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Ж ЕЗӨКШ ЕЛІК ТҮСІНІГІ

С.Т. Иксатова
С.Торайәыроө ат ындаәы Павлодар мемлекет т ік  

униөерсит ет т і

Атилгші миқалиди қогамымызда тамыры терең жайылган, 
шешуі қиыи да озекті моселеиің бірі жезокшелік туралы молімет соз 
болады. Автор мақалада жезокшелікке қатысты зерттеулерді кел- 
тіре отырып, нақліы пікіріп, козқарасын беріп, деректермеи долел- 
дейді. Сондай-ақ бүл қогамдық қүбылыстың пайда болу себептері, 
салдары ашып корсетіледі. Мақала жезокшелікмәселесін зерттеумен . 
айналысушыларга арналгаи.

В настоящей статье речь идет о спорных и труднорешаемых 
проблемах проституции, пустившей глубокие корни в общеспіве. 
Автор, на основе исследований, приводит свою точкузрения, конщіети- 
зируя ее документальными даннными. Вместе с тем, объясняіотся 
причины и поводы появления этого явления. Статья предназначена 
для исследователей, занимающихся проблемой проституции.

ТҺІ5 агіісіе Іі§һіеп5 агрітепіз іп 5оМп% іһе ргоЫет о /ргохіііиііоп, 
5ігікіп£ (Іеер гооІ5 іпіо оиг зосіеіу. Ап іпмег5ІІ£аІог сіеіаіһ һег оиті роіпі о /  
у/еи» оп іһІ5 ргоЫет, Һи5ес1 оп һег асіигаі іаіа. Но\ме\>ег, іһе саше5 апй 
осса5Іоп5 о/5исһ ргоЫетх арреагіпв аге ехріаіпей һеге. Тһи5, іһІ5 5сіеп(і/іс 
агіісіе І5 сіе^оіеіі іо 5сіеШІ5І5 һеіп% сһаііещей іп іһе ргоЫет о[пго5іііиііоп.

Жезөкшел ік -  адамзат дамуының алғашкы кезенінен бастап, күні 
бүгінге дейін жасап келе жаткан аса күрделі әлеуметтік күбылыс. Әр 
килы тарихи кезендегі әр  халыктын өзіне төн әлеумеггі к-экономика- 
лык түрмысы, шаруашылығы, түрмыс салты, этномәдениеті, өдет- 
ғүрпы, жөн-жобалары, этнопсихологиясы, діни, коғамдык санасы мен 
моралі, мемпекеттік зандары мен мемлекеттілігінін коғамдык-саяси 
күрылысы ерекшеліктеріне карай жезөкшелік күбылысынын сипаты 
жөне таралу көлемі өр түрлі болды.

Әрбір тарихи кезенде коғамдык сананын белгілі бір дөрежеде 
өзгеруіне орай, жезөкшелік көсібінің мөні мен түр-сипаты да өзгеріске 
үшырап отырды. Ж езөкшелік кандай да бір коғамда үстемдік еткен 
дін, мораль, идеология және заң талаптарына сай зерделеніп, я  калыпгы 
күбылыс немесе заңды іс-әрекет, я моральға ж ат күбылыс немесе 
кылмыстык іс-әрекет ретінде танылды. Осыған орай, жезөкшелік 
түсінігіне жағымды я жағымсыз сипаттағы түрлі аныктамалар берілді.



Жезөкшеліктін ен кене аныктамасында әйелдін көпшілікке берілуі, 
клиенттердін жеке бастарына талғаусыздыкпен карауы және оларды 
жні ауыстыруы, кызметі үшін сыйакы алуы жезөкшеліктін басты 
белгілері деп саналды. Римліктер жезөкше, яғнн «ргозіазаі» сезін ез 
денелерін сату үшін бордельдерде түратын әйелдерге байланысты 
қолданған. Римдіктердін «ргозіаге» сезі жүрт алдында сатылу деген 
мағынаны білдірсе, «ргозііЬиіиш » зат есім і «саты латы н қыз», 
«простнтутка»-яғни жезекше дегеН үғымға ие. Сондай-ақ, рнмдіктер 
жезекшелік пен жезекше үғымдарына түрлі аныктамалар берді.

