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М.Макатаева ближе к русскому переводу сонетов, нежели к оригиналу, при этом сохранен 
весь пра-гматический потенциал оригинала и замыслы автора. Это может быть 
обусловлено тем, что перевод с английского языка на казахский представляет гораздо 
большую трудность, чем на русский язык. Мы подчеркиваем это в связи с тем, что данное 
обстоятельство связано с природой языка вообще (грамматическим, лексическим, 
синтаксическим строем языков), следовательно, также и с проблемой перевода.  

Несмотря на особенности перевода поэтических текстов и то, что некоторые литературные прие-

мы, использованные в оригинале, были изменены либо совсем опущены при переводе, как на 

русский, так и на казахский языки, обоим переводчикам удалось воссоздать художественные образы 

оригина-ла, т.е. достигнуть прагматической эквивалентности переводов.  
Таким образом, при переводе произведений художественной литературы, а в частности 

поэзии, переводчик должен в первую очередь правильно воспринять всю систему 

художественных образов оригинала для того, чтобы достичь прагматической эквивалентности 

при переводе, а именно оказать нужное художественно-эстетическое воздействие на 

реципиента. Необходимо принять во внимание время создания текста оригинала для 

правильного понимания всех художественных образов и их пра-гматического потенциала. 
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In the given article is considered the problems of women in the novels of Tanzimat period. 

 
Танымал түрік ғалымы Мехмет Каплан 1951 жылы жарияланған «Қорқыт Ата кітабындағы 

әйелдер» атты зерттеу жұмысында әйел бейнесін ӛмір сүрген ӛркениет кезеңдеріне қарай: 
1. Мұсылмандықтан бұрынғы кӛшпенділік кезеңіндегі ержүрек әйел бейнесі.   
2. Отырықшы мәдениетке, Ислами мәдениетке кіргеннен кейін ержүректілік қасиетін 

жоғалтып, ынтызарлық пен махаббаттың желісіне айналған әйел бейнесі.  
3. Батыс ӛркениетінің әсерімен алдымен әдебиетте, кейіннен тұрмыста адами құқықтары 

қорғалып, толығымен ер адамдармен тең дәрежеге жеткен әйел бейнесі» [1, 40-54] деп үш 
топқа бӛліп қарастырған екен. Аталған еңбекте осы үшінші топқа, батыс ӛркениетінен әсер 
алған Танзимат жазушыларының шығармаларындағы әйел кейіпкерлерге тоқталамыз.  

Аталған кезеңдерде әдебиеттің сарайдан шығып жалпақ жұртқа таралғанындай түрік 

қоғамындағы отбасы мәселелері де алдымен әлеуметтанушылар мен құқықтанушылардың 

емес, әдебиетшілердің қолына қалам алғызды. Бірін-бірі кӛрмей үйлену, ата-аналарының 

қысымымен үйлену, бақытсыз отбасылар, кӛп әйел алу, алдауға түскен әйелдер, әдет-

ғұрыптардың кесірінен бір-бірімен табыса алмаған ғашықтар Танзимат кезеңіндегі пьеса мен 

романдардың ең басты тақырыптарына айналды. Түрік әдебиетінің алғашқы пьесасы саналатын 

Шинасидің «Ақынның үйленуінде» бірін-бірі кӛрмей үйлену сыналса, «Таашук-ы Талат және 

Фитнат» романында бірін-бірі сүйген екі жастың арасындағы кедергілер баяндалады. 

Н.Кемалдың «Интибах» романында ӛмірлік тәжірибесі аз жас жігіттің жаман жолдағы әйелдің 

арбауына түсіп әкесінен қалған бар байлықты шашып, соңында құрдымға кеткені баяндалады.  
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Танзимат кезеңі түрік романдарынан әйел кейіпкерлерге аса үлкен мән берілгендігін кӛреміз. Оқиға 

желісіне байланысты әйелдер түрлі рӛлде орын алған. Танзимат жазушылары, әсіресе, Ахмит Митхат 

романдарында әйелдердің білімі, құқықтары, бостандықтары, яғни, әйелдің қоғамдағы орны кеңінен 

