tayin edilsin’ 
diyerek sözünü tamamladı. Kapucu Başı ‘Hem Padişahın kuluyuz diyorsunuz, hemde 
emrini yerine yetirmiyorsunuz’ dedi. O zaman bir Tatar ümerası (devlet adamı) bir bey 
şöyle cevab verüb: ‘Padişahın olaylardan haberi yoktur,  kafirlerin Sizi aldatmasını 
barış olarak görüyorsunuz. Onlar ise dünyayı harab eylediler. Burda yüz bin (100 
000)’den fazla Tatar vardır ki, zira’at ve ticaretleri yoktur. Akın etmeyince ne ile 
ma’işet ederler. Hala dahi Sultan hazretleri elli bin (50 000) Tatar aekerile akına 
gitmiştir. Padişaha kulluk ve dostluk budur’ dedi. Ondan sonra ikisi dahi gemiye girüb 
‘avdet itdiler. 

 
3. Переклад українською мовою документа: «Письмо султана [Мехмеда 

IV] к гетману Богдану Хмельницкому» 
Т у ґ р а  (Шах Мехмед, син Ібрагіма, є завжди переможецем): Гордість усіх 

правителів від християнської віри, правитель вільної та свобідної нації, яка пок-
лоняється Ісуcовій релігії, гетьман Запорозького козацтва Богдан Хмельницький, 
коли Ви отримаєте цього нашого офіційного листа, то щоб знали про наше ба-
жання, з яким ми звертаємося до Господа Всевишнього, щоб той Вам  допоміг та 
дав миру, за благословенням нашого Пророка Мугамеда Мустафи (м. бл. й.), 
коли теперішні правителі повертають свої погляди в бік нашого великого та ща-
сливого Високого Порогу, який є притулком для них. Щоб показати Вашу відда-
ність нам та прихильність призначені Вами особи прибули до нас з Вашим лис-
том. За давнім османським правилом був здійснений змістовний переклад цього 
листа. Мої великі візири та речники поінформували мене на високому рівні про 
зміст надісланого Вами листа. Ще до цього, хай щастить Йому, Іслам Гірай [ІІІ], 
який відданий нашому головнокомандувачу-правителю із славетного роду,  на-
лежним чином підтримував союз [з гетьманом Богданом Хмельницьким], і той 
вірно служить моїй Великій Державі [Високій Порті] та справі захисту козацьких 

 

Sultan’dan yardım isterler, hemde fırsatını bulunca şaykalarla Kara Deniz’e çıkıb 
Anadolu sahillerini harab ederler. 

Burada iki tane kale var. Defalarca bildirdik ki, içine asker konulsun, maaşlarıda 
bu sahillerin balık gelirlerinden karşılansın. Fakat gördük ki, dıkkata alınmadı. Sonra 
Ruslar o iki kaleyi zabt edip içine cenkçi kozak askerlerini yerleştirdiler. Sonra 20’den 
fazla kale inşa etdiler. 

Eger bu yılda bekleseydik Akkirman vilayetini temamen işgal etme, Boğdan 
ülkesinide bütünlükle hakimiyetleri altına almak niyetinde  idiler. Sora üç bin (3 000) 
Kazak şaykalarını yakdık ve yaklaşık kırk bin (40 000) Kazak bize tabi oldu. Bir büyük 
Hatmanlarıyla bir sürü Kazaklarıda esir aldlk. Onların verdikleri söze itibar edilmez. 

İnşallah isteyim budur ki, Rus Kralı Boğdan gibi Sultan tarafından tayin edilsin’ 
diyerek sözünü tamamladı. Kapucu Başı ‘Hem Padişahın kuluyuz diyorsunuz, hemde 
emrini yerine yetirmiyorsunuz’ dedi. O zaman bir Tatar ümerası (devlet adamı) bir bey 
şöyle cevab verüb: ‘Padişahın olaylardan haberi yoktur,  kafirlerin Sizi aldatmasını 
barış olarak görüyorsunuz. Onlar ise dünyayı harab eylediler. Burda yüz bin (100 
000)’den fazla Tatar vardır ki, zira’at ve ticaretleri yoktur. Akın etmeyince ne ile 
ma’işet ederler. Hala dahi Sultan hazretleri elli bin (50 000) Tatar aekerile akına 
gitmiştir. Padişaha kulluk ve dostluk budur’ dedi. Ondan sonra ikisi dahi gemiye girüb 
‘avdet itdiler. 