Плавт Т  ит Макцийдін (б.д.д. 3 ғ. мен б.д-дін 184 жылдын аралығы) 
грек үлгілерімен жазған комедияларында «§иае$(ио5а» сезін «езге 
дененін жәрдемімен ез денесін азықтандырады» деген мағынада 
колданған. Ол сонымен қатар ез денесімен енбекакы табатын әйел 
деген үғымды білдіретін «те-геігіх»(«тегеге» -  енбекакы табу деген 
сезден шыккан), «ргозііһиіит» («ргозіаге» -  зинақорлар үйлерінін 
алдында түру деген сезден шыққан), «ргозейа» («ргозеёеге» -  зина- 
корлар үйлерінің алдында отыру деген сезден шыккан) термнндерін 
пайдаланған. Грамматика маманы Ноний М арцель (5ғ) «тегеігіх» 
немесе «тепеиіх» пен «ргозііЬиІит» үғымдарынын ара жігін былай 
ажыратады: бүлардын біріншілері ездерінін кәсіпшілігімен сыпайы 
орындарда және әдептірек түрде айналысады жене олар ез үйлерінде 
түн қаранғылығында ғана беріледі; екіншілері күндіз-түні бордель- 
дердін апдында түрады. Бүл анықтамада еркін я жасырын және зи- 
нақорлар үйлеріндегі жария жезекшелер жайында түсінік берілген. 
Помпеидін қабырғасындағы «Люцилла ез денесінен пайда тапты» 
деген жазу жезекшелердің мінезін кысқа ж әне барынша ашып керсе- 
теді. Жезекшеліктін дәлірек анықтамасын беруде жене оның некеден 
тыс катынастын езге түрлерінен айырмашылыгын аныктауда римдіктер 
күқығы, ең алдымен Рим заңгері Ульпианның (170-228ж.ж.) 426 жылы 
заннамада колданыска енгізілген шығармапары аса эор маңыз аткарды. 
Онын түжырымдары Юстинниан Дигесталарынан орын алды. Онда 
зинакорлар үйлерінде жезекшелікке салынғандар ғана емес, едетте 
кеңіл кетеру кабактарында немесе басқа орындарда езін арсыздықпен 
сататындар да жезекшелікті кесіпшілікке айналдырғандардын сана- 
тына қосылатындығы айтылған.

Ульпиан ейеллердін зорлыктың салдарынан немесе сыйакы апу 
максатында неке адалдығьга бүзып, бір немесе екі еркекпен жынысгық 
катьшаскатүсуін жезекшелікке жаткызбаған. Еркектердіңбарлығына 
және еркайсысына талғаусыз берілетін, зинакорлар үйлеріндегі 
ейелдерге үксайтындарды жезекшелер деп таныған. Рим заңгерлері

_______________ серия Гумшштарных наүк
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әйелдердін жыныстык катынас үшін акы алуын жезекшеліктін белгісі 
ретінде карастырған жок. Олар акшалай сыйлык алу жезөкшел іктін мәнін 
ашпанды және соншалык маскаралык іс емес деген пікірді колдады.

Көне замандағы деректерді корытындылап, «Акша табу максатында 
немесе мүндай максатсыз-ак, жария не жасырын түрде, талғаусыз 
көптеген еркектерге бері летіндер-жезөкшелер болып табылады» деген 
түжырым жасай аламыз. Рим күкығы бойынша белгі ленген жезөкшелік 
жөніндегі түсінікті кейінгі кездегі зангерлер де таньшы. Рим күкығы 
жезөкшелерден еркін жыныстык катынас өкілдерінін: «сопсиЬіпе», 
«реііех» «атіса»  немесе «сіеіісаіанын» айырмашылығын накгы ашып 
көрсетеді. «СоһсиЬіпа» -  үйленбеген еркекпен біргетүратьш әрі барлык 
жагдайда заңды өйелдін кызметін аткаратын, бірак заңды некелік келі- 
сімге отырмаған әйел. «РеІІех», «раеіех» (грек сөзі-аманат әйел) үйлен- 
ген еркекгің сүйгені, конкубинаттан (ашынадан) гөрі кадірі төменірек.

Нума патшанын шығарған занына сәйкес занды неке одагын күру ' 
үшін, өзге әйелге билігін жүргізген еркекпен ж ыныстык байланыста 
өмір сүрген әйелді «реііех» деп атады ж әне арсыз санады. (Нума Пом- 
пилий- б.д.д. 715-673/674 ж.ж. күкы ктык жөне діни реформалар 
жүргізген жеті римдік патшанын екіншісі) Өздерінінтандауына карай 
аз ғана еркектермен жыныстык байланыс жасаған, осы себепті Ульпиан- 
ның аныктамасында карастырылмаған сыпайы әйелдердін («ат іса»  
немесе «ёеіісаіа») жезөкшелерден біршама айырмашылыктары болған 
Бүлар біздін заманы мыздағы «жартылай аксүйек» әйелдерге үксайды, 
ал негізінде Рим акыны Овидий (Публий Овидий Назон. б.д.д 43-б.д. д 
18ж .ж .) өзін ің  «М ахаббат ғылымы» аталатын поэмасын арнаған 
саты лғыш  әйелдер тобына жатады. Акыннын айтуына карағанда, 
бүлар жезөкшелер санатына косылмайды. Оның пікірінше, сынайы 
әйелдер барлык жағдайда дерлік сыйакы үшін берілсе де, жеке карым- 
катынастар мен таңдауларына тәуелді, жыныстык өмірлері талғаусыз 
жезөкшелерден мүлде өзгеше.

