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Тəкъдим ителгəн мəкалə мəгърифəтче, татар хатын-кызларыннан беренче 

журналист Фатыйма-Фəридə Нəүрүзова исемен мəңгелəштерү нияте белəн 1915 
елда Кəрəкəшле авылында (хəзер Татарстанның Ютазы районы) кызлар мəктəбенə 
нигез салу тантанасына багышланган. Хезмəттə əлеге шəхеснең кыскача тормыш 
юлы, “Сибирия” газетасы битлəрендə аның тарафыннан күтəрелгəн мəсьəлəлəр 
яктыртыла. Ул газетаның беренче саннарыннан үк “Хатын-кыз дөньясы” сəхифə-
сен ачып җибəрə. Əлеге сəхифəдə заманы өчен иң актуаль булган проблемалар: 
хатын-кызларның гаилəдəге һəм җəмгыятьтəге урыны, аларның белем алуга 
көрəшлəре, кызлар мəктəплəре, мөгаллимəлəрнең хəле, тəрбия мəсьəлəлəре һ.б. 
яктыртыла. 

Мəкалəдə шулай ук искə алынган мəктəп файдасына иганə җыю тарихы һəм 
мəрасим1 үткəрелгəн көн яктыртыла. Мəрасим үзе Фатыйма-Фəридəнең əтисе һəм 
берничə дин əһеллəре тырышлыгы белəн башкарыла. Мəкалəдə əйлəнə-тирə 
авыллардан мəктəпне салуга өлеш керткəн күп кенə шəхеслəрнең исемнəре искə 
алына.  
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XIX гасыр ахыры – ХХ гасырның беренче чиреге гомумəн Россия 

тарихында, аерым алганда, татар халкы тарихында зур үзгəрешлəргə, 
кискен борылышларга бай чор. Илдə барган икътисади, сəяси һəм мəдəни 
үзгəрешлəр татар дөньясына да зур йогынты ясый. Чит иллəр, башка 
миллəт халыклары белəн бəйлəнешлəр, җəдитчелек хəрəкəте киңрəк 
җəелгəн саен арта барган мəгариф һəм мəдəният өлкəсендəге тəҗрибə 
алмашы нəтиҗəсендə татар җəмгыятенə төрле яңарышлар үтеп керə, 
моңа кадəр уйларга да мөмкин булмаган вакыйгалар күзəтелə башлый. 
                                                           

1 Мəрасим – церемония, тантана. 
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Шундый вакыйгаларның берсе – мəгърифəт юлында корбан булган бер 
татар хатын-кызы исемен мəңгелəштерү нияте белəн аның исеменə мəк-
тəп салу күренеше.  

Əлбəттə, ХХ гасыр башында татар халкы арасында үз миллəтен алга 
җибəрү юлында зур тырышлыклар куйган ир затларына бəя бирү, аларның 
исемнəрен мəңгегə калдыру тəҗрибəсе инде кулланыла башлый. Мəсəлəн, 
Исмəгыйль Гаспралы əле үзе исəн вакытта ук аның исеменə мəктəп һəм 
китапханəлəр ачыла. Петербургтагы Мөселман хəйрия җəмгыяте тара-
фыннан шəһəрнең югары уку йортында укыган ике татар укучысына Габ-
дулла Тукай исемендəге стипендия билгелəнə. Шиһабетдин Мəрҗанинең 
тууына йөз ел тулу уңае белəн аның тормыш юлын һəм эшчəнлеген як-
тырткан, гыйльми-иҗтимагый хезмəтлəрен туплаган саллы гына «Мəр-
җани мəҗмугасы» (Мəрҗани 1915) басылып чыга. Əмма, хатын-кызлар 
арасында əлегə кадəр мондый тəҗрибəнең кулланылганы булмый, һəм та-
тар халкы тарихында бу беренчесе дисəк, ялгыш булмас.  

ХХ гасырның беренче чирегендə мəгърифəт юлында зур тырышлык 
куйган бик күп татар хатын-кызларын атап үтəргə мөмкин. Алар арасында 
милли мəгарифне үстерүгə, татар хатын-кызларын белемле, бəйсез, үз фи-
керле итүгə барлык көчен сарыф иткəн шəхес – Фатыйма-Фəридə ханым 
Нəүрүзова – лаеклы урын алып тора. 

