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KAZAN’DAKİ ÜNİVERSİTE-DOĞUBİLİMİ FENOMENİ 
(XIX. YY. - XX. YY. ) 

VALEYEV, R. M.  
RF,TATARİSTAN/RF, TATARSTAN/PФ,TATAPCTAH 

Феномен Казанского Университетского Востоковедения (ХIХ-Нач. 
ХХ Вв. ) 

Казань – столица современного Татарстана остается одним из 
исторических городов евразийской ойкумены и уникальным научным и 
культурным центром цивилизаций Востока и Запада. Этот историко-
географический и геополитический центр и регион между Волгой и 
Уралом стал олицетворением исторической Родины тюркских, финно-
угорских, славянских этносов и других современных народов Евразии. 
Также известные средневековые государства и общества Волжская 
Булгария, Джучиев улус и Казанское ханство представляются 
историческими символами евразийского мира.  

Казань и Казанский университет – колыбель евразийской науки и 
образования. В ХIХ-ХХ вв. здесь сформировались и развивались 
университетские научные и образовательные школы и направления, 
получившие международное признание.  

В XVIII – начале XX вв. в России формировалась и развивалась 
система организации востоковедения, углублялись научные и 
мировоззренческие принципы научно-исследовательской работы 
востоковедов - ученых и практиков. В генезисе российского 
востоковедения – научного направления изучения азиатских государств и 
народов своеобразная научная революция произошла в конце XVIII – 
середине XIX в. В этом процессе важную роль сыграли университеты 
России. Во второй половине XIX - начале XX вв. активизировалось 
развитие филологической и исторической мысли в ориенталистике, новых 
методик и приемов исследования. Научное и общественное значение 
российского востоковедения, его уровень определялся накоплением 
объективных знаний о народах и странах Востока и интересом государства 
и общества к их осмыслению. В XIX - начале XX в. получает развитие 
научное классическое востоковедение, связанное с восточными языками, 
литературой и историческими памятниками, древней и средневековой 
историей и культурой народов зарубежного Востока, азиатских 
территорией и народов Российской империи.  
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   В истории востоковедения в России в XIX-XX вв. прослеживаются 
ведущие университетские научные школы, имеющие определенное 
географическое положение - петербургская, московская, казанская школы 
и др. В этих востоковедческих центрах заметны традиции, новации и 
особенности в преподавания восточных курсов и углублении знания о 
народах и территориях Азии. Университетское востоковедение 
структурировалось с образованием восточных кафедр, появлением 
соответствующих программ и учебных пособий, а также с деятельностью 
российских и зарубежных востоковедов. Университетское 
востоковедческое образование и наука о Востоке приобрели системный, 
комплексный и интегрированный характер на рубеже Х1Х – нач. ХХ вв.  

   Университетское востоковедение в Казани занимает важное место в 
истории отечественной и мировой ориенталистики XIX-XX вв. 
Преподавание восточных языков и научные востоковедные исследования 
в университете и в других образовательных и научных центрах 
представляются феноменом отечественной культуры и науки. Научная и 
педагогическая деятельность востоковедов значительно способствовали 
дальнейшему становлению и развитию университетской ориенталистики. 
Их труды до сих пор представляют собой ценнейшие источники научных 
исследований и истории российского и мирового востоковедения. Разряд 
восточной словесности университета в Казани положил начало 
систематическому и комплексному высшему востоковедному 
образованию в России. Университетское востоковедческое образование и 
ориентальная наука в России в XIX- начале ХХ вв. становится основой и 
ведущей формой развития науки о Востоке и в целом значимой 
социально-политической и общекультурной деятельностью в обществе и 
государстве. На протяжении XIX – первых двух десятилетий XX вв. в 
казанском университетском востоковедении произошли организационные, 
научно-исследовательские и социокультурные изменения. Эта целостная 
эпоха, несмотря на переломные рубежи истории востоковедении в 
Казанском университете характеризуется поступательностью и 
непрерывностью развития образования и науки о Востоке.  

--- 

Kazan’daki oriyantalizm tarihinin çağdaş yerli doğubilim historiyografisi, 
çeşitli kaynaklara dayanan ve araştırıcı notlarına yeni bakış ve fikirlere zengin 
birçok yeni orijinal icadı ve çalışmayı içermektedir.1 

                                                 
1 Bakınız: İstoriya oteçestvennogo vostokovedeniya do seredinı XIX. veka. – M. , 1990; İstoriya 
oteçestvennogo vostokovedeniya s seredinı XIX. veka do 1917 goda. – M. , 1997; Valeyev R. M. 
Kazanskoye vostokovedeniye: istoki i razvitiye (XIX. v. – 20-h gg. XX. v. ). – Kazan, 1998; 
mongoloved O. M. Kovalevskiy: biografiya i naslediye (1801 - 1878). – Kazan: Alma-Lit, 2004; 
Rossiya – Mongoliya – Kitay: Dnevniki mongoloveda O. M. Kovalevskogo 1830 – 1831 gg. / 
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XX.-XXI. yy. sınırlarındaki yerli historiyografi yönelmelerini ve sonuçlarını, 
Rusya doğumbilimi aynı sıradan doğubiliminin Kazan merkezi tarihinin 
sorunlarını nitelerken aşağıdaki sonuçları belirlemek lazım.  

Aktuel olarak kalan vazifelerden biri, Rusya’daki XIX.-XX. yy. 
doğumbilimi tarihiyle ilgili çalışmaların historiyografik ve tarihi-bilimsel tahlili. 
Yeni bilimsel yönelimin –yerli doğumbilimi tarihinin historiyografisi– oluşu ve 
gelişimi, ilim ve kültür açısından önemli bir olaydır.  

Yerli doğumbilimi tarihinin historiyografisinin asılı ve görevleri, onun tarih 
ilimi tarihinin yapısındaki yeri, genezi, onun bilimin bağımsız alanı olarak 
oluşumu ve gelişimi mekanizması ile ilgili sorunlar aktüeldir. Historiyografik 
ve tarihi-bilimsel tahlil, yerli doğumbilimi tarihinin historiyografisinin tarih 
biliminin genel sistemindeki asılını, görevlerini, yerini ve rolünü belirleyecektir. 
Yerli doğumbilimi tarihinin historiyografisi ve onun vazifelerinin özelliği, 
araştırma programları ve oryantalizmdeki tarihi-bilimsel araştırmalar sorunluğu 
bundan önce tahlil ve tartışma konusu olmamıştı.  

Maalesef XVIII-XX. yüzyılın başı yerli doğumbilimi tarihiyle ilgili geniş 
edebiyat bilim adamları-doğu bilginlerinin pedagojik ve araştırmacı 
faaliyetlerinin profesyonelleşmesinin derin özelliklerini, bu benzersiz toplumun 
oluşumunu, Rusya’da Doğu ile ilgili ilimin ve doğubilimi eğitiminin çeşitli 
biçimlerinin genezi ve enstitüleşmesini yeterince yansıtmıyor.  

Yerli doğubilimi tarihi ile ilgili historiyografik araştırmaların geri olması 
ilim metodolojisi alanında iyice gözükmektedir. Yerli doğubilimi tarihinin 
historiyografisinde doğubilimi bilgisinin iç ve dış gelişim kurallarının tahlili, 
onun farklılaştırma ve bütünleşmesi, doğubilimi eğitimi ve ilimi yapısı ve ayrıca 
Doğu ile ilgili ilimin gelişmesinin mantıksal ve teori sorunları ile ilgili 
perspektif yönelim belirlenmektedir.  

Bugüne kadar XIX.-XX. yüzyıla ait birçok Rusya doğu bilginlerinin aynı 
sıradan XIX.-XX. yy. başı Kazan doğubilginlerinin biyografileri işlenmemiş. 
Üstelik yerli doğubilimi tarihinin historiyografisinde bilimsel-popüler biyografi 
tipindeki çalışmalar da çok az yeri tutmaktadır. Yerli ve yabancı oryantalistlerin 
biyografilerinin tipolojisini ve tarihi-bilimsel doğubilimsel biyografinin 
gelişimini inceleme de çok ilginçtir.  

Bugüne kadar doğubilginlerinin hayatları ve faaliyetlerinin toplumsal-kültür 
ve dünya görüşlerinin içeriği çok az gösterilmiş, Rusya’daki doğubilimi 
merkezlerinin pedagojik, araştırıcı ve kültür geleneklerinin tarihinin tahlili az 
yapılmış, bilimsel oryantalistik düşünüşün tarihi az sayıda incelenmiştir. Yerli 
doğubilimi tarihiyle ilgili gelecekteki çalışmalarda bilimsel alanlarda başarıları, 
Doğu ile ilgili bilimlerin büyümesini ve doğubilimi kavraması gelişiminde 
                                                                                                                        
Podgotovka k izdaniyu, predislpviye, glossariy, kommentariy, ukazateli İ. V. Kulganek, R. M. 
Valeyev. – Kazan-Sankt petersburg: İzd-vo ‘Taglimat’, 2005-2006. -103 s. vs.  
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oryantalist kaderini etkileyen dış toplumsal-kültür, sıyasî ve dünya görüşünün 
faktörlerini araştırma perspektif olarak gözükmektedir.  