қарастырылған. Аталған кезеңде түрік қоғамының әлеуметтік тұрмысында маңызды ӛзгерістер кеңінен 

етек алды. Соның бірі, әйелге деген кӛзқарастың ӛзгергендігі шығармалардан анық байқалады. Негізі-нен 

алғанда түріктің ер-азаматтары мен әйелдері әлеуметтік тұрмыстағы рӛлдері жағынан бір-біріне қарама-

қайшы, яғни, ер адамдар еркін, тәуелсіз, әйелдер болса үйіне, отбасына тәуелді болып келеді. Танзимат 

реформасының жүзеге асыруға тырысқан әлеуметтік-мәдени ӛзгерістері нәтижесінде «орта және жоғары 

таптағы әйелдердің ӛмірге араласулары» жеңілдеді. 
Танзимат кезеңі жазушылары әйел мәселесіне барынша үлкен кӛңіл аударып «Әйелдің әйел және 

ана ретінде ӛсіп келе жатқан ұрпаққа беретін тәрбиесі аса маңызды» [2, 535] екендігін түсініп, түйсіне 

білді. Әйелдің ӛзін тәрбиелеп жақсы әйел, жақсы жар болуы, әрі балаларына жақсы тәлім-тәрбие бе-

ретін жақсы ана болуы мәселесі романдарда кеңінен қолға алынып қарастырылды. 
Танзимат кезеңі әдебиетінің басты ӛкілі Н. Кемал 1862 жылы «Тасвир-и Ефкар» газетін-де 

жарияланған «Тәрбие туралы бірер сӛз» атты мақаласында әйел тәрбиесінің маңыздылығына 

тоқталады. Ахмет Митхат та «әйел қаншалықты саналы, тәрбиелі болса жақсы отбасылар 

пайда болады», – дей келе әйелге қоғамда қажетті құндылықтың берілуін қалап Османлы 

мемлекетіндегі отбасы құрылымын Еуропадағы отбасы құрылымымен салыстырады. Белгілі 

түрік ғалымы Орхан Окай «Танзиматпен бірге Османлы қоғамында әйел мәселесінің 

қарастырылып қолға алынғандығын» [3, 159], – атап ӛтіп сол кезеңдерде әйелдердің қоғамдағы 

рӛлдерінің ӛзгергендігі туралы да кеңінен мәліметтер бергендігін кӛреміз.  
Романдарда кӛбіне әйелдерді жақтайтын, оларды ақтауға тырысатын Танзимат 

әдебиетінің жа-зушылары туралы «Батыстану кезеңіндегі түрік әдебиеті» кітабының авторы 
Орхан Окай «Түрлі кӛзқарастағы жазушылардың әйел мәселесіндегі ортақ кӛзқарастары 
ӛзгеріп келе жатқан қоғамда әйелдің әрі ислами, әрі Еуропалық кӛзқарас жағынан ӛз орнын 
табуының аса маңызды саналуын-да»[4, 56], – деген екен.  

Танзимат кезеңі жазушыларының ғашықтық мәселесін қарастырған шығармаларында мұсылман 

әйелдердің ар-намысын қорғауға, некесіз қарым-қатынастарда оларды тӛмендетпеуге тырысқанын 

байқаймыз. Сол кезеңдегі романдар мен әңгімелерде кӛбіне Османдық ер адаммен Еуропалық 

әйелдің немесе жергілікті аз ұлттардан шыққан әйелдердің арасындағы байланыстар баяндалады. 

Ахмет Мидхат әпендінің алғашқы романдарынан бірі «Жер бетінде бір періштеде» ӛз қалауынсыз 

тұрмысқа шыққан Разияның бұрынғы сүйіктісі Шефикпен хат алысуы, бір-бірімен тор кӛздердің 

арасынан тіл-десуі сол кезеңдегі баспасӛзде қарсылыққа тап болып, үлкен сынға ұшыраған екен. 