Кем соң ул Фатыйма-Фəридə Нəүрүзова? Ул – беренче татар хатын-
кыз журналисты, укытучы, мəгърифəтче, публицист һəм мөхəррир. Əлеге 
шəхеснең тормыш юлы һəм эшчəнлеге 
күренекле галимнəр Мəхмүтова Альта Ха-
җиевна (Махмутова 2006: 124–142; Мил-
лəт аналары 2012: 437–485) һəм Биктими-
рова Тəминə Əхмəтовна (Биктимирова 
2003: 33–34; Биктимирова 2006: 12–19) 
хезмəтлəрендə шактый киң яктыртылган 
инде. Шунлыктан Фатыйма-Фəридə ха-
нымның тормыш юлы һəм иҗатына тирəн-
тен тукталып тормыйча, кыскача гына 
мəгълүмат биреп китик. 

Фатыйма-Фəридə Мортаза кызы 
Нəүрүзова (кыз фамилиясе Ваһапова) 1889 
елның 25 февралендə Казан губернасының 
Чистай шəһəрендə сəүдəгəр гаилəсендə 
дөньяга килə. Əтисе, Мортаза əфəнде, ал-
дынгы фикерле кеше буларак, кызына тиешле белем бирергə омтыла. Фа-
тыйма-Фəридə Казанның заманы өчен алдынгы саналган «Кəримə» һəм 
«Маһруй абыстай» мəдрəсəлəрендə укый. Каһирəнең «Əл-Əзһəр» универси-
тетын тəмамлап кайткан Ибраһим Камаловта белем ала. Үзлегеннəн рус, 

 
Ф.-Ф.М. Нəүрүзова 

(1889–1914) 
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төрек теллəрен үзлəштерə. Тиздəн үсмер кыз үзе дə белем бирерлек 
дəрəҗəгə күтəрелə һəм, 1903 елдан башлап, үз өендə җəдит ысулы белəн 
якыннарыннан булган берничə кызга башлангыч белем бирə башлый. Шу-
шы вакыттан башлап, аның татар хатын-кызларына мəгърифəт тарату эш-
чəнлеге башланып китə. Алдагы тормышында язмыш аны кая гына ташл-
амасын, ул кызлар өчен мəктəп ачып, аларга аң-белем бирергə тырыша. 

1907 елда төрле сəяси һəм шəхси сəбəплəр аркасында Мортаза əфəнде 
Чистай шəһəреннəн китəргə мəҗбүр була. Ул алдагы тору урыны итеп Са-
мара губернасы Бөгелмə өязе (хəзер Татарстанның Ютазы районы) Кəрə-
кəшле авылын сайлый, монда җир сатып ала һəм гаилəсе белəн шунда 
күченə. Шулай итеп, Фатыйма-Фəридəнең тормыш юлы Кəрəкəшле авы-
лына барып бəйлəнə. 

Кəрəкəшлегə күченгəч, Фатыймага монда озак торырга насыйп бул-
мый. Ул 1908 елда чыгышы белəн шушы авылдан булган Вəгыйзь Нəүрү-
зовка кияүгə чыга һəм алар Томск шəһəренə китəлəр.  

Фатыйма-Фəридə ханым əти-əнисе йортына яңадан 1913 елның кө-
зендə, каты авырый башлагач, дəваланып терелү нияте белəн əйлəнеп кай-
та. Əмма дəвалануларның файдасы тими, 1914 елның 16 февралендə бик 
яшьли, бары тик 25 яшендə, чорның иң яман чире – үпкə авыруыннан ва-
фат була. 

Фатыйма-Фəридə ханымның вафатын татар халкы бик авыр кичерə. 
Аның вафатыннан соң «Сибирия» газетасының дəвамы буларак дөнья 
күргəн «Тормыш» газетасы редакциясенə Россиянең төрле төбəклəреннəн 
меңгə якын телеграмма һəм кайгы хатлары килə. Фатыйма-Фəридə ханым-
ны соңгы юлга озату мəҗлесендə мең ярымнан артык кеше катнаша. 