 
3. Переклад українською мовою документа: «Письмо султана [Мехмеда 

IV] к гетману Богдану Хмельницкому» 
Т у ґ р а  (Шах Мехмед, син Ібрагіма, є завжди переможецем): Гордість усіх 

правителів від християнської віри, правитель вільної та свобідної нації, яка пок-
лоняється Ісуcовій релігії, гетьман Запорозького козацтва Богдан Хмельницький, 
коли Ви отримаєте цього нашого офіційного листа, то щоб знали про наше ба-
жання, з яким ми звертаємося до Господа Всевишнього, щоб той Вам  допоміг та 
дав миру, за благословенням нашого Пророка Мугамеда Мустафи (м. бл. й.), 
коли теперішні правителі повертають свої погляди в бік нашого великого та ща-
сливого Високого Порогу, який є притулком для них. Щоб показати Вашу відда-
ність нам та прихильність призначені Вами особи прибули до нас з Вашим лис-
том. За давнім османським правилом був здійснений змістовний переклад цього 
листа. Мої великі візири та речники поінформували мене на високому рівні про 
зміст надісланого Вами листа. Ще до цього, хай щастить Йому, Іслам Гірай [ІІІ], 
який відданий нашому головнокомандувачу-правителю із славетного роду,  на-
лежним чином підтримував союз [з гетьманом Богданом Хмельницьким], і той 
вірно служить моїй Великій Державі [Високій Порті] та справі захисту козацьких 

 

Sultan’dan yardım isterler, hemde fırsatını bulunca şaykalarla Kara Deniz’e çıkıb 
Anadolu sahillerini harab ederler. 

Burada iki tane kale var. Defalarca bildirdik ki, içine asker konulsun, maaşlarıda 
bu sahillerin balık gelirlerinden karşılansın. Fakat gördük ki, dıkkata alınmadı. Sonra 
Ruslar o iki kaleyi zabt edip içine cenkçi kozak askerlerini yerleştirdiler. Sonra 20’den 
fazla kale inşa etdiler. 

Eger bu yılda bekleseydik Akkirman vilayetini temamen işgal etme, Boğdan 
ülkesinide bütünlükle hakimiyetleri altına almak niyetinde  idiler. Sora üç bin (3 000) 
Kazak şaykalarını yakdık ve yaklaşık kırk bin (40 000) Kazak bize tabi oldu. Bir büyük 
Hatmanlarıyla bir sürü Kazaklarıda esir aldlk. Onların verdikleri söze itibar edilmez. 

İnşallah isteyim budur ki, Rus Kralı Boğdan gibi Sultan tarafından tayin edilsin’ 
diyerek sözünü tamamladı. Kapucu Başı ‘Hem Padişahın kuluyuz diyorsunuz, hemde 
emrini yerine yetirmiyorsunuz’ dedi. O zaman bir Tatar ümerası (devlet adamı) bir bey 
şöyle cevab verüb: ‘Padişahın olaylardan haberi yoktur,  kafirlerin Sizi aldatmasını 
barış olarak görüyorsunuz. Onlar ise dünyayı harab eylediler. Burda yüz bin (100 
000)’den fazla Tatar vardır ki, zira’at ve ticaretleri yoktur. Akın etmeyince ne ile 
ma’işet ederler. Hala dahi Sultan hazretleri elli bin (50 000) Tatar aekerile akına 
gitmiştir. Padişaha kulluk ve dostluk budur’ dedi. Ondan sonra ikisi dahi gemiye girüb 
‘avdet itdiler. 