Tataristan’ın başkenti Kazan, Avrasya oykumeninin tarihi şehirlerinden biri 
ve Doğu ve Batı medeniyetlerinin benzeri olmayan bilimsel ve kültür 
merkezidir. Bu tarihi-coğrafik ve jeopolitik şehir ve İdil ve Ural arasındaki 
bölge, Türk, Fin-Ugor, İslav destanlarının ve diğer Avrasya çağdaş milletlerinin 
tarihi vatanı olarak kabul edilmektedir. Aynen meşhur Ortaçağ devletlerinden 
ve topluluklarından İdil Boyu Bolgar Devleti, Cuçi Ulusu ve Kazan Hanlığı, 
Avrasya dünyasının tarihî sembollerindendir.  

Kazan ve Kazan Üniversitesi, Avrasya bilimsel ve eğitiminin beşiğidir. 
XIX.-XX. yüzyılda buralarda tüm dünya çapında tanınan bilimsel ve eğitim 
merkezleri oluşmuş ve gelişmiştir.  

Ayrıca XIX.-XX. yy. başlarında Kazan, iki dünyanın-Batı ve Doğu (A. 
Gertsen)’nun çarpıştığı yer olarak Rusya ve Tümdünya Doğubiliminin merkezi 
oldu. Doğu’yla ilgili bilgiler ve ilim, Rusya’daki Avrasya humanitar 
araştırmaların tabii bir bölgesi oldu.  

XVIII-XX. yüzyılın başında Rusya’da doğubilimini düzenleme sistemi 
oluşturulmakta ve geliştirilmekte, doğu bilginlerinin hem teori hem de 
uygulama bilimsel-araştırma faaliyetlerinin bilimsel ve dünya görüşü ilkeleri 
uygulanılmaktaydı. Doğu’yla ilgili bilgiler ve ilim yerli humanitar 
araştırmaların tabii bir bölgesi oldu. XIX. yüzyılda doğubilimi bilgisi hakikaten 
bilimsel bir niteliğe sahip oluyor. Rusya’da doğubiliminin doğuşu ilk olarak 
devlet menfaatleri ve toplumsal taleplerle ilgiliydi. Rusya Doğubilimi-Asya 
devletleri ve halklarını araştırmanın bilimsel yönelimi genezinde XVIII yy.  
sonu –XIX. yüzyılın ilk yarısında özellikli bir devrim yaşandı. Bu süreçte 
önemli bir rolü Rusya üniversiteleri yaptı. XIX. yy. sonu –XX. yy. başında 
oryantalistikte filoloji ve tarihî düşünüş, yeni metot ve araştırma yaklaşımları 
gelişmesi aktifleşti. Rusya doğubiliminin bilimsel ve toplumsal önemini, onun 
seviyesini, Doğu devletleri ve halkları ile ilgili bilimlerin toplanılması ve 
devletin ve toplumun onları kavramaya ilgisi belirlendi. XIX.-XX. yüzyılın 
başında Doğu dilleri, edebiyatı ve tarihi anıtları, Devlet dışı Doğu halklarının 
Eski ve Ortaçağ dönemi tarihi ve kültürü, Rusya Emperyası’nın Asya toprakları 
ve halkları ile ilgili bilimsel klasik doğubilimi gelişmeye başlıyor. Rusya 
doğubilimi esasında Doğu devletleri ile çeşitli dışpolitik, ticarî-iktisadî ve 
bilimsel-kültür ilişkileri, Rusya Doğu’sunu toplumsal-kültür açıdan 
araştırmanın geniş çaplı hedefleri, Avrupa oryantal eğitimi ve ilim ve ayrıca 
Rusya’daki Doğu halklarının özgün milli ilim merkezleri ve kültürleri 
bulunmaktaydı.  

XIX. yüzyılın ilk yarısında ‘doğu dilbilgisi ve tarihi’, Rusya’daki 
doğubiliminin kavramıydı. XIX. yüzyılın son çeyreğinde önde gelen oryantalist 
bilim adamları tarafından yerli doğubiliminin esas hedefi düzenlenildi: ‘Sadece 
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Doğu dilleri değil belki de ilim tarafından elde edilen ve Doğu’yla ilgili tüm 
bilgileri’ öğrencilere aktarmak ve genelleştirmektir. 2  XX. yüzyılın başında 
Rusya’daki doğubilimi Doğu halkları tarihî ve kültürü ile ilgili bilimlerin özel 
sistemini teşkil ediyordu. XX. yüzyılın başında Rusya’da oluşan klasik 
doğubiliminin esasında doğu dilbilgisi ve geleneksel Doğu yazısı anıtlarını ve 
maddi kültürü araştırma bulunmaktaydı. Klasik ve canlı Doğu dillerini, Doğu 
halklarının yazılı metinlerini veya maddî kültür anıtlarını bilme ve kullanma, 
Rusya universitelerinin ve akademik doğubilimin esas nitelikleridir. XIX.-XX. 
yüzyılda yerli doğubiliminin akademik ve universite yönelmeleri, devlet ve 
toplum ile işbirliği, bilim dalları konularının yenilenmesi ve oranlarının 
değiştirilmesi, araştırmaları düzenlemede yeni şekillerin meydana gelmesi ve 
doğubilgin bilim adamlarının birleşmesi, Asya ve Avrupa ile uluslararası 
bilimsel ve kültürel bağlantılar ile nitelenmektedir.  

XIX.-XX. yüzyılda Rusya’daki doğubilimi tarihinde belli bir toprağa ait 
bilim merkezleri yani Petersburg, Moskova, Kazan merkezi vs. gözükmektedir. 
Söz konusu doğubilimi merkezlerinde Doğu’yla ilgili ilimlerinin öğretimini 
düzenlemede gelenekler ve yenilikler ve Asya toprakları ve halkları ile ilgili 
bilimlerin düzenlenmesi gözükmektedir. Artık düzenlenmiş özel humanitar 
eğitim ve ilim olarak doğubilimi, doğu bölümlerinin açılması ve onlara özgün 
program ve ders kitaplarının hazırlanması yardımıyla oluşturuldu. XIX.-XX. 
yüzyılın başında doğubilimi bilimleri ve Doğu’yla ilgili ilimin asılı, bazı filoloji 
ve tarih dallarının büyüyegelen özelleşmesi ve ayrımlaşma sürecinin 
güçlendirilmesiyle nitelendirilmektedir. Doğubilimin çeşitli dallarının karşılıklı 
bağımlılığının artması gözükmektedir. Çağdaş oryantalistikada özel yardımcı 
bilim dalları geliştirilmekte: nümismatik, kaynakbilimi, paleografi, epigrafik, 
arkeografik, sfragistik, heraldik vs. Doğubilimi eğitimi ve Doğu ile ilgili bilim, 
sistemli, kapsamlı ve bütünleşik nitelik kazandı.  

 XIX.-XX. yüzyılın başlarında doğubiliminin Petersburg, Moskova, Kazan 
vs. merkezleri yerli ilimin, kültürün, edebiyat ve tarihin gelişmesini iyice 
etkilemişlerdi. Yerli doğu ile ilgili ilim toplumdaki toplumsal-kültür süreçleri de 
iyice etkilemekteydi: Asya’nın ‘barbarlık özelliği’ yitirilmekte, Doğu halkları 
tarihi ve kültürü ile ilgili ilmi bilimler kanıtlanmakta, çevredeki Asya devletleri 
hakkında bilgiler genişlemekte ve Rusya halkının Doğu ile tarihî-kültürel 
ilişkileri güçlenmekteydi. Doğu ile ilgili yerli ilim, Rusya toplumunda yabancı 
bir kültüre saygı uyandırmakta ve Doğu’nun geleneksel kültürlerinin özgür 
değerini kanıtlamaktaydı. Yerli doğubilginlerinin faaliyetlerinde insancılık, hak 
eşitliği, medeniyet ve kültürlerin eşitliği ilkeleri yer tutmakta. Doğu halklarının 
kültürü ve medeniyetlerini tanıma ve kavrama özlemi, toplumun ve devletin 
bilinçli ihtiyaclarındandı. Doğubilimi eğitimi ve ilmi, Rusya’da yaşayan 
halkların kültür ürününün önemli bir kısmı olmaya başladı. Rusya’nın Avrupa 
                                                 
2 Bartold V. V., Obzor deyatelnosti fakulteta vostoçnıh yazıkov//Soçineniya. C. IX.-Rabotı po 
istorii vostokovedeniya. – M. , 1977. – S. 176.  
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ve Asya, Doğu ve Batı arasındaki özel jeopolitik ve coğrafik yerleşmesi, ilmî ve 
uygulama oryantalizm fenomeninin gelişmesini teşvik etti. Tarihî, coğrafî, etnik 
bölgelerin; kültür ve inançların sentezi, doğubilimin geçmiş ve mevcut 
durumunda önemli bir rol oynamaktadır.  