«Безнең арабызда йөзлəрчə гали мəктəп бетергəн хатын-кызлар илə 
меңнəрчə гимназиядə укыган ханымнар булса да, без Фатыйма ханымга 
барчасыннан артык мохтаҗ идек. Чөнки ул ике канатлы: ислам вə рус 
тəрбиясе белəн камил тəрбиялəнүе өстенə, өметле, истикъбальгə [килə-
чəккə] иманлы вə эшлекле бер миллəт хатыны иде» – дип искə ала аны 
«Тормыш» газетасы редакторы Закир Кадыйри үзенең мəкалəсендə (Ка-
дыйри 1914).  

Фатыйма-Фəридə ханым үзенең кыска гына гомере эчендə татар 
дөньясында киң фикерле, туры сүзле журналист буларак та танылырга 
өлгерə. Аның беренче мəкалəлəре 15–16 яшьлəрендə үк Уральск шəһə-
рендə чыккан «Əл-гаср əл-җəдид» журналында дөнья күрə (Биктимирова 
2006: 16). Ə төп журналистик эшчəнлеге, əлбəттə, Томск шəһəрендə нəшер 
ителгəн «Сибирия» газетасы белəн бəйле. 

Фатыйма-Фəридə «Сибирия» газетасы битлəрендə «Хатын-кыз дөнья-
сы» сəхифəсен ачып, хатын-кыз мəсьəлəсенə караган күптөрле проблема-
ларны яктырта. Биредə аның татар хатын-кызларын иҗтимагый тормышка 
тарту, кызлар мəктəплəрендə укытуның сыйфатын күтəрү, укучыларны 
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тормышка яраклы итеп хəзерлəү, рус теле өйрəнүнең əһəмияте, рус мəк-
тəплəрендə, гимназиялəрдə һəм югары мəктəплəрдə укуның хатын-кызлар 
өчен кирəклеге һ.б. темаларга багышланган мəкалəлəре дөнья күрə. Аның 
кайсы гына мəкалəсен алып карасаң да, алар барысы да оптимистик рухта, 
татар миллəтенең алга китəчəгенə ышаныч белəн язылган. Бу газета бик 
кыска вакыт эчендə халык арасында, бигрəк тə хатын-кызлар арасында, 
зур популярлык каза. Укучылар даирəсе киңəю белəн редакциягə төрле 
авторлардан хатын-кыз мəсьəлəсен яктырткан хатлар һəм мəкалəлəр килə 
башлый. Авторлар арасында мəктəптə укучы үсмер кызлар да, татарлар 
арасында танылырга өлгергəн мөгаллимəлəр дə, хəтта чит иллəрдə яшəүче 
татар ханымнары да була (Зиннатуллина 2019: 86). Əйтергə кирəк, Фа-
тыйма-Фəридə ханым, татар хатын-кыз журналистларыннан беренче-
лəрдəн, ХХ гасыр башы өчен иң актуаль булган мəсьəлəлəрнең берсен 
«Сибирия» газетасы битлəрендə күтəреп, татар хатын-кызларын аң-
белемле итү юлында тырышкан күп кенə татар əһеллəрен бергə тупларга 
өлгерə. Күп кенə авторларның хатын-кыз мəсьəлəсе буенча нəкъ менə 
«Сибирия» газетасына мөрəҗəгать итүлəре, беренчедəн, татар хатын-
кызлары өчен махсус чыгып килгəн газета яки журнал булмау сəбəпле 
булса, икенчедəн, Фатыйма-Фəридə ханымның шəхесенə бəйле. Ул үзенең 
алдынгы карашы, киң фикер йөртə белүе, кыюлыгы, татар миллəте өчен 
янып йөрүе белəн əңгəмəдəшлəрен үзенə тарта һəм тиз арада халык ара-
сында хөрмəт һəм дəрəҗə яулый.  

Фатыйма ханым истəлегенə багышлап кызлар мəктəбе төзү карары 
Фатыйма-Фəридə ханымны соңгы юлга озаткан көнне Кəрəкəшле авылы 
имамы һəм мөдəррисе Гариф хəзрəт Батыршин йортында булган мəҗлестə 
кабул ителə. Мəктəпкə «Мəдрəсəи Фатыймия» исеме бирелер дип уйланы-
ла. Шул ук көнне төзелəчəк бина файдасына 40 сум акча да җыела (Фа-
тыйма ханым 1915).  