Рим күкығы кейінгі кезеннен бүгінгі күнге дейін барлык аныкта- 
малардың негізгі кызметін аткарды. Христиан ілімі бойынша жезөк- 
шелік азғындыктын белгілі түрі болып табылады. Некеден тыс кез келге н 
жыныстык катынас жезөкшелікке жатады. Жүрт кезінше езін үсынатын 
жөне кездескен еркекгін бәріне сатылатын өйелдер жезөкшелер деп 
саналады. Қасиетті Иерониманын белгілі аныкгамасында былай делін- 
ген: «Жезөкше дегеніміз-кептеген әйелжанды еркекгерге берілетін әйел. 
Теологгар мен зангерлер «көптеген еркектер» деген үғымды талдауға 
келгенде, түрлі пайымдауларға бой аддырды. Біреу 40 еркекпен жаткан 
әйелді жезекше деп санау керек десе, екіншісі біреу еркектердін саны



60-ка жетуі керек деп есептеді. Ал енді біреу тіпті 23000 (!) еркекке 
берілген әйелді ғана жезөкше деп тануды тапап етгі.

Қағидаға айналған күкыкта әйелі бар адамға ашыктығы және 
сатылғьшпығы жезекшеліктің басты белгісі ретінде саналады. Жезөк- 
шеліктін мейлінше толымды деп есептелетін аныктамасы мынадай: 
«Жезөкшелік дегеніміз -  некеден тыс жыныстык катынастың белгілі 
бір түрі, жезөкшелік жолына түскен әйел үдайы, сөзсіз және жария 
түрде тандамай-ак, сан мөлшері беягісіз көптеген еркектерге берілуімен 
ерекшеленеді; клиенттерге сыйакысыз сирек беріліп, көп жағдайда өз 
денесін сатуды кәсіп кьшады; жыныстык әріптесінін тән күмарлығын 
қоздырып және оны канағзттандыра огырып, жыныстык әрекеггердін 
баска түрлерін де жасайды; өзінін азғындык кәсібінін салдарынан 
белгілі бір тұрақты мінезді иеленеді. Жезөкшеліктін жалпы үғымына 
жезекшеліктін өрбуіне белгілі бір дәрежеде ыкпал ететін женгетайлык 
тажатады.

Рим күкығы женгетай әйелцерді де жезөкшелерге косканы мәлім. 
Әйтсе де, бүл күбылыстың баска да аныктамалары бар. Жезөкшелік 
біздін дәуірімізге дейінгі коғамдарда да тіршілік еткен, сондыктан 
оны «ең көне кәсіп» деп атайды. Көне замандағы рнмдікгер жезөкшелікке 
-  көнілі калағандардын бәріне, олардың жыныстык күштарлығын 
канағаттандыру үшін өз денелерін акшаға сату деген аныктама берді.

Революцияға дейінгі Ресейде жарык көрген «Большая энцикло- 
педияда» осыған үксас аныктама берілген: «Жезөкшелік -  акша үшін 
көңілі қапаған кім көрінгенмен жьшыстык катынаска кәсіби түрде 
катысу» «БСЭ-да» жезөкшелікке мынадай аныктама берілген: (Прости- 
тушія латын сөзі ргозшио- масқаралаймын, арсыз кыламын) таптык 
антогонистік коғамда біздін дәуірімізге дейінгі 3-2 -  ғасырларда пайда 
болған әлеуметтік күбылыс және оған тән белгі: өмір сүруге қаржы 
табу максатында (негізінен әйелдердің) өз денелерін сатуы.

Түрлі әдебиеттерде жезөкшеліктін жоғарыда көрсетілген анык- 
тамаларына үқсас сипаттамалары бар. Ж езөкш елік үғымы жеке 
сүйіспеншілік пен қүштарлыкка негізделмеген, төлемакы үшін кез- 
дейсок, некеден тыс, сексуалдық қатынас дегенді білдіреді.