Танзимат кезеңі романдарынан бұдан басқа да ислами тәрбиеден алшақ, батысшыл әйел типтері 

жағымсыз кейіпкер-лер ретінде алдымызға шығады. Шығармаларда жазушылардың осындай типтегі 

әйелдерді ашық түрде жазғырып, кінәлағандығын да байқаймыз.  
Танзимат әдебиеті шығармаларындағы әйел бейнесі дәстүрлі тұрмыс пен түсініктің кӛрінісі ретін-де 

жазушының қалаған бағытында рӛл алғанын байқаймыз. Танзимат романдарындағы әйелдер кӛбіне 

мұсылман немесе мұсылман емес әйелдер деп екіге бӛлініп қарастырылған. Сонымен қатар, роман-

дардан ислами түсініктегі жазушының кӛзқарасын байқауға болады. Жазушылар ислам ӛркениетінде 

әйелге үлкен маңыз берілгендігін атап ӛтеді. Түрік әдебиетінде ең кӛп әңгіме, роман жазып қалдырған 

Ахмет Митхат Әпенді романдарда қарастырылған жезӛкшелік мәселесі туралы «Әлі он жеті жасын-да» 

романында «Түркілікте, исламда, османлыда мұндай жиіркенішті нәрсе жоқ. Бұл тек француздар-дан 

келген. ... Міне, олар қай елге барса сол жерге осы істі жаюда»[5, 184], – деп ашына жазғанын байқаймыз. 

Танзимат романдарындағы батыстық әйелдер туралы «Османлы түрік романында тарих. Қоғам және 

куәлік» атты еңбегінде ғалым Танер Тимур «Танзимат романында батыстық әйелдер де маңызды орын 

алады. Олар ғашықтық мәселелерге араласумен қатар кӛбіне ӛркениетті үйретуші әйел бейнесінде 

кездеседі. Батыстық әйелдердің Османлы романында түрлі кейіпте бейнеленгендігін байқауға болады. .. 

отбасымен араласатын дос, .. ретінде, кейде кӛңіл кӛтеру орындарындағы әйел, әнші, кӛңілдес ретінде де 

бейнеленеді»[6, 28], – деп атап ӛтілген. 
Сонымен қатар, Османлы кезеңіндегі қоғамдық тұрмыста әйелдердің еркіндіктерінің, 

бостандықтарының шектеулі болғанына қарамастан романдарда ер кейіпкерлермен бірге орын 

алғандықтарын байқауға болады. Сол кезеңдегі романдардан жаман-жақсы, әдемі-ұсқынсыз, еркін-

күң, қызметші сияқты бір-біріне қарама-қарсы әйел кейіпкерлердің бейнесін кӛруге болады. 
Танзимат кезеңінің қаламы ұшқыр жазушысы Ахмет Мидхат романдарында әйел мәселелеріне 

жиі тоқталып XIX ғасырдағы Османлы қоғамындағы әйелдермен ерлердің теңдігіне байланысты 
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түйген ой-пікірлерін жазады. Алғашқы романдардағы әйел бейнесі батыстанумен келген жаңаруға 

сай ӛзгерістерімен, жаңашыл беталысымен маңызды рӛл ойнайды. Түрік романдарындағы әйел 

кейіп-керлер кӛбіне тәуелді жаратылыс иесі болып келеді. Тек Ахмет Митдхат Әпендінің кейбір 

роман-дарында идеологиялық мінез-құлықтағы әйелдерді кездестіруге болады. Дәстүрлі тәрбие 

алған әйел бейнесіне қарама-қарсы бейнеде рӛл алған Жейлан ӛзінің құқығы мен бостандығын жан-

тәнімен қорғайды. Романдарда Салиха ханым сияқты дәстүрлі үйленуге қарсы шыққан әйелдер де 

бар. Тан-зимат романындағы әйелдер кӛбіне дәстүрге сай ғана әрекет етіп, ӛзін, әйелдік сезімін, 

бостандыққа деген талпыныстарын жеткізе алған десек те болады.  
Танзимат романдарында кездесетін үй шаруасындағы әйел кейіпкерлер кӛбіне жасамыс, 

оқымаған, күйеулеріне тәуелді болып келеді. Басым кӛпшілігі күйеуі қайтыс болған, ұлдарынан басқа 