Kazan’daki Üniversite doğubilimi, XIX.-XX. yüzyılda yerli ve tüm dünya 
oryantalistiği tarihinde önemli yeri tutmaktadır. Doğu dillerin öğretimi 
üniversitelerde ve diğer eğitim ve ilim merkezlerinde yapılan bilimsel 
doğubilimi araştırmaları, yerli kültür ve ilimin fenomeni niteliğini taşımaktadır. 
Doğu bilginlerinin bilimsel ve eğitim faaliyetleri, doğubilimin humanitar eğitim 
ve ilim olarak düzenlendirilmesi ve geliştirilmesini teşvik etmektedir. Onların 
çalışmaları, bu güne kadar bilimsel araştırmaların ve Rusya doğubilimi tarihinin 
değeribiçilemez kaynak niteliğini taşımaktadır. Kazan Üniversitesinin 
doğubilimi bölümü, Rusya’daki sistemli ve kapsamlı doğubilimi eğitiminin 
başlangıcı oldu. XIX.-XX. yüzyılın başında Rusya’da üniversite doğubilimi 
eğitimi ve Doğu ile ilgili ilim, Doğu ile ilgili ilimin ve tüm olarak toplum ve 
devlet faaliyetinin bütün alanlarında toplumsal-siyasî ve genel kültür faaliyetin 
esası ve gelişme şeklini belirlemektedir.  

XIX.-XX. yüzyılın başı süresinde Kazan Üniversitesinde doğubiliminde 
düzenleme, bilimsel-araştırma ve toplumsal-kültür değişmeler yaşandı. Kazan 
Üniversitesindeki doğubilimin tarihindeki dönüm noktalarına rağmen bu dönem, 
eğitim ve ilimin durmadan gelişmesi ve ileriye dönük olması ile 
nitelendirilmektedir.  

Kazan’da Doğu dillerini resmi şekilde öğretiminin kaynakları, ilk olarak 
Birinci Kazan Jimnazı ile bağlıdır. Segit Halfin, İshak Halfin ve İbrahim Halfin 
gibi meşhur öğretmen ve aydınlar uzun yıllardır Tatar dili öğretmenliği 
yapmaktaydılar. Birinci Kazan Jimnazı, Rusya’daki birçok Doğu diline 
öğretilen büyük bir dünyevi eğitim kuruluydu.  

O, XIX. yüzyılın ilk yarısında Kazan universite doğubiliminin oluşumu ve 
gelişiminin eğitim-pedagoji esası oldu. Bu jimnazda Doğu dillerine öğretim, 
Rusya Emperyası’nın dünyevi ve ruhani okullarında Asya dillerine öğretimin 
düzenli sistemi oluşmasıyla sıkı sıkıya bağlıdır. XVIII. yüzyılın 70-90’lı 
yıllarında Birinci Kazan Jimnazında Tatarcaya öğretimin, Doğu dilleri öğretilen 
diğer Rusya eğitim kurullarından hiçbir farkı yoktu. XIX. yüzyılın ilk yarısında 
Rusya jimnaz ve okullarının çoğunda, Birinci Kazan Jimnazı hariç, Doğu 
dillerine öğretimin durumu kökünden değişmedi.  

St. Petersburg’da bulunan Rusya Devlet Tarih Arşivi’ndeki Millî Eğitim 
Bakanlığı fonları3 ve Tataristan Cumhuriyeti Millî Arşivi’ndeki Kazan Eğitim 

                                                 
3 RDTA. F. 1. Liste 39. Belge 11. ‘İrkutsk Jimnazi Japonca öğretmeni N. Kolotıgin’in maaşını 
arttırma, onun vefatı ve İrkutsk Jimnazında Japonca sınıfının kapatılması üzerine. 2 Mart 1803-25 
Kasım 1816 yy.’ 64 ss. ; Aynı yerde. Belge 29. ‘Esterhan jimnazı açılması, onun bazı vergiler 
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Çevresi vasisi fonları4, universitelerle sıkısıya bağlı XIX. yy. Rusya jimnaz ve 
okulları sisteminde doğubilimi eiğitimi ve iliminin oluşumu ve gelişimi ile ilgili 
önemli malümatları içermektedir.  

Birinci Kazan Jimnazı’nda Doğu dillerinin öğretimi tarihinde ve gelişiminde 
birkaç dönemi ve sınırları ayırabiliriz: 1836 yy. kadar; Millî Eğitim Bakanlığı 

                                                                                                                        
ücretine sunulması, jimnazda Farsça sınıfının açılması, öğretmenlere Farsça vr Tatarca öğretimi 
dağıtılması, Ermenice ve Gregorian inancı kanunlarının öğretimi açılması, 3 Rus öğrencisinin 
devlet maaşıyla kabul edilmesi üzerine. 22 Temmuz 1805-6 Haziran 1843 yy.’ 55 ss.; Aynı yerde. 
Belge 236. ‘Orenburg şehrinde Neplyüyev okulunun açılması üzerine. 16 Mart 1818-10 Mayıs 
1820 yy.’ 42 ss.; Aynı yerde. Belge 305. ‘Kazan şehrinde Merkez Tatar Okulunun açılması niyeti 
üzerine. 18 Ekim 1819-29 Kasım 1820 y.’ Aynı yerde müfti Huseyin (Muhemmed Can Huseyin – 
R. V. ) tatarfından önerilen Orenburg ve Kazan’da Tatar okullarını açmayla ilgili proje. 23 ss. 
RDTA. F. 733. Liste 40. Belge 75. Çin’den Rus elçiliği tarafından satın alınan kitapların İrkutsk 
jimnazına sunulması üzerine. 30 Mart 1823-26 Mart 1824 y. ’ Kitapların listesi 2-4 ss.; RDTA. F. 
733. Liste 42. Belge 51. ‘Doğu dillerini öğrenen Estrehan jimnazi öğrencilerinin Islavca ve 
Almanca, matamatik, fizik, çizgi ve resim derslerinden serbest bırakma üzerine. 17-22 Aralık 
1837 y.’ 2 ss.; Aynı yerde. Belge 70 ‘Esterhan şehrinde Kalmık okulunun açılması üzerine. 6 
Ocak 1837-5 Ağustos 1841 y.’ 33 ss.; Aynı yerde. Belge 130. ‘H. Mardanov tarafından 
Ermeniceye tercüme edilen Busse matamatik ders kitabının Agabavov Ermeni okulu ücretiyle 
yayınlanması üzerine. 23 Ocak-23 Aralık 1838 y.’ 8 ss.; RDTA. F. 722. Liste 43. Belge 50. 
‘Maliye Bakanlığıyla Kazan şehrinde Ticaret okulunun veya Asya Ticaret Okulunun açılması 
konusunda mektuplaşma üzerine. 8 Aralık 1842-11 Nisan 1845 y.’ 38 ss.; RDTA. F. 733. Liste 46. 
Belge 34. ‘Orenburg jimnazında Tatarca öğretimini başlatma üzerine. Orenburg jimnazında 
dersleri dağıtma üzerine. 4 Kasım 1851-1 Ekim 1853 y.’ 30 ss. vs.  
4 TC MA. F. 92. Liste 1. Belge 6. ‘Orenburg Bölgesinde eğitim kurullarının durumu ve Tatarca 
öğrenen öğrencilerin başarıları üzerine. 1802 y.’ 63 ss.; Aynı yerde. Belge 367. ‘Orenburg şehri 
yakınında yerleşen Kargalı ilçesindeki (Seyitovo) Müslüman okulları üzerine.’ 2 ss. Aynı yerde. 
Belge 547. ‘İrkutsk jimnazı için kitapların nakil edilmesi ve Japonca sınıfı öğretmeni Kiselev’ın 
görevden çıkması üzerine. 25 Ağustos 1815-23 Eylül 1815 yy.’ 11 ss.; Aynı yerde. Belge 1277. 
‘Omsk kalesinde Asya Okulu açılması üzerine.’ 243 ss.; Aynı yerde. Belge 1278. ‘Esterhan’da 
Tatarlara Rus yazısını öğretmek amacıyla okul açılması üzerine. 17 Haziran 1821 y.’ 52 ss.; Aynı 
yerde. Belge 1733. ‘Tobolsk ruhani okulunun 4 öğrencisine Kazan jimnazında Tatarca derslerine 
girme izini verilmesi üzerine. 17 Haziran 1824 y.’ 10 ss.; Aynı yerde Belge 2564. ‘Nikolayev’ın 
Orenburg Asker Okulunda Arapça ve Farsça sınıflarını alma isteyi üzerine. 12 Ocak 1828 y.’ 7 ss.; 
Aynı yerde. Belge 3489. ‘İvanov’a Orenburg bölge okulunda Tatarcadan sınava girme izini 
verilme üzerine. 4 Ağustos 1831 y.’ 5 ss.; Aynı yerde. Belge 4339. ‘Esterhan jimnazı 
öğrencilerinden kaçının Ermenice öğrenmesi üzerine. 29 Ekim 1835 y.’ 36 ss.; Aynı yerde. Belge 
4596. ‘Esterhan’da Kalmık okulu açılması üzerine. 28 Ocak 1837 y.’ 53 ss.; Aynı yerde. Belge 
4667. ‘Kizler okuluna Tatarca öğretmeni tayin edilmesi üzerine. 8 Aralık 1837 y.’ 13 ss.; Aynı 
yerde. Belge 4669. ‘Jimnazlarda nezaret etme isteyini bildiren Simferopollü Haci Osmane 
Kutluşov ve Bahçesaraylı Abdurahman İyelebe Muyderii Arif Mehmet Efendi oğlu üzerine. 26 
Şubat1837 y.’ 58 ss.; Aynı yerde. Belge 4779. ‘Rişelye okuluna Doğu dilleri öğretmenlerinin 
tayin edilmesi üzerine. 1 Haziran 1838 y.’ 63 ss.; Aynı yerde. Belge 5487. ‘Bölge okulunda 
Ermenice öğretmenliği yapmak isteyen Tandov’un cevaplarını inceleme üzerine. 4 Haziran 1843 
y.’ 17 ss.; Aynı yerde. Belge 5557. ‘Novoçerkassk jimnazında açılan Doğu dilleri bölümüne Doğu 
dilleri öğretmenlerinin tayin edilmesi üzerine. 3 Mart 1844 y.’ 10 ss. Aynı yerde. Belge 6141.’14 
Aralık 1848 tarihinde Ermeni okulu nezaretçisi Popov tarafından düzenlenen Moğolca elyazı 
üzerine.’ 14 ss.; Aynı yerde. Belge 6721. ‘Esterhan Ermeni Agababov okulunun kapatılması 
üzerine’. 23 Ekim 1851 y.’ 22 ss., Aynı yerde. Belge 7267. ‘Esterhan jimnazında Doğu dillerinin 
öğretimini durdurma üzerine. 22 Kasım 1857 y.’ 48 ss.  
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tarafından Birinci Kazan Jimnazında Doğu bölümünün ve Kazan 
Üniversitesinin Doğu dilleri bölümünün kapatılması üzerine resmi kararların 
kabul edilme olaylarıyla ilgili XIX. yüzyılın 40’lı yıllarında ve 1854- 1855 yy.  