 
3. Переклад українською мовою документа: «Письмо султана [Мехмеда 

IV] к гетману Богдану Хмельницкому» 
Т у ґ р а  (Шах Мехмед, син Ібрагіма, є завжди переможецем): Гордість усіх 

правителів від християнської віри, правитель вільної та свобідної нації, яка пок-
лоняється Ісуcовій релігії, гетьман Запорозького козацтва Богдан Хмельницький, 
коли Ви отримаєте цього нашого офіційного листа, то щоб знали про наше ба-
жання, з яким ми звертаємося до Господа Всевишнього, щоб той Вам  допоміг та 
дав миру, за благословенням нашого Пророка Мугамеда Мустафи (м. бл. й.), 
коли теперішні правителі повертають свої погляди в бік нашого великого та ща-
сливого Високого Порогу, який є притулком для них. Щоб показати Вашу відда-
ність нам та прихильність призначені Вами особи прибули до нас з Вашим лис-
том. За давнім османським правилом був здійснений змістовний переклад цього 
листа. Мої великі візири та речники поінформували мене на високому рівні про 
зміст надісланого Вами листа. Ще до цього, хай щастить Йому, Іслам Гірай [ІІІ], 
який відданий нашому головнокомандувачу-правителю із славетного роду,  на-
лежним чином підтримував союз [з гетьманом Богданом Хмельницьким], і той 
вірно служить моїй Великій Державі [Високій Порті] та справі захисту козацьких 



До підрозділу 4.2. «Характеристика відомостей з османсько-турецьких рукописних документів... 583

 

спільнот. Ви [Богдан Хмельницький] переконливо говорили про  необхідність 
забезпечити недоторканість кордонів нашої країни та про  свою готовність вірно 
служити нашому щасливому Високому Порогу. Нами було ухвалено рішення 
прийняти Ваш народ в коло тих, що заслуговують на надання їм необхідної до-
помоги. Ми також сповіщаємо Вам про те, що Ваші посланці, які висловили свою 
покірність султанському палацу, що є джерелом щастя, згідно нашій давній тра-
диції надягнули подаровані їм каптани, і що від падишаха Вам був відправлений 
офіційний лист у відповідь. На виконання останньої місії був  уповноважений 
чавуш Осман, який є поважним командувачем, хай зростає його міць. Отже, коли 
він прибуде до Вас, необхідно виявити належну повагу до нього, як це пристало 
зробити Вам – вірному та щирому служителю нашому Високому Порогу. Для 
боротьби з противником всі ми маємо навзаєм допомагати одне одному з метою 
завершити  виконання умов укладеного нами союзу, і гідно та по совісті захища-
тися від тих  сил, котрі чинять безлад і порушують порядок. Ви маєте проявити 
свою особисту волю та старанність. 11 жовтня 1650 р. Місце написання листа – 
Константинополь, захищене місто (РГАДА. Фонд 89, оп.2, док. 26). 

 
4. Переклад українською мовою документа: «Письмо турецкого визиря 

Мустафы-паши к гетману Хмельницкому» 
Гордість всіх правителів від християнської віри, вільному та свобідному пра-