Үзенең бөтен гомерен мəгърифəт тарату эшенə багышлаган Фатыйма-
Фəридə ханымның васыяте дə шундый була. Ул əтисенə: «Булган нəрсə-
лəремне сатып, шушы Кəрəкəшле авылы балаларына, минем исемемнəн 
мəктəп салсагыз иде», – дип əйтеп калдыра (Биктимирова 2006: 17). 

Белгəнебезчə, ХХ гасыр башында татар җəмгыятендə булган һəрбер 
үзгəреш, һəрбер яңалык халыкка матбугат битлəре аша җиткерелеп бары-
ла. Фатыйма-Фəридə ханым исеменə мəктəп салу хəбəре дə Россиянең 
төрле төбəклəренə шул ук юл белəн тарала. Матбугатта бу хакта белдерү 
бирелгəннəн соң, күп кенə җирлəрдə яңа ачылачак мəктəп файдасына 
иганəлəр җыю башлана. Беренчелəрдəн булып бу эшкə Фатыйма-Фəридə 
ханымның күптəнге танышы, Петропавловск шəһəреннəн Кəримə Ишмө-
хəммəтова керешə. Аның тырышлыгы белəн Петропавловск ханымнарын-
нан 95 сум 50 тиен акча туплана (Фатыйма-Фəридə ханым 1914). Шулай 
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ук Сорур Сəлимова тырышлыгы белəн Чилəбе шəһəрендə (Сəлимова 1916) 
һəм башка җирлəрдə əлеге мəктəп файдасына иганəлəр җыела. 

1914 елның җəендə мəдрəсəнең планы ясатып алына, аны тормышка 
ашыру өчен попечительлəр сайлана. Əмма Беренче бөтендөнья сугышы 
башлану сəбəпле, əлеге эш беразга тукталып кала.  

1915 елның 16 февралендə Фатыйма-Фəридə ханымның вафатына ел 
тула. Бу уңайдан Кəрəкəшле авылында мəрхүмəнең рухына багышлап зур 
гына мəҗлес ясала, Коръəн укылып, догалар кылына. Бу мəҗлестə кызлар 
мəктəбе мəсьəлəсе яңадан күтəрелə. Əлеге мəктəп эше артыннан йөрергə, 
төрле тарафтан килгəн һəм төрле затлар тарафыннан бирелəчəк иганəлəрне 
кабул итəргə авылның алдынгы карашлы затлары – Гариф Батыршин, Га-
тиятулла Габидуллин, Нуретдин Фəрхетдинов хəзрəтлəр һəм Хаҗиəхмəт, 
Кашафетдин, Шəйхетдин əфəнделəр билгелəнə. Кашафетдин əфəнде 
мəктəп салыр өчен бушлай үзенең йорт урынын вакыф итə, аның күршесе 
Гариф хəзрəт Батыршин да үзенең буш урынын бирергə вəгъдə бирə. 
Мəктəп бинасы өчен Кəрəкəшле авылыннан 1 чакрым ераклыкта бер 
боярның үзе өчен эшлəткəн 10 бүлмəле агач бурасы сатып алына («Мох-
бир» 1915). Шулай итеп, Фатыйма-Фəридə ханым исемен мəңгегə калдыру 
юлында яңа адым ясала.  

Һəм, ниһаять, 1915 елның 11 ноябрендə Кəрəкəшле авылында «Мəд-
рəсəи Фатыймия»гə нигез салу тантанасы уза.  

Илдə барган вакыйгалар сəбəпле, мəктəпкə нигез салу тантанасының 
төгəл көне матбугат битлəре аша халыкка җиткерелми. Бары тик алдынгы 
карашлы муллаларга һəм гыйлем сөюче сəүдəгəрлəргə шəхси сурəттə генə 
тантана турында хəбəр бирелə. Шулай булуга да карамастан, əлеге танта-
нага Бөгелмə шəһəреннəн, Якый, Бəйрəкə, Иске Каразирəк, Туйкə, Əсəй, 
Ютазы кебек төрле авыллардан 50дəн артык мулла-хəзрəтлəр, галим-
голəма һəм сəүдəгəр җыела. «Мөсарифлар арасында бик мөхтəрəм булган 
карт хəзрəтлəр илə гыйльми вə иҗтимагый хезмəтлəре илə халыкка таныл-
ган хөрмəтле затлар да бар иде», – дип яза бу вакыйга турында 
«Сөембикə» журналы (Батыршин 1915: 53). 