Emperya’nın devlet ihtiyaçları açısından tercümanlar ve öğretmenler 
hazırlamak amacıyla XIX. yüzyılın 20’li yıllarında ve 30’lu yılların ilk 
yarısında Birinci Kazan Jimnazında Asya dillerine (Arapça, Farsça, Tatarca, 
Moğolca) öğretiminin sistemi oluşturuluyor. 2 Ocak 1836 tarihli ‘Birinci Kazan 
Jimnazında Doğu dillerini öğretimin tüzüğü ve kadrolar listesi ile birlikte’ 
Emperator’un özel emri Doğu dillerine öğretim sisteminin korulması ve 
geliştirilmesini sağlamıştı. Bu resmi emrin önemi sadece bu jimnaz için geçerli 
değildi.  

Doğu dillerine öğretimin resmi kurumlar için ‘söz konusu dilleri iyice 
konuşan devlet adamlarını hazırlamaya’ yönelik esas amacı, doğubilimiyle ilgili 
Rusya eğitim kurumlarında buluna ve gelişeverdi. XIX. yüzyılın 30-50’li 
yıllarında jimnaz öğrencilerine Doğu dillerini öğreten esas öğretmenler kadrosu 
oluşturuldu.  

XIX. yüzyılın 20’li-30’lu yılların ilk yarısında Birinci Kazan Jimnazında 
Asya dillerine öğretim sistemi olşturuluyor: 1822 yılında ilk olarak resmi 
şekilde F. İ. Erdman öğretmeni Arapça ve Farsça öğretmeye başlıyor; 1826 
yılında Müslüman dilleri öğretmeni görevine Mirza Kazem-Bek tayin ediliyor; 
1827 ve 1833 yıllarında İ. Vernikovskiy Arapça öğretmeni görevine tayin edildi; 
1828 yılında A. Onisiforov Tatarca öğretmenliği yapıyor; 1833 yılında K. Foygt 
ve A. Popov Farsça ve Moğolca öğretmenleri olarak tayin edildi; 1835 yılında 
Mirza Kazem-Bek Türkçe-Tatarca öğretmeye başlıyor; 1835 yılın Haziran 
ayında Milli Eğitim Bakanı S. S. Uvarov raporu üzerine I. Nikolay’ın Kazan 
jimnazında Emperya kurumları için tercümanlar hazırlamak amacıyla Arapça, 
Farsça, Tatarca, Moğolca öğretilmesi ile ilgili emri kabul edildi.5  Bu resmi 
olaylar, Doğu dilleri öğretimin çerçevesini genişletti ve XIX. yüzyılın ilk 
yarısında Rusya’da doğubilimi orta eğitim kurumunun statüsünü belirledi.  

XIX. yüzyılın 30-50’li yıllarında jimnaz öğreniclerini Doğu dillerine öğreten 
esas öğretmneler kadrosu oluştu: Nisan 1836’da Doğu dilleri öğretmeni ve 
asistanı görevlerine M. Kazem-Bek (Türkçe-Tatarca), K. Foygt (Farsça), M. 
Pervuhin (Arapça), A. Popov (Moğolca), lama G. Nikituyev (Moğolca 
uygulama dersleri); N. Sonin (Farsça uygulama dersleri); molla M. Aliyev 
(Türkçe uygulama dersleri); Kasım 1838’de jimnaz programına Çince ekleniyor 
ve öğretmen görevine Arşimandrit Daniil tayin ediliyor; 1842’de G. Gomboyev 
Moğolca öğretmeni görevine tayin ediliyor, Ekim 1842’de S. İ. Nazaryantsev 
öğretmenliğinde Ermenice ekleniyor; Ocak-Şubat 1843’te M. G. Mahmudov 
Doğu elyazısı öğretmeni görevine tayin ediliyor ve 1855 yılına kadar Türkçe-
                                                 
5 Kulikova A. M. Vostokovedeniye v rossiyskih zakonodatelnıh aktah (konets XVIIv. – 1917 g. ). 
– SPb, S. 347 – 348.  
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Tatarca öğretmenliği yapıyor; Eylül 1845’te Abd. Kazem-Bek kadrodışı 
Türkçe-Tatarca öğretmeni görevine tayin ediliyor; 1848’de Doğu dilleri 
öğretmeni görevine V. Mihaylov (Tatarca), K. Popov (Farsça), M. Navrotskiy 
(Arapça), G. Gladışev (Ermenice) tayin edildi; Aralık 1852’de Ahmet bin 
Hüseyin canlı Arapça öğretmeni görevine tayin ediliyor; 1853’te Ermenice 
derslei bitiyor, K. Golstunskiy Moğolca öğretmeni görevine başlıyor ve Arapça, 
Farsça, Türkçe-Tatarca, Moğolca, Çince, Mançuca gibi Doğu dillerin içeren 
‘derslerin sınıflara dağılım tablosu’ hazırlanıyor.6 

Birinci Kazan Jimnazında Universite öğrenci ve adayları Doğu dilleri 
öğretmenliği yapıyor: Yan (İvan) Vernikovskiy (Arapça), Sergey Ruşko (Çince), 
İvan Laduhin (Çince), İvan İvanov (Farsça) vs.  