еш-кімі жоқ, жесір әйелдер. Мәпелеп ӛсірген ұлдарының қызығын кӛргілері келген аналар сол жолда 

түрлі қиындықтарға душар болады. Үй шаруасындағы әйелдердің ішінде «Зехра» романындағы 

Мүнире ханым, «Интибах» романындағы Фатма ханым, «Сергүзешт» романындағы Зехра ханым 

дәстүрді ұстанушы кейіпкерлер ретінде кездеседі. Солардың ішіндегі Мүнире ханым мен Фатма 

ханым жесір әйелдер. Олар балаларының үйленіп, бақытты болуларын қалағандарына қарамастан 

ӛздері отбасыларының шырқының бұзылуына себепші болады. Романда осы екі әйел де қартайған 

шақтарында қараусыз қалып жоқшылықта ӛледі. «Сергүзешт» романындағы Зехра атты дәулетті 

әйел ұлы Жәлелдің Дилбер деген қызметші қызға үйленуіне жан-тәнімен қарсы шығып, таптық 

айырмашылықты алға қойып, ұлының үйленуіне кедергі жасайды. Зехра ханымның ойынша 

үйленуде «тектілік», «байлық» және «атақ-дәреже» аса маңызды орын алуы тиіс. Ол тӛменгі тапта 

тәрбиеленгендердің жоғары дәрежеде ӛсіп жетілген, текті жерден шыққандармен үйленуіне қарсы 

шығып таптық айырмашылықты алға қояды.  
Жаңашыл типтегі әйелге мысал ретінде «Таашук-ы Талат пен Фытнат» романындағы Салиха 

ха-нымды келтіруге болады. Ол дәстүрлі үйленуге қарсы бас кӛтерген шынайы кейіпкер ретінде 

белсен-ділік кӛрсетеді. Үйленуде дәстүрді жақтайтын Айшеге «Күйеу әйелімен, әйелі күйеуімен 

бірге ӛмір сүріп, балалары болып, оларды ӛсіріп, тәрбиелеп бір отбасын құрайды. Бір-бірін 

жақсы кӛрмесе, ... не болады? Бір күн емес, екі күн емес тұтас бір ӛмірді бірге ӛткізулері керек» 

[7, 7], – деп отбасы туралы ӛзінің жаңашыл кӛзқарасын білдіреді.  
Дәстүрлі үйленуге қарсы жаңашыл ойларымен ерекшеленетін әйелдерден бірі «Жер бетіндегі пе-

ріште» романының кейіпкерлерінен бірі Разия «екеуіміздің арамызда таптық айырмашылықтар бар» 

деп үйленуден бас тартқан Шефикке таптық айырмашылықтардың маңызды еместігін айтып, бас 

кӛтерген жаңашыл әйелді бейнелейді. Танзимат романдарында Мисс Хафт, Неофари, Полини, Жо-

зефина жаңашылдыққа ашық, басқа қоғам мен мәдениеттің жаңа құндылықтарын меңгеріп, оларды 

жақтайтын әйел кейіпкерлер ретінде кездеседі. Ахмет Мидхат Әпенді «Жӛн түрік» романындағы Ах-

диені «Жаңаны, ескіні кӛрген ... шынында да керемет тәлім-тәрбие алып ӛскен қыз»[8, 8] ретінде 

бейнелейді. Сонымен қатар, Ахмет Мидхаттың «Карнавалындағы» мадам Хампарсун да ӛзіне 

сенімді, еркін әрекет ететін жаңашыл әйел ретінде бейнеленген.  
Дәстүрге берік әйелдердің бейнесіне тоқталатын болсақ олар белгілі бір мәдени деңгейге жетіп 

дәулетті болғандарына қарамастан елдегі жаңашылдыққа жабық болып келеді. Адами қарым-

қатынастары да шектеулі. Әсіресе, «Мансұр мырза. Турфанда ма, турфа ма?» романындағы Зехра мен 

Фатма ханым ислами дәстүрдің беріктігін, оның жалғастығын жақтайды. Фатма ханым туралы Мехмет 

Мұрат «Оқыған, оқығанын тоқитын, әйелдерге, тіпті, әйелдердің білімі мен тәрбиесіне байланысты ӛз ой-

пікірі бар Чанкыры қызы», – [9, 93] деп бейнелейді. Мехмет Мұраттың шығармасындағы әйел кейіпкер 

Зехраның ислами түсінігіне байланысты үйлену мәселесіндегі кӛзқарасынан үмітсіздікті байқауға болады. 