Ж езөкшелік дегеніміз-бір адамның әлденеш е рет әлденеше 
адаммен алдын ала өзара келісіп ақылы түрде жыныстык катынасқа 
түсуі. Мүндай катынас карама-карс^і жыныстылардын арасында емес, 
бір жыныстылардьш араларында да болуы мүмкін. (гетересексуалдык, 
гомосексуалдык) Төлемақы акша немесе зат түрінде, болмаса түрлі 
формада колдау, көмек көрсегу түрінде болуы ыктимал.
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Төлемакы үшін бір рет жыныстык катынаска түсу жезөкшелікке 
жатпайды. Ж езөкшелік-өз тәнін  саудаға салу аркылы пайда табу. 
Ж езөкшеліктінтағы бір аныктамасы мынадай: а) кәсіп түрі-клиенттін 
сексуалдык кажеттілігін канағаттандыру; ә) кәсібінін снпаты -  үнемі, 
жүйелі түрде сүйіспеншілік сезіміне берілмей-ак клнентпн жыныс 
кажеттілігін кез келген түрде канағаттандыруға бағытталған, түрлі 
адамдармен жыныстык катынаска түсу жолымен жүзеге асырылатын 
кәсіби кызмет, т.б. кәсібінін максаты -  жезөкшелікпен айналысушы 
түлғанын күнкөріс каражатынын негізгі немесе косымша көзі болып 
табылатын акш а түрінде немесе баскадай материалдык күндылык 
түрінде алдын-ала сыйакы алуға келісу.

Кейінгі кезде жезөкшелікпен айналысушыларды секскызметші 
деп атау калыптасып келеді. В.Броннер мен А.Елистратовтын енбек- 
терінде былай делінген: «Ж езөкшелік үғымын аныктау үшін онын 
мынадай белгілерін айкы ндау каж ет-әйел денесін сатып алу мен 
сатуды н аш ык элементі, әйелдін еркін ж ыныстык тандауы болмауы 
және материалдык сыйакы үшін оны иеленуге тілек бі лдіруші лердін 
бөрінін оған кол жеткізе алуы» Мемлекет жөне күкык энциоклопедиясы 
тіпті кы ска аныктама береді: «Ж езөкш елік дегеніміз-жы ны сты к 
ннстннкті канағаттандыру обьекгісі ретінде өз денесін сату» Шетелдік 
зерттеуш і лер де жезөкше л ікке осыған үксас баға берген. Мысалы, ағыл- 
шыннын психосексуалдык окулыгында төлемакы үшін арсыз азғын- 
дыкка өз денесін үсынған әйелдер жезөкше деп танылған. Ағылшын 
зерттеуш ісі Эллис түрлі адамдарға өзінін сексуалды к мейірімін 
сактаған әйелді жезөкше деп таныды.

Ж апондардын «Ж езөкшелікке жол бермеу туралы» (1956 ж.) 
занында бүл іс «Сыйакы үшін немесе сыйакы беруге уәде үшін белгісіз 
серіктермен жыныстык катынаска түсу» деп сипатталады. Нью-Йорк 
штатынын Қылмыстык кодексінде жыныстык катынасты сыйакы 
үшін жүзеге асырған, жүзеге асыруға келіскен немесе үсыныс жасаған 
адамдар д а  жезокшелікке кінәлі деп танылады делінғен. Ағылшын- 
дардын медицина кызметкерлерінін пікірінше, әйелдер жезокшелікті, 
яғни акшалай немесе баска түрдегі сыйакы үшін жыныстык катынас 
жасауды еркектермен әдеттегі карым-қатынас ретіндетүсінуі мүмкін.

Ж езекшеліктін копшілік таныған мынадай белгілері бар: түрлі 
адамдармен сексуалдык катынас жасау (әдепсіз жыныстык байланыс- 
тар) және кобіне акшалай түрде сыйлық (толемакы) алу. Кей кезде 
сезім талғаусы зды ғы  белгісін де ж езөкш елікке тән  деп карайды. 
Дегенмен, келтірілген аныктамапардың айкындылығына қарамастан, 
жезөкшелік пен жеңіл мінезділіктің ара жігін ажырату киын.



Ж сзөкшелердің апатын сыйлығы акша түрінде болмауы да 
мүмкін. Жезөкшелер әсіресе шетелдіктермен материалдык күнды- 
лыктар үшін (кнім, әш екей, кымбат косметнка, парфюмерня.т.б.) 
жыныстык катынаска түседі. М үндай төлсмакы түрін өзі сүйген 
еркектерді жні ауыстыратын женіл мінезді әйелдердің алған сынлык- 
тарынан айыру онай емес. Егер жезөкшелікгін белгісі жыныстык қаты- 
настын әдепсіздігі деп санасак, (АҚШ-тың он штатының занында 
(1918 ж.) осындай аныкгама берілген) онда жезөкшелікке тән жыныстык 
азгындык және түрі айкын емес жыныстык байланыс араларындагы 
шекара мүлде жогалады. Әйелдердің ез денелерін үдайы саудаға 
сапуы орын алса гана жеэөкшелікті көсіп деп (кәсібн жезокшелер бар) 
немесе кәсіпшілік деп тануымыз керек. Мүндай жағдайда матерналдык 
панда белгілері де кажет.