Kazan Üniversitesi tarihçisi N. A. Mazitova hakiki olarak bu dönemde 
‘Birinci Kazan Jimnazı, universite için öğrenci-doğubilginlerini hazırlayan bir 
zemin görevini yapıyor. Universite ve jimnazda doğubilimi sıkı bir bağlantıda 
olmakta ve bir birini eklemektedir’ diye söylemekte.7 

 XIX. yüzyılın 30’lu yılların sonunda 50’li yılların ilk yarısında Birinci 
Kazan Jimnazında Doğu dillerine öğretim metodları ve düzenlenmesine yeni 
olaylar yaşandı. Bu yıllarda jimnazda Çince (1838’den itibaren), Ermenice 
(1842’den itibaren) ve Mançuca (1845’ten itibaren) öğretilmeye başladı.       
1841-1851 yıllarında Kazan Universitesinin Doğu bölümü profesörlerini içeren 
özel heyet, ‘Birinci Kazan Jimnazında Doğu dilleri öğretiminde bulunan 
uyuşmazlıkları’ incelemiş, Doğu dilleri öğretiminin ‘gelecekte başarılı olması 
için güvenli esasları’ belirlemiş ve dillerin yeni dağılımını (Arapça, Farsça, 
Türkçe-Tatarca, Moğolca, ve Çince) hazırlamıştı. 1845 tarihli ‘Birinci Kazan 
Jimnazında Asya Dillerinin Öğretimi Tüzüğü’ projesinde Doğu dillerinin 
öğretimini 5 bölüme ayırmıştı: 1) Arapça-Farsça, 2) Arapça-Türkçe, 3) 
Ermenice-Türkçe, 4) Çince-Mançuca, 5) Moğolca-Mançuca. 1849 yılın Mart 
ayından itibaren jimnazda Doğu dilleri öğreniminin süresi yedi yıldan dört yıla 
kadar azaldı. Doğu dilleri derslerini jimnaz ve universite olarak uygulamalı 
bölüştürme fikri önemli bir yenilikti. Üstelik de ‘olsun jimnaz olsun 
universitede Doğu dillerinin öğretim denetimini sadece öğretim inceliklerini 
iyice anlayan değil belki de onu jimnaz ve üniversitenin genel kurallarına 
uyumlaştıran bir kişi yapacak.8 diye belirlenmişti. Bu göreve Kazan Emperator 
Üniversitesinin Doğu bölümü müdürü görevindeki Doğu dilleri bölümü 
profesörü tayin edilmesi planlaştırılacaktı.  

                                                 
6 Kulikova A. M. Vostokovedeniye v rossiyskih zakonodatelnıh aktah (konets XVIIv. - 1917 g. ). 
– SPb, S. 347 – 350.  
7 Mazitova N. A. İzuçeniye Blijnego i Srednego Vostoka v kazanskom universitete (pervaya 
polovina XIX. veka). – Kazan, 1972. – S. 210.  
8 Tataristan Cumhuriyeti Milli Arşivi. F. 92. Liste 1. Belge 3833. S. 291-292.  
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1853-1855 yıllarında Kazan Emperator Üniversitesinin Doğu bölümünde 
büyük değişmeler yaşandı: Ermenice dersleri durduruldu (Mayıs, 1853), Birinci 
Kazan Jimnazında Arapça, Farsça, Türkçe-Tatarca, Çince ve Mançucayı içeren 
yeni ‘derslerin sınıflara dağılım tablosu’ hazırlandı (21 Ekim 1853), Birinci 
Kazan Jimnazında ve Kazan Üniversitesinde Doğubilimi Bölümleri kapandı.  

Resmî olaylar süresinde XIX. yüzyılın ortasında Kazan Universitesinin 
Doğu dilleri bölümü, Rusya ve Avrupa’da doğubilimi merkezi oldu. XIX. 
yüzyılın ilk yarısında Kazan Üniversitesinde Yüksek Doğubilimi Okulu 
oluşuyor. Bunun en önemli özelliği de, Kazan’da yerli universite doğubilimi 
eğitiminin ve Doğu ile ilgili ilimin sistemi ve tam olarak Rusya’da önemli 
oryantal merkezinin meydana gelmesidir.  

1835-1837 yıllarında Arapça, Türkçe-Tatarca, Farsça ve Moğolca gibi Doğu 
dilleri dersleri Kazan Üniversitesinin Felsefe fakültesinde Doğu Dilleri bölümü 
olarak birleştirildi.  

Doğu’nun en büyük bölgelerini içeren yedi Doğu dilleri bölümünün 
oluşması, çok önemli bir olaydı. Üniversitenin doğubilimi bölümlerinin 
oluşumu va faaliyeti tarihi büyük bir öneme sahiptir. Üniversitenin doğubilimi 
bölümlerinin kaderi ve onların eğitim-pedagoji ve bilimsel rölü bir türlü değildi. 
XIX. . yy’ın ilk yarısında Müslüman Doğu’su ve Orta Asya ile ilgili bölümler 
baş rolü oynamaktaydılar.  

1828-1854 yıllarında Kazan Üniversitesinin Doğu dilleri bölümünün esasını 
Arapça-Farsça (1828), Türkçe-Tatarca (1828), Moğolca (1833), Çince (1837), 
Sanskritçe (1842), Ermenice (1842) ve Kalmıkça (1846) bölümleri 
oluşturmaktaydı. XIX. . yüzyılın 40’lı yıllarında daha üç yeni Doğu dilleri 
bölümünün (Hindstanca, Tibetçe ve Yahudice) açılması düşünülmekteydi.  

I. Nikolay’ın 1851-1854 tarihli ‘Kazan Emperator Universitesinde Doğu 
dilleri öğretiminin durdurulması ve Petersburg’ta Asya Enstitüsü’nün açılması 
üzerine’ (Kasım, 1851) ve ‘Kazan Emperator Üniversitesinde Doğu dilleri 
öğretiminin durdurulması üzerine’ (Ekim, 1854) emirleri, Petersburg’ta XIX. 
yüzyılın ikinci yarısı - XX. yüzyılın başında Rusya’nın öndegelen doğubilimi 
merkezini oluşturma ile ilgili hükümet sıyasetini belirlemişti.  

XIX. yüzyılın ilk yarısı ve ortasında Kazan Universitesinin Doğu dilleri 
bölümü, Müslüman Doğu’su halklarının tarihi ve kültürünü araştıran eğitim ve 
bilim merkezi görevini yapmakta. Bu dönem, Türkoloji, İran bilimi, Arap bilimi, 
İslam bilimi gibi ilimlerin gelişimi açısından ilginçtir. Yurt dışı Müslüman 
devletleri (Osmanlı Devleti, Farsı Devleti, Arap Doğusu) ve Rusya 
Emperyası’nın geleneksel Müslüman bölgeleri, H. D. Fren, İ. Halfin, F. İ. 
Erdman, A. K. Kazem-Bek, S. İ. Nazaryants, N. İ. Berezin, V. F. Dittel, İ. F. 
Gotvald vs. gibi Kazan Universitesi doğubilginlerinin araştırma ve 
çalışmalarının nesnesi oldu.  
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 Müslüman dünyası halklarının tarihi ve kültürünü araştırma, aşağıdaki genel 
açılara yönelmişti: eğitim programları, ders kitapları, çeşitli yazarlardan 
seçmeler, sözlükler hazırlamak ve neşir etme; Doğu elyazıları ve kitapları 
fonunu düzenleme; yazılı ve maddi Doğu anıtlarını ve kaynaklarını yayımlama; 
Doğu yazarlarını tercüme etme; Müslüman Doğusu’na ilmî seyahatlar 
düzenleme; benzerileri olmayan dilbiligisi, tarihi, kültoroloji, doğubilimi-
coğrafya, arkeoloji ve etnografi yayımları hazırlama vs.  

XIX. yüzyılın ilk yarısı ve ortasında Kazan Universitesi doğubiliminde Orta 
ve Güney Asya halklarının tarihi ve kültürü, araştırma nesnesiydi. Kazan 
Universitesinde Moğolbilimi, Kalmıkbilimi, Çinbilimi, Mançubilimi ve 
Sanskritbilimi oluşmakta ve gelişmekteydi. O. M. Kovalevskiy, A. V. Popov, 
arşimandrit Daniil, İ. P. Voytsehovskiy, V. P. Vasilyev, P. Ya. Petrov, F. F. 
Bollenzen vs. gibi doğubilginlerinin çalışmaları sayesinde Moğolistan, 
Kalmıkistan, Buryatistan, Çin ve Hindistan halklarının dillerinin, tarihinin, 
etnografyasının ve kültürel mirasının öğretimi ve öğrenimi Kazan 
Universitesinde sistemli ve intensif bir niteliği taşımaktaydı. Onların eğitim ve 
ilmi faaliyetleri, dilleri öğrenme ve öğretmeyi, coğrafya ve devletbilimi ile ilgili 
belgeler toplamayı, elyazı eserler ile tanışma ve onları dil açısından araştırmayı, 
söz konusu dilleri konuşan insanlarla tanışma va konuşmayı, Orta Asya 
devletleri ve bölgelerine seyahat yapmayı, dilbilgisi kitaplarını, sözlükler ve 
seçme kitapları hazırlamayı içermekteydi.  