Ӛз ойындағыдай азаматты таба алмаған ол «Ана атану үшін күйеуге тию керек. Алайда, оны қайдан табу 

керек?!. Ӛзіңді, келешегіңді кімге сеніп тапсыруың керек. Ондай адамдар қайда?» [10, 138] – деп күйінеді. 

Дәстүрді ұстанатын әйелдерге үлгі болатын Зехраның идеологиясы ислами мінез-құлық, іс-әрекеттің 

үстемдік құруын жақтайды. Зехра «Әйел – үйдің отанасы, еркек-ке тәуелді жұп болуы керек. Қыдыру, кӛңіл 

кӛтеру орындарына, ерлердің баратын жеріне бару әйел адамға әдепсіздік саналады» дей келе 

еуропаланған әйелдерді сынап-мінейді. Үйлену мәселесінде ӛзіне сенімсіз әйелдерден бірі де 

«Тааффүфтегі» Салиха бейнесі. Тарих, философия, математика, ас-трономия бойынша білім алған, 

Құран оқи білетін Салиханың батыстық мәдениетпен байланысы бол-са да дәстүрлі үйлену шарттарынан 

алшақтамағандығын байқаймыз. 
«Жӛн түрік» романындағы Жейлан әйелдің қаналуы, бостандықтарының ерлер тарапынан тап-

талуына қарсы шыққан кейіпкер ретінде кездеседі. Шығыс пен батысты жақтаушы Нуруллахпен 

әйелдердің қаналуы, құқықтарының тапталуы жайында пікрталастырады. Жейлан «әйелдердің ер- 
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кектер сияқты еркін» болуын жақтайды. «Қыздың күйеуін анасы, әкесі немесе ӛгей әке-шешесінің 

таңдауы ӛркениеттегі ең қауіпті нәрсе. Күйеуге қыздың ата-анасы емес қыз ӛзі барады ғой», - [11, 32] 

деп күйінеді. Яғни, ол жар таңдау құқығының әйелде болуы керектігін жақтайды. 
Романдардағы саяси мақсаттағы идеологияның жақтаушысы «Жезми» романындағы әйел кейіп-кер 

Бегүм Шехрияр. Ол Қырым батыры Әділ Керейдің батылдығын, мәдениеттілігін, тәрбие кӛрген адам 

екендігін мақтап, мадақтап Қырымның Османлы еліне қиындық тудыруын кӛздеп, шағыстыру әрекеттерін 

жасайды. Шехрияр күйеуі соқыр болғандықтан ӛзі қалағандай елді басқарып, ӛзі қалағандай әрекет ететін 

әйел. Әділ Керейге ғашық болып, ғашықтығын саяси идеологияларын жүзеге асыруға қолданады. Осы 

«Жезми» романындағы тағы да бір әйел кейіпкері Перихан мінез-құлқы, іс-әрекеттері жағынан 

Шехриярдан ӛзгеше, үлкен айырмашылыққа ие. Периханның да алдына қойған идеологиялары бар. Бірақ, 

ол ӛз идеологиясына қарағанда махаббатты алдыңғы кезекке қояды. 
Түрік елі батыстанған кезде қоғам ең әуелі таптық айырмашылықтарына қарай ӛзгерді деп айтсақ 

та болады. Романдардан, әңгімелерден шенеуніктердің, дәулетті отбасылардың батыстануға бейім 

болғандықтарын байқаймыз. Соңғы сән үлгісіндегі киім-кешек, сәндік бұйымдар, күнделікті тұрмыс-