Жьшыс катьшасы саласындағы жеңіл ойлылык немесе беймо- 
ральдік мінез-күлыктан жезекшеліктін айырмашылығы (ол да беймо- 
ральдылықтың шектен шыккан түріне жатса да) төлемакы туралы 
алдын ала келісім жасалудан көрінеді. Баскаша сөзбен айтканда, 
серіктерін жиі ауыстыратын, олардан сыйлық алатын, олармен бірге 
ресторандар мен акылы онын-сауыктарда уакыт өткізетін әйелдер 
әлі де жезөкше дсп саналманды. Жезөкшсліктің басты белгісі-әре- 
ксттің үдайылығы және төлемакы жөнінде алдын ала келісу болып 
табылады. (кызмет бағасы алдын ала айтылмауы да мүмкін).

Кейбір зерттеуш ілердің пікірінше, жыныстык катынастағы 
серігіне деген сезім талғаусыздыгы жезөкшеліктің елеулі белгісіне 
жатпайды. Өйткені, жезөкш елердің өздерінін талғамдарына сай 
келетін серік таңдап алуларына және жиіркеніштерін туғызатын 
еркектерге интимдік кызмет көрсетуден бас тартуға мүмкіндіктері 
бар, жезөкшеліктің дәл аныктамалары бүл үғымды шексіз кеңейтуге 
жол бермейді, бүл осы кәсіпшілікпен айналысушылыкка күкыктык 
жауапкершілік белгілеу кезінде айрыкша маңызды. Жезөкшелік-жеке 
бастың бейімділігі мен сезім әуестігін негізге алмай, екі жакгынбірінін 
(әйелдердін) манызды ынталандыруы табыс болып табьшатын некеден 
тыс сексуадцық катынас деген үғым да бар. Бүл аныктама нақтырақ 
болса да, бәрі бір жезөкшеліктін мөнін толық аша алмайды. Мәселен, 
табыс табуды мақсат етпей, тек көніл көтеру үшін ғана клненттерге 
тегін кызмет көрсететін жезөкшедер бар.

Ж езөкшеліктің бір көрінісі сатылушылық. Белгілі социолог 
Г.Зиммен жезөкшеліктің акшалык (тауарлық-акшалык) мәнін аша 
келіп, жезөкшелік пен акшаның табиғаттары үксас екендігін атап 
көрсеткен. Онын пікіріне карағанда, жезөкшелік пен акшанын барлық
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жана колданыска талғаусыздыкпен берілуі, кез келген субъектіні 
оп-онай тастауы, олардьш біреуімен де тығыз байланыста болмауы 
тәрізді ортак белгілері бар. Ж езөкшелік адамдык болмысты сатып 
алу-сату яғни сауданын бүйымына айналдырады.

Ж езөкш елік адамзат тарихы мен мәдениетіндегі сан кырлы 
күрделі күбылыс. Осы себепті, онын мәні және өзіндік айкын белплері 
жөніндегі пікірталас19-ғасырдан бері жалғасып келеді. Ресейдін, 
сондай-ак біркатар шетелдердің тарихнамасында жезөкшелікгі заң- 
дастыруды күкыктьпс және медициналык түрғьщан зергтеуге арналган 
ғылыми еңбектер аз емес. Әйтседе, бүл салада «жезөкше» категориясын- 
ньщ мөні мен мазмүнын белгілеу жөніндегі мәселе түбегейл і шешілген 
жоқ. Мүнын өзі <окезөкшелік» және «жезөкше» сөздері мағыналарынын 
дәл айкындамасын берудің оңай емес екендігін білдіреді.

Қазіргі зерттеушілердің көпшілігі бүл проблеманы мәдениеггану 
емес, әлеуметтік-экономикалық саламен байланыстыра карайды. Ал 
19-ғасыр мен 20-ғасырдың бас кезеңінде жезөкшеліктің мәні мен ролі 
ж өніндегі м әселе тарихи , әлеум еттік -саяси  ж ән е  медициналык 
әдебиеттерде пікірталас тудырған тақырыптардың біріне айналды. 
Талқылау барысьгнда бүл такырып қызу айтыс та  тудырды. Ресми 
күж атгарда жезөкш елік көнілі қалағандардың бәріне белгілі бір 
сыйақы үшін өз денесін сату немесе жыныстьпс қатынас жасауға 
келісім беру аркылы жүзеге асырылатьш азғындықтын бір түрі ретінде 
түсіндірілді. Бүл анықгамада жезөкшелер жікке бөлінбеген, сондыкган 
олардың бәріне бірдей колданылды. Сондай-ак, 19-ғасырдағы ресми 
қүж аттарда ж езөкш еліктің негізгі белгілері сатылуш ылык, жария 
әрекеттік, кәсібилік деген анықтама берілді. Бірақ, мүндай түсінік те 
сатылғыш кыздардын арасындағы жез-өкшелікпен уакытша айналы- 
сушылар, кожайындарымен нәпсіқүмарлық байланыстағы күтушілер 
тәрізді үлкен бөлігін қамти алмады. А.Флекснердің пікіріне карағанда, 
бүл анықтамаға жезөкшеліктен өзге табыс көзі жоқ, тіркелген кәсіби 
жезөкшелер ғана енеді.