вителю нації, яка поклоняється Ісуcовій релігії, гетьману [Запорозького] козац-
тва [Богдану Хмельницькому], (нехай буде  щасливим кінець Його життя) ми 
оголошуємо про  нашу прихильність. Після того як Ви виявили свою відданість 
та прихильність до  щасливого та сильного Високого Порогу падишаха  [Мех-
меда IV], Ви повинні виконувати умови нашої угоди, а цей наш лист підтверджує 
наші дружні наміри та містить наступне: з метою підтвердження своєї відданості 
та прихильності й любові Ви відрядили своїх довірених послів (Юан, Силук, Гир-
горі та Ірасько), які є пошанованими представниками християнської релігії. Вони 
офіційно передали  нам Вашого листа. За давнім османським правилом було здій-
снено змістовний  переклад Вашого листа, в якому говориться про Вашу відда-
ність  та  прихильне ставлення до Високого Порогу нашої держави, про Вашу  
готовність вірно служити нам на чолі свого війська згідно з розпорядженням сул-
тана. В разі нападу противника великого правителя Кримського ханства [Іслама 
Гірая ІІІ] військо [Османської імперії], що перебуває на прикордонних терито-
ріях Сiлістира та Аккерману, прибуде Вам на допомогу відповідно до Вашого 
прохання,  зазначеного у Вашому листі про укладання союзу. Про все це сказане 
докладно поінформований [султан Мехмед IV], який заслуговує на найвище 
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звання правителя та захисника великого та щасливого Високого Порогу, що є 
твердинею світу. Щоб Вам було відомо, досі тим, хто знайшов собі притулок у 
тіні трону нашої держави, яка є джерелом щастя і справедливості, надавалася 
необхідна допомога та обдаровувалися вони щастям. Ваша [Богдан Хмельниць-
кий] щира прихильність та вірність умовам союзу з нами є в полі зору падишаха 
[Мехмеда IV]. Під контролем правителя світу падишаха знаходяться питання за-
безпечення захисту Вашої країни та її розвитку. Всі прохання та  побажання, ви-
кладені у Вашому листі, були ухвалені нашим султаном, і було відповідно наді-
слано Вам Його через Ваших уповноважених послів. Відповідно були направлені 
накази до вищезгаданого кримського хана, відповідальним візирам, які перебу-
вають на тамтешніх кордонах, та іншим командувачам війська, щоб вони в разі 
такої потреби надавали Вам [Богдан Хмельницький] допомогу. Також отримали 
серйозне попередження від нашого султана ті войовничі групи ногайців, що ме-
шкають в області Аккерманa та здійсняють свої напади на Ваші [Богдан Хмель-
ницький] кордони й завдають Вам шкоди, щоб вони відпустили полонених [ко-
заків] та жили в мирі та злагоді. Отож надалі будьте нашим відданим слугою 
величного та достойного роду падишаха [Мехмеда IV], і від усіляких негараздів 
будете захищені. Про все це було ухвалено рішення. За умови Вашого [Богдана 
Хмельницького] посередництва в такий час представники барабаських козаків 
прибули та відверто висловили свою відданість та покірність Високому Порогу 
падишаха. Після того як їх відданість та покірність будуть підтверджені, і вони 
стануть вірними слугами, так само як і Ви, з боку падишаха [Мехмеда IV] нада-
ватиметься допомога, і перебуватимете ви всі під нашим захистом. Але Ви [Бог-
дан Хмельницький], наш друже, у своєму листі пишете про необхідність забез-
печення охорони причорноморських берегових територій. Ця думка береться до 
уваги, оскільки є можливість для виходу чайок в море. В теперішній час не очі-
кується виходу чайок в [Чорне] море з притоки річки Дону, а барабаські козаки 
за Вашим [Богдан Хмельницький] посередництвом прибули й висловили свою 
покірність та готовність служити нам. Тоді в такому випадку хто є ворогом? Для 
виправдання наданої Вам довіри, що є типовим Вам особисто, докладайте більше 
зусиль, щоб з’ясувати,  хто є противником. Якщо виявлення покірності Високому 
Порогу з боку Барабаських козаків є справжнім, тоді вони підпалять свої чайки, 
захоплять  порушників і не дозволять жодній людині вийти в море. А якщо ті не  
виходитимуть в море, тоді ж ким вони є? Про це правильно напишіть і терміново 
надсилайте свою відповідь, щоб ми змогли вжити офіційних заходів (РГАДА. ― 
Ф. 89. ― Оп. 2. ― Док. 30). 
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 Про автора монографії 
 

Туранли Фeргад Ґардашкан Оглу народився 26 грудня 
1960 року в Азербайджані. У 1977–1979 роки жив і 
працював в Баку. У 1979–1981 роках служив у лавах  армії у 
Львові та Івано-Франківську (Україна). Згодом працював в 
органах МВС України, зокрема в школі міліції. У 1992 році 
закінчив історичний факультет Івано-Франківського держа-
вного педагогічного інституту імені Василя Стефаника за 