тіршілік олардың ой-ӛрістеріне әсер етіп ӛзгерулеріне, батыстануына себеп болды. 
Османлы жеріне келген осы ӛзгерістердің нәтижесінде әйелдер әйелдік құндылықтарын жоғалтып 

жаман жолға түсе бастады. Роман, әңгімелердегі Агавни, Полини, Урани, Наиле ханым, Перивеш, 

Еми-не кадын, Мехпейкерден осыны байқауға болады. «Жӛн түрік» романындағы Варсыл Казым 

мырзаның әйелі Сезаидил және қызы Жейлан да ер адамдармен еркін, ашық сӛйлесетін, іс-

әрекеттеріне шектеу қоймайтын ӛзгерген, батыстанған әйел типі ретінде кездеседі. «Жер бетіндегі 

періште» романындағы Арифе де ӛзгерген, батыстанған әйелдерден бірі. «Тәрбиесіз француз 

күтушіден тәрбие алған» «Кар-навал» романындағы Шехназ да батыстана бастайды. 
Жаман жолға түскен әйелдердің мәселесі Танзимат романында аянышты халде, реалистік 

тұрғыда суреттелген десек те болады. Аталған тақырып әсіресе А.Мидхаттың романдарында 

кеңінен қолға алынғандығын байқауға болады. Діндердің және қасиетті кітаптардың зина және 

жезӛкшелікті үлкен күнә санауы Ахмет Мидхатқа қатты әсерін тигізеді. Романдағы кейіпкер 

Ахмет, яғни, Ахмет Мид-хат әпендінің ойынша «қоғамдағы жараның негізгі бастауы – батыс» [12, 

184]. Ол тіпті христиан әйелдердің де Османлыда жабық болғандықтарын, «батыстану» 

нәтижесінде олардың да «мінез-құлықтарының бұзылғандығын» айтып батысты кінәлайды.  
А.Мидхат 1870 жылы жазған «Әйелдер философиясы» атты әңгімесінде үш әйелдің тағдырын ба-

яндайды. Әңгімедегі кейіпкерлерден бірі Фазыла ханым еркектерге дұшпан кӛзқарастағы әйел. Асы-рап 

алған екі қызы Акиле мен Зекиеге қартайғанда барлық мал-мүлкін тапсырып, ӛзі сияқты тұрмыс 

құрмауларын ӛтініп үгіттейді. Акиле ӛгей шешесінің үгітіне құлақ асып, тұрмыс құрмай ӛтеді. Бірақ, Зекие 

тұрмысқа шығады. Бір күні күйеуінің үйіндегі қызметшімен байланысының үстінен түскен ол қайғыдан 

жүдеп-жадап, соңында ауырып кӛз жұмады. Тұрмыстағы әйелдердің қаналуы, ер адамдардың 

опасыздығы суреттелген аталған әңгімеде автордың әйелдердің мәселесіне жаны ауыратындығы, оларға 

оң кӛзқараспен қарайтындығы байқалып тұрады [13, 73]. «Әйелдер философиясында» шығыстық 

әйелдердің ӛмірге деген кӛзқарастары берілген десек те болады. Аталған шығармадан ба-тыс мәдениеті 

мен ӛркениетінің әйелге кӛзқарасына байланысты ешбір белгіні кездестіре алмаймыз. 
А.Мидхат 1880 жылы жазған «Әлі он жеті жасында» романында басынан аяғына дейін 

жезӛкшелердің ӛмірін баяндап оларға аяушылықпен қарағандығын, осы жаман жолға түсулеріне 

ӛмірде кездесетін әділетсіздіктер себеп болды деп оларға түсіністікпен қарауға тырысқандығын 

аңғарамыз. 1875 жылы жазған «Ерлі-зайыптылардың ертегісі» атты романында әйел, еркек қарым-

қатынастарындағы теңдіктен сӛз қозғайды. Романда оқиғаның желісін тоқтатып қойып ер адамдарға 

арнап «... мұртыңның ағарғанына қарамастан он бес жасындағы ӛрімдей қызды қалайсың, аузыңда 

тісіңнің жоқтығына қарамай маржандай тісі барды қалайсың, белің бүгілгеніне қарамай бойшаң ару-