Жезөкшелікке деген ресми көзқарас тікелей қоғамдык санаға 
ыкпал етті. Айталык, Петербургте 1897 жылдың 15-22 каңгар аралы- 
ғында өткен «Ресейдегі мерезге карсы шараларды талкьшау жөніндегі» 
съезге катысушылар біркатар қаулылар қабылдады және жезөкшелік 
аныктамасын белгілеу мәселссін қарады. Қүжаттарда ол «белгілі бір 
түлғалардың тіршілік етуіне кәсіпшілік ретінде мүмкіндік беретін, 
қоғамды к күрылыстың жойы лмайтын элементі» деп сипатталды, 
сонымен қатар «жезөкше» аныктамасына онымен кәсіби түрдеайна- 
лыскан әйелдермен бірге жезөкшеліктен уақытша (кездейсок) кіріс



келтіретін әйеллер де жаткызылды. А ныктамага көнс кәсіптін  
екіллерін түрғылыкты мекенкеріне карай калалык және селолык леп 
жіктеген тарау енгізіллі.

Хапык денсаулығын коргау Орыс коғамынын екінші белімшесі 
1903 жылы күрған жезекшс; ікті дәрігерлік-полиииялык калағалау 
женіндегі комнссия жезекшеліктін мәнін аныктауга арналған бірнеше 
үсыныстарды талкыласа да, наісты шешім кабылдай алмады. Жиналған- 
дардын назарына мынадай аныктамалык термнндер үсынылды: 
«Ж езөкше деп жалғыз кәсіпшілік ретінде немесе кандай да бір озгс 
кызметпен бірге косалкы кәсиш ілік ретінде өз денесін сатумен айна- 
лысатьш әйелді айтады» Бүл аныктамаға карсылык білдірушілер. онда 
жария әрекеттік туралы түсінік жоктыгын дәлел кылды. Талкылауга 
үсынылған «жезөкше дегеніміз-көпшілік алдында жария түрде өз 
денесін сатып каражат табатын әйел» деген аныктама да сынга 
үшырады. Ондағы жария әргкеттік туралы түсінік барлык адамға 
бірдей түсінікті емес, оны біреулер көпшіліктін көз алдында істелетін 
іс деп үғуы мүмкін, сондай-ак аныктамада жезекшелік кәсібі жөніндс 
ереже жок деген сын айтылды.

«Жезекше» категориясын зертгеушілер де ортақ корытындыга 
келе алмады. Олардын әркайсысы жезөкшеліктін басты белгілерін 
өздерінін айқындауы бойынша тану дүрыс деген пікірді үстанды. 
Э.Ш перк жезөкшеліктін басты белгісі кәсібипік деп санады. Ол 
«Көпшілік әйелі дегеніміз-жезекшелікті өз көсіпшілігі ретінде таішап 
алған және тіршілік етуге қаэажат табудьщ өзге жолы жок немесе 
оны қапамайтын әйел, ал жезекшелік дегеніміз-кәсіпшілік, некенін 
заңды, өткінші және өткір түрі» деген пікір білдірді.

Р.Вордлоу жезөкшеліккг «жыныстар арасындагы кез келген 
рүксат етілмеген катынас» деген аныктама берді. Ол тіпті азғындык 
пен жезөкшеліктің арасындагы кез келген айырмашылыкты жокка 
шығарды және көпшілік өйегдерді «акша үшін иемесе өтемақысыз 
өздеріне қайырымдылык көр^етушілерге өздерін күрбан етушілер» 
деп атады. Сондай-ак, ол «әйелді солай деп атау үшін жыныстык 
катынастын бір оқиғасы жетюліксіз, жыныстық өрекеттін ерікті кай- 
талануы ғана жезөкшелік танбасын басады» деп жазды. Одан кейінгі 
кейбір авторлардын пайы м д а> ларынла тіпті санлырактар орын аллы. 
Олар жезекшені «зинакорлар үйлерінле ен кем дегенде 20 сағат бойы 
еркектерге берілетін әйел» деп санады. Осыған үксас аныктама берген 
М.Кузнецов: «Жезөкше не көпшілік әйелдері деген сөздін мағынасы 
бізде әдетте өте кен аукымда кэлданып, кейде нскеден тыс жыныстык 
катынастын бәрін жезөкше деп кабылдайды. Ал накты өз мағынасында
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айтканда, жезөкше дегеніміз-еркектгрдін жыныстык күмарлыгын 
канағаттандыру үш ін акшаға өз денесін беретін әйел, жезөкш елік 
дегеніміз-азғындык максатты көздеумен адам денесін саудаға салу».