спеціальністю «Історія». В 1993 – 1996 навчався в аспірантурі Прикарпатського 
національного університету за спеціальністю «Всесвітня історія». У 1994–1996 
роках і в жовтні 2001 року проходив практику в Стамбульському університеті та 
досліджував писемні джерела в турецьких архівах і бібліотеках, які стосуються 
теми його дисертації, а також вивчав османсько-турецьку палеографію, історію 
релігії та культури. У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня кандидата історичних наук у спеціалізованій вченій раді Інституту україн-
ської археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної 
академії наук України, а в 2003 році закінчив докторантуру цього інституту. До-
сліджує проблеми історії міждержавних відносин України, зокрема з Туреччи-
ною в період XVI–XVIII століть. 

 
Досвід професійної діяльності 
2007 – дотепер – доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства 

факультету гуманітарних наук  Національного університету «Києво-Могилян-
ська академія» (Київ, Україна). 

2012 – 2014 рр. ‒ завідувач кафедри сходознавства Інституту філології та ма-
сових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
«Україна» (Київ, Україна). 

2011 – 2012 рр. ‒ завідувач кафедри сходознавства імені професора Ярослава 
Дашкевича факультету філології Львівського національного університету імені 
Івана Франка. 

1997 – 2000 рр. ‒ доцент кафедри культурології та релігієзнавства філософ-
ського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника (Івано-Франківськ, Україна). 

2000 – 2006 рр. – доцент кафедри тюркології Інституту філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 
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2006 – 2007 рр. – доцент кафедри міжнародних відносин Українсько-арабсь-
кого інституту імені Аверроеса Міжрегіональної академії управління персона-
лом (Київ, Україна). 

1993 – 1997 та 2001 рр. ‒ стажування в Стамбульському університеті (Туреч-
чина) та дослідження з теми дисертації в турецьких архівах i бібліотеках. 

 
Професійна активність 
З 2003 року – керівник сектора східних досліджень Інституту стратегічного 

аналізу наративних систем / (ІСАНС)L’institut de l’analyse strategique des systemes 
narratifs (IASSN). 2003 – 2006 рр. – керівник відділу тюркології збірника «Мова 
та  культура». З 2007 року – керівник тюркологічних студій Центру сходознавс-
тва  НаУКМА. 

 
Громадська діяльність  
Учасник І Всесвітнього з’їзду  азербайджанців у Баку (10 – 14 листопада 2001 

р.) та міжнародних наукових конференцій (в Україні, Польщі, Туреччині,  Азер-
байджані, Румунії та інших країнах). Є одним із засновників Конгресу  азербай-
джанців України; керівник «Асамблеї азербайджанської та української інтеліге-
нції». 

У період 2006–2008 рр. був помічником народного депутата Верховної Ради  
України Геннадія Удовенка. 2014 рік – помічник  народного депутата Верховної 
Ради України Лілії Гриневич. 

 
Відзнаки та нагороди 
2002 року – відзнака «За вагомий особистий внесок у розвиток сходознавства 

в Україні». 
2009 року – відзнака «За бездоганну багаторічну працю, відданість справі 

Академії та значний внесок у розбудову Національного університету «Києво-
Могилянська академія».  

2010 року – відзнака «За високі досягнення в навчальній науковій, організа-
ційній, громадській роботі та у зв’язку з 50-річчям від Дня народження». 

2010 року – почесна Грамота за активну громадську діяльність, спрямовану 
на відродження та розвиток культури, вагомий особистий внесок у справу збере-
ження міжнаціонального миру й злагоди в Україні та з нагоди 50-річчя від  Дня 
народження.  
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2010 року – «Почесна відзнака» за вагомий внесок у відродження духовності 
та за особисті досягнення в літературній творчості Національної спілки  пись-
менників України; 

2015 року – «Грамота» за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий 
внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науко-педаго-
гічну діяльність Міністерства освіти і науки України; 

2016 року – державна нагорода / медаль «За нові досягнення» («Поступ» / 
«Tәrәqqi») за визнання професійної та громадської діяльності від Президента 
Азербайджанської Республіки.    