ды қалайсың, егер әйел де сондай біреуді қаласа сен де ондай болмай шықсаң не істейміз?», - деп 

тосыннан сұрақ қойып әйелдерді ерлермен теңестіруге тырысады.  
«Жӛн түрік» романында Еуропада әйелдердің фабрикада жұмысшы, тігінші, пошта қызметкері, 

сатушы, дәрігер, адвокат, инженерлік қызмет атқаратындықтарын, тіпті, кӛлік те жүргізетіндіктеріне 

тоқталып «Әй, мынау ӛз мұқтаждықтарын ӛздері қамсыздандыратын мынау күшті, нәзік адамзат ба-

ласы енді ерлерге мойын ие ме?»[14, 105] – деп оқырманға сұрақ қояды. Сонымен қатар, аталған ро-

манда Еуропадағы әйелдердің сырттан бір қарағанда құрметке ие болып кӛрінгендей 

болғандарымен «сырттан байқалатын құрмет адамды алдаудан, дұрысын айтсақ әйелдерді 

алдаудан тұрады» деп олардың да қоғамда кемсітіліп тӛмендетілетіндігіне тоқталады. 
Жақсы бір отбасынан шыққанына қарамастан кейіннен жаман жолға түскен «Машинаға құмарлық» 
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романының кейіпкерлерінен бірі Перишев ханым тұрмысқа шығып, кейіннен күйеуінен 
айырылысып кетеді. Содан кейін шешесі Заима ханыммен бірге ештеңеге, ешкімге мұқтаж 
болмай кедей болса да ар-намысын қорғап ӛмір сүреді. Алайда, бір күні Ченги ханым атты 
әйелмен танысып «жаман жолға» түседі. «Зехра» романындағы Үранидің де тағдыры 
осындай. Фани атты тәтесінің итермелеуімен жа-ман жолға түседі. Жаман жолды таңдаған 
Фани Үраниді кішкентайынан бастап «Ӛзінің байланысы бар жезӛкшелер үйіне бірге апарып 
келіп жүріп сол жердің әдеттеріне бойын үйрете бастайды»[15, 138], – делінген.  

«Фелатун мырза мен Рақым әпенді» романындағы Полини батысшыл Фелатун мырзаны 

қалағанындай басын айналдырып, ақшасын жеп, соңында мазақ қылып тастап кетеді. «Интибах» 

романындағы жағымсыз әйел кейіпкер Мехпейкерді Н.Кемал жазғырып «Тәрбиесі мен мінезі жағынан 

Әли бейге қарама-қарсы кейіпкер, ӛзі сондай намыссыз, тәрбиесіз отбасыда ӛскен, бой жетер жетпес 

бұл масқара істің ұстасы болған», [16, 63] - деп жер жебіріне жетіп жазғырады. 
Романдарда Османлы кезеңіндегі құлдыққа түскен әйелдердің кӛбіне дәулетті отбасылардың 

үйлеріне қызметші болып орналасқандығын байқаймыз. Ахмет Мидхат әпенді романдарындағы 

қызметшілердің жағдайы басқа да Танзимат жазушыларының романдарындағы қызметшілерге 

қарағанда ӛзгешелік кӛрсетеді. Ол Османлылардағы қызметшілік пен Еуропадағы құлдық 

арасындағы үлкен айырмашылықты байқап «Еуропалы ойшылдар біздегі құлдықты сынап 

жатады. ... қай қызметші құлдығына байланысты кедейшілікке түсті. Іштеріндегі қаншасы 

күйеусіз қалды? Тіпті біздегі қызметшілердің отбасы, бала-шаға бақытын Бейоглыдағы дәулетті 

отбасылардың қыздарынан да байқай алмаймыз», – [17, 175] дейді. Ахмет Мидхаттың аталған 

кӛзқарастарын романдарынан да табуға болады. «Фелатун мырза мен Ракым Әпенді» 

романындағы Жанан қызметші қыз. Оны Ракым әпенді сатып алып оқытып, тәрбиелеп кейіннен 

бой жеткен кезінде үйленеді. «Жӛн түрік» романында да қызметші қыз Дилшинас пен Газанфер 