М .Рабютонын пікірінше, жезөкшеліктін жалғыз шешуші белгісі 
мынадай: «нағыз жезөкше деп біз мәжбүрлік ыкпалымен немесе ерікті 
түрде ешкандай тандаусыз, сүйіспеншіліксіз, сезім күмарлығынсыз 
жы ны сты к катынаска түскен әйелді айтамыз. Ж еке таңдауынын 
жоктығы , өзін бәріне ж әне әркімге тапғаусыз беру-жезөкшеліктің ен 
манызды ж әне басты белгісі».

Л.М артино да жезөкшелер катарына «өзін сатып алушыларды 
таңдамайтын» әйелді жаткызады, бірак «еркекті бір максат үшін ғана 
тандайтын, сөйте түра оған өте селкос карайтын» әйелдін де жезөкше 
бола алатынын ж окка шығармайды. Ол түтастай жезөкшелікті «бас- 
калар үшін рахат сезімінін саудасы» деген аныктамамен атайды.

М . Чистякованың пікіріне карағанда, «жезөкше-ашык түрде және 
түлғаны тандамай-ак акша үшін өзінің махаббатын сататын, сөйтіп 
атак іздейтін әйел, жезөкшелік әрдайым осындай сипатта болған, бүл 
түсінікке жезекшенін денсаулығы женіндегі өлшем де, басшыларынын 
рүксатымен не онсыз әрекет етуі енбеуі керек».

А.Поспелов «жезөкше дегеніміз- ашык немесе жасырын түрде 
және әдеті бойынша еркектердін жыныстык күмарлығын канағат- 
тандыру үш ін оларға берілетін ейел».

Алдыңғы авторлардын барлығы жезөкшелікті бүрынғы кезде 
коғамдык күрылыстын кажетгі злеменгі ретінде таныса, Д.Д. Ахшару- 
мов оған баскаша карайды. Ол өзінің «Жезөкшелік және оны тәртіппен 
ретгеу» аталатын баяндамасында «Адам емірінін жыныстык саласында 
белгілі ауыткушылык күбылысынын жиынтығы онын өміріндегі күбы- 
лыстардын калыгггы күйден өзгеріске ү шыраған бір бөлігі, ал жезөкше 
дегеніміз-азын-аулак төлемакыға өз денесін сатушы жарлы әйел, ал 
денесін өте кымбат бағаға сататындарды бүлай деп атауға келмейді. 
Бүлар тіпті айрыкша артыкшылыкгы иемденген тіршілік иелері. Зи- 
накорлар үйлерінде жасайтын және езін-өзі ерекше тірлік иесі деп 
жариялаған әйел ғана сондайлардын катарында деп есептелінді».

Сөйтіп, жезөкшеліктің баска белгілеріне карағанда сатылғыштык 
белгісінің басым екендігі байкалады жөне өнын түсінігіне жезөкшелік- 
пен айналы саты н ж оғары  коғам дағы  ейелдер, сондай-ак еркін  Я' 
ж асы ры н немесе жеке-дара жүріп көне кэсіппен ш үғылдану еибейді. 
Сонымен катар, ол бүл аныктамада «жезокше-дегеніміз бәрінің жалпы 
игілігі үшін ез өмірін күртатын әйелдердін жоғары мүраты» дегсн 
пікірді де косады.
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А.Бляшко өз енбектерінле жезөкшеліюгі әйелдердін белгілі бір 
бөлігінш тек кіріс келтіру себебімен некедсн тыскары жынысгык катынас 
түрі деп атады. А.Х. Сабинин мынадан аныктама берді: «Жезөкшелік 
дегеніміз-бір жак екінші жактын игілігі жөнінде кам жемеуі яғни 
жыныстык күштарлыкты уакытша канағаттандыруы, махаббат пен 
адалдык сезімдерінен айрылуы және онын күшті салдары болатынын 
ескермеуи Егер сонымен катар акшалай толемакы орын алса, тар мағы- 
надағы жезекшеліктің де болгіны, егер ол жок болса, мүндай катынас 
жезекшелік болып саналмайаы» Сейтіп, онын пікірі бойынша да, 
сатылгыштык жезекшеліктің басты белгісі болып саналады.

Кене кәсіпті үзак жылдгр бойы зерттеген В.М. Тарновскнй де 
«Жезекшелік және абсолициониэм» аталатын ез еңбегінде осындай 
түжырым жасаған. Оның сезіке карағанда, жезекшеліктін езі де, онын 
барлык керіністері де жауызлык, тек кана жауыздык, казіргі өмір 
жағдайында сезсіз орын алады. Жыныстык катынасты сатып алу-сату 
полицияның бакылауында не одан тыскары жүзеге ассада, ол әрдайым 
ейелдердің адамдык болмысын корлау болып табыпады.