Üniversitenin Doğu dilleri bölümünün kapatılması sonucunda doğubiliminin 
bölgesel alanlarındaki ilmi-araştırma ve pedagoji gelenekler de yitirildi. 
Bununla birlikte Kazan Universitesinde Müslüman Doğusu ve Orta ve Güney 
Asya devletleri ve gelenksel toplumları kapsamlı ve sistemli araştırma da 
durduruldu.  

Üniversitede doğubiliminin XIX.-XX. yüzyılın başıyla ilgili tarih sayfaları, 
Doğu iliminin eğitimini oluşturma ve geliştirme ile ilgili çeşitli projelerle 
bağlıdır.  

XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde ‘Kazan eğitim bölgesinde Doğu dilleri 
okullarını açma üzerine’ projesi meydana geliyor. Bu proje, XX. . yüzyılda 
Rusya’nın devlet yapısındaki reformları çerçevesinde hükümetin yeni eğitim 
bölgelerinde doğubilimi eğitiminin yapısını genişleten ilk eylemidir. Bu 
planlarda XIX. yüzyılın ilk yarısında doğubiliminin gelişiminde Kazan eğitim 
bölgesine baş rol yüklenmişti. Bu seviyede Doğu dilleri eğitiminin esas amacı, 
Doğu’da Rusya devletinin büyüyegelen içpolitik ve dıipolitik menfaatlerini 
karşılayabilecek yüksek nitelikli devlet adamlarını hazırlamaktı.  

1822 – 1826 yıllarında ‘Kazan veya Esterhan’da Doğu Dilleri Enstitüsü’nü 
açma’ planları meydana geliyor. XIX. yüzyılın  20-40’lı yıllarında Doğu Dilleri 
Enstitüsü Projeleri, Rusya’nın Kazan doğubilimi merkezi tarihinde önemli yer 
tutmaktaydı. Kazan’da ‘Doğu Enstitüsü Plan’larının biri (1827) Üniversitenin 
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Arapça-Farsça bölümü profesörü F. İ. Erdman (1793-1863) tarafından 
hazırlanmıştı. XIX. yüzyılın 30’lu yıllarında Doğu Dilleri Enstitüsü planlarıyla 
birlikte ‘Kazan Jimnazında Müslümanlar için bölüm açma’ ve ‘Kazan 
Emperator Universitesinin Doğu fakültesinin Doğu dilleri bölümünün adını 
Asya bölümüne değiştirme’ projeleri üzetine aktif şekilde konuşulmuş. XIX. 
yüzyılın 40’lı yıllarında üniversite doğubilginleri ‘Kazan Emperator 
Universitesinde Asya Enstitüsü’ projelerini hazırlamışlardı. Asya Enstitüsünün 
esas amaçları olarak aşağıdakiler belirlenmişti: ‘Asya ve Doğu ile ilgili 
bilgilerin dağılımı; Asya ve Doğu dilleri öğretmenlerini eğitme; çeşitli kurumlar 
için söz konusu dilleri iyice konuşabilen tercüman, dilmaç devlet adamlarını 
hazırlama; ve Rusya topraklarında yaşayan Asyalıları aydınlatmaktır. ‘ Bütün 
bunlar, XIX. yüzyılın ortasında Rusya’daki doğubiliminin eğitim ve ilimin 
önemli amaçlarını hedefleyen aslının değişmesini göstermektedir.  

XIX. yüzyılın sonu XX. yüzyılın başı Rusya doğubilimi tarihi, yeni 
doğubilim projelerinin meydana gelmesi ve onların Vladivostok, Taşkent ve 
Kazan’da gerçekleştirilmesi ile nitelendirilmektedir9.  

XX. yüzyılın başında universite profesörleri önerisiyle doğubilimi 
kalkındırma ile ilgili birkaç proje meydana geliyor. Doğubilimi eğitimi ve 
iliminin yeni projeleri, Kazan Universitesinde Doğu dillerini öğretim sistemini 
genişletmeye ve diğer oryanatlist eğitim merkezlerini meydana getirmeye 
yönelikti. Onlar arasında Kazan Universitesi Tarih ve Filoloji fakültesinde 
‘Doğu bölümünü’ (1905), ‘Doğu dillerini uygulamalı öğrenim kurları’nı (1911-
1912) açma planları ve 1916-1919 yıllarında Kazan Universitesinde Türkçe-
Tatarce ve Fin-Uğorca olarak iki bölümlü Doğu fakültesini açma projesi büyük 
öneme sahiptir.   

XIX.-XX. yüzyılın başında universite doğubilimi etkisinde Hıristiyan ruhani 
eğitim kurumlarında aynı sıradan Kazan Ruhani Okulu ve Akademisinde Doğu 
dillerinin (Arapça, Tatarca, Kalmıkça, Moğolca ve Fin-Uğor dilleri) öğretim ve 
öğrenim sistemi oluşuyor. Rusya’daki Doğu halklarının dillerini öğrenme, 
çarlık rejiminin içpolitik ve toplumsal-kültür faaliyetinin ihtiyaçlarını 
karşılamakta ve menfaatlerini hedeflemekteydi.  

Belli olduğunca XIX.-XX. yüzyılın başında İdil boyu, Ural boyu ve Sıbırya 
halklarını ruslaştırma ve Hıristiyan Misyoner ideolojisi ve onun 
gerçekleştirilmesinde Kazan, Emperyanın resmi merkezi görevini yapmaktaydı. 
I. Pavel’ın 31 Mayıs 1800 tarihli Kazan Ruhani Akademisinde (1797 yılında 
Ruhanî Okulu’ndan dönüşütürülmüş) ‘Tatarca özel sısnıfını’ oluşturma üzerine 
emri Doğu dillerin resmi şekilde öğretilmesini başlattı. XIX. yüzyılın 40’lı 
yıllarına kadar Kazan şehrindeki Hıristiyan Ruhani öğretim kurumlarındaki 
dönüştürmeler, Doğu dilleri öğretimini geliştirmeyi ve doğubilimi ilimlerinin 
                                                 
9 Bakınız: Valeyev R. M. Kazanskoye vostokovedeniye: İstoki i razvitiye. (XIX. v. – 20-e gg. 
XX. . v. ). – Kazan: İzd-vo Kazan. Un-ta, 1988, S. 159-174.  
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sağlam sistemini oluşturmayı engellemekteydi. Kazan Ruhanî Okulu’nda 
Tatarca öğretimi, Ruhani hükümdarların Kazan Ruhani eğitim bölgesinin eğitim 
kurumlarında (Esterhan, Nijniy Novgorod, Perm, Penza, Tambov, Orenburg, 
Tobolsk) ‘Tatarca sınıflarını’ açma isteğiyle bağlıydı. Tam XIX. yüzyılın 40’lı 
yıllarında XIX. yüzyılın ikinci yarısında Rusya Emperyası’nın Misyoner 
ideolojisi ve onun gerçekleştirilmesinin ana merkezi rolünü yapan Ruhani 
Okulunda Doğu dilleri öğretimi aktifleşiyor. En büyük önem, Arapça, Tatarca, 
Kalmıkça ve Moğolca gibi Doğu dillerine veriliyor.  

Ruhani Akademisinde 1845 yılın Ocak ayında 1854 yılına kadar faaliyette 
bulunan iki Doğu dilleri bölümünün: Moğolca-Kalmıkça ve Tatarca-Türkçe 
(Arapça) açılması büyük öneme sahipti. XIX. yüzyılın 40’lı yılların ortasında 
Doğu dilleri öğretiminin geliştirilmesi Üniversite Doğu bölümünün meşhür 
profesörleri A. K. Kazem-Bek ve A. V. Popov adlarıyla bağlıdır. 1844-1845 
yıllarında Ruhani Akademisi öğrencileri, Kazan Üniversitesinde Doğu dilleri: 
Tatarca, Moğolca ve Kalmıkça derslerine girmeye izin almışlardı. XIX. yüzyılın 
40’lı yılların ortasından itibaren akademinin Doğu dilleri öğretmenleri kadrosu 
oluşuyor. Onlar arasında akademinin üniversite doğubilimi etkisinde yetişimiş 
olan ilk mezunları N. İlminskiy ve A. Bobrovnikov’du. Asya dillerinin öğretimi 
ve çeşitli Doğu materyellerini inceleme XIX. yüzyılın ortasında ve ikinci 
yarısında sağlam bir durumu kazanabildi. Kazan şehrinin Hıristiyan eğitim 
kurumlarında doğubilim geleneklerinin kaynakları hakiki olarak A. A. 
Bobrovnikov (1821-1865), N. İ. İlminskiy (1822-1891) ve G. S. Sablukov 
(1804-1880) adlarıyla bağlıdır. Sinot’un Ruhani akademilerinde Doğu 
bölümlerini kapatma ve Tatarca ve Tatar etnografisi, Moğolca ve Kalmıkça, 
Rusya’da yaşayan payen halkların dillerini ve etnografilerini içeren Misyoner 
bölümlerini açmayla ilgili emri, Kazan Misyoner Doğubiliminin XIX. yüzyılın 
ikinci yarısı – XX. yüzyılın başı tarihinin yeni dönemini başlattı.  