мырза үлкен сән салтанаты жарасқан еуропалық үлгідегі той жасап бас қосады. Алайда, басқа 

Танзимат жазушыларының қызметшіге деген кӛзқарастары ӛзгешелеу, олардың 

шығармаларында қызметшілердің ӛмірінің аянышты жағдайда аяқталғандығын кӛруге болады.  
Танзимат кезеңі романдары ішінен «Хасан Феллахта» Шехлевид, «Фелатун мырза мен 

Рақым әпенді» романында Жанан, «Интибахта» Дилашуб, «Карнавалда» Хесна, «Сергүзештте» 

Дилбер, «Тур-фанда мы, турфа мы» романында Мансұрдың анасы, «Зехрада» Сыррыжемал 

әуел баста бастарында бостандықтары жоқ, дәулетті отбасылардың үйіне күңдікке алынған 

қыздар болатын. Осы қыздардың ішінен Шехлевид, Жанан, Мансұрдың анасы сүйгендеріне 

қосылып бақытты ӛмір сүрсе, Дилашуб сүйіктісі үшін ӛзін ӛлімге қияды, Дилбер шарасыздықтан 

Нілдің суына, Сыррыжемал құдыққа секіріп ӛз-ӛздерін ӛлімге қияды.  
Жалпы алғанда, тұтқын ретінде алынып сатылған әйел кейіпкерлер Танзимат романында басты 

рӛл алады десек те болады. «Таашук-ы Талат пен Фытнат» романдағы елу жасындағы Айше атты 

әйел кішкентай кезінде Мысырдан құлдыққа алынып сатылған. Жиырма жыл қызметші болғаннан 

кейін азаттық беріліп Стамбұлда Салиха ханымның жанында қызметші болады. Федаи атты 

қызметші әйел Ракым әпендінің ең жақын досы, кӛмекшісі, анасы іспеттес. Романда ол туралы «Ӛз 

қызметін жақсы білетін, дәстүрге берік, мінезді Федаи қартайғанына қарамастан тігін тігіп, кесте тігіп, 

кір жуып адал қызмет атқарады. Алған ақшасын үнемдеп Ракымға да береді» [18, 21], – делінген. 
Танзимат романындағы қаналған әйелдерден бірі де «Таашук-ы Талат және Фытнат» романындағы 

Фытнаттың анасы Зекие ханым. Күйеуі Әли анығы белгісіз жағылған жаладан кейін оны қуып жібереді. 

Анасының жанына қайтып барған Зекиенің Фытнатқа аяғы ауыр екен. Анасы Фытнат-ты босанғаннан кейін 

қайтыс болады. Романда Зекие налып «Е, еркектердің махаббатына алдану ... 
олардың адалдықтарына алдану! Қандай күнә... Байғұс әйелдер! … oлардың үйленген кезде әйелдеріне 

бӛлетін маңызы сатып алатын бір айғыр немесе бір машинаға беретін маңыздан да аз. Міне, бізді тірі 

жанның орнына қоймайды. Не істейміз, үкім солардың қолында, не қаласа соны істейді», [19, 59-60] 

– деп салы суға кетіп налығандығын кӛреміз.  
Османлыдағы отбасы Танзиматпен бірге әлеуметтік тұрмыстың ең кӛп ӛзгеріске ұшыраған 

топта-рынан бірі. Танзимат кезеңі тұтас әлеуметтік тұрмысты жаңадан ретке келтіруді мақсат 

тұтқандықтан барынша күрделі кезең саналады. Әдебиетті тәрбие құралы санаған Танзимат 

жазушылары «әйелдердің білім алуын, ар-намысты болуын» романдары арқылы кӛпшілікке 

жаюға тырысты. Ос-манлы императорлығының құлдырауының алдын-алу мақсатында 

басталған жаңару кезеңі әйелдің де отбасындағы, қоғамдағы рӛлін ӛзгертті. Ӛйткені, осы 

кезеңде әйел бұрынғы қалпынан ӛзгеріп, сыртқы әлеммен байланыс құра бастаған болатын. 
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