Автор понад 100 наукових праць, опублікованих в Україні та за кордоном. 
Хобі – гра в шахи. 
Кредо – Alea jacta est. 
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Бібліографічний опис книги 
 

Туранли, Фергад. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писе-
мних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття) / Фергад 
Ґардашкан Оглу Туранли.  — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська акаде-
мія», 2016.  — 606 с.  

Анотація 
У монографії на основі широкого спектра залучених нами до наукового обігу 

османсько-турецьких писемних джерел, зокрема турецьких архівних документів 
та літописів, вперше комплексно досліджено інформаційний потенціал, специ-
фіку та значення названих пам’яток писемності в процесі здійснення досліджень 
з історії козацько-гетьманської України другої половини ХVІ – першої чверті 
ХVІІІ століття. Методологія, застосована в цій науковій праці, забезпечує адек-
ватне розуміння змісту досліджених документів та їхнього перекладу українсь-
кою. Джерелознавче опрацювання відомостей, наявних в турецьких і кримсько-
татарських рукописних документах визначеної історичної доби, сприяє форму-
ванню нового погляду на взаємини України з Туреччиною та на їхнє історичне 
значення. 

 
Kitabın künyesi 

Turanl, Ferhad, Türk-Osmanlı Yazılı Kaynaklarında Kazak Dönemi  Ukrayna 
Tarihi (16. Yüzyılın Ortasından 18. Yüzyılın İkinci Çeyreğine Kadar) / Ferhad 
Gardaşkan Oğlu Turanl, Kyiv: «Kyiv-Mohıla Akademisi» Yayınevi, 2016,  606 s.  

 
Özet 

Bu monografik eser, büyük ölçüde içlerinde Türk arşiv vesikaları ve 
vekayinamelerinin yer aldığı Türk-Osmanlı yazılı kaynaklarından geniş bir şekilde 
istifade edilerek bilimsel hassasiyetle Ukrayna’da hazırlanan ilk çalışmadır. Belirtilen 
Türk kaynakları,  XVI. yüzyılın ortasından XVIII.  yüzyılın ikinci çeyreğine kadar 
Ukrayna Kazak Hatmanlığı dönemine ait son derece kapsamlı ve özel bilgileri ihtiva 
etmektedir. Metodolojik olarak eserimizde istifade edilen kaynaklar daha iyi 
anlaşılması ve daha sonra araştırmacıların istifade etmesi için tamamen Ukrancaya 
tercüme edilmiştir. Bahsedilen dönemlere dair Türk ve Kırım Tatar yazılı 
kaynaklarından yeni ve detaylı bilgilerin ortaya çıkarılması, Türkiye ile Ukrayna 
arasındaki ilişkilere yeni bir boyut getirirken,  tarihî bir anlam da kazandırmaktadır. 

  
  

Бiбліографічний опис і анотація 
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  توصیف الكتاب
النصف الثاني من القرن  (العصر القازاكي في التاریخ األوكراني في المصادر التركعثمانیة ‘دھافر‘ تورانلي

دار نشر  :كییف  ‘ فرھاد غارداشكان أوغلو تورانلي) / السادس عشر حتى الربع األول من القرن الثامن عشر
  .ص  ٦٠٦  ‘ ٦٢٠١ ‘أكادیمیة كییف الموھیالنیة 

 الملخص
في ھذا الكتاب، بعد البحث في عدد واسع من المصادر العلمیة التركعثمانیة، بما فیھا عدد من الوثائق والكتب 
التاریخیة في األرشیف التركي، ألول مرة وبشكل متكامل درست المحتویات العلمیة وخواص المصادر التاریخیة 

رن أوكراني للحقبة العثمانیة في النصف الثاني للق-للكتابات التاریخیة، في إطار البحث العلمي لتاریخ القازاك
نھج البحث العلمي یضمن فھما سلیما لمحتوى الوثائق إن  .السادس عشر وحتى الربع األول من القرن الثامن عشر