Əлеге көнне бөтен авыл халкы, бигрəк тə хатын-кызлар, көтеп, шат-
ланышып каршы алалар. Нигез салу тантанасы өйлə намазыннан соңга 
ниятлəнгəн була. Кунаклар беренче эш итеп авылда эшлəп килгəн кызлар 
мəктəбе белəн танышалар. Намаз тəмам булганнан соң, мəрасимне идарə 
итүче мөдəррис имамнар Гариф Батыршин, Гатиятулла Габидуллин, Ну-
ретдин Фəрхетдинов, Харрас хəзрəтлəр көндез сəгать икедə кунакларны 
мəктəп салыначак урынга алып килəлəр. 

Мəктəпнең урыны Кəрəкəшле авылының иң матур җирендə – тау 
битендə, агым су буенда билгелəнгəн була. Бер-ике секундка тынлык ал-
ганнан соң, Бəйрəкə авылыннан килгəн ахун һəм мөдəррис Мəсгуд 
Гобəйдуллин Коръəн укый, аннан соң халык, беренче мəртəбə бер 
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мөселман хатыны исеменə салыначак гыйлем йортының татар миллəтенə 
файдалы хезмəтчелəр – миллəт аналары тəрбиялəп чыгаруын телəп, дога-
лар кыла.  

Мəктəпнең беренче нигез бүрəнəлəрен, бинаның тизрəк төзелеп 
бетүен телəп, мəҗлескə килгəн иң өлкəн яшьтəге хəзрəтлəр сала. Шулай 
итеп, татар мөгаллимəсе исеменə ачылачак беренче татар мəктəбенə нигез 
салу эше башланып китə. 

Мəсгуд хəзрəт нигез салу тантанасын түбəндəге сүзлəр белəн тəмам 
итə: «Кəрəкəшле авылының тарихы, аларның һиммəтлəре [тырышлыгы] 
искедəн бирле безгə мəгълүмдер. Шул һиммəтегезнең бөеклеге сезне шун-
дый мөкаддəс гыйлем йорты салырга, ничə гасырлардан бирле хокукла-
рыннан мəхрүм булган тута-сеңеллəреңезне дини, милли рухта тəрбия 
итəргə өндəгəн. Сезне бүгенге хезмəтеңез, тарихи көнегез белəн тəбрик 
итəм. Муаффəкыять [уңыш] илə тəмам итүне Ходадан сорыйм. Бу йорт 
бер мөселман хатыны исеменə ядкəр уларак салындыгы җəһəте илə, бу 
изге мөəссəсəне [бинаны] тəмам итү истикъбалене тəэмин кылу, сез авыл 
халкы илə бөтен татар миллəтенең бурычыдыр. Ышанам ки: миллəт үзенең 
бурычын үтəр» (Батыршин 1915: 54). 

Мəҗлес барышында килгəн кунаклар, мулла һəм хəзрəтлəр тарафын-
нан котлау сүзлəре сөйлəнə, читтəн алынган тəбриклəү хатлары укыла. 
Шулай ук мəрасимне котлап күп кеше үзеннəн матди ярдəм дə күрсəтергə 
тырыша. Бу көнне мəктəп файдасына барлыгы 266 сум 88 тиен бүлəк ак-
часы җыела. Тиздəн əлеге кешелəргə рəхмəт йөзеннəн, «Сөембикə» жур-
налы битлəрендə аларның исемлеге басылып чыга. Анда барлыгы 77 кеше 
искə алынган. Исемлекне, иң күп иганə бирүче кеше буларак, Фатыйма-
Фəридə ханымның əтисе Мортаза əфəнде башлап җибəрə. Бу исемлектə 
төрле катлам кешелəре бар. Мəсəлəн: 

7. Туйкə авылы Хəйретдин мулла Гатиятулланың бабасы – 10 сум;  
8. Кəрəкəшле авылынан сатучы Хəйретдин Хəйруллиннан – 10 сум;  
9. Бəйрəкə авылы мулласы Зəки əфəнде Мусиннан – 10 сум;  
10. Бөгелмə шəһəрендə сəүдəгəр Сабирҗан Садыйковтан – 10 сум; […] 
14. Туйкə авылы Равил старшинадан – 5 сум; […] 
17. Бəйрəкə авылы Мөҗаһид əфəнде Гобəйдуллин җəнаблəреннəн 