Х.М. Чарыков жезекшелік түсінігіне жаңа элементтер енгізді. 
Біріншіден.-деп атап етгі ол, бүл күбылыс адамға ғанатен, екіншіден, 
әйелді мүндайжолға итермслсйтін материалдык-экономикалык яғни 
акша тапшылығы, үшіншіден, ол тек кана капалык күбылыс. Жезек- 
шелік-капаның сүйікті кызы. Ол ерекше әлеуметтік катынас ретінде 
материалдык-экономикалык жағдайға байланысты акшаны максат 
еткен кәсіпшілік санатында сипатталады. Осы себепті жезекшелік 
коғамдағы экономнкалык түрғыдан камтамасыз етілмеген элемент- 
тердін тірш ілік етулері үшін ездерінің материалдык жағдайын 
камтамасыз етудін белгілі тәзілі болып табылады.

Неміс ғалымы И. Блох «Ж«пекшелік тарихы» аталатын ез енбегінде 
жезекшелік-некеден тыс жыныстык катьшастын белгілі бір түрі 
екендігін айта келіп, жана пікір де білдірді. Ж езекшелік жолына 
түскендер бүл кәсіппен түракты айналысады, талғаусыз кеп адамл арға 
беріледі, сыйакысыз берілуі ете сирек, кеп жағдайда еркектердін 
жыныстык сезімін касакана коздырып, оны канағаттандырумен 
айналысады. Мүндай субьекллер ездерінін азғындьпс кәсіпшілігі сал- 
дарынан белгілі бір түрақты үскынға енеді. Дегенмен, И.Блохтын 
мүндай аныктамасынын да кемшін түстары бар. Айталык, онын 
аукымына жезекшелікпен кесіби түрде айналыспайтын яғни оны 
екінші кәсіп кылған түлғапар енбеген, сондан-ак ол кездейсок жез.ек- 
шелікті және еркектердін есебінен күн керетін ейелдердін жезек- 
шелігін, баскаша айтканда оларлан акша емес сыйлык алатын ейелдердін
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азғындык әрекетін, астыртын, тәртіппен реттелмеген жезөкшелікті 
де оған коспайды. Ал мүндай жезөкшел і к түрлерінің деңгейі зинакорлар 
үйлеріндегіден жоғары екендігі тәжірибеден белгілі. Ресми жезөкше- 
лердін өз кәсіпшілігін тастап, калыпты өмір салтын үстауға көшкендері 
аз еместігін ж әне заңсыз жезөкшелікпен айналысуш ылар арасында 
мүлде азып, күлдырауға үшырайтындардын саны көп болатындығын 
статистика мәліметтерінен байкалады. Осылайша, 19-ғасыр мен 20- 
ғасырдын бас кезіндегі коғамдык ж әне ғылыми сана «жезөкше» кате- 
гориясынын басты белплері-сатылушьлык, жария әрекетгік, кәсібил ік 
деген аныктама берді. Әйтсе де, авторлар осы үш белпнің бірін негізгі, 
калған екеуін косымша белгі деп тануда ортақ пікірге келе алмады. 
Өйткені, олардын бір бөлігі жезөкшелікті кәсіп ретінде, екіншілері 
кылмыс ретінде таньшы, яғни «жезөкшепік» категориясын бірі коғамдык 
енбек түсінігі түрғысынан, екіншілері күкы ктык түсінік бойынша 
карастырды. Баска да аныктамалар жезөкш елікті адамдардың жы- 
нысына карамастан, пайдакүнемдік мүдде үш ін іске асырылатын 
жыныстык катынастың кез келген түр ретінде кең мағынада түсінуге 
мүмкіндік береді.

Негізгі табыс көзі осы кәсіптен күралатын әйелдер кәсіби жезөкше 
болып табылады. Олардын күрамына зинакорлар үйлеріндегі, соларға 
үксас орындарда жалғыз жүмыс істейтін ж әне баспанасыз, кезбелікке 
салынған кез келген уақытта, кез келген жерде ең төмен бағаға, тіпті 
бір үзім нанға денелерін сататын өйелдер де енеді. Соңғылардың 
көпшілігі бакылау шеңберіне ілікпейді, сондыктан олардын есебін 
дөл ж үргізу мүм кін  емес. Д егенм ен, н әп сікорлы к кәсіпш ілігін  
жүргізуші жезөкшелер кауымынын күрамы олардың жоғарыда көрсе- 
тілген 3 түрінен ғана түрмайды. Бүл кауым кызметі, лауазымы, мөрте- 
бесі, отбасылык жағдайы, коғамдағы орны т.б. жағынан алуан түрлі 
жезөкше өйелдерден күралған. Дегенмен, казіргі біздің когамымызда 
орын алған жезөкшелік пен ежелгі дәуірлердегі жезөкшеліктің сыр- 
сипаттарында едәуір айырмашылык бар.
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