Kazan Misyoner doğubilginleri Hristiyan Cemiyetleri ve Misyoneriyle sıkı 
bir faaliyette bulunup birçok Rusya akademik ve universite merkezi ve 
oryantalistlerle sıkı bir bağlantıda bulunmaktaydı. 1854-1855 yıllarında Ruhani 
Akademisinin Gayrimüslüman ve Gayribuddizm bölümlerinde XIX. yüzyılın 
ikinci yarısı ve XX. yüzyılın ilk onyıllıklarında faaliyette bulunan ve 
gelişegelen Moğolca ve Tatarca olarak Doğu dilleri stajerleri görevi açılmakta. 
Kazan Misyoner doğubiliminin bir özelliği de, Doğu dilleri öğretmenlerini 
hazırlamak ve söz konusu dilleri öğrenmek için Emperyanın Asya halkları 
yaşadığı bölgelere ve Yırtdışı Doğu’ya yollamaktı. 1885-1887 yıılarında Cidda 
ve Kahire’yi ziyaret eden Kazan Ruhani Okulu mezunu M. A. Maşanov 
Müslüman Doğusuna gönderilmişti. 1909-1910 yıllarında akademinin Fransızca 
öğretmeni ve ‘Arapça ve Muhammmedçilik Bölümü’ Arapça stajeri P. K. Juze 
bilimsel amaçları hedefleyerek Arap Doğusuna yönelmişti. 1912-1914 
yıllarında akademide doçent görevini yapan hiyerorahip Amfilohiy Moğolca, 
Tibetçe ve Buddizm ve Lamaizm’i öğrenmek amacıyla Moğolistan’a bilimsel 
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gezi yapmıştı. XIX. yüzyılın ikinci yarısı ve XX. yüzyılın ilk onyıllıklarında 
Doğu dilleri öğretimi ve Misyoner doğubilimi derslerinde büyük bir değişmeler 
yapılıyor. Doğu dillerini konuşan, İslam ve Buddizm tarihini bilen Hristiyan 
Misyonerleri hazırlamada özel bir sistem meydana geliyor ve oluşuyor. Kazan 
Ruhani Akademisinin Misyoner doğubilginleri aktif bir şekilde Rusya’daki 
ayrıca İdil boyu, Ural boyu, Sıbırya ve Kafkas’taki Hıristiyan Misyoner 
faaliyetinin ideolojisi ve uygulaması konularını araştırmakta. 10  

1919-1920 eğitim yılında Kazan Ruhani Akademisinin kapatılması Rusya 
Misyoner doğubilimi geleneğini durdurdu.  

XIX. yüzyılın ikinci yarısı ve XX. yüzyılın ilk iki onyıllığında Kazan 
doğubilimi, Kazan Üniversitesinde Doğu dilleri öğretimi ve ‘Doğu Cemiyeti’ 
(1855), ‘Kazan Üniversitesi Arkeoloji, Tarih ve Etnografya Cemiyeti’ (1787-
1929) gibi doğubilimi cemiyetleri faaliyetleri ve 1917 - XX. yüzyılın 20’li 
yıllarındaki Sovyet Doğubilimi dönemindeki yeni doğubilimi ve eğitim 
kurumları ve cemiyetleri ile bağlıdır. Bu yeni dönem için doğubilimi 
çalışmalarını yeniden kalkındırma özgüdür. Bu yıllarda universitede doğubilimi 
kalkındırma işinde ve genelen Kazan Humanitar Merkezinde İ. F. Gotvald, M. 
G. Mahmudov, İ. N. Holmogorov, H. Feyiezhanov, N. İ. İlminskiy, V. V. 
Radlov, Ş. Merceni, N. V. Kruşevskiy, İ. A. Boduen de Kurtene, M. P. Veske, 
N. F. Katanov, N. İ. Anderson, N. İ. Aşmarin, K. Nasıyri, N. V. Nikolskiy, Ya. 
G. Kalima, G. S. Gubaydullin, S. Ye. Malov vs. özel bir rolü yaptılar. Kazan 
oryantalistikasının çokmilletli niteliği, Rusya ilmi ve kültür merkezinin önemli 
özelliğidir. XIX. yüzyılın ikinci yarısı ve XX. yüzyılın ilk iki onyıllığında 
Kazan’da yapılan doğubilimi araştırmaları ve Rusya ve yurt dışı 
doğubilginleriyle sıkı bilimsel bağlantılar onların adlarıyla bağlıdır.  

XIX. yüzyılın 60’lı - 70’li yılların başında universitede Arapça, Farsça ve 
Türkçe-Tatarca derslerini İ. N. Holmogorov ve N. İ. İlminskiy yapmışlardı. 
60’lı yıllarında ve XX. yüzyılın ilk onyıllıklarında Doğu dilleri derslerinin 
sadece ‘isteyenler için’ olması Kazan Universitesi doğubiliminin benzeri 
olmayan kapsamlı tarihi-filoloji ve kaynakbilim mirasını tamamen 
kalkındırmayı engellemişti. Doğubiliminin Kazan’da universite disiplini ve ilim 
olarak resmi statüsü olmadığını XIX. yüzyılın 90’lı yıllarında ve 1922 yılına 
kadar Doğu dilleri öğretmeni profesör N. F. Katanov farketmişti. Kazan 
Universitesinin doğubilimi bölümlerini – Uğor-Fin ve Türk-Tatar Filolojisi 
bölümlerini kalkındırmanın tarihi bilimsel sınırı olarak XIX. yüzyılın 80’li 
yılların ortasını ayırabiliriz. Bu olayın başında İ. A. Boduen de Kurtene, N. İ. 
İlminskiy, V. V. Radlov ve M. P. Veske bulunmaktaydı. Üniversitede türkoloji 
araştırmaları geleneklerinin kalkındırılması, Petersburg Üniversitesi Doğu 
Dilleri Fakültesi Arapça-Farsça-Türkçe-Tatarca bölümü mezunu N. F. Katanov 

                                                 
10 Valeyev R. M. Kazanskoye vostokovedeniye. . . , S. 111-128; S. 218 – 231.  
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ile bağlıdır. Kapsamlı Rusya ve Tümdünya Doğubilimi Merkezi olan Kazan 
Üniversitesi ve genelen Kazan’ı kalkındırmada onun rölü ve öneminin değeri 
biçilmezdir.  

XIX. yüzyılın ikinci yarısı – XX. yüzyılın başında Kazan’da Üniversite hariç 
Doğu dilleri öğretimini yapan yüksek öğretim kurumları, doğubilginleri 
birlikleri bulunmakta, Kazan oryantalistlerinin öğretmen ve araştırmacı 
faaliyetlerinin esas yönelmeleri devam etmekte ve gelişmekteydi. Kazan 
doğubilginleri, Doğu halklarıyla ilgili büyük kapsamlı dilbilgisi, tarihi, 
arkeolojik ve etnografik malzemeleri incelemekteydiler. XIX. yüzyılın ilk 
yarısında oluşan Kazan’daki doğubilimi araştırmaların bilimsel esası 
universitede izleyici devamını buldu.  

1917-1920’li yıllarında Kazan’da Sovyet Doğubilimi oluşuyor. Ekim’in 
hedeflediği yeni içpolitik ve dışpolitik amaçlar, esasi merkezlerde: Petrograd, 
Moskova, Kazan ve Vladivostok’ta yeni doğubilimi eğitim kurumlarını 
oluşturma ve eskilerini reorganize etmeyi talep etti. 1920’li yıllarında Rusya ve 
Sovyetler Birliğinin doğubilimi merkezlerinde devrimöncesi oryantal okulu 
temsilcileri faaliyetlerini devam ettirdiler. Aynı dönemde yerli doğubilginlerinin 
yeni katmanı ortaya çıkıyor. Bu dönemin özelliklerinden bilimsel ve ideoloji 
açıların cepheleşme; Doğu’yu araştırma yönelmelerinin değişmesi ve genelen 
yerel klasik doğubiliminin genişlemesini ayırabiliriz.  