للقرن  تتریة-وتحلیُل المعلومات التي ُعثر علیھا في المصادر التركیة والقرم .المدروسة وترجمتھا باللغة األوكرانیة
ن نظرة جدیدة للعالقات بین تركیا وأوكرانیا وتوضح القیمة التاریخیة لھذه العالقات -المذكور أعاله   .تُكّوِ

 
Kitap aqqında bibliografik malümat 

Turanl, Ferhad, Türk-Osmanlı Yazılı Menbalarda Ukrayna Tarihınıñ Kazak 
Zamanı (XVI asırnıñ ortasından XVIII asırnıñ  ekinci çerigine qadar) / Ferhad 
Gardaşkan Oğlu Turanl, Kiyev: «Kiyevo-Mogilanska Akademiya» neşir 
evi, 2016,  606 s. 

 
Hulâsa 

Şu monografıyada XVI asırnıñ ortasından XVIII asırnıñ ekinci çerigine qadar 
Ukrain kazak-getmanlıq tarihini tedqiq etkende, ilk sefer potentsial malümatını, 
spetsifikani em adlandırılğan yadikârlıqlarnıñ manasını talil etilgen ketişatında, şoyle 
ilmiy keñ Türk-Osmanlı yadikârlıqlarnıñ menbasına, Türk arhiv vesikalarına ve 
yılnamelerine esaslanıp faydalandıq. Qullanılğan usulşınaslıq, bu ilmiy işini erine 
ketirmek içün, ogrenilgen  vesiqalarnıñ munderıcesine em ukrain tilindeki tercimesiniñ 
doğru anlaşmasına temin ete. Şu tarihiy devirge ait olğan  Türk ve Qırımtatar tapılğan 
el yazma vesiqalarınıñ işlengen malümatlarnıñ menbasından köremiz ki, nasɪl 
Ukrainanɪñ ve Türkiyeniñ halqara munasebetine, yanı körüşine, tarihiy manasınıñ 
şekilenmesine yardım ete. 

 
Китабнынъ библиографик тарифы 

Туранлы Ферхад. Тюрк-османлы язылы къайнакъларында Украина та-
рихынынъ Казак девири (XVI  асырнынъ ортасындан – XVIII асырнынъ экинджи 
черигине къадар) / Ферхад Гардашкан Огълу Туранлы. — Киев: «Киево-Могиля-
нська академия» нешир эви», 2016. — 606 с. 
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Аннотация 
 Бу монографик чалышма, османлы-тюрк къыйнакъларнынъ ве яйгъын ше-

кильде Туркие архивлеринде булунгъан весикъалар узеринде азырлангъандыр. 
Чалышмада кенинъиш шекильде бутюн араштырылгъан ве къулланылгъан къай-
накълардаки малюмат топланылып, XVI асырнынъ ортасындан XVIII асырнынъ 
экинджи черигине къадар, Украина-Казак гетманлыгъы девири акс олун-
макътадыр. Бу тарзда азырлангъан ве япылгъан чалышма Украинада ильк кере 
чыкъмакътадыр. Чалышмадаки усул, къайнакъларны ве весикъаларны къолай-
джа анълашылмасы ве украина тилине терджиме этильмеси ичюн 
къулланынгъандыр. Юкъарыда сёз кетен девирге аит тюрк ве къырымтатар 
эльязма къайнакъларындан алынгъан малюматлар, терен шекильде бакъылып ке-
леджекте Украина ве Туркие девлетлери арасында къурулгъан багъларгъа янъы 
бир назар къазандырмакътадыр. 
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(XVI yüz ilin ortasından XVIII yüz ilin ikinci iyirmi beş illinә qәdәr) / Fәrhad Gardaşxan 
Oğlu Turanlı, Kyiv: «Kyiv-Mohıla Akademiyası» nәşriyyat evi, 2016, 606 s. 