(Бəйрəкəдə вак бурыч банкында рəис) – 3 сум; […] 
68. Кəрəкəшле авылы Габделбакый Мөхəммəдвəли угылыннан – 

50 тиен;  
69. Ютазы станциясендə сатучы Мəүлүдовтан – 50 тиен; […] 
73. Кəрəкəшле авылында тимерче Хəйрулладан – 45 тиен (Батыршин 

1915: 55–56) һ.б. 
Күренгəнчə, исемлектə мулла-мөəзиннəр белəн беррəттəн банк хез-

мəткəрлəре дə, сатучы-сəүдəгəрлəр дə, старшина, тимерчелəр дə искə 
алынган. Шул ук вакытта иганə бирүчелəрнең берникадəре əле үзлəренең 
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исемнəрен атамауны да үтенгəннəр. Димəк, иганə кылучы кешелəр тагын 
да күбрəк булган.  

Фатыйма-Фəридə ханым истəлегенə мəктəп ачу хəбəре таралгач, газе-
та-журнал битлəрендə əлеге мəсьəлəгə кагылышлы күп кенə мəкалəлəр 
дөнья күрə. Алар арасында: ярдəмне кемгə һəм ничек күчереп була дип 
сораучылар да (Фатыйма-Фəридə ханым 1914), редакция хезмəткəр-
лəренең аларга биргəн җаваплары да (Фатыйма ханым 1915), ярдəм күчерү 
турында хəбəрлəр дə (Ишмөхəммəд 1915), мəктəпне ачу мəсьəлəлəре дə 
(Фатыйма-Фəридə ханым 1914), Фатыйма-Фəридə ханым турында истə-
леклəр дə (Дунаева 1916: 166–169) бар. Əлеге күренеш, ягъни бер япь-яшь 
татар мөгаллимəсе исемен тарихта калдыру телəген Россиянең төрле 
төбəклəрендə яшəүче татарларның хуплап чыгуы һəм мəктəпкə нигез салу 
тантанасына шул кадəр кешенең җыелуы, бөтен мөселман халыклары ара-
сында Фатыйма-Фəридə ханымга карата булган хөрмəтне, аның татар 
дөньясында никадəр югары урын алып торуын ачык күрсəтеп торучы 
дəлил.  
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The presented article analyzes the solemn ceremony of opening a   girls’ school in 

the village of Karakashly, Aktanysh district in 1915, which was founded in honour of  
enlightener, the first jourmalist among Tatar women Fatima-Farida Nauruzova. The 
article describes a brief biography of  F.-F. Nauruzova, touches upon the vital issues of 
that era raised by her on the pages of the “Sibiria” newspaper, including women’s status 
in the family and society, all-girls schools for Tatars, the status of female teachers etc., 
mentions the names of many individuals who contributed to the construction of the 
school. 
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ЦЕРЕМОНИЯ ОСНОВАНИЯ ШКОЛЫ  
В ПАМЯТЬ ФАТИМЫ-ФАРИДЫ НАУРУЗОВОЙ 
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Академии наук Республики Татарстан 
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Представленная статья посвящена анализу торжественной церемонии осно-

вания школы для девочек, состоявшейся в 1915 г. в селе Каракашлы (ныне Юта-
зинский район РТ) с целью увековечивания памяти о просветительнице, первой 
журналистике из числа татарских женщин Фатимы-Фариды Наурузовой. Автор 
освещает ее краткую биографию, а также затрагивает основные вопросы, подня-
тые Фатимой-Фаридой Наурузовой на страницах газеты «Сибирия». С первых 
дней издания газеты она вела раздел «Мир женщины», где рассматривала такие 
актуальные вопросы своего времени, как положение женщин в семье и обществе, 
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борьба женщин за образование, о женских школах для татарок, о статусе учитель-
ниц, о воспитании детей и т.д.  

В статье описаны процесс сбора пожертвований в пользу упомянутой школы 
и сама церемония закладки школы, состоявшаяся благодаря усилиям отца 
Ф. Наурузовой и нескольких религиозных деятелей.  
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