Kazan’da Sovyet doğubiliminin ortaya çıkması ve gelişmesi, Küzey-Doğu 
Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü (1917-1921), Doğu Akademisi (1921-1922), 
Kazan Üniversitesi, Tatarbilimi İlmî cemiyeti (1923-1929) ve Arkeoloji, Tarih 
ve Etnografya Cemiyeti vs. faaliyetleriyle sıkısıkıya bağlıdır. Onların zemininde 
doğubilimi mirasının kalkınması eğilimi gözükmektedir. Bu eğitim 
kurumlarının ve ilmi cemiyetlerin faaliyeti, 1920’li yıllarında Rusya 
doğubiliminin yeni oluşum şekillerinin önemli göstergisidir. Rusya’nın çeşitli 
halkları temsilcileri olan humanitar bilim adamlarının dostluğu, XIX. yüzyılda 
Kazan Universitesi doğubiliminde başlangıç alan benzeri olmayan geleneğin 
devamı oldu. Sovyet döneminde Kazan’da doğubilimi, arkeoloji, filoloji, 
sanatbilimi vs. humanitar araştırmalarla sıkısıkıya bağlıydı. XX. yüzyılın 20’li- 
30’lu yıllarında Kazan doğubilimi gelenekleri G. İbragimov, C. Validi, G. 
Gubaydullina, H. Atlasova vs. nin bilimsel faaliyetlerinde devamını buldu. 
Tatar dilbiliminin çeşitli alanlarının geliştirilmesi, C. Validi, G. Alparov, V. A. 
Bogoroditskiy, G. Rahim, M. Kurbangaliyev, R. Gazizov, G. Şeref vs. nin 
bilimsel ve pedagoji faaliyetine bağlıdır. 1939 yılında G. İbragimov adını 
taşıyan Tatar Dil, Edebiyat ve Tarih Enstitüsü, 1944 yılında Kazan 
Üniversitesinde Tatar Filolojisi Bölümü açılıyor. Onlar, doğubiliminin esas 
merkezleri görevini yapıyor.  

XX. yüzyılın 60-80’li yıllarında Kazan’da doğubilimi yeni gelişim dönemini 
başlıyor. Tarih ve arkeoloji, dil, edebiyat, folklor, toplum ve felsefe düşünüşü 
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ve Tatar halkı etnografyası sorunları, İdil boyu ve Ural boyu halkları kültürünün 
karşılıklı bağlantı, karşılıklı etkisi sorunları üzerine araştırmalar genişliyor. 
Arkeoloji anıtlarını keşfetme, Tataristan’ın arkeoloji haritasını düzenleme 
üzerine büyük çalışmalar yapılıyor, Taşçağdan itibaren Ortaçağ’a kadar bulunan 
arkeoloji anıtlar inceleniyor. Arkeologların uzun yıllar süresinde Biler, Bolgar 
ve İdil boyu Bolgar Devleti’nin diğer merkezlerindeki araştırmalar büyük bir 
ilgiyi çekmektedir. Folklor ve arkeografya bilimsel gezileri düzenleniyor. Tatar 
folkloru dizisi hazırlanıyor. Bu araştırmaların bir parçasını Eskitatarca, Arapça, 
Farsça, Türkçe ve diğer Doğu dillerinde yazılmış olan eski elyazı kitapları, 
folklor eserleri teşkil etmekteydi. Kazan Üniversitesi ve G. İbragimov adını 
taşıyan Tatar Dil, Edebiyat ve Tarih Enstitüsü kütüphanelerinde bulunan bu 
elyazı ve kitaplar dilbilginleri, edebiyatçılar, tarihçiler, folklorcular ve filozoflar 
için büyük bilimsel ilgiye sahiptir.  

13 bin elyazı anıtı bulunmuş ve korunmaya sunulmuştur.  

Kul Gali, Kutb, Muhammedyar, Seyf Sarai, B. Vaisov, Kul Şerif, A. Kursavi, 
A. Utız İmeni, Ş. Merceni, K. Nasıyri, H. Feyizhanov, G. Barudi, G. Gumeri, Z. 
Kamali, M. Bigiyev, R. Fahretdinov, F. Kerimi, G. İshaki, F. Tuktarov, G. 
Kulahmetov, S. Remiyev, H. Yamaşev, M. Sultan Galiyev vs. meşhur Tatar 
bilgin, edebiyatçı, dinbilginleri, şair ve sıyasetçilerin çoktaraflı mirasını 
araştırmalar devam etmektedir.  

 Üniversite ve diğer Kazan Humanitar Merkezlerinin öğretmenleri ve 
bilginleri tarafından Kazan doğubilimi tarihi, Asya ve Afrika devletlerinin 
çağdaş gelişimi ve İslam bilimi sorunları, Doğu helenistik devletlerinin 
uluslararsı ilişkileri, Türkçe yazılı anıtların kaynak bilimi, Tatar dilbilimi ve 
edebiyatı vs. üzerine çok sayıdaki çalışmaları neşir edilmiştir.  

Genel eğitim ve yüksek eğitim kurumlarında Doğu dilleri öğretiminin 
kalkındırılması, Kazan Üniversitesinde Tatar Filolojisi, Tarihi ve Doğu Dilleri 
Fakültesinin açılması ve Doğubilimi Enstitüsü’nün (2000) yeniden 
oluşturulması, Kazan’da geleneksel yüksek Müslüman eğitim kurumlarının 
faaliyetini başlatması, Yırt dışı Doğu devletleriyle bilimsel ve kültürel (ruhani) 
ilişkilerin büyümesi, Doğu devletleri tarihi ve mevcutu konusundaki 
araştırmalarının yöneltiminin değiştirilmesi, genç doğubilimi uzmanların 
hazırlamasının ilerlemesi ve genelen klasik yerli doğubiliminin geleneklerinin 
zenginleştirilmesi, Kazan doğubiliminin çağdaş dönemini nitelendirmektedir. 
Yeni yüzyıl sınırlarında Tataristan’da doğubiliminin intensiv kalkındırlıması 
üzerine kapsamlı eylemler yapılmalıdır.  

Bugün doğubilimi eğitim ve bilimsel merkezlerinden Kazan Devlet 
Universitesi Doğubilimi Enstitüsü, Kazan Devlet Humanitar Pedagoji 
Universitesi, Tataristan İlimler Akademisi Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü, 
Tataristan İlim Akademisi Tarih Enstitüsü vs. leri gösterebiliriz.  
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Bu merkezlerde Doğu dilleri öğretimi ve öğrenimi, Arap Doğusu, İran, 
Türkiye Çin’den gelen kaliteli öğretmenler yardımıyla yapılmakta; sıkı 
uluslararası ilişkiler kurulmakta; Yurtdışı Doğusu halkları, Rusya’da ve 
BDB’de yaşayan Doğu halklarının dil bilgisi, tarihi, kültürü, kaynak bilimi ve 
historyografisi alanlarında bilimsele araştırmalar yapılmakta; tanınan Moskova, 
Sankt-Petersburg doğubilimi merkezlerinde ve yabancı Doğu devletlerinde 
(örneğin Macaristan, Almanya, Türkiye ve Arap devletlerinde genç uzmanlar 
staj yapmakta ve eğitilmektedir. Tataristan’da doğubiliminin perspektif eğitim, 
bilimsel, kültür-aydınlatma yönelmelerden aşağıdakileri ayırabiliriz:  

 Tanınan Rusya ve yurt dışı merkezleri dostluğuyla birlikte Kazan’da 
Rusya universite ve akademik okul doğubiliminin geleneklerini geliştirme; 

 Kazan Devlet Üniversitesi Doğubilimi Enstitüsünde doğubilimi 
eğitiminin çağdaş anafikrini ve programını hazırlama ve gerçekleştirme; 

 Kazan Devlet Enstitüsü Doğubilimi Enstitüsünde ‘Doğubilimi, 
Afrikanistika’ uzmanlaşmasının profesyonel eğitim programı sınırında 
milletlerarası ve dinlerarası ilişkiler, etnik sıyasetbilimi, psikoloji, ve 
çatışmabilimi, hukuki antropoloji, uluslararası hukuk vs. alanlarında uzmanları 
hazırlamak lazım; 

 Rusya’da yaşayan ve Yurtdışı Asya Doğu halklarının tarihi, kültürü, 
dilbilgisi, arkeolojisi, toplum ve felsefi düşünüşü tarihi, historyografi, 
kaynakbilimi, sanatbilimi konularında temel ve uygulamalı araştırmalar yapma; 

 Araştırmaların tarihi ve coğrafya sınırlarını ve doğubilim eğitim ve 
kültür –aydınlatma programlarını genişletme ve geliştirme; 

 Uzmanları hazırlama, yeniden hazırlama ve bilimlerini geliştirme, 
doğubilginlerin cumhuriyetimiz, Rusya ve Yabancı doğubilimi merkezlerinde 
staj yapmaları; 

 Rusya ve yabancı devletlerden doğubilginleri katkısında bilimsel, 
eğitim ve kültür eylemlerini (sempozyum, seminer, konferans, sergi, toplantı) 
hazırlama ve gerçekleştirme.  
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