Mәzmun 
Bu monoqrafik әsәr, böyük ölçüdә Türk arxiv sәnәdlәri vә sәlnamәlәrin yer aldığı 

Türk Osmanlı yazılı mәmbәlәrindәn geniş  bir şәkildә istifadә edәrәk elmi hәssasiyәtlә 
Ukraynada hazırlanan ilk tәdqiqat әsәridir. Müәyyәn edilәn Türk mәmbәlәri XVI yüz 
ilin ortasından XVIII yüz ilin ikinci iyirmi beş illinә qәdәr Ukrayna Kazak Hetmanlığı 
dövrünә aid son dәrәcә әhatәli vә xüsusi bilgilәri әks etdirmәkdәir. Tәdqiqat üsulu 
(metodoloji) nöqtei nәzәrdәn әsәrimizdә istifadә olunan mәmbәlәrin daha yaxşı 
anlaşılması vә daha sonra tәqiqatçıların istifadә etmәlәri üçün tam olaraq Ukrayna 
dilinә tәrcümә edilmişdir. Bәhs olunan dövrlәrә dair Türk vә Kırımtatar yazılı 
mәmbәlәrindәn yeni vә tәfәrrüatlı bilgilәrin ortaya çıxardılması, Türkiyә ilә Ukrayna 
arasındakı münasibәtә yeni bir baxış gәtirmәklә yanaşı, tarixi әhәmiyyәti dә vardır. 
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Streszczenie 
W monografii na podstawie szerokiego spectrum, zaangażowanych prez nas do  

obrotu naukowego osmańsko-tureckich źródel pisemnych, w szególności tureckich 
archiwnych dokumentów i kronik, po raz peirwszy  wszechstronnie zbadano 
informacyjny potencjał, specyfikę i znaczenie prezentowanych źródeł w trakcie badań 
z historii kozacko-hetmańskiej Ukrainy drugiej połowy XVI – pierwszej ćwierci  
XVIII stulecia. W  niniejszej pracy posłużyliśmy się  metodologią, która zaopatrywa  
odpowiednie rozumienie treści zbadanych dokumentów oraz ich tłumaczenie na język 
ukraiński. Żródłoznawcze opracowanie informacji, zawartej w  tureckich i krymsko-
tatarskich rękopisach określonej doby historycznej, sprzyja kształtowaniu się nowej 
wizji na związki Ukrainy z Turcji a ich znaczenie historyczne. 
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Turanly Fеrhad, The Cossack period in Ukraine’s history in Ottoman Turkish writ-
ten sources (the second half of the 16th – the first quarter of the 18th century) / Ferhad 
Gardashkan Oglu Turanly, Kyiv: Publishing House “Kyiv-Mohyla Academy”, 2016, 
606 p. 

Abstract 
This work is the result of the first all-encompassing study, based on researching 

disparate scientific studies and a wide array of Ottoman Turkish written sources, par-
ticularly Turkish archival documents. The above said written monuments were studied 
as regard to their information potential, specific features and significance in relation to 
the History of the Cossack-Hetman Ukraine in the 16th–18th centuries. The methodol-
ogy lying in the foundation of this scientific study provides an adequate comprehension 
of the studied documents. Studying of the data available in the sources which are Turk-
ish and Crimean-Tatar manuscript documents relating to the said historic period con-
tributes to formation of a new idea of relationships between Ukraine and Turkey and 
of their historical importance.  
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Аннотация 
В данной монографии на основе широкого спектра использованных для нау-

чного обращения османско-турецких письменных источников, в частности туре-
цких архивных документов и летописей, впервые были комплексно исследованы 
информационный потенциал, специфика и значение названных памятников пи-
сьменности в процессе проведения исследований по истории казацко-гетманс-
кой Украины второй половины ХVІ – первой четверти ХVІІІ столетия. Методо-
логия, использованная для реализации этой научной работы, обеспечивает адек-
ватное понимание содержания изученных документов и их перевода на украин-
ский. Обработка информации из источников, имеющихся в турецких и крымско-
татарских рукописных документах указанного исторического периода, содей-
ствует формированию нового взгляда на взаимные отношения Украины  Тур-
цией и на их историческое значение. 
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